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AUTOMATISERING AV BERGMASKINER 

Bo Forsman, Tekniska Högskolan i Luleå, Avd för Bergteknik 

SAMMANFATTNING 

I industrin sker en snabb utveckling inom området mekanisering - automa
tisering - robotisering. Denna utveckling har inte gått lika snabbt inom 
bergtekniken beroende på de mera komplicerade förhållanden, som råder 
under jord. En automatisering av bergteknikens enhetsoperationer har 
dock klara fördelar såväl kapacitets- som miljömässigt. Genom att kvanti
fiera kapacitetsökningar/-minskningar samt reparations- och operatörs
kostnadsminskningar har underlag erhållits för att bestämma hur mycket 
automatisering av olika utrustningar får kosta. 

Automatiseringen har delats in i steg, del-, hel- och systemautomatisering. 
Delautomatisering får, beroende på utrustning och på dess fördelning av 
kapital-, operatörs-, reparations-, energi- och övriga kostnader kosta mel
lan 50 och 1200 kkr. För helautomatisering är motsvarande värden 250 -
2000 kkr och för systemautomatisering från 0 upp till 3 Mkr. 
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Variationerna är stora och beror på den ovan nämnda kostnadsfördelning
en. Det finns emellertid definitivt en ekonomisk potential för automatisering 
även av bergmaskiner. 

BAKGRUND 

Bergtekniken idag går mot ökad mekanisering med större och mera komp
licerade maskiner, mindre personal vid fronten och mera personal för un
derhåll och reparationer. 

Det stora kapital, som är bundet i maskiner och utrustning, kräver för att 
hålla kostnaderna på en rimlig nivå, att maskinerna kan användas så stor 
del av dygnet och veckan som möjligt. Detta ställer stora krav på såväl 
planerings- och driftpersonal som på själva systemuppbyggnaden. 
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En stor del av skifttiden. används för transporter till och från arbetsplatsen 
vid skiftbörjan och -slut samt i samband med raster; 2 - 2.5 timmar av ett 8 
timmars skift är "normal" spilltid. 

Genom att öka tillförlitligheten hos systemet, kan man öka produktiviteten 
till en del, fig 1. Ytterligare produktivitetsökning kräver automatisering i 
någon form. 

Time available 

for rock drilling 

Production Output 

Fig 1. Produktionsökning med hjälp av automatisering, 
[Montan och Hamrin 1990] 

Dagens mekaniserade gruvutrustningar kräver ofta alltför mycket av ope
ratören i form av snabba och komplicerade beslut. Detta kan innebära 
olycksfallsrisker och ge upphov till stress. Automatisering av enhetsopera
tioner och brytningssystem kan lösa dylika problem. A andra sidan är för
hållandena så komplicerade vid bergarbete, att det är mycket svårt att di
rekt överföra industrins automatiseringsmetoder. Bergarbetaren har stor 
kunskap om berget och dess egenskaper, kunskaper, som för att bli an
vändbara i en automatiseringsprocess, måste tas till vara exempelvis med 
hjälp av expertsystem och "artificiell intelligens" (Al). 

En litteraturstudie, som utförts, har visat, att mekaniseringsgraden idag är 
hög på maskiner för de olika enhetsoperationerna. Tekniskt sett finns det 
goda möjligheter att med relativt små insatser automatisera dessa utrust
ningar, vilket skulle kunna ge en ökad produktion sett på årsbasis. 
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EKONOMISK POTENTIAL FÖR AUTOMATISERING 

Automatisering av en maskin eller en process syftar till att åstadkomma en 
bättre arbetsmiljö och/eller en bättre produkt och/eller ett bättre ekono
miskt resultat. Strikt ekonomiskt kan alltså det ekonomiska utbytet av en 
automatisering satsas på automatiseringen; "vinsten" blir då eventuellt en 

bättre arbetsmiljö och/eller en bättre produkt. I det följande utnyttjas detta 

för att studera den ekonomiska potentialen för automatisering av utrust
ning för bergborrning, laddning/sprängning, lastning/transport och skrot
ning/bergförstärkning samt vilka möjligheter, som kan finnas för system

automatisering. 

Automatiseri ngsnivåer 

Automatisering av en maskin eller en process kan ske i olika nivåer. En

staka repetitiva rörelser kan automatiseras, medan operatören fortfarande 
får styra andra, mera specialiserade rörelser (delautomatisering). En större 

del av eller en hel maskin kan automatiseras att arbeta oberoende av 
andra maskiner. Slutligen kan en grupp av maskiner (parallell- och/eller 
seriekopplade) styras så att de arbetar totaloptimalt i ett system. 

Följande automatiseringsteg behandlas: 

Steg 1, delautomatisering: Operatören finns kvar på maskinen och styr 
mera komplicerade rörelser medan repetitiva moment utförs automatiskt: 

Vid borrning ställer operatören upp aggregatet, varefter automatiken 
sköter inriktning, påhugg och borrning. 

Vid laddning styr operatören laddslangen till hål mynningen, varefter 
maskinen automatiskt för in slangen och utför laddning av spräng
kapsel och sprängämne. 

Lastning med LHD sker genom att operatören sköter körningen fram 
- back, medan LHDn automatiskt utför inträngning i berghögen samt 
tiltning. Vid krafslastning (Häggloder) bestämmer operatören var 
grävarmarna ska sättas ned, medan den repetitiva grävrörelsen ut
förs automatiskt. 

Vid skrotning placerar operatören verktyget på plats i taket, varefter 
det automatiskt följer en given linje i taket. 

Vid bergbultning stäl ler operatören aggregatet på plats, varefter borr
ning och bultsättning görs automatiskt. 
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Fördelarna med automatiseringsnivå 1 är: 

- bättre arbetsmiljö för operatören, som slipper de mest repetitiva arbets
momenten och i stället kan koncentrera sig på övriga, mera "hantverks
mässiga" moment, 

- högre kapacitet genom att operatören kan koncentrera sig på färre ar
betsoperationer, 

- lägre underhållskostnader genom att ett automatstyrt system normalt ar-
betar mjukare än ett manuellt styrt. 

Steg 2, helautomatisering: Maskinen ska kunna arbeta helt utan opera
tör i åtminstone 15 minuter ("coffee-break"-automatisering). Detta innebär 
ofta betydligt högre krav än för delautomatisering; maskinen bör själv kun
na flytta sig till rätt position, och den måste ha en "synfunktion", dvs själv 
kunna hitta nya eller befintliga borrhål (borr-, ladd- och bultaggregat) alt 
kunna upptäcka skut och parera ras (lastmaskin). 

En maskin, som klarar ovanstående, har oftast inga problem att arbeta 
automatiskt även under längre perioder, som t ex delar av ett skift. 

Fördelarna med automatiseringsnivå 2 är: 

- bättre arbetsmiljö för operatören, som får en övervakande funktion borta 
från maskinen och behöver ingripa endast i nödfall, 

- högre kapacitet genom att maskinen arbetar även när operatören tar 
paus, 

- lägre underhållskostnader Ufr steg 1 ovan). 

Steg 3, systemautomatisering: I denna fas ska maskinen kunna arbeta 
utan operatör under hela skiftet och dessutom inordnas i ett system, med 
maskiner för samtliga enhetsoperationer. 

Fördelarna med automatiseringsnivå 3 är: 

- bättre arbetsmiljö genom att ingen operatör behöver finnas på maskinen, 

- högre kapacitet genom att maskinen kan arbeta större del av veckan Ufr 
dagens 2-skift 5 dagar per vecka med möjliga 3-skift 7 dagar per vecka), 

- lägre underhållskostnader för hela systemet genom ett "lugnare flöde", 
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- lägre kapitalkostnader för hela systemet genom att maskinerna utnyttjas 
bättre. 

Utgångsdata 

Som bas för jämförelsen mellan automatiseringsalternativen har antagits 
en kostnadsfördelning vid manuell drift enligt tabell I. Automatiseringen på

verkar kostnaderna för kapital, operatör, reparationer och underhåll samt i 
vissa fall posten övrigt. 

I "övrigt" ingår för ort- och produktionsborrning kostnader för borrstål. Data 
har erhållits från både tillverkare och användare (brukare). I den mån des
sa uppgifter skiljer sig från varandra har i några fall beräkningar utförts för 
båda fallen. Intressant är att användarens reparations- och underhållskost

nader är avsevärt högre än tillverkarens uppgifter. 

Tabell 1. Kostnader för bergmaskiner (brukarens data inom parentes) 

Maskin för ort- prod- ladd- LHD- hjul- krafs- berg- skrot- bult-
borr borr ning last last last dump ning ning 

kapital 40(35) 30(28) 15 47 40 18 35(27) 20 30 

operatör 5(20) 20(20) 45 10 30 10 35(26) 35 30 

rep o UH 10(30) 20(40) 40 25 15 70 10(35) 35 30 

energi 5 (0) 0 (0) 0 13 10 2 15(12) 10 5 

övrigt 20(15) 30(12) 0 5 5 0 5 (0) 0 5 

SUMMA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Maskinerna används vid manuell drift två skift a 7 timmar per dag 230 

dagar per år, vilket ger 3220 timmar per år. Vid kontinuerlig drift används 
maskinerna på tre skift sju dagar per vecka under hela året med två skift 
avsatta för service varje vecka. Detta ger totalt 7904 timmar per år. Av
skrivningstiden har beräknats vara 5 år vid 2-skiftsdrift och 2 år vid 
kontinuerlig drift. 

Vid 15% kalkylränta blir annuitetsfaktorn 0.298 vid 2-skiftsdrift och 0.615 

vid kontinuerlig drift. 

För den matematiskt intresserade redovisas använda formler i bilaga 1. 
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Potential för delautomatisering (steg 1) 

Även en begränsad delautomatisering ger, som tidigare nämnts, fördelar 
såväl miljö- som kapacitetsmässigt och från underhällssynpunkt. 

Arbetsmiljön är svär för att inte säga omöjlig att kvantifiera ekonomiskt. 
Om emellertid operatören har en bra arbetsmiljö, bidrar detta till att kapaci
teten höjs, vilket antas i det följande. Myndigheternas krav på en bättre ar
betsmiljö kan också förväntas bli skärpta i framtiden. 

Långtidskapaciteten har antagits öka med 1, 2, 5 resp 10%, vilket påverkar 
kapital- och operatörskostnaderna. 

För reparationer och underhåll minskar kostnaden med antagna 1, 2, 5 
resp 10%, medan energikostnaderna inte beräknas påverkas nämnvärt av 
auto matise ri ngsåtgärde r. 

Till övriga kostnader räknas i borrningssammanhang borrstål; dessa kost
nader beräknas minska hälften så mycket som reparations- och under
hållskostnaderna. 

Potential för helautomatisering (steg 2) 

Vid helautomatisering av "coffee-break"-typ erhålls samma fördelar, som 
vid delautomatisering vad gäller miljösidan. 

Kapaciteten antas öka, som vid steg 1, men därutöver erhålls ytterligare 
effektiv tid, som uppskattas till 1 timma per skift eller 460 timmar per är. 
Under denna tid antas emellertid skapakapaciteten vara reducerad med 
10, 20 resp 30 %. 

För reparationer och underhåll antas kostnaderna minska enligt steg 1 ; 
beräkningar utförs för antagna minskade kostnader med 1, 2, 5 resp 1 O %. 
Borrstålskostnaderna reduceras på samma sätt som för steg 1. 

Potential för systemautomatisering (steg 3) 

Systemautomatiseringen innebär ett omfattande ingrepp i planeringen av 
hela gruvsystemet, vilket kan ge problem. Den medför emellertid också 
stora miljömässiga fördelar, i och med att den personal, som behöver vis
tas under jord, kan minskas. 

Maskinerna kan arbeta betydligt större del av dygnet och året. Här antas 
kontinuerlig drift enligt ovan, d v s totalt 7904 timmar per år. 
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Skapakapaciteten kan förväntas sjunka jämfört med manuellt styrda 
operationer; beräkningar görs här för kapacitetssänkningar på 10, 20 resp 
30%. 

Ingen operatör erfordras, men för tillsyn antas en man använda 1 timma 
per skift, vilket totalt ger 988 timmar per år. 

För reparationer och underhåll samt för borrstål används samma kalkyler, 
som för steg 1 ; beräkningar utförs för antagna minskade kostnader med 1, 
2, 5 resp 10 %. 

Totala kostnaden för ovan beskrivna del-, hel- eller systemautomatiserade 
operationer subtraheras från totalkostnaden vid manuell styrning. Kost
nadsminskningen kan användas för att betala kostnaderna för automatis
eringsutrustningen. 

Denna utrustning (givare, datorer, styrdon o dyl) kommer naturligtvis också 
att drabbas av kostnader för reparationer och underhåll; dessa uppskattas 
vara 25 % av kapitalkostnaderna för densamma. 

RESULTAT 

Studien har utförts på de flesta i en gruva använda maskintyper, d v s agg
regat för ortborrning, produktionsborrning, laddning, lastning, transport, 
skrotning och bultning. I detta föredrag redovisas endast riggar för ortborr
ning och produktionsborrning samt LHD och bergdumper med data enligt 
tabell 2. För varje typ av maskin visas hur kapacitetsökningar/-minskningar 
och reparationskostnadsminskningar påverkar det inköpspris, som auto
matiseringsutrustningen kan klara. 

Tabell 2. Data för redovisade maskiner 

Ortborrning 
Prodborrning 
LHD-lastning 
Dumpertransp 

Boomer 322 
Simba H450 
Tore 5000 
VME A25 

COP 1238 
COP 1238 

240 000 bm/år 
100 000 bm/år 

1 100 000 t/år 
350 000 t/år 

3.100 Mkr 
4.250 Mkr 
3.125 Mkr 
1.250 Mkr 

I fig 2 - 5 gäller de fyra kurvorna för delautomatisering nedifrån och uppåt 
för 1, 2, 5 resp 10% minskade reparationskostnader. Detsamma gäller för 
systemautomatiseringens fyra kurvor. För helautomatisering finns inlagda 
åtta kurvor för 30 resp 10% minskning av skapakapaciteten samt för 1, 2, 
5 resp 10% reparationskostnadsminskning. 
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Fig 2 visar tillåtet pris för automatisering av ortborrningsutrustning 
(brukare). Delautomatisering får kosta 50 - 700 kkr beroende på repara
tionskostnadsminskningen. Helautomatisering får kosta 450 - 1200 kkr, 
och systemautomatisering 600 - 1750 kkr. 

Tillåtet automatiserlngspris 
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Fig 2. Tillåtet inköpspris för automatiseringsutrustning 
för ortborrning 

Produktionsborrning, fig 3, visar ungefär samma bild men med högrevär
den. Delautomatisering får kosta 100 - 1200 kkr, helautomatisering 700 -
2000 kkr, och systemautomatisering 1150 - 3050 kkr. 

LHDn, fig 4, har höga kapitalkostnader, låga operatörskostnader och 
relativt låga reparationskostnader(47, 1 O resp 25%). Denna kombination 
ger en relativt låg tillåten automatiseringskostnad, nämligen för delau
tomatisering 50 - 450 kkr, för helautomatisering 350 - 900 kkr, och för 
systemautomatisering -50 - 800 kkr. Observera det negativa värdet för 
systemautomatisering vid låg skapakapacitet. 
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Fig 3. Tillåtet inköpspris för automatiseringsutrustning 

för produktionsborrning 
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Fig 4. Tillåtet inköpspris för automatiseringsutrustning för LHD 
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Dumpertransport, fig 5, visar relativt väl samlade kurvor, för delautomatise
ring 50 - 350 kkr, för helautomatisering 250 - 600 kkr och för systemau
tomatisering hela 500 - 1100 kkr. 
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Fig 5. Tillåtet inköpspris för automatiseringsutrustning för dumper 

En jämförelse mellan de olika typerna av utrustning visas i fig 6. Samtliga 
kurvor representerar 5% reparationskostnadsminskning. Räknat i direkta 
kostnader tillåter produktionsborrning högsta automatiseringsinsatsen obe
roende av automatiseringsnivå, medan LHDn ligger lägst. 

Relativt manuella maskinens inköpspris ligger även där LHDn lägst för alla 
automatiseringsnivåer medan dumpern tillåter den högsta systemauto
matiseri ngsinsatsen. För del- och helautomatisering ligger dumpern och 
drifterborrningen på ungefär lika hög nivå. 

DISKUSSION 

Resultatet av beräkningarna beror naturligtvis på antagna värden för 
kapacitetsökn i ngar/-minskningar och reparatio nskost nads minskning ar 
samt på minskat behov av operatörer. Om tex samma skapakapacitet kan 
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erhållas vid automatisering, som vid manuell styrning, blir den ekonomiska 
potentialen för systemautomatisering högre. 

Tillåtet automatiseringspris 
3000 kkr 

223 

Prodborr * 

SYSTEMAUTO 7 
-

2500 

/ Drifter 

• 

2000 

1500 
)K 

HELAUTO ----:1(------------
1000 

500 

-30 -20 -10 
Kapacitetsminskning (helauto), % 

Prodborr )K----)K X 
X~ Prodb 

Drifterx----X----~ 

Dum~~?~ cs;~~~•; 
~ ~l 

1 2 5 10 
Kapacitetsökning (delauto), % 

Fig 6. Jämförelse mellan tillåtna inköpspris 
för automatiseringsutrustningar 

Även den relativa kostnadsfördelningen har mycket stor betydelse. Med 
höga kapital- och låga operatörskostnader blir speciellt potentialen för sys

temautomatisering låg och tom negativ. Vid påtagligt manuella operatio
ner blir potentialen mycket hög, upp till 2.5 - 3.5 gånger priset för manuellt 
styrd maskin. 

Automatstyrning innebär inte automatiskt lösningen på alla problem. Vid 
produktionsborrning är felfrekvensen ofta så hög, att vid automatstyrning 
en serviceman skulle behövas per två aggregat. Ett exempel är fastborr
ningsautomatiken, som vid stångbrott kan orsaka att hela borrsträngen 
fastnar i borrhålet. 

Vid all hantering av berg innebär tappade stenar på sulan, att däckslitaget 

på lastmaskiner och bergtruckar blir onormalt stort. 

Vid systemautomatisering innebär all flyttning av maskiner ett problem; 
ska anläggningen vara helt automatiserad, så att maskinerna förflyttar sig 
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själva, eller ska personal se till att maskinerna placeras på rätt område? 

Systemautomatisering medför också andra konsekvenser; de olika maski

nerna i en cyklisk operation, som t ex ortdrivning, blir beroende av att före

gående maskin i kedjan fungerar. Detta kräver en mycket hög tillförlitlighet 

hos utrustningen. Ett annat sätt att angripa problemet är att utveckla nya 

metoder där cykliciteten inte är lika påtaglig. 
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BETECKNINGAR OCH FORMLER 

- årskapacitet 
- långtidskapacitet 
- inköpspris 
- annuitetfaktor (5 år) 
- annuitetfaktor (2 år) 
- annuitet (5 års avskrivning) 
- annuitet (2 års avskrivning) 
- kapitalkostnad 
- operatörskostnad 
- reparations- och underhållskostnad 
- energikostnad 
- övriga kostnader 
- totalkostnad 
- index delautomatisering 
- index helautomatisering 
- index systemautomatisering 

q = Q/3220 

K = a5*I/Q = A5/O 

T = (K/k)*100 

0 = o*T/100 
R = r*T/100 
E = e*T/100 
U = u*T/100 

Potential för delautomatisering (steg 1) 

qd = q+dq och ad = Q+dQ 

Kd = A5/((q+dq)*3220) 

A5 = K*Q = K*q*3220 

Kd = (K*q)/(q+dq) 

Od = (O*q)/(q+dq) 

Rd = R-dR 

Bilaga 1 

Q (t, m, st) 
q (t/h, m/h, st/h) 
I (kr) 

a5 
a2 
A5 (kr) 
A2 (kr) 
K (kr/enhet), k (%) 
0 (kr/enhet), o (%) 
R (kr/enhet), r (%) 
E (kr/enhet), e (%) 
U (kr/ehhet), u (%) 
T (kr/enhet), 100%. 
-d 
-h 
-s 
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Ed =E 

Ud = U-dU 

dU/U = dR/(R*2) 

T d = Kd+Od+Rd+Ed+Ud 

Dd = (delta pris=) T-Td 

Id = Dd(q+dq)*3220*0.8/a5 

Potential för helautomatisering (steg 2) 

Qh = Q+dQ+460*(q-dq) = 3220*(q+dq)+460*(q-dq) 

Kh = (3220*K*q)/(3220*(q+dq)+460*(q-dq)) 

Oh = (3220*O*q)/(3220*(q+dq)+460*(q-dq)) 

Rh = R-dR 

Uh = U-dU 

dU/U = dR/(R*2) 

Eh = E 

Dh = (delta pris=) T-Th 

lh = Dh *(3220*(q+dq)+460*(q-dq))*0.8/85 

Potential för systemautomatisering (steg 3) 

Os= 7904*(q-dq) 

Ks = A2/Os = A2/(7904*(q-dq)) 

Os= (O*q*988)/(7904*(q-dq)) 

Rs = R-dR 

U5 = U-dU 

E5 = E 

Ds = (delta pris=) T-T s 

Is= Ds *7904*(q-dq)*0.8/a2 




