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Den underjordiska gruvindustrin kan se fram emot en säkrare, effektivare och mer 
produktiv sprängning då Orica och Epiroc framgångsrikt har utvecklat Avatel™, en 
prototyp av världens första halvautomatiserade leveranssystem för sprängämnen. 
Avatel™ är en eftertraktad teknik från kunder inom den underjordiska brytningssektorn 
och kommer att leverera ett helt nytt sätt att närma sig sprängningsoperationer genom 
att eliminera exponering för laddningspersonal. 

Lösningen gör det säkert för en operatör att i hytten utföra laddningscykeln samtidigt 
som man minskar kostsamma, tidskrävande och ibland ineffektiva kontroller för att 
hantera riskerna för personal som arbetar i ett av de högsta riskområdena i en 
underjordisk gruva. 

Avatel™-prototypen representerar det första steget mot autonom laddning - ett viktigt 
steg i resan mot säkrare och mer produktiva sprängningsoperationer under jord. 

Avatel™ är byggd på Epirocs beprövade Boomer M2 och integrerad med Oricas senaste 
sprängämnesteknologi. Det är en semi-autonom och fullt mekaniserad laddningslösning 
som gör att en enda operatör kan genomföra hela laddningscykeln. En viktig 
möjliggörande teknik för Avatel™ är WebGen™, världens första helt trådlösa 
initieringssystem. Teknologierna i Avatel™ säkerställer i slutändan att rätt sprängämnen 
kommer att levereras i rätt hål och i rätt tidpunkt för att uppnå optimal effektivitet och 
önskat resultat. 

Underjord 

Automation 

Trådlös initiering 

Mekaniserad laddning 

Säkerhet 

© 2022, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors.



1. Bakgrund 

Även om sprängningen är en extrem högenergiprocess, innebär moderna 
sprängämnesprodukter och sättet på vilket de hanteras, appliceras och initieras att själva 
sprängningsprocessen kan utföras mycket säkert. Ofta finns riskerna på grund av arten 
av den underjordiska arbetsmiljön snarare än de explosiva varorna som används. 
Underjordiska gruvor kan vara över tre kilometer djupa vertikalt, där styrkan eller 
tillståndet hos berget som bryts igenom för att komma åt mineralbärande malmkroppar 
kan variera mycket. Detta medför ett antal geotekniska faror för personal som 
traditionellt måste arbeta till fots, såsom seismisk aktivitet, stressinducerade 
bergsprängningar och stenfall. De utsätts direkt för dessa faror utan något mekaniskt 
eller strukturellt skydd. Utvecklingsytan (den framskridande änden av tunneln) är ett av 
de högsta riskområdena för en underjordisk gruva, där risken för allvarliga skador eller 
dödsfall är hög. Laddningssteget (där sprängämnena laddas i borrade spränghål) kräver 
traditionellt att personal har direkt tillgång till ytan under längre perioder, vilket ökar 
exponeringstiden för geotekniska faror. När gruvorna går djupare och malmkropparna 
blir mer komplexa blir behovet av säkrare, automatiserade lösningar som stöder en 
effektiv gruvcykel tydligare. För att hantera riskerna för personalen tvingas gruvorna att 
genomföra olika kontrollåtgärder till exempel installation av ytterligare markstöd och 
utöka tiden mellan sprängning och återinträde. Sämre bergförhållanden i dessa områden 
kräver att många gruvor måste bergförstärka gaveln med bultar, nät och sprutbetong 
innan de kan skicka in personal. Dessa kontroller är kostsamma, tidskrävande och det 
spenderas många timmar på dessa moment som i stället skulle kunna nyttjas till att 
effektivisera cykeln. En mekaniserad lösning för laddning underjord har länge 
efterfrågats av gruvindustrin eftersom att ladda de borrade hålen med sprängmedel är ett 
av det mest riskfyllda momenten i en gruva. Dock har möjligheten att leverera detta 
delvis begränsats av de manuella anslutningar som krävs mellan de olika 
komponenterna i traditionella initieringssystem.  

 

2. Möjliggörande med trådlös initiering 

Som tidigare beskrivet har ett utav hindren för en mekaniserad lösning varit de manuella 
anslutningar som krävs i traditionella initieringssystem. Tändtrådar ska dras och kopplas 
ihop på ett visst sätt, vilket fram till nu utförts av en människa. När Orica lanserade 
världens första trådlösa initieringssystem, WebGen™, försvann det hindret. WebGen™ 
eliminerar effektivt behovet av manuella anslutningar och inkluderar trådlösa in-hole 
primers som initieras av ett unikt och krypterat avfyrningskommando (via ultralåga 
frekvenssignaler) som kommunicerar genom sten, vatten och luft.  

I september 2017 ägde världens första trådlösa produktionssprängning rum med 
WebGen™ 100. Sedan dess har mer än 3000 sprängningar avfyrats runt om i världen. 
Eran av trådlös sprängning har anlänt och ger uppenbara fördelar inom alla 
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gruvsegment, inklusive förbättrad säkerhet, operativ flexibilitet och ökad 
malmåtervinning, som alla är viktiga industridrivkrafter. 

En stegvis förändring i en teknologi, som WebGen™, ger ofta möjligheten att förändra 
befintliga processer och att tänka och göra saker annorlunda, och tidiga användare av 
denna revolutionerande teknologi har fått betydande erfarenhet och insikter som 
möjliggör helt nya och innovativa gruv- och sprängningstekniker. 

Orica har sedan dess arbetat vidare med att utveckla tekniken och den nya generationen 
av trådlösa initieringssystem, WebGen™ 200, kommer lanseras kommersiellt under 
2022. WebGen™ 200, utnyttjar digital teknik för att möjliggöra avancerad 
omprogrammering och digital lagerhantering, och erbjuder gruvor ett integrerat 
användargränssnitt med förbättrad kvalitetssäkring. Byggd med kodningsmöjligheter 
och förbättrad säkerhet, är tillförlitligheten för varje sprängning ytterligare förbättrad 
med den nya generationens WebGen™ 200-sprängkapslar, som är designade för att tåla 
ännu större stötmotstånd. Dessa betydande produktförbättringar och nya funktioner 
kommer att stödja ytterligare innovativa och mer komplexa gruvdrifter. 

WebGen™ 200 kommer i fyra produktvarianter, vilket öppnar upp för nya marknader, 
applikationer och möjligheter inklusive ovanjordsoperationer och möjliggör de första 
stegen av automatisering av sprängning. Två primers är designade för att passa 
underjordsbrytning, varav en har designats för mekanisk montering och kommer att 
möjliggöra automatisering av underjordisk laddning. 
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3. Mekaniserad sprängladdning 

I november 2019 tillkännagav Orica och Epiroc att de påbörjat ett samarbete för att ta 
fram världens första halvautomatiska sprängämnesleveranssystem. Ett år senare 
presenterade man resultatet, Avatel™, ett system som för första gången gör det möjligt 
att ladda borrhål för sprängning på mekanisk väg. Det avancerade mekaniserade 
laddningssystemet, som möjliggörs av WebGen™ och dess helt trådlösa teknologi, 
adresserar det sista steget av cykeln i underjordiska operationer som ännu inte har 
automatiserats. Idag är fysiska trådbundna anslutningar fortfarande en huvudfunktion i 
underjordisk laddning, vilket är ett av de mest riskfyllda områdena i en underjordisk 
gruva. 

Avatel™ är en kombination av teknik och system från både Orica och Epiroc. Man har 
utgått från Epirocs väletablerade Boomer M2, som är en robust ortdrivningsrigg för 
tunneldrivning och gruvtillämpningar, och modifierat den för att passa till Oricas 
system.  

 

Bild 2: Avatel™ - världens första halvautomatiska sprängämnesleveranssystem 
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Viktiga fördelar med Avatel™ inkluderar:  

o En stegvis förändring av säkerheten genom att ta bort människor från 
högriskområden. En enskild operatör kan förbereda och ladda en salva utan att 
någonsin lämna säkerheten i en sluten, luftkonditionerad, ROPS1 och FOPS2, 
ballistiskt skyddad hytt. 

o Betydande effektivitetsvinster genom att ge gruvor möjlighet att eliminera 
överflödiga stödsystem som tidigare krävdes för att skydda arbetare i 
högriskområden, samtidigt som man minskar stilleståndstiden förknippad med 
de överskott av stål som följer med sprängmassorna och som kommer in i 
materialhanteringssystem och nedströmsprocesser.  

o Snabbare tillgång till framtida produktionskällor och fortsatt intäktsgenerering 
genom att upprätthålla säker tillgång för fortsatt arbete i seismiska eller på annat 
sätt utmanande eller svårhanterliga markförhållanden. 

o Optimerade sprängresultat genom att kombinera den senaste tekniken från Orica 
och Epiroc för att automatisera och mekanisera laddning, samt tidsfunktioner 
som ger designfrihet, repeterbara och exakta resultat och bättre sprängresultat. 

 

Bild 3: En operatör som simulerar laddningscykeln från säkerheten i en sluten ROPS- 
och FOPS-certifierad hytt 

 

  

 
1 Roll-Over Protection Structure 
2 Falling Object Protective Structure 
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4. Så fungerar det 

En översikt över laddningsprocessen: 

o Innan arbetet påbörjas under jord laddas sprängämnen på enheten. En 
HandiLoader™ är fylld med ammoniumnitratemulsion och demonterade 
WebGen™ primers laddas i magasinet ombord.  

o När Avatel™ är på plats vid gaveln, rensar operatören processvatten och skräp 
via kontroller i hytten.  

o När som helst före början av laddningscykeln kan borrad data eller en 
borrdesignfil överföras till den inbyggda RCS5 (Epirocs intuitiva 
riggkontrollsystem) för att möjliggöra exakt hålnavigering. Dessutom laddas en 
fördesignad laddningsplan in i det smarta kontrollsystemet LOADPlus™, som 
specificerar energiegenskaperna och timingen för varje hål. Om borr- eller 
laddningsplaner inte är tillgängliga (eller spränghål har borrats utöver designen) 
har operatören möjlighet att navigera ytan manuellt, lägga till hål och tilldela 
respektive laddegenskaper och timing. 

o Vid förberedelser för laddning navigerar operatören bommarna (styrda av RCS5 
och kameror placerade på varje bom) till ett spränghål. Laddningen börjar sedan 
genom LOADPlus™-kontrollsystem och laddningscykeln fortskrider semi-
autonomt, med laddningsvikt (styrd via mekaniserad strängladdning) och timing 
automatiskt tilldelad i enlighet med laddningsplanen, eller manuellt via 
operatörsinmatning. 

o WebGen™-magasinet dispenserar, monterar och kodar sedan självständigt 
WebGen™-primers omedelbart före utplacering i ett spränghål, innan resten av 
spränghålet laddas. 

o När hela gaveln är laddad tilldelas en säker och unik kod till sprängningen, och 
Avatel™ körs bort från gaveln. Ytan är nu redo att sprängas genom WebGen™ 
fjärravfyrningssystem i enlighet med gruvans normala driftprocedurer. 
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Bild 4: Orica och Epirocs avancerade teknologier integrerade i Avatel™-systemet 

 

5. Slutord 

Avatel™ kommer att utrustas med nästa generation av Oricas trådlösa initieringssystem, 
WebGen™ 200, som ger ytterligare kodningsmöjligheter och förbättrad säkerhet. 
Genom att utnyttja de trådlösa funktionerna hos WebGen™ 200, tillåter Avatel™ en 
operatör att förbereda och ladda från säkerheten i en sluten ballistiskt skyddad hytt med 
hjälp av trådlösa primers och Oricas pumpbara ammoniumnitratemulsion 
bulksprängmedel. Med både Orica och Epirocs avancerade teknologier, kommer 
Avatel™ att omdefiniera hur vi arbetar med laddning under jord och är ett viktigt steg i 
resan mot att eliminera risker för personalen samtidigt som det låser upp betydande 
värde och möjligheter för gruvorna. Kravet på att personal ska arbeta direkt vid gaveln 
medan de förbereder och laddar spränghål kommer snart att vara ett minne blott, 
samtidigt som man minskar beroendet av kostsamma, tidskrävande och ibland 
ineffektiva kontroller som införts för att hantera riskerna för personal som arbetar i ett 
av de högsta riskområdena i en underjordisk gruva. 
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