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Mitä annettavaa automaatiolla voi olla sinulle ?

• Työturvallisuusasiat – työperäiset loukkaantumiset ja onnettomuudet
• Alhainen tuottavuus
• Pula osaavista operaattoreista
• Alhainen käytettävyysaste
• Poraustuloksen tarkkuus ja laatu
• Tuotantotietojen ja suunnitelmien riittämättömyys tai puuttuminen
• Yllättävät laiterikot
• Suuri polttoaineenkulutus
• Heikko varastonhallinta
• Laitekannan alhainen tuottavuus

Yleisiä ongelmia, joita automaatiolla voidaan ratkaista
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Automaatio ja tekoäly raskaassa teollisuudessa

• Manuaalisen ja vaarallisten työvaiheiden korvaaminen
etäohjausratkaisuilla

• Reaaliaikainen toiminnan hallinta
• Reaaliaikainen laitteiston seuranta ja ennakoivat huollot
• Eri toimittajien laitteiden väliset yhteydet
• Pilvipalvelujärjestelmät / teollinen kyberturvallisuus
• Data-analytiikka, koneoppimisalgoritmien käyttö
• Ethernet-verko kehittäminen
• Eri toimittajien laitteden yhteiskäytettävyys ja yksinkertaisempi

integraatio
• Parempi käyttökokems ja miellyttävä käyttöliittymä
• Virtuaalitodellisuusteknologian käyttöönotto
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(perustuu McKinseyn ja Ernst and Youngin lähteisiin)



Laiteautomatiikka

Laitteiden automaatioratkaisut
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Ohjaus
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Ohjausjärjestelmä (RCS)

• Älykkäät ominaisuudet ja jatkuvat päivitykset
• Moottorin kierrosluvun ja kompressorin

kuormituksen automaattinen säätö
• Mahdollistaa 15 %:n (uppoporaus) / 40 %:n 

(päältälyövä poraus) säästöt polttoaineen
kulutuksessa

• Laaja valikoima automaattisia toimintoja 
operaattorin avustamiseksi päivittäisissä 
töissä

• Voidaan räätälöidä vastaamaan asiakkaiden
tarpeita erilaisissa työkohteissa

• Vakiona kaikissa SmartROC-poravaunuissa
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Ohjaus
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Automaattinen poraussykli

• Laite poraa automaattisesti haluttuun syvyyteen, 
mikä tekee siitä vähemmän riippuvaisen
operaattorin toiminnasta

• Automaattinen irtoaineksen läpi poraaminen

• Poratankojen automaattinen lisäys ja purku

• Pienempi kulutus porakalustoon ja itse laitteeseen

• Enemmän reikiä työvuoron aikana

• Vakiona kaikissa SmartROC DTH ja SmartROC COPROD-
laitteissa sekä tulossa Q2/2020 Smartroc TH vaunuihin
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Navigointi
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Reikänavigointijärjestelmä (HNS)

• Järjestelmä opastaa operaattoria reiän oikeaan 
kohdistamiseen käyttämällä GNSS-
satelliittipaikannusjärjestelmää

• Tarkkuus +/- 5 senttimetrin sisällä
• Syöttölaitteen asemointi määritettyyn

porauskulmaan nappia painamalla
• Laite poraa reiät haluttuun syvyyteen ja 

pisteeseen poraussuunnitelman mukaisesti
• Porauskaavion kapasiteetti (2000 reikää)** 

riittää vaativimpiinkin tuotantosuunnitelmiin

Puoliautomaattinen 
syöttölaitteen 
asemointi

• Saatavana lisävarusteena SmartROC-laitteisiin
** SmartROC DTH -laitteissa maksimi on 500 reikää



Etäohjaus
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Ohjaus
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Kauko-ohjaus (RRC)

• Kauko-ohjaus (RRC)
• Bluetooth-häiriöiden varalle saatavilla myös

kaapeli
• Kaikki toiminnot turvallisen etäisyyden

päästä
• Integroitu näyttö poravaunuasetusten 

säätämiseen
• Samanlainen kauko-ohjain kaikissa

uusimmissa Epirocin poravaunuissa, mikä
helpottaa operaattoreiden koulutusta

• Vakiovarusteena FlexiROC T15R-T20R-T30R-T35R-T40R -poravaunuissa
• Lisävarusteena FlexiROC T35-T40-T45 and SmartROC T35-T40-T45 -poravaunuissa
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Ohjaus
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BenchREMOTE

• Samanlaiset hallintalaitteet kuin poravaunun hytissä
• Enintään 100 metrin etäisyys poravaunusta

näköyhteydellä
• Enintään 30 metriä poravaunun yläpuolella
• Epirocin turvattu langaton yhteys on riippumaton

kaivoksen internetyhteydestä
• Räätälöitävissä tarpeen mukaan – mahdollisuus

enintään kolmen laitteen samanaikaiseen
ohjaukseen

• Lisävarusteena SmartROC T45-C50-CL -poravaunuihin
• Lisävarusteena SmartROC D50-D55-D60-D65 -poravaunuihin
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Ohjaus
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TeleREMOTE

• Yksi operaattori voi ohjata 1–6 PitViper-
porauslaitetta samanaikaisesti mistä tahansa

• Käyttää kaivoksen sisäistä verkkoa
• AROC, edistyksellinen etäohjaus tulossa pian

myös SmartROC-pintaporavaunuihin

• Lisävarusteena PitViper-porauslaitteisiin
• AROC tulossa lisävarusteena SmartROC-poravaunuihin 
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Ohjaus
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Autonominen

• Poraa täysin itsenäisesti suunniteltujen
porakenttien mukaan

• Seuranta voidaan suorittaa mistä tahansa
• Maailman ensimmäinen täysin autonominen 

SmartROC D65 toiminnassa Newmont Goldin 
kaivoksella Kanadassa 
https://www.youtube.com/watch?v=qRVwdZoZ
1Xc

• Autonominen Pit Viper toiminnassa 
Coldcorpsin Peñasquiton kaivoksella 
Mexikossa    https://youtu.be/9LCiXDWML3s

https://www.youtube.com/watch?v=qRVwdZoZ1Xc
https://youtu.be/9LCiXDWML3s


Prosessiautomatiikka
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Ohjelmistoratkaisut
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Certiq

• Telematiikkajärjestelmä reaaliaikaiseen
tietojen seurantaan ja välitykseen:
– Laitteen suorituskyky
– Laitteen käyttö
– Laitteen sijainti
– Laitteen kunto
– Polttoaineen kulutus
– KPI-analytiikka
– Prosessin suunnittelu
– Ennakoivan huollon suunnittelu

• Certiqin toimintojen laajuus vaihtelee poravaunumallista riippuen
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Ohjelmistoratkaisut
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ROC Manager

• Porakaavioiden ja mallipohjien
valmistus

• Tiedonsiirto Certiqiä käyttäen
• Maastomallien ja land.xml-tiedostojen

käyttö tienrakennussuunnitelmissa
• Poraustietojen analysointi ja porattujen

reikien vertaaminen suunniteltuihin
reikiin

• Poravaunun käyttöraportit

• Saatavana lisävarusteena kaikkiin SmartROC-poravaunuihin
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Ohjelmistoratkaisut
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Surface Manager

• Suunniteltu kaivosten tarpeisiin
• Etäyhteys laitteeseen (RRA) käyttäen 

kaivoksen wlan-yhteyttä
• Reaaliaikainen tiedonsiirto – lähettää

porakaaviot ja vastaanottaa
tuotantolokitiedostot

• Porakaavioiden siirto toisesta 3D-
ohjelmasta

• Poraustietojen analysointi ja porattujen
reikien vertaaminen suunniteltuihin
reikiin

• Poravaunun käyttöraportit

• Saatavilla lisävarusteena SmartROC T45-C50-CL-D50-D55-D60-D65-poravaunuihin



© 2018 by Epiroc. All rights reserved.

Ohjelmistoratkaisut
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Measure While Drilling (MWD)

• Mahdollistaa tiedonkeruun jokaisesta
poratusta reiästä erikseen:
– Kiven kovuus
– Kiven rikkonaiset kerrokset
– Tunkeutumisaste
– Laitteen suoritusparametrit

• Tieto voidaan esittää visuaalisesti
värillisinä palkkeina ja lohkoina, mikä
helpottaa hahmotusta ja analysointia

• Saatavilla lisävarusteena kaikkiin SmartROC-poravaunuihin



Järjestelmien 
integrointi
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Järjestelmien integrointi
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Kommunikaatio kolmansien osapuolten käyttöliittymien kanssa

• Kommunikaatio laitteen CCI:n ja kolmannen
osapuolen tietokoneen välityksellä

• Epirocin standardi viestintäjärjestelmä
• HNS-tiedonsiirto
• Laitteen tuotantotietojen siirto
• Laitteen kuntoa koskevien kriittisten

varoitusten ja hälytysten siirto
• Autonomiset toimintaympäristöt

• Saatavana lisävarusteena kaikkiin SmartROC -poravaunuihin



Tulevaisuuden suunnitelmat
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Tulevaisuuden painopistealueet
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Energiatehokkuus Laitetoimintojen 
automatisointi

Etäkäyttö ja 
automaattinen 

toiminta

Yhteiskäytettävyys 
ja järjestelmien 

integrointi



United. Inspired.
Performance unites us, innovation inspires us,
and commitment drives us to keep moving forward.
Count on Epiroc to deliver the solutions you need
to succeed today and the technology to lead tomorrow.

epiroc.com




	Automaatio pengerporauksessa
	Johdanto automaatioon pengerporauksessa
	Mitä annettavaa automaatiolla voi olla sinulle ?
	Automaatio ja tekoäly raskaassa teollisuudessa
	Laiteautomatiikka
	Ohjaus
	Ohjaus
	Navigointi
	Etäohjaus
	Ohjaus
	Ohjaus
	Ohjaus
	Ohjaus
	Prosessiautomatiikka
	Ohjelmistoratkaisut
	Ohjelmistoratkaisut
	Ohjelmistoratkaisut
	Ohjelmistoratkaisut
	Järjestelmien integrointi
	Järjestelmien integrointi
	Tulevaisuuden suunnitelmat
	Tulevaisuuden painopistealueet
	Slide Number 23
	Slide Number 24

