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Robit® S Sense

Ainutlaatuinen porareikien mittausjärjestelmä 
sitoo taipumatiedon tuottamisen saumattomaksi 
osaksi porausprosessia!

Robit toi vuoden 2017 alussa ensimmäisenä maailmassa markkinoille patentoidun 
ratkaisun kallioporauksen suuntapoikkeamien mittaamiseen porausprosessin 
aikana. Top Hammer -pintakalustolle suunniteltu ja mittavasti testattu S Sense 
toimii osana nykyistä poraletkaasi ja mahdollistaa räjäytysten tuottavuuden ja 
turvallisuuden optimoinnin lisäämättä prosessiaskelia.

Tiedätkö minne poraamasi reiät todella päätyvät? Reikätaipumat ovat kallio-
porauksen arkipäivää, ja aiheuttavat pahimmillaan vakavia turvallisuusriskejä. 
Turvallisuusnäkökulmien lisäksi taipumat kasvattavat tuotantokustannuksia, kun 
lohkareita joudutaan särkemään tai rikkoampumaan. Tarkan reikätaipumatiedon avulla 
voidaan tunnistaa kohdat, joissa tarvitaan lisäporausta jo ennen poravaunun siirtämistä 
uudelle kentälle. Kun maanalaista tietoa on koko porakentästä, voidaan räjäytys 
optimoida prosessin kokonaiskustannuksia ajatellen.

Robit S Sense on pitkäaikaisen T&K-työn ja kattavan kenttätestauksen tulos, jossa 
prosessia kuormittavan perinteisen käsikäyttöisen mittauksen sijaan taipumatieto 
haluttiin tuottaa sijoittamalla mittalaitteisto osaksi poraletkaa. Maailmanlaajuisesti 
tunnettuna laadukkaiden porakruunujen, -kankien ja -niskojen valmistajana tunnettu 
Robit ei taipunut, vaikka poraletkassa kulkevat valtavat voimat tekivät haasteesta 
aiemmin ratkaisemattoman.

S Sense voidaan asentaa kaikkiin Top Hammer -pintaporavaunuihin. Se tuo 
taipumatiedon heti poraletkan nostamisen jälkeen poraajan näkyville helppokäyttöiseen 
käyttöliittymään. Data siirtyy myös Sense-pilvipalveluun, jossa porauksen etenemistä 
eri työmailla voidaan seurata. Pilvipalvelusta taipumatieto voidaan viedä suoraan 
räjäytyssuunnitteluun, jolloin räjäytys voidaan todella suunnitella turvalliseksi ja 
tehokkaaksi. Järjestelmää voidaan käyttää kaikissa kivityypeissä, myös magneettisissa 
olosuhteissa.
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Räjäytysten optimointi taipumatietoa 
käyttämällä lisää tehokkuutta:

•	 Räjäytetyn kiviaineksen kokoa 
voidaan optimoida ja lohkareiden 
määrää vähentää räjäytyksen hyvällä 
suunnittelulla.

•	 Kivien sinkoutumista voidaan estää, 
kun tiedetään, päättyykö reikä 
lähelle kalliopintaa.

•	 Tavoitellun kiviaineksen 
laimenemista voidaan vähentää, kun 
tiedetään tarkalleen, minne reiät 
kulkevat.

•	 Räjäytys- ja polttoainekustannuksia 
voidaan pienentää prosessin 
paremmalla tuntemuksella.

•	 Porausprosessia voidaan 
kokonaisuudessaan kehittää, kun 
tietoa luodaan ja tallennetaan 
keskitetysti.

Teknistä tietoa:

•	 Mittalaitteisto toimii osana 
käyttämääsi Top Hammer -poraletkaa. 

•	 Käytetty teknologia mahdollistaa 
taipumamittauksen myös 
magneettisissa olosuhteissa.

•	 Mittalaitteiston tarkkuus on sama 
tai jopa parempi kuin nykyisissä 
käsikäyttöisissä järjestelmissä.

•	 Mittalaitteistoa on kehitetty ja 
testattu useita vuosia suomalaisten 
yhteistyökumppaneiden, yliopistojen 
ja asiakkaiden kanssa. Kehityksessä on 
kiinnitetty paljon huomiota helppoon 
käytettävyyteen ja yhteensopivuuteen 
asiakkaiden omien prosessien kanssa.
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