Aumente a produção e utilização de face,
combinado com a inovação em segurança
e prevenção de incidentes. Experimente a
mina digitalizada.
O futuro da mineração
www.mobilaris.se/mce

A MAIS MODERNA

Produtividade e
Segurança Subterrânea

Acreditamos que
Insight™ é a chave
Uma revolução de suporte de decisão
para a indústria pesada no subsolo
Imagine ser a rainha de uma enorme colmeia. De todos
os cantos da colmeia, novos dados são continuamente
transmitidos a você. Todos os trabalhadores, cada
ferramenta, cada tarefa e seu progresso e todos os
obstáculos e possíveis perigos. Você vê tudo, porque
está conectado a tudo — e a todos. Mas isso é apenas
uma pequena parte do que podemos fazer.
O Mobilaris Mining Intelligence™ (MMI) é como um
Google para sua mina que permite uma oportunidade
sem precedentes para que aequipe de mineração
tome as decisões certasmais rápidodo que nunca
em operações normais, bem como em situações de
emergência. Utilizando apenas um navegador web,
qualquer funcionário com os privilégios de acesso
adequados pode utilizar a visualização 3D em tempo
real e intuitiva da mina.

Totalmente independenteem termos
de tecnologiae fornecedor
Em uma mina subterrânea, a infraestrutura de
digitalização pode ser configurada de diversas
maneiras diferentes. O que funciona melhor em uma
mina pode não ser a melhor escolha para outra. Além
disso, certas tecnologias podem já estar instaladas e
em uso. Exemplos de tecnologias são RFID/LeakyFeeder,
WiFi, UWB, LTE, Posicionamento Híbrido e muito mais.
Na maioria das minas subterrâneas, você irá se deparar
com uma frota mista de maquináriode mineração, de
muitos fornecedores diferentes e diversas gerações.
Devido a isso, o Mobilaris Mining Intelligence™ é
totalmente independente em termos de tecnologia.
É umasolução perfeita para a finalidade,homogênea
e eficiente para monitoramento derecursos na mina,
integraçãode dados de planejamento, integração da
produção de maquinário e dados de manutenção,
para integração de dados desensoresem um sistema
de suporte de decisão que ajudará a aumentar a
eficiência da produção e a segurança em sua mina.
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Mobilaris
Mining Intelligence™

O Mobilaris Mining Intelligence™ abrangeIniciativas de Eficiência de
Produção e Segurança. Aqui estão alguns benefícios:

Consciência Situacional em
Tempo Real
Solucione problemas fáceisque só
desperdiçam tempo e reduzem utilização
de face.

Ventilação sob demanda
Permitimosque a presença de máquinas
controle a ventilação que possui
configuração remota muito rápida.

Controle de intervalo curto

Evacuação de emergência

Saia do monitoramento para se tornar
operacional e com capacidade de
replanejamento durante um turno.

Salvevidas ao reduzir o tempo para
evacuação da mina em caso de
emergência.

Utilização Otimizada de Maquinário

Localização emmassa

Analisedados integrados demaquinárioem
relação aosplanos para otimizar sua
utilização demaquinário.

Outrafacilidade que localiza o
equipamento de forma muito eficiente.

Conscientização de Tráfego

Melhorias através de análise

Minimizea congestão de tráfego e
torneseus transportes tranquilose seguros.

Permite que você monitore
continuamente o resultado de utilização
de face e controle a produtividade.
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Consciência situacional em
tempo real
Encaremos os fatos, é a utilização de face que
importa. Mineração subterrânea é um processo
complexo com muitos desafios logísticos.
Em uma mina não digitalizada sem sistemas
como o Mobilaris Mining Intelligence™, não é
incomum que as pessoas estejamperdendo tempo
à procura de maquinário, à procura de peças de
equipamento, aguardando a congestão de tráfego
em túneis estreitos, esperando por suprimentos, à
espera de transportes etc.
Tudo isso resulta em muito tempo perdido, que
reduz a utilização de face.
Na vanguarda da inovação da indústria de
mineração, o Mobilaris Mining Intelligence™
representa uma formamelhor e mais eficiente
de aumentar a sua produção e ficar à frente da
concorrência.
Em vez de apenas uma foto digitalizada 2D
“morta” de uma parte da mina, o Mobilaris
Mining Intelligence™ fornece um modelo de
informações em tempo real 3D onde não apenas
o posicionamento de máquinas, veículos e
pessoal são apresentados, mas tambémmuitas
outras fontes de informações, desdedados de
planejamento de turnos atédados de maquinário e
produção ou quaisquer outros sensores.

Assim que começar a utilizar este
sistema, nós garantimos que você
não poderá viver sem ele
A fim de rastrear quaisquer máquinas, veículos
e pessoal em tempo real, você pode usar tags de
qualquer fornecedor, incluindo asnossas, e usar
uma infinidade de diferentes tecnologias. Wi-Fi, LTE,
RFID, UWB ou outras. Tudo depende de que tipo de
posicionamento de precisão você necessita e qual
infraestrutura já está disponível para reutilização.
Todos os dados são armazenados em um amplo
banco de dados, permitindo o acompanhamento de
KPI, relatórios e recursos analíticos mais avançados
para encontrar anomalias, padrões e similaridades.

Localização em massa de
equipamentos
Usando tags RFID passivas, quantidades maciças
de equipamentos podem ser rastreadas de forma
eficiente, usando o nosso recurso de localização em
massa.
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Mobilaris
Mining Intelligence™
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UTILIZADO NAS MINAS EM TODO O MUNDO
HOJE
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ESTABILIZANDO O PROCESSO DE MINERAÇÃO

Fechando o ciclo entre
planejamento e realidade
Controle de intervalo curto
Ao integrar dados de planejamento de um sistema
como o Deswik (ou outros) com dados de máquinas
de frota mistan o Mobilaris Mining Intelligence™,
passamos a conhecer o plano, sabemos onde estão
os recursos e o que estão fazendo em tempo real.
Isso otimiza tanto o planejamento em si quanto
o replanejamento devido a alterações em tempo
real. É possível criar um valor enorme ao cliente
fechando o ciclo entre o planejamento e a realidade
– partindo dosimples monitoramento para
tornar-se operacional em tempo real.
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Ao utilizar o MobilarisOperatorClient™, os
operadores de máquina recebem suas atividades
programadas diretamente conformesão criadas ou
atualizadas. Quando o operador inicia, interrompe
ou marca uma atividade como concluída, os dados
reais são enviados diretamente para o sistema
de planejamento. Assim, o pessoal no centro
de operação não fica sobrecarregado com um
enorme trabalho manual. Em vez disso, permite
que resolvam ou lidem com os problemas de forma
rápida e eficiente

Utilização Otimizada de Maquinário
A integração com dados de máquinas de frotas
mistas e a visualizaçãodas suas condições e status
operacional permitem a utilização otimizada de
maquinário.
Ao observar como as máquinas são operadas
em comparação com o plano, KPIs importantes
relacionados à produção podem ser obtidos para
melhorar as operações. Ao analisar como as
máquinas são operadas em diferentes áreas da mina,
é possível obter modelos melhores de planejamento.
A produção depende muito de como as máquinas são
utilizadas. Se uma análise mostra que a utilização da
máquina é menor do que solicitado, os operadores
podem ser treinados para operá-las de forma mais
eficiente.
Além disso, através da visualização do status da
máquina e possíveis alarmes, o pessoal do centro
de operações da mina pode fazer uma escolha mais
inteligente de quais máquinas utilizar.

Melhorias através de análise
Os dados representam o núcleo de qualquer
sistema de suporte de decisão. Como obtê-los,
processá-los e usá-losno processo atual. O MMI é
projetado para utilizar dados em todas as partes do
aplicativo. Cada dado que passa pelo nosso sistema
é analisadoe colocadoem um contexto relevante
para a mina. Visualizamos o resultado em diferentes
níveis, tanto em métricas KPI quanto emrelatórios.
- Análise e estatísticas de localização
- Estatísticas sobre a utilização da máquina
- Análise de tráfego
- Avaliação comparativa dos exercícios de 		
evacuação
- Eficiência de agendamenton
- e o mais importante, utilização de face
Nosso modelo de utilização de face permite que
você monitore continuamente o resultado de
utilização de face e acompanhe a produtividade
através da métrica mais importante: quanto da sua
capacidade de produção está sendo colocada em
uso naface da mina.
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PARA QUALQUER UM, QUALQUER COISA E EM QUALQUER LUGAR

Mobilaris Onboard™
- disseminando o insight da
Mobilaris Mining Intelligence™ a
todos na mina
Para qualquer um, qualquer coisa
e em qualquer lugar

Sensibilização de Tráfego através
do Mobilaris Onboard™

Ao mesmo tempo em que apresentamos
funcionalidade de consciência situacional de classe
mundial para minas em todo o mundo, percebemos
que queríamos ter mais pessoas aproveitando os
enormes benefícios de nossa solução. Em vez de
apenas utilizar a solução em Centros de Operação
de Mineração (MOC), queríamos que o mesmo
estivesse nas mãos de todos na mina.

Todos na mineração subterrânea conhecem
os grandes problemas que são causados por
congestão de tráfego. Como os operadores de
máquinas e os condutores de veículos não estão
cientes do que pode aparecer pela frente até que
seja tarde demais, muito tempo é perdido aoparar
e esperar até que um ou muitos veículos retornem
em marcha à ré e parem no estacionamento mais
próximo.

A vantagem disto é óbvia. Em vez da comunicação
via voz com o MOC solicitando algumas
informações, qualquer um agora pode obter suas
informações diretamente através do novo aplicativo
Mobilaris Onboard™. Em vez de desperdiçar tempo
valioso à procura de equipamentos, máquinas,
veículos ou pessoas, agora você pode obter essas
informações diretamente em suas mãos. Em vez de
acabar em um congestionamento de tráfego, deixe
o Mobilaris Onboard™ dizer-lhe o caminho que
deve tomar até um destino e se deve parar e dar
prioridade a algo altamente relevante.
O aplicativo Mobilaris Onboard™ mantém todas
as informações armazenadas localmente. Assim
que estiver conectado, ele atualiza todas as
informações. Você terá uma resposta do sistema no
momento que determinar.
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A abordagem do Mobilaris para resolver este
problema é o aplicativo Mobilaris Onboard™ onde
os motoristas na mina subterrânea podem ter
uma experiência similar a um navegador veicular.
Ele permite que a maioria das informações de
retaguarda do Mobilaris Mining Intelligence™
estejam disponíveis off-line em um tablet
instaladono veículo.
Como motorista, você pode especificar um destino
e receber a melhor rota. Além disso, o motorista é
atualizado com informações sobre a sua distância
em relação a qualquer tráfego. Isso permite que o
motorista tenha consciência do trânsito suficiente
para resolver a maioria dascongestõesde tráfego
comuns.

Mobilaris Hybrid Positioning™
Mobilaris Hybrid Positioning™ Para conseguir
navegardurante a condução em uma mina
subterrânea, você irá precisar de uma tecnologia
de localização de precisão bastante elevada.
Tecnologias como Wi-Fi, LTE, RFID simplesmente
não são suficientemente boas para esses fins.
Existem várias soluções que agregam uma
tecnologia de posição adicional de alta precisão
nas áreas onde ocorre a maioria das congestões.
Como alternativa, a Mobilaris agora revela uma
recente inovação - a tecnologia Mobilaris Hybrid
Positioning™, que fornece precisão de 5-10 m sem
qualquer infraestrutura adicional.
Baseado em um conjunto de sensores existentes
em tablets comercialmente disponíveis e algumas
outras fontes de informação, o Mobilaris Hybrid
Positioning™ irá calcular a sua posição em tempo
real e apresentá-lano tablet Mobilaris Onboard™,
mesmo em áreas onde você não tenha qualquer
conectividade de rede. Assim que você entrar em
uma área com conectividade de rede, sua posição
é transmitida aos demais.

“Novo posicionamento
inovador independente
apresentado no tablet
Mobilaris Onboard™ .”
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CRIEUMA CONSCIÊNCIA DA SITUAÇÃO

Elevando a segurança
subterrânea a um novo patamar
10
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Evacuação de Emergência
No caso de uma situação de estresseque exija que
a mina seja evacuada, como um incêndio ou um
desmoronamento, o tempo é essencial. O pessoal de
resgate pessoal e os líderes de evacuação precisam
das melhores ferramentas disponíveis para
assegurar que a evacuação ocorrao mais rápido
possível e em conformidade com os procedimentos
definidos.
Sem um sistema como o Mobilaris Mining
Intelligence™, o pessoal de resgate precisa criar
consciência da situação, geralmente convocando
o pessoal e anotando os locais onde as pessoas
estão de forma manual, saber se estão seguros e
saudáveis. Este processo manual geralmente leva
muito tempo.
Com a solução Mobilaris Mining Intelligence™, o
tempo para o pessoal de resgate se envolver em
uma operação de resgate reduz drasticamente.
Forças de resgate suecas registaram uma redução
de 25% no tempo de envolvimento com a ajuda do
Mobilaris Mining Intelligence™.
O aplicativo de suporte de evacuação é uma caixa
de ferramentas que o líder de resgate usará para
direcionar a evacuação conforme os procedimentos
definidos, até que todossejam salvos. O aplicativo
consiste em características como:
• Envio de mensagens de evacuação aos telefones
da mina (se houver) e manutenção do controle em
tempo real sobre quem recebeu as mensagens,
quem as leu e quem não as recebeu.
• Suporte a decisões que ajuda a destacar os
indivíduos que necessitam de atenção prioritária
(tais como as pessoas que desconhecem o perigo
atual ou que estejam feridos ou presos).

• Monitoramento em tempo real de todas as
câmaras de refúgio e acompanhamento da
localização das pessoas. Contadores mostram em
tempo real a taxa de ocupação das câmaras de
refúgio e o total de pessoas que estãoprotegidas
e desprotegidas
• Controle e status de todas as mensagens
enviadas.
• Mantenhao controle de todas as áreas perigosas
e identifique as pessoas em tempo real que estão
mais próximas do perig.
• Gerenciea evacuação conforme procedimentos
definidos, armazenandoo tempo no registro de
evacuação sempre que uma certa etapa do
processo for concluída para análise posterior no
Visualizador de Histórico.
Módulos adicionais incluem:
• Um Simulador de Emergência, onde um instrutor
pode criar diferentes cenários de emergência
com base no tráfego em tempo real ou gravado
e treinar a equipe de resgate de forma eficiente
para ser ainda mais rápida e segura. Isso pode
ser feito off-line, em um ambiente de sala de
aula, sem interromper a produção, portanto
as simulações podem ser conduzidas com
frequência.
• Um visualizador de histórico que permite a
análise eficiente da retrospectiva de incidentes.
Ao reproduzirum incidente, como uma evacuação
em larga escala, são obtidos insights importantes
e os fatos podem ser utilizados para melhorar
ainda mais os procedimentos de emergência.

• Orientação das equipes de socorro na mina até
as pessoas que precisam de assistência de forma
remota em tempo real.
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O MUNDO DA MOBILARIS
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