
iSURE
O SOFTWARE SANDVIK PARA A EXCAVAÇÃO DE 
ROCHA SUBTERRÂNEA



SANDVIK iSURE

• iSURE é uma ferramenta de controle para o processo de 
excavação que proporciona a informação necessária para 
uma perfuração e detonação ótimas realizadas com 
perfuração frontal. iSURE funciona em sua plenitude e de 
maneira precisa com qualquer equipamentos de perfuração da 
linha iSERIES

• iSURE vem acompanhado de sistema de análise de arranque 
e ferramentas de coleta de dados do equipamento para, 
assim, dar condições para otimizar todo o e processo de 
trabalho, ferramentas para assistir na interpretação geológica 
e apoio ao escaner de perfilação em 3D.
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DEFINIÇÃO
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WI-FI
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Eficiência do 
equipamento

Ferramentas
de perfuração As drilled Vista 3D Y MWD Arranque

Vibração da 
detonação

Otimização operacional Geo

Desenho de perfil teórico e de túnel Desenho de plano de perforação e detonação
Projeto de 
Atirantamento

Projeto de injeção

MWD on line

iScan



SANDVIK iSURE

• Desenho de perfil, túnel e projeto

• Otimização do desenho da perfuração e 
detonação

• Desenho de atirantamento sistemático

• Desenho de plano de injeção (furos 
longos)
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HOJE
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Diseño de perfil, túnel y proyecto Diseño de perforación y tronadura 

Control de detonación y vibraciónDiseño del plan de empernado



SANDVIK iSURE

• Perfuração (planejado versus perfurado)

• Informação do formato da frente 

• Equipamento e ciclo de perfuração em 
números:

− Capacidade de Perfuração Bruta [m/h/braço]

− Penetração instantânea

− Metros perfurados, número de furos 

− Tempo de perfuração, tempo de movimiento 
de cada braço

− por ciclo, detonação, usuário, durabilidade…

• Consumo de ferramentas de perfuração
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Tal y como se perfora

Formas del frente y parte posterior

Estadísticas de producción

Consumo de acero de perforación



SANDVIK iSURE

• Measure While Drilling (MWD)

− Taxa de penetração

− Pressão de percussão

− Pressão de avanço

− 19 parâmetros total nos equipamentos
iSeries

• Por furo

• Por ciclo

• Exportação de dados
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MWD per hole

19 parameters as std

MWD per round

MWD Bolting



SANDVIK iSURE

• A análise do arranque revela a 
eficiencia da detonação

• Por ciclo ou ao longo de uma série

• A informação sobre o arranque pode 
ser usada para otimizar o próximo 
desmonte, tanto em perfuração quanto
em carga e amarração de explosivos
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Extracción Extracción a lo largo del túnel

Diseño
Mejorado

Extracción Plan de perforación

Muestra las 
zonas a las 
que apuntar



SANDVIK iSURE

• Coleta dados a partir do scanner 3D a 
bordo

− Cria visualizações que se baseiam em
nuvens de pontos escaneados

− Vista 3D com visualização de sub-/sobre-
excavação

− Vista 2D para avaliação para 
optimización do dimensionamento da 
perforação e detonação

− Produção em números (realizado, 
teóricas, sub- e sobre-excavação (m3)
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Realizado versus tolerancias

Cálculo de producción y secciones transversales
realizadas



SANDVIK iSURE

• Mapeamento geológico baseado en
dados de perfuração registrados

− Vista 2D (superior, lateral, de perfil, 
rotação)

− Vista 3D com cortes transversais ou
longitudinais

• Índice Sandvik de Perfurabilidade [MPa] 

• Indicador de fraturamento

• Classificação da rocha

• Algoritmos de extrapolação (entre 
perfurações)

• Curvas isoparamétricas e isosuperficies
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3D-views 2D-views 



SANDVIK iSURE
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Tunnel pull-out trend Round time development 

Drilling power and penetration histogram

• Análises estatísticas, tais como:  

− Estimativa de tempos de ciclos

− Estimativas de tempos de perfuração

(emboque, potencia plena)

− Melhoras no arranque

− Progresso do formato da frente

− Potência de perfuração e Histograma da penetração obtida



NOVIDADES DO iSURE 8.0
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• Padrões para a criação de malhas de 
perfuração

• Características de desenho AUTO 

• Sistema conectado à nuvem para 
compartilhar dados

• Nova Interface de usuário

• Novo Sistema de licenças



iSURE 8.0
• Ferramenta de assistente para selecionar

malhas pré-definidas

• Seleção:

− Comprimento dos furos

− Estimativa de detonabilidade da rocha
• Boa, Média, Baixa

− Qualidade desejada do perfil escavado

• Liso, Irregular, ‘Rústica’

− Explosivos utilizados
• Emulsão, Encartuchado, ANFO

− Tipo de pilão

• Também informa estimativa do tempo do ciclo

− Cálculo baseado no DRI da rocha
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Diseño basado en plantillas



iSURE 8.0
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Inicia o assistente Escolha do tipo de 
Perfil

Usa AUTO Comfirmação
Envio para o 

Equipamento -
Edição



iSURE 8.0

• Projeto da perfuração AUTO

• Mudança da malha a qualquer
momento para comparar resultados

• Completamente editável pelo usuário

• Uso de malha pré-existente
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iSURE 8.0

• Direcionamento automático de cada 
um dos furos

• Configuração de tipo de furo AUTO

• Completamente editável
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iSURE 8.0 
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Engenheiro A

Controle de Acceso

Geólogo

Supervisor

Project data

Empreiteiro Cliente

Terceiros
Topógrafo

SANDVIK

Dados 
do 

Projeto Topógrafo

Engenheiro B

• Sistema “Cloud” para compartilhar
dados (Versão Beta)   

• Diferentes tipos de acesso

• O dono do equipamento
controla o acesso

• Define os tipos

• Disponibiliza seus dados

• Pode ser usado como base de 
dados compartilhados entre o 
cliente, Empreiteiro, Terceiros e  
Sandvik



iSURE 8.0

• Nova Interface 
de Usuário
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iSURE 8.0
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MAIS NOVIDADES A 
CAMINHO

-
FIQUEM LIGADOS !!!

iSURE 9.0


