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CURRENT GROUND SUPPPORT CONSTRUCTION 
CHALLENGES

Ground support construction in an excavation cycle or reha-

bili tation of existing infrastructure both share similar challenge. 

These challenges are the result of ground support installation 

with inadequate guidance or without the ability to verify the 

effectiveness of the support in a dynamically changing environ-

ment. Conventionally, survey pickups using total stations or 

LiDAR scanners play a key role in the verifi cation of installation, 

with measurements of convergence utilised to help verify the 

effectiveness of the ground support. This process often takes 

hours of manual processing before reports can be provided to the 

construction crew. This is often too late and rework may need to 

occur.

In a typical shotcrete application stage, the thickness of shotcrete 

applied is highly dependent on the skill and experience of the 

nozzlemen. The compliance of the sprayed thickness against 

design requirements is not known until spraying is completed and 

survey pick-up, highlighting areas of overspray or underspray. 

Consequently, resulting in shotcrete wastage or costly rework.

Installation of bolts and mesh was often specifi ed based on 

the geological model of the ground conditions with little actual 

convergence feedback from the area. Hence, the provisioning 

of bolts spacing and mesh thickness is often done based on 

design model and experience. Typically, the process of obtaining 

convergence information of an area with the required accuracy for 

feedback into the ground support strategy is very labour intensive 

and time consuming.

AKTUÁLNÍ VÝZVY PŘI PROVÁDĚNÍ STABILIZACE VÝRUBU

Stabilizace výrubu jako součást razicího cyklu nebo jedna z čin-

ností při rekonstrukcích stávajících konstrukcí sdílejí podobné pro-

blémy. Ty jsou výsledkem provádění těchto prací bez dostatečných 

podpůrných činností nebo nemožností ověřit efektivitu provede-

ných konstrukcí v dynamicky se měnícím prostředí. Konvenční 

přístup zahrnující sběr dat pomocí totálních stanic nebo LiDAR 

skenerů hraje klíčovou roli v procesu ověřování dosažených vý-

sledků, kdy je měření konvergencí použito pro ověření efektivity 

provedené stabilizace výrubu. Tento postup obvykle představuje 

několikahodinové ruční zpracování získaných dat, ze kterých jsou 

připraveny protokoly, které mohou být předány pracovníkům. To 

je však často velmi pozdě a vyvstává nutnost stabilizaci výrubu 

opravit.

Typicky při provádění stříkaných betonů je tloušťka aplikované 

vrstvy velmi závislá na schopnostech a zkušenostech operátora. 

Soulad skutečně aplikované tloušťky stříkaného betonu s požado-

vanou tloušťkou v projektu není možné zjistit, dokud práce nejsou 

ukončeny a není provedeno zaměření včetně zpracování dat tak, 

aby bylo možné určit, kde došlo k nástřiku silnější nebo slabší vrst-

vy oproti požadavku. To následně vede buď v nadspotřebu, nebo 

nutnost pracovní postup zopakovat. 

Instalace svorníků a výztužných sítí byla často specifi kována na 

základě geologického modelu horninového prostředí s minimálním 

množstvím informací o konvergencích v dané oblasti. Proto jsou 

rozteče svorníků a typ sítí často navrhovány na základě výpočto-

vých modelů a zkušeností. Obvykle je získání informací o kon-

vergencích v dané oblasti v požadované přesnosti pro posouzení 

odezvy provedených opatření časově velmi náročné a pracné.
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ABSTRAKT
Pro stabilizaci výrubu se celosvětově využívá tradičních návrhových metod, pracovních postupů, metod ověřování a úprav profi lu. Tyto 

metody obvykle vyžadují provádění zaměření zbudovaných konstrukcí a jejich porovnání s navrhovaným stavem v každé fázi pracovního 
postupu. Nicméně kvůli časové náročnosti a pracnosti takového porovnávání je mnoho staveb odkázáno na návrhový model a zkušenosti 
realizátorů. Využívání nejmodernějších vysoce přesných LiDAR technologií, konvolučních neuronových sítí (CNN) a vysokorychlostních 
výpočtů může poskytnout možnost pracovním týmům získat v reálném čase při zajišťování výrubu informace porovnatelné s návrhovými 
předpoklady nebo měření a ověření efektivity provedených opatření. Tato možnost má potenciál významně zvýšit efektivitu prováděných 
prací, jejich kvalitu a snížit množství odpadů v rámci stavebních prací.

ABSTRACT
Ground support across the globe utilise the common design, construct, verify and rework methodology. This methodology typically 

requires survey verifi cation of the as-built result against design for each stage of the ground support installation. However, due to the time 
consuming and often manual intensive process of verifying the installation and design, many installations are completed based solely 
on design model and the operator’s experience. Leveraging the latest in high-density LiDAR technology, Convolution Neural Networks 
(CNN) and high-speed computing can provide the ability for construction crews to receive real-time ground support installation feedback 
compared against the design or measure and verify the effectiveness of support. This has the potential to signifi cantly increase the effi ciency 
and quality of reinforcement and reduce wastage in construction. 
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STATE OF THE ART CONSTRUCTION TECHNOLOGY

B uilding Information Model (BIM) construction

Governments across the world are rapidly adapting the BIM 

building code to construction projects following the introduction of 

BIM standards. This is apparent in countries such as Hong Kong, 

Singapore, Norway and Sweden. Fig. 1 illustrates the core BIM 

construction workfl ow, where architectural and tunnel designs and 

authoring are completed in 3D CAD software, such as Revit and 

Civil3D. Subsequently, complete CAD construction simulation 

are carried out during the Virtual Design & Construction (VDC) 

process, helping validate construction processes and schedules. 

Clash detection is also carried out with the design model, allowing 

for the detection of any design mistakes before the construction 

plan is approved.

LiDAR technology

BIM construction is one of the key drivers for laser scanner 

technology usage. Laser scanners are used to scan as-built 

construction elements in 3D. This process is typically carried 

out by the survey team where the laser scanner is deployed in the 

excavation heading to collect the as-built scan data. This scan data 

is then brought up to the surface where some form of registration 

is done on a high compute-power desktop computer to produce 

the data in a georeferenced coordinate system. Subsequently, 

the aforementioned point cloud data set is put through some 

manual processing to correct for measurement errors and fi nally, 

cross correlate to the design data before producing a report that 

can be used for analysis and feedback to the construction crew. 

This process typically takes between 2 to 4 hours per station and 

requiring highly skilled data engineer. Hence, the use of such 

technology in civil constructions are limited.

Utilising convolution neural network computing for 
ground support application

The CNN framework has been widely adapted for Machine 

Learning and Deep Learning applications globally. The 

fundamental function of the CNN framework is to allow the 

computer to automatically detect key information in the input data 

and apply various fi lters to correct the data to produce valuable 

output information. In an example as shown in Fig. 2, a raw point 

cloud data from a LiDAR can be input into a CNN based software 

application that automatically fi lter the data to detects bolt plates 

and the locations of each bolt. To achieve this the CNN application 

will require what is known as ‘Filters”, in this example a fi lter 

NEJMODERNĚJŠÍ KONSTRUKČNÍ METODY

Konstrukce využívající informační modelování staveb 
(BIM)

Vlády po celém světě rychle přijímají stavební zásady BIM pro 

projekty staveb a zavádějí BIM předpisy. To je patrné v zemích jako 

Hongkong, Singapur, Norsko a Švédsko. Obr. 1 představuje klíčo-

vý postup prací v BIM systému, kde architektonické a technické ře-

šení je vytvořeno v 3D CAD systémech, jako jsou Revit a Civil3D. 

Následně je kompletní CAD konstrukce virtuálně provedena po-

mocí VDC procesů (Virtual Design and Construction – virtuální 

návrh a výstavba), což pomáhá potvrdit stavební postupy a har-

monogramy. V této fázi jsou v modelu také odhalovány případné 

kolizní situace, což umožňuje odstranění případných návrhových 

vad dříve, než je dokumentace stavby schválena. 

Technologie LiDAR (Light Detection And Ranging)

Technologie BIM je jedním z klíčových důvodů pro používání 

laserových skenerů. Tato zařízení jsou používána pro skenování 

stavebních prvků ve 3D. Tento proces je obvykle prováděn tý-

mem měřičů, kdy je laserový skener umístěn v oblasti čelby pro 

získání aktuálních dat. Výsledky (aktuálního stavu) jsou následně 

zpracovány s využitím vysoce výkonných stolních počítačů, které 

vytvoří data v referenčním koordinačním systému. Následně jsou 

výše uvedená data jednotlivých sítí bodů nějakým způsobem ruč-

ně zpracována pro odstranění chyb měření a nakonec jsou křížově 

zkontrolována s daty modelu, než je vytvořen protokol, který může 

být dále analyzován a poskytne informace prováděcímu týmu. Ten-

to postup obvykle trvá 2–4 hodiny pro jedno staničení a vyžaduje 

přítomnost velmi zkušeného pracovníka schopného naměřená data 

správně zpracovat. Proto je použití takové technologie v podzem-

ním stavitelství omezena. 

Využití výpočtů konvolučních neuronových 
sítí v aplikacích pro podzemní stavitelství

Rámec konvolučních neuronových sítí (CNN) je 

široce používán celosvětově pro strojové učení a deep 

learning procesy. Základní funkcí CNN je umožnit 

počítači automaticky detekovat klíčové informace ve 

zdrojových datech a aplikovat na ně různé fi ltry pro 

opravu dat za účelem vytvoření hodnotné výstupní 

informace. I v příkladu, který je patrný na obr. 2, 

hrubá zdrojová data z LiDAR mohou být zadána do 

softwarové aplikace pracující na bázi CNN, která 

automaticky vyfi ltruje data tak, aby byly detekovány 

polohy podložek a samotných svorníků. Pro dosažení 

tohoto výsledku je potřeba, aby CNN aplikace ob-

sahovala „fi ltry“, v tomto případě může být fi ltrem 

algoritmus na vyhledávání ostrých hran, což umož-

ňuje počítači prohledat zdrojová data a vyhledat ve 

snímku obrazy podobné podložce. Ve většině případů 

Obr. 1 BIM proces
Fig. 1 BIM construction work fl ow

Obr. 2 3D snímek s patrnými podložkami jako výstup z GML
Fig. 2 3D point cloud image of bolt plates from GML
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could be an ‘Edge Detect” algorithm that allows the computer 

to scan the point cloud data to detect distinct edges in the scene 

similar to a bolt plate. In most cases there will be many other fi lters 

that the software needs to apply to the scene to achieve results as 

show in Fig. 2.

However, the issue is the computing load. CNN based applications 

requires high computing load and the load increases exponentially 

( (O)N2 in algorithm effi ciency annotations) as the input data size 

and number of fi lters increases. Therefore, utilization of such 

technology has been confi ned to post processing application and 

rarely being used in real-time application.

Utilising High-Speed Compute Technology for CNN Processing

The rapid adoption of high-speed embedded computing platforms 

like Field-Programmable Gate Array (FPGA) and Graphics 

Processing Unit (GPU) processor cores, for embedded systems 

data processing has been prevalent since 2016. These technologies 

allow battery powered devices to achieve computing performance 

of one trillion fl oating-point operations per second (1 terafl op). 

Part of this rapid adaption is due to the global development of 

algorithms and processor cores for machine learning platforms and 

real-time autonomous vehicle projects.

By using FPGA based System-on-Chip (SoC) technology 

(similar to the Zynq-mp processor core technology) that can deliver 

terafl ops of computing performance, the computationally intensive 

signal processing fi lters can be implemented in the hardware using 

the Programmable Logic area (see Fig. 3). The Programmable 

Logic area (in yellow) allows the computer designer to create 

custom digital signal processing cores (like GPUs) and execute 

them in parallel, allowing high speed processing of large datasets. 

This area also has the benefi t of having dedicated memory banks 

that support concurrent access (unlike conventional computer 

memory access) via a common bus architecture. Hence, this allows 

us to process high-density data similar to a 3D point 

cloud data produced by laser scanners in real-time.

REAL-TIME ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
MEASUREMENT TECHNOLOGY

In this paper, real-time in-situ measurement 

technology refers to a portable measurement device 

that is equipped with onboard high-speed computing 

capabilities to deliver live or near real-time high-

resolution information. One such example is the 

production of information such as deformation or 

shotcrete thickness results in 3D. The comparison 

between using a conventional LiDAR versus an in-

situ LiDAR technology Geotechnical Monitoring 

LiDAR (GML) is depicted in Fig 3.1.

The ability to produce the desired construction 

results automatically and in minutes has the potential 

to signifi cantly change ground support design and 

construction processes.

Geotechnical monitoring LiDAR (GML) 
technology

The GML technology is designed and developed 

by GroundProbe, a technology company that 

provides geotechnical deformation and convergence 

monitoring systems to the mining industry. As shown 

in Fig. 3.2, GML is a complete standalone, battery 

operated LiDAR solution designed for single-man 

operations. 

This technology is equipped with onboard high-

speed computing device and CNN based Machine 

Automation software, allowing the automated and 

bude software potřebovat řadu dalších fi ltrů, které se použijí k do-

sažení výsledku, jaký je vidět na obr. 2. 

Nicméně problémem je výpočetní výkon. Aplikace na bázi CNN 

vyžadují vysoce výkonné procesory a složitost výpočtů roste expo-

nenciálně ((O)N2 v efektivitě složitosti algoritmů) jelikož množství 

vstupních dat a fi ltrů se zvyšuje. Proto bylo použití této technologie 

omezeno na post-processing aplikace a zřídka je využívána pro ap-

likace v reálném čase.

Využití technologie vysokorychlostních výpočtů 
při CNN zpracování dat

Rychlé zavedení zabudovaných vysokorychlostních výpočetních 

platforem, jako je FPGA (fi eld programmable gate array – progra-

movatelné hradlové pole) a GPU (graphics processor unit – grafi cký 

procesor) procesorových jader pro zpracovávání dat, se stalo převa-

žujícím způsobem řešení od roku 2016. Tyto technologie umožňují 

bateriemi napájeným zařízením dosáhnout výpočetních výkonů na 

úrovni jednoho trilionu operací v plovoucí řádové čárce za sekundu 

(1 terafl op). Částečně je za tento rychlý rozvoj odpovědný globální 

vývoj v algoritmech a procesorových jádrech pro platformy strojo-

vého učení a projektech pro autonomní řízení vozidel. 

Použitím technologie založené na FPGA se systémem zabudova-

ným do procesoru (SoC – System on a Chip), podobně jako u tech-

nologie jader Zynq-mp procesorů, která je schopna dosáhnout 

výpočetního výkonu v řádech terafl opsů, může být zpracovávání 

počítačově zintenzivněných signálů implementováno do hardwaru 

s využitím programovatelné logické paměti (obr. 3). Programova-

telná logická paměť (na obrázku vyznačena žlutě) umožňuje vývo-

jářům vytvořit specifi cké digitální signály zpracovávající jádro (po-

dobně jako GPU) a spouštět je paralelně spolu, čímž je dosaženo 

vysokého výpočetního výkonu při zpracování velkých objemů dat. 

Tato oblast těží také z toho, že má vlastní určené paměťové bloky 

Obr. 3 Architektura FPGA Xilinx
Fig. 3 Xilinx FPGA architecture
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podporující vícenásobný současný přístup (oproti ji-

ným konvenčním přístupům počítačů k paměti) přes 

běžnou sběrnici. Tento fakt umožňuje zpracování dat 

vysoce přesných 3D bodových polí z laserových ske-

nerů v reálném čase.

MĚŘICÍ TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍCÍ UMĚLOU 
INTELIGENCI V REÁLNÉM ČASE

V tomto článku je technologií měření in-situ v re-

álném čase chápáno použití přenosného měřicího 

zařízení, které je vybaveno vysoce výkonným za-

budovaným počítačem a je schopné v reálném nebo 

téměř reálném čase poskytnout obrazové informace 

ve vysokém rozlišení. Jedním z takových příkladů je 

vytváření dat o deformacích nebo tloušťce stříkaného 

betonu ve 3D. Porovnání mezi použitím konvenčních 

LiDAR systémů a LiDAR technologie pro geotech-

nický monitoring (GML) je zobrazeno na obr. 3.1.

Schopnost produkovat požadované výsledky au-

tomaticky a v řádech minut má potenciál významně 

změnit návrhy zajištění výrubu a samotný stavební 

proces. 

Technologie geotechnického monitoringu 
LiDAR (GML) 

Technologie GML je navržena a vyvinuta spo-

lečností GroundProbe, technologickou společností 

poskytující monitorovací systémy pro sledování kon-

vergencí a deformací v těžařském průmyslu. Jak je 

patrné z obr. 3.2, je GML samostatným, bateriemi 

napájeným LiDAR zařízením určeným pro obsluhu 

jedním pracovníkem.

Tato technologie je vybavena zabudovaným vysoce 

výkonným počítačem a softwarem pro automatizaci 

na bázi CNN, což umožňuje zpracování snímků ve 

vysokém rozlišení v téměř reálném čase pro zobra-

zení deformací nebo tloušťky stříkaného betonu. Na 

obr. 3.3 je schéma architektury GML systému.

Funkce monitoringu deformací

GML technologie je používána v hlubinném hor-

nictví a tunelové výstavbě jak pro monitoring defor-

mací (konvergencí), tak jako zařízení pro navádění 

při provádění prací. Obr. 3.4 ukazuje příklad zobrazo-

vání při zapnutí funkce měření deformací. Software 

zobrazuje zachycené pohyby ostění oproti referenční 

hodnotě – zobrazeno žlutou barvou. Aktuální hod-

nota posunů je zobrazena v milimetrech v tabulkách 

na levé straně. Informace o pohybech (deformacích) 

jsou patrné z barevné mapy, kdy červená barva zob-

razuje pohyby ve směru ke skeneru a fi alová barva 

pohyby ve směru od skeneru.

Funkce pracovního navádění

V případě, že je GML používáno k navádění při 

pracovních činnostech, je možné do něj naimportovat 

BIM CAD modely konstrukcí a automaticky počítat 

reálné odchylky od návrhového modelu. To umožní 

pracovním týmům získat v reálném čase informace 

o výsledcích jejich práce v tunelu. Obr. 3.5 ukazuje 

výstup ze softwaru v režimu pracovního navádění při 

realizaci prací v tunelu.

Obr. 3.1 Porovnání pracovního času u LiDAR a GML technologie
Fig. 3.1 LiDAR vs In-situ LiDAR workfl ow comparison

Obr. 3.3 Architektura GML systému
Fig. 3.3 GML system architecture

Obr. 3.2 Geotechnický monitoring LiDAR (GML)
Fig. 3.2 Geotechnical monitoring LiDAR (GML)
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near real-time processing of high density point cloud to produce 

deformation and shotcrete thickness information. Fig. 3.3 shows 

the GML system architecture.

Convergence monitoring mode

The GML technology is used in the underground mining and 

tunneling industry as both a convergence monitoring device, and 

a construction guidance device. Fig. 3.4 shows an example of 

the software running in the convergence monitoring mode. The 

software showed movements detected on the back of the draw point, 

as depicted in the yellow colour heatmap. The actual magnitude of 

the movements is shown in millimeters in the charts on the left. The 

deformation information is represented in a hot-cold colour map, 

with red representing movement towards the scanner and purple 

representing movements away from the scanner.

NAVÁDĚNÍ PRO STŘÍKANÉ BETONY V REÁLNÉM ČASE

Níže prezentované výstupy jsou zpracovány na základě realizo-

vaného tunelového projektu z Austrálie v roce 2018. Na projektu 

byl použit systém GML pro měření tloušťky realizovaného primár-

ního ostění ze stříkaného betonu. 

Hlavním problémem, se kterým se projekt potýkal, byla nad-

měrná potřeba objednávek betonu pro stříkání. To bylo způsobeno 

faktem, že objednávky vycházejí z předpokládaného počítaného 

objemu materiálu, který zahrnuje velké rezervy pro spad materiálu 

a také zohledňuje zkušenosti operátorů. V průběhu nástřiku mají 

pracovníci jako jediné vodítko pro určení tloušťky nástřiku konce 

svorníků. To může mít za následek velmi rozdílnou tloušťku nástři-

ku závislou především na schopnostech operátorů.

Obr. 3.4 Výstup z měření konvergencí pomocí GML
Fig. 3.4 GML convergence monitoring mode

Obr. 3.5 Výstup z pracovního navádění pomocí GML
Fig. 3.5 GML construction guidance mode



27

29. ročník - č. 3/2020

Na tomto projektu byla technologie GML využívána pro získání 

informací v reálném čase, umožňující operátorům stříkacích stro-

jů dodržet požadovanou tloušťku nástřiku. GML systém byl však 

v rámci projektu nasazen až později. Zůstává tak výzvou školení 

a přesvědčování operátorů stříkacích strojů pro využívání systému 

za účelem aplikace správné tloušťky nástřiku a následně ke snížení 

celkové spotřeby stříkaného betonu.

Construction guidance mode

The GML when operating in the construction guidance mode 

can import BIM CAD models into the device and automatically 

calculate the deviations against design models to allow construction 

crews to have real-time feedback of their work while in the tunnel. 

Fig. 3.5 shows the software operating in Construction Guidance 

Mode in a tunnel excavation operation.

LIVE SHOTCRETE SPRAY GUIDANCE

The following case study is based on data from 

an Australian tunneling project in 2018. The project 

utilised GML to manage the sprayed shotcrete 

thickness for the primary lining ground support 

construction. 

The main construction issues faced in this project 

was the excess amount of shotcrete being ordered. 

This was because the amount of shotcrete ordered is 

based on a calculated estimation, with a large amount 

of excess often being ordered to account for rebound 

and the spraying skill of the nozzlemen. During the 

spray stage, the nozzlemen have only the bolt tip to 

gauge the spray thickness. This can result in the fi nal 

sprayed thickness varying widely depending on the 

skills of the sprayer. 

The project utilised GML to provide in-situ 

feedback, guiding the nozzlemen to spray to the 

desired design thickness. However, GML was 

introduced at the later stage of the project. Hence, 

presenting the challenge of training and infl uencing 

the nozzlemen to spray to the correct thickness and 

subsequently reduce the overall shotcrete usage.

At the beginning

At the start GML was used to characterise the 

spray quality of the different nozzlemen. Fig. 4.1 

shows the typical spray quality before using GML 

to guide the nozzlemen. The shotcrete thickness in 

the images shows underspray areas in red, overspray 

areas in purple and desired design thickness in green. 

As shown on the left of Fig. 4.1, the sprayer was able 

to cover the bolts correctly but leaving large under 

spray gaps between the bolts. The other issue found 
Obr. 4.2 Navádění obsluhy k opravě nedostříkaných míst
Fig. 4.2 Nozzlemen guided to fi x up thin spots in shotcrete

Obr. 4.3 Snížení spotřeby betonu
Fig. 4.3 Reduction of shotcrete usage

Obr. 4.1 Zjišťování nedostatečné nebo nadměrné tloušťky stříkaného betonu
Fig. 4.1 Detection of overspray and underspray shotcrete

přesnost skenování (cílová hodnota 55 mm) 
can details (55mm target)

datum: 30/03/2018 date: 30/03/2018

přesnost skenování (cílová hodnota 55 mm) 
scan details (55mm target)

datum: 09/04/2018 date: 09/04/2018

přesnost skenování (cílová hodnota 55 mm) scan details (55mm target)

datum: 11/04/2018 date: 11/04/2018

spotřeba betonu 4.0 m3 shotcrete sprayed: 4.0m3
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was that often the nozzlemen would overspray the entire area just 

to ensure no underspray areas (as depicted on the right of Fig. 4.1). 

Thus, using signifi cantly more shotcrete than required. 

Reducing rework

Within the fi rst 4 weeks of the project, after buy-in from site 

engineers, foremen and nozzlemen, the project was starting to see 

improvement of the spray quality. The sprayer was able to use GML 

guidance to cover up the thin spots as seen in Fig. 4.2. However, 

there were still some amount of overspray. Fig. 4.2 shows the 

nozzlemen was able to detect thin areas and rectify them on the 

spot using GML.

Reducing shotcrete usage

Shortly after the fi rst month, the majority of the nozzlemen were 

able to use the GML to guide their spraying to reduce the amount 

of overspray. Fig. 4.3 shows the reduction of overspray areas. In 

this example, the nozzlemen was able to reduce 33% of shotcrete 

usage by using GML. More importantly, this was achieved within 

2 weeks of working with the GML.

Within the fi rst month of utilizing the GML, the shotcrete order 

amount was able to be reduced by 30% across the project.

EFFECTIVENESS OF GROUND SUPPORT

This next case study is based on the paper published by the Agnico 

Eagle Geotechnical team in Canada titled, “Advanced geotechnical 
monitoring technology to assess ground support effectiveness”. 

This paper was presented at the Ninth International Symposium on 

Ground Support in Mining and Underground Construction 2019.

Effectiveness of ground support during stope back fill 
and production blast

GML was used to monitor the effectiveness of existing ground 

support in a drive before, during and after the back fi lled operation 

with production blasting activities in neighboring stopes. Table 1 

Úvodní fáze

Na začátku byla technologie GML použita k určení kvality prová-

dění prací jednotlivými pracovníky. Obr. 4.1 ukazuje typickou kva-

litu provedení stříkaného betonu před používáním GML operátory 

stříkacích strojů. Tloušťka stříkaného betonu ukazuje nedostříkané 

oblasti červeně, fi alově oblasti s nadměrnou vrstvou a zeleně oblasti 

s projektovanou tloušťkou ostění. Jak je vidět na levé straně obr. 4.1, 

operátor stroje byl schopen překrýt správně všechna zhlaví svorníků, 

ale mezi nimi zanechal mnoho nedostříkaných míst. Druhým zjiště-

ným problémem byl fakt, že operátoři často použili příliš mnoho be-

tonu po celé ploše, aby zajistili dostatečnou vrstvu krytí (na obr. 4.1 

vpravo). Z toho vyplývá významná nadspotřeba betonu. 

Snížení opravných prací

V průběhu prvních 4 týdnů používání GML na daném projektu, 

kdy došlo ze strany technických pracovníků, předáků a operátorů 

k akceptaci používání systému, bylo zaznamenáno zlepšení kvality 

prováděných prací. Operátoři byli schopni s použitím GML systému 

opravovat nedostříkané oblasti, jak je patrné na obr. 4.2. Nicméně 

stále zůstával v některých místech problém s nadměrnou tloušťkou 

nástřiku. Obr. 4.2 ukazuje, že operátor byl schopen pomocí GML 

systému odhalit místa s nedostatečnou tloušťkou a tato opravit. 

Snižování spotřeby betonu

Krátce po skončení prvního měsíce používání byli schopni všichni 

operátoři používat technologii GML pro navádění při práci a snížit 

tak množství přestříkaných míst. Obr. 4.3 ukazuje pokles množství 

oblastí s nadměrnou tloušťkou ostění. V tomto případě byli operátoři 

schopni dosáhnout snížení spotřeby stříkaného betonu o 33 % při 

použití GML technologie. Navíc tohoto výsledku bylo dosaženo již 

po dvou týdnech od nasazení technologie GML do praxe.

V průběhu prvního měsíce používání GML technologie bylo do-

saženo snížení spotřeby betonu pro stříkání o 30 % v rámci celého 

projektu.

Obr. 5 Prostorové uspořádání GML ve staničení GL11507 s příčnými řezy zobrazující primární zajištění výrubu
Fig. 5 Position of the GML station GL11507 on plan with cross-section showing ground support and cable-bolting pattern
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EFEKTIVITA ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU

Druhý příklad využití GML technologie vychází z případu pub-

likovaného geotechnickým týmem společnosti Agnico Eagle v Ka-

nadě nazvaným „Pokročilý geotechnický monitoring pro vyhod-
nocení efektivity zajištění výrubu“. Tento článek byl publikován 

v rámci 9. mezinárodního sympozia Zajišťování výrubu v hornictví 
a podzemním stavitelství 2019.

Efektivita zajištění výrubu v průběhu vyplňování komor 
a produkčních trhacích prací

GML bylo využito pro monitoring stávajícího zajištění výrubu 

v chodbě před, v průběhu a po dokončení zaplňování komor sou-

sedních chodeb a při provádění produkčních trhacích prací. Tabul-

ka 1 ukazuje časový program monitoringu ve vztahu k prováděným 

pracím v okolí sledované chodby. 

GML stanice byla umístěna v místě nadvýlomu před druhou 

komorou v hloubce 1,150 m. Obr. 5 (a) zobrazuje prostorové uspo-

shows the monitoring schedule against the related mining activities 

in surrounding areas.

The GML station was set up within the overcut in front of 

a secondary stope at a depth of 1,150m. Fig. 5 (a) shows a plan 

Obr. 5.1 Detekce deformací mezi (a) 30. lednem 2019 a 14. únorem 2019 a (b) 30. lednem 2019 a 20. únorem 2019
Fig. 5.1 Detection of deformation between (a) 30th Jan 2019 and 14th of Feb 2019, and (b) 30th Jan 2019 and 20th of Feb 2019 

Obr. 5.2 Vybrané měřené body ze staničení GL11507
Fig. 5.2 Selected monitoring points for Station GL11507 

Obr. 5.3 Vývoj deformací vybraných bodů ve staničení GL11507
Fig. 5.3 Deformation history of selected points in station GL11507
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of the scan location in front of the future Stope 120–129C and the 

backfi lled primary stopes on either side. During the monitoring 

period, activities included the backfi lling of Stope 115–128D and 

blasting of Stope 120–129C. Fig. 5 (b) shows the complete primary 

ground support and cable-bolting pattern in the stope overcut. The 

double bulge cable bolts in the stope backs were tensioned and 

plated. The deformation response for each type of ground support 

element was measured and analysed over a series of periodic scans 

from the same location, identifi ed as GL11507.

Tab. 1 Summary of scanning and mining related activities near the GML sta-
tion GL11507

date events

30 January 2019 360° GML scan #1

6 February 2019 360° GML scan #2

11 February 2019 start backfi lling of adjacent stope 115–128D

14 February 2019 360° GML scan #3

15 February 2019 blast #1 of 9,000 tons in stope 120–129C

17 February 2019 end backfi lling of adjacent stope 115–128D

20 February 2019 360° GML scan #4 (am) and blast 18,000 tons (pm) 
in 120–129C

7 February 2019 fi nal blast of 23,000 tons in 120–129C

7 March 2019 360° GML scan #5

15 March 2019 360° GML scan #6

After commencing the backfi lling of Stope 115–128D, it was 

noticed that the west wall and bolts in the 115–129 draw point 

indicated a higher rate of deformation than the east wall. This effect 

was also directly linked with the observation of water draining 

through the west wall. As backfi lling continued in Stope 115–128D, 

water was observed draining through the pillar, with Stope 

115–128D into the drive where the GML station was located. The 

measured deformation between 30 January and 20 February, before 

the fi rst blast of the Stope 120–129C, is depicted in Fig. 5.1b. As 

there was no blast-induced stress change during this period, the 

observed positive deformation of approximately 10mm is related to 

the transient water pressure within the draw point pillar. Hot colours 

in the images represent positive deformations with the wall moving 

towards the scanner. Cold colours indicate negative deformations 

and are related to loss of material from the wall surface. 

Fig. 5.2 shows the location of the selected point measurements 

that were on the walls and roof to track the excavation deformation 

history over the entire duration of the scans conducted from 

30 January to 15 March 2019. As repeated scans were conducted 

at this station, measurement points had to be carefully selected to 

avoid obstruction of cables, pipes, machinery and fences and to 

avoid multiple screen overlap. Two Split Sets were chosen in each 

wall; one wall measurement and three bolts on the roof.

Fig. 5.3 shows a graph of the deformation history of the bolts 

and wall surfaces at the locations identifi ed in Fig. 5.2. The scans 

concur with visual fi eld observations of the west wall deforming 

more than the east wall. Fig. 5.3 reveals that the west wall deformed 

signifi cantly more compared to the east wall on the selected section. 

Moreover, it also indicates a step change in deformation with the 

third and last blast in Stope 120–129C. The last scan, more than 

two weeks later, shows no further deformation post-blast.

The automated processing capability of the GML was able to provide 

the aforementioned information immediately to the geotechnical 

team. This allowed for in-depth analysis on the effectiveness of 

different ground support used in their mining operations. Such 

analysis is very diffi cult to carry out using a conventional LiDAR 

technology as the process will be signifi cantly drawn out. 

řádání před budoucí komorou 120–129C a v zaplněných komorách 

na každé přilehlé straně. V průběhu monitoringu byly prováděny 

práce na vyplňování komory 115–128D a produkční trhací práce 

v komoře 120–129C. Obr. 5 (b) zobrazuje kompletní primární za-

jištění výrubu a pozice lanových svorníků v nadvýlomu komory. 

Lanové svorníky s dvojitou klíckou použité v komoře byly pře-

depnuty a opatřeny podložkou. Byla měřena a analyzována odezva 

deformace pro každý z prvků zajištění výrubu při každém ze série 

periodických měření ze stejného staničení GL11507.

Tab. 1 Shrnutí skenovacích a hornických aktivit v okolí GML stanice GL11507

datum činnost

30. leden 2019 360° GML sken č. 1

6. únor 2019 360° GML sken č. 2

11. únor 2019 začátek zaplňování sousední komory 115–128D

14. únor 2019 360° GML sken č. 3

15. únor 2019 odstřel č. 1–9,000 tun v komoře č. 120–129C

17. únor 2019 ukončení zaplňování sousední komory 115–128D

20. únor 2019 360° GML sken č. 4 (dopoledne) a odstřel č. 2
–18,000 tun (odpoledne) v komoře 120–129C

7. únor 2019 odstřel č. 3–23,000 tun v komoře č. 120–129C

7. březen 2019 360° GML sken č. 5

15. březen 2019 360° GML sken č. 6

Po zahájení vyplňování komory 115–128D bylo zaznamenáno, 

že západní stěna a svorníky v sekci 115–129 vykazují zrychlený 

vývoj deformace v porovnání s východní stěnou. Tento vývoj byl 

také dán do přímé souvislosti s pozorováním výronu vody ze zá-

padní stěny. V průběhu vyplňování komory 115–128D byl sledo-

ván výron vody také z pilíře do oblasti umístění GML stanice. De-

formace změřené mezi 30. lednem a 20. únorem před provedením 

prvních trhacích prací v komoře 120–129C jsou patrny z obr. 5.1b. 

Jelikož ve sledovaném období nedošlo ke vzniku napětí vlivem tr-

hacích prací, je nárůst deformací o cca 10 mm přisuzován přechod-

nému tlaku vody v rámci referenčního stavu pilíře. Teplé barvy na 

obrázku znázorňují pozitivní hodnoty (nárůst) deformací stěny ve 

směru ke skeneru. Studené barvy pak znázorňují negativní hodnoty 

(pokles) deformací a reprezentují ztrátu materiálu z povrchu stěny. 

Obr. 5.2 zobrazuje pozici vybraných měřených bodů, které byly 

na stěnách a stropě chodby sledovány pro zjištění vývoje defor-

mací v průběhu celého procesu měření za období 30. leden 2019 

až 15. březen 2019. Pro opakované měření (skenování) z daného 

staničení musely být tyto body pečlivě vybrány tak, aby nedošlo 

k jejich zakrytí kabely, potrubím, strojním zařízením a zábrana-

mi a zároveň aby nedošlo k překrývání jednotlivých snímků. Pro 

měření byly vybrány dva frikční svorníky v každé stěně, tři lanové 

svorníky ve stropě a jedna oblast stěny. 

Obr. 5.3 zobrazuje graf vývoje deformací svorníků a stěny v mě-

řených místech (obr. 5.2). Provedené skeny byly v souladu s vi-

zuálně zjištěným pozorováním zvýšené deformace západní stěny 

ve srovnání se stěnou východní. Obr. 5.3 ukazuje, jak významný 

rozdíl v deformacích západní stěny byl zaznamenán ve vybrané 

oblasti oproti východní stěně. Navíc je patrný významný nárůst 

deformací po provedení třetího odstřelu v komoře 120–129C. Po-

slední snímkování provedené o dva týdny později již žádné změny 

deformací vlivem trhacích prací nezaznamenaly. 

Automatizované zpracování dat pomocí GML technologie 

umožnilo získat výše uvedená data týmu geotechniků okamžitě. 

Dala se tak provést hloubková analýza efektivity zajištění výrubu 

používaná v průběhu provádění prací. Provedení takové analýzy 

je při použití konvenčních LiDAR systémů velmi obtížné, jelikož 

tento postup je časově velmi náročný. 
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Tým společnosti Agnico Eagle Canada byl schopen díky použití 

in-situ měření v reálném čase izolovat a propojit deformační pohy-

by s prováděnými činnostmi a charakterizovat tak efektivitu použí-

vaného zajištění výrubu. Přínos měření v reálném čase s ohledem 

na snížení nákladů k provádění těchto činností je v představeném 

případu zřetelný. Je tak umožněna tvorba strategie zajišťování vý-

rubu pro aktivně se měnící podmínky v podzemí. 

ZÁVĚR

V článku byl představen rychlý postup LiDAR technologií se 

zabudovanými superpočítači umožňující rozvoj řešení úloh v té-

měř reálném čase. Byly ukázány příklady použití této technologie 

v hornictví a podzemním stavitelství a jak je díky této technologii 

možné zvýšit bezpečnost, kvalitu a fi nanční úspory. 

Rychlý pokrok v počítačových technologiích je rozhodně klí-

čovým prvkem umožňujícím vývojářům a technologům vyvinout 

nástroje, které mohou významně ovlivnit hornictví a stavebnictví. 

Nicméně důležitou roli v uvádění a rozvoji těchto inovativních 

technologií hraje samotné stavebnictví a hornictví svým přístupem 

k jejich rychlému přijetí v úvodní fázi. To je kritickým faktorem 

pro jakoukoliv vznikající technologii pro dosažení úspěchů a pro 

skokové změny v aktuálním vývoji. 
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The team at Agnico Eagle Canada was able to isolate and cross 

correlate the deformation movements to the mining activities and 

characterise the effectiveness of their ground support with the aid 

of real-time in-situ measurement technology. The value of real-

time in-situ technology in signifi cantly reducing the overheads of 

such tasks is illuminated in this case study., thus making it now 

possible to provision ground support strategy for active mining 

environment.

CONCLUSION

In this paper we discussed the fast progression of embedded 

computing and LiDAR technology that enables the development of 

near real-time in-situ solutions. We also looked at the application of 

such technology into mining and tunnelling operations and how it 

was able to change the current ground support practices to achieve 

improved safety, quality and cost savings.

The rapid advancements in computing technology is certainly 

a key enabler allowing technology designers to develop tools that 

could signifi cantly evolve the mining and construction industry. 

However, the industry plays a very important role in fostering the 

development of innovative technologies by adopting it at the infant 

stage. This is critical for any emerging technology to achieve the 

desired potentials and step change the current state of the art.
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