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INTRODUCTION OF THE TECHNOLOGY

Rock Bolting has been considered a bottleneck in cyclic tunnelling 

and mining for many years. Even in good rock conditions, a large 

portion of the installation process of ground support requires at least 

some manual interference to get the job done. Fully mechanised 

installation, automation, or remote-controlled installation of ground 

support are not commonly used or even available, even though there 

is now a desire and encouragement to introduce such solutions.

Besides the safety issues related to manual handling of ground 

support such as mesh and rock bolts, operators are close to 

partially supported or sometimes even unsupported rock. It is a 

given that both tunnelling and mining activities are increasingly 

exposed to more diffi cult ground conditions. For civil tunnels this 

is a consequence of designing straighter routes in order to achieve 

higher speeds, especially for railways. This leads to the openings 

being exposed to higher overburden and more diffi cult geology 

and ground conditions. In addition, cross-sections excavated in 

tunnelling are typically bigger compared to mining. 

In mining, operations are moving deeper and deeper in order to 

mine resources with attractive grades and volumes. In line with 

higher overburden, the stresses in the rock increase and in many 

cases exceed the natural strength of the given mineralogy and 

geology around the openings. Rock failures become more violent.

Therefore, a quick installation of ground support as early as 

possible after the excavation is of essence. Higher concern is put 

on both, the effectiveness of ground support and the effi ciency of 

ground support installation.

The above, as well as an increasing demand for safety for the 

operators, points to a higher level of mechanisation and ultimately 

to full automation for the installation of ground support. 

DEVELOPMENT OF A NEW BOLTING METHODOLOGY 
AND SYSTEM

Epiroc, who is a well-known OEM for underground capital 

equipment, have successfully developed and marketed drill rigs for 

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIE

Svorníkování je již dlouhou dobu považováno za standardní sou-

část vyztužování v konvenčním (cyklickém) podzemním stavitel-

ství a v hornictví. I v dobrých geologických podmínkách vyžaduje 

velká část instalace systémů pro zajištění výrubu jistou manuální 

námahu pro provedení těchto prací. Plně mechanizovaná instala-

ce, automatizace nebo dálkově ovládané provádění těchto prací 

není přitom běžně využívané nebo není vůbec dostupné, i když je 

v současnosti po takovém řešení poptávka a vývoj v této oblasti je 

podporovaný. 

Vedle bezpečnostních hledisek spojených s manuální instalací 

sítí nebo svorníků se musí pracovníci navíc pohybovat také v pro-

storu výrubu pouze částečně zajištěném, případně i zcela nezajiš-

těném. K tomu přistupuje nevyhnutelný fakt, že práce v podzem-

ním stavitelství nebo hlubinném hornictví jsou čím dál tím častěji 

prováděny v obtížných geologických podmínkách. V podzemním 

stavitelství je to výsledkem projektování přímějších tras tunelů pro 

vyšší průjezdné rychlosti, a to zejména u železničních staveb. To 

vede k ražbám s vyšším nadložím a  v obtížnějších geotechnických 

poměrech. Průřezy ražených tunelů pro dopravní stavby bývají při-

tom většinou větší, než jsou profi ly typické pro hlubinné hornictví. 

V hlubinném hornictví se pro dosažení vysoké kvality a velkých 

objemů dobývaných surovin práce provádějí čím dál hlouběji. 

V souvislosti s vyšším nadložím narůstají také napětí v hornino-

vém masivu a v mnoha případech překračují přirozenou pevnost 

horniny danou geologií v oblasti otevíraných čeleb. Mimořádné 

události – závaly, porušení stability masivu či výztuže apod. – pak 

mají mnohem zásadnější průběh. 

Rychlá instalace zajištění výrubu, tzn. co nejdříve po odtěžení 

horniny, je tudíž základním požadavkem. Vyšší důraz je přitom 

kladený jak na efektivnost použitého systému, tak i na efektivitu 

samotné instalace systému.

Výše uvedené skutečnosti potom, spolu se vzrůstajícími nároky 

na bezpečnost pracovníků, vedou k častějšímu využívání mechani-

zace a nakonec i plné automatizaci instalace systémů pro zajištění 

výrubu.
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ABSTRAKT
Instalace svorníků a osazování sítí je běžnou technologií, která však může být i časově náročná. Počáteční únosnost plně lepených svor-

níků je v mnoha případech závislá na rychlosti vytvrzování používaných kotevních směsí na bázi cementu. Vývoj v této oblasti, a to za účasti 
dvou významných dodavatelů technologií pro hornictví a podzemní stavitelství, vyústil v nový typ vrtacího stroje a kotevního systému, které 
byly důkladně testovány v laboratorních i reálných podmínkách. První vrtací vůz využívající tento svorníkovací systém byl do běžného 
provozu nasazený koncem roku 2019 v Kanadě a doposud prokázal svou spolehlivost v běžném režimu provozovaného dolu. Příspěvek 
shrnuje vývoj technologie, laboratorní a polní zkoušky provedené za účelem ověření funkčnosti systému a poznatky z jeho prvního reálného 
nasazení v hlubinných dolech v Severní Americe. 

ABSTRACT
Rock bolting has for a long period considered to be a bottleneck in underground mining and tunnelling. Initial stability for fully grouted 

bolts is in many cases dependant on the curing time of the cement grouts used. Recent developments in this sector by two major suppliers to 
the mining and tunnelling industry have resulted in a new type of bolting rig and new bolting system which have been tested extensively in 
laboratories and in the fi eld. The fi rst rig using this technology was put into operation in Canada towards the end of 2019 and has already 
proven its reliability in a production environment. The paper summarizes the development of this technology, laboratory and fi eld trials 
undertaken to verify the system and fi rst applications in underground mines in North America.
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tunnelling and mining as well as bolting rigs for various types of 

rock bolts and cable bolts, and underground LHD's (Load / Haul / 

Dump) and mine trucks for decades.

Minova is one of the leading suppliers of ground support 

products, cementitious powders, grouts, polymeric resins, and 

supporting equipment. Both companies operate on a global level.

In the middle of the last decade, both companies agreed to 

develop a bolting system and methodology with the intention to 

signifi cantly improve the speed of installation of ground support, 

regardless of the ground conditions and to improve safety for the 

operators by eliminating the need for manual interference and 

exposure to hazardous roof conditions during the bolting cycle.

Given the expertise of the respective companies, Epiroc 

developed a fully integrated solution for the handling of bulk resin 

and rock bolts on their rig, whereas Minova developed suitable 

rock bolts, a customised series of bulk resins and contributed with 

its long-term experience in resin pumping technology and bolting 

solutions.

Due to the immediate need of such an advanced bolting system and 

the geographical closeness, LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) 

became the natural partner for the evaluation of the developments 

and contributed in kind by providing the underground facilities for 

the large-scale fi eld trial.

Part of the development work was run under the European SIMS 

(Sustainable Intelligent Mining Systems) project, involving Lulea 

University of Technology, Sweden.

The objectives of the development were spread over several 

aspects of the installation of ground support, such as safety, 

geotechnical, productivity, and quality control.

The Epiroc Boltec bulk resin rig

Epiroc developed, based on their Boltec series of bolting rigs, a 

Boltec E Bulk Resin rig. The Boltec range offers several options, 

e.g. for expandable bolts, friction bolts, or rebars installed with 

resin cartridges or cement grout. Solutions for the installation of 

cables exist as well.

VÝVOJ NOVÉ SVORNÍKOVACÍ METODY A SYSTÉMU

Společnost Epiroc, která je známým dodavatelem strojního vy-

bavení pro podzemní výstavbu, úspěšně vyvíjí a dodává desítky let 

vrtací vozy pro podzemní stavitelství a hornictví. Vyvíjí také různé 

typy svorníkovacích vozů pro instalaci tyčových a lanových svor-

níků, nakladače a přepravní vozy typu LHD (Load / Haul / Dump 

– nalož, přeprav, vylož). 

Společnost Minova pak patří mezi přední dodavatele materiálů 

a technologií pro stabilizaci horninového prostředí, chemických in-

jekčních materiálů, cementových hmot a příslušenství pro kotvení. 

Obě společnosti přitom působí po celém světě.

V polovině minulé dekády se obě společnosti dohodly na spolu-

práci při vývoji nového svorníkovacího systému a metody, s cílem 

významně zvýšit rychlost instalace systémů pro zajištění výrubu 

bez ohledu na kvalitu horninového prostředí a s cílem zvýšit bez-

pečnost obsluhy u podzemního výrubu eliminací manuální práce 

a s minimalizací pobytu posádky při práci v nezajištěném prostoru 

v průběhu pracovního cyklu.

S ohledem na zaměření obou společností fi rma Epiroc vyvinula 

plně integrované řešení pro zpracovávání injekčních pryskyřic a in-

stalaci svorníků do jejich vrtacích vozů a společnost Minova vhod-

ný typ svorníku, injekčních pryskyřic a přispěla svou dlouholetou 

zkušeností s čerpací technikou pro pryskyřice a systémy svorníků.

Přirozeným partnerem při zkoušení a vyhodnocování výsledků 

se v průběhu vývoje stala švédská důlní společnost LKAB (Lu-

ossavaara-Kiirunavaara AB), která poskytla podzemní prostory 

pro zkoušky velkého rozsahu. Tuto společnost vedla ke spolupráci 

okamžitá potřeba využívat takto vyspělý systém svorníkování pro 

další bezpečný rozvoj a rovněž zeměpisná provázanost uvedených 

spolupracujících fi rem. 

Část vývoje této technologie probíhala v rámci evropského pro-

jektu SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems – Udržitelné 

inteligentní důlní systémy) za účasti Technické univerzity Lulea ve 

Švédsku. 

zdroj Epiroc source: Epiroc

Obr. 1 Svorníkovací stroj Boltec E Bulk Resin se zobrazením funkčních celků systému
Fig. 1 The Boltec Bulk Resin machine illustrating functional operations
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The Boltec Bulk Resin machine comes with the following 

features (shown in Fig. 1):

1. onboard containers for the 2-component resin;

2. onboard bolt magazine;

3. bolting operations automated or remote controlled from the 

cabin of the rig;

4. onboard logging and recording;

5. injection nozzle;

6. mesh handling system;

7. system to tighten the bolt nut.

The entire bolt handling and installation is controlled from the 

cabin of the Boltec rig. This includes mesh handling and tightening 

the bolt nut, if required. 

The installation process consists of the following steps:

• roto-percussive drilling the hollow bar with plate and nut 

mounted;

• pulling back the drilled bolt and grip the bolt beneath the plate;

• disconnection of the shank from the rock bolt;

• pulling the hammer back to the near end of the feed and sliding 

in the resin injection adapter;

• pushing the resin injection adapter to the front and connecting 

it to the bolt;

• opening the grippers and pushing the bolt into the hole;

• start the injection process and keep pumping the resin until it 

becomes visible at the borehole collar;

• maintain feed pressure on the bolt until the resin is cured (20 

to 40 seconds);

• remove the injection adapter and the feed;

• tighten the bolt nut (if required).

The Minova UniPass bolting system

Minova developed the UniPass rock bolting system. This system 

encompasses a range of hollow bolts and bulk resins.

Hollow bars (SDA/IBO) are a well-known product over the last 45 

years and are typically used in tunnelling and ground engineering, 

especially slope stabilisation and micropiling. The bars are fully 

threaded and typically have a limited ductility making them 

unsuitable to respond to converging ground or dynamic conditions.

For the UniPass application, Minova developed a family of self-

drilling hollow bolts for quasi-static, converging and dynamic 

conditions. All bolts can be used as self-drilling bolts with a 

sacrifi cial drill bit. This process is also referred to as 1Step bolting. 

Alternatively, they can be inserted into predrilled boreholes, which 

is referred to as 2Step bolting.

The Minova UniPass Yielding Bolt was developed for ground 

conditions which result in high convergences, however without 

dynamic events (Fig. 2).

This bolt shows extraordinary elongation properties on a defi ned 

section of the bolt (Fig. 3), whereas the bond sections are rigid 

securely anchoring the bolt.

For dynamic environments, the UniPass Dynamic Bolt was 

developed (Fig. 4). The dynamic performance of the bolt was 

verifi ed in the standard drop tests (Fig. 5) used around the globe in 

different locations. LKAB´s requirements for 30kJ in load case 1, 

and 19kJ in load case 2, both at 5m/s were achieved and exceeded.

By adapting steel grades and resin properties single impacts of 

up to 50kJ (Fig. 6) and multiple impacts of up to 30kJ (Fig. 7) were 

achieved at a drop speed of 5m/s and above without failure.

CarboThix bulk resin

Minova has supplied its patented CarboThix silicate resin into 

the global mining and tunnelling industry for more than a decade. 

Cíle vývoje byly rozděleny do několika aspektů zahrnujících 

instalaci prvků, zajištění bezpečnosti, geotechniku, produktivitu 

a kontrolu kvality.

Svorníkovací stroj Epiroc Boltec 

Společnost Epiroc vyvinula na základě své řady svorníkovacích 

strojů Boltec nový stroj s názvem „Boltec E Bulk Resin“. Řada 

Boltec v tom nabízí několik možností osazení a nasazení stroje, 

např. pro hydraulicky upínané svorníky, svorníky frikční a svor-

níky tyčové upínané pomocí lepicích ampulí nebo cementovými 

tmely. U těchto mechanismů je dostupné také řešení pro instalaci 

lanových svorníků. 

Svorníkovací vůz „Boltec E Bulk Resin“ obsahuje následující 

prvky (obr. 1):

1. zabudované zásobníky na dvousložkovou pryskyřici;

2. zabudovaný zásobník svorníků;

3. automatizované nebo dálkově ovládané provádění svorníko-

vání z kabiny vozu;

4. zabudovaný systém registrace dat;

5. injekční přípojka;

6. manipulátor pro osazování sítí;

7. utahovák.

Celý proces manipulace se svorníky a jejich instalace je řízen 

z kabiny stroje, a to včetně manipulace se sítí a dotahování matic 

svorníků, je-li to zapotřebí. Instalační proces sestává z následují-

cích kroků:

• rotačně příklepného zavrtání dutého svorníku s osazenou pod-

ložkou a maticí;

• stažení svorníku zpět a jeho sevření kleštinami pod podložkou;

• odpojení vrtacího kladiva od svorníku;

• stažení vrtacího kladiva do krajní polohy a nasunutí injekčního 

adaptéru;

• přitáhnutí injekčního adaptéru a napojení na svorník;

• otevření kleštin a zatlačení svorníku do vrtu;

• zahájení injektáže a její pokračování tak dlouho, dokud nevy-

stoupí pryskyřice u ústí vrtu;

• udržení přítlaku lafety do vytvrzení pryskyřice (20 až 40 se-

kund);

• odpojení injekčního adaptéru a stažení lafety;

• dotažení matice (pokud je potřeba).

Svorníkovací systém Minova „UniPass“

Minova vyvinula svorníkovací systém „UniPass“, který spojuje 

výhody použití dutých zavrtávacích svorníků a injekčních pryskyřic.

Duté zavrtávací tyče (SDA/IBO) jsou dobře známým prvkem 

a v posledních 45 letech jsou běžně používány v podzemním sta-

vitelství a v geotechnice, zejména pro stabilizaci svahů a jako mi-

kropiloty. Tyto tyče jsou opatřeny průběžným závitem a obvykle 

mají omezenou hodnotu tažnosti, což je činí nevhodnými pro kon-

vergující horninové prostředí nebo pro prostředí s dynamickým 

namáháním.

Proto byla společností Minova pro systém „UniPass“ vyvinuta 

nová řada zavrtávacích svorníků pro kvazistatické, konvergující 

a dynamické podmínky. Všechny tyto svorníky mohou být použí-

vány jako samozavrtávací se ztracenou korunkou s okamžitě pro-

vedenou injektáží po dovrtání. Tento postup je známý také pod po-

jmem 1Step Bolting (svorníkování v jednom kroku). Alternativně 

mohou být ale také vloženy do hotového vrtu s následnou injektáží 

a tento postup je potom známý jako 2Step Bolting (svorníkování 

ve dvou krocích).

Pro použití v oblastech s velkými deformacemi, ale bez dynamic-

kých projevů, byl vyvinutý speciální zavrtávací svorník „UniPass 

Yielding Bolt“ – kluzný svorník UniPass (obr. 2). Tento svorník 
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Minova adapted the formulations of CarboThix to minimize 

the curing time of the bulk resin for standard rock bolts with a 

typical length of between 2.4 and 3.6m and to reduce the holding 

time after the resin injection. Different environmental conditions 

in underground mines and tunnels around the globe were also 

considered, and a family of new resin formulations were developed. 

Injekční pryskyřice CarboThix

Společnost Minova celosvětově dodává svou patentem chráně-

nou organicko-minerální (silikátovou) pryskyřici CarboThix uži-

vatelům v hornictví a v podzemním stavitelství již více než 10 let. 

V rámci vývoje nové technologie UniPass byly upraveny recep-

tury pryskyřice CarboThix tak, aby se minimalizovala doba vytvr-

zování při použití svorníků typických délek 2,4 m a 3,6 m a snížila 

se tak čekací doba po dokončení injektáže. Bylo nutné zohlednit 

také řadu environmentálních požadavků adresovaných z hlubin-

ných dolů a podzemních staveb z celého světa; tím vznikla úplně 

nová řada pryskyřic. Tento nový typ umožňuje uvolnit přítlak la-

fety a odpojení injekčního adaptéru již 20 sekund po dokončení 

injektáže. To zvyšuje produktivitu práce a umožňuje rychlou ak-

tivaci svorníku a dotažení matice, je-li to nutné. Nové receptury 

s rozdílnými časy vytvrzování byly důkladně zkoušeny pro získání 

nejlepší možné kombinace pryskyřice a svorníku, a to k zajištění 

bezpečného přenosu zatížení mezi horninovým prostředím a svor-

níkem, jak při statickém, tak i dynamickém namáhání.

VÝSLEDKY Z PROVOZNÍCH ZKOUŠEK

Celý systém byl dlouhodobě zkoušený v dole Malmberget spo-

lečnosti LKAB. Naprosto cíleně byly zkoušky prováděné v nejtěž-

ších podmínkách daného dolu, a to v místech, kde se vyskytovaly 

tektonicky velmi postižené a současně také velmi pevné horniny, 

s pevností v tlaku až 450 MPa.

V průběhu zkoušky s nasazením prototypu svorníkovacího stroje 

Boltec E Bulk Resin bylo nainstalováno cca 1 300 kusů svorníků. 

Vedle fi nálního ladění stroje a souvisejících komponent systému 

bylo dále seznámeno a proškoleno k bezpečnému a efektivnímu po-

užívání této technologie více než 50 techniků a vrtmistrů z dolů spo-

se vyznačuje vynikajícími parametry protažení na defi nované části 

tyče/táhla (obr. 3), kdy zbývající část instalovaného svorníku zůstá-

vá pevně ukotvena/zalepena v horninovém prostředí. 

Pro oblasti s dynamickými projevy zatížení byl vyvinut „UniPass 

Dynamic Bolt“ – dynamický svorník UniPass (obr. 4). Technické 

parametry svorníku byly ověřeny standardním rázovým testem 

(Drop Test, obr. 5), který je používaný po celém světě. Požadavky 

LKAB byly: odolnost vůči rázové energii 30 kJ a 19 kJ při pádové 

rychlosti 5 m/s; tyto hodnoty byly s rezervou dosaženy. 

Volbou třídy oceli a vlastností injekčních pryskyřic bylo při 

zkouškách dosaženo absorpce energie 50 kJ při singulárním rázu 

(obr. 6) a až 30 kJ při vícenásobném rázu (obr. 7) při pádové rych-

losti 5 m/s, a to bez známek jakéhokoliv porušení svorníků.

Obr. 2 Kluzný svorník UniPass
Fig. 2 The Minova UniPass Yielding Bolt

Obr. 4 Dynamický svorník UniPass
Fig. 4 The Minova UniPass Dynamic Bolt

Obr. 3 Graf deformace kluzného svorníku UniPass se sekcí délky 200 mm
Fig. 3 Elongating performance of the UniPass Yielding Bolt 200mm

Obr. 5 Dynamická rázová zatěžovací zkouška (Drop Test) – případ 1 – přeruše-
ná trubka, případ 2 – nepřerušená trubka
Fig. 5 Dynamic testing load cases (Drop Test): load case – 1 split tube and load 
case 2 – continuous tube

1. zkouška: přerušená trubka 

load case 1: split tube
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These formulations allow the release of the feed pressure and 

to remove the injection adapter only 20 seconds after the bolt is 

injected, which further improves productivity and allows for early 

load bearing capacity and tightening of the nut, if required.

The new formulations feature different speeds of curing and 

were extensively tested to ensure the best possible match between 

the respective formulation and the rock bolts to ensure a safe load 

transfer between bolt and rock in static, converging and dynamic 

conditions.

RESULTS OF THE LARGE-SCALE FIELD TRIAL

The system was tested extensively in LKAB´s Malmberget 

mine. Intentionally, the fi eld trial was completed in the worst 

possible conditions in the mine, encountering highly fractured and 

hard rock with a compressive strength up to 450MPa.

During this trial, based on a prototype Boltec E bulk resin rig, 

circa 1,300 bolts were installed. Besides fi nal adjustments on the 

rig and related components more than 50 operators and service 

technicians from both LKAB mines were introduced and trained 

on the safe and effi cient operation of the bolting rig. Over 100 

visitors from around the globe visited the trial and witnessed the 

step-changing technology. 

Productivity

The fi eld trial was used to involve as many bolting operators 

as possible and to train them on the Boltec rig. Nevertheless, the 

expected increase of productivity of the bolt installation was already 

achieved during the fi eld trial. The original aim was exceeded since 

an average of 11 bolts were installed per hour with mesh being 

installed in parallel. Fig. 8 shows a view of the bolter from the 

operator’s cab. Fig. 9 shows a view of the rig feed with preloaded 

bolt magazine. 

At the end of the fi eld trial the learning curve was still pointing 

up. Provided more practise and experience the operators expected 

their productivity to increase to an average of 15 bolts per hour 

including mesh handling and installation. 

The graph in Fig. 10 shows the number of bolts installed during 

the total working time spent at the face. This time includes all other 

activities around the bolt installation, such as tramming in between 

rows of bolts and positioning, set-up and pack-up, bolting, mesh 

handling, reloading the bolt magazine, etc. 

Quality

The self-drilling hollow bolts facilitated the bolt installation 

especially in highly fractured and damaged ground conditions. The 

resin grout is force mixed by a static mixer installed just before 

the bolt, ensuring complete mixing of the components. Pumping 

rates and control of volume fl ow and pressure guarantee a high-

quality resin entering the rock bolt and the borehole to facilitate its 

specifi ed performance after curing. 

Full encapsulation of the bolt is guaranteed due to online 

control of the volume injected and visual control of the resin grout 

appearing at the borehole collar.

Adaptation of the formulation to the respective environmental 

conditions ensures minimal time until the bolt is securely anchored 

in the borehole. 55 bolts were pull tested up to 200kN – no bolt 

failed or slipped.

Economics

Economic considerations will vary signifi cantly between mines, 

depending on the type of bolts (length/diameter), grouting volumes 

and bolting technology used and considered to be the reference 

for UniPass bolting. This refers to improvement of productivity as 

lečnosti LKAB. Zkoušek se zúčastnilo a s touto pokrokovou techno-

logií se seznámilo rovněž dalších více než 100 externích návštěvníků 

z celého světa. 

Produktivita

Při provádění technologických zkoušek bylo cílem seznámit a pro-

školit maximální možný počet vrtmistrů. Očekávaný nárůst produk-

tivity instalace svorníků byl přitom dosažený již v průběhu těchto 

zkoušek. Předpokládané cíle byly překročeny, protože průměrná do-

sažená produktivita činila 11 instalovaných svorníků za hodinu, včet-

ně paralelní instalace ochranných sítí. Na obr. 8 je pohled z kabiny 

svorníkovacího vozu, na obr. 9 rameno stroje se zásobníkem svorníků. 

S postupem technologických zkoušek systému narůstala úroveň 

Obr. 6 Dynamické zatížení/přetvoření při jednom rázu o energii 50 kJ a rych-
losti 5,44 m/s
Fig. 6 Dynamic load/displacement curve for an impact of 50kJ at 5.44m/s

Obr. 7 Dynamické zatížení/přetvoření při dvou po sobě následujících rázech 
o energii 30 kJ a rychlosti 5,52 m/s
Fig. 7 Dynamic load/displacement curve for two consecutive impacts of 30kJ 
at 5.52m/s
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well as with regards to geotechnical improvements related to faster 

curing of the resin.

In the case of LKAB, the number of bolts installed per hour more 

than doubled, considering that the higher number was achieved 

despite installing mesh in parallel to the bolting cycle. Using bulk 

resin relieves the operator from cleaning and preparing a cement-

based system which at LKAB translates to a loss of at least one 

operating hour per shift.

A self-drilling bolt circumvents issues with collapsing boreholes 

and related redrilling / cleaning efforts and eliminates the need for 

drilling a new hole. Faster curing of the resin grout allows for an 

earlier start of drilling the next round and therefore speeds up the 

process of developing headings.

Early strength of the support system minimizes ground movement 

and disintegration of the ground, optimizing the performance of 

the ground support and delaying rehabilitation. Quality of bolt 

installation can be verifi ed continuously which can potentially 

eliminate the need of extra rock bolts and minimise pull testing.

As opposed to a cement system, the pump and injection process 

can be started and stopped at any given time with no additional 

need to clean the system. During the fi eld trials the (fi lled) resin 

system was sitting unused for four weeks and could be restarted 

without any additional maintenance. 

The resin injection nozzle can be used for many bolts in a row 

without the need of cleaning after every round of installation or 

even every shift. Spillage during the installation was seldom and 

minor (limited to the volume of a small cup) and was reduced to 

znalostí operátorů. Při delším používání a získání souvisejících zku-

šeností mohou vrtmistři očekávat další zvýšení produktivity práce 

až k 15 instalovaným svorníkům za hodinu, včetně ochranných sítí. 

Graf z obr. 10 ukazuje celkový počet instalovaných svorníků 

v čase stráveném na čelbě. Tento čas zahrnuje veškeré další čin-

nosti spojené s instalací svorníku, jako jsou přesuny polohy mezi 

návrtnými body, vytažení a stažení lafety, samotné svorníkování, 

manipulace s ochrannou sítí, doplnění zásobníku svorníků atd.

Kvalita

Zavrtávací kotevní tyče jsou s výhodou využívány při instala-

ci svorníků ve velmi porušeném horninovém prostředí. Jednotlivé 

složky injekční pryskyřice jsou hydraulicky smíchány ve statickém 

směšovači, který je osazen před zhlavím svorníku; je tak zajiště-

no dokonalé promíchání obou složek. Rychlost čerpání a kontrola 

množství a tlaku přitom zajišťují vysokou kvalitu pryskyřice vstu-

pující do svorníku tak, aby byly zajištěny požadované parametry 

injekční hmoty po vytvrzení. 

Plné zalepení svorníku je zajištěno díky online kontrole injek-

tovaného množství a vizuálně pak výronem prstence hmoty u ústí 

vrtu. Úpravou receptur pro dané podmínky prostředí je dosaženo 

minimální čekací doby do kompletního vytvrzení pryskyřice ve 

vrtu. Bylo provedeno celkem 55 tahových zkoušek svorníků silou 

200 kN – a to bez proklouznutí nebo poškození jediného svorníku.

Ekonomika

Ekonomické vyhodnocení nasazení technologie UniPass se 

může významně lišit pro různá důlní pracoviště v závislosti na typu 

Obr. 8 Pohled z kabiny svorníkovacího vozu – v popředí monitor – digitální ovládací pult
Fig. 8 View out the front of the operator’s cab – note the visibility of the digital controls
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almost zero with experience. Since the spillage consists of mixed 

resin, it cures within seconds and does not represent a risk.

FIELD EXPERIENCE

In fall 2019 the fi rst Boltec rig of 8 rigs ordered was delivered to 

a customer in Canada. During start up and training the installation 

používaných svorníků (jejich délce/průměru), spotřebě injekčního 

materiálu a dosud používané svorníkovací technologii. Zahrnuje to 

i zvýšení produktivity práce a také zlepšení geotechnických para-

metrů horniny s ohledem na rychlé vytvrzování pryskyřice. 

V případě dolu společnosti LKAB se počet svorníků instalova-

ných za hodinu více než zdvojnásobil, a to i přesto, že zároveň 

se svorníkováním byla prováděna také instalace ochranných sítí. 

Používání injekčních pryskyřic snižuje pracnost při čištění a přípra-

vě cementových kotevních směsí, což představuje u LKAB ztrátu 

minimálně 1 hodiny pracovního času ze směny vrtmistra.

Použití zavrtávacího typu svorníku efektivně řeší problém zava-

lujících se vrtů a potřebu převrtávání/čištění vrtů a eliminuje tak 

případnou potřebu vrtání nového vrtu. Rychlejší vytvrzování prys-

kyřice umožňuje dřívější zahájení vrtných prací v dalším pracov-

ním kroku, a proto také pozitivně ovlivňuje dobu postupu prací. 

Rychlé zajištění výrubu minimalizuje pohyby horninového ma-

sivu, snižuje jeho rozvolňování a umožňuje tak optimalizaci výko-

nu zajištění stability horniny a případné nutnosti jejích následných 

oprav. Kvalita provedeného svorníkování může být kontinuálně 

ověřovaná, což může potenciálně omezit nutnost instalace dalších 

svorníků a minimalizovat provádění tahových zkoušek.

Oproti systémům využívajících cementové směsi může být čer-

pání a injektáž hmoty zahájena a ukončena kdykoliv, bez nutnosti 

čištění celého systému. V průběhu zkušebního provozu byl stroj 

odstavený na dobu čtyř týdnů, a přestože v něm zůstala nepoužitá 

kotevní hmota, byl po návratu k činnosti jednoduše spuštěný a po-

užívaný bez nutnosti jakékoliv zvláštní údržby.

Injekční adaptér může být použitý pro velké množství osazova-

ných svorníků, a to bez nutnosti jej čistit po každé aplikaci, dokon-

ce ani po celé směně. K úkapům injekčního materiálu při svorní-

kování docházelo jen zřídka a byly minimální (v množství malého 

šálku na nápoje) a se stoupající zkušeností obsluhy byly téměř eli-

minovány. A jelikož úkapy tvoří již smíchaná pryskyřice reagující 

v řádu sekund, a tudíž vytvrzená, nepředstavují úkapy žádné riziko. 

POZNATKY Z PRAXE

Na podzim roku 2019 byl dodán první svorníkovací vůz z osmi 

objednaných zákazníkovi do Kanady. V počáteční fázi a zaškolová-

ní bylo dosaženo rekordního času 2,5 minuty pro instalaci svorníku 

délky 2,4 m. O měsíc později byl zaznamenaný rekordní týdenní 

postup ražby v délce díla 160 m. 

Obr. 9 Naplněný zásobník svorníků na lafetě (navržen pro 10 svorníků)
Fig. 9 A preloaded bolt magazine on the feed is designed to hold 10 bolts

zdroj: Epiroc/LKAB source Graph courtesy of Epiroc/LKAB

Obr. 10 Graf výkonnosti instalace svorníků při zkouškách 
Fig. 10 The installation data captured during the fi eld trial
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Komplexní technologie vzbuzuje velký zájem trhu a objednávky 

na svorníkovací vozy a vhodný typ systému UniPass přicházejí od 

zákazníků z Afriky, Austrálie, SNS, Evropy a Severní Ameriky. 

Jelikož tato technologie nabízí řadu výhod, je zákazníky vyu-

žívající běžné vrtací vozy vyhledávána možnost adaptace nového 

systému také na jejich stávající stroje. Jakmile to bude dostupné, 

bude to rovněž znamenat rozšíření této technologie vedle hornictví 

i v podzemním stavitelství.

Shrnutí výhod

Mezi výhody představeného systému UniPass patří: 

• zvýšení bezpečnosti:

– omezení přítomnosti pracovníků na čelbě;

– snížení objemu manuální práce;

– velmi brzké zajištění výrubu díky rychlosti reakce pryskyřice;

• zvýšení efektivity svorníkování:

– zvýšená rychlost postupu/zkrácení pracovního cyklu;

– automatizace/kompatibilita s dálkovým ovládáním;

– zjednodušení logistiky pro spotřební materiál;

• okamžité zajištění výrubu:

– minimalizace narušení horninového masivu;

– rychlost systému poskytující plné zajištění výrubu krátce po 

injektáži (jen sekundy/minuty ve srovnání s hodinami/dny 

pro cementové směsi);

– neomezený objem pryskyřic nastavitelný podle lokálních 

pod mínek s přihlédnutím k trhlinám a volným prostorům 

v masivu;

• zaručení kvality svorníkování:

– svorníkovací systém s vysokým výkonem i v obtížných hyd-

rogeologických podmínkách;

– garantovaná kvalita smíchání pryskyřice pro kvalitní apli-

kační výsledek;

– zabudované sledovací a registrační zařízení poskytující kon-

trolu kvality pro každý svorník;

• zjednodušení technologického procesu:

– není potřeba čistit injekční adaptér (jako u cementových 

směsí) – vzniká úspora 1–1,5 hodiny na směnu;

– spolehlivé řešení i při dlouhodobé odstávce stroje bez nut-

nosti vyprázdnit zásobníky a přívod injekční směsi;

– plné zalepení svorníku (s přenosem zatížení a antikorozní 

ochranou) a dokonalé promíchání injekce;

– odstranění chyb v instalacích ampulí (tzv. „rukavicový“ 

efekt);

– nedochází ke ztrátě lepicích ampulí při jejich nastřelování 

do vrtu nebo při jejich zaseknutí kvůli neprůchodnosti vrtu;

– nedochází ke ztrátám lepicí hmoty v trhlinách horniny při 

instalaci svorníku;

• ověření svorníku a pryskyřice:

– důkladnými zkouškami v laboratoři a in-situ.

Dipl.-Ing. MICHAEL HOSP, 
michael.hosp@minovaglobal.com, 

Minova International Limited 

Recenzoval Reviewed: doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

time for a 2.4m self-drilling bolt hit a record number of 2.5 minutes 

per bolt. One month later a record advance rate of more than 160m 

of tunnel for one week was reported.

The technology has raised a lot of interest in the mining industry, 

with rigs and different types of the UniPass system ordered from 

customers in Africa, Australia, CIS, Europe, and North America.

Since this technology offers a variety of benefi ts for rock bolting, 

operations using face drilling rigs for rock bolting are supporting 

the adaptation of the system to fi t onto face drilling equipment. 

Once available this would allow for an application of this new 

technology in civil tunnelling as well.

Summary of benefits

In summary, the benefi ts of the UniPass system are:

• improved Safety:

– keeping the miners away from the face;

– reduce manual handling;

– early support due to fast curing of resin;

• increased bolting effi ciency:  

– improved advance rate /cycle times ;

– automation/remote control compatible ;

– simplifi ed logistics for consumables;

• immediate ground support :

– minimized disruption of rock integrity ;

– fast system providing full support capacity shortly after 

injection (seconds/minutes compared to hours/days for 

cement);

– unlimited resin volume, adjustable to local conditions 

regarding cracks and voids;

• quality assured bolting :

– high performing bolting system even in wet and challenging 

ground conditions;

– guaranteed resin mixing for high quality installation ;

– onboard logging and recording available – providing QC for 

every bolt installed;

• simplifi ed process:

– no cleaning (as for a cement system) saves 1–1.5 hours per 

shift; 

– on/off solution, can stand for weeks without draining the 

hoses/pumps ;

– full encapsulation (load transfer, corrosion protection) and 

full mixing ;

– no fi nger gloving effect ;

– no cartridges missing the borehole during pneumatic 

injection or getting stuck in the borehole due to obstacles or 

misalignment ;

– no cartridges lost in cracks during bolt insertion;

• proven bolt and resin system :

– extensively laboratory and fi eld tested.

Dipl.-Ing. MICHAEL HOSP, 
michael.hosp@minovaglobal.com, 

Minova International Limited 
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