
Installationskontroll 
och statusövervakning 
av bergbultar



Ökad säkerhet och lägre kostnad
Hur vet du att bergbulten är ingjuten på rätt sätt och hur 
är statusen på bergbulten om några år? Med Cavitube på 
berg bulten kan du kontrollera och dokumentera installa-
tionen. Väljer du även Cavibasic med valfri sensorteknik 
kan du dess utom löpande övervaka statusen under 
många, många år. 

Det sparar tid och pengar, det ökar tillgänglighet och 
säkerhet.

Metoden passar nästan all bergsäkring 

Rock Safety Systems Cavi-produkter fyller sin funktion 
vid olika typer av bergsäkring i gruvor, väg- och tåg- 
tunnlar, bergrum eller bergväggar. Livslängden,  
säkerhetskraven och tillgängligheten varierar och  
därför har vi skräddarsydda lösningar.

Det installeras närmare 100 miljoner ingjutna bergbultar i världen 

varje år, de flesta under jord och en del som bergväggförstärkning. 

Sprickor i berget och otillräcklig ingjutning är problem som kan 

leda till korrosion och på sikt till bultbrott. Nu finns tekniken som 

gör det möjligt att avslöja problemen innan de får konsekvenser.



Lösningen
Installationskontroll 
Cavimeter används genom att ett plaströr med små snitt fästs på 
bergbulten. När bulten har installerats trycksätts plaströret med 
gas för att detektera eventuella håligheter och sprickor. Om det 
finns håligheter i injekteringsbruket kommer gasen att fylla dem 
och med mätutrustningen beräknas håligheternas storlek.

Statuskontroll 
Den som väljer vår enklaste sensor Cavibasic får fler möjligheter. En 
metalltråd träs då in i plaströret för att även möjliggöra statusövervak-
ning över tid och med önskad sensorteknik. För detta erbjuder vi Light, 
Sense och Com som visualiserar bergbultarnas status på olika sätt.



Rock Safety Systems med Cavi-produkterna utvecklas och ägs av Rock Safety 
Sweden AB. Vi är ett teknikledande systemteknikföretag inom området för 
installation och statusövervakning av bergförstärkning inom gruvnäring,  
tunnelarbeten inom vattenkraft, väg- och tågtunnlar, bergförvaring m m. 

info@rocksafety.se  ·  www.rocksafety.se

Rock Safety Systems  
– oslagbart för kontroll och dokumentation  
av ingjutna bergbultar. Kontakta oss idag!




