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Sammanfattning 
Zinkgruvans nuvarande brytningsdjup medför allt mer ökat tryck från 
ovanliggande bergmassa och därmed ökat spänningstillstånd. Vid utbrytning 
störs bergmassan och primärspänningarna omlagras. När spänningarna 
överstiger bergmassans hållfasthet finns stor risk för brott. Genom användning 
av olika förstärkningsmetoder kan hållfasthetsproblemen minskas avsevärt.  
 
Målet med detta examensarbete är att genom en bergmekanisk studie 
rekommendera en bergförstärkningsplan med olika förstärkningsklasser som 
indelas efter bergmassans kvalitet. Arbetet behandlar endast 
bergbultningsklassen. Bultningsklasserna skall baseras på bergmassans 
varierande q-värde, rådande geologi, strukturerna och spänningstillståndet.  
 
Arbetet inleds med en litteraturstudie samt intervjuer. Ett studiebesök i en 
annan sulfidmalmgruva genomförs för att jämföra deras förstärkningsmetod. 
Områden där stabilitetsproblem observerats, tillstånds- och skadekarteras. 
Genom numerisk beräkning genomförs spänningsanalyser i FEM programmet 
Phase2. Tunnelns stabilitet analyseras med avseende på strukturer i form av 
kilutfall i Unwedge. Empiriska beräkningsmetoder används för att bekräfta 
analysernas resultat.   
 
Det finns ingen rätt metod som exakt beskriver hur förstärkning skall 
dimensioneras, men genom erfarenhet och många olika beräkningsmetoder 
kan en bultningsrekommendation sammanställas.  
 
Resultatet av alla beräkningar samt analyser visar ett sammanfattat 
medelvärde på 2.0 m i bultlängd och 1.1 m i bultavstånd. Då Zinkgruvans bult 
är 2.3 m lång och därmed klarar mer belastning än en bult på 2.0 m, kan 
bultavståndet ökas till 1.2 m. Rekommendationen blir att vid bra bergkvalitet 
och som generella riktlinjer bör Zinkgruvans bult- och bultradavstånd ligga 
mellan 1.2 - 1.5 m. För sämre bergkvalitet bör bult- och radavståndet minskas 
till 1.0 - 1.2 m.  
 
 
 

 
 
 
 

 

Nyckelord 
Bergbult, Bergförstärkningsplan, Bergspänningar, Phase2, Unwedge, 
Kartering, Säkerhetsfaktor, Q-värde, Zinkgruvan 
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Abstract 
Zinkgruvans current mining depth results in increasing pressure from the rock 
mass above and with it comes increasing stress. When mining, the rock mass 
is disturbed and the primary stress rearranges. When the stress exceeds the 
rock mass strength there is a higher risk for break. By using different types of 
reinforcement methods, the strength problem can be reduced. 
 
The goal with this thesis is by doing a rock mechanic study, recommend a 
rock reinforcement plan with different reinforcement classes, which can be 
sorted by the rock mass quality. This thesis only includes the rock bolting class. 
The bolt classes will be based on the varying q-value of the rock mass, the 
prevailing geology, structure and the stress situation. 
 
The thesis begins with studying literature along with interviews. A visit in a 
different sulphide ore mine was done to compare different reinforcement 
methods. Areas in Zinkgruvan where stability problems have been observed, 
condition- and damagemapping are done. By numerical calculation, the 
stress analysis is done in the FEM program Phase2. The stability of the rock 
mass in the tunnel is analysed regarding the structures in form of wedges in 
Unwedge. Empirical calculation methods are used to confirm the results of 
the analysis. 
 
There is no right method, which exactly describes how the reinforcement 
should be dimensioned, but with experience and many different calculation 
methods a bolt recommendation can be summarized. 
 
The result of all the empirical calculations and analyses shows a summarized 
average of 2.0 m in bolt length and 1.1 m in bolt distance. Because 
Zinkgruvans bolt is 2.3 m long and therefor can stand a higher load than a 2.0 
m long bolt, the bolt distance can be increased to 1.2 m. The 
recommendation is that with good rock quality and general guidelines, 
Zinkgruvans rock bolt distance and bolt row distance should be between 1.2 - 
1.5 m. If the rock quality is worse, the distance should be reduced to 1.0 - 1.2 
m. 
 
 
 
 
 
 
 

Key words  
Rock bolt, Rock reinforcement plan, Rock stress, Phase2, Unwedge, Mapping, 
Safetyfactor, Q-value, Zinkgruvan  
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1  Inledning 
Sveriges sydligaste underjordsgruva, Zinkgruvan Mining AB, är belägen cirka 
250 km sydväst om Stockholm. Sedan 2004 ägs och drivs företaget av Lundin 
Minin Corporation. I dagsläget pågår malmproduktionen på 1200 meters 
djup och Zinkgruvans malmkroppar domineras av zinkblände, blyglans samt 
kopparkis (Zinkgruvan, 2015). 
 
Företaget har cirka 365 anställda och ett 90 tal entreprenörer. Under 
rekordåret 2014 producerade Zinkgruvan 1,2 miljoner ton malm och målet är 
att öka produktionen ytligare. Malmreserverna är garanterade för mer än 10 
års produktion (Zinkgruvan, 2015). 
 

 
Figur 1. Schematisk vy över Zinkgruvan (Zinkgruvan, 2015) 
 

1.1 Zinkgruvans geologi 
Zinkgruvans samtliga malmhorisonter är komplexa sulfidmalmer. Dessa är 
belägna i en synklinal struktur med strykning från öst till väst (fig. 2). Malmen 
som är ett omvandlat vulkansedimentärt komplex sträcker sig cirka 5 km i 
strykningsriktningen. De huvudsakliga malmmineralerna är zinkblände och 
blyglans för Zn-Pb malmen och kopparkis för Cu-malmen (Zinkgruvan Mining 
AB, 2004). 
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Figur 2. Zinkgruvans malmkropp (Sjöberg, 2005) 

På grund av en subvertikal förkastning i nordöstlig riktning delas malmen upp i 
två större delar. Till den västra delen hör Burklandsområdet och i den östra 
ingår Nygruvan. Huvudsakligen är malmbrytningen koncentrerad till dessa 
malmkroppar som även är de djupaste i gruvan. Nygruvans malm stupar mot 
nordöst ungefär 70 grader medan Burklands stupning är cirka 80 grader mot 
nordväst för att sedan flacka ut mot djupet. (Zinkgruvan Mining AB, 2004) 
 
Hållfastheten för malmhorisonten är varierande. Variationen beror bland 
annat på diabasgångar som skär vinkelrätt genom malmen. Även skiktningar 
samt mjukare mineral som exempelvis klorit kan medföra brott i bergmassan. 
Nygruvans hållfasthet är i regel bättre än Burklands, där områden med sämre 
kvalité på grund utav många svaghetszoner förekommer (Zinkgruvan Mining 
AB, 2004). 
 
Bergarterna från liggvägg till hängvägg i Zinkgruvan kan beskrivas enligt 
tabell 1.  
 



 3 

Tabell 1. Zinkgruvans litostratigrafi (Zinkgruvan, 2015) 

 
 

1.2 Brytningsmetod 
I Burkland används brytningsmetoden panelbrytning. För att komma åt 
malmen drivs ett spiralformat rampsystem nedåt intill malmkroppen. Via 
tillfartsrampen nås tillfartsorter med cirka 20 meters mellanrum. Från 
tillfartsorten bryts skivpallar i malmen längs med hängväggskontakten. På 
varje skiva drivs en fältort med en ortprofil på ett medelsnitt av 5 x 5 meter för 
att via denna nå lastorter och borrorter in mot malmen. De så kallade 
pallarna som bryts ut är 30-50 meter höga och upp till 25 meter långa. 
Pallarnas bredd beror på malmkroppens bredd. 
 
Varannan pall är numrerad efter primär och sekundär pall. Brytningen börjar 
alltid i de primära som borras, sprängs, fjärrlastas ut, skrotas och förstärks 
genom systematisk bultning. Även kabelbultning installeras i hängväggen 
längs med malmortens längd. När pallarna är utbrutna fylls tomrummen med 
gråberg och/eller pasta. Pastan består av anrikningssand blandad med 
cement och vatten. När de primära pallarna är färdigdrivna övergår 
brytningen till de sekundära där salvcykeln sker på samma sätt som i primära.  
 
I Nygruvans malmkropp använder man sig istället av brytningsmetoden 
singel- till multipelpall. Metoden lämpar sig i branta malmer med 
högkompetent berg. Brytningens metod är ungefär densamma som i 
Burkland den enda skillnaden är att flera pallar kan tas ut samtidigt.  
 
För att kunna bryta malm i samband med drivningen av rampsystemet samt 
minska spänningarna har brytningsmetoderna bytts ut till nedåtgående 
pallbrytning. Denna metod kallas även underhand mining och används i 
Nygruvan samt Burklands djupaste malmområden (fig. 3). Pallarnas höjd är 
minskad till hälften, cirka 20 meter och längden är minskad till 15 meter. 
Bredden på pallarna beror fortfarande på malmbredden. Anledningen till 
minskad bredd och längd har till följd att spänningen på pallväggarna samt 
trycket från ovanliggande bergmassa blir mindre.  
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Figur 3. Nedåtgående pallbrytning i Zinkgruvan (Figur: Laura Hoffmann) 
 

1.3 Bakgrund  
Ända sedan 1857 har det funnits gruvverksamhet i Zinkgruvans trakt. Efter 
många år av gruvbrytning har gruvan tvingats ner mot djupare nivåer med 
ökade bergspänningar som följd. Den ökande kunskapen om bergmassans 
mekaniska egenskaper är därför en avgörande och viktig del för gruvans 
framtida planerade brytning.  
 
Att kunna förutse var, när och hur bergmassan uppnår brott är en viktig 
aspekt ur bergmekanisk syn. För att öka säkerheten gäller det att få ökad 
kunskap och förståelse för underjordskonstruktionen och därmed få 
kännedom om dess nödvändiga bergförstärkning.   

1.4 Problembeskrivning 
I Zinkgruvans djupaste brytningsområden där underhand mining sker 
observeras ofta tydliga stabilitetsproblem. Dessa problem visar sig som mindre 
kilutfall, storleksvarierande bildning av kyrkor i taket på fältorterna och ibland 
även smällbergsbrott (fig. 4). De iakttagna problemen medför ofta 
efterförstärkningsbehov då de uppträder efter första förstärkningstillfället. 
Tydliga problem märks även efter sprängning av sekundärpallarna då 
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pelarnas hörn ofta får synliga sprickbildningar och vissa fall även mindre ras 
från väggar och tak. Frågeställningen är om dagens förstärkning är tillräckligt 
dimensionerad för att öka säkerheten och minska efterförstärkningsbehovet.  
 

 
Figur 4. Exempelbilder på kyrkbildning i tak av fältorter (Foto: Laura Hoffmann) 

1.5 Syfte  
Zinkgruvan Mining AB har i dagsläget ingen konkret bergförstärkningsplan 
som beskriver hur bergsförstärkningen skall dimensioneras. Syftet med detta 
examensarbete är att genom en bergmekanisk studie ta fram olika 
bergförstärkningsklasser. Klasserna baseras på rådande geologi och karterat 
q-värde, gruvans strukturer samt spänningstillståndet. Målsättningen med 
detta examensarbete är att med den nuvarande bulttypen rekommendera 
ett bultavstånd samt bultradavstånd i en bergförstärkningsplan som medför 
en ännu säkrare arbetsplats.  

1.6 Avgränsningar och antaganden 
Examensarbetet avgränsas till malmkropparna Burkland och Nygruvan där 
brytningsmetoden underhand mining sker.  
 
Bergförstärkningsplanen innefattar all typ av förstärkning men detta 
examensarbete behandlar endast bergbultningens bergförstärkningsklasser.  

1.7 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig främst mot personer i berg- och 
anläggningsindustribranschen. En viss kunskap om geologi och bergets 
mekaniska egenskaper ses som fördelaktig.  
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2   Teoretisk bakgrund 
2.1 Bergmassans beteende 
Vid intakt berg eller om bergmassan består av bergstycken som är små i 
förhållande till konstruktionen anses en bergmassa vara kontinuerlig. Var 
gränsen mellan kontinuerlig och diskontinuerlig bergmassa går visas i figur 5. 
Bergmassans beteende kan anses vara kontinuerlig vid höga tryckspänningar 
som pressar samman sprickorna (Edeblom, 2009). 
 

 
Figur 5. Kontinuerlig och diskontinuerlig bergmassa (Edelbro, 2003) 
 

2.2 Bergmassans spänningstillstånd 
Spänningar som existerar i bergmassan före utbrytning är relaterade till 
tyngden av ovanliggande berg men också till bergmassans geologiska 
historia. När berg bryts ut omfördelas spänningarna kring det utbrutna 
hålrummet och ett nytt spänningstillstånd skapas. Om spänningstillståndet i 
bergmassan är högt före utbrytning kan de höga spänningarna medföra 
brott på randen av det utbrutna bergrummet (Nordlund et al, 1998).  

2.2.1 Primära spänningar 
Spänningar som råder i den naturliga, ostörda bergmassan benämns 
primärspänningar men brukar också kallas för in-situ spänningar. Den främsta 
betydelsen för dessa är tyngden av bergtäckningen, topografin och dess 
geologiska historia. Till detta räknas bland annat tektoniska rörelser, 
geologiska strukturer som sprickor och förkastningar samt glaciala processer 
som inlandsisen. Det primära spänningstillståndet beskrivs normalt med en 
vertikal huvudspänning, 𝜎!, som varierar med djupet: 
 
𝜎! = ρg𝑧       (2.1) 
 
samt två horisontella spänningar 𝜎! och σ! som betecknar den största 
respektive minsta horisontalspänningen (Nordlund et al, 1998). 
 
Det spänningstillstånd som råder i Zinkgruvan är enligt (Sjöberg, 2005): 
𝜎! = 0.068𝑧  E-W (Strykning vinkelrätt mot malmen, 090°) (2.2) 
σ! = 0.047𝑧, 𝑀𝑃𝑎  N-S (Strykning parallellt med malmen, 0°) (2.3) 
σ! = 0.028z, 𝑀𝑃𝑎  (Vertikal spänning)     (2.4) 
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2.2.2 Sekundära spänningar 
De spänningar som råder i bergmassan efter utbrytning av berg benämns 
sekundära spänningar och är en funktion av de primära spänningarna och 
utbrytningens geometri. Den spänningskoncentrationen som uppstår runt en 
konstruktion i berg är avgörande för stabiliteten i bergrummet. 
Sekundärspänningen delas upp efter det tredimensionella spänningsfältet σ!, 
σ!, σ!. Huvudspänningarna benämns σ!> σ!> σ!, vilka är en rangordning av 
σ!, σ!, σ! med avseende på spänningens storlek (Nordlund et al, 1998). 
 

2.3 Brott i berg 
Brottsprocessen i homogent intakt berg styrs av det tredimensionella 
spänningsfältet. När spänningarna överstiger bergmassans hållfasthet sker 
brott i berget. Beroende på spänningstillståndet kan fyra olika principiella 
brottmekanismer identifieras (fig. 6)(Nordlund et al, 1998). 
 

1. Dragbrott sker i närvaro av dragspänningar i en eller flera riktningar. 
Utformningen av bergrummet, inhomogeniteter eller defekter i 
bergmassan kan vara orsaken till uppkomsten av dragspänningar.  
 

2. Spjälkbrott uppstår när dragtöjningar överstiger bergmassans 
töjningsförmåga, enaxiell tryckbelastning. En vanlig brottmekanism 
nära konstruktionens rand.  
 

3. Skjuvbrott inträder när tryckspänningar som överstiger bergmassans 
tryckhållfasthet, treaxligt anisotropt spänningstillstånd. Sker på ett 
längre avstånd från konstruktionens rand och är oftast sammankopplat 
med spjälkbrott.  
 

4. Stukning uppkommer då bergmassan är utsatt för hög hydrostatisk 
belastning.  

 
När bergmaterialet har spröda egenskaper och väldigt höga spänningar 
brukar brottfenomenet benämnas smällberg. 

 
Figur 6. Brottmekanismer vid olika spänningstillstånd (Nordlund et al, 1998) 
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Bakgrunden till stabilitetsproblem i berg varierar men det är alltid i grunden 
en fråga om ett samspel mellan spänning och hållfasthet. Tre huvudtyper av 
stabilitetsproblem kan identifieras: 
 

• Brott i berget orsakat av låg hållfasthet i bergmassan 
• Brott längs sprickor och svaghetsplan. Under normala 

spänningsförhållanden uppstår brott i det bergmaterial som har dålig 
eller ingen hållfasthet (sprickor). Kompetent berg runtom 
svaghetszonerna undgår brott. Svaghetszonen är liten i utsträckning.   

• Brott i höghållfast berg orsakat av höga spänningar vilket är vanligt i 
djupa underjordsgruvor  

 
(Bergström & Niia, 2008) 

 

2.4 Brottkriterium 
Ett brottkriterium består av ett samband som gör det möjligt att beräkna när 
brott skall kunna inträffa. För att bedöma brott i bergmassan används ofta 
empiriska metoder. Flera brottkriterier finns, med det mesta använda i 
kristallint berg är (Nordlund et al, 1998):  
 

1. Mohr-Coulombs brottkriterium 
2. Hoek and Browns brottkriterium 

 

2.4.1 Mohr-Coulombs brottkriterium 
Mohr-Coulombs brottkriterium gäller för berg- och jordmaterial. Teorin utgår 
från att skjuvhållfastheten består av en konstant komponent, kohesion (c), 
samt en komponent som är beroende av normalspänningen verkande 
vinkelrätt mot det antagna brottplanet även kallat glidplan (fig. 7). Med hjälp 
av de Mohr-cirklar som erhålls vid enaxiella och triaxiella tryck- och dragtester 
definieras brottlinjen som anpassas efter cirklarna (Nordlund et al, 1998). 
 
Skjuvhållfastheten längs ett potentiellt fiktivt plan, som uppstår på grund av 
belastningen, kan definieras som: 
 
𝜏! = 𝑐 + 𝜎!𝑡𝑎𝑛𝜙         (2.5) 
 
Mohr-Coulombs brottkriterium kan även uttryckas med huvudspänningar 
enligt följande: 
 
𝜎! =

!!  ×  !"#∅
!!!"#∅

+ 𝜎!
!!!"#∅
!!!"#∅

      (2.6)  
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Figur 7. Grafisk presentation av Mohr-Coulombs brottkriterium (Nordlund et al, 1998) 

2.4.2 Hoek & Browns brottkriterium 
Hoek & Browns brottkriterium är det mest kompletta empiriska brottkriteriet för 
bergmassor som antas vara isotropa. Bergmassans största huvudspänning, 
𝜎!!` , vid brott kan bestämmas enligt ekvation 2.7(Nordlund et al, 1998).  
 

𝜎!!` = 𝜎!` + (𝑚𝜎!𝜎!` + 𝑠𝜎!!)
!
!       𝑀𝑃𝑎      (2.7) 

 
För att kunna beräkna största huvudspänning måste parametrarna m och s 
beräknas. Bergmassan kring bergrummet behandlas som ”ostörd”, vilket kan 
antas gälla för en bergmassa i liten till medelstor skala belägen på stora djup 
under markytan.  
 

𝑚 =   𝑚!×𝑒
!"!!!""

!"       (2.8) 
 

𝑠 = 𝑒
!"!!!""

!       (2.9) 
 

2.5 Klassificering av bergmassan 
Klassificering av bergmassan är den viktigaste metoden för dimensionering 
av bergrum och bedömning av det utbrutna bergrummets 
förstärkningsbehov. Bergklassificering används även för bedömning av 
bergmassans hållfasthet och deformationsegenskaper (Nordlund et al, 1998). 
 
Rock Mass Rating (RMR) och Q-systemet är de mest använda 
klassificeringssystem idag. Även Rock Quality Designation (RQD), som är en 
del av RMR, räknas som bergklassificeringssystem och är ett mått på 
bergmassans sprickfrekvens (Nordlund et al, 1998). 

2.5.1 RQD 
Bergmassans egenskaper är starkt beroende av dess sprickfrekvens. För att 
bedöma bergets kvalitéter undersöks längden på kärnbitarna som erhålls vid 
kärnborrning. RQD-värdet bestäms genom att summera alla borrkärnbitar 
som är större än 10 cm och dividera med totala karterade borrlängden. Bara 
de ursprungliga sprickorna ska räknas och inte dem som är orsakade av 



 10 

borrningen. För att få RQD-värdet uttryckt i procent multipliceras kvoten med 
100 (Nordlund et al, 1998).  

 
𝑅𝑄𝐷 = !  !ä#$%&#  !å  !ä#$%&'(#!!"#$

!"#$%#"&  !"##$ä!"#
  ×100   %     (2.10) 

 
Bergmassans kvalitet bedöms enligt tabell 2.  

 
Tabell 2. Klassifikation av bergmassan enligt RQD (Nordlund et al, 1998) 

RQD (%) Bergmassans kvalitet 
0-25 Mycket dålig 
25-50 Dålig 
50-75 Bra 
75-90 Mycket bra 
90-100 Utmärkt 
 

2.5.2 Q-värde 
Q-systemet består av en utvärdering av sex parametrar, vilka är indelad i tre 
faktorer som tillsammans uppskattar bergmassans kvalitet. Varje parameter 
poängsätts enligt utförligt givna rekommendationer. 
 
𝑄 = !"#

!!
× !!

!!
× !!

!"#
      (2.11) 

 
Q-värdets första kvot RQD/𝐽!   är en grov uppskattning av block- eller 
partikelstorleken. Den andra 𝐽!/𝐽!  representerar råheten och friktionen på 
sprickytor eller sprickfyllning. Den tredje kvoten 𝐽!/𝑆𝑅𝐹   visar 
spänningstillståndet (Sturk & Viippola, 2005). 
 
Resultatet varierar enligt en logaritmisk skala mellan 0.001 till det maximala på 
över 400 och visar ett värde på bergkvalitén (tab. 3). Utifrån resultatet av 
klassificeringen finns detaljerade rekommendationer vid bedömning av den 
förstärkning som är nödvändig (Sturk & Viippola, 2005). 
 
Tabell 3. Q-värde och bergkvalitet (Nordlund et al, 1998) 

Q-värde Bergkvalitet 
0.001 - 0.01 Exceptionellt dålig 
0.01 - 0.1 Extremt dålig 
0.1 - 1.0 Mycket dålig 
1 - 4 Dålig 
4 - 10 Acceptabel 
10 - 40 Bra 
40 - 100 Mycket bra 
100 - 400 Extremt bra 
> 400 Exceptionellt bra 
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Vid kartering av Zinkgruvans borrkärnor bortses de sista två parametrarna i 
ekvation 2.11 och antas istället med värde 1. Anledningen till denna 
försummelse är då borrkärnorna inte visar vattenflödet i sprickorna samt 
spänningsreduceringsfaktorn. Därmed kallas detta uttryck istället för ”Q-
prim”. 
 
𝑄` = !"#

!!
× !!

!!
      (2.12) 

 

2.5.3 RMR 
RMR, även kallad ”Geomekaniska Klassificeringssytemet” baseras på fem 
parametrar. 
 

1. Bergartens enaxiella tryckhållfasthet, 𝜎! 
2. Borrkärnans kvalitet, RQD 
3. Sprickavstånd 
4. Spricktillstånd 
5. Grundvattenförhållanden 

 
Varje parameter bedöms/mäts och poängsätts enligt Bieniawskis tabeller, se 
(Nordlund et al, 1998). Summan av de olika parametrarnas poäng utgör 
bergmassans RMR-värde. Ju högre RMR-värde, desto bättre bergkvalitet 
(tab. 4). 
 

Tabell 4. Geomekanisk klassifikation, RMR (Nordlund et al, 1998) 

Total 
poäng 

Klass Beskrivning Bergmassans 
Kohesion 𝒌𝑷𝒂  

Bergmassans inre 
friktionsvinkel °  

81-100 Ι Mycket bra >300 >45 
61-80 ΙΙ Bra 200-300 40-45 
41-60 ΙΙΙ Acceptabel 150-200 35-40 
21-40 Ι⋁ Dålig 100-150 30-35 
<20 ⋁ Mycket dålig  <100 <30 
 
Då den rekommenderade bergförstärkningsplanen baseras på Q´-värdet 
kommer RMR beräknas genom: 
 
𝑅𝑀𝑅 = 9𝑙𝑛𝑄 + 44      (2.13) 
 
för att sedan kunna beräkna parametrarna m och s vilka redovisas i tabell 8. 

2.5.4 Elasticitetsmodul och tvärkontraktionstalet 
Elasticitetsmodulen är en materialparameter som beskriver förhållandet 
mellan spänning och deformation. E-modulen bestäms i denna rapport med 
hjälp av Bieniawskis samband för RMR > 55 (Nordlund et al, 1998). 
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𝐸! = 2 𝑅𝑀𝑅 − 100, 𝐺𝑃𝑎      (2.14) 
 
E-modulens empiriska samband är speciellt anpassat för E = 1-10 GPa.  
 

𝐸! = 10
!"!!!"

!" , 𝐺𝑃𝑎       (2.15)  
 
Elasticitetsmodulen, E, och tvärkontraktionstalet, betraktas som elastiska 
parametrar.  
 

2.6 Bergförstärkning 
Med bergförstärkning menas åtgärder som vidtas för att skapa stabila hålrum 
i bergmassan under jord. Flera förstärkningsmaterial i samverkan är vanligt 
förekommande: 
 

• Bergbultar som gjuts in i borrhål med cement eller resin 
• Sprutbetong med eller utan stålfiber/plastiber som sprutas direkt på 

bergväggen 
• Stålnät som hängs upp i bultar 
• Gjutning av betongbågar 

 
Huvudprincipen vid bergförstärkning är att med förstärkningselementen hålla 
ihop berget så att det kan bära lasterna från bland annat den omgivande 
bergmassans tyngd. Förstärkningssystemen används när potentiella eller 
uppkomna stabilitetsproblem skall åtgärdas. Olika typer av stabilitetsproblem 
kräver olika förstärkningssystem och det är därför viktigt att rätt 
förstärkningselement används. Lösa kilar, som uppstår vid många sprickor, 
bultas fast. Om sprickavståndet är så litet att bergmassan kan betraktas som 
finblockigt måste ytförstärkning användas, exempelvis stålnät eller 
fiberarmerad sprutbetong. Ytförstärkningens funktion förhindrar utfall av små 
kilar mellan bultarna men skapar även ett omgivande tryck, 𝜎!< 0, vilket ökar 
hållfastheten. Betongbågar används då bergförhållandena är så dåliga att 
förstärkningen måste kunna stå emot stora laster och deformationer 
(Nordlund et al, 1998). 
 
På grund av oväntade rörelser i bergssprickor, korrosionsskador, felaktig 
dimensionering eller felaktig installation kan enstaka bergbultar gå i brott. Vid 
brott av en eller flera bultar kommer funktionen på bergförstärkningen att 
förändras, oftast drastiskt. Ett bultbrott kan leda till stora, hastiga 
deformationer vilket påverkar sprutbetongen och dess vidhäftning mot 
berget. Förändringar i lastfördelningen sker och därigenom också i 
spänningsfördelningen i såväl sprutbetongen som kvarvarande intakta bultar.  
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2.6.1 Zinkgruvans bergförstärkning  
I Zinkgruvan sker förstärkningen i turordningen med början på skrotning av löst 
berg. Sedan sprutas ett 35 mm tjockt betonglager innehållande 
fiberarmering på hela oförstärkta området. Därefter följer bultning i ett 
systematiskt mönster där bultraderna placeras omlott med varandra. 
Bultavståndet bör i dagsläget vara runt 1.5 x 1.5 m med första bulten på 1.5 
m höjd från sulan. Bulten ingjuts hela vägen med resin och förspänns med en 
kupformad triangulär bultbricka. Bultegenskaperna kan läsas i bilaga C. Vid 
sämre områden där t.ex. småblockigt berg ställer till med problem, nätas 
området och betongsprutas med ett extra lager. I hängväggen av 
malmorten placeras kabelbult för att minska inras av hängväggen i de 
öppna tomrummen efter utsprängd och utlastad pall.  
 

2.7 Bultens funktion  
En av de mest använda och spridda metoderna för bergförstärkning är 
bergbultning. Bulten används främst för att förankra enskilda block eller 
löskärnor i fast berg. Fördelen med denna metod av förstärkning är att den är 
enkel, relativt billig, robust och erbjuder avsevärda mekaniseringsmöjligheter. 
Ur bergmekanisk synvinkel är bultning fördelaktig genom möjligheten till 
omedelbar förstärkning efter sprängning samt varierad förstärkningsinsats 
(bulttäthet och längd). Genom ytförstärkning tillsammans med sprutbetong 
och i vissa fall nätning samverkar förstärkningen ännu mer (Bjurström & 
Heimersson, 1979). 
 
De bergmekaniska problem som kan åtgärdas med bultar är utfall av 
enskilda block, bergblock på glid, osäker valvbildning och samverkande 
konstruktioner (Nelson, 1998). 
 
Det finns tre olika principer för förstärkning med bergbultar:  
 

1. Selektiv bultning - bultning vid behov för att låsa fast enstaka block. 
 

2. Systematisk bultning - bultarna sätts i ett förväg bestämt mönster, oftast 
kvadratiskt med ett specifikt c-c avstånd. Systematisk bultning är en 
bra metod då berget är likformigt och uppvisar likartade strukturer över 
hela ytan, speciellt om dessa är mindre än 1 meter. 
 

3. Anpassad systematisk bultning - ett visst antal bultar installeras per 
kvadratmeter. Denna metods fördelar är att den geometriska 
utformningen inte styr bultningen utan förstärkningen installeras där 
den behövs. Anpassad systematisk bultning är en effektiv metod för 
mycket oregelbundna bergytor. 
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2.7.1 Beräkning av bultlängd 
Bultlängden beror på kilens eller löskärnans storlek och nödvändig 
förankringslängd. Bultlängden kan beräknas som summan på löskärnans 
storlek och förankringslängden (fig. 8). 
 

𝐿! =
!!×!
!!!

       (2.16) 

𝐿! = 900  𝑚𝑚 (se bilaga C) 
 
Detta innebär att löskärnans storlek maximalt får uppgå till 1400 mm för att en 
2.3 meter lång bergbult skall kunna verka.  

  
Figur 8. Effektiv bultlängd för löskärnans storlek och förankringslängden (Malmgren, 2004) 

Bultlängden kan också beräknas genom empiriska formler: 
 
𝐿 = 1.4+ 1.184×𝑆     (2.17) 
𝐿 = 1.4+ 1.184×5 = 2.32  𝑚  
 
Genom att ta hänsyn till bergets sprickighet genom införandet av 
blockstorleken kan bultlängden i tak samt vägg beräknas. Blockstorleken 
antas vara 0.5 m i denna rapport.  
 
𝐿!"# = 1.4+ 0.16×𝑆(1+ !.!

!!
)    (2.18) 

𝐿!"# = 1.4+ 0.16×5 1+ !.!
!.!

= 2.36  𝑚  
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𝐿!Ä!! = 1.4+ 0.08(𝑆 + 0.5×𝐻)(1+ !.!
!!
)    (2.19) 

𝐿!Ä!! = 1.4+ 0.08 5+ 0.5×5 1+ !.!
!.!

= 2.12  𝑚  

 
I ett annat beräkningsexempel enligt (Bjurström & Heimersson, 1979) kan 
minsta bultlängden uppskattas genom ekvation 3.22 där bultlängden bör ha 
en minimi-längd som är cirka 1/3 av tunnelspännvidden. 
 
𝐿!"# >

!
!
×𝑎        (2.20) 

𝐿!"# >
!
!
×5 = 1.67  

 
För att förankring skall kunna ske i partier, som ej påverkats i större omfattning 
av utsprängningen bör bultlängden uppfylla villkoret för ekvationen 2.21. 
 
𝐿 > 3×𝑒       (2.21) 
𝐿 > 3×0.5 = 1.5  
 
Om förankringen antags ske med plastpatron, vilket sker i Zinkgruvan, kan 𝐵! 
beräknas med utgångspunkt från bultstålets flytlast 𝐵!.  
 
𝐵! = 0.6×𝐵!      (2.22) 

𝐵! = 0.6× !×!!

!
×𝜎!  

𝐵! = 0.6× !×!"!

!
×600 = 176  𝑘𝑁   

 
Enligt Q-metoden kan bultlängden beräknas enligt följande:  
 
𝐿 = !!!.!"×!

!.!
= 1.25+ 0.094×𝑆      (2.23) 

𝐿 = 1.25+ 0.094×5 = 1.72  𝑚  
 

2.7.2 Beräkning av bultavstånd 
Enligt (Bjurström & Heimersson, 1979) baseras bultavståndet bland annat på 
det representativa avståndet mellan sprickor och slag. 90 % av avstånden 
mellan uppträdande sprickor representerar värdet på medelsprickavståndet, 
e.  
 
𝑠 < 3𝑒       (2.24) 
 
För att förstärkningen skall verka krävs att förhållandet mellan bultavståndet 
och bultlängden uppfyller följande villkor:  
 
𝐿 > 1.5  á  2𝑠  à   𝑠 < !

!.!
  á  2    (2.25) 

𝑠 < !.!
!.!
≈ 1.1  
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Enligt beräkning ger detta att:  
 
𝑠 = 1.1 < 3×0.5 = 1.5   à Uppfyller villkoret! 
 
Metoderna som används för att bestämma bultlängder, i syfte att skapa 
tryckbågar, saknar ofta vetenskaplig grund. Utifrån ekvationerna 2.17 -2.25 
kan följande slutsatser dras: 
 
- Ekvationerna tar inte hänsyn till tunneldesignen, bergmassans kvalitet, typ 
av bult och dess egenskaper samt annan installerad förstärkning.  
 
- Bultavståndet baseras på huvudsprickavståndet som är en mycket 
svårbestämd parameter. Anledningen till detta är att det är svårt att avgöra i 
fält då olika yrkesverksamma kan ha två helt olika åsikter.  
 
(Bjurström & Heimersson, 1979) 

2.7.3 Valvbildande bultning 
I sprickig och blockig bergmassa kan ett bärande tryckvalv skapas genom 
bergbultning (fig. 9b). Det bärande valvet skapas genom att på ett 
systematiskt sätt bulta med radiellt placerade förspända bultar. Den bärande 
tryckbågen anses vara ett resultat av flera olika mekanismer i samspelet 
mellan bult och berg. Bland annat spelar olika typer av kilverkan och 
tvärtöjning i berget längs bulten, samt förhållandet att bulten förhindrar 
berget att röra sig in i bergrummet, en stor roll. Detta har till sin följd att den 
uppsprickning och uppluckring som har sin grund i spänningsomlagring vid 
rummets utbrytning reduceras (Bjurström & Heimersson, 1979). 
 

 
Figur 9. Valvbildande förstärkning av tunnel i blockigt sprickigt hårt berg (Bjurström & Heimersson, 1979) 
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Dimensionering av valvbildande bultning sker vanligen enligt 2.17 -2.21 och 
2.23 – 2.25 men på grund utav ekvationernas stora diskontinuiteter bör de 
endast användas som grova riktvärden.  
 
Enligt (Alsamavi, 2015) kan valvbildande bultning undersökas utan 
beräkningar genom att rita tunneldesignen med olika förstärkningsalternativ, 
se bilaga B. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt måste ritningen vara 
skalenlig. Om den uppnådda tryckbågen skall anses vara säker, vilket medför 
att bergbultningen är tillräcklig dimensionerad, måste bredden på bågen 
uppfylla:  
 
𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑  𝑎𝑣  𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑏å𝑔𝑒 >    !

!
𝑎𝑣  𝑏𝑢𝑙𝑡𝑒𝑛𝑠  𝑙ä𝑛𝑔𝑑   (2.26) 

 
Vilket i Zinkgruvans fall blir: 
 
!
!
𝑎𝑣  2.3𝑚 → 0.76  𝑚    

 
Även denna metod tar inte hänsyn till bergets hållfasthet, 
spänningstillståndet, bultens egenskaper eller annan installerad förstärkning 
och bör därför användas med försiktighet.  
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3   Metodik 
Studien påbörjas med intervjuer av bergmekaniker samt maskinoperatören till 
bultriggen som dagligen upplever frågeställningen. Följande steg i arbetet är 
att genom en litteraturstudie hitta likande problem och rekommenderande 
lösningar. I områden där problem upplevts utfördes en tillstånds- och 
skadekartering för att bedöma och förstå problemomfattningen. För att 
jämföra olika utformning- och bultningsmetoder genomfördes även ett 
studiebesök i Garpenbergs gruva, New Boliden.  
 
Med hjälp av insamlad data tillämpas olika dimensionerings- och 
beräkningsmetoder för att sedan kunna utföra en spännings- och 
strukturanalys. Utifrån resultaten kan det avgöras om det är strukturen eller 
spänningarna som är orsaken till stabilitetsproblemen. Med hjälp av 
avgörande resultat kan bergbultens dimensioneringsmetod rekommenderas.  
 
Rekommendationen på bergförstärkningsplanen, avsnitt bultning, baseras på 
ett så brett dimensioneringsunderlag som möjligt. Genom tillämpning av olika 
dimensionerings och beräkningsmetoder omfattas många viktiga aspekter 
som kan påverka säkerheten. Fyra olika grupper av egenskaper har en 
avgörande roll för dimensionering av förstärkningssystem:  
 

• Bergmassans spänningstillstånd 
• Bergmaterialets egenskaper 
• Bergmassans elastiska och plastiska egenskaper 
• Bergmassans struktur  

 
Dessa fyra egenskaper beskrivs i tidigare utförda rapporter och hämtas 
därifrån. Dimensioneringsprocessen följer en metodik som bygger på fyra 
angreppssätt vilka sammanvägs och leder till en bultningsrekommendation:  
 

• Q-systemet 
• Empiriska beräkningar  
• Analytiska beräkningar 
• Numeriska modeller 

 
För spännings- och strukturanalyser genomfördes numeriska analyser. Indata, 
antaganden och utvärderingsunderlag beskrivs nedanför.  

3.1 Spänningsanalyser 
Med hjälp av en spänningsanalys utreds hur bergmassans kvalitet samt 
primärspänningstillstånd påverkar en tunnels stabilitet. Förstärkningens 
inverkan på tunnelns stabilitet har också studerats.   
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3.1.1 Phase2 
Phase2 är ett tvådimensionellt elasto-plastiskt finita element program (FEM) 
som används för att studera/analysera hur spänningstillståndet kring ett 
hålrum påverkas vid olika förhållanden. Dessa förhållanden kan vara 
varierande spänningstillstånd, geologi eller olika geometrier. Då 
bergförstärkningsplanen baseras på q-värdet kommer olika q-värden att 
prövas. Analyserna utgår från den primära kontinuumteorin. Inga sprickor, 
förkastningar eller andra diskontinuiteter simuleras därmed i modellerna. 
Spänningsanalyser kan visa resultat i form av sekundärspänningarna (𝜎!, 𝜎! 
och 𝜎!) risken för att berget går i brott (Strenght Factor) och den horisontella 
respektive vertikala deformationen (u). 
 
Strenght Factor beräknas enligt: 
 

𝐒𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐡𝐭  𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 = !"ö!!"#  !!"!#$%ä!!"!#  !"#  !"#$$
!"ö!"#$  !!"!#$%ä!!"!#

= !!!`

!!
   (3.1) 

 
Med hjälp av tabell 5 kan resultaten i spänningsanalysen lättare bedömas. 
Genom att studera modellernas säkerhetsfaktor som visas på randen kan risk 
för brott i bergmassan identifieras. När säkerhetsfaktorn överstiger 1 finns 
ingen risk för brott. Om säkerhetsfaktorn däremot understiger 1 finns risk för 
brott, understiger den 0 finns risk för dragspänningar.  
 
Tabell 5. Utvärderingsunderlag för spänningsanalyser i Phase2 (Nordlund et al, 1998) 

Parameter Värdering 
Strenght Factor, 
SF 

> 1 Stabilt à Visar att bergets hållfasthet är större än 
belastningarna som orsakas av spänningarna 
< 1 Brottrisk à Visar att belastningarna i materialet 
överstiger materialets hållfasthet 

Sigma 3, 𝝈𝟑 
𝑴𝑷𝒂  

< 0 Dragspänning à Risk för kilutfall finns 

Deformation, u 
𝒎𝒎  

Inga kritiska värden finns. Enbart förändringen mellan olika 
fall studeras.  

 
Spänningsanalyser kräver indata i form av det primära spänningstillståndet 
uttryckt i följande kvoter och beräknas genom: 
 
𝐾𝑣𝑜𝑡  1 = !"#$%"&'()%*ä!!"!#$!  !  !"#$%&,!!  

!"#$%&'()*ä,,%,-",,!!    
  

 
𝐾𝑣𝑜𝑡  2 =   !"#$%"&'()%*ä!!"!#$!  !"  !"  !"#$%&,!!    

!"#$%&'()*ä!!"!#$!,!!    
  

 
Primärpänningstillståndet som råder i Zinkgruvan redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6. Primärt spänningstillstånd för olika bergtäckningar i Zinkgruvan (Bradley & Saiang, 2012) 

Fall Bergtäckning,   𝒎   z,   𝒎  𝝈𝒗
= 𝛒𝐠𝒛,  
𝑴𝑷𝒂    

𝝈𝑯
= 𝟎.𝟎𝟔𝟖𝒛,  
𝑴𝑷𝒂  

𝛔𝐡
= 𝟎.𝟎𝟒𝟕𝒛,  
𝑴𝑷𝒂  

𝝈𝑯
𝝈𝒗

 
𝛔𝐡
𝝈𝒗

 

Nygruvan 1194.5 1200 33.6 81.6 56.4 2.4 1.7 
Burkland 1194.5 1200 33.6 81.6 56.4 2.4 1.7 
 
Zinkgruvan karterar varje diamantborrhålskärna och beräknar RQD samt Q`-
värdet för dessa. Resultatet på karteringen redovisas i fyra olika färger som 
beskriver dess bergkvalitet, se tabell 7.  
 
Tabell 7. Q`-värde och bergkvalitet (Zinkgruvan, 2015) 

Zinkgruvans Q´-värdes färger Värde Bergkvalitet 
Grön > 10 Bra 
Gul 5-10 Acceptabel 

Orange 1-5 Dålig 
Röd < 1 Mycket dålig 

 
Då bergförstärkningsplanen baseras på Q´-värdet delas de varierande 
värdena in i olika klassificeringsgrupper, se tabell 8. Klassificeringsgruppen 1a - 
1c representerar Bergförstärkningsklass 1 (se avsnitt 6.2.1) för generell bultning 
medan klassificeringsgrupp 2 representerar Bergförstärkningsklass 2 (se avsnitt 
6.2.2) för områden med sämre bergkvalitet.  
 
Tabell 8. Sammanställning av indata för klassificeringsindelning (Sjöberg, 2005) (Bradley & Saiang, 2012) 

Klassificeringsgrupp 1a 1b 1c 2 
RQD %  75-90 50-75 25-50 0-25 
Q-värde >10 5-10 1-5 <1 
RMR 64.7 58.5 44 23.3 
m 5.6690 4.5430 2.7067 1.2923 
𝐦𝐢   20 20 20 20 
s 0.0198 0.0099 0.0019 0.00019899 
E-modul 𝑮𝑷𝒂  80.0 80.0 80.0 80.0 
𝝈𝒄   𝑴𝑷𝒂   253 253 253 253 
𝝆   𝒌𝒈/𝒎𝟑   2700 2700 2700 2700 
𝝊  0.25 0.25 0.25 0.25 
 
För att beräkna parametrarna m och s för respektive klassificeringsgrupp 
måste RMR genom ekvation 2.13 beräknas. Q`-värdet för varje 
klassificeringsgrupp grundas på tabell 7, där 1a har beräknats med ett  
Q`-värde på 10, 1b på 5, 1c på 1 och 2 på 0.1. 
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3.2 Strukturanalyser 
Vid tunnlar på litet djup är det mycket troligt att det horisontella 
primärspänningstillståndet medför ökad risk för strukturstyrda brott i form av 
kilutfall. Ibland kan även tunnlar på djupare nivåer drabbas av 
strukturrelaterade problem. Utifrån orientering på huvudsprickgrupper och 
tunnel/ort kan huruvida kilar uppstår och dess stabilitet analyseras (Nordlund 
et al, 1998). 

3.2.1 Unwedge  
Unwedge är ett tredimensionellt program som används vid stabilitetsanalys 
och visualisering av teoretiskt möjliga kilar runt en tänkt utbrytning. Utifrån 
tidigare konstaterade huvudsprickgrupper, alternativt låta programmet 
analysera samtliga sprickor, presenteras de mest ogynnsamma 
kombinationerna.  
 
Sprickplanen antas vara oändligt långa vilket innebär att det största möjliga 
utfall visas. Utifrån givna sprickorienteringar, sprickegenskaper, 
tunnelgeometri, tunnelorientering, vattenförhållanden och bergförstärkning 
kan säkerhetsfaktorn mot kilbrott beräknas. Om säkerhetsfaktorn, SF > 1 är 
kilen stabil medan om SF < 1 sker med stor chans ett kilutfall. I analysen kan 
primärspänningarna beaktas med i beräkningen men då spänningstillståndet 
ofta är osäkert bortses dessa parametrar. Inkluderas spänningstillståndet 
innebär det att sprickornas hållfasthet ökar på grund utav att 
normalspänningen på sprickplanet ökar, vilket ökar skjuvhållfastheten. 
Strukturernas hållfasthet analyseras utifrån Mohr-Coulombs brottkriterium. 
 
Programmet tar inte hänsyn till bergets hållfasthet och eventuell brott- eller 
plasticering i bergmassan. Det är dock möjligt att beräkna den bult- och/eller 
betongförstärkning som krävs för att erhålla stabila kilar.  
 
För att analysera Zinkgruvans struktur i Unwedge används tidigare 
sammanställda sprickkarteringar som visar på tre av Zinkgruvans 
huvudsprickgrupper, se tabell 9.  
 
Tabell 9. Zinkgruvans huvudsprickgrupper (Bradley & Saiang, 2012) 

Huvudsprickgrupper Stupning/Stupningsriktning 
1 70/80 
2 80/170 
3 80/30 
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4   Resultat 
4.1 Tillstånds- och skadekartering 
Tillstånds- och skadekarteringen stärkte problembeskrivningen, se bilaga A. 
Ofta observeras återkommande kyrkor i taket av fältorterna, dessa med 
varierande storlekar. I lastorterna syns inga synliga skador i form av sprickor i 
betongen eller betongsläpp, men däremot observeras en del sådana i 
hängväggen av malmorten. Då hängväggen förstärks med kabelbult behövs 
ingen noggrannare kontroll eller åtgärd i detta examensarbete. Ibland är en 
viss sprickbildning samt en del betongsläpp på pelarnas hörn synliga. Vissa av 
dessa skador har observerats i samband med smällbergsbrott. Ett tydligt 
kilutfall har endast påträffats på en plats av karteringsområdet. Alla 
karteringsområden har inget synligt rinnande eller droppande vatten, vilket 
medför att områdena uppfattas som torra.  
 
Varierande kvalitet av förstärkningen observerades under karteringen. På 
betongsprutningen finns inga anmärkningar. Däremot återkommande 
problem i pelarnas hörn, där viss sprickbildning och utfall av betong finns. 
Ofta saknas bultar eller de är placerade i väldigt hög höjd, vilket medför att 
en viktig funktion för pelarens hållfasthet försämras.  
 

4.2 Intervjuer  
Vid intervjuerna frågades driftbergmekaniker och maskinoperatören för 
bultriggen vilka bultregler som gäller och om de upplever några problem 
med bultningsmomenten.  
 
Driftbergmekanikern berättade att Zinkgruvan inom snar framtid kommer att 
använda sig av en mer moderniserad bultrigg med underlättande 
hjälpmedel för bultningsmomenten. Personen nämner att de bultregler som 
nämnts i avsnitt (2.6.1) är de instruktioner som gäller i dagsläget. 
Maskinoperatören för bultriggen nämner däremot ett annat avstånd på 1.5 - 
2 m för bultavståndet och 2 meter för radavståndet. Första bulten i väggen 
skall uppnå en höjd av 1.5 - 2 m.  
 
Maskinoperatören upplever ibland svårigheter att bulta då personen ifråga 
inte ser bergytan p.g.a. sprutbetonglagret och därigenom har svårt att se 
t.ex. kilar som måste bultas fast. Personen har vid dennas anställning 
genomgått en mindre kurs om samverkan mellan bergmassan och 
förstärkning men skulle gärna vilja lära sig mer.  
 

4.3 Valvbildande bultning 
Resultatet hämtas från bilaga B.  
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Fall 1 - 1.5 meters bultavstånd gav 5 stycken bultar i taket och 1 stycken bult i 
vägg på 2 meters höjd. Dessa skapade en ungefärlig tryckbåge på 28 cm 
bredd.  
 
Fall 2 - 1.2 meters bultavstånd gav 5 stycken bultar i taket och 2 stycken 
bultar i vägg med den första på 1.5 meters höjd. Dessa skapade en 
ungefärlig tryckbåge på 28 cm bredd.  
 
Fall 3 - 1.0 meters bultavstånd gav 7 stycken bultar i taket och 2 stycken 
bultar i vägg med den första på 1.5 meters höjd. Dessa skapade en 
ungefärlig tryckbåge på 75 cm bredd.  
 
Då tryckbågen måste uppfylla en tredjedels bredd på bultens längd, vilket i 
Zinkgruvans fall, är 76 cm uppfyller endast fall 3 med 1.0 meters avstånd 
kravet för en godkänd tryckbåge.  

4.4 Spänningsanalys 
Spänningsanalyserna i Phase2 visar en tydlig skillnad med Nygruvans bättre 
hållfasthet, jämfört med Burkland som påvisar sämre. Sammanfattat är 
säkerhetsfaktorn högre i taket och lägre i väggarna vilket medför avlastade 
väggar, dragspänningar. I praktiken innebär detta att sprickorna dras isär 
och ökad risk för kilutfall finns. Säkerhetsfaktorn understiger i vissa fall 1 och 
måste därför bergförstärkas.  
 
Modellerna i spänningsanalysen förstärks med 35 mm tjockt sprutbetong och 
2.3 m långa ingjutna och förspända bergbultar med ett avstånd på 1.2 m (se 
figur 10-25). 

4.4.1 Nygruvans spänningstillstånd 
I figur 10 – 11 är bergmassans förhållande ”Bra” med ett Q`-värde >10. Inga 
dragspänningar finns och säkerhetsfaktorns medelvärde är över 1 i både 
taket och väggen vilket innebär att ingen förstärkning skulle behövas.  

 
Figur 10. Strength factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 1a, utan förstärkning 
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Figur 11. Strength factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 1a, med förstärkning  

I figur 12– 13 är bergmassans förhållande ”Acceptabel” med ett Q`-värde 
mellan 5 - 10. Inga dragspänningar finns och säkerhetsfaktorns medelvärde 
är över 1 i både taket och väggen vilket innebär att ingen förstärkning skulle 
behövas.  

 
Figur 12. Strength factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 1b, utan förstärkning  

 
Figur 13. Strength factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 1b, med förstärkning  
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I figur 14– 15 är bergmassans förhållande ”Dålig” med ett Q`-värde mellan 1 - 
5. Inga dragspänningar finns och säkerhetsfaktorns medelvärde är i regel 
över 1 i både taket och väggen vilket innebär att ingen förstärkning skulle 
behövas.  

 
Figur 14. Strenght factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 1c, utan förstärkning  

 
Figur 15. Strength factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 1c, med förstärkning  

I figur 16 – 17 är bergmassans förhållande ”Mycket dålig” med ett Q`-värde 
på < 1. Inga dragspänningar syns och säkerhetsfaktorns medelvärde är strax 
under 1 för både taket och väggen vilket innebär att förstärkning i dessa 
områden behövs.  
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Figur 16. Strength factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 2, utan förstärkning  

 
Figur 17. Strength factor för Nygruvan, klassificeringsgrupp 2, med förstärkning  
 

För att lättare kunna bedöma skillnaden av förstärkningens inverkan 
beräknas medelvärdet för säkerhetsfaktorn i taket samt väggarna för 
respektive klassificeringsgrupp se tabell 10. 
 
Tabell 10. Medelvärden för säkerhetsfaktorerna i Nygruvan 

 Utan förstärkning Med förstärkning 
Klassificeringsgrupp Q` 𝑺𝑭𝑻𝑨𝑲 𝑺𝑭𝑽Ä𝑮𝑮 𝑺𝑭𝑻𝑨𝑲 𝑺𝑭𝑽Ä𝑮𝑮 
1a > 10 1.14 1.14 1.07 1.14 
1b 5 - 10 1.11 1.11 1.04 1.11 
1c 1 - 5 1.04 1.03 0.97 1.03 
2 < 1 0.90 0.90 0.84 0.96 
 
Resultatet från tabell 10 visar inte önskat resultat då säkerhetsfaktorn borde 
överstiga 1 vid inverkan av förstärkning.  
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4.4.2 Burklands spänningstillstånd 
I figur 18 – 19 är bergmassans förhållande ”Bra” med ett Q`-värde >10. Tydliga 
dragspänningar finns och säkerhetsfaktorns medelvärde är över 1 i taket och 
under 1 i väggen vilket innebär att förstärkning i väggen är mycket viktig för 
att undvika kilutfall.  

 
Figur 18. Strength factor för Burkland, klassificeringsgrupp 1a, utan förstärkning  

 
Figur 19. Strength factor för Burkland, klassificeringsgrupp 1a, med förstärkning  

I figur 20 – 21 är bergmassans förhållande ”Acceptabel” med ett Q`-värde 
mellan 5 - 10. Tydliga dragspänningar finns och säkerhetsfaktorns medelvärde 
är strax över 1 i taket och under 1 i väggen vilket innebär att förstärkning i 
väggen är extra viktig för att undvika kilutfall.  
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Figur 20. Strength factor för Burkland, klassificeringsgrupp 1b, utan förstärkning  

 
Figur 21. Strength factor för Burkland, klassificeringsgrupp 1b, med förstärkning 

I figur 22 – 23 är bergmassans förhållande ”Dålig” med ett Q`-värde mellan 1 - 
5. Mycket tydliga dragspänningar finns och säkerhetsfaktorns medelvärde 
understiger 1 i både taket och väggen vilket innebär att förstärkning i hela 
orten är behövlig.  

 
Figur 22. Strenght factor för Burkland, klassificeringsgrupp 1c, utan förstärkning  
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Figur 23. Strength factor för Burkland, klassificeringsgrupp 1c, med förstärkning  

I figur 24 – 25 är bergmassans förhållande ”Mycket dålig” med ett Q`-värde 
på < 1. Mycket tydliga dragspänningar syns och säkerhetsfaktorns 
medelvärde är långt under 1 för både taket och väggen vilket innebär att 
mycket förstärkning i dessa områden behövs.  

 
Figur 24. Strength factor för Burkland, klassificeringsgrupp 2, utan förstärkning  

 
Figur 25. Strength factor för Burkland, klassificeringsgrupp 2, med förstärkning  
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För att lättare kunna bedöma skillnaden av förstärkningens inverkan 
beräknas medelvärdet för säkerhetsfaktorn i taket samt väggarna för 
respektive klassificeringsgrupp se tabell 11. 
 
Tabell 11. Medelvärden för säkerhetsfaktorerna i Burkland 

 Utan förstärkning Med förstärkning 
Klassificeringsgrupp Q` 𝑺𝑭𝑻𝑨𝑲 𝑺𝑭𝑽Ä𝑮𝑮 𝑺𝑭𝑻𝑨𝑲 𝑺𝑭𝑽Ä𝑮𝑮 
1a > 10 1.08 0.83 1.01 0.83 
1b 5 – 10 1.04 0.76 0.98 0.80 
1c 1 – 5 0.94 0.63 0.88 0.66 
2 < 1 0.78 0.50 0.73 0.46 
 
Resultatet från tabell 11 visar inte önskat resultat då säkerhetsfaktorn borde 
överstiga 1 vid inverkan av förstärkning.  
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4.5 Strukturanalys 
Strukturanalyserna på Nygruvan- och Burklandsmalmens huvudsprickgrupper 
kan vara en grund till de återkommande kyrkorna i taket av fältorterna. 
Anledningen till kyrkbildning beror på huvudsprickgruppernas samt ortens 
orientering i förhållande till varandra. I samband med spänningar och den 
rådande geologin finns möjlighet att en kil faller ut och därmed bildar kyrkor. 
 
I Nygruvans fältorter, skiva 6 & 7 (se bilaga A) bildar huvudsprickgrupperna 
två stycken mycket spetsiga och långa kilar. Dessa är näst intill vertikala mot 
tunneln, i både tak och sula.  Då kilen i sulan inte riskerar utfall på grund av 
omliggande bergmassa behöver den ej tas till hänsyn (se fig. 26).  

 
Figur 26. Huvudsprickgrupper i Nygruvan 1300 med stupning/stupningsriktning 0/90 

 
I Burklands fältorter, skiva 6 & 7 (se bilaga A) bildar huvudsprickgrupperna 
även här två stycken väldigt spetsiga och långa kilar i både tak och sula. 
Kilarna är fortfarande näst intill vertikala mot tunnelns tak och sula men 
orienterar sig mot nord. Då kilen i sulan inte riskerar utfall på grund av 
omliggande bergmassa behöver den ej tas till hänsyn (se fig. 27). 
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Figur 27. Huvudsprickgrupper i Burkland 1300 med stupning/stupningsriktning 45/0 
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4.6 Sammanfattning av beräkningar 
En sammanfattning enligt tabell 12 på beräknade bultlängder och 
bultavstånd ger ett medelvärde på 2.0 m för bultlängden och 1.1 m för 
bultavståndet.  
 
Tabell 12. Sammanställning av beräknade bultlängder och bultavstånd  

Typ av beräkning Bultlängd 
𝒎  

Bultavstånd 
𝒎  

Empirisk formel 2.32 - 
Empirisk formel, tak 2.36 - 
Empirisk formel, vägg 2.12 - 
Empirisk formel, 1/3 av spännvidden 1.67 - 
Empirisk formel, för att förankring skall ske 
(vilkor) 

1.5 - 

Empirisk formel, Q-metoden 1.72 - 
Empirisk formel, för att förstärkning skall 
fungera (vilkor) 

- 1.1 

Kartering - - 
Valvbildande bultning 2.30 1.0 
Phase2 2.30 1.2 
Unwedge - - 
Medelvärde 2.0 1.1 
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5  Diskussion 
Zinkgruvans observerade stabilitetsproblem beror inte på endast 
spänningarna eller endast av strukturerna, utan en blandning av dem båda 
tillsammans. Om strukturerna hade varit den stora orsaken hade fler kilutfall 
och problem med stora kilar kunna identifierats. Huvudsprickgrupperna visar 
mycket stora kilar vilka i verkligheten aldrig skulle kunna gå i brott, utan 
stannar upp efter ett visst djup. Därmed skulle huvudsprickgrupperna kunna 
vara en anledning till de kyrkorna som tydligt och ofta syns i fältorterna. Om 
endast spänningar hade varit den stora orsaken hade större problem med 
t.ex. mer smällberg upptäckts.  
 
Enligt karteringen i bilaga A syns en tydlig struktur som följer längs med fält- 
och malmorterna. När dessa orter bultas kommer dem troligen få en bättre 
samverkan med bergmassan då bultningen sker genom slagen och inte in i 
dem vilket sker i lastorterna. Det är viktigt att de ostabila områdena bultas 
fast, och det är därför viktigt att se hur bergytan ser ut för att uppnå bästa 
möjliga resultat. Då det i Zinkgruvans salvcykel alltid betongsprutas innan 
bultning, i säkerhetssyfte, försvåras detta moment. Genom ett systematiskt 
mönster där bultavstånd och bultradavstånd förutbestäms uppnås ändå en 
bra förstärkning där ingen större hänsyn till bergets yta behöver tas.  
 
Då många beräkningar på olika förstärkningsmetoder måste användas med 
försiktighet medför det svårigheter att komma fram till ett exakt resultat som 
alltid kan användas i bra såväl som dålig kvalitet av berg. Exempelvis 
beräkningen på bultförstärkningen för bärande valv är en väldigt 
grundläggande metod. Den, som många andra metoder, tar inte hänsyn till 
spänningstillståndet, inte bergets kvalitet men inte heller bultens egenskaper 
som är en avgörande faktor för dimensionering för förstärkning.  
 
Det sammanfattade resultatet som redovisar ett medelvärde på alla 
beräkningar visar en bultlängd på 2.0 m och ett bultavstånd på 1.1 m. Då 
Zinkgruvan använder sig av en 2.3 m lång bult, som kan ta större laster än en 
2.0 m lång bult, medför att bultavståndet istället kan ökas till runt 1.2 m. Detta 
medför slutsatsen att använda sig av bultavstånd och bultradavstånd på 1.0 
m - 1.2 m i sämre bergkvalitet samt 1.2 m – 1.5 m i bättre bergkvalitet är en 
bra uppskattning.  
 
Vid användandet av klassificeringssystem kan dimensionering underlättas 
men förståelsen för att de inte kan ersätta beräkningsmetoder helt är viktigt. 
Det är därför betydelsefullt att undersöka olika beräkningsmetoder och dra 
slutsatser på en blandning av dessa. Vid analytiska och numeriska metoder 
krävs en bra tillgång till indata i form av in-situ spänningar, bergegenskaper 
samt brytningsmetod, något som sällan är uppfyllt. Den största bristen är att 
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metoderna inte kan ta tillräckligt hänsyn till de lokala bergmekaniska problem 
som är väldigt varierande i en stor gruva.  
 
Den indata som används i numeriska programmet Phase2 kan orsaka en del 
felkällor som kan ge upphov till fel bedömning av spänningsanalysen. 
Modellen är en grov förenkling av verklighet, vilket minskar tillförlitligheten på 
resultaten. Till exempel har ingen hänsyn till utbrutna tomrum i närheten av 
modellen i analysen tagits. Även om många pallar är återfyllda och man inte 
ser tomrummen medför det inte att spänningarna återgår till den 
spänningssituationen tomrummen hade innan utbrytningen. Modellerna i 
analysen tar inte hänsyn till djupet, insitu-spänningarna har däremot 
beräknats för ett visst djup där gruvan är i dagsläget och får på det viset med 
djupet i bräkningarna. För att få mer rättvis bedömning av 
spänningssituationen skulle hela malmkropparna, dess tomrum med mera, 
modelleras och sedan jämföras innan och efter utbrytningen.  
 
Säkerhetsfaktorn i spänningsanalysen, där ingen förstärkning har installerats, 
minskar med minskat Q`-värde vilket är ett bra resultat då bergmassan skall 
visa sämre kvalitet vid lågt Q`-värde. Meningen med att installera förstärkning 
i modellen är att genom olika förstärkningsmetoder kunna dra slutsatser vilket 
avstånd som får säkerhetsfaktorn att överstiga 1. I dessa modeller sjönk 
säkerhetsfaktorn istället och anledningen till detta är oklart. Olika 
förstärkningsmetoder prövades, dock utan lyckat resultat. Slutsatsen som dras 
är att det troligen finns felkällor vid inmatningen av data i programmet vilket 
medför detta resultat.  
 
För fortsatt arbete skulle en studie om förändringar av bergrummets 
utformning vara intressant. Utformningen och placeringen av bergrummet 
har en betydelse för vilka spänningar och deformationer som uppstår efter 
berguttag. Kanske är det inte förstärkningsmetoden som är orsaken till 
stabilitetsproblemen, utan snarare utformningen av bergrummen. Även en 
vidare undersökning av en annan bulttyp samt betongens inverkan på 
förstärkningen skulle vara intressant.  
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6   Slutsats 
Det är många faktorer att ta hänsyn till för att resultatet skall vara passande 
att använda till flera olika bergsförhållanden som råder i gruvan. 
Dimensioneringen till bergförstärkningsklasserna baseras på erfarenhet 
tillsammans med beräkningar som grundar sig på ett antal bergmekaniska 
utfall.  
 
Bultavståndet samt bultradavståndet bör vara mellan 1.0 m till 1.5 m med 
hänsyn på kvalitén av bergmassan.  
 

6.1 Rekommendationer 
Baserat på utfört arbete och redovisade förutsättningar rekommenderas 
följande:  
 

• Intern utbildning: 
Inom bergmekanik och geologi för all anställd personal som arbetar 
med förstärkningsrelaterat arbete. Målet med utbildningen är att få 
djupare förståelse för stabilitetsproblem orsakade av bergspänningar 
och/eller strukturer, samt få förståelse för olika förstärkningsmetoder 
och installationen av dem för att få bästa möjliga samverkan mellan 
dem och därmed skapa en säker arbetsplats för en själv och ens 
medarbetare.  
 

• Genomför nya bergspänningsmätningar: 
De senaste var utförda år 2004. Vid denna tidpunkt nådde gruvan 
knappt 1000 meters djup vilket medför att spänningstillståndet ser 
mycket annorlunda ut vid dagens tidpunkt. Med hjälp utav nya värden 
skulle en noggrannare spänningsanalys genomföras och därmed 
analysera förstärkningsbehovet ännu djupare.  
 

• Använd nya bultriggen som hjälpmedel: 
Med hjälp utav den nya bultriggen som kommer till Zinkgruvan kan 
olika hjälpmedel användas för att installationen av bultarna blir på 
bästa möjliga vis. Till exempel hjälpmedel för att få rätt radavstånd, 
vinkel med mera. Detta skulle medföra ännu bättre samverkan mellan 
bergmassan, betongen och bulten samt underlätta arbetet för 
operatören.  
 

• Rapportera Q-värdet: 
Då rekommendationen på bergförstärkningsplanen till största del 
baseras på Q-värdet är det betydelsefullt att man i förväg kan planera 
förstärkningen. Q-värdeskarteringen skulle kunna skrivas med i 
ortdesignen för att få bättre uppfattning för de kommande 
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problemområdena och därmed underlätta kommunikationen mellan 
bergmekaniker/driftbergmekaniker och bultoperatör.  

 
• Kartera varje salva: 

Med hjälp av den geologiska karteringen av varje salva innan 
betongsprutning erhålls en uppfattning om vilka sprickriktningar som 
dominerar, typ av spricka, anisotropi hos bergmaterialet samt 
utbredning och riktning av svaghetszoner. På så vis kan en del av 
förstärkningen förutses och bestämmas i förväg tillsammans med Q´-
värdes karteringen. Detta skulle även medföra ett minskat 
efterförstärkningsbehov då man från början förstärker mer i de 
områdena som förväntas vara av sämre kvalitet.  

 
• Bergmekanikern/driftbergmekanikerns uppgift: 

Det är Bergmekanikern/driftbergmekanikern som ska bestämma vilken 
bergförstärkningsklass som skall användas i respektive område. Detta 
bör ske i samband med karterad geologi samt rapporterat Q´-värde. 
 

• Bultriggsoperatörens uppgift: 
Operatörerna bör vara noga med att bulta efter de 
bergförstärkningsklasserna som fastslagits mellan dem och 
bergmekanikern/driftbergmekanikern. På så vis undviks eller minskar 
behovet av efterförstärkning som annars måste utföras efter uppkomna 
problem.  

 
• Uppföljning: 

Det är viktigt att kunna kontrollera och dokumentera utförd förstärkning 
med jämna mellanrum. Kontrollen skulle kunna omfatta kvalitetskontroll 
av utförda arbeten enligt bergförstärkningsplanen samt egenkontroll 
av speciellt överenskomna arbeten mellan bultoperatören och 
bergmekanikern/driftbergmekanikern.  
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6.2 Bergförstärkningsplan för Zinkgruvan Mining AB  
Med hjälp av samtliga resultat kan en del av en rekommendation för 
Zinkgruvan Mining AB´s förstärkningsplan sammanställas. Då detta arbete 
avgränsas till bultning kommer denna bergförstärkningsplan ha behov av 
komplettering från företaget i vissa avsnitt.  

6.2.1 BULTNING - Bergförstärkningsklass 1 (BFK 1)  
Beskrivning: Denna förstärkningsklass används generellt som lägsta 
förstärkningsklass vid all ortdrivning. Detta gäller i rampsystemen, fältorter, 
lastorter och borrorter samt malmorter.  
 
Bultmönstret är systematiskt överlappande med radavstånd 1.2 - 1.5 meter. 
Mellan bultarna gäller samma avstånd på 1.2 - 1.5 meter. Första bulten på 
väggen skall sitta 1.5 meter ovanför sulan.  
 
BFK1 skall kompletteras med selektiv bultning vid behov.  
 
Klassificering: Q´= >10, RQD= 25-100 %  
 
Bulttyp: Bulttypen består av kamjärnstål med en längd på 2.3 meter. 
Diametern är 25 mm. Bultarna helgjuts med resin och skall förspännas med 
triangulär, kupad bricka.  
 
Fibertyp: Stålfiber. 
 
Turordning: Skrota, betongspruta, bergbulta. Sprutning efter varje salva!   
 
Betong: 35 mm tjockt. Från 1.5 meter ovanför sulan till 1.5 meter ovanför 
sulan.  
 
Övrigt: Se ritning i figur 28. 

 
Figur 28. Ritning över Bergförstärkningsklass 1  
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6.2.2 BULTNING - Bergförstärkningsklass 2 (BFK 2)  
Beskrivning: Denna förstärkningsklass används när förstärkningsklass BFK1 inte 
är tillräcklig samt även i sekundära pallar. Bergmassan innehåller tydliga 
spricksystem samt uppsprucket berg. Karteringen påvisar även detta.  
 
Bultmönstret är systematiskt överlappande med radavstånd 1.0 - 1.2 meter. 
Mellan bultarna gäller samma avstånd på 1.0 - 1.2 meter. Första bulten på 
väggen skall sitta 1.2 meter ovanför sulan och vid behov ännu längre ner.  
 
BFK2 skall kompletteras med selektiv bultning vid behov.  
 
Klassificering: Q´= <1, RQD= 0-25 % 
 
Bulttyp: Bulttypen består av kamjärnstål med en längd på 2.3 meter. 
Diametern är 25 mm. Bultarna helgjuts med resin och skall förspännas med 
triangulär, kupad bricka. 
 
Fibertyp: Stålfiber. 
 
Turordning: Skrota, betongspruta, bergbulta. Sprutning efter varje salva! 
 
Betong: 35 mm tjockt men skall ökas vid behov. Från sula på vänster vägg till 
sula på höger vägg.  
 
Övrigt: Se ritning i figur 29.  
 

 
Figur 29. Ritning över Bergförstärkningklass 2  
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6.2.3 KABELBULTNING - Bergförstärkningsklass 3 (BFK 3) 
 
Kompletteras av företaget! 
 
Beskrivning: Kabelbultning av hängvägg i malmorten. 
 
Bulttyp: Kabelbult.  
 
Klassificering: Q´= >10 till <1, RQD= 0-100 % 
 
Fibertyp: Stålfiber. 
 
Turordning: Skrota, betongspruta, bergbulta, kabelbulta. 
 
Betong: 35 mm tjockt men skall ökas vid behov. Från vänster vägg sula till 
höger vägg sula. 
 
Övrigt: 

6.2.4 OBSERVATIONSPROBLEM - Bergförstärkningsklass 4 (BFK 4)  
Beskrivning: Bergmekanikern bestämmer beroende på uppstått eller 
förutsägbart problem vilken åtgärd som skall vidtas.  
 
Exempel på svårigheter och åtgärd: 

• Smällberg à Grundförstärkning efter varje salva och efterförstärkning  
• Storblockigt berg à Komplettera med kabelbultar 
• Småblockigt berg à Eventuell komplettering med nät 
• ”Fettberg” eller grusigt berg à Eventuell komplettering med nät 
• Stora diabasgångar à Skrotning och efterförstärkning  
• Stora kilar där inte bultlängden räcker à Kabelbultning 

 
Klassificering: Q´= >10 till <1, RQD= 0-100 % 
 
Bulttyp: Bulttypen består av kamjärnstål med en längd på 2.3 meter. 
Diametern är 25 mm. Bultarna helgjuts med resin och skall förspännas med 
triangulär kupad bricka. 
 
Fibertyp: Stålfiber. 
 
Turordning: Skrota, betongspruta, bergbulta. Sprutning efter varje salva! 
 
Betong: 35 mm tjockt men skall ökas vid behov. Sprutning sker direkt på 
problemområdet.  
 
Övrigt: 
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8   Bilagor  
Bilaga A – Tillstånds- och skadekartering 
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Bilaga B – Ritningar på valvbärande bultning 
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Bilaga C – Kamstålbult 

 
 
 
 

Kamstålsbult

Materialegenskaper

Sträckgräns, fy = 500 MPa

Brottgräns, fu = 600 MPa

Brottgränstöjning, εmax = 10%
Elasticitetsmodul, E = 200 GPa

Bultens dimensioner

Total längd, L = 2300 mm
Förankringslängd, Lf = 900 mm

Ogängad del, L0 = 1400 mm
Dimension gänga = M24
Dimension stam, d = 22 mm
Spänningarea gänga, As = 353 mm2

Area stam, A = 380.13 mm2

Förlängning vid statisk belastning, ΔL = 82 mm

Brottgräns 212 kN

Sträckgräns (Ogängad del plasticerar) 190 kN

OBS! Förlängningen bygger på en förenkling av stålets egenskaper vid dragning. 
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Beräkningsgång

Töjning vid sträckgräns, εy = fy/E = 0.250%

Brott sker i gängan vid kraften F:
F = As*fu = 211.80 kN

Spänning, σ, i stam när brott sker i gänga:
σ = F/A  = 557.2 MPa Dvs, materialet i stammen flyter

Töjning i stam, ε, vid brott i gänga:
ε = εy + (σ - fy)*(εmax - εy)/(fu - fy) = 5.82%

Förlängning av ogängad del: (förlängning vid statisk belastning)

ΔL=L0*ε= 81.5 mm
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