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Förord 
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tekniska universitet de senaste åren.  

Examensarbetet är utfört som ett samarbetsprojekt mellan LKAB och Luleå Tekniska 

Universitet. Initiativtagare och handledare till arbetet är LKAB:s Lars Malmgren. Handledare 

på LTU har varit Professor Erling Nordlund. 

 

Under arbetets gång har jag även haft stor hjälp av LKAB:s Håkan Krekula, Leif Martinsson 

och Sakari Liikavainio. Utan dem hade fälttesterna gjorda i Kiruna under hösten 2006 varit 

ogenomförbara. Ett stort tack även till de personer i olika företag som tillhandahållit materiel 

och material för testerna, ingen nämnd ingen glömd, bara stort tack! 

 

Kiruna den 26 april 2007 

 

Jonas Bjurholt 
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Sammanfattning 
Två egentliga orsaker ligger till grund för rapporten, införandet av friktionsbultar som 

förstärkningsmetod i LKAB:s gruvor samt det faktum att en beredskap mot smällberg och 

svårare seismiska händelser idag saknas. Behoven antas dessutom öka i takt med att 

brytningsdjupet ökar. Rapporten beskriver två typer av tester gjorda på olika typer av 

bergbultar. Den ena typen av test utfördes i laboratoriemiljö under mer kontrollerade former 

och det andra under verkliga förhållanden i LKAB:s gruva i Kiruna.  

 

I laboratorietesterna har bultar gjutits in i betongblock och sedan utsatts för skjuv- respektive 

dragbelastning, för att en grundläggande förståelse för hur bultarna under sådana 

omständigheter beter sig jämfört med Kirunabulten.  

 

Testade bultar i laboratoriemiljö är: 

 Helt cementingjuten Kirunabult 

 Ändförankrad (kemisk förankrad) Kirunabult 

 Durabar, cementingjuten friktionsbult 

 Swellex Mn16, friktionsbult 

 RX300 ERB 160+, friktionsbult 

 

Vid fälttesterna i LKAB:s gruva i Kiruna har två typer av utdragstester gjorts på 

friktionsbultarna Swellex och RX300 ERB. Första testet gjordes för att bestämma 

förankringskraften på helt installerade tre meter långa bultar. Det andra testet gjordes även det 

på tre meter långa bultar men med skillnaden att förankringslängden begränsades till 30 cm 

för att konstatera hur förankringskraften förändras vid reducerade förankringslängder. 

 

Resultaten av testerna i Trondheim visar att det idag finns bultar som är en mycket segare 

förstärkning än den idag av LKAB använda Kirunabulten, utan att förankringskraften 

reduceras. 

 

Resultaten av fälttesterna kan sammanfattas med att friktionsbultar med reducerad 

förankringslängd installerade i magnetit tål en högre utdragningskraft än de som är 

installerade i syenitporfyr. 
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Den kraftigare Swellex Mn24 har en högre förankringskraft jämfört den klenare Swellex 

Mn16. 
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Abstract 
There were two reasons to carry out this work. The first was the implementation of a friction 

rock bolt as a support element in LKAB�s mines, and the second is the fact that LKAB does 

not have measure to handle the effect of rock burst and other seismic events. This report 

describes two types of tests on different kinds of rock bolts. The first test type is performed in 

a laboratory and the other is performed as a field test in LKAB�s mine in Kiruna. 

 

In the laboratory different rock bolts were, after installation in concrete blocks, tested in shear 

and pull-out mode, trying to create a fundamental understanding of the bolts reaction under 

such conditions compared to the Kiruna bolt. 

 

Laboratory tested bolts were: 

 Fully grouted Kiruna rebar 

 Bottom anchored (chemical anchored) Kiruna rebar 

 Durabar, grouted friction rebar 

 Swellex Mn16, friktion bolt 

 RX300 ERB 160+, friktion bolt 

 

In the field test two types of pull-out tests are performed, only on the friction bolts Swellex 

and RX300 ERB. The first pull-out test is performed on three meter long Swellex Mn16 and 

RX300 ERB 160+ bolts in order to decide the anchor capacity of this kind of bolt. The other 

test is performed on the three meter long Swellex Mn16 and the stronger model Mn24. In the 

second test the anchor length was reduced to 30 cm with the expectation to find out how the 

anchor strength changes with a shorter anchor length.  

 

The results obtained from the field tests when using bolts with reduced anchor length, points 

out that the stronger model of Swellex, the Mn24, generates higher anchor strength than 

Mn16. In addition to this, a friction bolt produces higher anchor strength when installed in 

magnetite than in syenitporfyr. 

 

A summary of all results show that bolts that can manage and sustain large deformations 

without reducing the anchor strength exist. Today the Kiruna bolt serves the demands but 
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constitutes a stiff reinforcement. A Swellex Mn24 or similar represent a strong and fastly 

installed type of reinforcement, which could be an effective complement to the ordinary 

Kiruna bolt. 

 
 
 

 
 
 



     

 vi 

Innehållsförteckning 
 
FÖRORD .........................................................................................................................................................I 

SAMMANFATTNING .................................................................................................................................. II 

ABSTRACT..................................................................................................................................................IV 

BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER..............................................................................................VIII 

1 INLEDNING.......................................................................................................................................... 1 

1.1 BEHOV AV OLIKA BERGBULTAR ....................................................................................................... 1 
1.1.1 Högre bergspänningar, smällberg och seismisk aktivitet ............................................................. 2 
1.1.2 Snabbare och effektivare bultning i produktionsområden ............................................................ 3 

1.2 SYFTE ............................................................................................................................................. 5 
1.3 BERGBULTAR .................................................................................................................................. 6 

1.3.1 Friktionsbultar av typen Swellex och RX300 ERB ....................................................................... 6 
1.3.2 Kirunabulten.............................................................................................................................. 9 
1.3.3 Durabar................................................................................................................................... 10 

2 TESTMETOD...................................................................................................................................... 11 

2.1 LABORATORIETESTER I TRONDHEIM .............................................................................................. 12 
2.1.1 Bultdata................................................................................................................................... 13 
2.1.2 Testutrustning .......................................................................................................................... 13 
2.1.3 Betongkuber............................................................................................................................. 15 
2.1.4 Ingjutningsmassa ..................................................................................................................... 15 
2.1.5 Bultinstallation ........................................................................................................................ 16 
2.1.6 Mätutrustning .......................................................................................................................... 17 
2.1.7 Utdragstest .............................................................................................................................. 19 
2.1.8 Skjuvtest................................................................................................................................... 19 

2.2 UTDRAGSTESTER AV FULLT FÖRANKRAD BULT I KUJ...................................................................... 20 
2.2.1 Utförande ................................................................................................................................ 21 

2.3 UTDRAGSTESTER AV SWELLEXBULTAR MED BEGRÄNSAD FÖRANKRINGSLÄNGD I KUJ..................... 22 
2.3.1 Utförande ................................................................................................................................ 23 

3 RESULTAT ......................................................................................................................................... 24 

3.1 LABORATORIETESTER I TRONDHEIM .............................................................................................. 24 
3.1.1 Cementingjuten Kirunabult ...................................................................................................... 25 
3.1.2 Ändförankrad Kirunabult ......................................................................................................... 27 
3.1.3 RX300 ERB 160+..................................................................................................................... 30 
3.1.4 Swellex .................................................................................................................................... 32 
3.1.5 Durabar................................................................................................................................... 34 

3.2 UTDRAGSTESTER I KUJ AV HELA BULTAR RX300 ERB OCH SWELLEX ............................................ 38 
3.3 UTDRAGSTESTER I KUJ SWELLEXBULTAR MED MANSCHETT ........................................................... 39 
3.4 BERÄKNING AV MINSTA FÖRANKRINGSLÄNGD ................................................................................ 42 

4 ANALYS.............................................................................................................................................. 45 

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV TESTADE BULTAR ..................................................................................... 47 

5 SLUTSATS .......................................................................................................................................... 48 

5.1 LABORATORIETESTER I TRONDHEIM .............................................................................................. 48 
5.2 FÄLTTESTER I KUJ ........................................................................................................................ 49 

6 REKOMMENDATIONER.................................................................................................................. 50 

7 REFERENSER .................................................................................................................................... 52 

8 BILAGOR............................................................................................................................................ 53 

8.1 KIRUNABULTEN ............................................................................................................................ 53 
8.1.1 Utdragstest .............................................................................................................................. 53 
8.1.2 Skjuvtest................................................................................................................................... 54 



     

 vii 

8.2 ÄNDFÖRANKRAD KIRUNABULT...................................................................................................... 56 
8.2.1 Utdragstest .............................................................................................................................. 56 
8.2.2 Skjuvtest................................................................................................................................... 57 

8.3 RX300 ERB ................................................................................................................................. 59 
8.3.1 Utdragstest .............................................................................................................................. 59 
8.3.2 Skjuvtest................................................................................................................................... 60 

8.4 SWELLEX ...................................................................................................................................... 62 
8.4.1 Utdragstest .............................................................................................................................. 62 
8.4.2 Skjuvtest................................................................................................................................... 63 

8.5 DURABAR ..................................................................................................................................... 65 
8.5.1 Utdragstest .............................................................................................................................. 65 
8.5.2 Skjuvtest................................................................................................................................... 66 

8.6 TRYCKHÅLLFASTHET INGJUTNINGSMASSA ..................................................................................... 68 
8.7 PRODUKTBLAD DURABAR ............................................................................................................. 69 
8.8 PRODUKTBLAD RX300 ERB.......................................................................................................... 70 
8.9 PRODUKTBLAD SWELLEX MN16 .................................................................................................... 71 
8.10 PRODUKTBLAD MN24 ................................................................................................................... 72 

 
 

 
 
 
 
 



     

 viii 

Beteckningar och definitioner 
 
 
KUJ Kirunavaara under jord 

 

Kabelbultning Bergförstärkning som utgörs av vajer i 
längder mellan 8 - 20 meter, ingjuts 
tillsammans med cementblandning  
 

Sprutbetong Betong som sprutas på bergytan i skikt 
 

ERB Expandable rock bolts (Sandvik) 

Tryckbricka (force washer) Givare till elektrisk utrustning som registrerar 
tryck 
 

Ort Gruvgång under jord som inte mynnar i dagen 
 

Kamjärnsbult Bergbult som tillverkas av armeringsstål och 
förankras genom att ingjutas eller använda 
expander 
 

Friktionsbult Bergbult som förankras genom den vid 
installationen uppkomna friktionen mellan 
metall och bergyta 
 

Huvudnivå Transportnivå under jord som avsänks i takt 
med att gruvan blir djupare 
 

Fiberarmerad sprutbetong Sprutbetong som blandas med 30 - 40 mm 
långa ståltrådar  
 

Salvcykel Motsvarar hela produktionsförloppet vid 
tunneldrivning, borrning, sprängning osv. 

Manschett Stålrör som används för att begränsa 
friktionsbultens svällning vid installation 
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Kemisk förankring Tvåkomponents pasta som används som 
förankringsmedel vid installation av 
bergbultar 

Strainburst Spjälkbrott, uppträder i bergmekaniska 
sammanhang som en lindrig form av 
smällberg där små flisor av berg sprättar ut i 
orten  

Smällberg Block eller stenar som frigörs från ortvägg 
med en relativt hög hastighet 
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1 Inledning  
Ända sen LKAB startade brytningen under jord i slutet av femtiotalet har bergbultar utgjort en 

viktig del av bergförstärkningen. Ett antal typer av bergbultar har under årens lopp används 

men efterhand blev den cementingjutna Kirunabulten med kil den som skulle visa sig vara 

mest lämpad. 

 

Ett antal år senare, i mitten av sextiotalet, användes två metoder för bultning men i tre 

utföranden. Den första typen var en kamjärnsbult som antingen göts in helt med cement, en så 

kallad slak ingjuten bult, eller en som enbart ändförankrades mekanisk med kil. Denna kunde 

förspännas och tog last direkt efter installationen, till skillnad från den slaka bulten. Den 

tredje varianten var en kombination av de två övriga med ändförankring och cement 

ingjutning. Den typen av bult kallas idag för Kirunabulten och är den enda typ av bult som 

används inom LKAB idag. 

 

I dagsläget kan LKAB i stort möta de krav som ställs på en bra bergförstärkning men vad som 

egentligen definierar en bra och effektiv förstärkning styrs inte bara av rent 

hållfasthetsmässiga egenskaper utan likväl av ekonomiska. 

 

Förstärkningsinsatsen utgör en stor kostnad vid bergarbeten. Hur omfattande förstärkningen 

måste vara styrs i sin tur av vilken typ av anläggning som skall byggas. Är det ett temporärt 

brytningsområde som bara ska vara i drift några år eller en underjordsanläggning som ska 

fungera i decennier. Rätt val av förstärkning kan sägas vara uppfyllt då kravet på säkerhet 

sammanfaller med nyttan av nedlagda ekonomiska resurser.  

1.1 Behov av olika bergbultar 

När projekteringen för en huvudnivå genomförs uppstår frågor kring de bergmekaniska 

förhållanden som kan tänkas uppstå. Idag planeras en ny huvudnivå, KUJ 1365, (Kirunavaara 

under jord 1365 m nivån). Förväntat ökade bergspänningar i kombination med en livslängd, 

gör att layout och bergförstärkning för anläggningen måste anpassas för att stabiliteten ska 

kunna säkerställas under hela livslängden. 
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Redan under uppförandet av �KUJ 2000�, det vill säga den som idag är i drift på 1045 meters 

nivå, fanns problem med smällberg och andra typer av seismiska händelser. Problemen kunde 

lyckligtvis hanteras med den vanliga Kirunabulten i kombination med kabelbultning. 

1.1.1 Högre bergspänningar, smällberg och seismisk aktivitet 

I takt med att brytningen sker på allt större djup ökar också bergspänningarna. Då dessa ökar 

är det troligt att smällbergsrelaterade problem kommer att utgöra vardagliga bekymmer för 

framtida produktionsområden. De smällbergsrelaterade problem som idag existerar är en mild 

form så kallade �strainburst�, explosiva spjälkbrott. Det är mindre stenar och flisor som kastas 

ut från främst anfang och vägg. Även mer omfattande brott inträffar, där större block frigörs 

på ett explosivt sätt. Ljudliga rörelser efter naturliga sprickplan är vanliga och kan förekomma 

i vissa områden (författarens egna iakttagelser). 

 

Problemen är idag relativt lätta att avhjälpa och kan bemästras med traditionella 

förstärkningsmetoder. Framtiden garanterar dock inte samma förhållanden och därför bör man 

förbereda sig svårare bergsförhållanden. Olika bergbultsalternativ som effektivt kan 

komplettera eller ersätta den traditionella Kirunabulten vid svårare förhållanden bör 

presenteras och dokumenteras så att en eventuell akut situation enklare kan avhjälpas.  

1.1.1.1 Smällberg i KUJ 

Den gruvinducerade seismiska aktiviteten uppstår ofta i brytningsområden som nyligen tagits 

i drift och utlastningen från denna just startat. Orsaken till detta är ofta att spänningarna i den 

bergmassan omlagras. Skador som kan uppstå sker i pelare och vägg antingen som smällberg, 

spjälkbrott eller seismisk händelse. 

 

Seismiska händelser tycks ofta vara bundna till vissa områden. I Kirunavaara är ett av de 

aktiva områdena en sedan tidigare känd krosszon. I det här området drivs en av två snedbanor 

mot djupet. Här registreras huvuddelen av alla registrerade seismiska händelser. Bergmassan 

kan beskrivas som uppsprucken och relativt mjuk. Stora ljudliga sättningar inträffar och stora 

block kan kastas ut från sula eller gavel. Då drivningen görs i bättre och homogenare berg 

uppstår ofta mindre spjälkbrott och ljudliga knäppningar kan höras från bergmassan. Det 

lössprängda berget är ofta flisigt och sprött, brott sker ofta i slag av klorit eller efter befintliga 

sprickplan, (författarens egna iakttagelser). 
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Bergförstärkningen utgörs här i huvudsak av tre meter långa ingjutna kamjärnsbultar i 

kombination med fiberarmerad sprutbetong. Vid svårare bergförhållanden används även 

kabelbultning.   

 

I ett annat område drivs den andra snedbanan i en röd, hård kvartsrik granit med slag av klorit. 

Bergmassan är sprickfattig med få stora sprickplan och är mycket svår att borra i (författarens 

egna iakttagelser). Här uppstår problemen oftast som spjälkbrott, små flisor av berg kastas ut 

från bergväggen. Till skillnad från det andra området tycks spänningarna här vara betydligt 

mer utjämnade i bergmassan vilket gör att en större yta drabbas av mindre spjälkbrott istället 

för att en mindre yta utsätts för en mer koncentrerad energiansamling (författarens egna 

iakttagelser). 

 

Bergförstärkningen utgörs även här av tre meter långa ingjutna kamjärnsbultar i kombination 

med oarmerad sprutbetong. Det lössprängda berget är flisig och vasst och brotten sker även 

här i slag av klorit. När ett lager av betong har sprutats på bergytan upphör spjälkbrotten ofta 

helt.  

1.1.2 Snabbare och effektivare bultning i produktionsområden 

För att skapa en säker gruvmiljö och en god tillgänglighet för brytningen är det viktigt att 

bergförstärkningen effektivt fungerar ihop med övriga aktiviteter i salvcykeln. I första hand 

ska förstärkningen ha tillräcklig hållfasthet men ska dessutom vara enkel och snabb att 

installera. Även om en typ av bult har ett högt pris kan den tänkas medföra en billigare och 

enklare installationsprocedur som totalt medför en billigare bultning. 

 

En cementingjuten bult tar inte full last förrän två till tre dygn efter installationen, på grund av 

ingjutningsmassans härdningstid. Eftersom friktionsbultar förankras direkt genom den friktion 

som uppstår mellan bulten och borrhålet, kan bulten bära full last direkt. 

 

En installation utan cement förkortar cykeltiderna och förbättrar arbetsmiljön för manskap och 

maskiner. Bultningsprocessen blir effektivare då personalen slipper omständliga 

rengöringsprocedurer inför varje rast eller skiftbyte, det innebär att personalen i större 

utsträckning har möjlighet att utföra sina verkliga arbetsuppgifter.  
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Rapporten beskriver tester gjorda i laboratoriemiljö där den traditionella Kirunabulten jämförs 

med en bult som designats för att hantera smällbergsproblem samt två typer av friktionsbultar. 

Utöver laboratorietesterna har även två typer av fältförsök gjorts. I dessa tester har enbart 

friktionsbultar testats, med full förankringslängd samt med en reducerad förankringslängd på 

30 cm. Resultaten av dessa utdragstest tillsammans med laboratorietesterna presenteras i 

rapporten.  



 
     

 5 (72)

1.2 Syfte 

1. Att jämföra förankringskraft och förankrings seghet mellan Kirunabulten och andra bultar 

som kan vara av intresse för LKAB, med hjälp av skjuv- och dragbelastning under 

kontrollerade förhållanden.  

 

2. Att ta reda på vilken bärförmåga en 3 m lång friktionsbult av typen Swellex Mn16 eller 

RX300 ERB 160+ har då den är installerad i magnetit.  

 

3. Att bestämma aktuell förankringskraft för en installerad friktionsbult av typen Swellex 

Mn16 och Mn24 med förankringslängden begränsad till 30 cm. 
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1.3 Bergbultar 

1.3.1 Friktionsbultar av typen Swellex och RX300 ERB 

Friktionsbulten Swellex är utvecklad av Atlas Copco. För några år sen utvecklade även 

Sandvik den till utseendet identiska varianten RX300 ERB. Även andra tillverkare av 

modellen finns men behandlas inte i rapporten. 

 

Fördelen med bultarna är att de endast kräver högtrycksvatten vid installationen. Arbetsmiljön 

förbättras då man slipper hanteringen av cement vilket också gör att utrustningen inte behöver 

rengöras lika ofta. Bultarna tar full last direkt vilket medför att efterföljande moment i 

salvcyklen kan påbörjas direkt efter installationen. 

 

Atlas Copco erbjuder ett produktprogram som är mer omfattande än Sandviks. Swellexbulten 

finns att tillgå i tre olika modeller där skillnaden är hållfastheten. Bulten finns att i klasserna 

12, 16 och 24 tons brotthållfasthet. Utifrån dessa grundmodeller är det sedan möjligt att välja 

mellan hög hållfasthet, Standard Swellex och segare stål, (Manganese line). Standard Swellex 

har en brottöjning på cirka 10 % medan en bult av Manganese line har en brottöjning på cirka 

30 % av sin längd. Swellexbulten kan köpas korrosionsskyddad, antingen bestående av ett 

skyddande bitumenlager eller plastinklädd.  

 

Sandviks RX300 ERB plus serie utgör en serie bultar som motsvarar bultarna i Swellex 

Manganese serie. De är indelade i samma hållfasthetsklasser som Swellex 12, 16 och 24 ton 

och har innan installationen diametern 38 mm mot Swellex 36 mm. 

 

Vid montering förs bultarna in i borrhålet där de sen förankras genom att bulten blåses upp 

med vattentryck så att friktion uppstår mellan metallen och bergmassan, se Figurerna 1 och 3.  

Bultarna har olika installationstryck beroende på märke och modell. Exempelvis använder 

RX300 ERB 160+ 300 bars tryck och Swellex Mn16 240 bar.  
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Figur 1 Swellex och RX300 ERB:s förankringsprincip, före och efter installation, bild Atlas Copco(2007) 

 

När bulten sväller blir den något kortare vilket betyder att bulten blir förspänd (20 kN), Atlas 

Copco (2007) 

 

 

 

Figur 2 Friktionsbultens förstärkningsprincip, bild Atlas Copco (2007) 
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1.3.1.1 Tidigare användning av Swellex inom LKAB 

Swellexbulten användes redan på 90-talet av LKAB i KUJ men användandet kantades av en 

del problem som till slut gjorde att bulten helt togs ur drift. Anledningar till att bulten inte 

fungerade bra kan tänkas bero på dess konstruktion, men är kanske även ett resultat av 

olycklig planering.  

Orsaker kan ha varit: 

 

 Hållfastheten, den använda Swellexbultens hållfasthet var bara 8 ton jämfört 

Kirunabultens 16-18 ton (Hedström och Johansson 2004), vilket medförde betydligt 

tätare bultning för att uppnå motsvarande säkerhetsfaktor Hustrulid (1994). 

 

 En Swellexbult måste använda en större del av sin längd till förankring för att nå 

maximal draghållfasthet jämfört med en Kirunabult Hustrulid (1994). 

 

 Korrosiv miljö i kombination med bultens konstruktion. Bulten är gjord av ett 2 mm 

tjockt rör vilket gör den känslig för korrosionsangrepp Hustrulid (1994). 

 

 Bulten installerades i för stora borrhål. Indikationer på att borrhål med en felaktig 

dimension förekom. Bulten gav inte den normalkraft mot borrhålsväggen som 

behövdes för att ge tillräcklig friktion Hustrulid (1994). 

 

 Installationstrycket kan ha varit för lågt, anslutningen mellan bulten och bultriggen 

kunde vara sliten vilket kunde medföra att bulten inte installerades med rätt tryck 

Lindmark (2006). Noterbart är att Swellexbulten före testerna skulle installeras med 

240 bars (24 MPa) tryck mot RX300:s 300 bar, se bilaga 8.9. 
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1.3.2 Kirunabulten 

Kirunabulten tillverkas sedan många år av Nybergs Mekaniska i Kiruna men bulttypen är 

vanligt förekommande och modellen tillverkas av ett stort antal företag världen över i 

varierande dimensioner. 

 

Kirunabultens utgångsmaterial är ett 20 mm armeringsjärn (B500BT) som förses med gänga i 

ena ändan och med kil i den andra. Vid installationen gjuts bulten och förspänns samtidigt 

genom att kilen aktiveras i botten av hålet då muttern spänns mot bergbrickan i den andra. 

 

Bulten installeras vanligtvis med en cementblandning men andra ingjutningsmassor 

exempelvis typer av kemisk förankring är vanliga. Kirunabulten och andra kamjärnsbultar får 

sin bärförmåga genom den vidhäftning som ingjutningsmassan medför. Ingjutningen tjänstgör 

som ett medium som överför bergets deformationer till bulten. Om kamjärnsbulten är försedd 

med kil som Kirunabulten kan denna förspännas vid installationen och bulten kan direkt ta 

upp en viss last. Beroende på typ av kil eller expander som bulten använder, varierar 

förmågan på den direkta förankringskraften. Kirunabulten använder en kil som kan uppta 

cirka fem tons last men andra typer finns som medger laster upp emot 25-30 ton. 

 

Kamjärnsbulten var en av de första egentliga bergbultarna och har använts av LKAB sedan 

början av femtiotalet, då LKAB startade underjordsbrytning. Erfarenheterna av bulttypen har 

varit goda med tanke på ekonomi och funktion och den har visat sig fungera väl i ett brett 

spektrum av bergmekaniska förhållanden. 

 

Kirunabulten är generellt en billig bult men nackdelen är framför allt dess oförmåga att 

hantera situationer där större deformationer förväntas. Om ingjutningen fungerar optimalt 

kommer bultens kammar tillsammans med ingjutningsmassan uppta lasten som bulten utsätts 

för. Om lasten överskrider förstärkningens hållfasthet kommer ingjutningen att gå i brott. 

Endast en relativt kort sträcka av bulten kommer att deformeras och brottet kan kännetecknas 

som sprött. 
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1.3.3  Durabar 

Durabar är en utpräglad smällbergsbult som tillverkas av det sydafrikanska företaget 

Grinaker-LTA. Bulten är en slät invaxad solid stål stång som gjuts in med en blandning av 

cement. Bulten är i ena ändan försedd med mutter och bricka och är över en del av längden 

vågformad, se Figur 3. För att minska risken för att bulten ska gå av i gängorna är bulten 

påläggsvetsad till en grövre dimension. 

  

Det speciella med bulten är egentligen dess vågformade utformning som utgör cirka 50 cm av 

dess längd. Vaxet gör att bulten vid tillräckligt hög belastning glider genom ingjutningen. 

Vågformningen motverkar rörelsen så att förankringskraften bibehålles men samtidigt 

överlever större förskjutningar, informationsmaterial Duraset (2007). 

 

Bulten är designad att vid en viss belastning börja glida, syftet med detta är just att hantera 

och överleva frigörelsen a stora energimängder orsakade av olika seismiska händelser. För att 

fungera ställs kravet på att ingjutningsmassans tryckhållfasthet inte får understiga 30 MPa 

Gibbs (2007) 

 

Bulten finns att tillgå i 16 och 20 mm tjocklek med stålets draghållfasthet på 450 MPa. 

Installationen av bulten sker idag manuellt och är inte mekaniserad. För att bulten ska bli 

kommersiellt gångbar måste installationsproceduren antagligen utvecklas. 

 

 

 
Figur 3 Durabar med �Shepherd�s crook� 
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2  Testmetod  
Testerna i rapporten är uppdelade i tre delar: 

 

1. Skjuv- och dragtester i (laboratoriemiljö) gjorda i Trondheim 

Bultar som testas är: 

 Kirunabult 

 Swellex Mn16 

 RX300 ERB 160+ 

 Durabar 

 

Kirunabulten testas på två sätt, första fallet helt cementingjuten och i det andra ändförankrad 

med kemisk förankring. Swellex och RX300 ERB 160+ installeras så att förankringslängden 

uppgår till cirka 65 cm.  

 

2. Fälttester i KUJ, utdragstester på tre meter långa bultar 

 RX300 ERB 160+ 

 Swellex Mn16 

 

RX300 ERB 160+ och Swellex Mn16 jämförs i utdragstester. Bultarna är tre meter långa och 

installerade i gruvmiljö. 

 

3. Fälttester i KUJ, utdragstester på tre meter långa bultar med två och en halv meters 

manschett, förankringslängden begränsas då till 30 cm 

 Swellex Mn16 

 Swellex Mn24 

 

Swellex Mn16 och Mn24 jämförs. Tre meter långa bultar installeras med ett påträtt rör, 

(manschett), som begränsar förankringslängden på bulten till 30 cm. 
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2.1  Laboratorietester i Trondheim 

Laboratorietesterna är upplagda så att varje typ av bult testas tre gånger i varje moment, tre 

skjuvförsök och tre dragförsök. Bultarna installeras i två intilliggande betongblock som dras 

eller skjuvas i förhållande till varandra, se Figurerna 4-6. 

 

 
Figur 4 Testrigg från sidan 

 

 

Figur 5 Testriggen framifrån 



 
     

 13 (72)

2.1.1 Bultdata  

De testade bultarnas dimension och typ av förankring visas i tabell 1. 
 
Bult typ Diameter [mm] Borrhålsdiameter 

[mm] 
Förankringsmetod 

Kirunabult 20 32 Helingjuten 

Kirunabult 20 32 Ändförankrad Lim 

Swellex Mn16 36 48 Friktion 

RX300 ERB 160+ 38 48 Friktion 

Durabar 20 48 Helingjuten, friktion 

Tabell 1 Bult typ, diameter, borrhålsdiameter och förankringsmetod för testade bultar 

 

2.1.2 Testutrustning 

Testriggen som används är konstruerad för att mäta last och förskjutningsegenskaperna på 

bergbultar. Den ursprungliga testriggen var utvecklad av Gisle Stiern under mitten av 1990-

talet. Bultarna kan här utsättas för drag- eller skjuvkrafter längs en spricka under 

kontrollerade förhållanden. I det här fallet är bergmassan ersatt av höghållfast betong som 

gjutits till kuber och sprickan den gemensamma yta som uppstår då kuberna står tätt sida vid 

sida. Kuberna kan sedan, var för sig, skjutas i två riktningar relativt bultriktningen i en 

antingen dragande eller skjuvande rörelse. 

 

I testriggen är det möjligt att testa maximalt två meter långa bultar. Vid skjuvtesterna kan 

laster på upp till 500 kN skapas och i dragtesterna 600 kN. För att åstadkomma lasten 

använder man sig av hydrauliska domkrafter. I dragtestet används två domkrafter för att 

separera blocken från varandra. I skjuvtestet används en domkraft för att skjuta ett av blocken 

i sidled ett av blocken är alltid fixerat då testerna utförs se Tabell 2 och Figur 6.  

 

Testriggen är utrustad med två rörelsegivare och två tryckgivare så att förskjutning, 

dragdeformation och pålagd kraft kan mätas under testet.   
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Försökstyp Maximal 
bultlängd 

Maximal 
förskjutnings 
sträcka 
 

Förskjutnings 
hastighet 

Antal 
mätpunkter 

Maximal 
lastkapacitet 

Dragtest 
 

2 m 
 

0,25 m 
 

5 mm/min 
 

Max 4 
2 för rörelse 
2 för last 

600 kN 
 

Skjuvtest 2 m 0,25 m 5 mm/min 
 

Max 4 
2 för rörelse 
2 för last 

500 kN 

Tabell 2 Prestanda på testrigg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 6 Givarplacering på testrigg i Trondheim 
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2.1.3 Betongkuber 

Blocken har formen av en kub med sidan 0,95 m. För att härdningen i huvudsak ska vara 

avslutad gjuts blocken 33 dygn innan testtillfället. För testerna var det nödvändigt att tillverka 

sex block. Betongen som användes levereras av Norbetong med tryckhållfastheten 120 MPa. 

Tryckhållfastheten på blocken bestämdes mera exakt genom att fyra testkuber göts och 

kontrolltrycktes. Dessa kuber hade sidan 100 mm och tryckhållfastheten varierade mellan 

117�128 MPa.  

 

De båda betongblocken sänks ner i riggen, på var sitt rullbord som gör att blocket går att 

skjuta i var sin riktning beroende på om drag eller skjuvtest ska utföras. Innan blocken sänks 

ner i riggen är ett av blocken färdigborrat och färdigt för installation. Det andra blocket borras 

på plats med det första som mall vilket medför att anslutningen mellan blocken blir korrekt 

och bulten kan skjutas in igenom de båda blocken.  

 

2.1.4 Ingjutningsmassa 

Ingjutningsmassan som används är densamma som LKAB normalt använder vid 

bergförstärkningen. Vattencementtalet bestämdes till 0,32. Tryckhållfastheten av 

ingjutningsmassan kontrolleras inför testerna genom att provkuber gjuts och trycktestas. Den 

genomsnittliga tryckhållfastheten för sju gjorda test uppmättes till 60 MPa, med en 

standardavvikelse på 3 MPa, se bilaga 8.6. 



 
     

 16 (72)

2.1.5 Bultinstallation  

Håltagningen utförs med en så kallad knämatare. RX300 ERB 160+, Swellex och Durabar 

installeras i borrhål med diametern 48 mm, Kirunabulten installeras i ett 32 mm hål.  

Den helt ingjutna Kirunabulten installeras med samma typ av cement blandning som används 

i KUJ, den fylls i installationshålet innan bulten skjuts in. Installationen härdar sedan i tre 

dygn innan testet utförs. Efter tre dygn har cementblandningen uppnått cirka hälften av sitt 

maximala värde på hållfastheten som infinns efter cirka 28 dygn. Tryckhållfastheten på 

cementblandningen är ändå så pass hög att det är tillräckligt för utförandet av testerna och 

därför inte motiverat att vänta på att full tryckhållfasthet skall uppnås. 

 

Vid installationen av den ändförankrade Kirunabulten används två patroner (23 mm x 500 

mm) snabbhärdande kemisk förankring vilket gör det möjligt att efter 90 sekunder förspänna 

bulten. Vid monteringen trycks två patroner ner i botten av hålet. Borrhålsdiametern är här 32 

mm vilket gör att bultens förankringslängd efter att de båda patronerna fördelats i botten blir 

cirka 35 cm. Swellexbulten och RX300 ERB kan däremot testas direkt efter installation. Här 

används de pumpar som är avsedda för installationen. Pumparna ger 300 bars vattentryck 

vilket behövs för att installera bultarna. Bultarna installeras i 48 mm borrhål. 

 

Durabar installeras med samma typ av ingjutningsmassa som den cementingjutna 

Kirunabulten. Borrhålet fylls med ingjutningsmassan, därefter skjuts bulten in i hålet. 

Härdningen sker även i detta fall tre dygn innan testet slutförs. 
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2.1.6 Mätutrustning 

Under testet är alla givarna kopplade till en PC som lagrar registrerade storheter. Den pålagda 

kraften mäts genom att hydraultrycket i systemet registreras. Vid tester av Kirunabulten och 

Durabar används även en tryckbricka (Load cell), Figur 7, mellan bergbultsbrickan och 

muttern för att registrera om brickan utsätts för en ökad påkänning. Då Swellex och RX300 

ERB testas kan brickan inte användas eftersom den inte är anpassad för den typen av bultar. 

 

 

Figur 7 Tryckbricka (load cell) 

Rörelsegivare finns monterade i det block som är satt i rörelse samt i bultskallen för att 

registrera bultens rörelse i förhållande till blocket, se Figur 8. 

 

 

Figur 8 Uppställning av rörelsegivare inför test  
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Figur 9 Rörelsegivare och tryckbricka monterade på Kirunabult 
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2.1.7 Utdragstest 

Vid dragtest sätts det främre blocket i rörelse, varvid blocken separeras med en konstant 

hastighet av 5 mm/min, se Figur 10. Rörelsegivarna registrerar hur avståndet mellan blocken 

ökar samt hur bultens position påverkas av detta. Den totala relativa rörelsen kan maximalt 

uppgå till 250 mm på grund av ramens utformning. 

  

Då Kirunabulten och Durabar testas monteras även tryckbrickan (load cell) mellan muttern 

och bultbrickan. Om en ingjuten Kirunabult fungerar korrekt ska brickan aldrig utsättas för en 

ökad påkänning, kraften ska tas upp av kammarna på stålet och brickan ska förbli obelastad 

bortsett från den förspänning som den kan utsättas för. Tryckbrickan är inte anpassad för 

RX300 ERB eller Swellexbulten och kan därför inte användas under testet. 

 

 

Figur 10 Principen för utdragstest 

 

2.1.8 Skjuvtest 

De grundläggande förberedelserna för skjuvtestet är identiska med de för utdragstestet.  

Vid skjuvtestet tvingas det bakre blocket att förflytta sig i sidled med hjälp av en domkraft. 

Den skjuvande rörelsen skapas eftersom det främre blocket fixerats i sitt ursprungliga läge, 

Figur 11. Rörelsegivare likt Figur 8 och 9, monteras på det bakre blocket, det som skall röra 

sig i sidled samt på bulten i området vid bultbrickan. Detta görs för att rörelsen i sidled och 

bultens rörelser i det främre blocket ska kunna mätas, Figur 9. 

Den skjuvande rörelsen kan även här maximalt uppgå till 250 mm.  

 

 

Figur 11 Principen för skjuvtesterna 
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2.2 Utdragstester av fullt förankrad bult i KUJ 

Bultarna är tre meter långa och är alla installerade med bultrigg i magnetit i KUJ. Sammanlagt 

testas 16 bultar, 8 RX300 160+ och 8 Swellex Mn16, se Tabell 3. Bultarna installeras i bra 

resp. dåligt berg för att se om någon skillnad på resultaten kan utläsas som följd av detta. 

Friktionsbultarna antas ha så pass likvärdiga mekaniska egenskaper att en sådan uppdelning 

kan tillåtas göras. Syftet med att göra utdragstester på fullt förankrade bultar är att se vilka 

egentliga laster dessa egentligen kan hantera innan permanenta skador uppstår på denna.  

 

Bult typ Diameter [mm] Längd [m] Borrhålsdiameter 
[mm] 

Förankringsmetod 

RX300 ERB 
160+ 

38 3 48 friktion 

Swellex Mn16 36 3 48 friktion 

Tabell 3 Bult typ, diameter, längd, borrhålsdiameter och förankringsmetod för testade bultar  

 

För testerna i detta moment gäller: 

 Utdragsförsök görs på 8 stycken Swellex och 8 stycken RX300 ERB 

 Bultrigg installerar samtliga bultar 

 Bultarna installeras i Magnetit 

 Samtliga bultar är installerade i taket 

 RX300 bultarna är installerade i bra berg med installationstrycket 300 bar 

 Swellexbultarna är installerade i dåligt berg med installationstrycket 240 bar 

 Försöken syftar till att beskriva bultarnas last och förskjutningsegenskaper  

 

 Testutrustningen bestod av: 

 Lastbil med saxflak 

 Bergbultar, tre meter långa RX300 ERB 160+ respektive Swellex Mn16  

 Hydraulpump, handpump (Enerpac) med tryckmätare (bar) 

 Domkraft (HUC302 Enerpac), 700 bar/30 ton 

 Anhåll, tripod med justerbara fötter 

 Grepphylsa och dragstång 

 Låsmutter 
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Grepphylsan fästs på bultskallen på en av bultarna. Grepphylsan sitter fastgängad i 

dragstången. Tripoden och den ihåliga domkraften träs sedan på dragstången och en låsmutter 

låser anordningen, Figur 12. Handpumpen har en tryckmätare [bar] som gör det möjligt att 

avläsa trycket i domkraften vilket också möjliggör att bygga upp ett bestämt tryck i 

domkraften, (644 bar motsvarar cirka 300 kN).  

 

 

Figur 12 Utdragstest i fält 

2.2.1 Utförande 

Från saxflaket monteras utrustningen på vald bult. Huvudprincipen för testet är att en 

utdragande kraft appliceras bultskallen samtidigt som fästhylsans position relativt berget 

noteras före och efter, Figur 12. Det är sträckan mellan fästhylsans övre kant och den 

underliggande bergväggen som används som referenspunkter.  

 

De första försöken visade på att en bult inte fick någon bestående deformation då en last 

understigande 280 bar (12 ton) applicerades bulten. Fortsättningsvis inleds proceduren därför 

med det lägsta värdet på lasten 280 bar eftersom det var här eller strax över detta en plastisk 

bestående deformation först kunde antydas. Proceduren görs fem gånger för varje bult där 

belastningen successivt ökas för varje tillfälle tills en bestående deformation uppstår i bulten. 

Den successiva ökningen av lasten steg enligt 280, 300, 320 upp till 360 bar. 
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2.3  Utdragstester av Swellexbultar med begränsad 

förankringslängd i KUJ 

Under det tredje testmomentet installeras (tillsammans med personal från Atlas Copco) 

sammanlagt 14 Swellexbultar i KUJ av modellen Mn16 och Mn24, se Tabell 4 och 5. Här är 

syftet att reducera förankringslängden så att bulten kan dras ut likt resultatet av 

laboratorietesterna i Trondheim. Genom bakåträkning kan man sen bestämma vilken egentlig 

förankringslängd som är nödvändig för att förankringskraften ska överstiga draghållfastheten.  

 

För momentet gäller: 

 Håldiameter: 47, 50 och 51 mm 

 Bergart: magnetit och syenitporfyr 

 Installationstryck: 240 och 300 bar 

 

Bult typ Diameter 
[mm] 

Längd [m] Borrhålsdiameter 
[mm] 

Förankringsmetod 

Swellex Mn16 36 3 50, 51 friktion 

Swellex Mn24 36 3 47, 50, 51 friktion 

Tabell 4 Installationsdata för Swellexbultar installerade med manschett 

 

Modell Swellex Mn16 Swellex Mn24 

Brottbelastning 140 kN 240 kN 

Töjning 30 % 30 % 

Installationstryck 240-300 bar 300 bar 

Bultdiameter 36 mm 36 mm 

Rörtjocklek 2 mm 3 mm 

Rekommenderad  
håldiameter 

43-51 mm 43-51 mm 

Optimal borrhålsdiameter 45-51 mm 45-51 mm 

Tabell 5 Prestanda för Mn16 och Mn24  

 

 



 
     

 23 (72)

För momentet gäller: 

 14 bultar testas totalt, varav nio stycken Mn16 och fem stycken Mn24 

 Endast tre meter långa bultar testas 

 Samtliga bultar installeras med en två och en halv meters manschett vilket begränsar 

förankringslängden till 30 cm 

 Samtliga bultar installeras i tak 

 Bultarna installeras manuellt med avsedd pump, inte med bultrigg, denna användes 

endast vid håltagning 

 

Testutrustning bestod av: 

 Lastbil med saxflak 

 Hydraulpump, handpump (Enerpac) med tryckmätare (bar) 

 Domkraft (HUC302 Enerpac), 644 bar/300 kN 

 Anhåll, tripod med justerbara fötter 

 Grepphylsa och dragstång 

 Låsmutter 

 Installationspump (Atlas Copco) 

2.3.1 Utförande  

Utförandet är detsamma som vid första fälttestet med skillnaden att bultarna här har en två 

och en halv meter lång manschett som begränsar förankringslängden till cirka 30 cm, se Figur 

13. Bultarna är dessutom installerade med handpump.  

 

Figur 13 Friktionsbult med manschett 
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3 Resultat 
Resultaten av försöken presenteras var för sig. Först presenteras resultatet av 

laboratorietesterna därefter resultaten av de båda fälttesterna. Testerna är utförda så att värden 

på förskjutning och förankringsegenskaper registreras. 

3.1 Laboratorietester i Trondheim 

I resultaten presenteras endast i form av typiska last- och förskjutningskurvor för de olika 

bultarna i drag- och skjuvtesterna. Samtliga resultat finns presenterade i bilagorna. Däremot 

presenteras samtliga resultat i tabellform för respektive bult i detta avsnitt. 

 

På grund av att utrustningens maximala förskjutningslängd är 250 mm kan inga större 

deformationer än detta mätas, (illustreras med tecknet > i resultattabellen). 
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3.1.1 Cementingjuten Kirunabult 

I dragtestet av helt ingjuten Kirunabult, Figur 14, börjar bulten efter en förskjutning på tio mm 

att flyta. Bulten går av efter sammanlagt 50 mm samtidigt som förankringskraften uppgår till 

maximalt cirka 200 kN. Bulten går i brott mellan blocken. 

 

Kurvan som är parallell med x-axeln i Figur 14 och 15 visar värdet på den uppmätta last som 

tryckbrickan, lastcellen bakom brickan registrerar. I detta typiska fall är värdet noll vilket 

visar att ingjutningen fungerar korrekt och upptar all last. 

 

Den genomsnittliga förankringskraften för Kirunabulten i dragtestet uppgår till 206 kN. Efter 

10 mm förskjutning beter sig bulten inte längre elastiskt utan övergår till att deformeras 

plastiskt. Bulten går normalt i brott efter cirka 50 mm deformation. 

 

I skjuvtestet uppgår medelvärdet på förankringskraften till 202 kN, samtidigt som den typiska 

förskjutningen innan brott uppgår till drygt 40 mm, se Tabell 6. 

 
 

 

Figur 14 Typiska resultat från dragtester på ingjuten Kirunabult  
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Figur 15 Typiska resultat från skjuvtester på ingjuten Kirunabult  

 

Tabell 6 Sammanställning av resultat på cement ingjuten Kirunabult 

 

 

Bult typ Diameter 
[mm] 

Typ av 
Test 

Max last 
[kN] 

Förskjutning 
vid max 
belastning 
[mm] 

Max 
förskjutning 
[mm] 

Draggräns 
belastning 
[kN] 

Typ av 
brott 

1 20 Drag 208 32 40 167 Mellan 
block 

2 20 Drag 205 33 40 176 Mellan 
block 

3 20 Drag 206 35 42 175 Mellan 
block 

4 20 Skjuv 219 53 55 88 Mellan 
block 

5 20 Skjuv 199 47 50 83 Mellan 
block 

6 20 Skjuv 188 49 50 87 
 

Mellan 
block 
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3.1.2 Ändförankrad Kirunabult 

Bulten är förankrad med en tvåkomponentsplast (Locset). Bultarna är ändingjutna med 

förankringslängden 35 cm. Tanken är att bulten ska ha möjligheten att bete sig segare då den 

teoretiskt kan töjas en längre sträcka än den helt ingjuten Kirunabulten. 

 

Dragtestet av ändförankrad Kirunabult, Figur 16, visar två kurvor där den ena är lasten som 

bulten utsätts för (bolt load) och den andra hur bulten rör sig i förhållande till det dragande 

blocket (plate deformation). En intressant detalj är intervallet 0 � 20 mm. Här ser man tydligt 

hur lastpåkänningen snabbt ökar för att lika snabbt minska. Det som sker är att brickan 

kollapsar vid 38 kN. Det är relativt vanligt att hitta installerade bultar vars brickor kollapsat, 

alltså där brickan vrängt sig. Frågan har alltid varit hur mycket last brickan blivit utsatt för 

och hur mycket last brickan egentligen klarar innan den börjar deformeras. 

 

I intervallet 20�30 mm ökar lasten på bulten kraftigt vilket leder till att stålet i bulten börjar 

flyta. Bulten går slutligen i brott efter 120 mm. Den totala förskjutningen av den 

ändförankrade Kirunabulten är 50 % större en den traditionella helt ingjutna Kirunabulten.  

 

Vid skjuvtestet, Figur 17, finns två kurvor representerade. pålagd kraft (bolt load) och 

tryckbrickans registrerade värde (load cell). Efter 10 mm förskjutning börjar bulten att böjas 

tills den ligger vinkelrät i förhållande till sitt utgångsläge. Då bulten förskjutits nästan 60 mm 

utvecklas testet till att bli ett rent dragtest. Bulten går av efter drygt 100 mm förskjutning, 

Tabell 7. 
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Figur 16 Typiska resultat från dragtest på ändförankrad Kirunabult 

 

 

Figur 17 Typiska resultat från skjuvtest på ändförankrad Kirunabult  
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Tabell 7 Sammanställning på ändförankrad Kirunabult 

 

Bult nr Diameter 
[mm] 

Typ av 
Test 

Max last 
[kN] 

Förskjutning 
vid max 
belastning 
[mm] 

Max 
förskjutning 
[mm] 

Flytgräns 
[kN] 

Typ av 
brott 

1 20 Drag 171 48 48 36 Vid 
gänga 

2 20 Drag 217 111 116 40 
 

Vid 
gänga 

3 20 Drag 160 60 62 40 Vid 
gänga 

4 20 Skjuv 219 98 109 52 Mellan 
block 

5 20 Skjuv 239 105 106 42 Mellan 
block 

6 20 Skjuv 248 101 102 54 
 
 

Mellan 
block 
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3.1.3  RX300 ERB 160+ 

Vid dragtestet av en 1,8 m lång RX300 ERB 160+, Figur 18, är förankringslängden begränsad 

till cirka 65 cm. Med den förankringslängden har inte bulten kapacitet att generera tillräcklig 

förankringskraft för att slitas av utan dras istället ut ur borrhålet. Genomsnittlig maximal 

förankringskraft för bulten i utdragstestet uppgår till 116 kN.  

 

Vid skjuvtestet, Figur 19, uppgår medelvärdet av den maximala förankringskraften till 191 

kN. Medelvärdet av bultens förskjutning vid brott motsvarar cirka 70 mm. Intervallet 0-20 

mm visar den laststegring som det cirkulära tvärsnittet utsätts för då blocken tvingas till en 

förflyttning i sidled. En sammanställning av resultaten presenteras i Tabell 8. 

 

 

Figur 18 Typiska resultat från dragtest på RX300 ERB 
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Figur 19 Typiska resultat från skjuvtest på RX300 ERB  

  

Bult nr Diameter 
[mm] 

Typ av 
Test 

Max last 
[kN] 

Förskjutning 
vid max 
belastning 
[mm] 

Max 
förskjutning 
[mm] 

Flytgräns 
[kN] 

Typ av 
brott 

1 38 
 

Drag 129 11 >220 133 Glider 

2 38 
 

Drag 122 17 >220 100 Glider 

3 38 
 

Drag 96 10 >220 93 Glider 

4 38 Skjuv 195 66 43 43 Mellan 
block 

5 38 Skjuv 191 79 39 39 Mellan 
Block 

6 38 Skjuv 187 70 38 38 
 

Mellan 
Block 

Tabell 8 Sammanställning av resultaten för RX300 ERB 
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3.1.4 Swellex 

Kurvan i Figur 20 motsvarar en till utseendet typisk dragtestkurva för friktionsbultarna testade 

i Trondheim. Kurvan visar förankringskraften för en Swellex Mn16 där förankringskraftens 

maximala värde 108 kN avtar likt RX300 ERB 160+, Figur 18. Förankringskraften avtar i takt 

med att förankringslängden minskar.   

  

Vid skjuvning av Swellex Mn16, Figur 21, byggs lastpåkänningen upp i intervallet 0-10 mm 

och planar sedan ut på 50 kN. Det är rörets profil som ger upphov till den konstanta 

motverkande kraften då förskjutningen ligger i området mellan 10 och 30 mm. När 

förskjutningen närmar sig 40 mm stiger lastpåkänningen snabbt igen. Efter cirka en 

borrhålsdiameters förskjutning övergår stålet (efter att ha vikit sig 90 grader i förhållande till 

utgångsläget) till att börja flyta och slutligen gå i brott efter i medeltal 78 mm. Om 

Swellexbult nr 6 betraktas som en avstickare blir medeltalet av den maximala förskjutningen 

istället 54 mm, se Tabell 19. 

 

 

Figur 20 Typiska resultat från dragtest på Swellex MN16         
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Figur 21 Typiska resultat från skjuvtest på Swellex MN16 

 

Bult nr Diameter 
[mm] 

Typ av 
Test 

Max last 
[kN] 

Förskjutning 
vid max 
belastning 
[mm] 

Max 
förskjutning 
[mm] 

Flytgräns 
[kN] 

Typ av 
brott 

1 
 

36 Drag 121 26 >220 101 Glider 

2 
 

36 Drag 104 37 >220 90 Glider 

3 
 

36 Drag 99 4 >220 99 Glider 

4 36 Skjuv 150 40 43 49  Mellan 
block 

5 36 Skjuv 179 59 64 40 Mellan 
block 

6 36 Skjuv 181 124* 127* 36 
 

Mellan 
block 

Tabell 9 Sammanställning av resultat för Swellex MN16 

* Betong spricker vid hål vilket kan ha medfört att en mjukare klippyta skapats och ett högre värde 
relativt andra skjuvtester skapats 
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3.1.5 Durabar 

Figur 22 visar två kurvor, brickans deformation (Plate deformation) och bultlasten (Bolt load). 

Efter 20 mm deformation har lastpåkänningen snabbt byggts upp, bulten börjar redan här att 

dras ut ur blocket. Bultens förankringskraft reduceras något men ger fortfarande upphov till 

en hög motverkande kraft i intervallet 20-250 mm.  

 

Kurvan (plate deformation) visar hur bergbrickan deformeras och sjunker in mot 

betongblocket och stannar vid en slutlig deformation av cirka 30 mm 

 

I Figur 23 visas tre kurvor, brickans deformation (Plate deformation), bultlasten (Bolt load) 

och brickans lastpåkänning (Load Cell). Lastkurvan (bolt load) visar hur lastpåkänningen 

snabbt byggs upp intervallet 0-10 mm. Det är då bulten tvingas till att böja sig som 

lastpåkänningen stiger kraftigt. Samma kurva planar sedan ut tills bulten går i brott, vanligtvis 

efter 125 mm. 

 

Bergbrickan deformeras cirka 30 mm under skjuvtestet samtidigt som kurvan (load cell) i snitt 

uppgår till 150-160 kN. En sammanfattning av resultaten visas i Tabell 10. 

 

 

 
Figur 22 Typiska resultat från dragtester på Durabar 
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Figur 23 Typiska resultat från skjuvtester på Durabar 

 

Bult nr Diameter 
[mm] 

Typ av 
Test 

Max last 
[kN] 

Förskjutning 
vid max 
belastning 
[mm]  

Max 
förskjutning 
[mm] 

Flytgräns 
[kN] 

Typ av 
brott 

1 20 Drag 215 145 >220 140 Inget 
brott 

2 20 Drag 190 115 >220 135 Inget 
brott 

3 20 Drag 190 80 >220 135 Inget 
brott 

4 20 Skjuv 220 125 130 60 Mellan 
block 

5 20 Skjuv 230 120 135 65 Mellan 
block 

6 20 Skjuv 230 130 135 90 Mellan 
block 

Tabell 10 Sammanställning resultat Durabar 
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I resultatsammanställningen i Tabell 11, jämförs den traditionella cementingjutna 

Kirunabulten med de övriga bultarna. I de två kolumnerna längst till höger är värdet för denna 

satt till 100 %. De övriga bultarnas medelvärde är presenterade som antal procent av 

motsvarande värde för en cementingjuten Kirunabult. Värdena som återfinns i tabellen är likt 

graferna i resultat delen medelvärdet av de tre testarna i varje moment och bultmodell.  

 

Resultatsammanställning     Jämfört Kirunabulten [%] 

  Typ av test Max last 
Max 
förskjutning Last Förskjutning 

   [kN] [mm] [%] [%] 

Kirunabult Cement drag 206 51 100 % 100 % 

  skjuv 202 52 100 % 100 % 

Kirunabult Lim drag  183 75 89 % 147 % 

  skjuv 235 106 116 % 204 % 

Swellex  drag 108 225 52 % >440% (dras ut) 

  skjuv 170 75 84 % 144 % 

RX300 ERB drag 119 225 58 % >440% (dras ut) 

  skjuv 191 72 95 % 138 % 

Durabar drag 198 225 96 % >440% (dras ut) 

  skjuv 227 125 112 % 240 % 

Tabell 11 Resultatsammanställning av laboratorietester (Trondheim) 
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Figur 24 visar samma resultatsammanställning som Tabell 11. Här finns även värdet på den 

slutgiltiga förankringskraften som bulten ger upphov till vid en maximal förskjutning på 250 

mm. Durabar visar på mycket goda förskjutningsegenskaper, tre gånger högre än Swellex och 

RX300 ERB 160+. 
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Figur 24 Resultatsammanställning av laboratorietester (Trondheim)  
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3.2  Utdragstester i KUJ av hela bultar RX300 ERB och Swellex 

Resultat från utdragstesterna av 3 m långa bultar i Kirunavaara redovisas i detta avsnitt. 

Bultarna går inte att dra ut det är istället stålet i bultarna som vid en viss last börjar flyta.  

Graferna i Figur 25 och 26 visar resultatet av medelvärdet av utdragstesterna på åtta bultar 

vardera. Swellexbulten är installerad med 240 bars tryck och RX300 ERB 160+ med 300 bar.   

 

Figur 25 och 26 visar hur stålet i bulten töjs, lasten ökas successivt tills stålet börjar flyta, 

bultarna deformeras plastiskt och dras inte ut från botten. Om en last motsvarande 140 kN 

läggs på bulten kommer den tids nog att slitas av.   
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        Figur 25 Utdragstest på Swellex i KUJ 
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       Figur 26 Utdragstest på RX300 ERB i KUJ 
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3.3 Utdragstester i KUJ Swellexbultar med manschett 

Värdena och graferna ska ses som indikationer för vad som händer då de olika variablerna 

varieras. Tabell 12 visar hur installationstryck, borrhålsdiameter och bergart har varierats för 

olika bultar. 

 

Bult nr 2 och 13 är i Tabell 12 rödmarkerade då de klassas som avvikare och kommer därför 

inte att tas med i analysen.  

 

Tabell 12 Resultat från samtliga tester i KUJ med �manschett� 

 

 

 

 Typ 
Installations 
tryck 

Borrhåls 
diameter Typ av berg 

Nödvändig 
kraft 

Förankrings 
längd 

Förankrings 
kapacitet 

ID. 
Nr  [bar] [mm]  [kN] [m] [kN/m] 

1 Mn16 3m 236 51 Porfyr 58 0,3 193 

2 Mn16 3m 300 51 Porfyr 95 0,3 317 

3 Mn16 3m 240 51 Porfyr 46 0,24 192 

4 Mn16 3m 300 51 Porfyr 58 0,24 242 

5 Mn16 3m 244 51 Porfyr 58 0,31 187 

6 Mn16 3m 300 51 Porfyr 65 0,31 210 

7 Mn16 3m 300 50 Malm 100 0,31 323 

8 Mn16 3m 300 50 Malm 109 0,29 376 

9 Mn16 3m 300 50 Malm 93 0,27 344 

10 Mn24 3m 300 51 Porfyr 84 0,31 271 

11 Mn24 3m 300 51 Porfyr 96 0,31 310 

12 Mn24 3m 300 50 Malm 128 0,31 413 

13 Mn24 3m 300 47 Malm 54 0,31 174 

14 Mn24 3m 300 50 Malm 100 0,31 323 
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Bultarna är alla installerade i 51 mm borrhål i syenitporfyr och i 50 mm borrhål i malm. Trots 

de få värdena kan ett samband skönjas, se Figur 27-29. Då bultarna installeras i malm ökar 

medelvärdet av förankringskraften från 57 kN till 101 kN. 
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Figur 27 Mn16 bultar installerade i syenitporfyr och magnetit 
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Figur 28 Mn16 bultar installerade i syenitporfyr och magnetit 
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Då Mn24 installeras i magnetit blir förankringen cirka 14 procent starkare än för Mn16. Vid 

installation i syenitporfyr blir förankringskraften drygt 30 procent högre. Om samtliga Mn16 

och Mn24 jämförs (bult 2 och 13 bortplockade) är Mn24 nästan 40 procent starkare än Mn16, 

se Figur 29. 
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Figur 29 Förankringskraften för Mn16 och Mn24 vid installation i magnetit och syenitporfyr 
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3.4 Beräkning av minsta förankringslängd 

Genom tillbakaräkning kan den nödvändiga förankringslängden som motsvarar stålets 

brotthållfasthet beräknas specifikt för KUJ:s förhållanden. Genom att bultens verkliga 

förankringslängd är känd samt dess förankringskraft kan den minsta förankringslängd som 

krävs för att en bult skall slitas av beräknas. Syftet med beräkningen är att ta fram den 

förankringslängd som utnyttjar bulten maximalt och gör det möjligt att dimensionera bulten 

mot främst kilutfall. Friktionsbultarnas nackdel jämfört med exempelvis Kirunabulten är när 

bulten installeras i ett block men med en alltför kort del av bulten förankrad i fast berg, bulten 

riskerar att slitas ut ur borrhålet istället för att slitas av, likt testerna av friktionsbultar i 

Trondheim, se Tabell 8 och 9.  

 

 

Figur 30 Känslig situation för en friktionsbult 

 

Swellex Mn16 och RX300 ERB 160+ har en flytgräns på 140 kN medan Swellex Mn24 har 

en flytgräns på 200 kN. Baserat på resultaten från dragförsök i Trondheim beräknas först 

förankringslängden i betong för Swellex Mn16 och RX300 ERB, där bultar med 

förankringslängden 65 cm installeras i betong se Tabell 8 och 9. 

 

Efter detta bestäms förankringslängden i syenitporfyr och magnetit. Detta görs genom att 

använda förankringskraften från dragtesterna där förankringslängden begränsats med 

manschett på Swellex Mn16 och Mn24. 
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Av laboratorieförsöken i Trondheim kan förankringslängden i betong beräknas. Swellex och 

RX300 ERB installeras i två intilliggande betongblock, förankringslängden är för båda 65 cm. 

Medelvärdet av förankringskraften för de tre olika försöken i dragtestet, Tabell 8 används vid 

beräkningarna. 

 

Medelvärdet av förankringskraften från de tre utdragstesterna divideras med 

förankringslängden. Det ger förankringskraften per meter. Genom att dividera bultens 

brottslast med förankringskraften per meter erhålls nödvändig förankringslängd. 

 

Figur 31 visar nödvändig förankringslängd för Swellex Mn16 som krävs för att uppnå 

bultarnas brottslast (140 kN). 
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Figur 31 Nödvändig förankringslängd på Mn16  
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Figur 32 visar nödvändig förankringslängd för Mn24 i syenitporfyr och magnetit. Mn24 har 

en brottslast som är drygt 40 procent högre än Mn16. 
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Figur 32 Nödvändig förankringslängd Mn24 i magnetit och syenitporfyr 
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4 Analys  
Fältförsöken tyder på att en tre meter lång friktionsbult av typen Mn16 eller RX300 160+, 

fullt förankrad som påverkas av en kraft på mer än 140 kN kommer att töjas och till slut slitas 

av. Stålet i bulten börjar vid den här belastningen att flyta och skall enligt tillverkaren ha 

möjlighet att töjas uppemot 30 % av sin längd. Om detta är möjligt eller inte beror antagligen 

på deformationshastigheten. Om deformationen sker för snabbt kommer antagligen bulten att 

slitas av vid en lägre töjning. 

   

Fälttesterna av friktionsbultarna styrker tidigare antaganden om att tre variabler, 

installationstryck, bergart, och borrhålsdiameter, i hög grad och i varierande omfattning, 

påverkar förankringens hållfasthet. Förankringen verkar bli starkare i mjukare bergarter än i 

hårda, alltså bättre i magnetit än i syenitporfyr. Utdragstesterna i Trondheim styrker dock inte 

detta. Här har bultarna installerats i betong med tryckhållfastheten 120 MPa jämfört med 160 

MPa för magnetit i KUJ. Betongen ger den lägsta förankringskraften uttryckt i kN/m. Vad 

detta kan tänkas bero på är inte lätt att säga. Antingen har betongen egenskaper som gör att 

friktionsbultar får en svagare förankring här än installerade i hårt berg eller magnetit. 

Betongen som bultarna installeras i har relativt låg tryckhållfasthet jämfört med magnetit och 

porfyr, detta borde gynna förankringskapaciteten enligt tester i KUJ. Det kan tänkas vara så 

att borrhålen i betongblocken blir slätare än borrhålen i KUJ vilket försämrar 

förankringskapaciteten. Alternativt kan det vara så att värdena från utdragstesterna där 

förankringslängden reducerats med rör (manchett), inte direkt är jämförbara med 

utdragstesterna i Trondheim. Vid installationen av bultarna i Trondheim är 

förankringslängden begränsad av betongblockets dimension och inte av ett rör som förhindrar 

en svällning av större delen av bultens längd 

 

En tänkbar orsak till den lägre förankringskraften i betong kan alltså vara just det faktum att 

bulten här måste svälla efter hela sin längd istället som i en del av fälttesterna, enbart över en 

mycket begränsad längd på 30 cm. Eventuellt skapas en bättre uppsvällningseffekt med 

manschett jämfört med om hela bulten skall svälla fullt ut. 

 

Mekanismen är kanske tydligare om förankringslängden görs ännu kortare. Ju kortare 

förankringslängd en bult har desto högre blir värdet på kvoten kN/m. Detta beskriver Siljebo 

(1987).  
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Bultarna ska installeras med högt installationstryck för att stålet skall forma sig efter sprickor 

och andra ojämnheter och på så sätt skapa en så stark förankring som möjligt. Håldiametern 

tycks också vara en variabel som påverkar bultens förankringskraft, främst om denna används 

i hårda bergarter.  

 

Friktionsbultarna har visat goda skjuvegenskaper i de laboratorietester som utförts i 

Trondheim. Detta styrks även av Ludvig (1984) . Förklaringen sägs vara det låga böjmotstånd 

som bulten ges då den trycks ihop vid skjuvningen och enkelt kan låta sig böjas i 90 grader i 

förhållande till utgångsriktningen. Bulten dras av istället för att skäras av vilket också tyder på 

att det kan vara svårt att helt korrekt efterlikna skjuvande rörelser av hårda bergarter i 

simulerade laboratorietester.  
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4.1 Sammanställning av testade bultar 

Sammanställning av de testade bultarnas egenskaper redovisas i Tabell 13. Friktionsbultarnas 

största svaghet är helt klart dess känslighet för korrosion men har samtidigt en stor fördel i sin 

lättinstallerade och tidseffektiva installation. Friktionsbultarna får inte lika höga värden då 

den maximala styrkan summeras. De grövre friktionsbultarna är visserligen starka men 

begränsas ändå av det faktum att bulten kräver relativt lång förankringslängd jämfört med 

Kirunabulten. Detta är särskilt ogynnsamt då bulten råkar installeras enligt Figur 30, d v s då 

bulten råkar installeras i ett bergblock där endast en kortare del av bulten förankras i fast berg 

och bulten riskera att dras ut. Kirunabulten behöver endast ca 20-25 cm korrekt utförd 

ingjutning för att brotthållfastheten ska överskridas av förankringskraften, Hedström och 

Johansson (2004). 

Både Kirunabulten och friktionsbultarna är långt mer mekaniserade och 

installationsproceduren automatiserad jämfört med den sydafrikanska bulten Durabar, vilken 

installeras manuellt i de gruvor där den idag används, Gibbs(2006). Den manuella 

installationen drar ner betyget för bulten i kategorin vilket också är en säkerhetsfråga. 

Installationssmidigheten toppas av friktionsbultarna då de enbart använder vatten vid 

installationen som medför ett enklare underhåll av utrustningen. Priskategorin är svårbedömd 

och beror i stor utsträckning på vilken kvantitet som upphandlas men just det faktum att 

friktionsbultarna är en mer avancerad produkt än de övriga testbultarna gör att priset förväntas 

vara högre för dessa. Med den konkurrens som idag råder på den här typen av bultar är priset 

kanske fördelaktigare än man kan tro. 

 

                                         Bult  
Kategori 

Kirunabult Swellex/ 
RX300 ERB 

Durabar 

Korrosionsbeständighet 4 2 4 

Energiupptagning/seghet 3 4 5 

Maximal styrka 4 3 4 

Installationssmidighet 3 4 1 

Mekaniseringsnivå 5 5 1 

Pris  4 3 4 

Totalt 23 21 19 

Tabell 13 Sammanställning av testade bultars egenskaper betygsatt 1-5. Sämst =1 Bäst = 5 
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5 Slutsats 

5.1 Laboratorietester i Trondheim  

 Det finns idag bultar som kan hantera stora energier och som ger en betydligt segare 

förstärkning än den idag använda Kirunabulten utan att förankringskraften försämras. 

 

 Kirunabultens bricka kollapsar, det vill säga vränger sig om lasten överskrider 38 kN. 

 

 En friktionsbult av typen Swellex Mn16 eller RX300 ERB 160+ behöver en 

förankringslängd överstigande 65 centimeter för att slitas av annars dras denna ut. Det 

är två gånger längre än förankringslängden för en ändförankrad Kirunabult. 

 

 I ett dragtest är Swellex Mn16 eller RX300 ERB 160+ hälften så starka som en 

ingjuten Kirunabult men nästan lika stark vid skjuvbelastning. 

 

 En Swellex/RX300 ERB utgör en segare typ av förstärkning än Kirunabulten. Efter att 

ha dragits ut 22 cm har den maximala förankringskraften reducerats med 50 % vilket 

innebär att utdragskraften fortfarande är 50 kN. 

 

 Resultaten visar ingen skillnad mellan Swellex eller RX300 ERB.  
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5.2 Fälttester i KUJ  

 Vid användning av friktionsbultar av Swellex- och RX300 ERB typ påverkas 

förankringskraften i stor grad av borrhålsdiameter, installationstryck och i vilken bergart 

dessa är installerade i. 

 

 En Swellex Mn24 behöver minst 50 cm förankringslängd för att full förankringskraft skall 

uppnås och motsvara en ingjuten Kirunabults förankringskapacitet. 

 

 En 3 meter lång Swellex Mn16 eller RX300 ERB 160+ som är fullt förankrad hanterar en 

last motsvarande 140 kN, det vill säga 14 ton innan en permanent deformation uppstår. 

 

 En Swellex Mn16 installerad i syenitporfyr med förankringslängden 30 cm har en 

genomsnittlig förankringskraft motsvarande 57 kN, d v s nästan 6 ton. För att slita av en 

sådan bult krävs att förankringslängden uppgår till 73 cm. 

 

 En Swellex Mn16 installerad i magnetit ger upphov till en förankringskraft cirka 101 kN, 

d v s 10 ton. För att bulten ska slitas av krävs en förankringslängd på 42 cm. 

 

 Swellex Mn24 är nära 50 % starkare än Mn16 då dessa installeras med 300 bars tryck i 

syenitporfyr med manschett (61 kN mot 90 kN).  

 

 Swellex Mn24 har en större förankringskraft än Mn16 vid installation i magnetit och 

syenitporfyr med manschett. 

 

 Förankringslängden för Mn24 måste uppgå till 52 cm i magnetit och 66 cm i syenitporfyr 

för att brotthållfastheten på 200 kN skall uppnås 

 

 Installationstrycket skall vara så högt som möjlig. Ett högt tryck är nödvändigt främst i 

situationer då förankringslängden på bulten är kort. 
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6 Rekommendationer 
Resultatet av försöken visar att det idag finns alternativ till den idag använda Kirunabulten. I 

de fall en bult skall komplettera Kirunabulten i produktionsområden för att effektivisera 

salvcykeln bör en grövre typ av friktionsbult motsvarande Swellex Mn24 användas. Den har 

en högre förankringskraft och på grund av sin grövre konstruktion en högre beständighet mot 

korrosion än svagare modeller. 

 

Friktionsbultar ska installeras med högt installationstryck. Under fältestet av Swellexbultar 

med begränsad förankringslängd (manschett) beslutades det av Atlas Copcos personal på 

plats, att installationstrycket skulle höjas från 240 till 300 bar d v s samma installationstryck 

som Sandviks bultar installeras med. Då installationstrycket ökades från 240 till 300 bar 

kunde en sådan ökning av förankringskraften konstateras att man såg det som nödvändigt att 

ändra instruktionen för installationstrycket. 

 

Friktionsbultarnas största nackdel är dess dåliga korrosionsbeständighet och bör därför aldrig 

installeras i permanenta anläggningar om inte en rostskyddad modell används. Hur dessa 

fungerar är oklart och avhandlas inte i denna rapport. 

 

Durabar installeras idag helt manuellt där den idag används. Idag är den därför inte mogen att 

användas i en modern svensk gruva utan att installationsproceduren först utvecklas. Bulten 

utgör dock i kombination med någon typ av ytförstärkning, exempelvis nät, armerad 

sprutbetong eller motsvarande typ av förstärkningssystem, ett mycket kompetent system som 

betydligt bättre skulle kunna hantera värre sorter av smällberg seismiska händelser eller än 

den idag använda Kirunabulten. LKAB har idag inte så svårartade problem vilket innebär att 

Kirunabulten i nuläget kan utgöra förstahandsvalet som bergbult i LKAB:s gruva i Kiruna. 

Enligt Ortlepp (2007) är inte heller KUJ idag utsatt för sådana bergspänningar att en 

bergförstärkning behöver utformas att vara deformationstålig. 

 

Kemisk förankring används idag i många gruvor men inte i LKAB:s. Om de gaser som kan 

uppstå vid en eventuell användning kan hanteras skulle den typen av förankring eventuellt 

kunna konkurrera med cement som ingjutningsmassa. Det är främst den kemiska 

förankringens snabba härdningstid och okänslighet för vatten som är den största fördelen. Den 
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kil som idag används för att förspänna Kirunabultarna skulle inte vara nödvändig om en 

kemisk förankring gjorde det möjligt att förspänna bulten efter tio sekunder.  

 

Om fortsatta tester ska utföras skulle det vara av stort intresse att se hur exempelvis ovan 

nämnda bultar skulle hantera ett snabbare brottsförlopp i exempelvis ett dynamisk test. 

Testerna framförallt gjorda i Trondheim utfördes i ett relativt långsamt tempo, cirka 5 mm per 

minut. För att bredda kunskaperna på området skulle det vara av stort intresse att se hur 

bultarna hanterar last i ett snabbare förlopp.  
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8 Bilagor 

8.1 Kirunabulten 

8.1.1 Utdragstest 
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8.1.2 Skjuvtest 
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8.2 Ändförankrad Kirunabult 

8.2.1 Utdragstest 
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8.2.2 Skjuvtest 
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8.3 RX300 ERB 

8.3.1 Utdragstest 
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8.3.2 Skjuvtest 
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8.4 Swellex 

8.4.1 Utdragstest 
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8.4.2 Skjuvtest 
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8.5 Durabar 

8.5.1 Utdragstest 
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8.5.2 Skjuvtest 
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8.6  Tryckhållfasthet ingjutningsmassa 
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8.7 Produktblad Durabar 
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8.8 Produktblad RX300 ERB 
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8.9 Produktblad Swellex Mn16 
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8.10  Produktblad Mn24 

 


