
EXAMENSARBETE

Analys av bultning i gruvorna Renstrom,
Kankberg och Garpenberg

Victor Svensson
2013

Högskoleingenjörsexamen
Berg- och anläggningsteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



Analys av bultning i gruvorna 
Renström, Kankberg och 
Garpenberg 
 

  

 

  

 

Författare Victor Svensson 

Handledare Alf Westerlund 

Examinator Rob Hellingwerf 

Ämne/huvudområde Berg- och mineralteknik 

Poäng 15hp 

Betygsdatum  
 

 
 



Innehållsförteckning 

Sammanfattning _____________________________________________________________ 1 
Inledning ___________________________________________________________________ 3 

Bakgrund _____________________________________________________________________________ 3 

Avgränsning __________________________________________________________________________ 4 

Beskrivning av de berörda gruvorna ______________________________________________ 5 

Renström ____________________________________________________________________________ 5 

Kankberg _____________________________________________________________________________ 5 

Garpenberg ___________________________________________________________________________ 5 

Brytningsmetoder ______________________________________________________________________ 6 

Igensättningsbrytning _________________________________________________________________ 6 

Skivpallbrytning ______________________________________________________________________ 6 

Beskrivning av bultning ________________________________________________________ 7 

Systematisk bultning __________________________________________________________________ 7 

Utrustning vid bultning __________________________________________________________________ 7 

Beskrivning av riktverktyg ______________________________________________________________ 7 

Beskrivning av bultrigg ________________________________________________________________ 8 

Handsättning av bult __________________________________________________________________ 9 

Hur placeras bultarna optimalt? ___________________________________________________________ 9 

Metod ____________________________________________________________________ 10 

Hantering av totalstation ________________________________________________________________ 10 

Beräkning utifrån maskinloggar __________________________________________________________ 11 

Hur säker är denna metod för att mäta riktning och avstånd? ___________________________________ 11 

Behandling av data ____________________________________________________________________ 11 

Export till AutoCAD, och ritning av punkter i AutoCAD _______________________________________ 12 



Framtagande av vinklar och avstånd ______________________________________________________ 13 

Statistisk beräkning __________________________________________________________________ 13 

Normalisering ______________________________________________________________________ 14 

Resultat __________________________________________________________________ 15 

Med riktverktyg _______________________________________________________________________ 16 

Utan riktverktyg _______________________________________________________________________ 18 

Handsättning av bult ___________________________________________________________________ 20 

Analys och diskussion _______________________________________________________ 23 
Slutsats ___________________________________________________________________ 24 
Litteraturförteckning _________________________________________________________ 25 
Figurförteckning ____________________________________________________________ 26 
Tabellförteckning ____________________________________________________________ 27 
Bilagor ___________________________________________________________________ 28 
 

 

 

 

 



Förord 

Detta examensarbete har utförts under perioden april-maj 2013 vid Bergsskolan i Filipstad, som ett avslutande 

moment för en högskoleingenjörsexamen inom Berg- och Anläggningsteknik. Arbetet omfattar 15 hp, och har 

utförts i samarbete med Boliden Mineral AB. Mätningar har gjorts i Boliden Minerals underjordsgruvor i 

Garpenberg, Renström och Kankberg.  

Totalt har 244 stycken bultar mätts in. Dessa bultar har satts med olika metoder, spridda över bultriggar med 

och utan riktverktyg, samt manuellt satta bultar. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt mig med examensarbetet. 

 

Filipstad den 27 maj 2013 

Victor Svensson 
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Sammanfattning 

Målet med detta examensarbete är att göra en statistisk analys på hur bultningen utförs med olika metoder. 

Det finns tre olika metoder som bulten sätts på idag, dessa är: 

1. Från bultrigg med hjälp av riktverktyg 

2. Från bultrigg utan hjälp av riktverktyg 

3. Manuell bultning med borrning från borrigg 

Data har samlats in genom att bultarna har mätts när hålen för dessa har borrats. Insamlingen har skett med 

hjälp av totalstation. Underlaget för manuell bultning har varit loggar från borriggar. Datan har sedan 

behandlats i huvudsak i programmen AutoCAD och Microsoft Office Excel. Härifrån har vinklar, avstånd och 

riktningar kunnat beräknas. 

Resultaten pekar på att bultning som utförs från bultriggar med riktverktyg håller högst kvalitet. I genomsnitt är 

avvikelsen på bultarnas riktning 5,4o. Avvikelsen från angivna bultmönster är totalt medel på 0,033 meter, 

mellan bult i rader och mellan rader. Avståndet mellan bultarna är mätt 1,5 meter in på bulten, dvs. mitten på 

bulten (cc-avstånd). 

Detta kan jämföras med bultning som sker utan riktverktyg, här är avvikelsen på bultarnas riktning i 

genomsnitt 9,26o. Avvikelsen från angivna bultmönster är 0,072 meter. 

Vid manuell bultning är avvikelsen på bultarnas riktning i genomsnitt 22,91o, och avvikelsen mellan bultar är 

0,070 meter. 

 

Nyckelord: Bultning; Boliden, Garpenberg; Renström; Kankberg; Analys; Statistisk analys; Kvalitet; 

Bergförstärkning; Bergbult;  
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Summary 

The goal of this thesis is to perform a statistical analysis on how rockbolts are placed using different machines. 

There are three different methods that are used today when mounting a rock bolt. These three methods are: 

1. From a bolt rig using a bolt angle identification tool 
2. From a bolt rig without using bolt angle identification tool 
3. Manual bolting, i.e. drilling holes of the bolt using a regular drilling rig. Then placing the bolts by hand 

from a platform.  

 

Data is collected by measuring the angle and distance between different bolts. Angle and distance is 

measured on the drill steel used to drill the holes. Almost all data have been collected by taking 

measurements using a total station, except for the data underlaying the analysis of manual bolting. The 

underlying data from manual bolting are recorded drill holes from the drilling rigs used.   

The data is then processed mainly in the programs: AutoCAD and Microsoft Office Excel. From here, angles, 

distances and directions could be calculated. 

The results indicate that bolting performed from bolting rigs with a angle identification tool are of best quality. 

On average the deviation for the bolt angle was 5,4 degrees. The deviation from a specified pattern (distance) 

was only 0,033 meters in both directions (inside rows, and between two different rows). All distance 

measurement are made using the CC-distance. 

The above should be compared with bolting that are made without a angle identification tool, here is the 

deviation of bolt direction on average 9,26 degrees. The deviation from a specified bolt pattern is 0.072 

meters. 

In manual bolting is the deviation of bolt direction average of 22.91 °, and the deviation between the bolts is 

0,070 meters. 

 

Keywords: Bultning; Boliden, Garpenberg; Renström; Kankberg; Analys; Statistisk analys; Kvalitet; 

Bergförstärkning; Bergbult;  
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Inledning 

Examensarbetet utförs i samarbete med Boliden Mineral AB, mätningarna har utförts i 

gruvorna Renström, Kankberg och Garpenberg. I dessa gruvor används flera olika 

bultriggar, samt olika riktverktyg för bultningen, i vissa fall används inget sådant verktyg. 

Resultaten från arbetet kommer att presenteras i form av olika tabeller och diagram. Vissa 

av dessa tabeller och diagram kommer att visas direkt i denna rapport, medans en del 

kommer att vara bifogade som bilagor. 

Bakgrund 

Boliden vill analysera kvalitén hos den bultning som utförs i gruvorna Renström, Kankberg 

och Garpenberg. Frågeställningen är om bultarna placeras som avsett enligt de 

förstärkningsplaner som finns. För att kunna få fram en bra bild på hur det ser ut i dagsläget 

måste en del mätningar utföras. Dessa mätningar görs på själva borrstålet vilket borrar hålet 

som bulten senare sätts in i. På detta sätt får man ut riktningen som bergbulten kommer att 

få. 

Planen är att mäta ut riktningen på bulten, samt mönstret som bultarna sätts i, sedan 

jämföra detta mot det bultmönster som man föreskrivit för det berörda stället. De 

bultmönster som efterfrågas i förstärkningsplanen är anpassade till bergets hållfasthet och 

varierar normalt mellan cc-avstånd 1 eller 1,5 m mellan bultarna mätt mitt på bultarnas 

längd.  

Mål/syfte 

Syftet med detta examensarbete är att göra en statistisk analys på hur bultningen utförs i 

Bolidens underjordsgruvor i dagsläget. Idag har man tre olika tillvägagångssätt när bultar 

sätts, dessa är; bultning från bultrigg med ett riktverktyg, bultning från bultrigg utan ett 

riktverktyg samt handsättning av bult. Det man vill ha reda på är med vilken av dessa 

metoder bultarna blir bäst placerade med hänseende på den föreskrivna bultplanen. 

Hur är den bultning 
som idag utförs i 
Bolidens 
underjordsgruvor? 
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Avgränsning 

Detta examensarbete kommer att avgränsas till att endast samla in och analysera data från områden där 

bultning pågår under den tiden som examensarbetet utförs. Det vill säga att arbetet inte kommer att omfatta 

bultning som inte är nyinstallerad. Inga prover på bultens hållfasthet kommer att utföras. 
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Beskrivning av de berörda gruvorna 

Renström 

Renströmsgruvan är idag Sveriges djupaste underjordsgruva, man utför brytning ända ner till 1330 meter i 

dagsläget. I gruvan bryts, som i de flesta av Bolidens gruvor, en komplex sulfidmalm. Produkterna blir sedan 

guld, silver, koppar, zink och bly. Gruvan startades 1952. 

Den brytningsmetod man använder sig av heter igensättningsbrytning. Metoden beskrivs under kapitlet 

Brytningsmetoder. 

Kankberg 

Kankbergsgruvan återöppnades 2012 efter att ha varit stängd sedan 1990-talet. Detta efter att man funnit en 

större fyndighet av guld och tellur i området. Utöver denna nya fyndighet har man tidigare brutit zink och 

koppar i gruvan. 

Den nya fyndigheten är belägen cirka 1 kilometer från det gamla dagbrottet, ingången till gruvan är dock 

fortfarande i det äldre dagbrottet. Stora delar av infrastrukturen i gruvan är idag belägen vid den nya 

fyndigheten, där man bland annat har kontor och matsal under jord. 

Garpenberg  

Garpenberg är den gruva i Sverige som har varit längst i drift. Brytningen startade under 1200-talet i 

Garpenberg. Den malm som bryts i Garpenberg är en komplex sulfidmalm, vilken består av zink, koppar, bly, 

silver och guld. 

Just nu pågår ett expansionsprojekt i Garpenberg. Brytningen skall öka från 1,4 Mton till 2,5 Mton årligen från 

och med 2015. 

Brytningsmetoden man använder sig av i Garpenberg är igensättningsbrytning, man bryter även malm med 

skivpallsbrytning.  
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Brytningsmetoder 

Man använder sig av olika brytningsmetoder i gruvorna. I huvudsak är det skivpallbrytning och 

igensättningsbrytning man använder sig av.  

Igensättningsbrytning 

Igensättningsbrytning kan användas där man har dålig hållfasthet på det omgivande berget. Malmen bryts då i 

skivor, vilka har en höjd på ca 3-6 meter  (Almgren, u.d.). När denna skiva har brutits ut så fylls den igen. Den 

kan fyllas med t.ex. någon form av sand. I Garpenberg är skivhöjden 5-6 m och man fyller rummen med 

gråberg från tillredningen. En figur över hur igensättningsbrytningen fungerar finns i Figur 1.  

Skivpallbrytning 

Vid skivpallbrytning sker brytning så att man borrar laddningshålen nedåtriktat från en ort ovanför den skiva 

som skall brytas ut. Dessa hål laddas sedan, och sprängs. De massor som sprängs ut rasar sedan ned i ett 

lastningsrum. Höjden på de skivor som sprängs kan variera mellan 10-30 meter (Nationalencyklopedin, u.d.). 

En figur över hur Skivpallbrytning går till finns i Figur 2. I Garpenberg används tvärgående skivpallbrytning 

med återfyllning av pastafyll. När ett malmrum har lastats ut fylls det igen med pastafyll som är en blandning 

av bindemedel, anrikningssand och processvatten. Hållfastheten på pastafyllen är vald så att man kan bryta ut 

malmen bredvid pastafyllen och på så sätt utvinna all malm. 

Figur 1. Bild över brytning med 
igensättningsbrytning. Källa: Encyclopedia 

Britannica 

Figur 2. Bild över skivpallbrytning. Källa: 
Encyclopedia Britannica 
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Figur 4. Bultmönster med 

1,5x1,5 meter avstånd. 

Figur 3. En skiss över hur 

bulten ser ut ingjuten i berget. 

Källa: Bergbyggnad av Ulf 
Lindblom 

Beskrivning av bultning 

Den standardbult man använder sig av i Bolidens gruvor tillverkas av 

armeringsjärn. Hur bulten ser ut finns beskriven i Bergbyggnad av Ulf Lindblom. 

För att bulten skall kunna bära upp berget gjuts den in i berget med något 

bindemedel. Vanligt är idag att man använder polyester, men vissa riggar är 

byggda för att man ska använda cement. Fördelen med att använda polyester 

som bindemedel vid utsättningen av bultningen är att berget blir säkrat nästan 

omgående efter att bulten är monterad. Vid användning av cement skall detta 

brinna. Först när cementen har brunnit kan bulten bära någon nämnvärd last. 

Detta kan ta flera timmar innan det är klart. Efter ingjutningen dras en bultbricka 

fast av en mutter mot bergytan.  

Systematisk bultning 

I Boliden använder man systematisk bultning.  Tanken med systematisk bultning 

är att skapa ett trycksatt valv där bulten och berget samverkar för att ge stabila 

förhållanden. Avståndet mellan bultarna är då i förväg bestämt utifrån vilken 

hållfasthet det omgivande berget har. Ett vanligt avstånd mellan bultarna är 

1,5x1,5 meter. 

En bild på hur ett bultmönster kan se ut finns i Figur 4. 

Utrustning vid bultning 

Beskrivning av riktverktyg 

Ett rikt verktyg underlättar bultningen för operatören av riggen. Det fungerar så att 

det till viss del automatiserar bultningen. Det system som Atlas Copco använder 

heter RCS, vilket är en förkortning för Rig Control System. RCS systemet 

används inte bara vid bultning utan kan användas vid alla operationer där det 

borras med rigg. De riggar som används i Renström och Kankberg är utrustade 

med ABC Basic, vilket är den enklaste varianten av RCS systemet. RCS 

systemet finns i tre olika nivåer, dessa är: Basic, Regular och Advanced. Med 
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Figur 5. Skiss över en Atlas Copco Boltec LC bultrigg, 

skissen visar utförandet med plastemulsion som 
bindemedel för bultarna. Källa: Atlas Copcos 

broschyr för LC. 

Figur 6. Sandvik DS510. Källa: Sandviks broschyr för 
DS510 

Basic (Atlas Copco, u.d.) får operatören information om vilken lutning och riktning som borrhålet har, samt hur 

långt avståndet är mellan varje bult. I denna version går det tyvärr inte att ta ut några loggar från riggen. För 

att man skall kunna ta ut loggar behöver riggen ha lägst ABC Regular. 

På de riggar som kommer från Sandvik med riktverktyg finns ett annat system, som är mer ”komplett”. Här 

finns inte olika versioner på systemet, alla funktioner kommer med från början. Det går att ta ut loggarna från 

datorn i riggen genom att föra över dessa till ett USB-minne. 

För att vinkelidentifieringen skall fungera krävs att riggen står rätt uppställd, det vill säga att den står i lod. 

Uppställningen underlättas med hjälp av vattenpass som finns monterade inne i hytten, och sedan justeras 

riggen i den mån det behövs med stödben som kan höjas och sänkas tills allt är i lod. 

Riggarna från Sandvik skall även de ställas upp i lod, till hjälp har man även här stödben för att justera läget 

på maskinen. För att riktverktyget skall fungera på Sandvik riggarna mäts en befintlig rad in med hjälp av en 

laserspalt som finns placerad på bomen. När en befintlig rad är inmätt kan riggen sedan hjälp operatören med 

att navigera till hur en ny bult skall placeras.  

På bommen som alla verktyg är placerade på finns flera 

sensorer, på riggarna från Atlas Copco finns det sex 

stycken sensorer för navigering (Atlas Copco, 2012). 

Dessa sensorer hjälper systemet att orientera sig rätt. 

Funktionen för identifiering av vinklar för bult är ett 

tillägg till RCS systemet på Atlas riggarna. 

Beskrivning av bultrigg 

De maskiner som används i Renström och Kankberg är 

uteslutande tillverkade av Atlas Copco, och modellen är 

Boltec LC. En skiss på hur maskinen ser ut finns i Figur 

5. Som tidigare nämnts så är dock inte alla utrustade 

med riktverktyg. 

I Garpenberg använder man sig av riggar från Sandvik, 

vika är av modellen DS510. Dessa riggar finns både 

med och utan riktverktyg. I skrivande stund finns det 

endast en rigg som har detta riktverktyg. En till är på 
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väg ned i gruvan. Totalt finns det 7 stycken bultriggar i drift. Mätningar har gjorts på 4 av dessa. En bild på hur 

riggen från Sandvik ser ut finns i Figur 6. 

Bultriggen har en bom där borr, munstycke för bindemedel samt bultar är monterade. Mellan varje steg i 

bultningen så byter dessa instrument plats med varandra, så att det rätta instrumentet för steget finns i den 

riktning som borrhålet har. Detta sker utan att armen flyttar på sig, snarare så ”roterar” verktygen runt 

bommen, för att förflyttningen från hålet skall bli så liten som möjlig.  

Vid handsättning av bult borrar man bulthålen först med hjälp av en vanlig borrigg. Dessa riggar är av typen 

Boomer LC, eller L2C. Boomer LC har en bom, och Boomer L2C har två bommar. När dessa hål är borrade 

sätter man sedan bulten för hand genom att en person står i en arbetskorg och trycker in bulten för hand i 

hålet. 

Handsättning av bult 

Vid handsättning av bult borras hålen för bult med hjälp av en vanlig borrigg. Dessa riggar har för det mesta 

två eller tre borrbommar. Efter bultborrningen sätts bulten för hand från en arbetskorg. På borriggen finns 

inget hjälpmedel för att hitta riktning och vinkel på borrhålet.  

Hur placeras bultarna optimalt? 

För att berget skall få bästa möjliga hållfasthet skall bultningen följa det bultmönster som anges i 

förstärkningsplanen. Avståndet mellan bulten mäts i mitten på själva bulten. Därför är det viktigt att veta vinkel 

och riktning på bulten. Detta för att man skall kunna veta hur långt det är mellan bultarna ca 1,5 meter in i 

berget. 

Det optimala är att bulten placeras 90o mot bergväggen. Dock behålls maximal lastkapacitet ned till 80o vinkel 

mot berget (Hustrulid & Bullock, 2001). Därefter avtar bultens möjlighet att bära upp lasten från berget. 
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Metod 

Mätningarna på bultarnas riktningar har gjorts med hjälp av totalstation och sedan behandlats i TopoCAD och 

AutoCAD. Varje bult har mätts när den har satts, det går dock inte att mäta på själva bulten då denna syns för 

dåligt när den är satt i berget. Mätningarna har istället gjorts på borrstålet. För hålet som borras skall ju ha 

samma riktning, lutning och placering som självaste bulten kommer att ha. Det har mätts två punkter en bit 

ifrån varandra för att på så sätt kunna få en linje längs vilken själva bulten är placerad.  

Denna linje som har ritats mellan de två punkterna förlängs sedan med en linje som är längre än vad själva 

bulten är. Bulten som sätts har en längd på 2,7 meter. Den linje som ritas har en längd på 3 meter. 

Anledningen till att den ”förlängda linjen” har en längd på 3 meter är att mätningarna inte kan göras ända fram 

till bergväggen. Det har då kompenserats för att punkterna är mätta en bit in i orten. 

Hantering av totalstation 

Totalstationen är ett känsligt instrument, därför är det väldigt viktigt att instrumentet står vågrät. Uppställningen 

underlättas av att man har en doslibell på ”fästet” till totalstationen, vilket placeras på ett trebent stativ. När 

dess bubbla är centrerad så är instrumentet vågrätt. Ytterligare justeringar görs sedan inne i totalstationens 

meny, där det finns en ännu känsligare libell. Skulle inte totalstationen vara vågrätt uppställd går det inte att 

göra några mätningar. 

 

Figur 7. Totalstationen som användes i mätningarna. 
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Beräkning utifrån maskinloggar 

På de bultar som sätts för hand har inga mätningar gjorts med hjälp av totalstation. Istället är beräkningarna 

baserade på de loggar som kommer från borriggarna. Här antas att de koordinater som kommer från loggarna 

stämmer. Datan från maskinerna samlas då in antingen på ett minneskort, eller ett USB-minne. 

Hur säker är denna metod för att mäta riktning och 
avstånd? 

För att kunna få en fingervisning av hur pass bra denna metod med att mäta bultens placering med hjälp av 

totalstation är jämförs resultaten från totalstationen med loggen från en bultrigg. På de bultriggar som 

mätningarna har gjorts på är det bara en rigg som loggar har kunnat tas ut på (Robolt 7, i Garpenberg). I 

AutoCAD jämförs både riktning och avstånd mellan totalstationen och bultriggens logg. De resultat som fås 

fram kommer att användas som mått på avvikelsen för alla riggar som mätningar har gjorts på. Den 

sammanlagda skillnaden mellan totalstationen och loggen från bultriggen redovisas i Tabell 1. 

 Skillnad mellan 

mätningar 

Avstånd 0,028 m 

Riktning 0,575° 

Tabell 1. Skillnad mellan mätningarna från totalstation och loggar. 

 

Behandling av data 

Eftersom all mätning från totalstationen kommer med vinklar och längder så behöver man låsa totalstationen i 

gruvans koordinatsystem. Detta görs genom att man börjar mätningen med att mäta in två stycken så kallade 

fixpunkter. Dessa punkter finns på bergväggarna och har kända X, Y och Z koordinater. I TopoCAD kan man 

senare utgå från dessa fixpunkter, vilka i TopoCAD kallas för bakpunkter. Utifrån dessa punkter räknar sedan 

TopoCAD om de punkter som är utmätta så att varje punkt får egna koordinater.  
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Figur 8. Ett urklipp från en scriptfil för AutoCAD, med 
koordinater inmatade. 

Export till AutoCAD, och ritning av punkter i AutoCAD 

Dessa koordinater exporteras sedan till 

AutoCAD för vidare beräkning. 

Anledningen till att jag valt att använda 

AutoCAD är att jag har kunskap om 

programmet, och funktionerna är 

lättillgängliga. För att kunna få 

koordinaterna från TopoCAD exporteras 

dessa i .CSV format. Detta för att senare 

kunna ta ut X-, Y- och Z-koordinaterna 

ur .CSV-filen till Excel. Med dessa 

koordinater görs sedan en scriptfil för 

AutoCAD, denna fil har filändelsen .SCR. 

Detta gör att punkterna ritas ut automatiskt i 

AutoCAD. Uppbygganden på .SCR-filen är 

väldigt enkel. Eftersom filen väljs vid ritning 

av punkter i AutoCAD så finns inget kommando för första punkten. Ett utklipp av en scriptfil visas i Figur 8. 

När punkterna är plottade i AutoCAD är det bara att börja dra linjer mellan de punkter som hör ihop. 

.SCR-filen börjar med X-, Y- och sedan Z-koordinaten. Sedan en ny rad där nästa kommando skrivs in. I detta 

fall ._point för att rita ut en enskild punkt. Det är viktigt att varje koordinat är separerad med ett komma och 

inte punkt, då punkt används som skiljetecken 

inom varje separat koordinat. 

När punkterna är ritade finns endast ett ”moln” av 

punkter. Nu skall det ritas ut linjer mellan dessa 

punkter. Det är till stor hjälp att ha TopoCAD öppet 

för att se vilket nummer varje punkt har så att linjer 

dras mellan rätt punkter. 

Figur 9. Bultarna inritade i AutoCAD 
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Framtagande av vinklar och avstånd 

Utifrån varje bult som ritats ut i AutoCAD tas sedan avstånd till andra bultar ut, samt vinkeln och riktningen på 

varje individuell bult. Mätningarna görs på mitten av bultarnas längd eftersom det är det avstånd som anges i 

förstärkningsplanen. Då det utritade bultarna är 3 meter blir halva avståndet i detta fall 1,5 meter in längs 

linjen. Eftersom bultningen sker efter angivelse i rader och avstånd mellan bultar i rader är det intressant att 

veta hur stort avståndet är mellan bultarna och raderna. 

För att få avståndet mellan raderna mäts avståndet mellan individuella bultar i varje rad fram till 

nästkommande rad. Sedan kan man räkna ut medelavståndet på alla dessa avstånd, samt ta ut en 

standardavvikelse. Med hjälp av standardavvikelsen så ser man hur stor spridningen är av olika avstånd.  

För att kunna ta fram avståndet mellan bultarna ritas en förlängning av den uppmätta linjen. Denna linje 

representerar den bult som satts i berget. 

Riktningen på bulten fås fram genom att en linje projiceras över orten där bultarna har satts. Denna linje är en 

teoretisk linje längs vilken bultarna optimalt skall vara placerade. Några exempel på hur bultarna kan vara 

placerade finns i Figur 10. Den gröna linjen i Figur 10 är den teoretiska linjen, placeringen på denna linje fås 

fram genom att man tar fram ett genomsnitt på hur bultarna är placerade. Sedan så kan man enkelt få fram 

avvikelsen från denna. 

Statistisk beräkning 

De vinklar och avstånd som fås fram ur AutoCAD skrivs in i ett Excel-ark. När alla värden från mätningarna är 

inskrivna beräknas medelvärdet samt standardavvikelsen på de olika avstånden och riktningarna. 

Mätningarna sorteras så att det senare går att göra en normalfördelning. Alla punkter plottas sedan ut i en 

normalfördelningskurva, så att man lätt kan få en översikt på hur fördelningen med avstånd och riktningar ser 

ut. 
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Normalisering 

All inmätt data har normaliserats. Anledningen till att datan har normaliserats är att det skall bli lättare att 

kunna jämföra resultaten från de olika bultriggarna. Eftersom det är olika många mätningar på varje maskin så 

måste datan normaliseras för att det skall kunna gå att göra en jämförelse mellan dessa. Hur man utför en 

normalisering beskrivs med hjälp av formeln: 

𝑎 + 𝑥 − 𝐴 𝑏 − 𝑎
𝐵 − 𝐴

 

 

A  =  Ursprungligt  minimum  värde  i  mätningen  

B  =  Ursprungligt  maximalt  värde  i  mätningen  

a  =  Nytt  minimum  värde  i  den  normaliserade  samlingen  av  värden  

b  =  Nytt  maximum  värde  i  den  normaliserade  samlingen  av  värden  

x  =  Värdet  på  det  tal  som  skall  normaliseras 
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Resultat 

Resultaten från mätningarna redovisas som tabeller och kurvor för att få en översiktlig bild över hur bultningen 

utförs både med och utan riktverktyg. För att få en mer detaljerad bild av hur varje enskild bultmaskin fungerar 

hänvisar jag till Bilaga 1 där resultaten från alla mätningar finns presenterade både i tabellformat och som 

kurvor.  

I Figur 10 visas mätningar från två olika bultningstillfällen. Den övre bilden visar bultar som är satt med hjälp 

av riktverktyget, den undre visar bultar som är satta utan riktverktyg. Riktningen på bultarna skall ligga samlad 

längs en teoretisk linje (grön färg i figuren), vilket de bultar som är satta med riktverktyg gör ganska bra. De 

bultar som är satta utan riktverktyg har större spridning, och visar att bultningen har utförts med lägre kvalitet.  

 

Figur 10. Den översta ritningen visar bultar som är satta med riktverktyg, Nedre bilden visar bultar som är satta 

utan riktverktyg. Vyn i båda skisserna är rakt uppifrån. De gröna linjerena är en referenslinje. 
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Med riktverktyg 

Syftet med riktverktygen är att bultarna skall placeras på ett bättre sätt. Man kan se i Tabell 2 att 

standardavvikelsen för bultning utförd med hjälp av riktverktyget är ganska varierande. Dock finns det ingen 

bult som har avvikit med mer än 0,5 m vid användningen av ett riktverktyg, och inte heller någon 

standardavvikelse som är över 0,241 m. 

 Mellan bultar i rad 

1,5 meter 

Mellan bultar i rad 

1,2 meter  

Mellan bultrader 

1,5 meter 

Mellan bultrader 

2 meter 

Standardavvikelse 0,202 m 0,067 m 0,241 m 0,131 m 

Medel 1,361 m 1,118 m 1,655 m 2,128 m 

Tabell 2. Sammanställning av avvikelsen för avstånd mellan bultar satta med riktverktyg. 

 

 Mått på spridning 

Standardavvikelse 4,653° 

Medel 5,41° 

Tabell 3. Spridningsmått för bultar satta med riktverktyg. 

 

Riktningen på bultar som är satta med riktverktyg blir mycket bättre. Standardavvikelsen med riktverktyget är 

endast 4,56o, med ett medel på 5,41o. I Figur 11 syns en fördelning över riktningarna från bultar satta med 

riktverktyget. Jämför man detta mot de bultar som är satta utan riktverktyg så är det en betydligt mindre 

spridning på dessa bultar, där man använder riktverktyg.  

Det finns en del bultar där riktningen är mycket mer än 10o, vad detta beror på är inte klart men kanske är 

berget just på dessa ställen väldigt skrovligt och ojämnt. 
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Figur 11. Fördelning av bultanas riktning med riktverktyg. 

 

Figur 12. Avstånd mellan bult satt med riktverktyg. 
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Utan riktverktyg 

De bultar som satts utan riktverktyg har en större spridning. Standardavvikelsen varierar mellan 0,252 upp till 

0,490. Alla värden finns i Tabell 4.  

Även riktningen på de bultar som sätts utan riktverktyg blir mer spridd, vilken syns ganska tydligt i Figur 13. 

Vad detta beror på är svårt att svara på exakt. Men en anledning är nog att det är svårt att se exakt hur 

bommen är placerad mot bergväggen enbart med blottaögat. Så som operatören sitter placerad idag mot 

bommen så ser man endast ”långsidan” av bommen, vilket gör det svårt att se hur denna är placerad på ett 

precist sätt. 

 Mellan bultar i rad 

1,5 meter 

Mellan bultar i rad 

1,2 meter 

Mellan rader 

1,5 meter 

Standardavvikelse 0,252 m 0,490 m 0,321 m 

Medel 1,424 m 1,154 m 1,565 m 

Tabell 4. Sammanställning av avvikelsen för avstånd mellan bult utan riktverktyg. 

 Mått på spridning 

Standardavvikelse 7,76° 

Medel 9,26° 

Tabell 5. Spridningsmått för bult satta utan riktverktyg. 

De bultar som sätts utan riktverktyg kan man se har en mer spridd riktning, än de om satts med riktverktyg. 

När man tar fram standardavvikelsen på dessa bultar så ligger denna på 7,76 och medelriktningen är på 9,26. 

I Figur 13 kan man se hur spritt riktningen på bulten är. Man kan se att det finns fler bultar som har riktning 

över 10o bland de som är satta utan riktverktyg, än de bultar som är sätts med riktverktyg.  
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Figur 13. Fördelning av riktning utan riktverktyg. 

 

 

 

 

Figur 14. Avstånd mellan bult satta utan riktverktyg. 
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Handsättning av bult 

Riktningen på de bultar som är satta med borriggar är mer spridda än de som sätts med bultriggarna. Tittar 

man på Figur 16 ser man att de flesta bultarna har en riktning på mellan 15-20o. Vad detta kan bero på är 

osäkert, men en trolig anledning kan vara att operatörerna på borriggarna har fler bommar som man borrar 

med. Vilket gör att man inte hinner med att ställa in de på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Figur 15. Handsatta bultar, vilka har borrats med hjälp av en vanlig borrigg. 

 

 

 Mellan bult i rad 

1,5 meter 

Mellan rader 

1,5 meter 

Standardavvikelse 0,263 m 0,349 m 

Medel 0,038 m 0,128 m 

Tabell 6. Spridning av avstånd mellan bultar satta för hand. 
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 Mått på spridning 

Standardavvikelse 4,975° 

Medel 16,784° 

Tabell 7. Spridningsmått för handsättning av bult. 

 

Figur 16. Figuren visar hur riktningen på bultar som är satt för hand är fördelade. 
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Jämförelse mellan de olika metoderna 

Slår man ihop alla de olika diagrammen för de olika metoderna kan vi lätt få en översikt vilken metod som 

skiljer sig mest från det efterfrågade mönstret. 

 

Figur 17. De olika metoderna för att placera bultarna plottade i ett och samma diagram. 

I Figur 17 kan man lätt se att den bultning som utförs för hand (den gröna kurvan) har minst precision, och där 

med sämst kvalitet. Det finns även en skillnad mellan om man har en bultrigg som har ett riktverktyg, eller inte. 

Dock är det värt att påpeka att båda dessa metoder ger et betydligt bättre resultat än bultning som utförs för 

hand. Som väntat blir resultatet bäst vid användning av riktverktyg (blå linje). 

De kurvor som har ritats ut i Figur 17 är avvikelsen från det angivna mönstret för varje metoden, samman 

slaget. D.v.s. det görs ingen skillnad mellan om bultningen genomförts med tex 1,5 eller 2 meters avstånd. Det 

intressant är att se vilken metod som ger minst avvikelse. 
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Analys och diskussion 

Utifrån de data som är insamlat kan man se att riktningen blir mer samlat mot 0-5o när det sätts av riggar som 

har riktverktyg. Detta är inte speciellt oväntat, efter som det är det som är tanken med riktverktyget. Att bulten 

skall bli ”rakare”. Även avståndet mellan bulten överensstämmer bättre med det som beskrivs i bultmönstret 

när bulten sätts med hjälp av ett riktverktyg.  

När bulten sätts utan riktverktyg kan man se att riktningarna blir mer spridda, men majoriteten av bultarna får 

fortfarande en riktning på mellan 0-10o. 

Jämför man diagrammet i Figur 12 med det i Figur 14. Man kan se att avstånden på de bultar som är satta 

med hjälp av riktverktyget är med samlade mot det avstånd som anges i bultplanen, än de som är satta utan 

riktverktyget. Anledningen till detta är troligen att man vid bultning med riktverktyget kan få information i förväg 

om hur ”bulten kommer att se ut” när den är satt. 

Teoretiskt sätt borde kvalitén på manuell bultning bli likadan som den på de ställen där man inte använder sig 

av riktverktyg. Detta verkar stämma ganska bra, om man jämför resultaten i Tabell 6 med det som står i Tabell 

4. Dock verkar det vara så att spridningen av avstånd mellan bultarna är lite större vid handsättning. Vid 

handsättning av bultning borras hålen med hjälp av borrigg, utifrån de data som har funnits till grund för detta 

examensarbete kan man se att riktningen på bulten är större än vid de andra två metoderna. Det skulle kunna 

vara så att man kan förbättra detta genom att gå igenom hur rutinerna ser ut vid borrningen.  

Om bulten placeras för långt ifrån varandra kan stabiliteten i valvet för orten bli sämre än om den hade 

placerats med rätt avstånd.  

Möjliga felkällor till de utförda mätningarna kan vara: 

• Felaktigt kalibrerad borrigg (de data som använts för beräkning på manuell bultning/handsättning 
kommer direkt från borriggen) 

• Yttre störningar vid mätning med totalstation (om det tillexempel har droppat vatten som fångat upp 
laserstrålarna från totalstationen) 
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Slutsats 

Utifrån de data som ligger till grund till detta examensarbete kan man se att kvalitén på bultningen blir högre 

när den utförs av en rigg som har ett riktverktyg.  

De fåtal mätningar som finns på manuell bultning, tidigare kallat bultning för hand. Visar att denna typ av 

bultning ger sämst kvalitet, både med hänseende på mönstret, och även hur riktningen på bultarna är. 

Bultning utan riktverktyg hamnar mellan de två ovan nämnda metoder. Riktningen på bultarna blir här lite 

sämre än de bultar som sätts med riktverktyg. Men mycket bättre än de bultar som borras vid manuell 

bultsättning. Avstånden mellan bultarna blir även detta sämre än de bultar som är satta med hjälp av 

riktverktyg, men bättre än de som sätts vid manuell bultning. 

Slutligen vill man ha så hög kvalité som möjligt bör man bulta så mycket som möjligt med bultriggar som har 

riktverktyg. Då det blir bäst kvalité på denna bult. Viktigt är också att man utbildar operatörerna i hur dessa 

riktverktyg fungerar. För vet inte operatören hur riktverktygen fungerar så är det inte till mycket hjälp att man 

har riggar med riktverktyg.  

Man kan dra slutsatsen att med riktverktyget blir kvalitén på bultningen bättre utförd, när man jämför med 

bultmönstret. I förlängningen leder detta till att det blir mer ekonomiskt att utföra bultningen på detta sätt, då 

färre bultar går åt, och slitaget på maskiner och borrkronor blir mindre. 
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