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Förord 

Detta examensarbete har utförts åt Boliden Mineral AB, med Alf Westerlund som 

intern handledare, och Anders Nyström, Boliden, som extern handledare. Det 

praktiska arbetet har utförts i tre gruvor ägda av Boliden. Den praktiska delen har 

möjliggjorts via en omfattande produktionsuppföljning av bultriggarna från 

Renströmsgruvan, Kankbergsgruvan och Garpenbergsgruvan.   

 

Jag vill särskilt tacka alla operatörer och arbetsledare för Renströmsgruvan, 

Kankbergsgruvan samt Garpenbergsgruvan som för ett gott bemötande och 

samarbete som varit till stor hjälp under den praktiska delen av examensarbetet. 

Jag vill tacka Ingemar Tornberg som var min kontakt för Renströmsgruvan. Aron 

Solanki för Kankbergsgruvan som hjälpt till med frågor kring borrning i berg och 

Bengt Hed för Garpenbergsgruvan som varit till hjälp på plats där. För Kankberg 

och Garpenberg vill jag tacka gruvgeologerna Holger Rilinger och Michaela 

Åberg för hjälpen att ta fram geologikartor för testområden. Jag vill även tacka 

Ida Stenman Vikström som hjälpte mig med betydande materialunderlag för 

ekonomiska analysen för Kankbergsgruvan. Ett tack till Per Gustafsson, Sandvik, 

Anders Ruthberg, Daniel Jonsson, Elin Lundberg, Per-Ivar Marklund, Benny 

Eckhardt samt Tryggve Nilsson, Urban Karlsson, Boliden. 

 

Ett speciellt tack till Anders Nyström och Alf Westerlund för stöd och ett bra 

upplägg under examensarbetes gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

I detta examensarbete utreds det hur en minskning av dimension på kamjärnbultar 

påverkar en gruva produktionsmässigt samt kostnadsmässigt. En omfattande 

produktionsuppföljning har genomförts i två gruvor i Bolidenområdet, 

Renströmsgruvan och Kankbergsgruvan.  Där har installation av 20mm bultar 

följts upp vid användning av Atlas Copco Boltec bultriggar. I Garpenbergsgruvan 

har installationen följts upp vid installation av 25mm kamjärnsbultar vid 

användandet av Sandvik Robolt Ds-510 bultriggar. Detta för att utreda ifall det är 

lämpligt att ändra dimensionen på kamjärnsbultar i Garpenbergsgruvan. 

 

Uppföljningen har gått ut på att mäta produktionspotentialen för de olika gruvorna 

vid användandet befintliga bultriggar där totalt 807 stycken installationer mättes 

upp. Tillbakastudier har gjorts i Kankbergsgruvan och Renströmsgruvan där man 

2012 respektive 2008 installerade 25mm bult. En kostnadsanalys och 

materialåtgång för Kankbergsgruvan för år 2015 20mm respektive 25mm 

kamjärnsbult år 2012 har genomförts. I Garpenbergsgruvan utfördes ett fältförsök 

där alternativ gäng typ och bricka installerades under rådande förhållanden i 

Dammsjön. Stora rörelser i bergsmassan förekommer vilket kräver 

deformationståliga bultar.  

 

Vidare har analys och beräkningar från resultat och tillbakastudier gjort att 

slutsatser kunnat dras. Detta har visat hur förutsättningarna på geologin för de 

olika gruvorna samt material ger skilda resultat för bultningen och vilken 

påverkan en mindre dimension av kamjärnsbultar medför.  

Det har framkommit att kapaciteter på bultriggarna i Renströmsgruvan och 

Kankbergsgruvan höjts efter byte till en mindre dimension av kamjärnsbult. Enligt 

kostnadsanalysen Kankberg baserad på totalkostander sett under 2012 och 2015 

har bytet till en mindre dimension på kamjärnsbulten inneburit har en procentuell 

kostnadshöjning på 48,17%.  Kostnaden per bult har därmed ökat med ca 4 % till 

år 2015.  

 

Vid byte till 20 mm i Garpenbergsgruvan skulle detta medföra en sämre 

deformationsförmåga av bultar som installeras under rådande förhållanden i 

Dammsjön. Gruvan bör som rekommendation undvika att lagerföra olika bultar 

ämnade för olika delar av gruvan pga sämre förhållanden. Bytet till 20mm innebär 

sämre deformationsförmåga som skapar nya problem att lösa berörande 

Dammsjön. Olika bulttyper innebär olika bultriggar anpassade att hantera olika 

dimensioner för skilda förutsättningar i brytningsrum bidrar inte till en 

produktionshöjning.  

 

Framtida beräkningar bör utföras och därmed kunna svara på ifall ett byte till 

mindre dimension skulle innebära ett krav på ett ökat antal bultar per bultrad. 

Detta då mindre dimension av kamjärnsbulten innebär sämre hållfasthetsförmåga. 

I praktisk mening innebär detta att  produktiviteten  sänks då ytterligare bultar per 

bultrad skapar längre tid för bultsättning per brytningsområde. Ifall fler bultar 

krävs per bultrad eller ger upphov till tätare bultrader innebär detta i praktisk 

mening en ökad materialåtgång och därmed ökade bultningskostnader. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

Bergförstärkning är ett mycket viktigt moment inom gruvans drivningscykel för 

att kunna bryta under säkra förhållanden. I Bolidens gruvor används 

betongsprutning och bergbultning som standard inom bergförstärkning. Renström- 

och Kankbergsgruvan ingår i Bolidenområdet där 20mm kamjärnsbultar används. 

Garpenbergsgruvan har grövre bultdimension på 25mm. Med tanke på skillnaden i 

dimension är det där önskvärt att göra ett byte till 20mm. Detta för att använda 

samma dimension på bergbultar i samtliga gruvor. För att kunna ta beslut om detta 

behöver ett antal områden utredas. Det är framför allt viktigt att upplysa hur 

gruvan påverkas kapacitetsmässigt och kostnadsmässigt vid bytet. 

 

1.2 MÅL  

Målet med examensarbetet därmed att utreda om det ur teknisk och ekonomiskt 

synvinkel är lämpligt att ändra bultdimensionen i Garpenbergsgruvan från 25mm 

till 20mm kamjärnsbultar. 

 

1.3 METODIK 

 

För att kunna ta beslut om detta krävs beräkningar och analys av följande: 

 Hur bultningen genomförs i gruvorna. 

 Aktivitetsuppföljning på bultriggarna. 

 Cykeltiderna för bultsättningen. 

 Tillbakastudier från tidigare installationer av 25mm kamjärnsbultar i 

Renström- samt Kankbergsgruvan för att kunna beräkna hur kapaciteterna på 

bultriggarna påverkats efter bytet till mindre dimension.  



 Sammanställning och analys av bultningskostnader i Kankbergsgruvan vid 

användandet att 20mm kontra 25mm kamjärnsbultar. 

 Följa upp vilka anpassningar och justeringar som behövs på bultriggarna i 

Garpenbergsgruvan för att vid eventuellt byte kunna hantera 20mm 

kamjärnsbultar. 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

Utredningen avser enbart polyesteringjutna kamjärnsbultar. Bultningens utförande 

följs upp och jämförs under slumpmässig produktion i tre olika gruvor. I gruvorna 

Renström och Kankberg görs installationen av 20 mm kamjärnsbultar med 

bultriggarna Atlas Copco Boltec LC. I Garpenbergsgruvan används Sandvik 

Robolt Ds-510 för installation av 25mm kamjärnsbultar. 

 

 

 

 

 

 

 

2 BESKRIVNING AV BOLIDENS GRUVOR 

Detta kapitel handlar om gruvorna som ingick i aktivitetsuppföljningen. 

2.1 RENSTRÖMSGRUVAN 

Renströmsgruvan togs i drift 1952 och är med sin djupramp på 1340meter 

Sveriges djupaste gruva. Gruvan ingår i Bolidenområdet, belägen i norra 

Västerbotten, Skellefteåfältet.  Komplexmalm bryts och består av zink, koppar, 

bly, guld samt silver.  Igensättningsbrytning används i gruvan där man som 

återfyllningsmaterial använder gråberg från tillredning, samt anrikningssand. 

 

2.1.1 Brytningsmetod Igensättningsbrytning 

Med igensättningsbrytning tar man ut längsgående orter i malmkroppen. Dessa 

orter kallas brytningsrum och ger tillgång till malm för brytning och därmed även 

utlastningsmöjligheter. Malmkroppen delas upp i skivor som bryts ut i 

uppåtgående riktning vanligen 5-6 meter höga. När en skiva är klar fyller man upp 

det tomrum som bildats vid utbrytningen.  Gråberg och anrikningssand tillsätts 

därmed succesivt dels för att stabilisera väggarna i brytningsrummet och som 

fungerande botten till nästa sektion som bryts. Metoden lämpar sig då de 

geologiska och bergmekaniska förutsättningarna begränsar brytning i större 

utsträckning. Exempelvis vid låg hållfasthet i omgivande berg eller vid en 

oregelbunden malmkropp. 

  

 



 
Figur 1. Igensättningsbrytning. Bild (Britannica 2007). 

 

 

2.2 KANKBERG 

Kankbergsgruvan togs åter i drift år 2012 vid en investering på 475 miljoner SEK 

efter har varit stängd sedan 1990 talet. Detta skedde i och med att en ny guld- 

tellurfyndighet upptäckts. Gruvan tillhör Bolidenområdet och har ett djup på 

500m. Brytningsmetoden som används är igensättningsbrytning med gråberg som 

återfyllnadsmaterial.  

 

 

 

 

 

2.3 GARPENBERG 

Efter att ha börjat bearbetats redan under 1200 talet är Garpenbergsgruvan idag 

Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. 1957 köptes gruvan upp av 

Boliden och har tack vare nya prospekteringar lett till en kraftig ökning av 

malmreserverna. Komplexmalm är idag den malmen som bryts i Garpenberg. 

Framgångsrika prospekteringsinsatser tillsammans med teknikutveckling bidrog 

till en expansion av gruvan. Expansion av Garpenbergsgruvan invigdes den 26 

augusti 2014 och uppskattas uppnå ett produktionstempo från nuvarande 1.4 

miljoner ton till 2.5 miljoner ton 2016. Brytningsmetoden som används är 

skivpallsbrytning. 

 

2.3.1 Skivpallsbrytning  

Brytningsmetoden lämpar sig vid brant stående eller stor sammanhängande 

malmkropp som delas upp i horisontella skivor och tas ut via brytningsorterna. 

Malmen bryts mellan två orter, varvid det som sprängts ut rasar nedåt till ett 

lastrum för transport till uppfordringsschakt. Efter utbrytningen bildas stora rum 

som återfylls för att stabilisera och ge tillgång till kvarvarande malm.  Garpenberg 

använder sig av pastafyll som består av en blandning av processvatten, 

bindemedel samt anrikningssand. 

 



 
Figur 2. Skivpallsbrytning Bild (Britannica 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 BERGFÖRSTÄRKNING  

Bergförstärkning inom bergbyggnad är både en krävande och komplicerad del för 

brytning av bergutrymmen. Bärförmågan beror på sambandet mellan de 

geologiska förutsättningarna och vald bergförstärkningsmetod. Följande kapitel 

handlar om bergförstärkningen i Bolidens gruvor som standard består av 

betongsprutning samt bergbultning. 

 

3.1 SPRUTBETONG SOM FÖRSTÄRKNINGSMETOD 

Syftet med bergförstärkningen är att stå emot yttre belastningar som uppkommer 

av spänningar i berget under ortdrivning. Efter sprängningar i berget genomgår 

bergmassan deformationer vilket leder till att ett nytt jämviktsläge uppnås. 

Rörelser leder till att löst sittande block kan orsaka problem samt olyckor. Risken 

för detta ökar dessutom då bergmassan ofta innehåller vattenförande sprickor. 

Sprutbetong tätar sprickor genom att appliceras på väggar och tak under hög 

hastighet som ökar bergets egen bärförmåga. Fiberarmerad sprutbetong innehåller 

stålfiber som ger ökad deformationsförmåga genom att fördela sprickbildningen. 

Lagrets tjocklek av sprutbetong bestäms av rådande förhållande i 

brytningsrummet. Då utgår man från bergets kvalitet och eventuella sprickor samt 

användningsområde för brytningsrummet. 

 

3.2 BULTNING SOM FÖRSTÄRKNINGSMETOD 

 



Effekten med att både använda bergbultar och sprutbetong bidrar till en 

samverkande zon som stabiliserar berget. Bultar bär upp en last och överför en 

tryckspänning till berget. Syftet är att hålla ihop bergmassan och motverka 

deformationer genom att öka bergets bärande förmåga. 

 

 
Figur 3. Kombinationen av kamjärnsbultar och sprutbetong i Garpenbergsgruvan. Bild  

Morgan Bertholdsson 

 

3.2.1 Systematisk bultning 

Vid systematisk bultning vill man uppnå en valvverkan genom att installera bultar 

efter ett bestämt mönster, (se bilaga principskiss). Detta bultmönster räknas fram 

genom att uppskatta den hållfasthet som behövs i brytningsrummet. Faktorer man 

tar hänsyn till är kvalitén på omgivande bergmassan och avstånd mellan 

spricksystem. Den valverkan som skapas bestämmer hur stor bärförmåga 

förstärkningen ger. Målet är att säkerställa att lösa block och sprickor stärks upp 

vid bultning genom att installera visst antal bultar per kvadratmeter. 

 

Följande dimensioner på kamjärnsbultar används i respektive gruva: 

 

 



 
Figur 4. Dimensioner för kamjärnsbult. Bild (Boliden arkiv, Rock bolt drawing) 

 

3.3 BERGBULTNING MED BULTRIGGAR I DE BERÖRDA 
GRUVORNA 

3.3.1 Atlas Copco Boltec LC 

Renströmsgruvan och Kankbergsgruvan använder sig av Atlas Copco Boltec LC 

bultriggar se bilaga. Arbetsmomenten för bultning är följande: 

 

 Uppställning av riggen mot tidigare installerad bult. 

 Positionering, där bultar mäts in efter visst bultmönster. 

 Uppborrning av bultborrhålet. 

 Injektering av polyesterpatroner som bindemedel. 

 Omblandning av patroner, vilket görs av kamjärnsbulten inuti bulthål. 

 Installation av bergbult då denna förankras i härdat bindemedel. 

 

I brytningsrummet ställer operatören upp riggen i anknytning till den del av 

gruvan som kräver bultning. För att ny bultrad ska följa brytningsrummets 

riktning används laserinstrument. På var sida om maskinen sitter dessa monterade 

och bultriggen ställs upp i förhallande till tidigare befintlig bultbåges riktning. 

Bultningsenheten ställs emot tidigare installerad bult. Bultningsenheten utgör alla 

verktyg som krävs vid bultningen, se figur 5. Dessa är borrningsverktyg, skjutrör 

som injekterar patroner och bultmagasin där bultarna laddas. Totalt kan 108 

polyesterpatroner laddas i patronmagasinet, varav 84 långsamma och 24 snabba 

patroner. Bultmagasinet laddas med 10 stycken kamjärnsbultar. 

 

Den tidigare installerade bulten är ett riktmärke som operatören utgår ifrån. 

Informationen registreras i riggens datasystem och operatören kan därmed utläsa 

på vilket avstånd den nya bulten skall installeras i förhållande till denna.  

Operatören dubbar fast bultningsenheten mot bergväggen för att stabilisera och 

därmed minimera rörelser under uppborrning av bulthålet. Bultarna sätts i form av 

en solfjäder med början från ena väggen som successivt täcker upp hela raden. 



Dataprogramet RCS i skärmen inuti hytten står till grund för information med 

funktioner som riktverktyg och vinkelindikering.  

 

 
Figur 5. Bultningsenhet. Bild Morgan Bertholdsson 

 

3.3.2 RCS Rig Control System  

Med riktverktyg och vinkelindikering får operatören information via en skärm 

under installationsmomenten. RCS är ett databaserat borrningssystem med 

automatiserad fastborrningsfunktion och felsökningsfunktion. Med RCS är att alla 

funktioner samlade på en skärm som sköts via kontrollpanel. Programmet tillåter 

optimal borrning genom justering av parametrarna. RCS har funktionsstyrning 

över patronmagasinet där antalet laddade patroner syns och antal patroner som ska 

injekteras ställs. Inställning för blandningstid av polyesterpatronerna ställs in för 

att passa olika reaktionstider.  

 

 
Figur 6. RCS,Atlas Copco Boltec LC. Bild Morgan Bertholdsson 

 



3.3.3 Sandvik Robolt DS-510 

Garpenbergsgruvan använder sig av bultriggarna Sandvik Robolt DS-510,se 

bilaga. På bommen finns ett laserverktyg som visar en laserbåge på tak och 

väggar. Operatören ställer in kranslasern mot en tidigare satt bultrad varifrån 

utmätning och placering av ny bultrad möjliggörs. TPC 301 EW Control System 

ger operatören tillgång till en visuell bultrad via en skärm i hytten enligt figur 7. 

Måtten mellan bultarna som sätts kommer upp på skärmen för optimal placering.  

Bultmagasinet på Sandvik riggarna rymmer 12stycken kamjärnsbultar. 

 

Under uppföljningen sattes bultarna i taket för att enklare få rätt avstånd och 

placering av de som ska sitta i anfang (ytan som gränsar mellan tak och vägg). 

Därefter sätts bultarna i höger och vänster vägg som nästa steg. Bultriggarna har 

en separat kontrollpanel för polyesterpatronerna där antalet patroner kan ställas. 

 

 
Figur 7. Sandvik Robolt, visuellt bultmönster i skärm. Bild Morgan Bertholdsson 

 

 

3.4 POLYESTERPATRONER SOM BINDEMEDEL 

För att förankra kamjärnsbultar ingjuts dessa med Polyesterpatroner, vilket är ett 

kemiskt bindemedel av tvåkomponentsplast.  Med hjälp av skjutröret som är 

monterad på bultningsenheten injekteras patroner i uppborrade bultborrhålen. 

Före injektering rensas hålen rena från borrkax och löst bergmaterial för att 

undvika att patroner går sönder och att rätt antal får plats. Varje patron är 

uppdelad i två fack med kemiska komponenter. Genom att föra in bulten under 

rotation sönderdelas polyesterpatroner och reagerar under omblandning. Optimal 

härdningseffekt och förankring av bulten uppnås genom rätt blandtid. För lång 

blandning förstör de kemiska komponenterna så att plastmassan inte fungerar. De 

två komponenterna som blandats samman uppnår under väntetid härdning varefter 

bulten kan förankras genom åtdragning av mutter.  

 

Polyesterpatroner uppnår en omedelbar fasthållning i jämförelse med en 

cementingjuten bult som kräver en betydligt längre härdningstid. Boliden 

använder patroner med olika reaktionstider där typ och antal väljs efter rådande 

förhållanden för brytningsrummet. Snabba patroner skjuts först in i hålen varefter 



långsamma patroner. De snabba patronerna medför effektmässigt en tidigare 

förankring som håller bulten på plats varefter de långsamma patronerna stelnar 

och gjuter in resterande längd av bulten.   

 
Figur 8 Princip kamjärnsbults förankring med snabba respektive långsamma polyesterpatroner inuti 

bultborrhål.  Bild (Hoek 2009) 

 

Följande polyesterpatroner med reaktionstiderna används i respektive gruva: 

 

 Renström:  20x450mm, snabba 15 sek, långsamma 60 sek 

 Kankberg:  20x450mm, snabba 15 sek, långsamma 60 sek 

 Garpenberg:  23x500mm, snabba 15 sek, långsamma 45 sek 

 

4 AKTIVITETSUPPFÖLJNING 

 

4.1 UPPFÖLJNINGSUTRUSTNING 

För att notera och beräkna cykeltider per enskild aktivitet under bultning och 

eventuella avvikelser skapades enkäter, se bilaga enkät. Cykeltider avser 

mätsekvenser från uppborrning av bulthålet till låsning av brickan mot berget. I 

enkäten noterades information om brytningsrum, inställningar på bultriggarna 

samt dimensioner och antalet bultar, polyesterpatroner och borrkronor. 

 

 

4.2 AVGRÄNSNING 

Uppföljningen avser bultriggarna Atlas Copcos Boltec LC (Renström, Kankberg) 

med 20 mms kamjärnsbultar och Sandvik Robolt DS-510 (Garpenberg) med 

användning av grövre 25mm kamjärnsbultar. Vardera vid användningen av 

polyesterpatroner som bindemedel. Under uppföljningen utfördes bultning av 

olika operatörer upp vilket bidrog till en naturlig spridning vilket var till fördel då 

testets mening inte var att studera individerna utan själva produktionspotentialen 

av bultriggarna. 

 

4.3 GENOMFÖRANDET 

Bultriggarna följdes upp under slumpmässig produktion gav en naturlig spridning 

över geologiska förhållanden då de gick produktionsmässigt i malm och gråberg.  



 

Följande aktiviteter ingick i uppföljningen: 

 

 Tiden för borrning av bultborrhål. 

 Injektering av polyesterpatroner i bultborrhål. 

 Rotation/blandning, bult förs in under rotation i bultborrhål och blandar 

patroner som skapar reaktion mellan de två komponenterna. 

 Väntetid/efterrotation, härdning av patroner uppnås och bult dras fast. 

 Positionering, tid mellan åtdragen bergbult till nästa fastdubbning. 

 Avvikelser i form störningar/ingrepp under bultsättning. 

 Avbrott avser t.ex. laddning av bult, patroner, byte av borrkrona.  

 

Aktivitetsuppföljningen är uppdelad i följande: 

 

 Produktivitet: Produktionspotentialen för bultsättare under slumpmässig 

produktion. Avvikelser i form av störningar under drift samt avbrott 

inkluderade. Kapitlet avser visa hur bultsättning fungerar med befintlig 

bultdimension där fördelningen över aktiviteters tidsåtgång redovisas i 

procentdelar.  

 

 Effektiv bultning utan störningar: Bultsättning under störningsfria 

förhållanden där störningar inte är inkluderade. Resultat för aktiviteter 

redovisas i medelvärden samt spridningstider per enskild bult.  

 

 Kapaciteter på bultriggar: Kapacitetsuppföljning på bultriggarna per 

testområde under störningsfria förhållanden. 

 

 Sammanställning av förbrukat material under aktvitetsuppföljningen. 

 

4.4 DIMENSIONER PÅ MATERIAL VID AKTIVITETSUPPFÖLJNING 

Tabell 1. Dimensioner på material som användes vid aktivitetsuppföljning.  

 
 

5 DATA FRÅN AKTIVITETSUPPFÖLJNING 

Kapitlet handlar om produktionspotentialen för bultsättare med befintliga 

bultdimensioner. Varje aktivitet redovisas grafiskt och i tabellform där varje 

arbetsmoment tidsåtgång är framräknade i procentandelar. I tabeller finns 

information om antalet bultar/timme och testområdets totaltid. Se bifogade bilagor 

med presentationskartor för de olika gruvorna för ytterligare information om plats. 

Gruva Kamjärnsbult Bultgäng Bricka Patron Reaktionstid Borrkronetyp

Renström 20x2700mm M20 100/12mm 20x450mm 15 sek, 60 sek stift 30mm

Kankberg 20x2700mm M20 100/12mm 20x450mm 15 sek, 60 sek stift,skär 30mm

Garpenberg 25x2700mm UNC1" 100/12mm 23x500mm 15 sek, 45 sek skär 35mm



5.1 RENSTRÖMSGRUVAN PRODUKTIONSUPPFÖLJNING 20MM 
KAMJÄRNSBULT 

 
Figur 9. Produktivitet Renströmsgruvan. Atlas Copco Boltec LC bultriggar vid installering av 20mm 

kamjärnsbultar.   

Kommentar till figur 9. 

Testområden är uppdelade stapelvis och visar fördelningen av enskilda moment 

under bultsättning i procentandelar. Varje testområde visar plats samt nummer på 

bultriggen som användes för bultningen. Linjen speglar produktivitet för 

bultriggar under aktivitetsuppföljningen. Ovanför produktivitetslinjen visas 

sammanställning och fördelningen av avbrott samt störningar som framkommit 

under installationsförloppen i brytningsrummen.   

 



Tabell 2. Sammanställning Renströmsgruvan produktivitetsuppföljning i tabellform. 

 
 

Kommentar till Tabell 2. 

Aktivitetsuppföljningen visar att Renströmsgruvan i snitt installerade 9,1 bultar/ 

timme (testområde 7,8 borträknade). Testområde 7 visar en relativt låg 

produktivitet på 56 % vilket berodde ett antal upprepade problem med skjutröret. 

Dessa blåses i uppdelade sekvenser då det enbart går ladda ett visst antal patroner 

i taget för att undvika stopp i skjutrör. Som standard sköts totalt 2 snabba och 8 

långsamma patroner per bultborrhål i sekvensen (3+3+4).  Med uppdelad 

skjutsekvens finns det risk för spilltid ifall det under dessa inträffar störningar.  

 

De vanligaste förekommande störningarna var relaterade till patronmagasinet som 

ständigt ska rotera och ladda patroner i skjutslang. Med hänsyn till varierande 

bergkvalitet och sprickor användes extra patroner vid sämre bergkvalitet. Detta 

tillsammans med störningar bidrog till att injektering av patronerna var 

tidskrävande vilket framgår i procentandelarna. Detta medförde att färre bultar 

under en timme kunde installeras. Omstart av datasystem förekom i vissa fall 

vilket berodde på problem med själva programvaran, detta medförde extra spilltid 

då patronmagasinet genomgick omregistrering av patroner.  

 

Under laddning av patroner till laddslangen roterar patronmagasinet där varje 

ficka innehåller en patron. Efter omstart av programvara krävdes omregistrering 

av patronantalet vilket medförde viss spilltid. Patronmagasinet hade efter omstart 

och vid fortsatt användning svårt urskilja vilka av fickorna som var tomma vilket 

ledde till tomskjutning. Samtliga inträffade störningar skapade mycket spilltid då 

de antingen inträffade under olika skjutsekvenser eller laddning av patroner i 

skjutslangen. 

  

Högre procentandel i Test 9 för positionering förelåg i besvärligt utstickande berg 

som gav upphov till dålig sikt och problem att dubba fast ordentligt. Test nr 10 

inträffade bland annat två borrstålsbyten varav ett blev igensatt av plast och ett 

kilades fast i bulthål. Under test 10 installerades 10 bult på 51 minuter utan 

inträffade störningar vilket är 11,8 bult/timme som speglar kapabel bultning under 

störningsfria förhållanden 

 

5.1.1 Uppmärksammade avvikelser 

Under aktivitetsuppföljningen uppmärksammades ett antal störningar som bidrog 

till längre tider vid vissa enskilda moment.  

 



 De vanligaste förekommande störningarna var följande: 

 

 Bultkoppen (drivhylsa mutterdragare) missar bult, vid installation av bult 

vrids magasinet som håller bultar varvid bultkoppens uppgift är styckvis 

plocka upp bultar som positioneras och efter förankring drar åt bultmutter.  

 Problem med patronmagasin, fastnat patron eller patron som gått sönder. 

 Dålig justering patronmagasin. Läser om patroner, måste ibland starta om 

datasystem RCS, registrerar om patroner. 

 Bultmagasinet roterar inte. 

 Problem med skjutrör som fastnar i klon. 

 Svårt hitta med skjutröret i uppborrat hål. 

 

5.2 KANKBERGSGRUVAN PRODUKTIONSUPPFÖLJNING 20 MM 
KAMJÄRNSBULT 

 
Figur 10. Produktivitet Kankbergsgruvan. Atlas Copco Boltec LC bultriggar vid installering av 20mm 

kamjärnsbultar 



Tabell 3. Sammanställning Kankbergsgruvan produktivitetsuppföljning i tabellform 

 
 

Kommentar till Tabell 3. 

Aktivitetsuppföljningen visade att det i genomsnitt sattes 9,6 bultar/ timme.  

Testområde 5 visar 7.8 bult/timme kommer sig av påträffandet av mycket 

hårdborrade bergmaterial. På16st bulthål var 8st godkända installerade bultar. För 

8 godkända bultar förbrukades 2 borrstål och 10 borrkronor, varav 7 stiftkronor 

och 3 skärkronor.  

 

Efter kontakt med geolog för Kankbergsgruvan kunde geologikartor tas fram 

baserade på kartering av borrkärnor, se bilagor. Den geologiska förutsättningen 

visar förekomster av Topaz och sericitkvartsit, Andalusit och Korund (Korund, var 

enligt geolog förekommande men svår att se, då hårdheten överstiger Topaz är det 

Korund som skapar ytterligare problem). Enligt Mohs hårdhets skala visar Topaz 

en hårdhet av 8 och Korund 9. Sericitkvartsit och Andalusit med hårdhetsklassen 

7.5 försvårar tillsammans med tidigare nämnda bergarter uppborrning av bulthål. 

Som standard sköts 2 snabba och 7 långsamma patroner per bultborrhål. 

 

Tabellen visar relativt höga procentandelar för härdningstiden av patronerna. 

Detta berodde på nedkylda patroner som medförde längre härdningstid innan man 

kunde förankra bulten. Kankberg använder sig av samma patron typer och 

reaktionstider som Renström. Testerna visar att trots färre antal patroner i varje hål 

jämfört med Renström bidrar de nedkylda till större tidsåtgång för härdningstiden 

per bult. 

 

5.2.1 Uppmärksammade avikelser 

Vanligaste störningarna var av typen: 

 

 Bultkoppen (drivhylsa mutterdragare) missar plocka uppbulten, feljusterad 

eller hamnat fel. 

 Startar om datasystem för patronmagasin, scannar om patroner. 

 Nedkylda polyesterpatroner som ger längre härdningstider. 

 Mutter dras snett på gäng beror på stort tryck från mutterdragare på 

muttern. Åtgärd: backar på verktyget. 

 

 

Aktivitet Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6

Borrning 41% 36% 34% 37% 41% 39%

Hålrensning 0% 0% 1% 1% 1% 4%

Injektering 13% 11% 11% 13% 10% 10%

Rotering/blandning 8% 8% 8% 9% 7% 8%

Väntetid/efterrot 17% 15% 14% 15% 14% 15%

Positionering 8% 8% 8% 7% 5% 6%

Produktivitet 87% 78% 76% 82% 78% 82%

Typ

Antal bult 24 28 29 40 31 14

Antal icke godkända 0 0 1 0 1 0

Cykeltid utan lunch (h) 2,5 2,83 2,96 3,8 3,98 1,4

Bultar per timme 9,6 9,9 9,8 10,5 7,8 10,0



5.3 GARPENBERGSGRUVAN PRODUKTIONSUPPFÖLJNING 25 
MM KAMJÄRNSBULT 

 
Figur 11. Produktivitet Garpenbergsgruvan vid installering av 25mm kamjärnsbultar med Sandvik 

Robolt DSC 510. 

 
Tabell 4. Sammanställning Garpenbergsgruvan produktivitetsuppföljning i tabellform. 

 
 

Kommentar till Tabell 4. 

Produktionsuppföljningen visade ett genomsnitt av 11 stycken 25 mm 

kamjärnsbultar/timme. Resultaten från uppföljningen visar en full produktivitet 

för Testområde 14 där bultningen utfördes utan inträffade störningar vilket påvisar 

den kapabla kapaciteten.  Under test 4,5,6 förekom det problem med klon som 

håller bulten vid laddningen av bult. Denna var feljusterad vilket resulterade i att 

bulten hölls hårt så den skrapade i klon under rotering. Detta gav extra tid som var 



svår att uppmäta, då roteringen ansåg tiden för blandning av patroner inuti 

bulthålet. 

Patronmagasinen klarade enligt operatörer inte av att fyllas maximalt då fullt 

magasin skapa stort tryck på patroner och problem vid laddning. Patroner hade en 

tendens att fastna och fick plockas ur magasinet för hand. Upprepade gånger 

hindrades skjutluckan i patronmagasinet att stängas vilket berodde på skarven på 

patronerna fastnade. Detta berodde dels på plastrester inuti skjutslangen samt svår 

böj som skapade problem för laddning av patroner till skjutslangen.  Som standard 

sköts 5 patroner (2+3) i en skjutsekvens bestående av 2snabba och 3 långsamma. 

Patronmagasinet var av annan konstruktion på Sandvik riggarna. Vid laddning av 

patroner öppnades patronmagasinet uppifrån och patroner laddades buntvis i två 

separata fack. 

5.3.1 Uppmärksammade avvikelser 

 

 Klon som håller bulten tappar trycket, troligen ventil fel vilket bidrog till 

att den släppte bulten som ramlade ur magasinet. 

 Klon håller hårt i bult, feljusterad, håller bulten hårt som skrapar mot klon 

under rotering, kör in bulten i bulthålet innan de släpper på klon för att 

motverka att bulten tappas. 

 Svårt hitta hålet med skjutrör, ställd fel i förhållande till klon. 

 Polyesterpatroner fastnar i magasin, plockas ur för hand. 

 Patronmagasin problem, patroner fastnar omlott i skjutslangen, laddar 

färre antal patroner (2+2) d.v.s. 2 snabba och 2 långsamma för att 

underlätta skjutningen. 

 Skjutluckan i patronmagasinet som stängs efter laddade patroner i 

skjutslangen hindras stänga när patroner sticker ur.  Berodde på rester av 

plast i skjutslangen, trycker in patroner i slangen för hand. 

 Svår böj på skjutlangen direkt efter patronmagasin försvårar laddning. 

 Skjutrör fastnar i klon. 

 Problem vid vinkelidentifiering, svårt ställa in rätt läge av bulten 

 

5.4 SAMMANSTÄLLNING AV FÖRBRUKAT MATERIAL 

Följande figur visar andelen förbrukat material från gruvorna vid installation av 

polyesteringjutna kamjärnsbultar från uppföljningen. 

 

 
Figur 12. Förbrukat material från aktivitetsuppföljningen. 

 

 

 

 

 

Gruva

Uppborrade 

bultborrhål  Bultar

Patron 

snabb

 Patron 

långsam

Totalt 

patroner Borrkronor Borrstål

Renström 192 187 419 1583 2002 20 stiftkronor 3

Kankberg 175 167 350 1226 1576 28 (varav 3 skär) 2

Garpenberg 440 434 965 1691 2656 53 skärkronor 2



5.5 SAMMANSTÄLLNING AVIKELSER SOM STÖRNINGAR SAMT 
HÄNDELSER UNDER PRODUKTIONSUPPFÖLJNING 

5.5.1 Renströmsgruvan Atlas Copco Boltec LC 

Test 1 Boltec 31 

1. Hylsan mutterdragare lossnar helt, monteras av operatören 

2. Patronmagasin ”tomskjuter” patroner (tomma fickor i patronmagasin)  

3. Patron magasin roterar inte. 

4. Patronmagasin kräver omregistrering av patroner. 

5. Läckage skjutslangen. 

6. Hylsan mutterdragare lossnar igen, monteras av operatören. 

 

Test 2 Boltec 32 

1. Läckage hydraulslang till kedjematararen. 

2. Patronmagasin krånglar, tomskjuter patroner. 

 

Test 6 Boltec 32 

Problem elmotor slutar fungera, tvingas avbryta testet. 

 

Test 7 Boltec 31 

1. Patronmagasin läser om patroner, extra spill tid. 

2. Svårt få in skjutrör i bultborrhål. 

3. Drar tillbaka skjutrör för långt, åker ur läge i klon. Slang ser kort ut. 

4. Drar tillbaka skjutrör för långt, åker ur läge i klon. Slang ser kort ut. 

5. Problem med skjutrör som fastnar i klon. 

6. Problem slangmataren. 

7. Problem skjutrör kärvar, Nytt hål, då plastmassa härdat.  

8. Skjutrör problem, fastnar. 

 

Test 8 Boltec 31  

1. Utstickande berg i vägen ger upphov till nytt hål. 

 

Test 9 Boltec 31 

1. Besvärligt utstickande berg, svårt hitta med skjutrör, ställer position. 

2. Besvärligt utstickande berg, svårt hitta med skjutrör, ställer position. 

3. Besvärligt utstickande berg, svårt hitta med skjutrör, ställer position. 

4. Besvärligt utstickande berg, svårt hitta med skjutrör, ställer position. 

5. Besvärligt utstickande berg, svårt hitta med skjutrör, ställer position. 

6. Besvärligt utstickande berg, svårt hitta med skjutrör, ställer position. 

 

Test 10 Boltec 32 

1. Data felmeddelande: borrsläde ogiltig position upprepade gånger. 

2. Tappar bult ur magasin. 

3. Lågt vattenflöde, plast sätter igen borrstål och borrkrona. Byte borrstål. 

Inträffade då man försökte rensa upp bultborrhål efter injekterat patroner.  

4. Tappar bult ur magasin under installationen. 

5. Tappar bult ur magasin 

6. Byte borrstål, fastnar/kilar fast i spricksystem i bultborrhål. 

7. Tappar bult ur magasin. 



5.5.2 Kankbergsgruvan Atlas Copco Boltec LC 

Test 1 Boltec 82 

1. Byte regulator, fel dämpartryck fall. Dämpartryck lägre än 33.5(satt gräns) 

2. Borrmaskin går sönder, kör till verkstad. (BYTE Rigg Boltec 81): 

3. Bult hoppar ur hylsan, rättas till pga. Deformerad skyddskrans runt 

bulthållare. Hylsan missar då att plocka upp bulten. 

4. Bult hoppar ur hylsan, rättas till, inträffar på grund av deformerad krans 

runt bulthållare. Hylsan missar plocka upp bulten. 

5. Mutter skär fast i gängen, åtgärd, växlar mellan vä/hö vid åtdragning. 

6. Mutter skär fast i gängen, åtgärd, växlar mellan vä/hö vid åtdragning. 

7. Mutter skär fast i gängen, åtgärd, växlar mellan vä/hö vid åtdragning. 

8. Mutter skär fast i gängen, åtgärd, växlar mellan vä/hö vid åtdragning. 

 

Test 2 Boltec 81 

1. Kraftigt lutande golv, patron åker ur facket och fastnar. 

 

Test 3 Boltec 82 

1. Mutterdragare hamnar snett i släden, kör tillbaka den maximalt för att 

centrera den i sitt läge. 

2. Mutter dras snett på gäng beror på stort tryck från mutterdragare på 

muttern, lättar tryck genom att backa verktyget. 

3. Borrkrona spricker. 

4. Borrkrona spricker. 

 

Test 4 Boltec 82 

1. För lågt dämpartryck kilar fast borrstålet. 

2. Skjutrör går inte in, skiva lossnar. 

3. Bult hamnar snett i magasin o förhållande till hylsan, trycker bulten ur 

läge. Roterar magasin så bult hamnar i rätt läge i hylsan. 

4. Skjutrör spricker pga. fullt hål. 

5. Sliten krona väller ut plast ur hålet p.g.a. mindre krondiameter. 

 

Test 5 Boltec 81 

1. Bultar hamnar snett/fel i mutterdragaren justeras genom att rotera magasin. 

2. Borrsjunket upplevs sänkt. 

3. Nytt hål 1.9 m in borrkrona slut. 

4. Byter krona igen ställd matning 92 slagverk 170. 

5. Nytt hål borrkrona spricker fastnar i hålet. 

6. Nytt hål borrkrona fastnar i hålet. 

7. Nytt hål skärkrona slut, 

8. Nytt hål borrkrona slut sänker inställning mat85 slag 200 

9. Nytt hål, kronan fastnar i hålet 0,37 m in 

10. Nytt hål kronan tar slut 2.43 m in. 

11. Kronan fastnar i hålet. 

 

Test 6 Boltec 81 

1. Startar om dator, patronmagasin krångel, scannar om patroner. 

 



5.5.3 Garpenbergsgruvan Sandvik Robolt DSC 510 

Test 1 Robolt 6 

1. Nytt hål, svårt finna uppborrat hål med skjutrör, växlar tillbaka och provar 

återfinna hålet med borrstålet.  

2. Kedjan till borrmaskin går av. 

3. Svårt hitta hålet med skjutrör, går ur hytten. 

4. Svårt hitta hålet med skjutrör, går ur hytten. 

5. Rättar till bultar i magasin. 

6. Svårt hitta hålet med skjutrör. 

 

Test2 Robolt 6 

1. Klipper av en bit av skjutrör 

2. Tappar bult ur magasin, klon som håller bulten tappar trycket, ventil fel? 

 

Test3 Robolt 6 

1. Nytt hål, bulten sticker ut för långt ut. 

2. Tappar bult ur magasin. 

3. Svårt hitta hål med skjutrör. 

 

Test 4 Robolt 6 

1. Tappar bult ur magasin, ventil tappar trycket. 

2. Tappar bult ur magasin, fastnar i hylsan och hänger snett,  

3. Injektslang slirar i slangmataren. 

4. Besvärligt utstickande berg 

 

Test 5 Robolt 6 

1. Magasinkrångel, skjutluckan som håller trycket. Smörjer magasin.  

2. Ena klon håller hårt i bult, ställd för lågt, feljusterad, måste nå hålet med 

bult innan de släpper på klon annars skrapas klo bulten. 

3. Svårt hitta hålet med skjutrör. 

4. Kedjan till borrmaskin går av. Kanske från feljusterad klo. Går på samma 

släde. Skrapar mot kamjärnet då den ska rotera fram bulten uppstår 

belastning.   

 

Test 6 Robolt 6 

1. Svårt hitta hålet, testar växla tillbaka till borrstålet, skjutrör ställd fel i 

förhållande till klon. 

2. Klon klämmer hårt på bulten vid laddning. 

3. Smörjer skjutluckan som håller trycket, magasin krångel. 

4. Bult hamnar snett, stöter i väggen tappar bultar, enbart fingrar håller dem. 

 

Test 7 Robolt 8 

1. Nytt hål, gängen skär 

2. skjutrör släpper från skarvningen (tejpad infattning). 

3. Nytt hål, för lite plast i hålet, bulten går inte att dra åt. 

4. Nytt hål för lite plast går inte dra åt bulten. 

5. Tappar bultar, laddas om. 

6. Patron fastnar i magasin, plockas ur. 

7. Tappar bultar, slår balk mot väggen. 



8. Borrstål kilar fast, nytt hål. 

9. Tappar bult, klorna släpper trycket, pulserar, ventilfel. 

10. Patronmagasin krångel patron fastnar. 

11. Patronmagasinkrångel  

12. Skjutrör fastnar i klo mynningen 

 

Test 8 Robolt 8 

1. Rengör kranslaser glaset 

2. Patronmagsinkrångel, patron fastnar, plockas ur. 

 

Test 9 Robolt 7 

1. Läckage hydraulslang till borrmaskin, dras åt. 

 

Test 10 Robolt 7 

1. Patronmagasin krångel 

2. Patronmagasin krångel, patroner fastnar omlott i skjutslangen, skjuter 

(2+2) för att underlätta skjutningen av patroner. 

3. Patronmagasin problem patroner fastnar omlott, lucka hindras stänga pga 

skarven på patroner. Kan antingen bero på mkt plast i skarven mellan 

hårdplastslang och gummi slang eller böjen är stor på slang.  

4. Hydraulslang brister till slagverket tillhörande borrmaskinen, under 

borrning. 

 

Test11 Robolt 7 

1. Ny slang från magasin, hårdplastslangen, fastnar så mkt plast i skarven 

mellan denna slang och gummislangen. Hårdare patroner har svårare att 

kröka sig i böjen, plastrester och hård böj på slang göra att inte patroner 

går in så lätt som de skall. Måste ladda mindre i varje skjutning. 

2. Bult drar snett går inte dras åt. 

3. Nytt hål, bult skär fast. 

4. Patronmagasin krångel 

 

Test 12 Robolt 7 

1. Patronmagasin krångel, patron fastnar i skjutluckan, skarven på patron 

sticker i vägen, trycker in patronen med fingret in i injektslang. 

2. Patronmagasin krångel, patron fastnar i skjutluckan, skarven på patron 

sticker i vägen, trycker in patronen med fingret in i injektslang. 

3. Patronmagasin krångel, patron fastnar i skjutluckan, skarven på patron 

sticker i vägen, trycker in patronen med fingret in i injektslang. 

4. TEST, testar föra in patroner med rakare böj på hårdplastslangen, de 

snabba patronerna ligger först i skjutföljden vilket innebär att de kanske 

går trögt att få in i slangen. Stor böj på slangen. Lägger ner slangen på 

marken mer uträtad slang, vilket gör skjutningen lättare. 

 

Test 13 Robolt 3 

1. Borrstål fastnar i spricksystem, byter borrstål samt nacken. 

2. Magasinkrångel, lågt lufttryck, släpper patroner. 

3. Nytt hål bult går inte dra fast, för lite patroner. 

4. Problem med patronmagasin. 



5.6 EFFEKTIV BULTNING UNDER STÖRNINGSFRIA 
FÖRHÅLLANDEN 

Kapitlet handlar om resultaten från aktivitetsuppföljningen varifrån avvikelser i 

form av störningar och avbrott är borträknade. Detta för att beräkna kapaciteter på 

bultsättare per gruva under störningsfria förhållanden. Varje gruva är uppdelade i 

medelvärden per testområde samt spridning per enskild bultinstallations totaltid. 

Eventuella skillnader på medelvärden sett per testområde grundar sig i skillnader 

på geologiska förutsättningar i form av hårdheter av bergmaterial samt olika 

sprickigheter. Viss förlängd totaltid sett per bult kommer sig därmed på grund av 

viss skillnad i geologiska förutsättningar per testområde som lett till behov av 

hålrensning eller större antal polyesterpatroner. 

 

 

5.6.1 Renströmsgruvan medelvärden för aktiviteter per testområde 

 

 
Figur 13. Renströmsgruvan 20mm kamjärnsbult medelvärden per testområde under störningsfria 

förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6.2 Spridning per enskild bult per testområde 

 
Figur 14. Renströmsgruvan 20mm kamjärnsbult spridningstider per bult  

 

 

5.7 KANKBERGSGRUVAN MEDELVÄRDEN FÖR AKTIVITETER 
PER TESTOMRÅDE 

 
Figur 15. Kankbergsgruvan 20mm kamjärnsbult medelvärden aktiviteter per testområde under 

störningsfria förhållanden. 

 

 

 

 



 

5.7.1 Kankbergsgruvan spridning per enskild bult per testområde 

 
Figur 16. Kankbergsgruvan 20 mm kamjärnsbult spridningstider per bult.  

 

5.8 GARPENBERSGRUVAN MEDELVÄRDEN FÖR AKTIVITETER 
PER TESTOMRÅDE 

 

Figur 17. Garpenbergsgruvan 25mm kamjärnsbult medelvärden aktiviteter per testområde under 

störningsfria förhållanden. 



5.8.1 Gaprenbenberg spridning för enskild bult per testområde 

 
Figur 18. Garpenbergsgruvan 25 mm kamjärnsbult spridning per enskild bult per testområde. 



Kommentar till figur 18 

De högre totaltiderna för vissa bultar kommer sig dels av större andel 

hålrensningar samt extra behov av polyesterpatroner vid sämre berg kvalité. 

Spridningen påvisar variationen i brytningsrummen under bultsättningen. 

 

 
Figur 19. Sammanställning medelvärden för aktiviteter under störningsfria förhållanden sett i 

procentandelar. 

 

5.9 KAPACITETERNA PÅ BULTSÄTTARNA 

 
 
Figur 20. Kapaciteterna på bultsättare med befintliga bultdimensioner. 

 



Kommentar till figur 20 

Kapaciteterna avser bultning under störningsfria förhållanden. Garpenberg visar 

en kapacitet på 16,4 bultar/timme vid användning av Sandvik Robolt Ds-510 

bultriggar. Renströmgruvan en kapacitet på 15,9 bultar/timme och Kankberg 14,6 

bultar/timme där man i båda gruvorna använder sig av bultriggarna Atlas Copco 

Boltec LC. Skillnader i borrtider sett mellan gruvorna speglar variation av 

bergmaterialets hårdhet samt typer av borrkronor.  Figuren visar kortare borrtiden 

i Renströmsgruvan jämförelsevis med Garpenbergsgruvan. De längre tiderna för 

Kankbergsgruvan grundar sig i bland annat i mkt hårdborrade bergmaterial. 

Tiderna för injektering av polyesterpatroner skiljs åt mellan gruvorna. Detta beror 

dels på antal patroner samt skjutsekvenserna, patronmagasinets utformning och 

variation av bergkvalitet som styr patronantalet. Effekten av att kunna skjuta 

patroner i en skjutsekvens bidrar lägre totaltid.  Utformning av patronmagasinen 

skiljer sig något då Atlas Copco Boltec LC bultriggar har ett patronskåp bestående 

av olika fickor som styckvis laddas och på så vis lagrar en patron. Fickorna är 

uppdelade efter patronsorter som roterar vid laddning till skjutslang enligt önskad 

mängd.  Vid skjutning av patroner delades antalet upp i sekvenser i 

Renströmsgruvan och Kankbergsgruvan. Sandvik Robolt DSC 510 bultriggar 

bestod av ett patronmagasin uppdelad i två fack för snabba respektive långsamma 

patroner som fylldes uppifrån. Vid skjutning av patroner kunde dessa skjutas i en 

sekvens. Standard för Garpenbergsgruvan var 5 patroner varav 2 snabba 3 

långsamma.  Den något högre tiden för Kankbergsgruvan gällande väntetid för 

patroner grundar sig i nedkylda patroner som förlänger härdningstiden avsevärt. 

 

6 TILLBAKASTUDIER FRÅN TIDIGARE 
INSTALLATIONER AV 25MM KAMJÄRNSBULT 

Kapitlet handlar om tidigare installationer av 25mm kamjärnsbult från 

Kankbergsgruvan 2012 samt Renströmsgruvan. 

 

6.1 KANKBERGSGRUVAN  

 
Figur 21. Kankberg. Medelvärden för aktiviteter i olika brytningsrum vid installation av 25mm 

kamjärnsbult från 2012.  Bild från Report - Optimisation of bolting cycle in Kankberg mine. 



Kommentar figur 18. 

Figuren visar medelvärden för olika hårdheter på bergmaterial från olika 

testområden vid tidigare installationer av 25mm kamjärnsbultar. Testområden är 

uppdelade i olika klasser för hårdeter på bergmaterial. ”Ore production -middle 

rock mass condition” respektive ”-hard rock mass” innebär medel hårda samt 

hårda bergmaterialförhållanden ur malmproduktion syfte, samt barren rock 

(gråberg).   

 

 

6.1.1 Spridning per bult per testområde 

 
Figur 22. Kankberg 2012 25mm kamjärnsbult spridning per enskild bults totaltid vid olika 

testområden. 

6.1.2 Kapaciteter på bultsättare vid 25mm kamjärnsbult Kankberg 
2012 

 

 
Figur 23. Kapaciteter på bultsättare 25mm kamjärnsbult Kankberg 2012.  



Kommentar figur 20. 

Hårdborrade bergmaterial förlänger borrtiden avsevärt jämförelsevis med mindre 

hårda bergmaterial som gråberg. I medelhårda bergmaterial låg kapaciteten på 12 

bultar/timme. Enligt aktivitetsuppföljningen vid installation av 20mm 

kamjärnsbult visar Figur 16 från kapitel 5.8 för Kankberg 14,6 bultar/timme, en 

ökning på 2,6 bultar. I hårda bergmaterial installerade man 6st 25mm 

bultar/timme. Enligt produktionsuppföljningen bidrog påträffandet av hårda 

bergmaterial att 7.8st 20mm bultar/timme installerades.  

En stor anledning att Kankbergsgruvan bytte till 25mm kamjärnsbultar var 

problem i anrikningsverket. Gruvan saknar kross och innan malmen skickades till 

anrikningsverken kunde inte bultarna sorteras bort. Detta medförde att bultarna 

rev hål på transportbanden och produktionsstörningar som följd.  

EXCEL filen databas 30/10 visar ytterligare info hårdborrat material som visar 

samma tid som mina borrtider i dessa förhållanden.  (Se flik: Kankberg 2012 

25mm) Det är 4 bultars borrtider från 2012 som höjer detta till 354sek 

Tider för borrning visar enligt mina 02:13min vilket tiderna för 2012 Kankberg 

25mm även gör enligt datan i excel. 

Funderar därmed ändra namnet Kapacitet för kankberg 2012 i figur ovan. Eller ta 

bort de 4 bultarna som höjt tiden så markant? 

6.2 RENSTRÖMSGRUVAN  

 
Figur 24. Tillbakastudier Kankbergsgruvan 2008 vid installationer av 20mm och 25mm 

kamjärnsbultar. 20mm* visar installationer från aktivitetsuppföljningen. 

Tillbakastudier i Renströmsgruvan från 2008 visar en kapacitetsuppföljning att 

man installerade 11st 25mm bultar/timme och 11,4st 20mm bultar/timme. 

Aktivitetsuppföljningens uppmätta kapacitet visade 20mm* 15,9 bultar/timme, en 

kapacitetsökning på 4,9 bultar/timme. Skillnad i borrtider för 20mm bultar 

kommer sig av olikheter av de geologiska förutsättningarna i brytningsrummen, 

vilket framgår utifrån aktivitetsuppföljningen figur 15. Figur 24 visar att tider för 

injektering av patroner minskat sedan 2008. Detta kommer sig av tekniska 

modifieringar av bultriggens finhydraulik som gjordes 2010, vilket gjorde att 

skjutslangen kunde riktas i x, y och z -led. I praktisk mening har justeringen gjort 

att man lättare kan finjustera skjutslangen i förhållande till bultborrhålet vilket 

ökar pricksäkerheten och därmed produktiviteten. Dessutom ledde mindre 

dimensioner av kamjärnsbultar till mindre dimension av polyesterpatroner och 

därmed andra laddslangar. Mindre dimension på laddslangar effektiviserade 



injektering av patroner då dessa lättare kunde skjutas jämfört med 2008.  

Bultsättningens totaltid i nuläget är lägre och kan bortsett från tid för uppborrning 

av bulthålet även bero på bättre förutsättningar och därmed bättre erfarenheter 

kring användandet av maskinerna.  

 

7 KOSTNADSANALYS KANKBERG 20MM KONTRA 
25MM KAMJÄRNSBULT 

Detta kapitel handlar om kostnader för bultning i Kankbergsgruvan från 2012 då 

25mm bultar installerades samt år 2015 då 20mm bultar användes. 

 

7.1 FÖRDELNING AV KOSTNADER 2012 KONTRA 2015 

Figur 22 visar fördelningen av kostnaden sett under ett år vid installation av 

25mm bultar år 2012. Kamjärnsbulten, inklusive bricka, stod kostnadsmässigt för 

52 % d.v.s. drygt halva kostnaden.  Förankringen av bult med polyesterpatroner 

motsvarar en kostnad på 30 %, varav de långsamma patronerna 17 % och de 

snabba patronerna 13 %. Uppborrningen av bulthål med åtgång av borrstål och 

borrkronor stod för 18 % av totalkostnaderna. 

 
Figur 25. Fördelning av bultningskostnader i Kankbergsgruvan 2012 

Figur X visar installation av 20mm bultar år 2015. Bult inkl. bricka stod för 39 % 

av kostnaden. Förankringen av bultar stod för 29 % varav långsamma patroner 20 

% och snabba patroner 9 %.  Bytet till mindre dimension innebar två olika 

borrkronor varav stiftkronorna stod för 15 % samt skärkronor på 10 % av 

bultningskostnaden.  Åtgången för borrstålen samt borrkronor motsvarar 

kostnaden för uppborrning av bulthål på 32 %. Kostnadsfördelningen har alltså 

förändrats mellan 2012 och 2015 då också bultdimension ändrats. 



 
Figur 26. Fördelning av bultningskostnader i Kankbergsgruvan 2015 

7.2 KANKBERGSGRUVAN ÅRSFÖRBRUKNING AV MATERIAL 
2012 KONTRA 2015 

Figur x visar antalet bultar som köpts in per månad under åren 2012 samt 2015. 

Kankbergsgruvan togs åter i drift 2012 efter att ha varit nerlagd sedan 1990. En 

skillnad föreligger därmed i produktion sett mellan åren då installation av 25mm 

bultar var relativt låg under januari till april. 2012 inköptes totalt 20 000st 25mm 

kamjärnsbultar. I och med Bolidens etablering i gruvan under 2012 skiljer sig 

detta mot 2015 då totalt 28 500st 20mm bultar inköptes. Skillnader i 

produktionstakten får därmed till följd en viss skillnad på materialåtgång vid 

installation av kamjärnsbultar. 

 
Figur 27. Antal bult per månad 2012 kontra 2015 i Kankbergsgruvan. 

Figur x visar en förbrukning av totalt 5788 stycken borrkronor (varav 4020st stift 

och 1768st skärkronor) år 2015 jämfört med 1009st år 2012. Bytet till en mindre 

dimension på kamjärnsbult medförde bland annat andra borrstål och två olika 

borrkronor. Ersättande borrkronor i form av stiftkronor samt skärkronor på 30 mm 

samt konisk fästning togs i bruk på grund av stora skillnader i hårdeheter på 

bergmaterial. Innan användes gängad 35 mm borrkrona med flertalet stift.  

 



 
Figur 28. Materialåtgång vid bultning 2012 och 2015. 

Den relativt högre förbrukningen och kostnads fördelning av borrkronor sett 

mellan åren 2012 till 2015 kommer sig av skillnad på utförande samt kvalitet på 

borrkronor. Borrkronor med färre antal stift som utsätts för stor påfrestning och 

värmeutveckling under borrning i hårda bergmaterial håller inte lika bra. 

Värmeutveckling under borrning i mkt hårda bergmaterial gör att borrkronor 

spricker eller smälter. Tabell x visar en sammanställning av förbrukat material 

från 2012 samt 2015.  

 
Tabell 5. Materialåtgång för bultning i Kankbergsgruvan 2012 och 2015. 

 
 

Högre produktivitet sedan 2012 kommer sig även av förbättringar på bultriggarna 

sedan bytet till mindre dimension. Svårigheter förelåg under injektering av 

patroner som fastnade i skjutslangen och skapade spilltider. Mindre dimension på 

kamjärnsbultar innebar även mindre patroner och skjutslangar som skapade bättre 

förutsättning genom bättre lufttryck. Ett större antal patroner kunde därmed 

skjutas i en blåssekvens. En annan förbättring som skiljer sig sedan 2012 är att 

lättare kunna justera skjutslangen i x-y led i förhållande till bulthålet vid 

injektering.  

  

Skilda produktioner innebär skilda materialåtgångar sett mellan åren 2012 och 

2015. Kostnadsfördelningen är relativt till antalet bultar under ett år. Högre 

förbrukning och därmed högre kostnader av borrkronor sett mellan åren bidrar till 

en annan kostnadsfördelning per dimension. För Kankbergsgruvan år 2015 har 

totalkostnaden jämfört med år 2012 inneburit en procentuell kostnadshöjning med 

ca 48,17 %. En procentuell kostnadshöjning i pris per bult föreligger därmed på 

3,98 % från 2012 till 2015. 

 

År Typ  Bult Patron långsam Patron snabb TOT patron Borrkronor Borrstål

2012 25mm bult 20000 78760 46080 124840 1009 130

2015 20mm bult 28500 169000 66000 235000 5788 240



8 ANPASSNINGAR FÖR SANDVIK ROBOLT DS-510 
BULTRIGGAR FÖR INSTALLATION AV 20MM 
KAMJÄRNSBULT  

En minskning på dimensionen från 25mm till 20mm på kamjärnsbultar innebär att 

bultriggen behöver justeras för att kunna hantera bulten. Vid uppborrning av 

mindre bultborrhål behövs andra dimensioner på borrkronor med tillhörande 

borrstål samt nacke. Andra patrontyper anpassade till bulthålets diameter och 

slangar till skjuslangen. 

  

 Följande lista visar vilka delar som behöver anpassning och modifieringar: 

 

 Bultmagasin (bulthållaren). 

 Byte av drivhylsa mutterdragare. 

 Segment i Patronmagasin. 

 Andra dimensioner på injektslang samt matarslangar. 

 Slangmataren. 

 Nackadapter. 

 Konisk borrstång. 

 Conbits skärkrona 30mm. 

 Conbits stiftkrona 30mm. 

 Borrinställningar (justeras vid behov). 

 

9 TESTBULT DAMMSJÖN GARPENBERGSGRUVAN 

Följande kapitel handlar om testbultning som utfördes i Garpenbergsgruvan under 

rådande förhållanden i Dammsjön, där deformationståliga bultar krävs på grund 

av stora aktiviteter i bergmassan. 

 

9.1 TESTBULT 

Större aktiviteter i bergmassan kräver bultar med högre deformationsförmåga i 

Dammsjön i Garpenbergsgruvan. Bultar som installeras i bergmassor genomgår 

vid rörelser en belastning. Förmågan att kunna deformeras under en viss 

belastning är ett mått på vad en bult maximalt klarar av. Högre belastningar kräver 

därmed bultar med större möjligheter att kunna deformeras innan brott. 

Nuvarande 25mm kamjärnsbultar (UNC1” gänga) har begränsad förmåga att 

kunna följa större rörelser i bergmassan under rådande förhållanden i Dammsjön.  

Detta medför att bultar i nuläget bultar genomgår stor deformation och går till 

brott i sin svagaste del, gängen. När bergmassan sväller riktas kraften mot brickan 

som sitter närmast bergväggen. I och med att bulten är förankrad inuti berget med 

brickan monterad mot bergväggen, bidrar stora aktiviteter med en kraft som riktas 

mot brickan. Gängade delen av bulten får därmed ta upp den last som brickan 

utsätts för.  

 

Testet gick ut på att installera kamjärnsbultar med olika gängtyper.10stycken 

25mm bultar med metrisk gänga, M26, samt 10st 25mm bultar med gängtypen 

UNC 1”. UNC1” är samma gäng typ som används på bultarna i nuläget.  Fördelen 

med M26 är att större andel av godset kvarstår vid gängtillverkning vilket bidrar 

till högre deformationsförmåga. I testet användes kupade brickor med sfärisk kula 



för samtliga testbultar, se bilaga. Bättre anliggning mellan bergvägg och bricka 

uppnås då brickan tillsammans med sfäriska kulan justeras efter ojämnheter i 

bergytan jämfört med plana brickan. Brickan anpassas då bättre i förhållande till 

den vinkeln som bergbulten sätts enligt. Vid rörelser i bergmassan riktas mot 

kraften mot brickan som gör att bulten genomgår belastning och deformation. 

Kupad bricka fördelar ut spänningarna efter bulten.  Ett något längre avstånd 

skapas mellan bricka och bergvägg med kupad bricka vilket kan ha betydande 

fördelar vid rörelser i bergmassan.

 
Figur 29. Princip plan respektive kupad bricka. (Bild Morgan Bertholdsson) 

9.2 GENOMFÖRANDE 

Testbultarna delades upp i två installationsförlopp. Bultarna med UNC1” gängor 

spraymarkerades med grön färg på brickorna för att kunna se skillnaden efter 

installation i brytningsrummet. Under laddning i bultmagasinet rymdes totalt 6st i 

bulthållaren på grund av större utformning och yttre dimension av den kupade 

brickan. Under installation behölls samma inställning på åtdragningsmoment på 

de två skilda gängtyperna. 

 

9.2.1 Resultat 

Innan installation fotograferades samtliga bultar för att dokumentera gängkvalitet. 

Flisor och defekter uppmärksammades i gängmönstret på några av testbultarna 

M26 som tillkommit vid gängtillverkning. Vid installationsförloppet av M26 

bidrog detta till problem vid åtdragning då muttern skar fast i gängen på 3st 

bultar. Samtliga kamjärnsbultar med UNC 1” fungerade bra att installera. Med 

hänsyn till den ökade deformationsförmågan gängtypen M26 bidrar med, kommer 

ytterliga tester utföras i Garpenbergsgruvan under större omfattning.  

 
Tabell 6. Deformationsförmåga för olika gängtyper. 

 
 

Kommentar Tabell5 

Tabellen visar skillnader på olika gängtyper vid ett dragprov från bultleverantör. 

Tabellen visar hur gängdiameter styr deformationskapaciteten för gäng/bult över 

Bult brottlast (kN) spänning (MPa) Sträckgräns Deformation (mm)

20 mm 168 757 107% 10

M20 168 757 107% 10

25mm 261 763 106% 23

M26 286 739 116% 35

UNC 1" 268 837 109% 21



den icke ingjutna delen av bulten. 550mm provdragen längd, varav 10mm gäng. 

Brottlast innebär styrkan av den påförda lasten som enligt dragprovet ger brott. 

Sträckgränsen anger lovad sträckgräns vid dragprovet. M26 och UNC1” 

gängtyperna som installerades under försöket skiljer sig emot varandra trots 

samma bultdimension på 25mm då större andel av godset kvarstår på M26 efter 

gängtillverkningen. Fördelen med detta innebär en högre deformationsförmåga för 

M26 då den under belastning utstår längre deformation innan den går till brott. 

Tabellen visar även deformationskapaciteten av 20mm kamjärnbultar som en 

direkt jämförelse till 25mm kamjärnsbultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DISKUSSION 

Följande kapitel handlar om diskussion kring resultaten från 

aktvitetsuppföljningen. Avgörande faktorer under bultsättning samt 

bergförhållandets inverkan behandlas. Först analyseras dessa samt resultaten kring 

bultsättningen per gruva där påverkan av kapacitet och kostnader vid en 

minskning av bultens dimension tas upp. Sedan diskuteras avgörande faktorer och 

resultat från uppföljningen samman från diskussionen i en sammanfattning. 

 

10.1 AVGÖRANDE FAKTORER UNDER BULTINSTALLATION 

Under aktivitetsuppföljning uppmärksammades många avgörande faktorer som 

resulterade i olika förutsättningar och därmed olika resultat. Den naturliga 

spridningen av geologiska förutsättningarna med hänsyn till bergarter och 

bergkvalitet samt sprickor är en grund till att de olika aktiviteterna under 

produktionsuppföljningen skiljer sig åt per brytningsrum.  

 

De större skillnaderna, bortsett från maskinstörningar berodde framför allt på:  

 

 Bergförhållanden 

 Hålstorlek 

 Borrkrona 

 Polyesterpatroner 

 

Uppborrningen av bulthålet med hänsyn till kvalitén på berget ger olika krav ifall 

hålrensning måste genomföras för att hålet ska anses redo för polyesterpatroner. 

Vid hålrensning genomförs borrkronan med vattenspolning under rotation i 

uppborrat hål ett par extra gånger för att få ut löst stenmaterial.  



Problemet med uppsprucket berg i ytan kommer då rätt antal patronerna inte får 

plats, ofta till följd av att de går sönder innan de når botten så att hålet inte blir 

fyllt i längst in. Ett annat problem är att inte instickslangen kan nå bulthålet vid 

injektering. Detta bidrar till dålig ingjutning ifall inte polyesterpatroner fyller ut 

och fördelas inuti bulthålet.  

Dålig fyllnadsgrad mellan både halvvägg samt bulthålet medför att bulten inte 

sitter som den ska med hänsyn till hållfastheten. Genom att borra i bergmaterial 

nöts kronans diameter succesivt vilket ger mindre håldiameter av bulthålet. Vid 

hårt nötta kronor har materialet minskat vilket bidrar till minskning av uppborrat 

bulthål vilket gör det svårare för rätt antal att få plats samt rätt andel plast runt 

bulten. 

Försämras ingjutningen påverkar detta säkerheten då bultarnas uppgift är att 

stärka berget och minska påverkan av spänningar som uppkommer under 

brytningen. Bergkvaliténs inverkan är därför avgörande för att önskad storlek av 

bulthålet skall uppnås. Skillnaden mellan bulten och hålets diameter bör därmed 

inte vara för stor.  

 

Vid kraftigt uppsprucket berg medför att håldiametern ökar drastiskt mer än 

planerat, dvs. större än borrkronans diameter. Större storlekskillnad mellan bulthål 

och bult ger sämre omblandning av patroner inuti bulthålet. Här får även plasten 

en möjlighet till att tränga sig in i öppna spricksystem i berget vilket ger en sämre 

ingjutning samt att inte bulten blir täckt, då behövs ett större antal patroner. Detta 

antal handlar i många fall om en fördubbling i åtgång av patroner. Under 

uppföljning förekom det att bultar inte kunde dras fast då fyllnadsgraden av 

patroner var dålig och därmed inte kunde förankra bulten i massan, i detta fall 

installerades ny bult bredvid. 

 

Vid en för tidig efterdragning av bulten, eller vid icke uppnådd härdningstid, 

förstörs plastmassan. Det är viktigt att rätt blandning samt härdningstid uppnås.  

I vissa fall inträffade det störningar som innebar att injektering av patroner fick 

avbrytas innan rätt patronantal skjutits in. I de fall enbart ett fåtal patroner skjutits 

och de problem som uppstått skapat tidskrävande åtgärder fick man borra upp nytt 

hål bredvid. Eftersom patroner som redan skjutits in under lufttryck via skjutrör 

går sönder inuti bulthålen gör detta att plastmassan under avbrott påbörjar 

härdning. Tidsupptagande åtgärder vid problem med magasin eller skjutrör 

skapade spilltid gav upphov till detta.  

En delvis härdad plastmassa fungerar inte som den ska vid ytterligare patron 

påfyllning efter avbrott. Med hänsyn till förankring av bulten skiljer sig därmed 

härdningstider för patroner. Vid försök till att rensa ett hål som redan injekterats 

med patroner kan plastmassan täppa igen borrkronans hål för vattenspolning.  

 

Vanligtvis efter uppborrat bulthål rann vatten ur. I de fall det inte rann ur någon 

visuell andel vatten kunde man ana större sprickigheter i bergmassan och behovet 

av extra patroner. Vällde plastmassa ur bulthålen vid nästa bultinstallation kunde 

antalet patroner minskas. 

 

Sammanfattningsvis ger bergförhållanden en spridning av bultningens totaltid, där 

olika krav på borrningen av bulthålet samt hålresning och patronmängder avgör 

den totala tiden per bult. En väl anpassad borrkrona med hänsyn till rådande 



geologi, bergförhållanden därigenom optimal livslängd ger bättre förutsättning till 

effektivare uppborrning. 

 

10.2 RENSTRÖMSGRUVAN 

Tillbakastudier Renström visar att en minskning i bultdimension bidragit till 

kapacitetsökning då mindre bulthål kan borras betydligt snabbare. Tidigare 

kapaciteter med 25mm kamjärnsbultar visar ett snitt på 11,0 bultar/timme. 

Uppföljningen vid installation av 20mm kamjärnsbultar visade kapacitet på 15,9 

bultar/timme, vilket är en ökning på 4,9 bult/timme. Resultaten är framtagna 

genom bultinstallation under störningsfria förhållanden.  

 

Produktionsuppföljningen visade att det installerades 9,1 bult/timme. Störningar 

under bultsättning påverkade resultaten vilket framförallt kommer sig av 

upprepade problem under patron injektering.  De större svårigheterna var 

patronmagasinets bidragande spilltid då problem av både laddning och skjutning 

förekom. Totaltiden av aktiviteten vid problem försämrar produktiviteten, en 

minskning av störningar skulle därmed bidra till ökad produktivitet. Det stora 

patronantalet per uppborrat bulthål är svårlöst då bergförhållanden med hänsyn till 

bergkvalitet förhållanden medför uppsprucket berg i hålen kräver extra patroner. I 

test 10 uppmärksammades att det satts 10 stycken bultar på 51 minuter utan 

inträffade störningar då allt fungerade bra, vilket innebär 11,8 bultar/timme. 

 

Tekniska modifieringar som gjordes 2010 då instickslangen kunde justeras i x,y 

och z-led har haft en bidragande roll till ökade kapaciteten samt produktiviteten.  

Detta då man lättare kunde ställa in denna i förhållande till bulthålet vilket ökade 

pricksäkerheten. En annan modifiering var evakueringshål på skjutrör som vid 

injektering av polyesterpatroner skulle motverka övertryck inuti bulthål. Detta då 

polyesterpatroner skjuts in under lufttryck.  Under uppföljning förekom det att 

skjutrören gick sönder vid övertryck vid injektering av polyesterpatroner vilket 

bör kontrolleras ytterligare då evakueringshålen i vissa skjutrör vid montering 

blev täckta vid montering till skjutslang. 

 

10.3 KANKBERGSGRUVAN 

Tillbakastudier från 2012 Kankberg figur 20 visar att kapaciteten i medelhårt berg 

låg på 12 stycken 25mms bult/timme. En minskning av bultdimension har ökat 

kapaciteten till 14,6 bult/ timme, vilket är en ökning på 2,6 bultar per timme.  

Enligt produktionsuppföljningen sattes det i snitt 9,6 bultar per timme vid 

installation av 20mm kamjärnsbultar.  

 

Den ekonomiska analysen visar att ett byte från 25mm kamjärnsbultar till 20mm 

inneburit en annan kostnadsfördelning. Högre materialåtgång för Kankberg och 

därmed en annan totalkostnad sett mellan åren. Detta har medfört en procentuell 

kostnadsförhöjning på 48,17 % från 2012 till 2015. En procentuell skillnad i 

kostnad per bult påvisar analysen en förhöjning av 3,9 % från 2012 med till 2015. 

En skillnad på antal bult föreligger mellan 2012 till 2015 av 8500 bultar. Detta 

grundar sig i skillnad i produktion sett mellan åren. 



Det intressanta är att bultantalet inte är det fördubblade utan att borrkrone 

förbrukningen för 2012 var 1009stycken jämfört med 2015 på 5788 stycken. En 

skillnad av 4779st fler borrkronor samt 110stycken fler borrstål år 2015.  

 

Vid påträffandet av hårda bergarter påverkas uppborrningen och förbrukningen av 

borrkronor markant. Geologikarta för Kankberg förekomster av Topaz med 

hårdhetsklass 8 och Sericitkvartsit 7.5 som starkt försvårade uppborrning av 

bulthål, se bilaga. Enligt geolog förekommer även Korund med hårdhet 9 (men är 

svår att se enligt borrkärnor). Vid påträffandet av det hårdborrade bergmaterialen 

test 5 på 16st bulthål var 8st godkända med installerade bultar. För 8 godkända 

bultar förbrukades 10 borrkronor, varav 7 stiftkronor och 3 skärkronor.  

 

Under uppborrningen av bulthålen utsattes borrkronorna för hög värmeutveckling. 

Detta medförde borrkronor snabbt nöttes och att stiften försvann så att borrkronan 

deformerades genom smältning. Vid uppnötta stift slits godset på borrkronan som 

därmed genomgår hög värmeutveckling vilket gör att borrkronan expanderar. På 

grund av att borrkronor smälter vid förlusten av stift försvåras vatten att komma 

ur spolningshålet på borrkronan som står för kylning under borrning, se bilaga. 

Under borrning i hårda bergarter sänktes därmed borrsjunket drastiskt samt 

vattentryck. En konisk borrstång innebär i detta fall att en borrkrona utsatt för hög 

värmeutveckling som expanderar klyvs på grund av utformningen av fästet mellan 

borrkrona och borrstång. Borrkronor som klyvs eller spricker innebär att borrstålet 

blottas inuti bultborrhålet och tar skada. Dels av de nötta kronor som spräcks samt 

kontakten av berg inuti bultborrhål. Eventuell skada på borrstål medför att nya 

borrkronor kan ta skada eller att borrkronor sitter felaktigt. Vissa borrkronor som 

klövs fastnade inuti bulthålen vilket medförde att bulthålet inte kunde slutföras. 

 

I de fall ett kronbyte krävdes då borrning av fullständig längd av bulthålet inte 

kunde utföras, hade den utnötta kronan skapat ett hål med mindre diameter än vad 

en ny krona på 30mm har. Detta resulterade i att den minskade håldiametern 

efterlämnade bergmaterial som innebar en ny uppborrning av hela sin kvarvarande 

längd och diameter. En fortsatt borrning av ett sådant bulthål var lika tidskrävande 

och innebar dessutom en ojämn kontakt och nötning av borrkronan.  Genom att 

borra upp ett nytt hål bredvid detta kunde bultsättningen fortsättas.  Den 

alternativa skärkronan tycktes inte ge bättre resultat av uppborrningen i det hårda 

bergmaterialet utan nöttes även den snabbt upp. Detta påvisar betydelsen av en 

borrkrona som bättre står emot höga påfrestningar och är anpassad till rådande 

bergförhållanden. 

 

Tillbakastudier från 2012 visar att man i hårdborrade bergmaterial installerade 6st 

25mm bultar per timme. Enligt Test 5 från produktionsuppföljningen, med 

påträffandet av hårda bergmaterial, installerades 7.8 bultar/timme. En exakt 

jämförelse är svår att påvisa eftersom det hårdborrade bergmaterialet inte var av 

homogen karaktär för hela brytningsrummet. Det påträffades tämligen begränsat i 

brytningsrummet i vänstra väggen längs brytningsriktningen. En mer rättvis siffra 

på detta skulle därmed i praktiken vara lägre men ger en uppfattning på hur 

bultningen, i form av extra tid då fler uppborrade bulthål och borrkrone byten 

krävs. Produktionsuppföljningen har visat att man injekterar patroner betydligt 

snabbare jämförelsevis med år 2012. Tidigare hade man problem med patroner 

som fastnade i skjutrören. På grund av mindre dimension av slangar vid byte till 



20mm kamjärnsbultar kunde dessa skjutas betydligt effektivare och minimera 

antal fastnade patroner. Detta resulterade i stora spilltider vilket gav lägre 

produktivitet. 

 

Tidigare försök har gjort i Kankbergsgruvan med 32mm borrkrona för 20mm 

kamjärnsbult med goda resultat vid borrning. Borrkronan hade fler antal stift mot 

nuvarande borrkrona med 5 stift. 32 mm borrkronan man testade var 2mm för stor 

och ökade därmed skillnaden på diameter mellan bult och bulthål vilket inte var 

önskvärt. Detta visar att fler antal stift fördelaktigen hjälper vid hårdborrade 

bergmaterial. Borrkronor med färre antal stift som utsätts för stor påfrestning och 

värmeutveckling under borrning i hårda bergmaterial håller därmed inte lika bra. 

 

En stor anledning till att Kankbergsgruvan bytte till 25mm kamjärnsbultar var 

problem i anrikningsverket. Gruvan saknar kross och innan malmen skickades till 

anrikningsverken kunde inte bultarna sorteras bort. Detta medförde att bultarna 

rev hål på transportbanden och produktionsstörningar som följd. 

 

 

10.4 GARPENBERGSGRUVAN 

Bultriggarna i Garpenberg visar figur 17 kapaciteten 16,4 bult/timme. Det är en 

skillnad på 0,5 bultar fler än Renström och 2 bultar mer per timme jämfört med 

Kankberg. Skillnaden är större jämfört med Kankberg vilket beror på skillnaden 

av i härdningstid då denna blev förlängd på grund av nedkylda patroner. En annan 

faktor är antalet patroner per bultborrhål samt uppdelade skjutsekvenser som 

speglar tidsskillnaden Enligt medelvärden figur 17, låg Garpenberg på 18 sek 

injektering vilket är snabbare än både Kankbergsgruvan på 37 sek och Renström 

51 sekunder. 

Bultsättarna består av olika bultmagasin där Garpenberg kunde ladda 12 bultar i 

magasinet jämfört med Renström, Kankberg, 10 stycken vardera. Trots skillnaden 

på antalet bultar per laddning skiljer det enbart 0,5 bultar jämfört med Renström.  

Enligt aktivitetsuppföljningen ligger produktiviteten i Garpenberg i snitt 11 bultar 

per timme jämfört med Renström 9,1 bult/timme Kankberg 9,6, en skillnad på 1,9 

och 1,4 bult/timme. 

En viktig faktor att ta med i jämförelsen är dels skillnaden i utförandet på 

patronmagasinen. Sandvik Robolt som Garpenberg använder består av ett 

patronmagasin längst fram på riggen, med två separata fack för de två 

patrontyperna, snabba och långsamma. Patroner laddas via nedtippning av 

patroner. Varje patrontyp väljs och laddas till skjutslangen via påskjutare.  

Atlas Copco (Renström, Kankberg) har ett patronmagasinskåp på sidan av riggen 

med uppdelade fickor inuti som styckvis laddas med en patron. Under laddning av 

patroner till skjutslang roterar fickorna inuti patronmagasinet förbi skjutenheten 

där de styckvis laddas via en påskjutare. Under uppföljning visade denna skillnad 

på patronmagasinets utförande effektivare injekteringstid för Garpenberg. 

Skillnader i tider speglar därmed vad olika förutsättningar på geologin innebär för 

resultaten kring bultningen.   

Dammsjöns rådande förhållanden med större aktiviteter i bergmassan ger upphov 

till att bergbultar inte klarar av större rörelser och går till brott i bultens gäng. 

Deformationsförmågan på en bult som utsätts för påfrestningar som aktiviteter i 

bergmassan i förankrat läge skiljer sig vid olika gäng och bultdimensioner.   



Nuvarande bult med UNC1” gäng har begränsad förmåga att deformera och går 

under större rörelser av bergmassan till brott. Vid dessa händelser ramlar brickan 

av bulten och kvarlämnar ett område utan fullt fungerande bult. Plan bricka ger 

inte utrymme till att kunna forma sig efter förändringar i bergmassan lika mycket 

som en kupad bricka med bättre anliggning. Kupad bricka anpassas sig dels bättre 

i förhållande till den vinkeln som bergbulten sätts enligt. Vid rörelser i 

bergmassan riktas mot kraften mot brickan som gör att bulten genomgår 

belastning och deformation. Kupad bricka fördelar ut spänningarna efter bulten.  

Ett något längre avstånd skapas mellan bricka och bergvägg med kupad bricka 

vilket kan ha betydande fördelar vid installationer i Dammsjön. 

 

En minskning på diametern från 25mm till 20mm innebär en bult med mindre 

deformationsförmåga som enligt dragprov skiljer sig enligt tabell 6. Testbulten 

med metriska gängen M26 ger en ökning på deformationsförmågan, jämfört med 

den bulten som används i dagsläget. Skillnaden i detta föreligger att en bult med 

en dimension på 25mm efter olika gäng typerna kvarlämnar olika andel gods efter 

tillverkning då metriska gängen kvarhåller mer material. Med hänsyn till detta 

skulle en fortsättning att installera 25mm kamjärnsbult med kupade brickor lösa 

detta då problemet dels är den plana brickans brist att formas efter rörelser i 

bergsmassan samt nuvarande bultens sämre deformationsförmåga.  Detta påvisar 

den viktiga funktionen av bultens deformationsförmåga samt betydelsen av 

brickans funktion anliggning/kontakt mot bergytan. 

 

10.5 SAMMANFATTNING 

I enlighet med tidigare nämnt då borrning i ett bergmaterial med olika bergkvalitet 

som innehåller olika bergarter och storheter på sprickor resulterar till olika 

förutsättningar från ett brytningsrum till ett annat. Geologin ger upphov till olika 

bergförhållanden och därmed en ojämn fördelning på hur antalet bult per 

brytningsrum påverkas. Ett intakt och dessutom hårdborrat bergmaterial ger helt 

andra förutsättningar än ett svagt bergmaterial med sprickigheter. Skillnaden är 

framförallt större påfrestning av borrkronan samt kraven på hålrensning som 

dessutom ger olika förutsättningar för ingjutning av patroner. Kapaciteten för vad 

en bultsättare klarar av kan lättare nås genom att använda optimal borrkrona 

anpassad till rådande bergförhållanden, samt minimera eventuella förekommande 

störningar.  

 

Aktivitetsuppföljningen visar kapaciteter på bultriggarna för gruvorna, med 

Renström 15,9, Kankberg 14,6 och Garpenberg 16,4st bultar/timme. 

Kapaciteterna sett mellan gruvorna innebär i praktiken hur snabbt en bultrigg 

klarar av att installera det antal bultar som får plats i magasinet. Efter operatören 

installerat 10stycken bultar med Atlas Copco Boltec LC eller 12stycken bultar 

med Sandvik Robolt Ds-510 kräver detta naturligtvis påfyllning av bultar samt 

polyesterpatroner. Även byte av eventuellt utslitet material som exempelvis 

borrkrona, borrstål eller skjutrör. Hänsyn till denna tid för byten och laddning bör 

i praktiken tas med för en mer exakt siffra på vad en bultrigg i verkligheten klarar 

av ute på plats. 

 

Produktionsuppföljningen för gruvorna visar för Renström 9,1, Kankberg 9,6 och 

Garpenberg 11st bultar/timme. Dessa siffror svarar på vad gruvorna med 



nuvarande bultriggar uppnådde produktionsmässigt under uppföljning. Avvikelser 

i form av störning har viss inverkan på vad en bultrigg uppnår samt skillnader på 

geologiska förutsättningar. Antalet bultar per timme speglar troligen även 

skillnader på kapaciteter av bultmagasin då Sandviks riggar kunde hålla 2st bultar 

fler än Atlas Copcos. Dessutom kunde patronmagsinet fyllas någorlunda snabbare 

på Sandviks riggar där patroner buntvis laddas i två fack, till skillnad mot Atlas 

Copcos riggar där patroner laddades styckvis i separata fickor.  

 

Tillbakastudier har visat att Renströmsgruvan efter bytet till en mindre 

kamjärnsbult förhöjt produktionen. En mindre dimension av bult medförde även 

minde dimension av polyesterpatroner som fungerade bättre att injektera. Detta då 

mindre diameter av patron samt laddslangen skapade bättre förutsättning än 

tidigare att skjuta patroner. Tekniska modifieringar år 2010 sedan bytet till mindre 

dimension, förenklade pricksäkerheten att återfinna bulthålet vid injektering av 

patroner. En förbättring i att kunna skjuta patroner samt borra hål fortare har för 

Renströmsgruvan minskat totaltiden per installerad bult.   

 

Tillbakastudier har visat att Kankbergsgruvan sedan 2012 fått en 

kapacitetshöjning på bultriggar 2.6 bultar/timme. Problem uppstår vid hårdborrade 

bergmaterial då borrkronor inte klarar av högre påfrestningar. Detta har lett till 

högre förbrukningar av borrkronor. Lägre produktivitet uppstår vid påträffandet av 

hårda bergmaterial enligt Tabell 3, då man under Test 5 installerade 7,8 

bultar/timme. En minsking av 1,8 bultar/timme enligt genomsnittet 9,6 som i 

större omfång av hårdborrat material ger en ytterligare sänkning. 

 

Enligt Kostnadsanalysen Kankberg har den mindre dimensionen på 

kamjärnsbultar påverkat kostnadsfördelning sett mellan 2012 och 2015. En 

skillnad på antal bult föreligger mellan 2012 till 2015 av 8500 bultar. Detta 

grundar sig i skillnad i produktion sett mellan åren. Dock har borrkrone kostnader 

och förbrukning lett till en annan kostnadsfördelning samt procentuell höjning av 

48,17 %. En intressant aspekt är att bultantalet inte är det fördubblade utan att 

borrkrone förbrukningen för 2012 var 1009stycken jämfört med 2015 på 5788 

stycken. En skillnad av 4779st fler borrkronor samt 110stycken fler borrstål år 

2015.  

 

Enligt aktivitetsuppföljningen ligger Garpenberg visar produktiviteten 11 

bultar/timme och kapaciteten 16,4 bultar/timme vilket borde anses bra. Vid byte 

till 20 mm i Garpenbergsgruvan skulle detta medföra en sämre 

deformationsförmåga av bultar som installeras under rådande förhållanden i 

Dammsjön. Gruvan bör undvika att lagerföra olika bultar ämnade för olika delar 

av gruvan pga sämre förhållanden. Bytet till 20mm innebär sämre 

deformationsförmåga som skapar nya problem att lösa berörande Dammsjön. 

Olika bulttyper innebär olika bultriggar anpassade att hantera olika dimensioner 

för skilda förutsättningar i brytningsrum bidrar inte till en produktionshöjning. 

 

Framtida beräkningar bör utföras och därmed kunna svara på ifall ett byte till 

mindre dimension skulle innebära ett krav på ett ökat antal bultar per bultrad. 

Detta då mindre dimension av kamjärnsbulten innebär sämre hållfasthetsförmåga. 

I praktisk mening innebär detta att  produktiviteten  sänks då ytterligare bultar per 

bultrad skapar längre tid för bultsättning per brytningsområde. Ifall fler bultar 



krävs per bultrad eller ger upphov till extra bultrader innebär detta i praktisk 

mening en ökad materialåtgång och därmed ökade bultningskostnader. Eventuellt 

ökade säkerhetskontroller efter byte till mindre bultdimension innebär i praktisk 

mening en sänkt produktivitet. 

 

11 SLUTSATS 

Följande kapitel visar vilka slutsatser samt rekommendationer som utifrån resultat 

och diskussion från utredningen tillkommit.  

 

 Vid byte till 20 mm i Garpenbergsgruvan skulle detta medföra en sämre 

deformationsförmåga av bultar som installeras under rådande förhållanden 

i Dammsjön.  

 

 Undvika att lagerföra olika bultar ämnade för olika delar av gruvan pga 

sämre förhållanden. Bytet till 20mm innebär sämre deformationsförmåga 

som skapar nya problem att lösa berörande Dammsjön. Olika bulttyper 

innebär olika bultriggar anpassade att hantera olika dimensioner för skilda 

förutsättningar i brytningsrum bidrar inte till en produktionshöjning. 

 

 Tillbakastudier visar för Kankbergsgruvan att totalkostnader skiljer sig 

48,17 % från 2012 till år 2015 efter bytet till mindre dimensionen 20mm 

kamjärnbult. Kostnad per bult har därmed ökat med 4%. En stor 

bidragande faktor har varit ökade kostnader för borrkronor samt borrstål. 

 

 

 

11.1 REKOMMENDATIONER 

Följande kapitel handlar om rekommendationer baserade på 

aktivitetsuppföljningen: 

 

 Framtida beräkningar bör utföras och därmed kunna svara på ifall ett byte 

till mindre dimension skulle innebära ett krav på ett ökat antal bultar per 

bultrad. Detta då mindre dimension av kamjärnsbulten innebär sämre 

hållfasthetsförmåga. I praktisk mening innebär detta att  produktiviteten  

sänks då ytterligare bultar per bultrad skapar längre tid för bultsättning per 

brytningsområde. Ifall fler bultar krävs per bultrad eller ger upphov till 

tätare bultrader innebär detta i praktisk mening en ökad materialåtgång och 

därmed ökade bultningskostnader. Eventuellt ökade säkerhetskontroller 

efter byte till mindre bultdimension innebär i praktisk mening en sänkt 

produktivitet. 

 

 

 Framtida tester med alternativa kamjärnsbultar av högre hållfasthetsklasser 

rekommenderas med bättre deformationskapacitet av dimensionen 25mm 

 



12 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 

Följande kapitel handlar om förslag till förbättringar på bultsättningen baserade på 

observationer under uppföljningen. 

12.1 RENSTRÖMSGRUVAN 

 Uppnå fler antal patroner per skjutsekvens vilket i praktisk mening ökar 

produktiviteten då tider för injektering eventuellt kan minskas. 

Laddslangens placering och kvalitet tycktes under uppföljningen vara 

avgörande för det antal patroner som kan laddas per skjutsekvens.   

 Åtgärda fel med programvara som kräver omstart. 

 Bättre inrapportering vid problem med patronmagasin så att dessa blir 

åtgärdade under tidigare stadie och därmed undvika att problemen 

fortsätter till nästa brytningsrum. 

 Höga förbrukningar och kostnader av polyesterpatroner är svårlöst. Vid 

mycket uppsprucket berg skedde det i många fall en fördubbling i antalet 

patroner vilket i förankrande syfte är ett måste men innebär höga 

förbrukningar. Skillnaden på dimension mellan bult och bulthål intressant i 

mkt uppsprucket berg. Borrkronan har här en betydande roll i hur stort 

hålet blir efter borrning. Framtida tester med alternativa borrkronor och 

polyesterpatroner för att kunna minska antalet patroner i dessa 

förhållanden. 

 Skjutrör släpper eller spricker på grund av stort övertryck vid skjutning av 

patroner vid fullt bulthål, ytterligare koll på evakueringshål i skjutröret. 

 

12.2 KANKBERGSGRUVAN 

 Undvika lagra polyesterpatroner i låga temperaturer som annars ger 

förlängda reaktionstider. 

 Patronmassan dras sönder ifall ofullbordad härdning inte uppnått vid för 

tidig åtdragning då ständiga försök till förankring utförs. Polyesterpatroner 

som inte uppnått härdning på grund av nedkylning. För tidig åtdragning 

förstör plastmassan speciellt då de snabba patronerna skjuts in i botten. 

 Borrkronor med fler antal stift som bättre står emot hårda bergmaterial. 

Därmed minska förbrukningen av borrkronor och borrstål samt 

totalkostnaden för borrmaterial samt öka produktivitet. 

 Anpassa borrparametrarna vid påträffande av hårdborrade bergmaterial för 

optimal borrning. 

 Skjutrör släpper eller spricker på grund av stort övertryck vid skjutning av 

patroner, ytterligare koll på evakueringshål i skjutröret. 

 

 

12.3 GARPENBERGSGRUVAN 

 Bultriggarna saknar tidur för blandningstider samt väntetid av 

polyesterpatroner.  

 Vid fältförsök testbult gick det enligt operatör lättare att föra in bulten 

under omblandning då toppen av kamjärnsbultar var klippta i vinkel. I 

vissa enstaka fall går detta annars trögt då bulten skall penetrera genom 

patronmassan.  Detta gjorde att operatören ibland använde sig av 

bommens utskjut.  



 

 Skjutrör för polyesterpatroner bör modifieras med evakueringshål som i 

praktisk mening släpper ut det övertryck som bildas från skjutning av 

polyesterpatroner. Under aktivitetsuppföljningen skapade övertrycket att 

skjutröret i vissa fall lossnade eller gick sönder vilket resulterar i högre 

materialåtgång. 

 Fästet mellan skjutslang samt Skjutrör för injektering av polyesterpatroner 

bör förbättras då dessa under aktivitetsuppföljningen tejpades för att hållas 

på plats. 

 

 Ytterligare tester gällande laddslangens längd, kvalitet bör utförs. Under 

aktivitetsuppföljningen togs slutsatsen att eventuell böj på laddslangen 

begränsar antalet patroner som kan laddas per skjutsekvens. 

 Placeringen av patronmagasinet kräver uppklättring på främre delen av 

bultriggen vid påfyllning av patroner. Detta innebär höga lyft av 

patronlådor som skall laddas i patronmagasin. Risker för olyckor finns 

ifall hydraulikolja runnit ut över lagerfickan av bultarna som operatören i 

nuläget använder som fotsteg. Stege finns på vissa bultriggar men är vid 

laddning av patroner otillräcklig eftersom det är svårt klättra i stege med 

en låda patroner i famnen. 

 Kranslaser, svårt att se på bultraden vid inläsning, svårt att rengöra 

skyddande höljet. Skulle behöva effektivare rengöringsvätskor och 

tydligare laserstråle. I nuvarande kräver laserstrålen nedsläckning av 

bultriggens belysning för att kunna ses av operatörer.  

 Vid ev. byte, välja borrkronor som håller för rådande geologi. 

 Bättre uppföljning på problem med patronmagasinet att kunna ladda fler 

antal bultar utan att de skapar problem.  

 Bultriggar saknar borr sjunk som ger betydande information under 

borrning så som ändring av parametrarna slagverk, matning, rotation. 

Dessa ställdes vid påträffande av hårda bergmaterial under 

produktionsuppföljningen i Renström- samt Kankbergsgruvan vilket gav 

god inblick under borrning. 
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Atlas Copco Boltec LC bultrigg.  

 
 

 

 

 

 

 

Sandvik Robolt Ds-510 bultrigg. 
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Principskiss. Kupad bricka Installerad. (Bild Morgan Bertholdsson) 

 
 

 

 

 

 



Borrkronor Kankbergsgruvan. Ny Skärkrona och Stiftkrona, varav nötta 
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Geologikartor Kankbergsgruvan Testområde 4. 
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