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Bakgrund
•

Större andel gruvor under jord + högre säkerhet = Stor marknad för bergbultar

•

Djupare gruvdrift ger svårare förhållanden (smällberg, seismiska händelser)

•

Nya typer av bergbultar dyker upp, ytterligare innovationer behövs?
•
•
•

•

Tester av bergbultar görs idag i huvudsak på tre ställen i världen idag:
•
•
•

•
•
•

Ingjutna
2-punkts mekaniska
Friktion

Kanada, CANMET
Norge, SINTEF
Australien, WASM

Indelas i statiska och dynamiska test
Tillräckligt för funktionstest? Objektivt?
Endast statiska test i Europa idag!
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Syfte och övergripande mål
•

Underlätta produktutveckling och val av produkt

•

Plattform för en framtida teststandard av bergbultar

•

Förstärka norra Europas position på marknaden

•

Bidra till säkrare och kostnadseffektivare gruvdrift.

•

Kopplas till Strim’s övergripande mål:
• 4.2 Mining
• 4.2.3.6 Rock support and numerical analysis of static and seismic
conditions
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Resultat hittills
• Kartlagt de mest använda testerna av bergbultar, pågående litteraturstudier av
laster i berg
• Simuleringar har gjorts av friktionsförankrade bergbultar, vilka har
korrelerats/validerats mot verkliga test utförda av CANMET
• Skapat ett optimeringsverktyg för bergbultar (friktions)
•
•
•

Möjligt att variera designparametrar
Svar på last och energiabsorption utan behov av FE-beräkningar
Direkt jämföra olika konfigurationer mot varandra
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Kommande arbete
• Slutgiltigt val av testmetodik efter vidare litteraturstudier och rådgivning
• Tillverkning/drifttagning och testning i Swerea MEFOS anläggning
• Bli en marknadsmässig leverantör av tester för bergbultar

?
Bildkälla: Rock bolts - Improved design and Possibilities; Capucine Thomas-Lepine 2012;
Norwegian University of Science and Technology

Bildkälla: http://minewiki.engineering.queensu.ca/mediawiki/index.php/Mining_induced_seismicity
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Bildkälla: http://blog.mutualscrew.com/2015/07/07/different-types-ofbolts/
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