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Projektets syfte

Att skapa ökad tillgänglighet till kvalificerade 
provningsresurser för bergbultar för gruvbolag, 
tunnelbyggare, bergbulttillverkar samt forsknings- och 
utvecklingsaktörer i Sverige.
Primärt för att effektivisera produktutvecklingen av 
bergbultar samt skapa förutsättningar för ökad säkerhet 
under jord.



Resultat

Målet har varit att utveckla unika provmetoder samt 
konstruera, tillverka, och ta i drift utrustning för provning 
av alla på marknaden förekommande typer av bergbultar 
och göra dessa tillgängliga för marknaden och detta har i 
allt väsentligt uppnåtts.

• Begränsad tillgång och långa accesstider
• Trend mot djupare gruvor driver behovet av utveckling för bergförstärkning
• Avsaknaden av gemensam standard för provning



Unika provmetoder

• Provning i berg med kundspecifika egenskaper (dynamisk och statisk)

• Möjlighet att göra renodlad drag-, kombinerad drag-/skjuv- samt renodlad 
skjuvprovning

• Optisk mätning med höghastighetskameror ger mer information om 
provförloppet.



Projektparter

• Swerim, Luleå (Koordinator)

• SSAB Virsbo

• Northern Mining Products i Luleå

• Galvano Tia i Fauske



Projektekonomi

• Total budget 5 885 000 SEK

• Varav bidrag SIP STRIM 3 230 000 SEK

• Varav medfin industriparter 2 655 000 SEK



Provutrustning
Falltestrigg för dynamisk provning Dragprovrigg för kvasi-statisk provning



Drop test rigg for 
dynamic testing

Facts

Bolt lengths:
Up to 3 m (longer on request)

Total drop height:
Maximum 6 m.

Max impact velocity: 
Up to 6 m/s standard
Upp to 10 m/s on request

Falling mass:
Totally up to 4000 kg including test 
object och test beam

Max load in base:
Dimensioning load in rigg and base
vertically 800 kN max



Provdelar

Nedre
provdel

Övre
provdel

Provdelarna består av en moderhylsa som 
bestyckas med en insatshylsa i vilken ett kärnborrat 
stenprov gjuts in. Provdelarna monteras sedan ihop 
och därefter kan bergbulten monteras i. 
Insatshylsan förbrukas vid provet.

Vid continuous tube test monteras övre och nedre 
provdel ihop till ett rör.

Vid split tube test är det endast bulten som håller 
ihop provdelarna under provning.

Stenprov

Insatshylsa

Moderkapsel

1

2
1

2



Provdelar
Insatshylsor, granitblock och bergbultar



Provning i falltestrigg
Provuppsättning

Bergbult: SSAB ERB 240+ L=2,4 m

Provtyp: Continuos tube test

Bergtyp: Granit

Fallhöjd: 2 m

Fallhastighet: 6 m/s

Energi: 25 kJ



Mätning
Mätning med 2 st Photron
höghastighetskameror

Bildanalys i GOM Correlate
Professional bildanalys

Resultatet blir kurvor för:
• Förskjutning – tid
• Acceleration – tid
• Kraft - tid



Pull test rigg for quasi-
static testing

Combined pull / shear test (45°)

Purely pull test (0°)

Purely shear test (90°)

Facts

Bolt lengths:
Max 2 m at shear test 90°
Max 2,8 m at shear/pull test 45°
Max 2 m at pull test 0°
Larger bolt lengths possible on 
request.

Pull force:
400 kN max

Directions of pull:
Variable between 0 - 90°

Standard test types:
Purely pull test (0°)

Combined pull/shear (45°)

Purely shear test (90°)



Pull test rig for 
quasi-static testing

Rock sample
(grouted)

Test tube
(steel cylinder)

Rock samples
from any
specific mine or 
tunnel can be 
grouted and 
tested

Test sample
components
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Swerim AB

Box 812, SE-971 25 Luleå, Sweden

+46 (0)920 20 19 00

Visiting and delivery address:

Aronstorpsvägen 1, SE-974 37 Luleå, Sweden

www.swerim.se | map

http://www.swereamefos.se/
https://www.google.se/maps/place/Aronstorpsv%C3%A4gen+1/@65.5681455,22.1999731,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x467f70098a386bdf:0xd1bd82dfa4e6ae83
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