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Förord 

Examensarbetet som presenteras i denna rapport utgör den avslutande delen av vår utbildning 

som Bergsskoletekniker – berg- och anläggningsindustri vid Bergsskolan i Filipstad. Arbetet 

har utförts på uppdrag av Boliden under perioden april – maj 2016 och omfattar 15hp varav 

7,5hp vardera. Vi vill rikta ett stort tack till alla i Boliden Garpenberg som gjort det möjligt att 

genomföra detta arbete. 

Under arbetets gång har många bidragit med idéer och kunskap och vi vill rikta ett särskilt 

tack till Nils Kågström och Lennart Lehtola som hjälpt och väglett oss under examensarbetets 

gång. Vi vill även rikta ett stort tack till Isak Sörling som hjälpt oss med inmätningarna. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete inom bergmekanik har utförts på uppdrag av Boliden under perioden 

april-maj 2016 i Bolidens underjordsgruva i Garpenberg. 

Bultriggarna i Garpenberg är utrustade med ett nytt system för att hjälpa operatören att 

positionera bergbultar enligt planerade bultmönster. Detta innebär att det önskade 

bultavståndet läggs manuellt in i maskinens dator och genom att referera till två tidigare 

installerade bultar genereras en plan för nästa bultkrans. 

Syftet med examensarbetet var att utföra en kvalitetskontroll gällande bultriggens 

navigeringssystem genom referensbultning. Genom att jämföra bultriggarnas datalogg mot 

mätningarna av verkligt utfall undersöktes om bultarna följde den angivna 

förstärkningsplanen. 

Arbetet har utförts genom att mäta in 8 bultkransar (totalt 104 installerade bultar) med  

totalstation. Datan har sedan jämförs med bultriggarnas datalogg som automatisk genereras i 

mjukvaran vid installationen av varje bult. Datan har sedan analyserats med hjälp av 

datorprogrammen AutoCAD och Microsoft Excel för att beräkna avvikelsen mellan 

bultriggarnas datalogg och mätningarna av verkligt utfall (medelvärden, standardavvikelse 

och normalfördelning). 

Resultatet av mätningarna visar att 30,4 % av samtliga avvikelser från bultriggens datalogg 

ligger i intervallet 0-3 centimeter. 

Analysen visar en total standardavvikelse på 0,103 meter. 

Då analysen av avvikelser från bultriggens datalogg förutsätter att bultriggarnas sensorer är 

korrekta i sin precision har en kontrollmätning genomförts.  
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Abstract 

This thesis in rock mechanics was carried out on behalf of Boliden during the period of April 

to May 2016 at Boliden underground mine in Garpenberg. 

The bolting rigs in Garpenberg are equipped with a new system to assist the operator to 

position the rock bolts according to the planned bolting pattern. This means that the planned 

bolt spacing is manually inserted in the bolt positioning software and by referring to two 

previously installed bolts the planned location of the next bolting fan is generated and shown 

in the software.  

The aim of the thesis was to perform a quality control regarding the bolting rigs navigation 

system by reference bolting. Through comparing the bolting rigs data log with the 

measurements of the actual outcome it was determined if the location of the bolts were 

positioned according to the specified rock support plan. 

The work was performed by measuring the location of eight bolting fans (a total of 104 

installed bolts) with a total station. The data was then compared with a data log that is 

automatically generated in the software at the installation of each bolt. The data has mainly 

been analysed using computer software such as AutoCAD and Microsoft Excel in order to 

calculate deviation of the bolting rigs data log and the measurements of actual outcome (mean 

values, standard deviation and normal distribution).  

The result of the measurements shows that 30.4% of all rock bolts are in the range of 0-3 

centimetres from their planned locations. 

The analysis shows a total standard deviation of 0.103 metres. 

The analysis of deviations requires that the sensors on the joints of the bolting rigs are 

calibrated for the bolt positioning software and therefore control measurements were carried 

out. 
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1. Inledning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Boliden Examensarbetet är utfört i Garpenberg 

då denna metod av automatisk bultplansgenerering endast används i Bolidens 

underjordsgruva i Garpenberg.   

Bultriggarna i Garpenberg är utrustade med så kallad automatisk bultplansgenerering, detta 

kan utföras på två sätt, antingen med bultriggens kranslaser eller navigering med hjälp av 

referenspunkter. Navigering med hjälp av referenspunkter innebär att det önskade 

bultavståndet läggs in i maskinens dator och för att maskinen automatiskt skall generera en 

plan riktas bommen på maskinen mot två tidigare satta bultar som fungerar som 

referenspunkter, maskinen mäter då relativt och genererar därefter en plan för nästa uttänkta 

bultkrans. Att det endast krävs två referenspunkter för att generera en ny bultplan beror på att 

bultarna sätts i vertikala plan. Detta förutsätter att maskinen är rätt kalibrerad. Examensarbetet 

utförs genom att mäta och analysera hur dessa automatiskt genererade bultplaner genom 

referensbultning överensstämmer med det verkliga bultavståndet. Analysen sker genom att 

jämföra bultriggens datalogg över bultplanen med mätningar av verkligt utfall. För att mäta 

bultarnas avstånd och riktning kommer totalstation att användas. Då bultarna sätts i vertikala 

plan har två punkter på vardera bult mätts in, detta för att kunna bestämma riktningen och 

vinkel på bulten. Mätningarna har sedan analyserats och ritats in i cad-program för att 

jämföras med den automatiskt genererade bultplanen. 

1.1 Bakgrund 

I Garpenberg är dagens bultriggar utrustade med så kallad automatisk bultplansgenerering, 

vilket innebär att det önskade bultavståndet läggs in i maskinens dator och genom att mäta 

relativt från två tidigare satta bultar genereras automatiskt en plan för samtliga bultar i en 

bultkrans. Tidigare har bultriggens kranslaser använts för att generera bultplaner. Boliden har 

i samarbete med Sandvik utvecklat en ny typ av programvara för automatisk 

bultplansgenerering genom att använda referensbultning. Boliden vill undersöka om 

bultriggens navigeringssystem genom referensbultning fungerar som det är tänkt och hur det 

faktiska utfallet av bultavståndet överensstämmer med den angivna förstärkningsplanen. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utföra en kvalitetskontroll gällande bultriggens 

navigeringssystem genom referensbultning. Detta för att undersöka om kvalitén gällande 

bultavstånd enligt den angivna förstärkningsplanen efterföljs, då detta är en ny teknik och som 

endast används i Garpenberg. I vanliga fall används bultriggens kranslaser för att generera 

bultplaner, dock har kranslasern en begränsning i vilken vertikal vinkel som bultkransarna kan 

sättas i. Målet med examensarbetet är att undersöka om automatisk bultplansgenerering 

genom referensbultning överensstämmer med det verkliga utfallet. 

 Stämmer de automatiskt genererade bultplanerna överens med det verkliga 

bultavståndet? 

 Hur mycket avviker bultriggarnas datalog från de egna mätningarna? 

 Fungerar tekniken som det är tänkt? 
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1.3 Omfattning och avgränsning 

Examensarbetet avgränsas till att analysera och jämföra mätningarna mot den automatiskt 

genererade bultplanen som genererats till följd av referensbultning, då det inte är 

lasersystemet på bultriggen som skall utvärderas. Examensarbetet omfattar även endast 

nyinstallerad bultning för att kunna säkerställa att operatörerna använts sig av navigering med 

hjälp av referensbultning och ej använt bultriggens lasersystem. Analysen kommer att utföras 

på olika bultriggars bultplansgenerering, då analysen kommer att utgå ifrån att samtliga 

bultriggar är rätt kalibrerade. Detta på grund av det finns svårigheter att få en och samma 

bultrigg att bulta erforderligt antal bultkransar i samma ort. För att ett rättvist resultat skall 

erhållas har mätningar av 8 bultkransar i följd genomförts, detta omfattar 104 bultar som 

mätts in. 
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2. Om Boliden Garpenberg 
Garpenberg är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift då det brutits malm sedan 

medeltiden. Boliden har ägt Garpenbergsgruvan (se Figur 1) sedan 1957 och då bröts det ca 

300 000 ton malm per år, genom åren har produktionen ständigt ökat och år 2015 erhölls ett 

anrikat tonnage på 2367 kton. Den malm som bryts är en komplex sulfidmalm innehållande 

zink, bly, koppar, silver och guld. De brytningsmetoder som används i Garpenberg är 

igensättningsbrytning och skivpallsbrytning (Boliden, 2015). 

 

 

Figur 1 - Flygfoto Garpenberg (Boliden, 2014) 
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3. Bultning 
Bultning är en vanligt förekommande bergförstärkningsmetod inom gruvor. I 

Garpenbergsgruvan bedrivs bultning i dagsläget med maskiner av typen Sandvik DS-510 (se 

Figur 2). Dessa maskiner borrar och sätter bultar, samt injekterar injekteringsbruk i en och 

samma arbetsoperation.  

Vid utsättning av bultar används en programvara som utvecklats tillsammans mellan Boliden 

och Sandvik. Denna programvara genererar automatiskt en plan för hur bultarna ska placeras 

genom att mäta relativt från två tidigare satta bultar med hjälp av bultriggens bom (Nyström, 

2016). 

3.1 Beskrivning av bultning 

Bultning har använts som bergförstärkningsmetod sedan sent 1800-tal. Bultning är vanligt 

förekommande som bergförstärkningsmetod i gruvor, tunnlar, bergrum och bergskärningar. 

Huvudsyftet med bultning är att förhindra blockrörelser som kan äventyra bergets hållfasthet. 

Detta förhindras av att bultarna fungerar som armering av bergmassan. 

Bergbultar kan delas in i tre huvudgrupper 

 Ingjutna bultar 

 Förspända, ändförankrade bultar 

 Friktionsbultar (Lindblom, 2010, s. 186). 

Den bulttyp som används i störst utsträckning i Garpenberg är ingjutna kamjärnsbultar med 

diametern en tum, dessa bultar är ingjutna i hela sin längd. Dock används även kabelbultning 

och dynamisk bultning men i mindre omfattning. Bultningen utförs genom att bultriggen 

borrar ett hål, i detta förs sedan sju patroner med injekteringsbruk in. Innan patronerna med 

injekteringsbruk förs in i borrhålet blåses borrhålet ur med hjälp av tryckluft som finns 

monterat på bultningsinstrumentet. Injekteringsbruket som används i störst utsträckning i 

Garpenberg är polyesterpatroner. Patronerna består av två komponenter med olika 

härdningstid, 15 respektive 45 sekunder. Först förs två patroner med härdningstiden 15 

sekunder in i borrhålet, följt av fem patroner med härdningstiden 45 sekunder. När patronerna 

förts in i borrhålet trycks sedan bulten in i borrhålet, samtidigt som bulten roterar för att 

blanda de två komponenterna av injekteringsbruket. Detta får sedan härda i några sekunder 

och bulten förankras efter härdningen med en bricka och mutter. Fördelen med att använda 

polyesterpatroner är att det har en kortare härdningstid än till exempel cementpasta som är 

vanligt förekommande som injekteringsbruk (Mozaffari, 2016). 

Då kamjärnsbulten inte är förspänd får den således sin bärförmåga från den 

vidhäftningsförmåga som injekteringsbruket medför. Injekteringsbruket överför sedan bergets 

deformationer till bulten (Bjurholt, 2007, s. 9). 

I Garpenberg används systematisk bultning, detta för att skapa ett trycksatt valv i vilket det 

omgivande berget och bultarna samverkar för att skapa så stabila förhållanden som möjligt.  

De standardbultningsmönster som används är antingen 1×1 m eller 1,5×1,5 m beroende på 

den förstärkningsplan som förespråkas (Mozaffari, 2016). 
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3.2 Beskrivning av bultrigg  

Bultning är viktig del i bergförstärkningsarbetet och de maskiner som utför bultningsarbetet 

kallas för bultriggar. Förr skedde borrningen och bultningen för hand, detta var ett tungt 

arbete och det tog lång tid i förhållande till dagens teknik. Detta blir allt mindre vanligt idag 

eftersom dagens bultningsarbeten underlättats av att det utvecklats automatiska 

bultningsaggregat som kan genomföra bultningen i en arbetsoperation, vilket innebär, borra, 

bulta samt att injektera injekteringsbruk. 

I dagsläget bedrivs bultning i Garpenbergsgruvan med bultriggar av typen Sandvik DS-510 

(se Figur 2).  

 

Figur 2 - Sandvik DS510 (Boliden, 2015) 

3.2.1 Bultrigg  

Bultriggarna i Garpenberg har tre stycken huvuddelar som utför bultningsarbetet, en borr som 

borrar hålen, ett magasin som har plats för tolv stycken bultar och ett munstycke för 

injekteringsbruk. Dessa instrument sitter på maskinens bom och instrumenten växlas efter 

varje moment som görs i bultningsarbetet, detta kan utföras utan att bommen rör sig. För att 

bultningsarbetet skall kunna påbörjas fälls fyra stycken stödben ner för att stödja upp 

maskinen. Stödbenen används även för att få bultriggen horisontell, för att få bultriggen att stå 

horisontellt så finns vattenpass monterat till hjälp för operatören. Bultriggen drivs av en 

dieselmotor under förflyttning mellan orterna. När bultriggen står på rätt arbetsplats och ska 

börja bultningsarbetet så använder bultriggen en elmotor i stället. En strömkabel från 

bultriggen ansluts då till ett starkströmsuttag. Bultriggen har även en vattenslang som pumpar 

in vatten som kyler ner borrstålet under pågående borrning (Sandvik Mining and 

Construction, 2011). 
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3.2.2 Bultningsinstrument 

Garpenbergs bultriggar är utrustade med ett riktverktyg, ett så kallat bultningsinstrument och 

detta underlättar för operatörerna med att:  

 Borra bulthål med ett bestämt avstånd i en krans.  

 Borra bultkransar med ett bestämt avstånd från varandra.  

Användning av bultningsinstrumentet ska resultera i:  

 Exakt placering av bulten. 

 Bultningen blir korrekt i anfangen.  

 Färre bultar kan användas. 

 Bultarnas placering behöver inte märkas ut för hand. 

Bultningsinstrumentets funktion är att ta fram en plan på hur kommande bultar och 

bultkransar skall placeras. 

Navigering för bultriggen kan göras på två olika sätt, antingen med bultriggens kranslaser 

eller så tas referenspunkter fram med bommen. Då detta arbete handlar om att säkerställa att 

kvalitén gällande bultavstånd enligt den angivna förstärkningsplanen efterföljs genom 

navigering med hjälp av referenspunkter kommer inte arbetet med kranslaser att studeras. 

Navigering med referensbultning utförs genom att bultriggen navigerar in med själva 

bommen, bultriggen använder sedan borren för att markera vilka bultar som ska användas 

som referenspunkter. Borren flyttas till den första punkten på föregående krans som ska 

användas som första referenspunkt. Sedan flyttas borren till en andra referenspunkt på 

föregående krans, dessa referenspunkter accepteras sedan på bultriggens bildskärm. 

För att positionera borrkronan på önskad plats i kransen används bom- och matarfunktionerna. 

För att ställa in önskad vinkel så används även här bom- och matarfunktionerna. När 

borrkronan är riktad på rätt plats och önskad vinkel är inställd utförs borrningen och 

bultningen.  

När nästa hål i kransen ska borras och bultas så används bom- och matarfunktionerna igen för 

att ställa in önskad plats på borrkronan och önskad vinkel (Sandvik Mining and Construction, 

2016). 

Det är viktigt att känna till vinkel och riktningen på bulten för att veta hur långt avstånd det är 

mellan bultarna. Avståndet mellan bultarna mäts från centrum av bultarna, 1,35 meter in i 

berget då den totala längden på bulten är 2,7 meter. Se Figur 3 där bultavståndet betecknas Bd 

och avståndet mellan bultkransarna betecknas Fd. 
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Figur 3 – Avstånd (Sandvik Mining and Construction, 2016) Bd=bultavstånd; Fd=bultkransavstånd 

 

3.2.3 Kalibrering av bultningsinstrument  

Kalibrering av bultningsinstrumentet görs för att säkerställa att kraven för borrkronans 

placering och matarenhetens riktningsprecision uppfylls. 

Enligt mekaniker på Boliden görs ingen utförlig kalibrering av bultriggarna utan endast 

kontroll av sensorerna vid reparationer. Detta utförs genom att använda vattenpass för att 

kontrollera sensorernas riktighet. Då reparationer är en vanligt förekommande företeelse kan 

arbetet förutsätta att bultriggarna ska vara korrekta i sin noggrannhet. Dock dokumenteras 

inga kontroller av sensorer (Eriksson, 2016). 

Det finns en framtagen metod för att kalibrera bultningsinstrumentet. Kalibreringen sker 

genom att siktesmål monteras på bultriggarnas instrument och sedan mäts siktemålen in med 

totalstation. Totalstationen ansluts till bultriggen och genom bultriggens dator utförs 

kalibreringen. Totalstationen används för bland annat:  

• kalibrering för alla ledsensorer 

• skapa mätvärden för bom- och rolloverkompensationsmodeller 

• kontrollera uppnådd precision för kalibreringen (Sandvik Mining and Construction, 2016). 

Då examensarbetet förutsätter att bultriggarna ska vara korrekt kalibrerade har en kontroll på 

de berörda bultriggarna genomförts. Detta har utförts genom att mäta in två bultar från varje 

berörd bultrigg. Genom att mäta in två punkter med totalstation på bultriggarnas borrstål har 

dessa mätningar sedan jämförts direkt med dataloggen i maskinen. 
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4. Metod 
Då kontroller av sensorer endast sker i samband med reparationer och examensarbetet 

förutsätter att samtliga bultriggar är korrekta i sin precision har en kontroll av bultriggarnas 

precision utförts. Detta är nödvändigt för att en rättvis analys av navigering med hjälp av 

referensbultning ska kunna utföras. För att analysen skall kunna utföras har data samlats in 

från bultriggarna samt egna mätningar. För att de egna mätningarna skulle kunna utföras 

valdes en metod med att förlänga bultarna fysiskt med hjälp av en egentillverkad förlängning 

då de satta bultarna i berget är för korta för att kunna mätas på. Den insamlade datan från 

bultriggarna och de egna mätningarna ritades sedan in i auto-cad. Analysen genomfördes 

genom att jämföra den data som samlats in från egna mätningar med datan från bultriggarna. 

4.1 Kontroll av sensorer 

I ett försök att eliminera felkällor vid valet av metod samt att examensarbetet förutsätter att 

bultriggarna skall vara korrekt kalibrerade har en kontroll av bultriggarnas precision utförts. 

Detta har utförts genom att Robolt 5 och 6 som använts vid den berörda bultningen har 

kontrollerats genom att mäta in två bultar på borrstålet under pågående bultningsarbete. 

Genom att mäta på borrstålet kan riktning och vinkel på bulten tas fram då den antas ha 

samma riktning som borrhålet. Mätningarna har sedan jämförts med dataloggen från 

bultriggarna. Resultatet av kontrollen kan ses i 5.1. 

4.2 Egentillverkad förlängning av bergbult 

För att utföra mätningarna har de satta bultarna varit tvungna att förlängas, då den del av 

bulten som sticker ut ur berget är för kort för att kunna mätas på. Detta har lösts genom att två 

förlängningar har tillverkats exklusivt för detta examensarbete. Förlängningen består av en 

75mm lång hylsa som har borrats ur och gängats, i hylsan sitter en 400 mm lång rundstav med 

samma diameter som bulten som ska förlängas. Rundstaven är förankrad 45mm in i hylsan. 

Detta ger en förlängning av bulten med 400mm (se Figur 4). 

 

Figur 4 - Förlängning av bergbult 

4.3 Mätningar  

Mätningarna har utförts med en Leica totalstation. Det som mäts med totalstationen är 

vertikalvinkel, horisontalvinkeln och lutande längd mot den förlängda bergbulten. 

Totalstationen ställdes upp några meter ifrån tänkta mätpunkter och låses in i gruvans 

koordinatsystem så totalstationens position blir känd. Detta görs genom att mäta in kända 

punkter, så kallade fixpunkter vilka har kända koordinater i gruvan. Mätningarna utfördes 
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sedan genom att förlängningen monterades på den bult som skulle mätas in och en punkt på 

förlängningen och en punkt på bulten mättes in. Genom att mäta in två punkter på vardera bult 

kan dessa punkters koordinater bestämmas. För att kunna behandla den data som kommer från 

totalstationen har Microstation använts, detta för att göra den möjlig att exportera till Auto-

cad. 

4.4 Överföring av bultriggens datalogg 

I varje bultrigg sparas datan efter varje bultning, datan sparas då ner i en logg. Denna datalogg 

är överförbar genom att ansluta ett USB-minne till bultriggens dator. Datan exporteras till 

USB-minnet som en .xml-fil vilken innehåller samtlig information kring den berörda 

bultningen. Datan som laddats ner från bultriggarna måste således sorteras för att kunna 

användas i auto-cad. I .xml-filen sorteras då x,y och z-koordinater fram för varje enskild bult, 

dessa koordinater skrevs om till en .scr-fil som sedan kunde behandlas av auto-cad. I Figur 5 

kan vinkeldefinitioner och hur bultriggens axlar i koordinatsystemet är lokaliserade ses. 

Vinkel och riktning beskrivs med θ1 = bultens vinkel och θ2= bultens riktning. 

 

 

Figur 5 - Vinkeldefinitioner för bultning (Sandvik Mining and Construction, 2016) 

4.5 CAD 

Den data som samlats in från de egna mätningarna konverterades i gruvmätarnas dataprogram 

microstation, detta för att göra den möjligt att rita i auto-cad. Detta beror på att auto-cad ej 

kan behandla den data som kommer direkt från totalstationen. I auto-cad ritades sedan 

bultarna in genom att förlänga de punkter som mätts in med totalstationen.  

Bultavståndet mättes sedan från centrum av bultarna, 1,35 meter in i berget. I Figur 6 och 

Figur 7 kan ett utdrag från CAD-ritningarna ses. Anledningen till att den del av bulten som 
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sticker ut ur berget försummats i examensarbetets kalkyl är att bultarna förlängts och 

därigenom kompenserats vid beräkningarna. 

 

Figur 6 - CAD-ritning av mätdatan från totalstation sedd snett ovanifrån  

 

 

Figur 7 - CAD-ritning av mätdatan från totalstation sedd framifrån 
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Den sorterade datan från bultriggarna ritades även denna in i auto-cad. Den .scr-filen som 

gjorts öppnades i autocad och även här drogs linjer mellan punkterna. Dock representerar de 

koordinater som erhållits hela längden på bulten. Bultavståndet mättes från centrum av 

bultarna 1,35 meter in i berget som i Figur 8 representeras av den gröna linjen.  

 

 

Figur 8 - CAD-ritning av datalogg från Robolt 6 
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet från kontrollen, mätningarna och analysen. 

5.1 Resultat kontroll av bultriggarnas precision 

Resultatet av kontrollen av bultriggarnas precision kan ses i Tabell 1 för Robolt 5 och Tabell 

2 för Robolt 6. I Tabell 1 och Tabell 2 redovisas värden för riktning och vinkel på bergbulten 

samt det erhållna bultavståndet från beräkningarna i auto-cad och bultriggarnas datalogg. De 

erhållna värdena i tabellerna visar hur väl bultriggarnas datalogg överensstämmer med 

mätningarna av borrstålet, detta för att avgöra om det görs en tillräcklig kontroll av sensorer 

från verkstaden. 

Figur 9 visar ett utdrag från CAD-ritningen som gjorts utifrån datan från totalstationen som 

legat till grund för beräkningarna för Robolt 5. 

Enligt kontrollmätningen av Robolt 5 visar Tabell 1 en avvikelse på 3 centimeter. 

 

Figur 9 - CAD-ritning kontroll Robolt 5 

 

Tabell 1 - Kontroll av precision Robolt 5 

Robolt 5 Mätningar  

Bult 1 

Mätningar  

Bult 2 

Datalogg 

Bult 1 

Datalogg 

Bult 2 

Vinkel – 6° – 13.3° – 5° – 12,3° 

Riktning – 0,2° – 0,4° – 0,2° – 0,4° 

Bultavstånd 0,98 meter 1,01 meter 
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Enligt Tabell 2 visar Robolt 6 en avvikelse i bultavståndet på 7 centimeter. I Figur 10 visas ett 

utdrag från CAD-ritningen som legat till grund för beräkningarna. 

 

Figur 10 - CAD-ritning kontroll Robolt 6 

 

Tabell 2 - Kontroll av precision Robolt 6 

Robolt 6 Mätningar 

Bult 1 

Mätningar 

Bult 2 

Datalogg 

Bult 1 

Datalogg 

Bult 2 

Vinkel 81,8° 70,1° 79,4° 68,5° 

Riktning 111,3° 110,6° 0,5° – 0,3° 

Bultavstånd 1.46 meter 1,39 meter 

 

 

5.2 Resultat av mätningar 

Resultatet från mätningarna visar avvikelsen mellan avstånden från dataloggen och 

mätningarna med totalstationen, samtliga beräkningstabeller kan ses i 9.1. I Figur 11 kan en 

sammanfattning av avvikelserna ses.  
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Figur 11 visar även att avvikelserna inom intervallet 0-3 centimeter utgör 30,4 % av det totala 

antalet avvikelser och 53,2 % av avvikelserna ligger i intervallet 0-5 centimeter. 

Antalet avvikelser över 10 centimeter utgör 25 % av det totala antalet avvikelser.  

 

 

Figur 11 - Avvikelsesammanfattning 

5.3 Analys av resultat 

För varje bultkrans har ett medelvärde för avvikelse och en standardavvikelse beräknats (se 

Tabell 3). I Tabell 4 kan dessa värden med den högsta avvikelsen ur varje bultkrans borttagen 

ses, då det högsta värdet kan antas bero på någon typ av felkälla. 

 

Tabell 3 – Standardavvikelse och medelvärde bultkransar 

Bultkransar Medelvärde för avvikelse 

(meter) 

Standardavvikelse 

(meter) 

Bultkrans 1 0,104 0,124 

Bultkrans 2 0,058 0,046 

Bultkrans 3 0,044 0,038 

Bultkrans 4 0,044 0,019 

Bultkrans 5 0,100 0,131 

Bultkrans 6 0,097 0,093 

Bultkrans 7 0,102 0,136 

Bultkrans 8 0,136 0,117 

Bultkrans 1-8 0,085 0,103 
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Tabell 4 - Standardavvikelse och medelvärde bultkransar med de största avvikelserna borttagna 

Bultkransar Medelvärde för avvikelse 

(meter) 

Standardavvikelse 

(meter) 

Bultkrans 1 0,072 0,068 

Bultkrans 2 0,046 0,027 

Bultkrans 3 0,036 0,031 

Bultkrans 4 0,040 0,015 

Bultkrans 5 0,072 0,099 

Bultkrans 6 0,078 0,074 

Bultkrans 7 0,072 0,104 

Bultkrans 8 0,102 0,062 

Bultkrans 1-8 0,077 0,088 

 

 

 

 

Figur 12 - Normalfördelning 

 

Vid beräkning av normalfördelning (se Figur 12) har hänsyn till avvikelsernas positiva och 

negativa bemärkelse tagits. 
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Figur 13 - Negativa och positiva avvikelser 

Figur 13 visar antalet negativa och positiva avvikelser. Figur 13 visar även att majoriteten av 

avvikelserna är positiva avvikelser. 
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6. Diskussion 
Enligt resultatet från Robolt 5 uppvisar det en avvikelse på 3 centimeter trots att vinklarna 

från dataloggen och de egna mätningarna överensstämmer. Detta kan bero på en otillräcklig 

kontroll av sensorerna. Att resultatet av kontrollen av Robolt 6 visar ett stort gradantal vid 

riktningen i de egna mätningarna beror på att bultningen troligtvis utförts i sväng och då 

bultriggen ej låses in i gruvans koordinatsystem stämmer riktningen på bultarna ej överens 

med de egna mätningarna. Då skillnaden i grader är densamma som visas i dataloggen kan 

detta antas stämma att bultarna har rätt riktning i förhållande till dataloggen. 

Resultatet av mätningarna visar att endast 30,4 % av det totala antalet avvikelser ligger inom 

intervallet 0-3 centimeter och att 53,2 % av samtliga avvikelser ligger inom intervallet 0-5 

centimeter. Enligt Figur 11 innebär det att 25 % av alla avvikelser ligger över 10 centimeter. 

Analysen visar ett totalt medelvärde för avvikelse i samtliga bultkransar på 0,0851 meter och 

en total standardavvikelse på 0,1030 meter. När den största avvikelsen från varje bultkrans 

tagits bort visar analysen ett medelvärde på 0,0770 meter och en standardavvikelse på 0,0886 

meter. När dessa avvikelser beräknats har ingen hänsyn till avvikelsernas positiva eller 

negativa bemärkelse tagits. Hänsyns till avvikelsernas positiva och negativa bemärkelse har 

dock tagits vid beräkning av normalfördelningen. De värden som tagits bort vid 

beräkningarna i Tabell 4 kan tänkas bero på någon typ av felkälla då dessa värden avviker 

stort från det normala. 

Analysen visar även att majoriteten av avvikelserna har positiv avvikelse, detta innebär att i 

många fall är det verkliga bultavståndet längre än det som förespråkas i den angivna 

förstärkningsplanen.  

 

6.1 Felkällor 

Möjliga felkällor kan bero på: 

 Otillräcklig kontroll av sensorer av verkstaden 

 Vissa bultar kan ha blivit påkörda av fordon (särskilt de nedre bultarna). En 

exempelbild på en bergbult som blivit påkörd kan ses i Figur 14. 
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Figur 14 - Exempelbild på en bergbult som blivit påkörd 
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7. Slutsatser 
Arbetet har omfattat mätningar av åtta bultkransar med ett totalt antal av 104 bultar. 

Mätningarna visar att 53,2 % av samtliga avvikelser är inom intervallet 0-5 centimeter vilket 

kan anses som en godkänd tolerans (Nyström, 2016). Då så stor andel av avvikelserna hamnar 

utanför det intervall som kan anses som godkänt borde denna programvara ses över. 

Dock är navigering med hjälp av referensbultning en mycket enkel metod och det går 

betydligt fortare än att navigera med kranslasern. Kranslasern är dessutom svår att se och då 

den ständigt blir smutsig föredrar operatörerna att navigera med hjälp av referensbultning. 

Då en stor andel av avvikelserna är positiva, vilket leder till att det verkliga bultavståndet är 

längre än det som anges i den förespråkade förstärkningsplanen. Om det anses att det önskade 

bultavståndet är det maximala bultavståndet kan det för att säkerställa att bultavståndet 

efterföljs vara att minska det önskade bultavståndet till 1,3 – 1,4 meter. 

Då bultriggarna utsätts för en tuff produktionsmiljö och bultningsinstrumentet utsätts för 

mycket vibrationer bör någon form av systematisk kontroll av sensorerna utföras. Då 

kalibrering endast utförs i samband med reparationer kan det tänkas att även utföra någon 

form av kontroll av sensorerna vid service för att säkerställa att bultriggarnas precision 

uppfylls. Detta kan även ses i kontrollmätningarna av de berörda bultriggarna då 

bultningsinstrumentet verkar ha svårigheter att avgöra bultavståndet då ytan där bultarna 

placeras är ojämn. 

7.1 Förslag till förbättring av bultningsinstrument  

I diskussion med operatör har följande åsikt framhävts. Om bultplansgenereringen genom 

referensbultning ska ske når maskinen att bulta två kransar men då sker arbetet i krans två 

med bommen fullt utskjuten. I dagsläget utför denna operatör sitt bultningsarbete genom att 

gå ut ur maskinen och mäta och märka ut 1,5 meter från den redan bultade kransen. Efter att 

operatören märkt ut varje 1,5 meter placeras bultriggen under den tidigare bultade kransen. 

Operatören refererar således till de egna utsättningarna. Genom att göra detta undviker 

operatören att göra onödiga förflyttningar och operatören når då att bulta två kransar utan 

problem. Dock tror då datorn att operatören bultar i referenskransen. Detta hade kunnat 

undvikas genom att lägga till en funktion att kunna använda sig av egna utsatta 

referenspunkter. 

Under examensarbetets gång har ett flertal frågeställningar uppstått. Dessa frågeställningar 

skulle kunna besvaras med ytterligare arbeten kring bultning och navigering med hjälp av 

referenspunkter.  

 En effektivstudie kring kranslaser kontra referensbultning 

 Idéstudie kring automatisk lagring av data från bultriggarna för att kunna följa upp om 

bultningen följer de angivna förstärkningsplanerna. 

 Någon form av dokumentation för kalibrering av bultningsinstrument 
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 – Beräkningstabeller bultavstånd 

 

Tabell 5 - Bultavstånd bultkrans 1 

Bultkrans 

1 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2 1,523 1,646 0,123 

2-3 1,544 1,498 -0,046 

3-4 1,446 1,455 0,008 

4-5 1,223 1,220 -0,003 

5-6 1,379 1,415 0,036 

6-7 1,544 1,661 0,117 

7-8 1,488 1,476 -0,012 

8-9 1,369 1,438 0,068 

9-10 1,143 1,169 0,025 

10-11 1,506 1,552 0,457 

11-12 1,523 1,763 0,240 

12-13 1,522 1,637 0,114 

 

 

 

Tabell 6 - Bultavstånd bultkrans 2 

Bultkrans 

2 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2 1,510 1,487 -0,023 

2-3 1,536 1,573 0,036 

3-4 1,339 1,381 0,042 

4-5 1,329 1,409 0,079 

5-6 1,374 1,344 -0,03 

6-7 1,535 1,552 0,017 

7-8 1,494 1,532 0,037 

8-9 1,252 1,327 0,075 

9-10 1,360 1,401 0,041 

10-11 1,226 1,205 -0,021 

11-12 1,524 1,709 0,185 

12-13 1,499 1,389 -0,109 
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Tabell 7 - Bultavstånd bultkrans 3 

Bultkrans 

3 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2 1,524 1,554 0,03 

2-3 1,538 1,555 0,017 

3-4 1,268 1,350 0,082 

4-5 1,397 1,365 -0,032 

5-6 1,465 1,436 -0,029 

6-7 1,541 1,567 0,026 

7-8 1,489 1,547 0,058 

8-9 1,223 1,215 -0,008 

9-10 1,310 1,433 0,123 

10-11 1,177 1,178 0,001 

11-12 1,523 1,512 -0,010 

12-13 1,506 1,615 0,109 

 

 

 

Tabell 8 - Bultavstånd bultkrans 4 

Bultkrans 

4 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2 1,539 Ej mätbart - 

2-3 1,530 1,571 0,041 

3-4 1,457 1,393 -0,063 

4-5 1,494 1,550 0,055 

5-6 1,548 1,630 0,082 

6-7 1,548 1,530 -0,018 

7-8 1,513 1,543 0,03 

8-9 1,394 1,438 0,044 

9-10 1,418 1,443 0,025 

10-11 1,366 1,299 -0,067 

11-12 1,512 1,551 0,039 

12-13 1,535 1,559 0,024 
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Tabell 9 - Bultavstånd bultkrans 5 

Bultkrans 

5 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2 1,525 1,552 0,027 

2-3 1,531 1,519 -0,011 

3-4 1,300 1,301 0,001 

4-5 1,428 1,415 -0,012 

5-6 1,557 1,742 0,185 

6-7 1,556 1,567 0,01 

7-8 1,511 1,511 0,0001 

8-9 1,326 1,340 0,013 

9-10 1,298 1,354 0,056 

10-11 1,365 1,046 -0,318 

11-12 1,495 1,897 0,402 

12-13 1,522 1,687 0,164 

 

 

 

 

Tabell 10 - Bultavstånd bultkrans 6 

Bultkrans 

6 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2 1,524 1,234 -0,289 

2-3 1,523 1,502 -0,021 

3-4 1,541 1,480 -0,061 

4-5 1,556 1,550 -0,005 

5-6 1,532 1,439 -0,093 

6-7 1,533 1,568 0,034 

7-8 1,350 1,274 -0,075 

8-9 1,522 1,443 -0,078 

9-10 1,467 1,520 0,052 

10-11 1,476 1,446 -0,030 

11-12 1,546 1,250 -0,296 

12-13 1,498 1,624 0,125 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabell 11 - Bultavstånd bultkrans 7 

Bultkrans 

7 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2 1,580 Ej mätbart - 

2-3 1,480 1,448 -0,032 

3-4 1,486 1,518 0,031 

4-5 1,463 1,478 0,015 

5-6 1,523 1,517 -0,005 

6-7 1,516 1,474 -0,042 

7-8 1,482 1,428 -0,054 

8-9 1,088 1,466 0,377 

9-10 1,165 1,563 0,397 

10-11 1,493 1,471 -0,021 

11-12 1,493 1,452 -0,041 

12-13 1,344 1,449 0,105 

 

 

 

 

Tabell 12 - Bultavstånd bultkrans 8 

Bultkrans 

8 

Avstånd enligt 

datalogg 

Avstånd enligt 

mätningar 

Avvikelse 

Bult 1-2  Ej mätbart - 

2-3 1,486 1,046 -0,440 

3-4 1,479 1,494 0,015 

4-5 1,361 1,513 0,152 

5-6 1,379 1,490 0,111 

6-7 1,517 1,551 0,034 

7-8 1,502 1,579 0,077 

8-9 1,056 1,148 0,092 

9-10 1,414 1,244 -0,170 

10-11 1,395 1,611 0,215 

11-12 1,483 1,542 0,058 

12-13 1,461 Ej mätbart - 

 

 

 




