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Sammanfattning 

Bergbultsmodell – optimalt och minimalt utförande 

Beatrice Lundquist och Simon Pieslinger 

Har du någonsin åkt genom en tunnel och undrat hur det kommer sig att det tunga berget över 

dig inte kollapsar in i detta hålrum? Har du lagt märke till underliga metallpinnar som sticker 

ut ur väggar och tak? Dessa metallpinnar är bultar, och de är en del av säkerhetsåtgärderna 

som ser till att tunnlar över hela Sverige är säkra att färdas i. När en tunnel byggs är det 

viktigt att ta reda på vilka egenskaper som berget har för att kunna avgöra hur stora 

säkerhetsåtgärder som bör implementeras. Dessa egenskaper kan vara sådant som sprickors 

utbredning och orientering, hur mycket vatten som finns i sprickorna, vad berget består av och 

krafter som påverkar berget.  

Säkerhetsarbetet kring tunnlar kan göra skillnaden mellan liv och död, men hur ska man 

forska kring detta? I ett labb kan man med hjälp av en modell undersöka vad som fungerar 

bäst, men även det minsta möjliga för att förhindra kollaps. I detta arbete har en modell som 

representerar ett tunneltak använts. Den används till undervisning för förståelse av bultar. 

Modellen var en upphöjd stålram med avtagbar botten, stålramen var kvadratisk med 82 cm 

sidolängd. I denna ram placerades skruvar och järnvägsmakadam för att simulera ett tunneltak 

med bultar i mindre skala. Järnvägsmakadam är krossat berg med en kornstorlek på ca 32 till 

64 mm. Skruvarna trycker ihop makadamen med hjälp av brickor för att tryck ska uppstå och 

trycket mäts med tryckgivare som är placerade i modellen. Arbetet som har utförts med hjälp 

av modellen syftar till att utveckla metoder för hur sådana försök bör utföras i framtiden.  

Tidigare försök har gjorts och då har det observerats att denna modell har varit stabil när 

skruvarna spänts till 7 Nm (Newtonmeter) vridmoment och att den kollapsade av minimal 

påverkan när skruvarna spändes till 5 Nm. Därför gick vi in i detta arbete med hypotesen att 

modellens lägre gräns för stabilitet fanns strax under 5 Nm. Vid de tidigare försöken mättes 

inte trycket i modellen och vi hade därför ingen hypotes om detta.  

Försöken utfördes på olika vis. Skruvarna spändes i olika mönster och med olika 

vridmoment, makadamen placerades också på olika sätt när modellen byggdes upp. Som 

resultat ställdes vridmoment och tryck upp i tabeller och diagram. Det skulle visa sig att 

hypotesen om att den lägre gränsen var nära 5 Nm vridmoment inte stämde. Modellen hölls 

uppe även när skruvarna endast spändes till 2 Nm. Både när modellens bottenlager var 

fördelaktigt och ofördelaktigt uppbyggt ur ett stabilitetsperspektiv så höll modellen vid 2 Nm. 

Lägre vridmoment än 2 Nm kunde inte testas i brist på känsligare verktyg. 
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Abstract   

Rock Bolt Model – Optimal and Minimal Performance 

Beatrice Lundquist & Simon Pieslinger 

 

Have you ever traveled through a tunnel and wondered why the heavy rock above you doesn’t 

collapse on top of you? Have you noticed the odd metal rods that sticks out from the walls 

and ceiling? These metal rods are bolts, a part of the security measures that make sure that 

tunnels all over Sweden are safe to travel through. When a tunnel is built, it is important to 

know the properties of the rock to be able to assess what type of security measures that need 

to be applied. These properties can be fractures and their orientation, the composition of the 

rock and the forces that are present. 

The security work regarding tunnels can be the difference between life and death, but how 

can research in this field be carried out? Model experiments in a laboratory can be of great use 

to investigate the most efficient way to stabilize the rock, but also the minimal effort required 

to prevent collapse. For this report a model that represents the roof of a tunnel has been used. 

The model is used for learning about rock bolts and consisted of an elevated 82 cm square 

steel frame with a detachable floor. Bolts and crushed rock were placed within the frame to 

simulate a tunnel roof in a smaller scale. The crushed rock had a grain size of 32 to 64 mm. 

The bolts in combination with small metal discs compress the rock to produce pressure, and 

the induced pressure is measured with pressure indicators placed within the model. The 

experiments conducted with this model aims to develop potential new methods for future uses 

and experiments.  

Previous experiments with this type of model have shown that the model is stable when the 

bolts have been tightened to 7 Nm (Newton Meters) torque, and subsequently collapsed with 

minimal influence when the bolts were tightened to 5 Nm. Therefore, the hypothesis of this 

report was based on previous experiments, where the lower limit of the model seemed to be 

close to 5 Nm. The previous experiments didn’t measure the pressure throughout the strained 

rock mass, and therefore there is no hypothesis regarding this.  

The experiments were conducted in different ways. The bolts were tightened both in 

different patterns and with different torques, and the crushed rock were placed differently 

throughout the experiments as the model was being built. The following result of torque and 

pressure were presented in tables and graphs. The result showed that the hypothesis regarding 

the lower boundary being close to 5 Nm was not correct. The model stayed in place even 

when the bolts were tightened as low as 2 Nm. The model was stable at 2 Nm both with a 

favorable and unfavorable bottom layer of rock. Therefore, it is required to tension the bolt 

with torque lower than 2 Nm to determine the lower limit of stability, but that could not be 

tested due to the lack of proper tools. 
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1. Inledning  
Arbetet syftar till att utveckla metodik för bultmodell så att framtida försök kan utföras med 

kontroll av jordtrycket i modellens grusmaterial. Uppsatsen ska kunna fungera som en 

instruktion för framtida försök. Försöket kommer utreda optimala och minimala 

vridmoment/tryck i modellen för bra utförande av modellförsök och stabil modell. En hypotes 

fanns i början av arbetet att en lägre gräns fanns nära 5 Nm vridmoment. Denna hypotes 

härstammar i försök som utfördes under kursen ”Geoteknik och byggnadsgeologi” under 

höstterminen 2018. Modellen ska simulera en kraftigt frakturerad bergmassa och skruvarna 

liknas vid säkrande bultar i tunneltak och -väggar. 

Bultmodellen bygger på en tidigare modell med en hink av Tom Lang vid Snowy 

Mountain Hydro Corporation. US Army corps of Engineers vidareutvecklade Tom Langs 

modell till att bli större och fyrkantig. USACEs modell har utstickande kanter längs den inre, 

lägre kanten från alla fyra sidor som kan stödja materialet inuti. Modellen som använts för 

detta arbete skiljer sig endast från USACEs i att den har två utstickande kanter på motsatta 

sidor. Kanterna sticker ut 3 cm.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Bergspänning 

Spänning i bergmassor, även ibland kallat för bergtryck, kan betecknas som 𝜎 och definieras 

med ekvationen 𝜎 = F/A (kraft per area). När en spänning tillämpas på en bergmassa kan 

materialets form eller volym förändras (Carmichael 2020). Bergspänning kan benämnas både 

som in situ och inducerad, beroende på spänningens ursprung. In situ-spänning är den 

spänning som finns naturligt i en ostörd bergmassa, där ursprunget är den ovanliggande 

bergmassans tyngd samt kvarvarande spänning från tektonisk aktivitet. Inducerad spänning 

motsvarar då den spänning som uppstår i en störd bergmassa, till exempel vid tunnelbygge 

eller annan mänsklig påverkan (Hoek, 2007).  

Generellt brukar spänningar i jordskorpan definieras genom att prata om tre huvudsakliga 

spänningar. Dessa är vinkelräta mot varandra och betecknas 𝜎1, 𝜎2 och 𝜎3. Dessa kan i vissa 

fall vara orienterade vertikalt-horisontellt men så är oftast inte fallet. Vertikalkomponenten av 

spänningen uppstår p.g.a. Jordens gravitation och är den största spänningen när det gäller 

skorpan på större djup. Horisontell spänning uppstår på grund av tektonisk aktivitet och är 

störst nära ytan (Zang & Stephansson 2010). 

Sättet som spänningen varierar i rummet kallas för spänningsfält. Definition lyder att 

spänningsfältet är distributionen av interna krafter inom en kropp som balanserar givna yttre 

krafter. Spänningskomponenters riktning och magnitud används för att kunna visualisera 

spänningsfältet. De tre huvudspänningarna och deras riktningar kan hittas för en given punkt 

någonstans i en formbar kropp. Detta beskriver då spänningstillståndet i den givna punkten 

(Zang & Stephansson 2010). 

 

2.2 Jordtryck 

Jordtryck är det horisontella tryck som en jordmassa utövar. Vid upprättande och 

dimensionering av stödkonstruktioner, exempelvis spontväggar, tunnlar och grundmurar, är 

det därför viktigt att kunna beräkna eller mäta jordtrycket, för att minimera risken för kollaps.  



2 
 

Jordtryck kan delas in i tre huvudtyper beroende på hur trycket påverkar 

stödkonstruktionen - vilojordtryck, aktivt jordtryck och passivt jordtryck. Vilojordtryck är det 

tryck som jordmassan utövar mot en stel och orörlig stödkonstruktion, aktivt jordtryck är det 

tryck som uppstår när en stödkonstruktion rör sig från jordmassan, och passivt jordtryck är det 

tryck som uppstår när en stödkonstruktion rör sig mot jordmassan (Axelsson & Mattsson 

2016).  

 

2.3 Beståndsdelar i jord-och bergmassor 

En jordmassa är uppbyggd av flera olika komponenter. Fast substans, även kallat kornskelett, 

består av mineralkorn av olika storlek, form och sammansättning. Utrymmet mellan dessa 

mineralkorn kallas porer, och är fyllda med vatten eller luft beroende på om porutrymmet 

befinner sig över eller under grundvattenytan. Klassificering av jordmassor baserat på 

kornstorlek är också av relevans, då olika kornfraktioner kan ha olika tekniska egenskaper. 

Det valda materialet för försöket, järnvägsmakadam, klassificeras som grovjord, mer specifikt 

grovgrus, med en kornstorlek på 32–64 mm. Detta innebär att materialets hållfasthets-

egenskaper klassas som friktionsjord, med hög permeabilitet, ingen draghållfasthet samt att 

dess skjuvhållfasthet byggs av friktionen mellan materialets enskilda korn (Axelsson & 

Mattsson 2016).  

Även mineralsammansättningen i berg-och jordmassor samt dess bildningssätt påverkar 

materialets bergmekaniska egenskaper. Det valda försöksmaterialet, järnvägsmakadam, 

bestod av den magmatiska intrusiva bergarten granodiorit vars minerala beståndsdelar är 

plagioklas, kvarts, kalifältspat och biotit. Hållfastheten brukar generellt sett vara hög för 

intrusiva bergarter, vilket beror på de dominanta mineralens form, distribution samt 

hållfasthet (Nordlund et al. 1998).  

Från ett geotekniskt och bergmekaniskt perspektiv är berg- och jordmassors beståndsdelar 

och sammansättning viktigt för att kunna bedöma exempelvis deformationsegenskaper, 

hållfasthet och stabilitet.  

 

2.4 Q-systemet 

Rock tunneling quality index, oftast förkortat Q, är en metod för att karakterisera bergmassor 

och stödkonstruktioner för tunnlar. Ekvationen nedan används för att räkna ut Q (Barton et al. 

1974).  

 

 

𝑄 =
𝑅𝑄𝐷

𝐽𝑛
 𝑥

𝐽𝑟

𝐽𝑎
 𝑥

𝐽𝑤

𝑆𝑅𝐹
 

 

1. RQD = Uppsprickningsgrad  

2. Jn = Antal sprickgrupper  

3. Jr = Sprickytans råhet  

4. Ja = Sprickans omvandlingsgrad  

5. Jw = Grundvattenförhållanden 

6. SRF = Spänningsreduktionsfaktor  

 

Med hjälp av Q-värdet kan det bestämmas vilka förstärkningar som krävs i en tunnel. Dessa 

kan vara bultlängd, bultavstånd och tjocklek på sprutbetong. 
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2.5 Bergförstärkning/bergbultar 

Enligt U.S Army corps of Engineers (1980) är målet med bergförstärkning är att motverka de 

deformationer i bergmassan som är mest sannolika att leda till kollaps, till exempel att 

motverka kollaps av en tunnel. Detta genom att öka friktionen mellan block, och att öka drag- 

och skjuvhållfastheten i bergmassan. Det finns många sätt att beräkna mängden förstärkning 

som krävs för en specifik tunnel. En metod är Q-systemet som nämnts tidigare. Ett centralt 

koncept för de olika metoderna är att förstärkningarna ämnar stärka bergmassan till att bli 

självbärande. Detta kan göras genom att motverka progressiv brottbildning längs svaghetsplan 

i bergmassan (USACE, 1980). Bergbultar är en av de bergförstärkningar som används till 

detta. I Engineer Manual. No. 1110-2-2907 definierar USACE en bergbult (översatt) som “ett 

spänt förstärkningselement bestående av en stång med en förankring, en platta och en mutter 

för att skapa spänning eller kvarhålla spänning av direkt drag eller med vridmoment” 

(USACE, 1980). 

Beroende på de förhållanden som gäller vid förstärkning av en färsk yta i en tunnel kan 

punktbultning eller mönsterbultning användas. Punktbultning används för lokala svagheter 

och kan till exempel användas för att säkra individuella block. Mönsterbultning innebär att 

bergbultar installeras i ett regelbundet mönster längs tunnelns tak och väggar och på så sätt 

förbättrar bergmassan valvbildande förmåga (USACE, 1980). Se figur 1 nedan för ett 

exempel. r är representativt sprickavstånd, a är bultavstånd och S är spännvidd. För att en bult 

som installeras ska tjäna sitt syfte krävs det att bulten får fäste i berget och förankras, att 

bulten spänns till önskad spänning, att denna spänning låses och kan upprätthållas, samt att 

bulten skyddas mot korrosion. Bult kan också installeras genom att i slakt tillstånd ingjutas i 

berget, för att därefter spännas först när berget rör på sig. (USACE, 1980).  

 

 
Figur 1. Valvverkan inducerad med bergbultar. Skapad av Minna Larsson, 2020. Med tillåtelse att använda. 
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Enligt Charles C. Li (2017) är det bergbultens hållfasthet som är den viktigaste 

parametern när det är lasten från block som är den kontrollerande parametern. Detta sker vid 

låga spänningsförhållanden. Hållfastheten i bulten måste då vara större än lasten på bulten. 

När det råder höga spänningar i svagt och mjukt berg måste även deformation tas hänsyn till 

och bulten måste kunna bete sig plastiskt och dess viktigaste funktion är att se till att 

bergmassan inte disintegreras. I sådana fall där det råder mycket höga spänningar och berget 

är hårt och starkt syftar bulten till att absorbera den kinetiska energin vid smällberg (Li, 

2017). 

Nedan syns Tom Langs förklaring till hur bergbultar fungerar i figur 2. Hoek (2007) visar 

denna figur och skriver att avståndet mellan bergbultar (s) bör vara mindre än tre gånger 

diametern av ett medelstort korn (a) för att ge effektiv förstärkning. Han skriver även att 

kornstorleken är sammankopplad med sprickavståndet i bergmassan och att bultlängden L bör 

vara två gånger avståndet mellan bultarna. Detta för att bultarnas kompressionszoner ska 

överlappa och så lite material som möjligt ska vara spänningslöst.  

 

 

 
Figur 2. Tom Langs förklaring för bergbultars funktion. Avståndet mellan bergbultarna (s) bör vara mindre än 

tre gånger diametern av ett medelstort korn (a) för effektiv förstärkning. Bultlängden L bör vara två gånger 

avståndet mellan bultarna. De grå zonerna är kompressionszoner. 
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3. Metod och material 

3.1 Material  

• Försöksbord i stål (820×820×250 mm) 

• Plywoodskiva med hål (tjocklek 16 mm, cc hål 130 mm, ⌀ 27 mm) 

• 12 st tvingar 

• 36 st gängförsedda stänger (M8 gängstav, 290 mm) 

• 72 st runda brickor av metall (⌀ 60 mm) 

• 36 st fyrkantiga brickor (25×25 mm) 

• 72 st muttrar (M8) 

• 36 st ändmuttrar (M8) 

• 4 st manometrar 

• 2 st momentnycklar (2–20 Nm samt 4–25 Nm) 

• Blocknyckel 

• Gummihammare 

• Järnvägsmakadam (32–64 mm) 
 

 

3.2 Generellt 

Inför alla försök behövde modellen byggas upp. För enkelhets skull beskrivs detta med en 

lista: 

1. Fäst bottenplattan med hjälp av tvingarna. 
2. Placera stängerna med en fäst rund bricka nedåt så de står över hålen i bottenplattan. 

3. Fyll på med makadam och bygg bottenlagret till önskad struktur (i flera försök 

byggdes bottenlagret stabilt genom att placera fyra enskilda korn på brickorna mellan 

fyra stänger, en för varje bricka, och låsa dessa med ett korn ovanpå som vidrör de 

fyra nedre) 

4. Medan modellen fylls på placeras manometrar (tryckmätare) ut. 

5. När modellen är fylld utförs mekanisk kompaktering genom att t.ex. slå på materialet 

med en gummihammare. 

6. En rund bricka, en fyrkantig bricka, och en mutter förs på varje stång, i den ordningen. 

7. Manometrarna kalibreras. 

8. Varje mutter dras till önskat vridmoment, enligt önskat mönster. 
9. Varje mutter efterdras till samma vridmoment som tidigare på grund av att 

spänningsfältet förändras. 

 

Se figur 3 nedan för hur detta kan se ut vid steg 3. 

 



6 
 

 
Figur 3. Modellen byggs upp. 

 

Under detta arbete utfördes åtskilliga försök, där olika mönster för spänning av bultar, 

olika vridmoment, eller uppbyggnad av bottenmakadam användes. Vid varje försök var alla 

manometrar utplacerade på samma sätt i modellen, som visat i figur 4 nedan. Manometer 1 

och 4 var placerade på östsidan av modellen, 2 och 3 var placerade på norrsidan av modellen. 

Detta för att kunna utläsa spänningen i norr-sydlig och öst-västlig riktning. I alla försök 

placerades bultarna på samma sätt, i samma mönster med 130 mm mellanrum från center till 

center. Beslutet att placera bultarna i samma täta mönster baserades på tidigare försök samt 

Tom Langs modell, där bultavstånd och kornstorleks påverkan på stabilitet förklaras.  
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Figur 4. Placering av manometrar. 

Ett simpelt koordinatsystem användes för att kunna hålla koll på och tala om enskilda 

bultar. Detta utgick från tidigare markeringar av norr, väst, söder och öst på stålramen. 

Raderna startar i norr och kolumnerna i väst. Som exempel benämndes bulten på rad 2 och 

kolumn 5 för “2:5”. Se figur 5 nedan. 

 

 
Figur 5. Koordinatsystemet 
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3.3 Försök 

3.3.1 Försök 1 

Vid detta försök spändes bultarna enligt ett mönster med start vid kant S som sedan fortsatte 

spännas rad för rad i riktning mot N. Järnvägsmakadamen i modellen byggdes upp genom att 

placera de största stenarna (kornstorlek ca 64 mm) längs med botten, byggda som kupoler 

mellan varje 4 bult. Därefter fördelades makadamen mer slumpmässigt tills försöksbordet var 

fyllt. Manometrarna kalibrerades till 0,05 bar innan start, och bultarna spändes till 4 Nm. Efter 

färdig åtskruvning kompletterades det med efterdragning, då flera bultar förlorat spänning. 

Manometrarna avlästes och resultatet fördes in i tabell. Försöket återupprepades i steg om 1 

Nm upp till 8 Nm och spändes enligt samma mönster för varje steg. Alla resultat samlades i 

tabell. 

 

3.3.2 Försök 2 

Makadamen byggdes upp som i försök 1. I detta försök spändes bultarna rad för rad från norr 

och söder in mot mitten. På sydsidan spändes raderna från öst till väst och på norrsidan 

spändes raderna väst till öst. Manometrarna kalibreras till att starta från 0,1 bar för att även 

kunna se om trycket sänks i någon del av modellen. Bultarna spändes först till 4 Nm och 

manometrarna avlästes sedan. Bultarna efterspändes vid varje steg allt eftersom 

spänningsfältet förändrades. Bultarna spändes sedan i samma mönster i steg av 1 Nm upp till 

och med 8 Nm. Manometrarna avlästes i varje steg. Tryck och vridmoment fördes in i tabell. 

 

3.3.3 Försök 3 

Makadamen byggdes upp som i tidigare försök. Ett tredje alternativ till mönster utfördes, där 

bultarna spändes med start från de fyra mittersta bultarna (inre kransen), för att därefter 

spännas ringvis ut mot kanterna. Bultarna spändes först upp till 4 Nm och spändes därefter i 

steg om 1 Nm upp till 10 Nm. Manometrarna lästes av för varje steg och vridmoment och 

tryck fördes in i tabell. Efter att 10 Nm uppnåtts spändes bultarna istället ned. Först i steg om 

2 Nm från 10 till 6 Nm. Sedan i steg om 1 Nm från 6 till 4 Nm. Sist spändes bultarna ner i 

steg om 0,5 Nm från 4 till 2 Nm. Efter varje steg lästes manometrarna av. Eftersom modellen 

inte rasat spändes de fyra mittersta bultarna (4;4, 3;3, 4;3, och 3;4) helt loss och 

manometrarna lästes av. 

 

3.3.4 Försök 4 

Makadamen byggdes upp som i tidigare försök. Manometrarna kalibreras att starta på 0,1 bar. 

Bultarna spändes till 4 Nm och efterdrogs sedan. Manometrarna lästes av och värden fördes in 

i tabell. Botten släpptes sedan och nedfallna stenar antecknades. Stabiliteten testades genom 

att slå lätt på ovansidan av modellen med en gummihammare. 

 

3.3.5 Försök 5 

Makadamen byggdes upp som tidigare försök. Bultarna spändes till 2 Nm och efterdrogs. 

Manometrar lästes av och värden fördes in i tabell. Botten släpptes sedan försiktigt ned ca 1 

cm för att se om modellen var ostabil och på väg att kollapsa. Botten togs sedan bort och antal 

lösa stenar räknades och manometrar lästes av igen. Sedan lossades bultar med start i de fyra 

mittersta tills modellen kollapsade. 
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3.3.6 Försök 6 - omgjord uppbyggnad 

Modellen byggdes upp genom att återigen placera stora stenar i botten av modellen ovanpå de 

nedre brickorna men utan avsiktligt låsande stenar ovanpå dessa. Sedan fylldes det på med 

slumpmässig makadam. Manometrarna kalibrerades att starta på 0,1 bar. Bultarna spändes 

sedan till 2 Nm och efterdrogs. Manometrarna lästes sedan av värden fördes in i tabell. 

Bottenplattan sänktes sedan för att se om modellen var stabil. Efter bottenplattan tagits bort 

lossades bultar med start i de fyra mittersta tills modellen kollapsade. 

 

3.3.7 Försök 7 - försök till ej strukturellt gynnsamt bottenlager 

Vid detta försök byggdes modellen upp till att ha en strukturellt ogynnsam botten, d.v.s. att de 

större stenarna inte specifikt placerades i botten av modellen. Istället byggdes modellen upp 

enligt ett slumpmässigt mönster, dock med kriteriet att stenar ändå behöver placeras ovanpå 

de nedre brickorna. Manometrarna kalibrerades till 0,1 bar och bultarna spändes till 4 Nm, på 

grund av den strukturellt ogynnsamma botten. Manometrarna lästes av och värdena fördes in i 

tabell. Därefter sänktes bottenplattan ca 1–2 cm, för att undersöka om modellen höll. 

Modellen uppskattades som stabil, och botten togs bort helt. Likt tidigare försök så lossades 

bultar i mitten tills modellen kollapsade.  

 

3.3.8 Försök 8 - försök till ej strukturellt gynnsamt bottenlager 

Modellen byggdes upp som i försök 7 och manometrarna kalibrerades till 0,1 bar. Bultarna 

spändes sedan till 3 Nm och efterdrogs. Värden på manometrar fördes in i tabell. 

Bottenplattan sänktes sedan med ca 1 cm för att se om modellen var ostabil nog att rasa. När 

modellen inte verkade rasa togs bottenplattan loss helt och antal lossade stenar antecknades. 

Bottenplattan sattes sedan fast igen och alla bultar spändes ner till 2 Nm och värden på 

manometrar fördes in i tabell. Bottenplattan togs sedan bort igen. Bultar lossades helt med 

start från de 4 mittersta tills modellen kollapsade.  
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4. Resultat 

4.1 Försök 1 

Se figur 6 nedan för resultat. 

 
Figur 6. Uppmätt tryck mot vridmoment i försök 1. 
 

Det krävdes mindre och mindre efterdragning av muttrarna för varje steg i vridmoment.  

 

4.2 Försök 2 

Se figur 7 nedan för resultat. 

 
Figur 7. Uppmätt tryck mot vridmoment i försök 2. 

Det krävdes mindre och mindre efterdragning av muttrarna för varje steg i vridmoment. 
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4.3 Försök 3 

Se resultat i figur 8 och 9 nedan. 

 
Figur 8. Uppmätt tryck mot vridmoment i försök 3, vid uppspänning av bultar. 

 

 
Figur 9. Uppmätt tryck mot vridmoment i försök 3, vid nedspänning av bultar. 

 

 

Det krävdes mindre och mindre efterdragning av muttrarna för varje steg i vridmoment. 

Fem stenar lossnade och föll när bultarna spändes ner från 6 till 5 Nm. En sten lossnade och 

föll när hälften av bultarna spänts ner från 3,5 till 3 Nm. Mellan varje steg observerades det att 

stenarna rörde sig och ställde om sig. Modellen höll hela vägen ner till 2 Nm vridmoment. De 

fyra mittersta bultarna lossades och modellen höll fortfarande, endast en sten föll. Därefter 

lossades bultarna 5:5, 2:2, 5:2, 2:5, 4:5, 3:2, och 2:4 och enskilda stenar föll under tiden. När 

sedan 5:3 lossades så kollapsade modellen. 
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4.4 Försök 4 

 
Tabell 1.  Resultat i försök 4. 

Försök 4     

Moment (Nm) Manometer 1 (Pa) Manometer 2 (Pa) Manometer 3 (Pa) Manometer 4 (Pa) 

4 

 

14 000 16 000 15 500 22 000 

 

I tabell 1 ovan ses trycket vid 4 Nm vridmoment. När bottenplattan lossades föll 10 stenar i 

den södra del av modellen. Lätta slag med gummihammare gav att ca 1 sten föll per slag. 

Modellen kollapsade efter ca 20 slag (uppskattning). 

 

4.5 Försök 5 

 
Tabell 2. Resultat i försök 5. 

Försök 5 Små kupoler 

byggda i basen 

Moment (Nm) Manometer 1 

(Pa) 

Manometer 

2 (Pa) 
Manometer 

3 (Pa) 

Manometer 

4 (Pa) 

2 18 000 10 000 13 000 11 000 

Utan 

bottenplatta (2 

Nm) 

17 000 10 000 13 000 11 000 

 

I tabell 2 ovan ses trycket vid 2 Nm vridmoment. Två stenar föll när bottenplattan togs bort. 

Efter att bultar 4:4, 3:3, 4:3, 3:4 lossats föll 10 stenar av olika storlek och hela modellen 

rasade när ytterligare en bult (2:2) lossades. 

 

4.6 Försök 6 - omgjord uppbyggnad 

 
Tabell 3. Resultat i försök 6. 

Försök 6 Utan 

stabiliserande 

centrala block 

Moment (Nm) Manometer 1 

(Pa) 

Manometer 2 

(Pa) 

Manometer 3 

(Pa) 

Manometer 4 

(Pa) 

2 16 000 10 000 11 000 14 000 
 

I Tabell 3 ovan ses trycket vid 2 Nm vridmoment. Få lösa stenar då bottenplattan sänks.  

Bult 4:4 lossades, 4 stenar rasade.  

Bult 3:3 lossades, 2 stenar rasade. Bult 4:3 lossades, många stenar rasade och bult 3:3 följde 

med i raset.  

När bult 3:4 började lossades så rasade hela modellen. 
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4.7 Försök 7 - försök till ej strukturellt gynnsamt bottenlager 

 
Tabell 4. Resultat i försök 7.  

Försök 7 Slumpmässig 

uppbyggnad 

utan hänsyn till 

storlek 

Moment (Nm) Manometer 1 

(Pa) 

Manometer 2 

(Pa) 

Manometer 3 

(Pa) 

Manometer 4 

(Pa) 

4 17 000 19 000 15 000 14 000 
 

I tabell 4 ovan ses tryckutslaget vid 4 Nm vridmoment. 

Bult 4:4 lossades, ingenting föll. 

Bult 3:3 lossades, en sten föll.  

Bult 4:3 lossades och modellen kollapsade. 

 

4.8 Försök 8 - försök till ej strukturellt gynnsamt bottenlager 

 
Tabell 5. Resultat i försök 8.  

Försök 8 Slumpmässig 

uppbyggnad 

utan hänsyn till 

storlek 

Moment (Nm) Manometer 1 

(Pa) 

Manometer 2 

(Pa) 

Manometer 3 

(Pa) 

Manometer 4 

(Pa) 

3 21 000 12 000 14 000 9 000 

Utan 

bottenplatta (3 

Nm) 

21 000 12 000 14 000 8 000 

2 22 000 12 000 15 000 8 000 
 

I tabell 5 ovan ses tryck mot vridmoment. 

Ca 20 stenar följde med ner när bottenplattan sänktes och bultarna var spända till 3 Nm 

vridmoment. När bottenplattan återigen sänktes, vid 2 Nm vridmoment, föll 4 stenar.  

Bult 4:4 lossades, inget föll. 

Bult 3:3 lossades, en sten föll initialt och sedan följde ytterligare 5 stenar och hela bult 3:3 

följde med ner.  

Bult 4:3 lossades, 5 stenar föll. Bult 3:4 lossades, stenar föll och sedan kollapsade hela 

modellen. 
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5. Diskussion 
Det har sökts efter tidigare försök med denna typ av modell, endast två försök har påträffats. 

Ett från Hoek (2007) och ett från Davidson m.fl. under översikt av Dr. A. Corkum (2017). 

Hoeks försök verkar ha varit i lärosyfte utan att registrera några särskilda parametrar, i alla 

fall så presenteras inga sådana. I försöket med Davidson så tittar man endast på bultavstånd. 

Jämförelse med dessa försök blir därför svårt, då vridmoment och tryck inte varit till deras 

intresse. 

Ett flertal experiment har utförts för att kunna ta reda på minimala och optimala 

vridmoment/tryck. Det har alltså gjorts försök för att ta reda på den lägre gränsen för att få en 

stabil modell och även vid vilka vridmoment och tryck som modellen är som stabilast.  

Vid försöken observerades det tidigt att spänningsfältet förändrades under tiden muttrarna 

spändes på stängerna. Efterdragning krävdes alltid, särskilt på de muttrar som man började 

med att spänna. Detta antas vara på grund av att materialet ställer in sig och fyller hålrum 

mellan kornen och slutligen låses då utrymme för rörelse inte längre finns. Den subjektiva 

upplevelsen var att det krävdes en mindre mängd efterspänning när bultarna spändes inifrån 

mitten och ut än när de spändes rad för rad från söder till norr eller från norr och söder in mot 

mitten. Det upplevdes även att mekanisk kompaktering ledde till en avsevärd minskning i 

rörelser i materialet, vilket är önskvärt. Detta bör innebära att spänningar har uppstått i 

modellen. När rörelsen minskade krävdes även mindre efterdragning av muttrar. Graden av 

efterspänning mättes inte och tid för det fanns inte heller, kanske är detta något som framtida 

försök kan titta noggrannare på. När bultarna spändes eller lossades hördes knäppande ljud ur 

modellen när materialet fick mer eller mindre utrymme. Makadamen rörde sig på grund av 

tryckförändringarna och spänningsfältet förändrades. I vissa fall har det funnits tillräckligt 

mycket utrymme att röra sig på att en bult kunnat bli spänningslös och behövts spännas igen. I 

dessa fall antogs det att något korn rört sig in i ett hålrum eller spruckit. Att makadamen 

kunde spricka och gå sönder märktes klart och tydligt när bultarna spändes upp till 12 Nm och 

vid 13 Nm började både skruvars och muttrars gängor att gå sönder (Larsson & Skoog, 2020). 

Det observerades även att gängor på bultar och muttrar möjligen började deformeras vid 7 

Nm vridmoment. Bultarna syftar till att öka skjuvhållfastheten mellan kornen genom 

kompression men med för hög kompression kan alltså skjuvhållfastheten gå förlorad. Bultarna 

bör således inte spännas upp över 7 Nm för ett optimalt utförande, med hänvisning till 

Larsson & Skoogs (2020) resultat. Högre vridmoment än 7 Nm gav där ingen ökad stabilitet 

för valvbildning. 

På grund av friktionen mellan makadamkornen maldes det ned till viss del under 

experimenten och det bildades finare fraktioner. Om kornstorleken på dessa underskred 32 

mm kasserades de då de inte längre befann sig inom det storleksspann som var av intresse för 

försöken. Detta kan ha haft en effekt på hur kornen i modellen betedde sig – om det finaste 

materialet som kan liknas vid mjöl finns i kontakten mellan större korn bör det kunna sänka 

friktionen mellan dem. I framtida försök skulle det kunna studeras hur modellen beter sig 

även när mindre fraktioner än 32 mm tillåts och därmed förändrar materialets 

hållfasthetsegenskaper.  

Även valet av bergart för bergkross kan ha inverkan på den friktion som uppstår i 

materialet under försökets gång. Det valda materialet granodiorit är en vanlig bergart i 

Sverige, vilket gör försöket särskilt applicerbart för tunnelbygge under liknande geologiska 

förhållanden. Modellens hållfasthet vid olika vridmoment bör därför förväntas ändras för 
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andra bergarter med både högre och lägre hållfasthet, beroende på vilka geologiska 

förhållanden som den tilltänkta tunneln befinner sig i.  

Modellen har byggts upp på olika sätt, i de flesta fall genom att bygga ett stabilt 

bottenlager med små kupoler som ger extra stabilitet. Att ha ett stabilt bottenlager bör påverka 

resultaten till en viss grad. Det noterades att det vid olika uppbyggnad fick man olika initiala 

reaktioner från modellen när bottenplattan togs bort. När bottenlagret var uppbyggt med större 

stenar i kupoler som i försök 1 till 6 föll det många färre stenar när bottenplattan togs bort än 

när bottenlagret bestod av en mer slumpmässig sammansättning som i försök 8. I framtida 

försök skulle det kunna jämföras ytterligare hur detta bottenlagers uppbyggnad påverkar 

stabiliteten, med avseende på både materialets kornstorlek och placering.  

Det går inte att hålla koll på exakt hur alla korn blir orienterade när man experimenterar 

med denna modell. Materialet är inhomogent. Det finns därför en grad av slump i hur 

materialet orienterar sig när modellen byggs upp och även när det sedan utsätts för spänning. 

Att försöka hålla koll på exakt varje korn skulle därför inte vara möjligt i denna modell. Det 

går därför inte heller att helt korrekt återskapa ett försök och få exakt samma resultat. Vilket 

tryck som manometrarna visar beror alltså på hur materialet är fördelat i kombination med det 

använda vridmomentet. Till exempel visade manometer 4 störst utslag i försök 1 och 2 men 

lägst i försök 3 och 8. Som ytterligare exempel visade manometer 1 störst utslag i försök 5 

och 6 men näst lägst i försök 3. Med detta vill det sägas att materialets fördelning har stor 

effekt på manometrarnas utslag och för i vilken riktning som den största valvverkan bildas.  

Arbetet startades med hypotesen att den lägre gränsen för stabilitet fanns nära 5 Nm 

vridmoment eftersom modellen visat sig ostabil vid tidigare försök. Detta eftersom modellen 

kollapsade av att endast ett litet korn togs bort. Det visade sig i utförda försök att detta inte 

stämde och antagligen var ett resultat av ofördelaktig struktur och kornfördelning. I detta 

arbetes resultat kan det ses att modellen höll vid så låga vridmoment som 2 Nm, med 

motsvarande horisontella spänningar på 10 000 till 16 000 Pa som i försök 6. I detta försök 

var medeltrycket 12 750 Pa och bottenlagret hade byggts utan låsande stenar för att bilda 

kupoler. Även när bottenlagret var uppbyggt med mindre kornstorlekar och mer slumpmässig 

struktur (försök 8) höll modellen vid borttagande av bottenplattan. Försök 8 inleddes med att 

spänna bultarna till 3 Nm, alltså fanns det säkerligen restspänningar kvar när bultarna spändes 

ner till 2 Nm. Det kan ha varit anledningen till att modellen höll även för 2 Nm men det kunde 

inte testas eftersom labbförsök avbröts på grund av coronaviruset. Dessa resultat var mycket 

oväntade och fler försök krävs för att med säkerhet kunna fastställa minimalt vridmoment och 

tryck. För att göra detta kommer det krävas en momentnyckel som går under 2 Nm. Kanske 

skulle en momentnyckel som går ner till 1 Nm räcka, men det går inte att säga säkert. Om det 

inte används en momentnyckel kan det bli det svårt att få ut något riktigt resultat eftersom 

bultarna antagligen spänns olika hårt. Det rekommenderas alltså att använda en känsligare 

momentnyckel för framtida försök.  

En annan variabel som kan påverka hur stabil modellen upplevs är själva utformningen av 

försöksbordet. Två av bordets sidor, E och W, hade en 3 cm utstickande kant som inte fanns 

på sidorna N och S. Denna kant syftar till att modellen i möjligaste mån ska efterlikna en 

tunnel, och ge upphov till valvbildning i E-W riktning. Om kanten funnits på alla sidor i 

modellen hade istället kupoler med valv i båda riktningarna bildats.    

En av eventuella felkällor som kan ha påverkat resultatet är modellen av manometer som 

användes. Efter flertalet genomförda försök, där 10 Nm var det högsta vridmomentet, 

uppnåddes som högst ett horisontellt tryck på 32 000 Pa. Manometern hade ett maxvärde på 

250 000 Pa, vilket var mycket högre än det högsta uppmätta värdet. Manometrarna hade även 



16 
 

analoga avläsare, vilket gör att avläsningsfel kan förekomma, samt att små förändringar i 

tryck kan vara svåra att uppfatta. Därav bör man kunna minska eventuella fel vad gäller 

mätning och avläsning genom att istället använda digitala manometrar mer exakt mätning och 

bättre avläsning. Eventuella fel vid avläsning kan även minskas om manometrarna byts ut mot 

andra analoga med ett lägre maximum, 1 bar bör vara tillräckligt. Dessa åtgärder bör ge 

exaktare och mindre subjektiva avläsningar och resultat. För övrigt bör tryckgivare kalibreras 

att starta ovan minimum vid försökens början, så att tryckminskningar går att observera.  

I diagrammen som visas i resultatdelen tycks det att vridmoment och tryck korrelerar 

linjärt när bultarna spänns åt (vridmoment ökar). Det är väntat att när den vertikala 

spänningen ökar så ökar även det horisontella spänningen. I figur 10 och 11 för försök 1 och 2 

(när bultar spänns upp) nedan ses medelvärden av manometer 1 och 4 samt medelvärden av 

manometer 2 och 3, dessa ställs mot vridmoment. När man slår ihop dessa får dess 

medelvärden representera olika riktningar (öst till väst för 1 och 4, och norr till söder för 2 

och 3). Det ses då att trycket i de olika riktningarna ökar olika mycket, funktionerna har olika 

k-värden. De har också olika skärning med y-axeln och olika R2-värden. Linjen passar lite 

bättre till funktionen för 1 och 4 i försök 1 till 3. Det ses även att modellen inte beter sig 

likadant i alla försök och att högsta uppmätta tryck varierar i riktning. Detta tillskrivs 

materialets inhomogenitet som tidigare nämnts. I den riktning som spänningarna ökar mest 

kan det tänkas att den huvudsakliga valvbildningen sker, detta skedde oftast i riktning öst-

väst. De nedre utstickande kanterna i modellen fanns på öst- och västsidorna och det är därför 

troligt att huvudsaklig valvbildning oftast sker i denna riktning. 

 

 
Figur 10.  Sidvis medelvärde av tryck mot bultars vridmoment med linjär regression.  
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Figur 11. Sidvis medelvärde av tryck mot bultars vridmoment med linjär regression. 

  

    I försök 3 när bultarna spändes ner ses effekten av att först ha pressat ihop materialet. 

Materialet har tagit sig an spänningar som finns kvar även när den sammanpressande bulten 

lossas och detta avslöjas av manometrarna. Olika tryck kan alltså avläsas även om alla bultar 

lossas och dessa tryck är större än vid försökets början. Denna kvarvarande spänning tänks ha 

låsts in i materialet på grund av den friktion som finns mellan kornen. Det stöds av 

observationen att tidigare låsta korn kan bli rörliga och spänningslösa genom att spontant 

“knäppa loss” då materialet i kontakten mellan korn ger vika. Detta kan tänkas hända särskilt 

där kontakten mellan två korn malts ner under uppspänningsprocessen och ett lager mycket 

finkornigt material är närvarande. Hade materialet till exempel varit näst intill friktionslöst 

skulle det lättare kunna ställa om sig och tryckavlasta. Effekten går att se i figur 13 nedan, här 

ses det att tryck mot vridmoment inte längre korrelerar lika linjärt då materialet redan blivit 

utsatt för spänningar. I flera steg då bultarnas vridmoment sänktes ses även att trycket som 

avlästs från manometrarna inte alls eller knappt förändrats. Till exempel händer detta i grafen 

för manometer 1+4:s medel där trycket inte förändrats alls när vridmomentet sänktes i steg 

om 0,5 från 3,5 till 2 Nm. Som ytterligare stöd syns restspänningar om man jämför 

manometer 2+3:s graf i figur 12 och i figur 13 nedan. Grafen startar på 17 000 Pa i figur 12 

men slutar på 25 500 i figur 13. Eftersom materialet har en förmåga att hålla kvar spänningar 

utan yttre påverkan bör man vara försiktig med detta vid försök med modellen. Modellen bör 

därför byggas upp på nytt inför varje försök så att resultaten inte blir påverkade om det inte är 

fallet att man är intresserad av restspänningar. Exakt hur mycket spänningar som materialet 

kan hålla går inte att säga från dessa försök. I bilaga 1 finns diagram från försök 9 som 

startade med restspänningar. I dessa diagram syns det att modellen beter sig annorlunda från 

till exempel försök 1 till 3. Trycket i manometer 4 ökar mycket mer än i de andra när det i 

andra försök ökat ungefär lika mycket som i manometer 1. Detta kan bero på att 

restspänningarna har fått modellen att ställa in sig på ett visst sätt som ger ökat tryck i just den 

riktningen.  
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Figur 12. Sidvis medelvärde av tryck mot bultars vridmoment med linjär regression. 

 

 

 
Figur 13. Sidvis medelvärde av tryck mot bultars vridmoment med linjär regression. 

 

    Det föll fler makadamkorn när bottenplattan togs bort när vridmomenten var lägre, när 

bottenlagrets korn var mindre, och när bottenlagret var mer slumpmässigt i struktur. Det var 

väntat att stabiliteten skulle påverkas negativt av dessa åtgärder. Någon som inte testades var 

att placera bultarna i andra mönster - det användes alltid 36 stycken som stod över alla 

bottenplattans hål. Detta representerar mönsterbultning som tidigare nämnts i bakgrundsdelen 

och användes för att vara mer verklighetstroget. Punktbultning har tidigare beskrivits och är 

den andra typen av bultning. Detta skulle möjligen kunna gå att demonstrera med modellen 

genom att använda ett förberett block med ett borrat hål genom, för att visa på hur en specifik 

svaghet eller ett specifikt block kan vara avgörande för stabilitet - ett så kallat låsblock. I detta 

fall skulle materialet i låsblockets närhet behöva byggas upp med låsblocket som en bas. Detta 

kan göras i lärosyfte eller så kan spänningsförhållandena i detta fall kan vara intressanta att 

titta på. 
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    Det nämndes i bakgrundsdelen att bultarna endast ger effektiv förstärkning om avståndet 

mellan de är mindre är tre gånger kornstorleken (Hoek, 2007). I vårt fall är avståndet mellan 

bultarna 130 mm och kornstorleken är 32-64 mm, om man antar att storleksfördelningen 

mellan kornen är jämn så ger det en medelstorlek på ca 47 mm. Detta ger att bultavståndet på 

130 mm är strax under den trippla kornstorleken på 141 mm och modellen bör vara stabil 

enligt detta kriterie från Hoek. Detta bekräftas i en serie försök av Davidson m.fl. under 

översikt av Dr. A. Corkum. Det skulle vara intressant i framtida försök att välja ut mindre 

korn för att sänka den trippla kornstorleken till under bultavståndet (under 130 mm) och titta 

på vid vilka vridmoment och tryck som modellen är stabil eftersom det inte verkar vara 

noterat av Davidson m.fl. i deras försök. Enligt Davidson m.fl. (2017) bör också Hoeks regel 

på att bultlängden ska vara ca två gånger bultavståndet appliceras för att kompressionszonerna 

mellan bultarna ska överlappa och ge tillräcklig stabilitet för att modellen ska hållas stående. I 

deras försök höll modellen endast när längden var två gånger avståndet eller större. Eftersom 

man inte noterade vridmoment och tryck i deras försök skulle det vara intressant att testa detta 

kriterie genom att minska bultlängd och använda olika vridmoment.  

För att få fram statistiskt säkrare resultat bör fler försök utföras med modellen. I detta fall 

hade det kunnat vara bra att utföra åtminstone dubbelt så många försök. Detta för att till 

exempel se om modellen håller fler gånger vid 2 Nm. Med ett ökat antal försök får man fram 

fler uppgifter och kan välja att testa olika saker fler gånger, vilken skulle gynna säkerheten i 

resultaten. För framtida kandidatarbeten kanske det skulle vara gynnsamt att sikta på 20 

försök på två veckors tid, då bör det också hinnas med att tänka på vilka försök som borde 

göras igen.  
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6. Slutsats 

 
- Modellen höll vid 2 Nm vridmoment. Det krävs fler försök för att kunna fastställa den 

nedre gränsen för kollaps vad gäller vridmoment och tryck. 

 

- Det fanns en övre gräns vid ca 12 Nm då makadamkornen började spricka, och 

friktionen i kontakten mellan korn överskreds vilket ledde till rörelse. Detta gav att 

bultar blev spänningslösa. Det är därför inte optimalt att spänna upp bultarna till 

sådana vridmoment. Vid användning av annat material i modellen förändras detta och 

det bör testas.  

 

- Att mekaniskt kompaktera materialet har flera fördelar. Det gör så att materialet ställer 

in sig bättre redan från början och motverkar rörelser medan muttrarna på stängerna 

spänns åt, vilket gör att en mindre grad efterdragning krävs. Därför kan det också 

bidraga till att modellen blir stabilare om materialet ligger tätare än det hade gjort utan 

mekanisk kompaktering. Vid kompaktering skapas spänningar som gör att modellen 

kan hålla vid vridmoment så låga som 3 Nm. Det bör nämnas att denna mekaniska 

kompaktering sker genom ”lätta” slag. Materialet ska endast ställa in sig bättre, inte gå 

sönder. 

 

- Fördelningen av materialet i modellen har en stor effekt på hur spänningsfältet ser ut 

men går inte att kontrollera. Detta innebär att maximal horisontell spänning kommer 

variera mellan försök.  

 

- Modellen håller för så låga vridmoment som 2 och 3 Nm, även när bottenlagret inte 

byggts med fördelaktig struktur. Minimalt vridmoment har därför inte kunnat 

fastställas och inte heller dess motsvarande horisontella spänningar. Framtida försök 

bör använda en känsligare momentnyckel för att ta reda på denna gräns.  

 

- För ett optimalt utförande av försök med bultmodellen bör bultarna spännas till 3 - 7 

Nm. Detta eftersom över 7 Nm kunde vara för högt för muttrars och bultars gängor. 

De lägre vridmomenten i intervallet gäller om makadamen i bottenlagret placeras så 

att det får stöd av bottenplattorna. Särskilt när små kupoler byggts bör dessa 

vridmoment vara lagom. Det optimala vridmomentet ökar om stor vikt läggs vid att 

bygga ett strukturellt ogynnsamt bottenlager, då kan dem högre vridmomentet i 

intervallet tänkas användas. 

 

- Manometrarna var analoga och inte särskilt exakta. I framtida utföranden bör digitala 

tryckmätare med bättre exakthet och avläsning användas. Om den digitala varianten ej 

går att få tag på av ekonomiska eller andra skäl så bör analoga manometrar med ett 

maximum på 1 bar användas för att minska på fel vid avläsning. Kalibrera tryckgivare 

så att de startar ovan sitt minimum för att kunna observera tryckminskningar.  

 

- Inför varje nytt försök bör modellen byggas upp från grunden för att undvika 

restspänningar. Annars kan resultatet bli missvisande om det inte är just 

restspänningar som är av intresse.  
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- Spänn bultarna inifrån mitten och ut för att minska behovet av efterdragning. Detta 

bygger på subjektiv upplevelse. 
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Bilagor 

Bilaga, försök med restspänningar 
 

 

 
Uppmätt tryck mot vridmoment i försök 9, vid uppspänning av bultar. Kvarvarande restspänningar innan försök.  

 

 

 
Sidvis medelvärde av tryck mot bultars vridmoment med linjär regression. Kvarvarande restspänningar innan 

försök.  

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


