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SAMMANFATTNING 

Vid schaktning av hålrum, tex tunnlar, i berg inträffar de
formationer längs hålrummets periferi. Hålrumsytan deformeras 
normalt in mot hålrummet, men den kan även röra sig utåt bero
ende på anisogropa bergspänningsförhållanden och hålrummets 
bredd/höjdförhållande. Om enbart elastiska deformationer in
träffar uppstår normalt inga problem. Om plastiska deformatio
ner inträffar kan däremot deformationerna bli besvärande och 
behöva åtgärdas. 

Ett hålrums deformationer kan beräknas analytiskt för cirkulära 
hålrum och isotropa spänningar med den s k 11 bergresponskurvan 11 

(ground reaction curve), som visar hur deformationerna succes
sivt ökar allteftersom det inre mothållet i bergrumsytan minskar. 

Bergets hållfasthet kan beskrivas med ett krökt brottkriterium 
enligt HOEK &BROWN (1982), med brottparametrarna m och s, 
eller med Mohr-Coulombs klassiska linjära brottkriterium. 

STILLE (1984) har med utgångspunkt från teorin för bergrespons
kurvor och Mohr-Coulombs brottkriterium utvecklat ekvationer 
för beräkning av deformationer och krafter i ingjutna bultar. 

Eftersom hållfastheten ej varierar linjärt med spänningen 
är det av intresse att veta hur stor skillnaden är mellan 
det mer verklighetstrogna krökta brottkriteriet och det för
enklade linjära kriteriet. 

Jämförelsen har tillgått på följande sätt: Från litteraturen 
har hämtats ett antal fall där brottparametrar för det krökta 
brottkriteriet redovisats. Brottkurvan har ritats upp. I spän
ningsintervallet mellan nollspänning och den spänning där 
berget börjar plasticeras har linjärregression utförts, FIG 
40-44 b. Den framräknade linjära ekvationen utgör Mohr-Coulombs 
ekvation i detta intervall. 

Bergresponskurvor har därefter beräknats för de båda kriterierna 
och inlagts i samma diagram för respektive fall, FIG 40-44 a. 
Resultaten visar att skillanderna mellan de två kriterierna 
är mycket små i de aktuella spänningsintervallen. Redan upprit
ningen av det krökta brottkriteriet visar att krökningen är 
måttlig i dessa intervall och man ser visuellt att de båda 
kriterierna ligger mycket nära varandra. Endast i de fall 
där plasticeringen sker tidigt, dvs vid höga inre mottryck, 
blir skillnaden märkbar, se FIG 41. I samtliga undersökta 
fall är emellertid skillnaden mellan de två kriterierna för
sumbar ur praktisk synvinkel. 

Relationerna mellan brottparametrarna m och s respektive c 
och f visas i monogram, FIG 32-33 . Sambanden är spänningsbero
ende men kan ändå tjäna som stöd vid jämförelse mellan de 
två kriterierna. Jämförelsen har utförts på så sätt att Mohr
Coulomb-linjen fått tangera Hoek &Browns kriterium och beräk
ningarna har utförts i tangeringspunkten för olika spänningar. 
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Rapporten innehåller i övrigt en sammanställning av bergmas
sans egenskaper före och efter utsprängning av bergrum. Speci
ell tonvikt har lagts vid sprickbildning (=plasticering) och 
dess inverkan på hållfasthet och valvbildning. 

Även bultförstärkning av bergrum har berörts något. Exempel 
på beräkning av förankrade respektive ingjutna bultar ges . 



BERGDEFORMATIONER OCH BULTFÖRSTÄRKNING 

Jämförelse mellan krökt och linjärt brottkriterium 

1. SYFTE OCH OMFATTNING 

Huvudsyftet med denna uppsats är att jämföra analytiska beräk
ningar av deformationer och plasticerad zon vid utschaktning 
av cirkulärt bergrum baserade på dels krökt brottekvation 
enligt Hoek &Brown (1982) och dels Mohr-Coulombs linjära 
brottekvation enligt Stille (1984), kap 5 och 6. 

Eftersom dessa två brottvillkor från praktisk synpunkt visar 
sig ge samma resultat kan ekvationer för deformationer och 
krafter i ingjutna bultar baserade på linjärt brottvillkor 
enligt Stille (1984) användas med större tillförsikt. I uppsat
sen ges exempel på sådana beräkningar, Kap 9. 

Bergmassans egenskaper före och efter utsprängning är avgörande 
för bergdeformationer och bultförstärkning, varför beskrivningar 
av dessa egenskaper medtagits, Kap 2, 3 och 4. 

De ursprungliga bergmekaniska egenskaperna före schaktning, 
Kap 2, är nödvändiga att känna till för att rätt kunna bedöma 
faktorer som spänningar, deformationer, sprickbildningar, 
valvbildning och plasticering i bergmassan samt förändringar 
i hållfasthetsegenskaper som äger rum vid utsprängning, Kap 
4 och 5. 

Bergmassans egenskaper och beteende vid utschaktning är bestäm
mande för bultars verkningssätt och bultkrafter, Kap 7 och 
8 samt metod att beräkna bultkrafter, Kap 9. 

Att bestämma sambandet mellan bergmassans beteende och bultars 
funktionssätt är det mest kritiska momentet i bultförstärknings
projekteringen. Väljs en bultförstärkningsmetod som inte funge
rar som projektören tänkt sig på grund av felaktiga antaganden 
om bergmassans beteende hjälper inte de mest sofistikerade 
beräkningsmetoder. Bedöms däremot bergmassans egenskaper kvali
tativt riktigt kan man få en väl fungerande förstärkning även 
med hjälp av relativt grova empiriska tumregler. 
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2. DEN URSPRUNGLIGA BERGMASSANS EGENSKAPER 

2.1 Bergbildningsprocesser 

De bergbildande processerna har beskrivits i otaliga geologiska 
publikationer. Bergarterna indelas efter uppkomstsättet i 

eruptiva (magmatiska ursprung) 
sedimentära (avlagrade i vatten) 
metamorfa (omvandlade vid högt tryck och/eller 

hög tempe ra tur) 

En utmärkt sammanställning av de olika bergartstyperna i Sverige 
har gjorts av Wenner i handboken Bygg Band 1 (1961), se TAB 
1 a-c. Bergbildningssättet och bergarternas sammansättning 
påverkar i hög grad bergmassans mekaniska egenskaper genom 
tex kornstorlek, kornfogning, mineralhårdhet, sprödhet och 
inbyggda spänningar. 

2.2 Tektonik och sprickbildning 

Till bergbildningsprocessen hör i högsta grad de tektoniska 
rörelserna, set ex Loberg (1980). Kontinentalförskjutnings
teorin - plattektoniken -, som framfördes redan i början på 
1900-talet av Wegener, blev först under 1970-talet allmänt 
accepterad. 

Plattornas rörelser och olika magmors uppträngande medförde 
- och medför - stora påfrestningar på jordskorpan med såväl 
metamorfos som sprickbildning som följd. 

De regionala tektoniska rörelserna har givit upphov till regio
nala sprickmönster. Som exempel kan nämnas, att de överskjutna 
skollorna i den skandinaviska fjällkedjan är resultatet av 
en ensidig tryckkraft från väster, FIG 1. 

V 0 
l l 

- -" I ' ,_ -
V 

/ 

FIGUR 1. Skollorna i den skandinaviska bergskedjan har föror
sakats av en ensidig tryckkraft från väster. 
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Översikt av eruptiva bergarter 
Av schemat framgår att t . ex . gr an it är en sur, ljus och lätt bergart, vars huvudbeståndsdelar 
är or toklas, kvarts och b iotit , samt att granit är en d jupbergart med korn ig st ru kt ur. Sche
mat torde även kunn a användas för att examinera (bestämma) en karaktäristisk bergart. 

1. Indelning efter a) kiselsyreha lt, b) färg och c) v ikt 
a) Kiselsyrehalt (SiO, som sura intermediära basiskaI I 
kvarts eller bundet i si lika ter ): I so-65 % I 65-50 % 70-60 % I 65- 50 % 65-45 % I 55- 30 % 

- b) Färg och halten ljusa lj usa ( = saliska) I mörka ( = femisk a)intermediära
mineral: > 65 % < 65 ~~ 

lätta medel tunga tunga 
I I 

c) Spec. vikt: I 2,5- 2,7 I 2,5-2,9 I 2,6-3,0 I 2,7-3,1 I 3,0-3,5 

2. I ndelnin g ef ter mineralkombination 
or toklas Iplagiok)as Ia) Förhärskande mineral: p lagioklas a ugitI (ev. plagioklas) I o. aug1t 

!rikligt m ed l utan m ed b) Förekomst av kvarts: utan kvartskvarts k varts kvartsI I 
c) Karaktäristiskt ,mörkt, Ibiotit (c_v. , glimmer I bioti t __o. lllOrnblände l a ugit o. augit o. m uskov1t) ersatt av hornb lande (c g·t)mineral: 1 ev. olivin oliv in hornbländc (ev. augit) v. a u I 

r... 
0 "' ro:,. basalt ::: 
~ liparit cl. [50-tal ,:,: 

a) Y tbcrg- a) Täta trak y t dacit a ndcsit c::Cl) ryoli t loka lerr... "' 
C. 

arter (dvs. te i Skåne] .... 
Cl)

;:l ( = vulka- ~ kristaller ej ::: 
;,-, +-

~ synliga fö r r... ~ niska eller .... ror...
"' effu siva) 0 b lotta ögat) 0 cobasa lt te1lll +- .... 
i:: o. gån g- "' eller ;.. coryolit cl. codacit el. cl. mclnfyr, CJ::: ~ cotrakyt coandccit·a bergarter .... porfyriska kvarts- kvarts- d iabas :3 

(l.).; 0 c l. porfyr cl. porfyrit :,.,
,!,: r... porfy r porfyri t jämte+- (l.)

"' .... 'O hypcrit 'O .... OJ ;@ 
i::(l.) ~ b) Porfyriska gabbro- c:I 

~ (l.) r... 
(l.) 

1lll (dvs. stora kvarts- porfyr, ;..-
c:I 

1:ll) b ) Gång- granit- sycnit- diorit-::: strökorn i diorit- <l inbas::: b ergarter porfyr porfyr porfyr +-"' ·a ·2 
.; tätare grund- porfyr jämte 0 

.; massa) h yperit I E:'O
'O :::::: c) D jup-
H 

H gabbro
ber garter gr an i t kvarts- olivi nsten..;. c) Korniga diorit j ä mte
( = abys- [landets sycn it d iorit [mindreM 

siska, (dvs. kristaller vanligaste [spec. I I norit områden synliga förplutoniska eruptiv- Lappland ] i fjä ll-b lotta ögat)eller bergart] [mindre områden i hela landet ] kedjan] 
intrusiva) 

TABELL la. Indelning av eruptiva bergarter
(Wenner, 1981). 
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Översikt av sedimentära bergarter och deras ursprungsmatcrial 

I ndelning efter a) kalkhalt och b) kornstorlekssammansättning 
a) Kalk- I kalkfattiga (fräser ej för saltsyra med undantag för dem som har I l{alkha ltiga 

halt: kalk som bindemedel) (friiser för saltsyra) 
b) Korn- korn mycket olikstora, fin- och jämnkorniga; korn ej synliga;
storleks kornigde största är tydligt korn består av repor iir t ät,samma n- eller tät, mjuksättning för run- enbart hårdskarp- lrepade I Ikvarts o. ljusa mörka

b lotta ögat kantade dade kvarts fältspa t I 
sandsten sparagmit, lerskiffer kalksten, kritat illit · 1konglo- [i flesta arkos [i flesta a lunskiffer dolomitSedi- breccia I merat [e ndastsedimen- (huvud- sedimen- [kambro- [i flestamentära kritforma.tära sakligen tilra s ilurisk, scdimcn-bergarter [sällsynta bergarter] tionen , forma- eokambrisk forma- se :131] t iira for- se :131]tioner] se :1 31] tioner] mationer] 

Ursprungs- j Kemiska eller 
I I 

Mekaniska sediment organiska sediment 
(sedimen-
material 

för- i Iälv- o . I le ra med I skal- Itära jord- vittrings- morän strand- sand sand lera organiskt bankar, kalkslam 
arter) grus grus material kalkslamI I I 

TABELL lb. Indelning av sedimentära bergarter. 
(Wenner, 1961) 

Översikt av metamorfa bergarter och deras ursprungsmatcrial 

Indelning efter mineralkombination 

Förekomst I kvartshaltiga kvartsfriaav kvarts: I 
Huvud- I kvarts o. I kvarts, I plagioklas, I t· lk Iscrpcn-1 kalcit o.bestånds- kvarts glimmer glimmer o. epidot, horn- a .' lin, kalcit <lolomitklont klorit 

Kristal- Kristallina skiffrar 
linisk glimmer-

delar: I (muskovit) fältspat klorit Ibhinde I 
gnejs Metamorfa grönst<:nar l{rislallina kalkstenar

sandsten skiffer (vanligen
Meta- lwartsit (grov- grovkornig)morfa (grå-blå, kornig) kornig I kornig

o. leptil' dolomiliskgrön- I amfi-1 T l Iserpen- kalksten,bergarter fett- o. fyllit (finkornig) skiffer bolit la JS en linslcn kalks len,
glänsande) (finkornig) marmor

[tillhör marmor
[kambro-si ur o . ä ldre, 

se :131] urberget] [mindre områden i fjällkedj a o. gnejsregioncr, se :131] 

sparagmit~ ... Sedimen- märglig 
Q) kvarts- m. fl. sedi- tät tät 
+' tära lersten (= kalkhaltig) 
ro sandsten m entära kalks len dolomitbergarter lerstenbergarter6,,, 
bl) granit o . .: 

diorit gabbro jämtee Eruptiva jämte mot- motsvarande olivinsten ~ bergarter... svarande ytbergarter 
;::> ytbergarter 

.. ..1 Enligt en modernare uppfattnmg bor lephtbegreppet reserveras for metamorfoscrade 
vulkaniska bergarter (metamorfoserad lava, tuff, hälleflinta). 

TABELL le. Indelning av metamorfa bergarter. 
(Wenner, 1961) 
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De tektoniska krafterna finns kvar i berggrunden som "fossi 1 a 11 

residualspänningar; De tektoniska krafternas inverkan på 
det ursprungliga berget visas principiellt i FIG 2. Några oli
ka tekte~ri~kt betingade berggrundsstrukturer visas i FIG 3. 

Spänningsmätningar på den norska sidan av skandinaviska fjäl
len har visat att horisontalspänningarna kan vara upp till 
10 gånger högre än de vertikala. Stora variationer förekommer 
dock, Li (1970). 

Även på den svenska västkusten har ensidiga tektoniska krafter 
påträffats. Ett typiskt sprickmönster för norra västkusen 
vi sas i FIG 4. 

Höga horisontala residuala residualspänningar har uppmätts 
vid Brofjorden, Bergman &Stille (1983), med Hmax = 1215 MPa 
och Hmin = 6-9 MPa medan de vertikala spänningarna var låga 
och tom negativa på 60 m djup! 

2.3 Spänningar 

Som ovan antytts kan bergspänningarna variera inom stora in
tervall beroende kanske främst på de tektoniska rörelserna. 
Även om de tektoniska rörelserna sedan lång tid avstannat 
finns de ursprungliga spänningarna kvar i berggrunden som 
sk residualspänningar i varierande grad. De tektoniska kraf
terna kan liknas vid en enorm förspänning av bergmassan, som 
i Sverige ägde rum för flera hundra miljoner till flera tio
tals miljoner år sedan. 

Den vertikala bergspänningen är vanligen lika med överlagrings
trycket, FIG 5. 

Den horisontala spänningen uppvisar betydligt större variatio
ner främst beroende på de ovannämnda tektoniska krafterna. 
Spänningsmätningar har visat att anisotropa spänningsförhål
landen är normala i den översta kilometern av jordskorpan, 
se FIG 6. 

De stora variationerna i horisontalspänningen visar betydel
sen av att mäta in-situ-spänningen vid större bergrumsarbeten. 
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SLUTNA SkJUV~PRiCKOR
ÖPPNA t>RA<a SPRICKOR 

FIGUR 2. Olika spricktyper uppstår beroende på spänningsför
hå 11 andena. (Efter Loberg, 1986) 

S!<JUV KRAFTER 

ko l'll>RE$SION$KRAFTER. 
S:tn- An-H
kl,"'41 kli""l ~"~:::~ 

N~'\tl_-n v tör l(aSr\-niI\, 
Kross~"'-

'ilivnintl sbre(Cj ~'is (pt ~rUllt dju~+) 

Mt.1\oriih:o~ 
(~ ~r-i- &i 14 PJ 

FIGUR 3. Exempel på berggrundsstrukturer bildade av tektoniska 
krafter . (Efter Loberg, 1986). 
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FIGUR 4. Typiskt sprickmönster i berggrunden på svenska väst
kusten. (Efter Larsson, 1963). 
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FIGUR 6. Uppmätt horisontell bergspänning som funktion av 
djupet under markytan (från Hoek &Brown, 1982). 
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FIGUR 5. Uppmätt vertikal bergspänning som funktion av djupet 
under markytan (från Hoek &Brown, 1982). 
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3. SPRICKBILDNINGSMEKANISMER 

3.1 Griffith 1 s sprickbildningsteori 

Enligt Griffith (1924) uppstår dragsprickor i berg genom före
komst av mikroporer eller mikrosprickor . Mikroporen utgör 
en försvagning i sig, och vid små o3-spänningar uppstår drag
spänningar vid 11 hjässan 11 

, se FIG 7a. 

Griffith's teori utgör en möjlig förklaring till varför berg
prov vanligen spricker upp med dragsprickor parallella med 
största huvudspänningen. En jämförelse med spänningar beräk
nade med Boundary element method, BEM, för ovalt bergrum med 
03 = 0 visar, att stora dragspänningar uppstår i taket och 
vid golvet, FIG 7b. 

Mikroporer kan uppstå genom förändringar i omgivande spänningar, 
tex avlastning eller anisotropa tektoniska spänningar. I 
berg finns naturligen mikroporer - 11 sprickanvisningar 11 

- av 
varierande former och riktningar. Sprickriktningen bestäms 
i huvudsak av relationen mellan 01 och 03. 

Franklin (1971) har definierat följande 5 brottyper, vilka 
är avhängiga av nämnda relation: 

I Rent dragbrott 
II Klyvbrott (spjälkning) 
III Sprött brott (en skjuvspricka) 
IV Segt brott (flera skjuvsprickor) 
V Plastiskt brott 

Zonerna för de olika brottyperna i ett huvudspänningsdiagram 
visas i FIG 8. 

Det bör påpekas, att dragsprickor ofta uppstår i en belast
ningscykels början, medan skjuvsprickor uppstår vid eller 
efter brottlasten, jämför avsnitt 3. 5. 

3.2 Mikrosprickor vid skjuvning - mikrobrecciering 

Vid skjuvning i berg uppstår enligt Beloussov (1962) plastisk 
rörelse i ett antal sprickplan före brott . Deformationen kon
centreras successivt till allt färre sprickplan för att vid 
brott enbart fortgå i det slutliga brottplanet, FIG 9a. 

Kring skjuvsprickan finns sålunda en mer eller mindre uppsprucken 
zon med mikrosprickor, den sk skjuvzonen, FIG 9b. 

Mikrosprickor uppträder såväl längs kornfogar som genom matrixen 
Hoshino &Koide (1970). Dessa författare fann att semimakro
sprickor i 20-35° lutning mot största huvudspänningen började 
slå upp strax efter det att brottspänningsvärdet passerats. 
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1)re-'\ S~l\nit\~ o c.h, 

dm~ b~ v1tA hl1li\ 
varde~ -pA ~l/r1 

- -+--+-~- !-+-l--+-+--t- -+---L.L 

a. Griffith's teori för sprickbildning i berg.FIGUR 7 
b. Spänningar beräknade med Boundary Element Method, 
BEM, för ovalt bergrum och 03 = 0. Stora dragspänningar 
uppstår i tak och vid golv. (Från Hoek &Brown, 1982). 
Heldragen kurva= tangentiell spänning/urspr. spänn. 
Streckad kurva = radiell spänning/urspr. spänn. 
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I 
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FIGUR 8 Brottyper som funktion av huvudspänningsrelationen. 
(Efter Franklin, 1971) 
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FIGUR 9 a. Successiv utveckling av skjuvzon. Ett antal mikro
sprickor bildas innan rörelsen koncentreras till 
den slutliga skjuvspri~kan. 

b. Kring skjuvsprickan (eller skjuvsprickorna) finns 
mikrosprickor. Skjuvzon utgör skjuvsprickan (skjuv
sprickorna) med omgivande mikrosprickor. 
(Efter Lundgren 1978/Beloussov 1962) 
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3.3 Dragsprickor 

Dragsprickor i berg kan uppstå vid olika spänningsförhållanden, 
se FIG 2. Dragsprickor är öppna sprickor parallella med största 
huvuspänningsriktningen. Detta är i överensstämmelse med Griffith's 
teori. En dragsprickas successiva bildning illustreras i FIG 10. 

Brottutvecklingen sker i steg med fristående svagt slingrande, 
parallella sprickor, som vid fortsatt expansion kan bilda 
sammahängande oregelbundna dragsprickor. Sprickornas ytor 
är råa och ojämna och genuina dragsprickor visar inga spår 
efter glidning. 

3.4 Fjädersprickor 

Skjuvning i berg uppträder ofta tillsammans med inducerade 
dragsprickor i själva skjuvzonen, FIG 11. 

De inducerade dragsprickorna är $-formade och kallas fjäder
sprickor - "feather joints" - Beloussov (1962). Fjäderspric
korna öppnar sig sannolikt på grund av differentialrörelsen 
i skjuvzonen. Riktningen blir i princip parallell med största 
huvudspänningsriktningen eftersom dragsprickor i första hand 
orienterar sig i denna riktning enligt Griffith's teori. 

Uppkomsten av en krosszon i grovkorniga bergarter kan förkla
ras med hjälp av fjädersprickor, Lundgren (1978), FIG 12. 
I sådana bergarter slår dragsprickor lättare upp än i finkor
niga bergarter. 

Grovkorniga bergarter har större benägenhet att uppträda segt 
än finkorniga bergater. Kantiga korn ökar segheten. Bergmas
sans sammanhållning - kohesionen - minskar kraftigt i en kross
zon och en sådan bergmassa har stor benägenhet att uppträda 
plastiskt vid ytterligare deformationer, Lundgren (1978). 

3.5 Sprickbildning vid sprött brott 

Bergets egenskaper efter brottspänningen kan indelas i två 
klasser enligt Waversik (1968): 

Klass 1: 
Energi behövs för att deformera 
provet efter brottspäningen (segt brott). 
(Grovkornig kalksten, poröst silikatberg) 

Klass II: 
Deformationen efter brottspänningen är Åxial· r /"I 
"självgående" - inget energitillskott ~s4-~
behövs (sprött brott). (Merparten av 
silikatbergarterna, finkorniga kalkberg
arter). Oef. 
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3a 3b 

FIGUR 10 Successiv utveckling av dragspricka (Från Lundgren, 
1978/Beloussov, 1962). 

FIGUR 11. Fjädersprickor utvecklas vid skjuvning på grund 
av dragspänningar. (Från Beloussov, 1962). 
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FIGUR 12. Uppkomst av krosszon vid skjuvning i grovkornigt 
berg. 1-2. Rörelser sker längs svaghetsplan och 
öppna fjädersprickor uppstår. 3-4. Krosszonens 
successiva utveckling (Från Lundgren, 1978). 
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Klass Il-egenskaperna har undersökts av Waversik &Brace (1971) 
med hjälp av en speciell testapparat som medgav snabb manuell 
avlastning när deformationen accelererade. Enligt författarna 
utbildades i huvudsak vertikala sprickor vid belastningar 
upp till och något förbi maximal last. Synliga skjuvsprickor 
uppstod i ett sent skede av brottutbildningen. Troligen har 
mikrosprickor i skjuvriktningen bildats långt innan skjuvspric
korna kunde observeras, jfr FIG 13. Spjälkning av provet är 
mest uttalat vid små värden på 63, såsom vid fria ytan i berg
rum, Hoek & Brown (1982). 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att brottutvecklingen 
i berg är en mycket komplicerad process som inte enkelt och 
entydigt låter sig beskrivas i en matematisk modell. Den slut
liga sprickan är det vi kan observera, medan mikrosprickor 
och deformationen 11 inuti 11 berget och vid sidan om sprickpla
nen svårligen kan kvantifieras. Det är dock viktigt att känna 
till dessa kvantitativa egenskaper hos berget för att rätt 
kunna bedöma tillförlitligheten i de beräkningar som ändå 
måste utföras för bergrumsprojektering. 

lilll ~t{•t spridor//f,- ri k+t\. 
"°'~011� Spiäll! t\jt\~ ( .s~o Il in.'i) t\\etl~r 

...-- tA\-e.A.~11\.Sk.t\,f\..~ 
__ lffl Sp&l\r\.!K" · ~Må s~;uuspnda-
ffl 5~i"'"spridcor 6ffMS 

Yn>'1eA~ hel+ "f~S\'nA'-~+ 

FIGUR 13. Brottutveckling i bergprov som funktion av spänning 
och deformation (Från Waversik &Brace, 1971). 
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4. BERGMASSANS EGENSKAPER EFTER UTSPRÄNGNING AV HÅLRUM 

4.1 Principer för valvbildning 

Före utsprängning är bergmassan enbart påverkad av naturliga 
processer som bergartsbildning, tektoniska och termiska kraf
ter och vittring, se avsnitt 2. Bergmassan har ett ursprungligt 
spricksystem och ursprungliga insitu-spänningar, p0 och kpo• 
FIG 14. 

När ett hålrum tas upp i bergmassan förändras spänningsbilden 
runt hålrummet. Om också sprickbilden skall förändras måste 
bergets hållfasthet överskridas så att nya sprickor bildas. 
Eftersom 11 stödet 11 tas bort deformeras bergmassan alltid. De
formationens storlek och typ - elastisk eller plastisk - beror 
på bl a hålrummets geometri, ursprunglig spänninganisotropi 
och elasticitetsmodul samt eventuellt förstärkningars mottryck, 
Pi· 

Vid uttag av hålrum i berg, omfördelas spänningarna runt hål
rummet. Spänningarna blir lokalt högre eftersom de ursprung
liga spänningarna skall samsas på mindre ytor. Lägre spänningar 
förekommer också. Längs randen blir radialtrycket ~ = 0. 
Tangentialspänningen kan lokalt vara dragspänning beroende 
på ursprungliga spänningar och hålrummets geometri - se FIG 
15, som visar exempel på hur dragspänningar kan uppstå pga 
ogynnsam bergrumsgeometri i förhållande till ursprungliga 
bergspänningar. 

FIGUR 14. Spricksystem och spänningar i bergmassa. 
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FIGUR 15. Fördelning av bergspänningar efter utsprängning 
beräknade med hjälp av Boundary Element Method, 
BEM. (Från Hoek &Brown, 1980, s 470) 
a. Olämplig bergrumsgeometri i förhållande till 

ursprungliga spänningar. Tangentiell dragspän
ning uppstår i ta k och golv. 

b. Lämplig bergrumsgeometri. Tangentiell tryckspänning 
uppstår längs randen. 

Teckenförklaring, se FIG 7b. 



21 

Brott uppstår där spänningen överskrider bergets hållfasthet . 

Brottzonens bredd kan beräknas analytiskt för cirkulära hålrum 
och isotropa spänningar, se avsnitt 6.3-6.4, och grafiskt 
för olika hålrumsformer med hjälp av BEM-beräknade spänningar, 
se avsnitt 6.5. 

Uppkomst av brott i berget innebär nya omlagringar av spän
ningar med eventuellt nya brott som följd, osv tills stabila 
valvbildningar erhålls eller hålrummets kollaps inträffar . 
Exempel på successiv brottutveckling som leder till kollaps 
visas i avsnitt 4.3 . 

Villkoret för valvbildning kan skrivas 

Utschaktning 
av hålrum 

Spännings
omlagring 

' 
--- Ja -------~ 

Valvbildning kan illustreras med sprickbildningen i en hög 
balk, Nylander (1961), se FIG 16. Vertikala böjdragsprickor 
slår upp i balkens nedre dragna del. Sprickorna böjer av en 
bit upp i balken och övergår i lutande skjuvsprickor. Efter 
uppsprickningen fungerar en balk med underkantsarmering som 
en tryckt båge med dragband. I berg ersätts dragbandet med 
omgivande bergs sidotryck. 

I berg är förhållandena mycket mer komplicerade pga ursprung
liga sprickor, anisotropa spänningar, hålrummets geometri 
etc. 

Valvbildning i sprickigt hårt berg har behandlats teoretiskt
principiellt och beräkningsmässigt av Stille (1980) varifrån 
följande syunpunkter hämtats. 

Stille betraktar bergmassan som uppbyggd av block, va r i en 
trycklinje utbildas vid uttag av hålrum, se FIG 17. 
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FIGUR 16. Principen för valvbildning illustrerad med uppsprick
ning och armering av hög balk. (Efter Nylander, 1961) 
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Särskilt viktiga faktorer för bergvalv stabilitet är 

o sprickors geometri och orientering 
o horisontaltrycket 
o sprickornas hållfasthet och deformationsegenskaper 

Kollaps i ett valv kan ske på följande tre sätt, jfr FIG 18. 

o glidning i en spricka 
o krossning i spricka eller block 
o rotation av block 

Den tryckta valvbågens geomtriska form kan beräknas och för 
jämnt fördelad vertikal last q fås 

y = f[l-(Q/J
L 

8 Hq ·f
Lastförmågan qmax = L2 

Storheterna definieras i FIG 17. 

Den framräknade valvformen representerar den maximalt lastbä
rande valvet. Lastförmågan reduceras givetvis om qmax medför 
glidning eller krossning. 

Om blocken ej är rektangulära blir trycklinjen osymmetrisk, 
FIG 19. Om valvbelastningen q < qmax utbildas flackare valv 
än den maximala valvformen. På så sätt kan två system av valv 
utbildas, varav det undre blir symmetriskt och bär en mindre 
del av belastningen, medan det övre primära valvet bär huvud
delen av lasten. 

Horisontaltryckets inverkan på bergrumsstabilitet och brott
mekanismen har undersökts av bl a Cecil (1973), p 264-265, 
FIG 20. Zonen med dragspänning och uppsprucket berg över taket 
ökar med minskande horisontalspänning - och minskande k och 
det naturliga valvet blir allt högre. 

En förutsättning för att en uppsprucken zon skall kunna 11 hålla 
sig på plats 11 är att rotation av de bildade bergblocken kan 
ske och små lokala valvbildningar uppstår genom tryck- och 
friktionskrafter mellan block eller system av block, Cecil 
(1973). En modell av sådana lokala valvbildningar redovisas 
av Cecil, FIG 21. För varje blocksystem måste jämvikt råda. 
Cecil påpekar att rotation och 11 fastklämning 11 av blocken är 
en nödvändig förutsättning för valvbildning. Om endast glid
ning sker i blocken resulterar detta i total kollaps. 
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FIGUR 17. Valvbildning över hålrum vid symmetrisk blockgeome
tri. (Från Stille, 1980). 
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FIGUR 18. Olika villkor för kollaps i bergvalsblock. Efter 
Stille (1980). 
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Primärvalv 

FIGUR 19. Utbildning av dubbla valv vid asymmetrisk sprickgeo
metri.(Från Stille, 1980). 
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FIGUR 20. Horisontaltryckets (anisotropins) inverkan på sta
bilitet och valvbildning i symmetrisk blockmodell . 
(Från Cecil, 1973). 
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FIGUR 21. Modell för lokala valvbildningar. Varje blockrad 
bär endast sin egen vikt. (Från Cecil, 1973) 
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Ett mycket starkt bevis för naturlig valvbildning ovanför 
ett bergrum utgör mätningar av Hibino et al (1983). Bergman
&Bjurström (1984) har analyserat dessa mätningar och funnit 
att deformationerna i sprickigt berg i praktiken utbildas 
inom en ca 5 m hög zon och att inga eller mycket små deforma
tioner finns ovan denna zon. 

Slutsatsen dras av de sistnämnda, att valv har utbildats inom 
en begränsad zon närmast taket. Jämför även med FIG 19. 

Bergspänningarna bildar naturligt en tryckring runt öppningar, 
ett förhållande som bör beaktas vid dimensionering och förstärk
ning av bergrum, Bergman &Bjurström (1983). Villkoren för 
att sådana ideala tryckförhållanden skall uppstå är, att H/B 
= Pz/kpz = 1/k. Detta kan illustreras med BEM-beräknade berg
spänningar enligt Hoek &Brown (1982), FIG 15b. 

Ett naturligt utbildat valv kan förstöras genom olämpliga 
åtgärder, tex genom att man vid bultning förhindrar valvbild
ningen med enstaka långa förspända bultar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att där utschaktning av 
hålrum medför sprickbildning (plasticering) av berget närmast 
hålrummet utbildas i princip två valv, jämför FIG 19. Det 
ena valvet - det lägre - uppstår i den uppkrossade, "plastiska" 
zonen och valvet bär i princip endast sin egen vikt, jfr FIG 
20-21. Det andra valvet - det högre - bildas i den "elastiska" 
bergmassan ovanför den plastiska zonen. Detta valv bär huvud
delen av vertikaltrycket. 

4.2 Plasticering av berg 

Med plastiska deformationer menas att deformationerna ej återgår 
vid av- eller pålastning till ursprunglig spänning. I berg 
finns två typer av plastiska rörelser. 

1. Nybildning av sprickor, när spänningen 2-_ bergmateri-
alets hållfasthet. 

2. Glidning i och vidgning av befintliga sprickor. 

Vilken av rörelsetyperna som uppstår beror av flera faktorer 
varav initiellt spänningstillstånd, bergmaterialets hållfast
het, ursprungligt spricksystem och hålrummets geometri sanno
likt är de viktigaste. 

Är bergmassorna från början starkt uppspruckna - små sprick
avstånd i förhållande till hålrummets dimensioner - dominerar 
givetvis rörelsetyp 2. 

Är däremot sprickavstånden stora jämfört med hålrummets dimen
sioner och spänningen når upp till berghållfastheten efter 
utsprängning dominerar rörelsetyp 1 till en början. Efter 
viss uppsprickning kommer troligen rörelsetyp 2 att successivt 
utgöra ökande andel av deformationerna. 
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Den materialmodell som beräkningarna av bergdeformationer 
bygger på, se avsnitt 6.2, förutsätter en ögonblicklig över
gång från elastiskt till plastiskt tillstånd. I verkligheten 
sker detta successivt. 

Det plastiska tillståndet simuleras vid beräkningarna genom 
att brottparametrarna ges lägre värden . 

4.3 Exempel på brottutveckling kring cirkulärt hålrum 

Brottutvecklingen (= sprickbildningen) i ett sprött homogent 
bergmaterial med cirkulärt hålrum har studerats av Hoek (1965) 
i modellskala. Bergmaterialet utgjordes av 11 chert dyke 11 (sv. 
hornsten) med enaxlig tryckhållfasthet 0 c = 580 MPa och m 
= 20,3, dvs mycket god bergkvalitet. Modellen belastades biaxiellt 
och anisotropt med k = 0,15, dvs hög anisotropi. 

För att kunna studera spänningar och sprickutveckling samti
digt klistrades en fotoelastisk film på bergmodellens tvär
snittsyta varigenom spänningsoptiska bilder erhölls. Det verti
kala trycket ökades successivt från 62 MPa till 250 MPa vid 
vilket tryck modellen kollapsade. 

Den successiva brott- och sprickutvecklingen för ökande spänningar 
beskrivs nedan: 

ov = 62 MPa = 0,1 oc, oH = 9 MPa. FIG 22 a. 

Det cirkulära hålrummet innebär en omfördelning av spänning
arna. Dragspänningar uppstår i tak och golv, eftersom k < 
0,33, jfr FIG 23. Vertikala dragsprickor A och B med längden 
~ 1/3 x tunneldiametern uppstår. Dessa sprickor förblev sta
bila i fortsättningen och kan därför betraktas som ofarliga 
för bergrummets totalstabilitet sett ur rent hållfasthetsmäs
sig synvinkel. Deras inverkan på den strukturella stabilite
ten måste givetvis beaktas i ett verkligt bergrum. 

ov = 207 MPa = 0,36 oc, oH = 31 MPa. FIG 22b. 

Vid bildningen av dragsprickorna sker en omfördelning av spän
ningar till närliggande intakt berg och tryckspänningen koncen
treras inom zoner belägna på ett avstånd av ca½ x tunnelradien 
från randen. Tryckhållfastheten överskrids och sprickor parallella 
med största huvudspänningen uppstår och de kan därför antas 
vara dragsprickor, C och D. I ett verkligt bergrum kan detta 
troligen motsvaras av smällberg. 

ov = 235 MPa = 0,41 oc, oH = 35 MPa. FIG 22c. 
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i 
De sneda sprickorna vid C och D innebär en spänningsökning 

zonen mellan väggen och dessa sprickor. Spänningen koncen
treras till sidoväggen och skjuvbrott uppstår vid E. 

av= 250 MPa = 0,43 oc, oH = 38 MPa. FIG 22d. 

Skjuvbrottet vid E innebär en allvarlig brottanvisning och 
skjuvbrottet F är oundvikligt, vilket innebar modellens kollaps. 

Trots viktiga skillnader mellan det relaterade modellförsöket 
och verkliga bergrum vi sar ändå försöket principen för brott
utvecklingen enligt nedan (jfr även med FIG 22). 

207 MPa = 0,36 oc >av~ 62 MPa = 0,1 oc 

Bergrummet är stabilt, naturlig valvbildning tar hand om spän
ningarna och inga förstärkningsåtgärder behövs. 

235 MPa = 0,41 oc >av~ 207 MPa = 0,36 oc 

Smällberg förekommer troligen och förstärkningsåtgärder krävs. 

av~ 235 MPa = 0,41 MPa 

Allvarlig sprickbildning som kräver mycket omfattande förstärk
ningsåtgärder. 
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FIGUR 23. Tangentiella randspänningens variation med k-värdet. 
Observera att då k < 0,33 uppstår dragspänningar 
i tak och golv. (Efter Hoek & Brown, 1982) . 
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5. BERGHÅLLFASTHET 

5.1 Brottekvation enligt Hoek och Brown 

Bergets hållfasthet är en egenskap som är beroende av vilken 
bergvolym som avses, samt relationen mellan sprickavstånd 
och hålrummets dimensioner, FIG 24. 

Nuvarande testmetoder medger endast undersökning av homogena 
prover med ett fåtal spricksystem. Det är emellertid bergmas
sans hållfasthet som är av betydelse ur praktisk synvinkel. 
Bergmassans hållfasthet kan för närvarande inte fastställas 
genom försök och därför är man hänvisad till teoretiska reso
nemang för att kvantitativtbeskriva bergmassans hållfasthet. 
Hoek &Brown (1982) har ställt upp tre villkor som ett brott
kriterium skall uppfylla: 

1. Det skall beskriva responsen hos ett homogent bergprov 
över hela spänningsregistret från dragspänning över en
axlig kompression till triaxialkompression. 

2. Det skall kunna ange inverkan av ett eller flera sprick
system med varierande lutningar mot huvudspänningarna. 

3. Det skall kunna ange - åtminstone i grova drag - princip
beteendet hos den verkliga bergmassan innehållande flera 
spricksystem. 

Hoek &Brown har föreslagit följande empiriska .samband 
mellan största och minsta huvudspänningarna vid brott: 

01 >= 03 + i/m 0c·03 + S 0c 2 

01 = största huvudspänning vid brott 
a3 = minsta 11 

0c = enaxlig tryckhållfasthet för homogent bergprov 
m och s = konstanter som beror av bergets egenskaper 

och graden av uppspruckenhet innan brottbelastningen 
läggs på. 

Brottekvationen gäller för dragbrott, enaxligt brott och tri
axialbrott, se FIG 25. Formeln gäller endast för spröda brott. 
Vid höga triaxialspänningar blir bergbrottet segt. Mogi (1966) 
har angett övergången mellan spröda och sega förhållanden 
för homogena bergprov till 

01 = 3 ,4 03 

Motsvarande övergång för sprickrika bergprov anges av Hoek 
&Brown (1982) i brist på bra underlag godtyckligt till 

01 = 2 03 

De olika giltighetsintervallen för brottekvationen framgår 
av FIG 25. 
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Rock mass 

FIGUR 24. Berghållfasthetens beroende av volymen. (Från Hoek 
& Brown, 1982). 
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FIGUR 25. Brottkriterium för berg enligt Hoek &Brown (1982). 
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Värdet på m har bestämts av Hoek &Brown för ospruckna berg
prov, s = 1,00, med hjälp av noggrant dokumenterade triaxial
data. Brottvärdena på huvudspänningarna 01 och 03 har 11 nor
mal i serats11 genom division med 0c. Den normaliserade brott
kurvan 

~1 = _.'.} + ✓ m ~ + 1 I 
0c 0c 0c 

har kunnat konstrueras för respektive bergart genom inprick
ning av brottvärdesparen 01/0c, 03/0c för respektive försök, 
FIG 26. 

m har på så sätt kunnat bestämmas med hög korrelation för 
olika bergarter, se TABELL 2. 

TABELL Z. m-värden och tillhörande korrelationskoefficienter 
för olika bergarter (Från Hoek &Brown, 1982) 

Bergart Antal m Korrelations-
test koefficient 

Amfi bo 1it 10 25,1 0,98 
Chert 24 20,3 0,93 
Do 1erit 51 15,2 0,97 
Dolomit 25 6,8 0,90 
Gabbro 10 23,9 0,97 
Gnejs 10 24,5 0,91 
Granit 109 29,2 0,99 
Ka 1ksten 84 5,4 0,68 
Marmor 105 10 ,6 0,90 
Mudstone 34 7,3 0,82 
Norit 17 23,2 0,97 
Kvartsdiorit 10 23,4 0,98 
Kvarts it 59 16,8 0,84 
Sandsten 375 14,3 0,87 

Det är intressant att konstatera att den genomsnittligt goda 
korrelationen mellan de normaliserade brottvärdena för de 
flesta bergarter är oberoende av det geografiska läget. m 
representerar uppenbarligen en bergartsspecifik egenskap obe
irren:de av spänningen. m är på något sätt relaterad till berg
hållfasthetens friktionsdel. 

Även om alla graniter ligger på samma kurva i det 11 normalise
rade11 diagrammet och alltså har samma m-värde, kan de ha mycket 
olika absolut hållfasthet, eftersom 0c är olika för olika 
graniter. 
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FIGUR 26. Konstruktion av brottkurvor (vänstra diagrammen) 
- uttryckta i huvudspänningar - för olika bergarter 
(här visas granit och kalksten som exempel). Huvud
spänningarna har hämtats från triaxialförsök (högra 
diagrammen). Regressionlinjerna ger värdena på m. 
(Efter Hoek &Brown, 1982) 
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m och s minskar med ökande sprickighet hos bergproven. s mins
kar betydligt kraftigare än m. För helt uppkrossat berq är 
s = 0, medan m > 0. För ursprungligt berg respektive uppkrossat/plas
ticerat berg används beteckningarna m och s respektive mr 
och sr . 

Hoek &Brown har beräknat m och s för granitbergprov med olika 
grad av uppspruckenhet baserat på Waversik &Brace's postbrotts
kurvor , se FIG 13 och TABELL 3 . 

TABELL 3. Uppkrossningsgradens inverkan på brottparametrarna 
m och s. (Från Hoek & Brown, 1982). 

Skede enl Sprickbildning m s 
FIG 13 

IV Små vertikala 27 1,0 
VI Små skjuvsprickor 14 0,7 
VII Helt utbildad skjuvspricka 13 0,5 
VII I Helt uppsprucket 11 0 

m och s liksom deformationsmodulen för bergmassan kan grovt 
uppskattas med hjälp av bergklassificeringssystem, typ NGI 
och CSIR, Hoek &Brown (1982), s. 174-175. 

5.2 Hållfasthetsanisotropi 

Enstaka sprickplan i bergprov medför att hållfastheten blir 
anisotrop, och bestäms av spric kplansegenskaperna (kohesion, 
friktionsvinkel <P och lutning 13 mot huvudspänningsriktningen). 
FIG 27. Brott uppstår när 

2( c+a3 • tg <P )
01 -2. 03 + (1-tg <P tg 13 )sin 213 

Brottet s ker längs sprickan eller genom det homogena berget 
beroende på sprickans lutning, FIG 28. Vid fyra eller fler 
sprickplan kan hållfastheten betraktas som isotrop, se FIG 
29. 

5. 3 Mohr-Coulombs brottkriterium 

Bergets hållfasthet uttrycks konventionellt enligt Mohr-Coulombs 
rätlinjiga brottkriterium, FIG 30. 

T = C + 0• tg </J 

där T = skjuvhållfasthet 
C = kohesion 
<P = friktion 
er = normalkraft mot brottplanet 
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FIGUR 27. Bergprov med ett spri ckpl an . (Ef ter Hoek & Brown, 1982). 
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FIGUR 28 Anisotrop hållfasthet i bergprov med ett sprickplan . 
(Efter Hoek &Brown, 1982) 
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Brottvillkoret kan även uttryckas i huvudspänningarna (efter 
Stille, 1984), FIG 30. 

al+a - kö3+a -

där a -- tgC</> 

k = tg 2 (45+<t> /2) 

För ursprungligt berg re~pektive uppkrossat/ plasticerat berg 
beteckningarna c och </> respektive cr och <l> r· 

En jämförelse mellan det krökta brottvillkoret enligt Hoek 
&Brown och det rätlinjiga enligt Mohr-Coulomb görs i följande 
avsnitt 5.4 

5.4 Jämförelse mellan de 11 krökta 11 och 11 linjära 11 håll-
fasthetsparametrarna 

En studie av relationerna mellan de 11 krökta brottparametrarna 11 

m och s och de 11 linjära brottparametrarna 11 c och </> har utförts . 
För att se de principiella sambanden har jämförelsen skett 
i tangeringspunkten mellan de båda brottkurvorna, se FIG 31. 
En viktig principiell skillnad är att m och s är oberoende 
av spänningen, medan c och </> varierar med spänningen . 

I jämförelsen uttrycks bergspänningarna i polära koordinater. 
I fallet cirkulär bergöppning och isotropa ursprungliga berg
spänningar motsvarar den tangentiella spänningen at största 
huvudspänning (a1) och den radiella spänningen ar minsta huvud
spänning (a3). 

Bergspänningarna normaliseras mot tryckhållfastheten, ac, 
och tangeringspunkten får röra sig från ar /ac = 0,5 till 
ar/ac = 0. 

Tangeringsvillkor för de båda kurvorna utnyttjas för att ut
trycka m och si c och </> , se FIG 31. Derivering av den krökta 
brottekvationen ger lutningen på den krökta kurvan som sätts 
lika den linjära kurvans lutning= k. 

Den linjära kurvans lutning kan även uttryckas med hjälp av 
koordinaterna (at , ar) 

k = at;ac-a(k-1) _ a r/ac+ v mGr/ac+s-a(k-1) 
ay.! q; - ar/ac 
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1: 

C,. :::- k'·CJ;+o.(k-t) 

a(k-1) 
---,1<-.?...--L------~ 

FIGUR 30. Mohr-Coulomb's linjära brottekvation. Uttryckt i 
skjuvhållfasthet (övre fig) och i huvudbrottspän
ningar (undre fig). 

(3",::o k-~t-a(k-t) 

'J, /-4-- <J", ,.~~~ M\ic..%-r5.·\l.,t., 

(er~\\",..) 

a(k-0 S-(3", 

FIGUR 31. Jämförelse mellan krökt och linjär brottekvation 
i tangeringspunkten. 
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Efter bearbetning erhålls följande relationer i tangeringspunkten 

k = 1 + m 
2 Vm or;oc+s' 

~ = 2· arctg v'k- 90° 

Beräkning och uppritning av hur c/oc och ~ varierar med den 
normaliserade bergspänningen 0r/0c för olika m-värden och 
s = 1 (urspr. berg) respektive s = 0 (helt uppsprucket berg) 
har gjorts med mikrodator, typ Casio PB 700 och datorstyrd 
skrivmaskin, typ Silver Reed. Resultaten redovisas i FIG 32-33. 

Några kommentarer till diagrammen lämnas nedan. 

~ minskar med minskande m-värden. 

~ är i stort sett konstant för låga m-värden och s = 1. 

~ ökar kraftigt för låga m-värden och minskande spänningar 
närs= 0. 

c förändras relativt mycket för höga m-värden och medan c 
är i stort sett konstant för låga m-värden närs= 1. 

c ökar med minskande m-vä rden fö r 0r/0c < ca 0,25 förs= 1. 

c mins kar med avtagande spänning och s = 0, kraftigare ju 
högre m- värdet är. 

c-värdet går mot noll när ar närmar sig noll och s = 0. 

För låga m-värden och s = 1 består den 11 linjära 11 skjuvhållfast
heten i huvudsak av kohesion och endast en liten del friktion . 
Exempel: För m = 0,1 och s = 1 är c = 0,49 oc och ~ = 1° . 
Hållfasthetsparametrarna är som nämnts ovan i stort sett konstanta 
över spänningsintervallet och det linjära brottvillkoret ligger 
mycket nära det krökta. 

I FIG 33 har isolinjer för c/oc inlagts i ~ -0r/0c-diagrammen . 
av diagrammen framgår hur c och ~ beror av m förs= 1 (övre 
diagrammet) resp s = 0. (undre diagrammet). 

Närs= 1, framgår tydligt hur kohesionen minskar och friktio
nen ökar med ökande m-värden. 

Denna typ av diagram kan användas för en grov uppskattning 
av c och ~ för ett visst värde på m resp söver ett bestämt 
spänningsintervall. Man kan även snabbt se vilka m- och s
värden givna c- och ~-värden motsvarar och vice versa . 
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Borde man då inte sträva efter att utnyttja den verkliga brott
kurvans form vid analytiska beräkningar? Svaret är självklart 
ja. Emellertid blir skillnaden i beräknade deformationer relativt 
liten mellan de två brottkriterierna om man för c och f använder 
värden framräknade med linjär regression på den krökta brottkurvan 
som framgår av följande avsnitt. 
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6. BERGDEFORMATION - BERGRESPONSKURVOR 

6.1 Allmänt 

Beräkning av spänningar och deformationer i en bergmassa är 
en mycket svår uppgift. För att man skall få realistiska re
sultat av teoretiska beräkningar krävs, förutom att beräknings
modellen är någorlunda riktig, att ingående parametrar är 
väl bestämda. Det är i praktiken svårt att uppfylla dessa 
villkor. Analytiska beräkningar är ändå av stort värde för 
att man skall få en uppfattning om bergmassans principiella 
beteende och storleksordningen på spänningar och deformationer. 

I detta avsnitt jämförs deformationsberäkningar baserade dels 
på Hoek &Brown's krökta brottkriterium, (Hoek &Brown, 1982) 
med brottparametrarna m och s, och dels Mohr Coulomb's linjära 
brottkriterium med brottparametrarna c och~- Ekvationerna 
för bergdeformationer - "bergrespons kurvan" ( "ground reacti on 
curve") - har hämtats ur Brown et al (1983) respektive Stille 
(1984). 

Begreppet "ground react i on curve" - "bergrespons kurvor" har 
myntats av Hoek &Brown (1982) för bergets deformation vid 
utschaktning av bergrum. "Ground reaction" beskriver bergets 
deformation som funktion av avtagande tryck, Pi, mot bergrums
väggen. 

6.2 Bergmaterialmodeller 

Bestämning av en bergmassas materialegenskaper som hållfast
het och spänning-deformationssamband är som tidigare nämnts 
en mycket svår - eller näst intill omöjlig - uppgift. Man 
är hänvisad till mer eller mindre välgrundade analytiska lös
ningar eller grova empiriska samband. De analytiska beräkning
arna förutsätter vissa bergmaterialmodeller, dvs spänning
deformationssamband och beskrivning av hållfastheten. I FIG 
34 visas tre olika elastisk-plastiska bergmaterialmodeller 
- segt, sprött och "halvsprött" brott - för vilka analytiska 
beräkningsmetoder finns. Spännings-deformationssamband för 
ideal-elastiskt material visas i FIG 35. 

I den klassiska sega elastisk-plastiska brottmodellen sker 
defonnationen efter plasticering utan volymförändring, FIG 
36. Beräkningar kan utföras med flytekvationer utvecklade 
av Terzaghi (1965), baserade på linjärt brottvillkor enligt 
Mohr-Coulomb. Någon beräkning av den plastiska deformationen 
är inte möjlig , då 01p är oberoende av deformationen och 
03p· 

För seg respektive spröd elastisk-plastisk brottmodeTI med 
linjärt ökande volym efter plasticering har ekvationer för 
brott- och deformationsberäkning utvecklats av Brown et al 
(1983) baserade på krökt brottkriterium och Stille (1984) 
baserade på linjärt brottkriterium, FIG 37, där också de plas
tiska deformationsparametrarna f och F definieras. 

För materialmodellen med linjärt avtagande hållfasthet ned 
till residualhållfastheten efter plasticering och därtill 
hörande deformations- och volymförändringar, FIG 38, har 
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Brown et al (1983) utvecklat en numerisk beräkningsmetod. 
I FIG 38 visas linjära relationer mellan E3p och Elp (h och f) 
respektive Vp och Elp (H och F). Beräkningar kan emellertid 
också utföras för icke-linjära relationer. 

De utförda beräkningarna har baserats på den spröda elastisk
plastiska materialmodellen med linjärt ökande volym efter 
plasticering, se FIG 37. Seg elastisk-plastisk materialmodell 
kan erhållas som ett specialfall genom att sätta residualhåll
fastheten lika med topphållfastheten. 

6. 3 Beräkning av bergdeformation baserad på 
11 ground reaction 11 -kurvor 

Med utgångspunkt från bergmassans spänning - deformationssam
band samt bergmassans brott kriterium kan bergets deformation 
efter utsprängning beräknas. Beräkningarna förutsätter iso
tropa bergspänningar och cirkulär tunnelöppning. 

Elastiska förhållanden råder i bergmassan före utsprängning. 
Efter utsprängning kan tillståndet fortfarande vara elastiskt 
ända ut till tunnelytan. Vid höga initialbergspänningar eller 
låg hållfasthet blir emellertid bergmassan uppsprucken, dvs 
plastisk, i en zon närmast bergöppningen, där deformationerna 
är störst, FIG 39. Den plastiska zonens utbredning är en funk
tion av ursprunglig bergspänning, p0 , eventuellt förstärknings
mottryck, Pi• och bergmassans hållfasthet. 

Med hjälp av 11 ground reaction 11 -kurvan kan deformationerna 
i bergmassan och den plastiska zonens utbredning beräknas . 

Elastiska förhållanden 

Beräkning av elastiska deformationer utförs med elasticitets
teoretiska samband och följande ekvationer erhålls. 

_ l+ v ri 2 
u - -E-(Pi-Po) . r deformation 

vid radienr >r·l 

1+ \) ( )Ui = -E- Pi-Po . ri deformation 
vid tunnelytan 
r = ri 

Normalt behövs ingen förstärkning från deformationssynpunkt 
om elastiska förhållanden råder efter utsprängning. Förstärk
ning kan dock erfordras av strukturella skäl oavsett spännings
tillstånd efter utsprängning. 
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FIGUR 35. Elasticitetsteoretiska samband. 
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FIGUR 34. Elastisk-plastiska bergmaterialmodeller - segt , 
sprött och halvsprött brott. 
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FIGUR 36. Klassisk, segt elastisk-plastisk materialmodell 
med konstant volym efter plasticering, segt brott. 
Beräkning av plastiskt brott enligt Terzaghi (1965). 
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FIGUR 38. Halvsprött elastisk-plastisk materialmodell. Linjärt 
avtagande hållfasthet ned till residualhållfastheten. 
Beräkning med numerisk stegvis metod enligt Brown 
et al (1983), baserad på krökt brottkriterium. 
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Po = 
Pi = 
03- 0 1 = 

Ui = 

FIGUR 39. 

bergspänning före utsprängning 
förstärkningens tryck mot tunnelytan 
minsta resp största huvudspänning, även radiell 
resp tangentiell spänning 
total, dvs elastisk-plastisk deformation vid tunnel
väggen 
tunnelns initiella radie 
avstånd till elastiskt område 

Illustration av beräkningsförutsättningar jämte 
definition av ingående parametrar. 
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Plastiska förhållanden 

Om spänningarna blir lika med bergets hållfasthet spricker 
berget och plastiska, irreversibla, deformationer uppstår. 
Vid utsprängning av tunnlar etc i berg uppstår brott genom 
att minsta huvudspänningen 03 (= radialspänningen or) minskar, 
medan största huvudspänningen 01 (= tangentialspänningen ot)
ökar. 

Brottzonens utbredning och de plastiska deformationerna kan 
beräknas med "ground reaction curve", och med de residuala 
hållfasthetsparametrarna mr, sr respektive cr, 0r för krökt 
respektive linjärt brottkriterium. 

Beräkningar 

Beräkningar av brottzonens utbredning och de totala deforma
tionerna, elastiska+ plastiska, vid tunnelytan beräknas en
ligt Brown et al (1983), BIL la och Stille (1984), BIL lb. 
Ekvationerna har härletts under antagandet, att den elastiska 
deformationen i den plastiska zonen är lika med den elastiska 
deformationen, Ue, vid gränsen mellan elastiskt och plastiskt 
område. I verkligheten blir det elastiska bidraget till de 
totala deformationerna större än Ue. Vid stora plastiska de
formationer blir dock felet litet. 

6.4 Bergdeformation - jämförelse mellan linjärt och 
krökt brottkriterium 

Jämförande beräkningar av bergdeformationer vid utsprängning 
av cirkulär tunnel har utförts på följande sätt. c och 0 har 
bestämts genom linjär regression på brottkriteriet enligt 
Hoek &Brown (1982). Beräkningarna av bergdeformationen baserade 
på krökt brottkriterium har utförts med ekvationer enligt 
Brown et al (1983), BIL la. Motsvarande beräkningar med det 
linjära brottkriteriet har utförts med ekvationer enligt Stille 
(1984), BIL lb. 

Den linjära regressionen har utförts med ett regressionspro
gram. m och s-värden samt antal 11 observationspunkter 11 anges 
och motsvarade c- och 0-värden beräknas. 

Regressionen har utförts inom spänningsintervallet 0-ore för 
såväl ursprunglig som uppsprucken, plasticerad bergmassa, 
FIG 40b-44b. Den linjära brottkurvans anpassning till den 
krökta är beroende av kvoten orelPo· Vid höga värden, dvs 
"tidig" plasticering (svagt berg), är skillnaden mellan de 
två brottkriterierna större än vid låga värden, dvs "sen" 
plasticering (bra berg). Skillnaden är emellertid ur praktisk 
synvinkel försumbar för de bergkvaliteer som undersökts. Berg
typerna täcker ett stort intervall - från "very good qual ity" 
till "very poor quality" enligt CSIR bergklassificering, Hoek 
& Brown (1982). 
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BERGRESPONSKURVOR 
JAMFORELSE MELLAN KROKT OCH LINJART BROTTKRITERIUM 

Elasticitetsmodul E= 1300 MPa 
Poissons tal V= 0. 2 
Tryckhallfasthet ZC= 100 MPa 
Plastisk dilatationsgradient f= 2 
Radiell bergspanning Po= 2. 6 MPa 
Initiell radie Ri= 4 m 

DATA FOR KROKT BROTTKURVA (HOEK & BROWN, 1980) 
m = 0 . 0 3 2 5 s = 4 . 5 E- 0 5 Pi cm = 1 . 4 6 MP a 
mr= 0.0325 sr= 4.5E-05 Re(Pi=O)= 4.24*Ri = 16.97 m 

DATA FOR LINJAR BROTTKURVA (STILLE, 19 8 4) 
(Linjar regression pa kurva enligt Hoek&Brown) 
FI= 20 (o) c= 0.3 MPa Pi CRIT = 1. 4 2 9 MPa 
FR= 20 (o) er= 0.3 MPa Re(Pi=O)= 2.63*RI = 10.52 m 

Pi Pi/Po 

MPa 

2. 6 1 

2.1 0.8 

1.6 0.6 

1 0. 4 

0.5 0.2 Mohr-Coulombs brottkriterium 
Hoek & Brown 11 

0 

0. 5 1 1. 5 2 2.5 dit/ri"'lOO o/o 

20 40 60 80 100 dit mm 

FIGUR 40a Bergresponskurvor baserade på krökt respektive lin
järt brottkriterium. Bergkval i tet: 11 Very poor 11 

, 

RMR = 10; Q = 0,05. Bergdata från Stille (1984), 
s 25. 
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UPPRITNING BROTTKURVOR - LINJAR R~GRESSION PA KROKT BROTTKURVA 

DATA KROKT BROTT- m= 0.0325 s= 4.5E-05 Pi CRlT = 1. 46 MPa 
KURVA mr= 0.0325 s r = 4.5E-05 

DATA LINJAR BROTT- C= 0.3 MPa FI= 20 (o) 

KURVA er= 0. 3 MPa FR= 20 (o) 

BERGDATA Po= 2. 6 MPa Zc= 100 MPa 

Zt Zt/Zc 

MPa 

14.6 0.146 

12.5 0.125 

10 . 4 0.104 

8.3 0.083 

6.2 0 . 062 

4.2 0 . 042 

2.1 0.021 

0 . 01 0.031 0.052 Zr/Zc 

1. 04 3.12 5 _2 Zr MPa 

FIGUR 40b Linjär regression på Hoek &Brown's krökta brottkurva 
i spänningsintervallet 0-ore· 
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BERGRESPONSKURVOR 
JAMFORELSE MELLAN KROKT OCH LINJART BROTTKRITERIUM 

Elasticitetsmodul .E= 5000 MPa 
Poissons tal V= 0.25 
Tryckhallfasthet ZC= 37 MPa 
Plastisk dilatationsgradient f= 2 
Radiell bergspanning Po= 2 .. 5 6 MPa 
Initiell radie Ri= 1. 65 rn 

DATA FOR KROKT BROTTKURVA (HOEK & BROWN, 1980) 
rn = 0 . 1 s = 8 E - 0 5 Pi cRIT = 1 . 4 0 7 MP a 
mr= 0.05 sr= l.E-05 Re(Pi=O)= 5.77*Ri= 9.52 m 

DATA FOR LINJAR BROTTKURVA (STILLE, 1984) 
(Linjar regression pa kurva enligt Hoek&Brown) 
FI= 2 2 . 5 (o) c = 0 . 2 3 MP a Pi cRTT = 1 . 3 6 8 MP a 
FR= 18.1 (o) er= 0.16 MPa Re(Pi=O)= 4.39*RI= 7.24 m 

Pi Pi/Po 

MPa 

2. 6 1 

2 0 . 8 

1.5 0.6 

1 0. 4 

0. 5 0. 2 Mohr-Coulombs brottkriterium 

l ~ 
IlHoek &Brown 

0 

0. 5 1 1. 5 2 2. 5 dit/ri"'lOO o/o 

8.3 16. 5 24. 8 33 41. 3 dit mm 

FIGUR 41a Bergresponskurvor baserade på krökt resp linjärt 
brottkriterium. Bergkval ite: "Fa i r" "mudstone". 
RMR = 35; Q = 0,009-0,15. Bergdata från Hoek &Brown 
(1982), s 301. 
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UPPRITNING BROTTKURVOR - LINJAR REGRESSION PA KROKT BROTTKURVA 

DATA KROKT BROTT- m= 0. 1 s= 8E-05 Pi CRIT = 1.407 MPa 
KURVA mr= 0.05 sr= 1E-'J5 

DATA LINJAR BROTT- c= 0.23 MPa FI= 22. 5 (o) 
KURVA er= 0. 16 MPa FR= 18. l (c) 

BERGDATA Po= 2. 5 6 MPa Zc= 37 MPa 

Zt Zt/Zc 

MPa 

14.3 0.387 

12.3 0 . 332 

10 . 2 0.277 

8.2 0 . 221 

6.1 0.166 

4.1 0.111 

2 0 . 055 

_I L___J 

0.028 0 . 083 0 .138 Zr/ Zc 

1.02 3.07 5. 12 Zr MPa 

FIGUR 41b Linjär regression på Hoek &Brown's krökta brott
kurva i spänningsintervallet 0-crre· 
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BERGRESPONSKURVOR 
JAMFORELSE MELLAN KROKT OCH LINJART BROTTKRITERIUM 

Elasticitetsmodul E= 10000 MPa 
Poissons tal V= 0.25 
Tryckhallfasthet ZC= 75 MPa 
Plastisk dilatationsgradient f= 2 
Radiell bergspanning Po= 3.07 MPa 
Initiell radie Ri= l. 65 m 

DATA FOR KROKT BROTTKURVA (HOEK & BROWN, 1980) 
m = 0 . 3 s = 1 E - 0 4 Pi cm = 0 _8 5 1 MP a 
mr= 0.08 sr= lE-05 Re(Pi=O)= 2.14*Ri= 3.52 m 

DATA FOR LINJAR BROTTKURVA (STILLE, 1984 ) 
(Linjar regression pa kurva enligt Hoek&Brown) 
FI= 41.3 (o) c= 0.31 MPa Picm = 0 .811 MPa 
FR= 30.5 (o) er= 0.19 MPa Re(Pi=O)= l. 84*RI= 3 . 04 m 

Pi Pi/Po 

MPa 

3. 1 1 

2.5 0.8 

1.8 0.6 

1.2 0.4 

0.6 0. 2 
Mohr-Coulombs brottkriterium 

IlHoek &Brown 

~ 
0 

0. 5 1 1. 5 2 2. 5 dit/ri"'lOO o/o 

8.3 16.5 24. 8 33 41. 3 dit mm 

FIGUR 42a Bergresponskurvor baserade på krökt resp linjärt 
brottkriterium. Bergkvalite: "Fair" sandsten. RMR 
= 59; Q = 0,39-7,4. Bergdata från Hoek &Brown (1982) 
s 301. 
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UPPRITNING BROTTKURVOR - LINJAR REGRESSION PA KROKT BROTTKURVA 

DATA KROKT 
KURVA 

BROTT- m= 
mr= 

0.3 
0.08 

s= 
sr= 

lE-04 
lE-05 

Pi CRIT = 0.851 MPa 

DATA LINJAR 
KURVA 

BROTT- C= 
er= 

0.31 
0. 19 

MPa 
MPa 

FI= 
FR= 

413 (o) 
30.~ (o) 

BERGDATA Po= 3.07 MPa Zc= 75 MPa 

Zt Zt/ Zc 

MPa 

17-2 0.229 

14.7 0.1% 

12.3 0.164 

'3.8 0.131 

7.4 0.098 

4.'3 0.065 

2.5 0.033 

8.016 0.049 0. 082 Zr/Zc 

1. 23 3.68 6. 14 Zr MPa 

FIGUR 42b Linjär regression på Hoek &Brown's krökta brott
kurva i spänningsintervallet Oore· 
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BERGRESPONSKURVOR 
JAMFORELSE MELLAN KROKT OCH LINJART BROTTKRITERIUM 

Elasticitetsmodul E= 12 000 MPa 
Poissons tal V-= 0. 2 
Tryckhallfasthet ZC= 200 MPa 
Plastisk dilatationsgradient f= 2 
Radiell bergspanning Po= 10 MPa 
Initiell radie Ri= 12. 5 m 

DATA FOR KROKT BROTTKURVA (HOEK & BROWN, 1980) 
m = 1 . 5 s = 0 . 0 0 4 Pi cm = 0 . 6 3 6 MP a 
mr= 0.1 sr= 0 Re(Pi=O)= 1.43~Ri= 17.86 m 

DATA FOR LINJAR BROTTKURVA (STILLE, 1984) 
(Linjar regression pa kurva enligt Hoek&Brown) 
FI= 55. 7 (o) c= 1. 99 MPa Picm =- 0. 618 MPa 
FR= 43.6 (o) er= 0.21 MPa Re(Pi=-0)= 1.35~RI= 16.88 m 

Pi Pi/Po 

MPa 

10 1 

8 0. 8 

6 0. 6 _ 

4 0. 4 

2 0. 2 
Mohr-Coulombs brottkriterium 
Hoek &Brown Il 

0 

0. 1 0. 2 0.3 0.4 0 . 5 dit/ri~100 o/o 

12. 5 25 37.5 50 62.5 dit mm 

FIGUR 43a Bergresponskurvor baserade på krökt resp linjärt 
brottkriterium. Bergkvalitet: 11 Good 11 kvartsit. CMR 
= 65; Q = 10. Bergdata från Hoek &Brown (1982), 
s 278. 
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UPPR_'1'NING BROTTKURVOR - LINJAR REGRESSION PA KROKT BROTTKURVA 

DATA KROKT 
KURVA 

BROTT- m= 
mr= 

1. 5 
0. l 

s= 
sr= 

0_004 
0 

p lCRIT = 0.636 MPa 

DATA LINJAR 
KURVA 

BROTT- c= 
er= 

1. '3 8 MPa 
0. 2 MPa 

FI= 
FR= 

55.8 
44.l 

(o) 

(o) 

BERGDATA Po= 10 MPa Zc= 200 MPa 

Zt Zt/Zc I 
MPa 

56 0_28 

48 0.24 

40 0.2 

32 0.16 

24 0_12 

16 0.08 

8 0.04 

0.02 0. 0 6 0 _ l Zr/Zc 

4 12 20 Zr MPa 

FIGUR 43b Linjär regression på Hoek &Brown's krökta brottkurva 
i spänningsintervallet 0-ore· 
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BERGRESPONSKURVOR 
JAMFORELSE MELLAN KROKT OCH LINJART BROTTKRITERIUM 

Elasticitetsmodul E= 40000 MPa 
Poissons tal V= 0. 2 
Tryckhallfasthet ZC= 300 MPa 
Plastisk dilatationsgradient f= 6.877 
Radiell bergspann1ng Po= 1 Cl 8 MPa 
Initiell radie Ri= 4 m 

DATA FOR KROKT BROTTKURVA (HOEK & BROWN, 1980) 
m = 7 . 5 s = 0 . 1 Pi cm = 1 2 . 2 8 6 MP a 
mr= 0.3 sr= 0.001 Re(Pi=O)= 2.18*Ri= 8.72 m 

DATA FOR LINJAR BROTTKURVA (STILLE, 1984) 
(Linjar regression pa kurva enligt Hoek&Brown) 
FI= 52.5 (o) c=- 17.23 MPa Picm =- 11.829 MPa 
FR=- 29.2 (o) er=- 3.74 MPa Re(Pi=O)= 1.71*RI= 6.83 m 

Pi Pi/Po 

MPa 

108 1 

86.4 0.8 

64.8 0.6 

43.2 0.4 

21. 6 0. 2 
Mohr-Coulombs brottkriterium 

IlHoek &Brown 

1 2 3 4 5 dit/ri*lOO o/o 

40 80 120 160 200 dit mm 

FIGUR 44a Bergresponskurvor baserade på krökt resp linjärt 
brottkriterium. Bergkva 1i tet: "Very good" kva rtsi t. 
CMR = 85; Q = 100. Bergdata från Hoek &Brown (1982), 
s 270. 

0 

http:er=-3.74
http:c=-17.23
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UPPRITNING BROTTKURVOR - LINJAR REGRESSION PA KROKT BROTTKURVA 

DATA KROKT BROTT- rn= 7. 5 S= 0. 1 P1 CRIT = 12.286 MPa 
KURVA rnr= 0. 3 sr= 0 . 001 

DATA LINJAR BROTT- C= 17.23 MPa FI= 52. 5 (o) 

KURVA er= 3.74 MPa FR= 29.2 (o) 

BERGDATA Po= 108 MPa Zc= 300 MPa 

Zt Zt/Zc 

MPa 

604.8 2.016 

518.4 1.728 

432 1.44 

345.6 1.152 

259.2 0.864 

172.8 0.576 

86.4 0.288 

0.144 0.432 0.72 Zr/Zc 

43.2 129.6 216 Zr MPa 

FIGUR 44b Linjär regression på Hoek &Brown's krökta brottkurva 
i spänningsintervallet 0-are· 
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De beräknade deformationerna är i det närmaste identiska i 
många fall och även de största differenserna för svagt berg 
- är försumbara ur praktisk synvinkel, FIG 40a-44a. 

De krökta brottkurvornas krökning i det intressanta spännings
intervallet 0-are är inte tillräckligt stora för att 11 slå 
ut 11 det linjära brottkriteriet. 

Den goda överensstämmelsen mellan krökt och linjärt brott
kriterium innebär, att krafter och deformationer i ingjutna 
bultar beräknade med ekvationer enligt Stille (1984), baserade 
på linjära brottekvationer ger likvärdiga resultat som motsva
rande beräkningar baserade på krökt brottkriterium. Några 
sådana ekvationer baserade på krökt brottkriterium finns f.ö. 
inte utvecklade. 

6.5 Beräkning av brottzon baserad på spänningar beräk-
nade med BEM 

Hoek &Brown beskriver en metod att utifrån BEM-beräknade 
spänningar runt ett uttaget hål rum beräkna brottzonens utsträck
ning, Hoek &Brown (1982), s 226. Metoden exemplifieras här 
med cirkulärt hålrum och isotropa spänningar, dvs k = 1,0. 

Beräkningarna utförs i följande steg 

1. Uppritning av brottekvationen. 

03 
-+ s ac 2:! = :~ = ✓ m· 0 c Po 

med m = 0,0325 (motsvarar c = 0,3 MPa 
s = 0,000045 och 0 = 20°) 
c = 100 Mpa 

fås kurvan enligt FIG 45. 

2. Uppritning av bergspänningen - i FIG 45 - med hjälp av 
de BEM-beräknade spänningarna enligt FIG 46. Spänningskur
van, dvs relationen mellan huvudspänningarna, är i detta 
fall en rät linje. 

3. Brott inträffar där spänningslinjen och brottkurvan skär 
varandra. Spänningsvärdena 01elPo och 03e/Po markerar 
gränsen mellan elastiskt och plastiskt område, se FIG 
45. 

4. Brottzonens bredd fås genom mätning av radien i BEM-dia
grammet, FIG 46, till aktuell gränsspänning, 01elPo eller 
03efPo • 

I exemplet blir 

re = 1,9 cm } mätt i FIG 46ri = 1,4 cm 

där re = radie till gränsen mellan elastiskt och plastiskt 
område enligt BEM-metoden 

ri = ursprunglig bergrumsradie 
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re = ~:~ · r i = 1,36 r·l 

re = 1,36 · 4 = 5,44 m för ri = 4,0 m 

Detta värde kan jämföras med re-värdet beräknat med bergrespons
metoden, se FIG 40a. 

re = 2,6·ri; 
re = 2,6·4 = 10,4 m fö r ri = 4,0 m 

Jämförelse av brottzonens bredd ger 

re-ri = 5,4-4 = 1,4 m för beräkning baserad på BEM 
re-ri = 10,4-4 = 6,4 m för analytisk beräkning enligt 

"ground-response", Brown et al (1983) 

Den stora skillnaden i brottzonsbredd mellan de båda metoderna kan 
troligen förklaras på följande sätt. 

BEM-metoden ger ett minsta mått på den plastiska zonens bredd 
eftersom endast det första brottets effekt kan beräknas grafiskt. 
Efter det första brottet sker nämligen en spänningsomlagring 
när den plastiska zonens lastbärande förmåga sjunker. Vid den 
uppkomna elastiska gränsen r = re är radiella spänningen 
ore 1>0 vilket innebär att tangentialspänningen ote i < 2 p0 • 

Det nya spänningstillståndet kan dock innebära ytterligare 
P.lasticering så att re 2 > re 1 , ore z > ore i och ote 2 < oti· 
Aven detta spänningstillstånd kan innebä ra brott med förnyad 
spänningsomlagring som följd. Brottutvecklingen pågår tills 
det uppkomna spänningstillståndet ej når upp till brottkurvan. 
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------------• 
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FIGUR 45 Grafisk beräkning av gränsspänningar för beräkning 
av brottzonens bredd cirkulärt hålrum och k = 1,0. 
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FIGUR 46 Spänningar för cirkulärt hålrum och hydrostatiskt 
spänningstillstånd (k=l,O) beräknade med Boundary 
Element Method (BEM). = ursprunglig spänning p0
(Från Hoek &Brown, 1982). 
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7. BULTFÖRSTÄRKNINGSPRINCIPER 

Berg har i likhet med andra material som betong och jord myc
ket lägre draghållfasthet än tryckhållfasthet. Bergbultning 
har därför sin motsvarighet i förspänd och slak armering i 
betong samt i dragstag och andra armeringstyper i jord. Arme
ringen får största effekt om den verkar i ett plan vinkelrätt 
mot största tryckspänningen - dvs i materialets expansionsrikt
ning. Av praktiska skäl är det inte alltid möjligt att instal
lera bergbultar i den optimala riktningen. 

Bergbultning har i princip 4 olika mekaniska verkningssätt, 
Habenicht (1983), FIG 47. 

1. Upphängning 
(förspänd/slak ankarbult) 

Det svaga partiet hängs upp i bultar, som förankras i 
bärkraftigt berg över det svaga berget. Beräkningarna 
är enkla. Volymen av det svaga partiet är emellertid 
inte alltid lätt att uppskatta pga spricksystems oregel
bundna karaktär och potentiella nya sprickor. 

2. Fastlåsning genom friktion 
(förspänd ankarbult) 

Partier som riskerar glida ut låses fast genom att bul
tarna åstadkommer normalkrafter i sprickorna och därmed 
ökar skjuvmotståndet. 

Mekanismen är enkel och lätt att beräkna. Problem uppstår, 
när de kritiska sprickplanen är dåligt kända. Friktions
motståndet i sprickorna är ytterligare en osäkerhetsfak
tor. 

3. Balkbildning 
(vanligen slaka bultar) 

När berget är skiktat och de enskilda lagren är så tunna 
att risk för stora deformationer eller ras i de enskilda 
lagren föreligger, kan dessa bindas ihop till en 11 balk 11 

med större bärförmåga än vart och ett av de enskilda 
lagrens bärförmåga. 

4. Valvbildning 
(förspända eller slaka bultar) 

I den uppspruckna zonen närmast bergrumsytan skapas en 
tryckt zon för att motverka skjuvning och dragsprickor. 

Bultarna kan vara förspända eller slaka förankrade. För
spända bultar åstadkommer tryckzonen genom förspännings
kraften. Slaka förankrade åstadkommer tryckzonen genom 
bergets expansion efter bultarnas installation. 

5. Kombinerade effekter 

De ovannämnda mekanismerna förekommer många gånger till
sammans i olika kombinationer. 
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FIGUR 47. Bergbultnings mekaniska verkningssätt. (Efter Habenicht, 
1983). 
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Den svenska bergbultningsfilosofin har behandlats av Bergman
&Bjurström (1983). Utnyttjande av naturlig valvbildning och 
punktbultning av den lösa zonen närmast rekommenderas av för
fattarna. En viktig faktor är att den lösa uppspruckna zonen 
troligen är relativt begränsad, Hibini et al (1983), jämför 
avsnitt 4.1. Vid skapandet av en tryckt zon - konstgjort valv 
- genom förspända bultar är det viktigt att de enskilda bul
tarnas tryckzoner överlappar varandra så att inte dragna in
stabila zoner finns kvar mellan bultarna. Bergman &Bjurström 
är tveksamma till denna metod. 

Enstaka långa bultar förankrade ovanför det naturliga valvet 
kan medföra att valvbildningen försvåras med stora deformatio
ner och i sämsta fall kollaps som följd. 

Installation av bultar nära brytningsfronten medför att större 
delen av bultarnas kapacitet tas i anspråk vid bergets defor
mation. Författarna rekommenderar, att slaka bultar installe
ras efter deformationen och den naturliga valvbildningen. 
På så sätt finns bultarnas kapacitet i stort sett oförbrukad 
som extra säkerhetsmarginal. 
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8. BULTTYPER 

Bergbultar kan indelas efter dels initiellt spänningstillstånd 
- slak eller förspänd bult - och dels efter infästningsmeka
nism - mekanisk eller kemisk vidhäftning. I TAB 4 visas exempel 
på olika bulttyper. Kombinationer av flera infästningsmekanis
mer förekommer, tex Kirunabult. 

Cementinjekterade bultar förspänns normalt inte. Bultar med 
mekanisk infästning är avsedda för förspänning, men kan också 
användas som slaka bultar. 

TABELL 4. Översikt av olika typer av bergbultar och deras 
verkningssätt. Efter Bygg (1984), Kapitel 917. Berg
förstärkning. 

INITIELL INFÄSTNINGSMEKANISM 

BULT MEKANISK KEMISK 
SPÄNNING Ankare Friktion Cement Lim/Plast 

Slak Kirunabult Swellex Perfo (Ankarbult) 
(An karbul t) Sl i tsbult SN 

Cembolt 
Armerings-
stång 

Inje kto Glasfiber-
Rock-jet bult 

Förspänd Kirunabult Swellex Kirunabult Ankarbult 
Kil bult 
Expanderbult 

Sl itsbult Expanderbult Hål bult 
Rörbult 
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9. BERÄKNING AV DEFORMATIONER OCH KRAFTER I BERGBULTAR 

9.1 Inverkande faktorer 

De krafter som uppstår i bergbultar är beroende av en rad 
faktorer, varav de viktigaste anges nedan 

0 Initiell bultspänning och infästningsmekanism 
0 Bultmaterialets och vidhäftningens hållfasthet och 

spänning - deformationssamband 
0 Bulttäthet och bultriktning 
0 Samverkan mellan bult och berg 
0 Tidpunkt för installation - före 

delen av bergdeformationerna ägt 
eller efter huvud
rum 

0 Bergets egenskaper 
Sprickor 
Spänning - deformationssamband 
Hållfasthet 

0 Bergöppningens geometri 

Om bergmassan innehåller högst ett par dominerande spricksystem 
kan berget betraktas som anisotropt, FIG 29. Spricksystemen 
får stor inverkan på fördelning av bultkrafterna. Vid fler 
än 4 spricksystem kan bergmassan hållfasthetsmässigt betrak
tas om isotropt. 

Noggranna mätningar i Kirunavaara, Bjö rnfot &Stephansson 
(1983), i samband med malmbrytning intill en väl instrumente
rad tunnel har visat att domine rande sprickor har en avgörande 
inverkan på bultkrafterna . Vid korsning av sådana sprickor 
uppstår höga bultkrafter. Sprickorna delar in bultarna i för
ankrade och förstärkande delar. Bultförstärkningen bedömdes 
ha ringa inverkan på bergrummets totalstabilitet, utan dess 
funktion blev främst att hålla samman bergmassan i ett sent 
brottstadium, när skjuvspänningarna mellan blocken minskat 
till följd av deformationerna. 

Exemplet från Kirunavaara visar på hur komplicerat problemet 
med beräkning av bultkrafter är. Analytiska lösningar som 
inte ens grovt beaktar bergmassans verkliga beteende och sam
verkan mellan bult och berg kan knappast bli annat än missvi
sande. 

Under senare år har emellertid analytiska lösningar presente
rats, där alltmer realistiska spännings-deformationssamband 
för berg beaktas - tex bergresponsmetoden som redovisats 
i kapitel 6. Stille (1983, 1984) har utnyttjat bergresponsme
toden för beräkning av krafter och deformationer hos olika 
bulttyper, speciellt ingjutna slaka bultar. 
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9.2 Analytisk beräkning av deformationer och krafter 
i bergbultar 

Bergets bergresponskurva vid uttag av hålrum kan användas 
vid beräkning av deformation och krafter i bergbultar. Berg
responskurvan är sålunda ett hjälpmedel vid dimensionering 
av bultförstärkning, förutsatt att berget kan betraktas som 
isotropt. 

Såsom tidigare visats i avsnitt 6.4 ger deformationsberäkningar 
baserade på linjärt brottkriterium praktiskt taget samma re
sultat som beräkningar baserade på krökt brottkriterium. De 
av Stille (1984) utvecklade ekvationerna för slaka ingjutna 
bultar baseras på linjärt brottkriterium. 

De beräkningar som redovisas i detta avsnitt har baserats 
på nämnda ekvationer enligt Stille. Beräkningarna har utförts 
för 

o fri, förankrad, förspänd bult (ankarbult) 
o ingjuten slak bult, monterad före elastisk 

bergdeformation 
o ingjuten slak bult, monterad efter elastisk 

bergdeformation. 

Beträffande härledning av ekvationerna för ovannämnda fall 
hänvisas till Stille (1984). Här används aktuella ekvationer 
utan härledning. 

Det bör inskjutas, att förstärkningsbehov från brottsynpunkt 
endast föreligger då plastiska deformationer uppstår. 

Fri bult 

Defonnationerna för den fria, förankrade, förspända bulten 
kan skrivas enligt Hoek & Brown (1982) 

1 
u = ~ (pi-Ppre) 

där 

Ys = bultarea; Ys = 1r. Ds/4 (m2) 
Es =ståletselasticitetsmodul 
l = bultlängd (m) 
Se= bultavstånd i tunnelns tvärled (m) 
S1 = - 11 

- längdled (m) 
11. = empirisk korrelationsfaktor för 11 extra 11 rörel

ser i förankringszonen och vid förankringshuvu
det 

Pi = förstärkningens tryck mot tunnelytan Sex Se (MPa) 
Ppre = förspänning över ytan Sex Se; Ppre = s~ s

1
Q = förspänningslast i den enskilda bulten 

Den fria bultens responskurva är linjärt växande upp till 
bultens flytspänning. 
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Bergdefonnationen - bergets responskurva - beräknas enligt 
Stille (1984), se avsnitt 6.4. 

Bultkraften i den förankrade bulten är lika med kraften i 
skärningspunkten mellan berget och bultens deformationskurvor. 
Bultkraften T kN, som ger det mothållande trycket Pi mot tun
nelväggen, kan skrivas 

f+l 
ri · A [2(crre+ r) Kr-1 J

l+f Pi+ar + f-1 +Ppre 

Pi passas fram varefter fås 

T = pi · S l • S c ( kN ) 

Ingjuten, slak bult monterad före elastisk bergdefonnation 
- tidig montering 

Bulten är elastisk, även vid plastisk bergdeformation. Bulten 
samverkar med bergmassan på så sätt att den armerade bergmas
san får en högre elasticitetsmodul, Eff, än ursprungligt berg. 

E _ E + Estål (1rDt/4)
ff - berg Se . s1 

Den elastiska defonnationen beräknad förr= ri blir 

U•i 1 
ri = Eff (l+v)(po-Pi); 

När Pi < crre uppstår plastiska bergdeformationer. Den totala 
defonnationen dvs summan av elastisk och plastisk deformation 
kan skrivas 

~=_Il_ [2(re)f+l + f-1]
ri l+f ri 

Värdet re/ri erhålls genom passning ur ekvation 15e, enligt 
Stille (1984). 

Bultlasten som funktion av radien r beräknas enligt Stille, 
ekv 15f 

T = E ·S ·S1· _Il_ [2f (re)f+l _ f+l]
S C f+ 1 r 

re 
~ passas fram ur ovannämnda ekv 15e, varigenom re erhålls 
eftersom ri är given. 
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Ingjuten slak bult monterad efter elastisk bergdefonnation 
- sen montering 

Bulten är elastisk över hela deformationsområdet. 

Den plastiska bergdeformationen fås genom integrering av ekva
tion 15h enligt Stille (1984) 

u · r 
_1 _ 2A· e re f 
ri - (f+l)·ri [1-(~) J 

l 

re/ri fås genom passning ur ekvation 15e och med användning 
av ekv 15i enligt Stille (1984). 

Bultlasten T erhålls ur följande uttryck 
2 r 

T = Es·Y ·(-Es) = s~TT•Ds·2·Af [(~)f+l _ l]
4 ( f +1) ri 

Resultat 

De olika bulttypernas responskurvor och bultlaster har beräk
nats och resultaten har ritats upp med hjälp av dator typ 
Casio PB 700 och skrivmaskin Silver Reed, se TAB 4-6 och FIG 
48-50 . 

Beräkningarna har utförts för två av exemplen i deformations
analysen, se avsnitt 6. 4, nämligen exemplen i FIG 40 och 43, 
samt ytterligare ett fall hämtat från Hoek &Brown (1982) 
s 274. I kraft-deformationsdiagrammen (de övre diagrammen) 
har deformationen för ingjutna bultar monterade efter den 
elastiska deformationen av rittekniska skäl avsatts från y
axeln. Egentligen skulle dessa kurvor starta från bergrespons
kurvorna from Pi = Pcrit· 

Med hjälp av dataprogrammen kan beräkningarna utföras för 
ursprungliga data. Känslighetsanalyser kan sedan utföras genom 
att intressanta parametrar varieras. Här redovisas endast 
beräkningar för ursprungliga data. 

De slaka ingjutna bultarna har i beräkningarna förutsatts 
vara elastiska för alla aktuella spänningar. De beräknade 
bultspänningarna överstiger flytspänningen i exemplen redo
visade i FIG 49 och 50, och detta innebär att bultförstärk
ningarna är underdimensionerade. 
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Användning av ingjutna slaka bultar innebär att det 11 armerade 11 

berget får en större styvhet, speciellt i det plastiska området. 
Fördelen med att montera bultarna sent framgår tydligt av 
kraftfördelningen i bultarna. Vid stora elastiska deformationer 
före plasticering - dvs sen plasticering - blir skillnaderna 
i bultkraft stora, se FIG 49 och 50. 

Sen montering av bergbultar är sålunda från förstärkningsmeka
nisk synpunkt att föredra. Det har även påpekats av Bergman
&Bjurström (1983). 

I de redovisade exemplen är det endast i det mycket svaga 
berget, FIG 48, som bultförstärkningen gör verklig nytta, 
dvs reducerar deformationen i nämnvärd grad. Detta beror på 
främst litet bultavstånd och 11 tidig 11 plasticering. 
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DEFORMATION OCH KRAFTER I BERGBULTAR 

Bulttyper: * Fria, förankrade, förspända 
* Ingjutna, monterade före elastisk bergdef
* Ingjutna, monterade efter elastisk bergdef 

Bergdata 

c = 0,86 MPa FI = 34,1 (o) m = 0,5 s = 0,001 
er= 0,31 MPa FR = 23,3 (o) mr = 0, 1 sr = 0 
Elasticitetsmodul E = 1380 MPa 
Poissons tal V= 0,2 
Plastisk dilatationsgradient f = 2 
Radiell bergspänning Po = 3,3 MPa 
Initiell tunnelradie Ri = 5,3 m 

Bultdata 

Bultavstånd i tvärled Se= 1,5 m 
Bultavstånd i längdled Sl = 1,5 m 
Bultdiameter d = 0,025 m 
Bultlängd 1 = 3 m 
Stålets elasticitetsmodul Es = 210.000 MPa 
Stålets sträckgräns Zs = 245 MPa 
Förspänningslast Q = 0 kN 
Bultstyvhetsfaktor H = 2 

TABELL 5. Data för FIG 49. 
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DEFORMATION OCH KRAFTER I BERGBULTAR 

Bulttyper: * Fria, förankrade, förspända 
* Ingjutna, monterade före elastisk bergdef
* Ingjutna, monterade efter elastisk bergdef 

Bergdata 

c = 1,99 MPa FI = 55,7 (o) 
er= 0,21 MPa FR = 43 ,6 (o) 

Elasticitetsmodul 
Poissons tal 
Plastisk dilatationsgradient 
Radiell bergspänning 
Initiell tunnelradie 

Bultdata 

Bultavstånd i tvärled 
Bultavstånd i längdled 
Bultdiameter 
Bultl ängd 
Stålets elasticitetsmodul 
Stålets sträckgräns 
Förspännings last 
Bultstyvhetsfaktor 

TABELL 6. Data för FIG 50. 

m = 1,5 
mr = 0, 1 
E = 12000 MPa 
V= 0,2 
f = 2 
Po = 10 MPa 
Ri = 12,5 m 

Se= 2 m 
Sl = 2 m 
d = 0,025 m 
1 = 5 m 
Es = 207.000 MPa 
Zs = 580 MPa 
Q = 0 kN 
H = 2 

s = 0,004 
sr = 0 
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FIGUR 48 Responskurvor för oförstärkt berg och olika bult
typer (övre diagram). Bultspänning som funktion 
av avståndet till tunnelytan (undre diagram). Jäm
för FIG 40a. 
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Pi Pi/Po Pcrit= 0.738 MPa 

MPa 

3.3 1 

2. 6 0. 8 

2 0. 6 

1. 3 0.4 _ 
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FIGUR 49 Responskurvor för oförstärkt berg och olika bultty
per (övre diagram) . Bultspänning som funktion av 
avståndet till tunnelytan (undre diagram) . Data 
från Hoek &Brown (1982) , s 274 . 
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Pi Pi/Po Pcrit= 0.618 MPa 

MPa 
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8 0.8 

6 0. 6 
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4 0. 4 Injekterad bult - " efter " " 
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Bultflytspanning= 580 MPa 

1630 800 Tryck mot tunnelytan Pi= 0.025 MPa 

1222 600 

Injekterad bult - monterad före elastisk deformation 
11 11 11815 400 Injekterad bult - efter 

Förankrad förspänd bult 

407 200 

0 

1 2 3 4 5 Avstand fran 

tunnelytan 1 rn 

FIGUR 50 Responskurvor för oförstärkt berg och olika bult
typer (övre diagram) . Bultspänning som funktion 
av avståndet till tunnelytan (undre diagram) . Jäm
för FIG 43a. 
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BILAGA la 

BERÄKNINGSSEKVENS ENLIGT BROWN ET AL (1983) 

1. M= ½ [ ( m/ 4) 2 + m p0 /0 c + s Jk:2 
- m/8 

2. G = E/[2(1+v)] 

3. för Pi 2_ P0 -Ma~ är deformationen elastisk 
di/ri = (p0 -piJ/2G 

4. 

5. 

2 k:26. re/ri = exp {N-2[(pi/mr0c) + Sr/mr} 

7. di/ri = Mac/[G(f+l)]{ [(f-1)/2] + (re/ri)f+l] 

ANKARBULTS RESPONSLINJE 

Pi = K·~ui + Ppre 

Pi .i. Pmax 
p = Q 
pre S; . S1 

, TTd 2 E 1 1
K = -4- . T . S-i-.-s,- . "I 

P = Tmax 
max Si·S1 



BERÄKNINGSSEKVENS (ENL STILLE) 

BERGETS RESPONSKURVA 

Elastiskt 
(Vid förekomst av plastisk 
zon ersätts ri med re och 
r > re) 

u 
1+v 

= - E0 
(pi-Po) 

ri 2 
-r 

_11_ 

l+ V ( )Ui = Et Pi-Po ·ri för r = ri 

Plastiskt 
r Kr-1 

crr = (pi+arHr;) - ar 

1 
re 2 
r,· = [ IT+l<(Po+a)-a] + ar ]Kr-1

Pi+ar 

Varierande dilatans 

f = tg(45+qi/2
tg ( 45+qi /2- t/J) 

f = l+F 

r•(l+v)(Po- re) [2,(e) f+l + (f-l)]
Lipl = l+f r 

- 2re - l+k (po+a) -a 

K = tg2(45+qi/2) 

Ca =-tgqi 

re 
~ en l i gt (4) 

BILAGA lb 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 



INGJUTEN SLAK BULT 

Elastisk bult i plastiskt berg 

Inklusive elastisk bergdeformation (tidig installation) 

u = r. A [2·(re )f+l + (f-1)]
l+f r 

2 K3 K4 
[f+R(Po+a)-a+T+Kr + T=Kr J 
Pi+ K4 +___!_J_(e/+1

1-Kr f+Kr r; 

K = Kr 2 Af 
3 C f+l 

K _ KrA(f-1)
4 - c f+l 

- 2 (ore - l+K Po+a)-a 

T = E . y [ A ( f-1 ) _ 2 Af (e )f + 1 J 
s f+l 2+1 r 




