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Skruer/bolte findes næsten overalt, og alligevel lægger man næsten ikke mærke til dem i 
hverdagen. Vi er blevet så vant til deres tilstedeværelse i vores liv – og med rette, da de er den 
hyppigst anvendte udskiftelige fastgørelsesanordning i vor tid. Der er nok ingen, der ikke kender 
dem i én eller anden form. Ikke desto mindre bliver de ofte undervurderet. En lille skrue/bolt af 
stål kan optage enorme kræfter. Det ses meget tydeligt af beregningen af fastholdelseskraften i 
nedenstående eksempler.

Træ-, låse- eller maskinbolte, skruer med sekskantet hoved, cylinderhoved eller forsænket 
hoved, med firkantet ansats eller hoveddrev, unbraco-, torx-, stjerne- eller fladkærv – skruer/
bolte findes i dag i så mange versioner og former, at man nemt kan miste overblikket. Og 
alligevel er nogle aspekter universelle.
Hver skrue/bolt har en minimumstrækstyrke og en flydespænding. For hver skrue/bolt findes 
der også en såkaldt forspænding og tilspændingsmoment. Beregningen af disse værdier kan 
være kompleks og omfattende. Derfor findes der tabeller, hvor de pågældende værdier kan 
slås op. Nedenfor vil vi primært fokusere på maskinbolte med møtrikker, da de findes overalt i 
landbruget.



1. Nominel diameter og gevindstigning

Metriske bolte nominelle diameter er standardiseret. Angivelsen af den nominelle diameter 
indledes med et stort M, der fortæller, at gevindet er metrisk. En metrisk bolt med en diameter på 
12 mm og (groft) standardgevind har således betegnelsen M12.
Ud over standardgevind findes der også fingevind. Her er gevindgangene tættere end på bolte med 
standardgevind for den pågældende diameter. Det gør bolten mere selvlåsende. Der er med andre 
ord en mindre tendens til, at møtrikken løsner sig under arbejdet. Her angives afstanden mellem 
gevindgangene i mm for den nominelle diameter: M12x1.
Hvis boltens brugbare længde også skal angives, tilføjes betegnelsen værdien i mm: M12x45

2. Stålstyrke.

Bolte er som regel fremstillet af stål. Det anvendte materiales styrke er normalt præget i 
bolthovedet. Koden består af to eller tre cifre, ofte adskilt af et punktum. De mest almindelige 
stålstyrke i landbruget er 8.8, 10.9 og 12.9. Disse tal kan også bruges til beregning af brudstyrken og 
flydespændingen. 

3. Bolte og tilhørende møtrikker

En af de vigtigste regler ved valg af den rette bolt handler om at finde den korrekte møtrik. 
Grundlæggende gælder det, at bolten altid skal have den højeste stålstyrke. Hvis bolten er en 12.9, 
skal der benyttes en møtrik i 10.9. Hvis bolten kun er en 8.8, skal møtrikken være en 6.8.
Det skyldes, at møtrikken er forbindelsens mindste og billigste del. Hvis belastningen bliver for stor, 
skal det være møtrikken og ikke bolten, der tager skade. 
En vigtig bemærkning om brugen af selvlåsende møtrikker:
Boltens gevind skal rage mindst én omgang ud fra møtrikken. Ellers fungerer polyringens eller 
metalspændedelens låsende virkning ikke. Hvis møtrikken forventes at blive udsat for høj varme, 
skal der altid anvendes en helmetalmøtrik med spændedel. Under visse omstændigheder kan 
polyringen smelte, så der ikke længere er nogen sikringseffekt. Desuden bør en låsemøtrik ALDRIG 
genbruges!
Endnu et praktisk tip: Hvis bolten og møtrikken er fremstillet af rustfrit stål, kan der opstå såkaldt 
rivning ved løsning af boltforbindelsen, hvor boltens og møtrikkens gevind gnider mod hinanden. 
Det skyldes det høje kromindhold i materialet. Her kan forbindelsen ofte kun løsnes, ved at den 
ødelægges (f.eks. fjernes/bortskæres). En smule grafitpasta i gevindet under montering kan 
forhindre dette fænomen.



4. De forskellige stålstyrker anvendelsesområde

Boltens stålstyrke er afgørende for anvendelsen. Hvis det er muligt, skal der bruges en 12.9 til 
fastgøring af et kultivatorskær, f.eks. over en vingeskær. Pga. det lange håndtag foran og den store 
skaftlængde udsættes bolten for meget store belastninger i dette område. Frem for alt er det her 
vigtigt med en høj forspændingmoment til fastholdelse af den statiske opretning af de enkelte 
dele på selve monteringsdelen. Den høje flydespænding er en fordel, og den kun lidt højere 
minimumstrækstyrke er intet problem, da det dynamiske moment normalt absorberes andre 
steder. Eksempler på dette er springbolte og fjederstensikring. Anderledes forholder det sig med 
sidevinger til vandret eller lodret fastskruning. Her sidder bolten tæt på omdrejningspunktet, så en 
10.9 er tilstrækkeligt. Det eneste, der ville tale til fordel for en stærkere bolt, ville være slitage på 
bolthovedet pga. slidbelastning fra jorden.

Til plovdele er 10.9 generelt tilstrækkeligt, da boltene kun udsættes for begrænset trækspænding, 
og som udgangspunkt har flere bolte på forskellige steder kun til formål at sikre, at sliddelene 
er i kontakt med plovlegemet. Eftersom bolthovederne ofte er forsænket i metalpladen, er 
slitageomfanget her ubetydeligt. Også her kan der naturligvis være tilfælde, hvor en standardbolt 
jævnligt knækker eller afklippes. I så fald er det vigtigt først at kontrollere enhedens indstillinger, før 
der vælges en stærkere bolt.

Der er naturligvis også tilfælde, hvor skaden er tilsigtet. En springbolt skal altid være den svageste 
del, så den er det første, der går i stykker, så andre dele ikke lider samme skæbne. Her benyttes 
normalt en 8.8 frem for en 10.9. Det afhænger dog også af boltskaftets længde og den ønskede 
udløserkraft. Sommetider kan det betale sig at ty til papir og blyant for at lave en hurtig beregning. 
Ellers er der selvfølgelig også den praktiske test. Nogle maskinproducenter tilbyder også springbolte 
med periferisk indhak, så bruddets placering og kraft kan fastsættes præcist.

5. Belægninger og korrosionsbeskyttelse

Da bolte benyttes under alle vejrforhold, kræver de ofte en beskyttende belægning. Den mest 
almindelige form for belægning er galvanisering. Nogle bolte tilbydes også med lakering, men 
den mest almindelige udførelse ud over galvanisering er den såkaldte „blanke“ overflade. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at boltene har en blank fremtoning. Bolte uden langtidsholdbar 
korrosionsbeskyttelse betegnes som blanke, men kan også have en sort overflade.

6. Beregning af flydespænding, brudstyrke og fastholdelseskraft

Flydespænding er den kraft, hvorved bolten begynder at deformeres plastisk. Brudstyrke angiver 
den kraft, hvorved der opstår begyndende brud på bolten. Da bolten som udgangspunkt kun 
skal deformeres elastisk under arbejdet, er flydespændingen som regel den vigtigste værdi. Kun 
for springbolte er brudstyrken afgørende, da det er hensigten, at bolten skal knække i tilfælde 
af overbelastning. Beregningen af de to værdier er enkel og den samme for alle stålstyrker. Ved 
bestemmelse af brudstyrken ganges værdien foran punktummet med faktor 100. Ved beregning af 
flydespænding ganges tallet før punktummet med tallet efter punktummet og derefter med faktor 
10. Værdierne overføres derefter til boltens diameter. Det gøres ved at beregne tværsnittet i mm² og 
gange dette med flydespændingen.



6.1 Formler og beregninger

De formler, der kræves til beregningerne, fremgår igen af følgende diagrammer i forhold til 
beregningsmetoden.

Regnestykket viser tydeligt, hvor store kræfter en enkelt bolt med en diameter på 12 mm og en 
stålstyrke på 10,9 kan optage. F.eks. vil du kunne montere en mellemstor traktor inkl. kultivator i et 
trepunktsophæng i blot én af disse bolte, som vil kunne holde. 

7. Tilspændings- og forspændingmoment

Da forspændingmoment kun findes som en teoretisk værdi og kun kan verificeres i en 
boltforbindelse ved hjælp af specialmåleudstyr, er et tilspændingsmoment reelt den vigtigste værdi. 
Den kan justeres og appliceres direkte ved hjælp af en momentnøgle. Nedenstående tabel viser 
tilspændingsmomenter for de mest almindelige bolte med standardgevind. Tilspændingsmomenter 
angives i newtonmeter (Nm).



8. Konklusion

Det er tydeligt, at en bolt har meget at byde på, hvor uanselig den end måtte være. Det kan 
altid betale sig at være opmærksom på, hvilken bolt der egner sig bedst til et givet formål i en 
konstruktion. Sommetider kan der spares penge, når bolten er korrekt dimensioneret. For ikke at 
tale om besvær og mandetimer til udskiftning af en ødelagt bolt. Det vil altid være besværet værd 
at gøre det ekstra forarbejde.


