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Detta anförande är avsett som en kortfattad information om det 
praktiska tillvägagångssättet, med att "plåtförstärka" två venti
lationsschakt, som nyligen genomförts i Norra Garpenbergsgruvan. 

Bakgrunden_är_denna: 

I Garpenbergsgruvan som de flesta känner till består bergarterna 
förutom av malm, av kalksten med tremolit och talkzoner, kvart
siter och glimmerskiffrar med breda klorithorisonter . Sidostup
ningen är ca 75• . Inom vissa områden uppträder horisontella spän
ningar i berget i samband med brytningen i den intilliggande 
malmkroppen. Dessa spänningar ger upphov till rörelser som med 
största säkerhet är orsaken till att ett "Robbinsschakt" i nrirra 
gruvan mellan nivå 350 och 520 spricker upp så mycket att stora 
ras inträffar. Detta ställer till problem för Boliden som är be
roende av ventilationen dels på 520 nivån och som på sikt tänkt 
förlänga schaktet till nivå 600. Boliden kontaktar oss, Skanska 
Entreprenad, och önskar förslag till åtgärder. Boliden framkastar 
tanken på en plåttrumma som på något sätt firas ner för att täcka 
raszonen. Alternativt med total förstärkning av befintligt 
schakt, eller ett helt nytt schakt bedöms för kostsamt, så man 
bestämmer sig för att bearbeta iden med en plåtförstärkning. 
Skanska Entreprenad utarbetar ett förslag med samtidig montering 
och nedsänkning av färdiga sektioner av plåt. 

Förberedelser: 

Ventilationsschaktet som skall förstärkas är alltså ett fullarea
borrat Robbinsschakt med en diameter av 2,4 m och en lutning på 
ca 10• från lodlinjen. För att konstatera omfattningen av raset 
tar Boliden in VIAK som fotograferar hela schaktet var 5 : e meter. 
Resultatet som redovisas bl a som foton tagna vinkelrätt mot 
schaktlinjen med ett 390° objektiv visar att stora delar av 
schaktväggarna på de sista 100 m har rasat ut,framför allt häng
väggen, liggväggen är dock intakt på de flesta sektionerna . Stål
tubens diameter bestäms till 2,1 m och en längd av 100 m för att 
väl på plats kunna kringfyllas med sand . Lämplig sänkutrustning i 

form av domkrafter och linor hyrs från Internordisk Spännarme
ring. 
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För att få ett lämpligt upplag för domkrafterna samtidigt som det 
måste finnas plats för att montera tuben konstrueras en bock av 
stålbalkar, se figur 1. Samtidigt som bocken tillverkas börjar 
man valsa plåt till tubsektioner. Storleken på inköpt plåt väljs 
med tanke på att valsen klarar upp till 1500 mm breda plåtar . 
Längden blir lika med tubens omkrets för att minimera svetsnings
arbetet med endast en vertikalsvets i varje sektion. Detta gör 
att varje plåt får måttet 1500 x 6600 x 6 mm. Just plåtlängden, 
som inte är standard, innebär att vissa leveranssvårigheter upp
står. 

Bock= Upplag 
för linor 

·Plåttub med 
linor 
skyddade 
med vinkel
järn 

,, 3. ' ' 

Domkrafter med linor 

1. Tillverkning och in
placering av sektioner. 

2. Ihopsvetsning. 

3. Nedsänkning av tuben 
efterhand 

Fig 1. Montage av svetsad plåttub. 

Beträffande lansering av plåttuben ner i schaktet väljs hydrau
liska så kallade lyftdomkrafter som .verkar lika br~ i båda rikt
ningarna. De används normalt att höja och sänka ställningar och 
formar mm vid brobyggen och liknande. De har en slaglängd på 
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500 mm och kan sammankopplas för att köras samtidigt eller en och 
en. Här användes tre st domkrafter, se fig 1. Domkrafternas pla
cering bestäms av schaktets lutning och möjligheten att få in de 
förtillverkade sektionerna mellan linorna. Antal linor bestäms av 
vikten av ståltuben, 33 ton, och linkvalitet, en supalina 0,6" 
med brottlast 25 ton, sk spännbetonglina . Den tredje linan 
verkar alltså som säkerhet. Linorna fästs i tubens nedre sektion, 
då kan man bortse från kravet på draghållfasthet i horisontella 
svetsskarvar och slippa en rotsvets från insidan av tuben som 
försvårar montagearbetet. 

I detta läge av förberedelserna inträffar ett ras i ett annat 
ventilationsschakt, även det ett Robbinsschakt, från dagen ner 
till +520 via en ort på +350. 

Boliden bedömer det som mer angeläget att vidtaga åtgärder i det
ta schakt först och ber Skanska Entreprenad att förstärka detta 
schakt med samma metod som utarbetats för det första schaktet. 

Förutsättningarna är likartade, schaktets diameter 2 ,7 m och lut
ning ca 10° från lodlinjen. Efter fotosektionering konstaterades 
att raszonen är ca 50 m lång mellan +195 och +245. Krav på en 
längre varaktighet av förstärkningen i detta schakt då ventila
tionen skall försörja en ny nivå, gjorde att vi i samråd väljer 
att ersätta plåttrumman med en galvanizerad vägtrumma och att 
även rostskyddsbehandla linorna. "Bocken" som konstruerats till 
första schaktet passar även här . 

Utförande 

Efter en delstrossning i toppen på schaktet där ett fläkthus 
skall anläggas lyftes bocken på plats och domkrafterna monteras. 
Varje ''varv" av vägtrumman skruvas ihop av fyra bitar. Linorna, 
tre st, placeras jämnt fördelade på tubens omkrets så att de blir 
"inbyggda" och på så sätt skyddade, och inte riskerar att nötas 
eller klämmas mot berget. Linorna fästs i den första sektionen 
som alltså tar upp hela tyngden av trumman, ca 19 ton. Varje varv 
består som sagt av fyra bitar bygger 90 cm i höjd. Bitarna bultas 
ihop med 28 bultar i vertikala skarvar och 48 st bultar i hori
sontella skarvar. Montaget underlättas med hjälp av en hjullasta
re. Efter hand som tuben monteras ihop sänks den ned i schaktet. 
Allt går planenligt hela tuben monteras ihop och försvinner ner i 
schaktet mot sin slutliga position. 

Nu börjar dock besvärligheterna. 30 m från rätt läge fastnar den. 
Vi försöker genom att lyfta upp tuben, få eventuellt rasberg, som 
kan ha "kilat" fast mellan plåt och schaktväggar att släppa. 
Trots att vi lyfter upp tuben en sträcka av hela sin längd 
hjälper inte detta. Vi misstänker att om liggväggen rasat ur, 
kanske tubens bottendel "doppat" cich fastnat på en kant. Proble
met uppstår nu att konstatera detta. 
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En 500 watts lampa monteras i en korg och firas ner, med kikare 
syns nu änden av tuben och konturen av utstickande berg ganska 
tydligt. Snabbt och genialt i sin enkelhet, att jämföras med kost 
sam och tidsödande videofilmning. Med hjälp av domkrafterna styrs 
nu änden mot hängväggen, detta hjälper dock inte, tuben vill fort 
farande inte gå ner . I detta läge gör vi avkall på en förutsätt
ning som sattes upp i projekteringsstadiet, nämligen att inget 
arbete pga rasrisken skulle bedrivas i schaktet. Två "erfarna" 
stigortsdrivare firas med hjälp av en korg som glider på ligg
väggen med hjälp av påsvetsade medar, ner i schaktet . 

Väl på plats konstateras att ett block på glid spärrar vägen . 
Skrotning eller att borra och skjuta bort hindret bedöms som för 
riskfyllt . Man väljer i stället att försöka skaka loss berget med 
en påläggsladdning . Detta utförs och lyckas bara till viss del . 
Tuben går bara att sänka omkring 5 m ytterligare. Att åka ner i 
s chaktet en gång till bedöms nu efter vad man såg första gången 
som för riskfyllt. Man beslutar att "skaka om" berget en gång till 
genom att fira ner en laddning i en hink. Detta får till slut 
önskvärt resultat och tuben kan slutligen firas ner till sitt rät
ta läge . Ett försök att s törta ner betong, genom en slang som man 
fäst i tubens överkant f ör att täta bottendelen av mellanrummet 
mellan tuben och berget lyckas och nu vidtar sandfyllning . Den 
mängd sand som går åt, näs tan 1 .000 m3, visar att i raszonen har 
diametern ökat från t eo-
retiskt 0 2,7 m till i 

snitt en diameter av 
5,6 m. Samtidigt var 
schaktet bevisligen för 
smalt på vissa ställen 
vilket tyder på stora 
r ör elser i berget, or sa
kerna till detta är dock 
inte lika uppenbara här 
som i det första schaktet . 
Sandfyllningen mellan 
röret och berget tjänar 
nu, förhoppningsvis som 
en kudde som kan ta vissa 
rörelser utan att tuben 
deformeras . 

Ytterligare ras konstate 
ras direkt ovanför tuben 
och måste "plåtförstär
kas" men utrymmesskäl 
medger inte att jag be
handlar detta utan jag 
vill i stället ge en kort 
beskrivning av det ur 
sprungliga projektet . 

Plåt t rumma 
Sandf llnin 

Beton 

Linfästen 

___ · 4-- --- Tubdia.0 2t57m 
----- - }- Schaktdia ,0 2,Zm 

----- 1- ~edeldia.i raszon 
-ung.5,6m 

Fig.2 Färdigförstärkt schakt i genomskärning . 
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Bocken skärs ner och tas via hissen till nivå +350 . Efter smärre 
justeringar av domkraftsläge mm kan arbetet börja med att svetsa 
ihop och sänka ner denna tub i läge . Här ligger linorna på utsi
dan som tidigare nämnts och för att skydda dem påsvetsas ett 
längsgående vinkeljärn. Tubens ände konas av för att minska 
risken för stopp, ihopsvetsning och nedsänkning går planenligt. 
Schaktet är från början fyllt av bergmassor som från schaktbotten 
lastas ur i takt med att tuben sänks ner. Detta är ett försök att 
hindra lösa block att glida ut och hindra tubens nedsänkning som 
fungerar. 

Väl på plats skärs den konade delen av tuben bort och en av
stängare konstrueras mellan tuben och schaktöppningen. En plugg 
gjuts denna gång med pump underifrån. Genom pluggen läggs tre 
dräneringsledningar för att avvattna sandfyllningen som nu vidtar 
och som fortfarande pågår i skrivande stund. 

Summering : 

Ett försök är här gjort att beskriva ett tillvägagångssätt med 
plåtförstärkning av schakt. Ambitionen är inte att peka på för 
och nackdelar och att göra en ekonomisk utvärdering är för ti
digt. Det visade sig att trots att man gjort en ganska omfattande 
uppmätning av raszonerna och fått en bild av rasets omfattning 
räckte inte detta, utan rörelser i berget påverkade hela tiden 
arbetet. 

Det fullortsborrade schaktet förlorade inom vissa zoner helt 
egenskaperna som skall vara till dess fördel och antog mer formen 
av en dåligt sprängd stigort med återkommande ras som följd och 
därav uppkomna problem måste lösas under arbetets gång . 

Att trots detta lyckas med att förstärka raszonen med en plåttub, 
visserligen under stora svårigheter och i det första fallet till 
ett dyrt pris, sett till meter förstärkt schakt, dock kanske inte 
så dyrt om man jämför med kostnaden för ett nytt schakt, tyder på 
att iden är väl värd att utveckla vidare . Detta tycker jag be
kräftas av att det andra schaktet nu har en plåtförstärkning på 
plats i stort sett enligt planerna och att kringfyllning med sand 
just nu pågår. 

Det är min förhoppning att redogörelsen för det praktiska arbetet 
kan ses som en presentation av ett förstärkningssätt att kanske 
utveckla vidare . 
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övre: Vent i 1 ati onsschakt "ostört". 
Nedre: Ventilationsschakt i raszonen. 




