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Sammanfattning 
Renströmsgruvan ägs av Boliden och byggdes 1952. Ståltornet som står i laven är kraftigt angripen av 

korrosion och Knightec har fått i uppdrag att konstruera ett nytt och byta ut det. För att kunna göra 

det behövs det göras nya beräkningar på vad ståltornet måste hålla för, vilket är uppgiften i denna 

rapport. Vid eventuell överspelning bromsas inte skipen normalt och kommer för högt upp i tornet. 

Då kommer nödstoppen att stänga motorn och skipen kilar kring gejdrarna i schaktet, bromsas in och 

stannar. Vid en överspelning påverkas gejdern av normalkrafter på 401 kN. Friktionskrafterna på 40 

kN, då friktionskoefficienten är 0.10, överförs till ståltornet och kommer att förskjuta de horisontella 

IPE160-balkarna uppåt maximalt 7.30 mm. På grund av detta överförs friktionskrafterna till de 

vertikala balkarna som tryckkrafter på 40 kN. Denna rapport har kommit fram till att det inte finns 

någon risk att knäcka balkarna i ståltornet utifrån den dimensionering som nu är gjord. 

De normalkrafter som uppstår är som mest 401 kN. Detta medför plastisk deformation i 

bromsprofilen. Den friktionskraft som sedan överförs till gejdern är helt beroende av 

friktionskoefficienten. Undersökningar har resulterat i att friktionskoefficienten borde ligga mellan 

0.09-0.18. Efter övervägningar med materialproducenter och Knightec har en friktionskoefficient på 

0.10 använts, men en jämförelse både uppåt och nedåt har gjorts för att se undersöka 

konsekvenserna. Konstateras kan att om friktionskoefficienten är för hög blir krafterna på gejdern 

stora och konsekvenserna kan bli att gejdern trasas sönder och att linan kan gå av. Om det är som 

denna utredning visar att friktionskrafterna inte är så stora så kommer gejdrarna att hålla och 

ståltornet inte att påverkas nämnvärt.  
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Abstract 
The mine in Renström is owned by Boliden and was built in 1952. The steel tower in the concrete 

tower is now rusting away and Knightec has been commissioned to construct a new steel tower and 

replace it. In order to do that, new calculations has to be done on what the steel tower has to hold 

for, and that is presented in this report. In case of an erasure, the chute not breaking normally, it will 

rise up too high in the shaft. Then the emergency break will cut of the engine and the chute will 

wedge around the guides in the shaft, break and stop. In case of an erasure the guide will be affected 

by normal forces of 401 kN. The forces of friction of 40 kN, when the coefficient of friction is 0.01, are 

transferred to the steel tower and will dislocate the horizontal IPE160 beams upwards at the most 

7.30 mm. Therefore the forces of friction will be transferred to the vertical beams as pressure forces 

of 40 kN. As this report concludes there’s no risk that the beams will crack based on this design. 

The normal forces that occur are at the most 401 kN. After this the break profile will deform 

plastically and thus the normal force will not get bigger. The force of friction which is transferred to 

the guide is totally depending on the coefficient of friction. Research has provided that the 

coefficient of friction should be between 0.09-0.18. After deliberation with material producers and 

Knightec, a coefficient of friction of 0.10 has been used, but a comparison both up and down has 

been made to see the consequences. If the coefficient of friction is too high it can be concluded that 

the forces on the guide will be very big and the consequences can be that the guide will come apart 

and the wire can break. If it is like this report shows that the forces of friction are not too big, then 

the guides will hold and the steel tower will not be significantly affected. 
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1. Inledning 
Detta examensarbete ingår i Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet, 

campus Skellefteå. Uppdraget kommer från Knightec (i rapporten kallat ”Företaget”) som är en 

konsultfirma i Skellefteå med ett tiotal anställda. Företaget har flera kontor i Sverige och totalt ca 400 

anställda. Här i Skellefteå har Företaget inriktat sig på att få bland annat Boliden som kund och har 

idag ett flertal uppdrag från dem. Uppdraget går ut på att göra hållfasthetsberäkningar på en 

konstruktion som Företaget fått i uppgift från Boliden G1R (Renströmsgruvan, i rapporten kallat 

”Kunden”) att konstruera.  Detta handlar om ett ståltorn i laven, som är byggd 1952, i 

Renströmsgruvan, som behöver bytas ut.  

1.1. Syfte och avgränsningar 
Uppgiften är att skapa en rapport för bedömning och kontroll av tredje part. Rapporten ska bestå av 

handberäkningar och FEM-analys på ståltornet som harmoniserar med Branschanvisningar för 

gruvhissar, BRAGS, (SveMin, 2013). Beräkningarna ska säkerställa att konstruktionslösningen av 

ståltornet, som Företaget konstruerat i 3D, kommer att hålla. Detta är en del i den förstudie som 

Företaget fått i uppdrag att göra vilket betyder att vidare utredning kommer att genomföras av 

Företaget för att fullfölja uppdraget vid konstruktion. 

Fakta har sökts hos Kunden och Företaget genom att granska ritningar och konstruktionsförslag. 

Konstruktionsförslaget har givetvis granskats kritiskt genom att resultatet i arbetet växt fram. En del 

fakta har ifrågasatts och kontrollerats ytterligare hos Kunden. Där det funnits möjlighet har 

ytterligare underlag sökts på internet, bland annat på ABB:s och SveMin:s hemsidor. De anses som 

säkra källor att hämta från med tanke på aktualiteten hos länkarna (pressmeddelande) samt att de är 

grundligt granskade (t.ex. faktabroschyrer, branschstandarder). 

1.2. Konstruktionen 
Renströmsgruvans ståltorn i laven är en gammal konstruktion som restes 1952. På grund av 

omfattande korrosion riskerar konstruktionen att haverera vilket medför att den måste ersättas. 

Företaget har fått uppdraget att konstruera ett nytt torn och uppgiften i detta examensarbete är att 

hjälpa till med handberäkningar och FEM-analys för att säkerställa konstruktionslösningen.  

Laven är en betongkonstruktion som ses i Figur 1. Inuti den kommer hisschaktet upp som innehåller 

ett personspel (en hiss) och två skipar. Skiparna (typ containrar) är transportanordningen för att 

transportera upp malm och gråberg ur gruvorten upp i schaktet. I schaktet finns det två skipar som 

sitter i en sluten loop så att när den ena åker upp med malm åker den andra ner tom. Det finns en 

övre lina som driver skiparna och denna passerar ett brythjul uppe i spelhuset och går sedan vidare 

till motorn som står på marken i gruvspelshuset. Denna konstruktion med nytt markplacerat gruvspel 

installerades 2013, se Figur 1. 
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Figur 1 – Fotograf Erland Segerstedt, Skellefteå 2013 (Segerstedt, 2013) 
Röda byggnaden ovanpå laven är spelhuset. Linorna går ned till gruvspelet i det markplacerade 

huset till vänster. 

Gruvspelet som ABB installerat i april 2013 (ABB (2), 2014) är märkt: max statisk obalanserad last 45 

kN och max statiskt lindrag 354 kN. Dessa anger den maxkapacitet som gruvspelet kan användas till. 

Dimensioneringen av ståltornet skall ske med syfte att säkerställa att tornet harmoniserar med 

BRAGS dimensioneringskriterier (SveMin, 2013) samt att det skall klara en överspelning. En 

överspelning innebär att skiparna inte har bromsats in på rätt sätt utan passerar med för hög fart 

genom kontrollpunkterna. Om kontrollerna fungerar som de ska så slår nödbromsen till och skiparna 

retarderar med 1.5 m/s2 (ABB (1), 2014). Om inte nödbromsen är tillräcklig kommer skipen att 

passera en nödstopp där motorn slår ifrån och skipen retarderar av sin egenvikt. Då kommer skipen 

att fortsätta upp i de kilformade gejdrarna där den kilar fast och stannar av friktionen. En ny 

konstruktion av ståltornet har tagits fram av Företaget. Det är en prototyp i förstudien och ser ut 

enligt Figur 2. 
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Figur 2 – Ståltornet snett från sidan (bilden ovan) och ovanifrån (bilden under) 

Detta arbete har baserats på denna konstruktion och det är den översta fjärdedelen som kommer att 

ta upp de mesta krafterna vid en överspelning. Se resultatdelen var krafterna anbringas.  
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I Figur 3 visas ståltornet framifrån och från sidan. Ståltornet är fäst i laven i underkant med sex 

infästningar, i toppen med tre infästningar och i ena sidan med sex infästningar. I bakkant (till vänster 

på den högra bilden) ligger balkarna i fickor i betongen i laven. Detta för att tornet ska kunna röra sig 

vid de skakningar som uppstår vid körning av skiparna. 

 

Figur 3 – Ståltornet sett framifrån på bilden till vänster och från sidan på bilden till höger 

 Gejdrarna är monterade i varje horisontell balk i skipschaktet. De har måtten 150x125 mm i tvärsnitt 

där nödstoppen är placerad. I ytterligare 1,1 meter är gejdern likformig innan den börjar kila, se Figur 

4. Kilningen är 1:100 enligt mätningar, vilket följer BRAGS standard (SveMin, 2013). 

 

Figur 4 – Sträckor uppmätta längs kilen 

Nödstopp 

Kilen börjar 

Kilning börjar 

2,20 m 

1,10 m 
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2. Metod 
Introduktionen innebar att ta reda på vad projektet att bygga ett nytt ståltorn till laven i 

Renströmsgruvan innebar. Konstruktionen som Knightec hade gjort visades och även den film som 

demonstrerade hur de skulle lyfta in bitarna och sätta allt på plats i laven. Ett studiebesök på 

Renströmsgruvan, både uppe i laven och nere i skip/hisschaktet och i gruvorten gjorde att 

konstruktionen hur skiparna hängde förtydligades. Uppgiften var sedan att beräkna vilka krafter som 

skulle komma att pressa ihop gejdrar och påverka ståltornet vid en överspelning.  

Arbetet, för att få fram de krafter som verkar på balkarna i ståltornet, inleddes med att titta på vilka 

krafter som verkade på skipen när den kommer upp i kilningen. Sedan insågs att det inte var möjligt 

att räkna ut bara genom att ställa upp kraftekvationer eftersom det fanns för många obekanta 

parametrar såsom okänd retardation på grund av friktionen. Då beslöts att beräkna 

energiomvandlingen för att få fram stoppsträckan för skipen. Det utförs arbete i och med att 

skiparnas bromsflänsar böjs ut och trägejdrarna komprimeras vid kilningen. Utöver detta blir det ett 

friktionsarbete och ett lyftarbete. I energiberäkningarna behövdes normalkraften och utböjning av 

bromsflänsar respektive kompression av trägejder. Simuleringar med FEM i SolidWorks gav dessa. 

När de var framtagna, som funktioner av sträckan som skipen rört sig upp längs den kilande gejdern, 

kunde stoppsträckan beräknas med hjälp av energijämvikten, se ekvation (1) sidan 7. För att utreda 

alla möjliga scenarios innefattar arbetet olika friktionskoefficienter och att skipen körs med eller utan 

last. 

När normalkraften var definierad kunde den resulterande uppåtriktade kraften som verkar på balken 

i ståltornet beräknas. Därigenom kunde även balkens uppböjning tas fram med hjälp av 

elementarfall. Dessutom gjordes en jämförelse mellan reaktionskrafterna på den vertikala IPE160-

balken och knäckkraften på densamma. 

Vid närmare kontroll av vilka spänningar som uppkom i bromsprofilen på skipen, insågs att det blir 

plastiska deformationer i materialet efter en meters kilning. Därmed kommer inte normalkraften att 

öka mer ovanför enmetersnivån, utan är konstant däröver. Alltså gjordes beräkningarna på 

energierna om och delades in i etapper; före kilning börjar, upp till en meter och efter en meter. Ny 

bromssträcka beräknades. 
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3. Teori 
Krafterna som verkar på balkarna i ståltornet kommer från krafterna som uppstår när skipen kommer 

upp på gejdern och börjar kila. För att få fram normalkrafterna används Finita Element Analys (FEM-

beräkningar) i SolidWorks. Där kan också utböjningen av bromsprofilen samt kompressionen av 

gejdern bestämmas genom att analysera simuleringen i flera steg längs med gejdern. Även 

stoppsträckan för skipen behöver bestämmas för att veta att skipen inte kommer att överspelas. 

Stoppsträckan bestäms genom att sätta upp energijämvikt, alltså hur stor kinetisk energi som 

omvandlas till det arbete som utförs; friktion och kompression samt lägesenergi. 

3.1. Kraftverkan 
Finita Element Analys (FEM) i SolidWorks ger krafterna, se Figur 5, och utböjning respektive 

kompression då skipen rör sig sträckan x meter längs gejdern. Det är bromsflänsarna (U-profiler som 

sitter på skipen) som böjs ut när de kommer upp och börjar kila mot gejdern. Kompressionen blir i 

träet på gejdern vid kilverkan. Normalkraften ökar desto högre skipen kommer och är således en 

funktion av sträckan. På samma sätt blir utböjningen och kompressionen en funktion av sträckan.  

 

Figur 5 – T.v. krafter på bromsflänsar. T.h. bromsflänsar kilar kring gejdern. 

Friktionskraften är den kraft som kommer att överföras till ståltornet. Alltså har friktionskoefficienten 

stort inflytande och behöver utredas noggrant. 

3.2. Friktion 
I kontaktytan mellan bromsflänsarna och gejdern finns det en ultrahögmolekylär polyetenplast (Ultra 

High Molecular Weight Poly Ethen, UHMW PE) som har i uppgift att minska friktionen. Det behövs låg 

friktion eftersom bromsprofilen skakar emot gejdern under sin färd upp och ner i schaktet. Det är 

viktigt att gejdrarna inte slits otillbörligt mycket eftersom jobbet att byta ut dem är komplicerat nere 

i schaktet. Enligt produktblad om ROBALON, som är en UHMW PE, är detta material ytterst slitstarkt 

(Christian Berner AB, 2014). Friktionskoefficienten mot torrt stål ligger mellan 0.09-0.18 (Christian 

Berner AB, 2014). Även Leripa angav att friktionskoefficienten ligger kring 0.14 (Röchling Leripa 

Papertech, 2014). Eftersom det är fuktigt i schaktet och laven så är gejdrarna helt våta. Det kan 

konstateras att vått trä mot UHMW PE har en lägre friktionskoefficient än 0.14. Riktigt hur låg den 

Trägejder 

Bromsflänsar 

Fg Last 

FN FN 

FFrik FFrik 

x 
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kan vara är svårt att säga men ett riktvärde på 0.10 (Lojewski, 2014) har använts i FEM och sedan har 

en jämförelse med flera friktionskoefficienter gjorts i analysen. 

3.3. Energier 
För att kunna bestämma den stoppsträcka som kommer att krävas för skipen om den överspelas 

betraktas energiomvandlingar för systemet. Energijämvikten, se ekvation (1), för systemet som ska 

bromsas upp innehåller; kinetisk energi (för hela systemet) se ekvation (2), omvandlas till arbete att 

komprimera träet i gejdern (kilen) se ekvation (3), arbete att böja ut bromsflänsarna se ekvation (4), 

friktionsarbete (mellan bromsflänsarna och gejdern) se ekvation (5) samt lyftarbete (potentiell 

energi), se ekvation (6), för lasten i skipen. Se beteckningar i Tabell 1. 

Tabell 1 – Storhet, beteckning och enhet 

Storhet Beteckning Enhet 

Kinetisk energi EK J 

Energi i komprimerad gejder EG J 

Energi i utböjd bromsprofil EB J 

Energi i friktionen EFrik J 

Potentiell energi EP J 

Massa att stoppa  mtot kg 

Maxlast mlast kg 

Friktionskoefficient μ 
 

Hastighet v0 m/s 

Sträcka x m 

Normalkraft beroende av sträckan FN(x) N 

Komprimering av gejder beroende av sträckan δG(x) m 

Utböjning av U-profil beroende av sträckan δB(x) m 

 

                   (1) 

    
      

 

 
 (2) 

    
    

 
 (3) 

    
    

 
 (4) 

        ∫     
 

 
 (5) 

            (6) 

3.4. Krafter på ståltornet 
Eftersom gejdern är fäst i de horisontella IPE160-balkarna i ståltornet kommer krafter att överföras 

till dessa. En resulterande kraft kommer att påverka den horisontella IPE160-balken uppåt i mitten. 
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Den resulterande kraften, se ekvation (7), består av friktionskraft från alla fyra bromsflänsarna i 

skipens U-profiler. 

             (7) 

IPE160-balken på ena sidan skipschaktet kommer, på mitten, att påverkas av en uppåtriktad kraft 

som är halva den resulterande kraften. IPE160-balken kan tolkas som fritt upplagd eftersom att de 

långa, vertikala IPE160-balkarna i ståltornets hörn kommer att följa med i böjningen. Krafterna i 

IPE160-balkens infästning i hörnen blir hälften av den uppåtriktade kraften, enligt fritt upplagd balk 

med applicerad kraft på mitten, se Figur 6, där reaktionskrafterna i vardera änden blir enligt ekvation 

(8). 

       
 

 
  

 

 
     (8) 

 

Figur 6 – Elementarfall för fritt upplagd balk. (KTH Institutionen för hållfasthetslära, 1999) 

Reaktionskrafterna påverkar den vertikala IPE160-balken, som står i ståltornets hörn, precis som en 

knäckkraft. Det är av intresse att undersöka hur stor knäckkraft IPE160-balken klarar enligt ekvation 

(9). 

   
    

  
 (9) 

Det är intressant att se hur stor förskjutningen blir mitt på den horisontella balken, se ekvation (10), 

för att få en uppfattning om hur stor påverkan överspelningen gör på ståltornet. Även spänningarna i 

den vertikala balken, se ekvation (11), är av intresse för att kontrollera att det inte bli plasticering i 

materialet.  

  (
 

 
)  

   

   
(
 

 
)
 
(
 

 
)
 
 (

 

 
)    

  

    
 (10) 

   
 

 
    

 
 (11) 

Retardationen, se ekvation (12), för skipen vid en överspelning är av intresse för att veta vilka 

påfrestningar som uppstår i linan. Linan har ett maximalt statiskt lindrag på 354 kN, vilket uppges på 

motorn, installerad av ABB 2013. Kraften i linan kan beräknas enligt ekvation (13). 

    
            

    
 (12) 

       (        )(    ) (13) 
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3.5. BRAGS standard 
Det finns en Branschanvisning för gruvhissar i Sverige (BRAGS) (SveMin, 2013) som anger hur hissar, 

skipar, spel, gejdrar och broms- och fånganordningar ska konstrueras. Denna har granskats för att 

säkerställa att den är uppfylld i och med att ett nytt ståltorn ska konstrueras. 

Enligt BRAGS ska en faktor 1.6 multipliceras med lastens utrustning och egenvikt. Detta görs för att 

kunna garantera att den dimensioneringen räcker till för de dynamiska effekter som kan uppstå. De 

säkerhetsfaktorer som gäller för ekipaget (skipen) är 1.15. (SveMin, 2013) 
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4. Resultat 
Här beskrivs resultaten i arbetet med att ta fram krafter, beräkna energier och få fram stoppsträckan. 

En redogörelse för konsekvenserna därav; förskjutningen mitt på den horisontella balken, eventuell 

knäckning av den vertikala balken och spänningarna i den finns också med. I angivna värden finns 

säkerhetsfaktor på 1.6 för last och 1.15 för skip och linor. Tabeller med alla värden följer i Bilaga 1. 

4.1. Resultatet av krafter vid inbromsning 
För att kunna åstadkomma simuleringen i SolidWorks behövdes förenklingar. Dessa förenklingar 

bestod av att sätta lasterna på ståltornet endast som punktlaster på de horisontella IPE160-balkarna. 

Eftersom gejdern sitter i fler fästpunkter, fler horisontella IPE160-balkar uppefter tornet, så bör 

lasten fördelas på dessa punkter, men i denna rapport har alltså endast extremfallet beräknats; att 

lasten ligger på en balk på vardera sidan om skipen längs vägen upp.  

I FEM-analysen upptäcktes att det uppstod stora plastiska deformationer i bromsprofilen efter den 

kilat i ca en meter, vilket gjorde att ovanför detta var normalkraften konstant. Efter en meter 

kommer därför bromsprofilen att fortstätta deformera plastiskt utan att ge större motstånd på 

gejdern, vilket gör att gejdern inte kommer att komprimeras mer än den gjort till och med en meters 

höjd. Däremot fortsätter bromsprofilen att deformeras plastiskt med den maximala normalkraften 

och en utböjning som motsvarar kilverkan från gejdern. 

Från FEM-beräkningarna kunde värden tas ut, som plottades i Excel med trendlinjer. Därifrån kunde 

fås fram att normalkraften upp till en meter var ungefär linjär, se Figur 7, och utböjningen respektive 

kompressionen, se Figur 8, blev proportionella mot sträckan skipen rört sig upp längs kilen. 

Den största normalkraften som kommer att uppkomma är 401 kN, se Figur 7. Detta värde är det sista 

mätvärdet, alltså på enmeters nivån, som användes för att ta extremfallet för krafterna. Vid 

beräkningarna har en friktionskoefficient på 0.10 använts. Se vidare i analysen för konsekvenser av 

detta. 

 

Figur 7 – Normalkraften på bromsflänsen          [kN] 
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Figur 8 – Funktion för kompressionen av trägejder            samt  
utböjning av bromsfläns            

4.2. Resultatet av krafter i ståltornet 
Då krafterna var bestämda kunde retardationen i ståltornet beräknas till 4.99 m/s2, vilket var mer än 

tre gånger angivet värde för nödbromsen: 1.5 m/s2. Påkänningarna i linan blev således ca 358 kN. Det 

kan noteras att det angivna maximala statiska lindraget är 354 kN, vilket angetts på motorn. I 

diskussionen återfinns kommentarer om kopplingen mellan dessa värden. 

Krafterna lades mitt på IPE160-balkarna som är fästa i gejdern, se Figur 9. Där kan förskjutningen av 

balken noteras: 3.87 mm mitt på balken. En jämförelse kan göras med de beräkningar som 

framkommit i teorin enligt ekvation (18), vilket blev 7.30 mm. Se analysen för tolkning av skillnaden i 

dessa värden. 

 

Figur 9 – Pålagda krafter i ståltornet visar utböjningen av balken 
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I Figur 10 kan ses att spänningarna blir störst i den vertikala balken till vänster i bilden. Noteras kan 

dock att spänningarna är ytterst marginella, endast ca 10.5 MPa enligt SolidWorks och ca 40 MPa 

enligt handberäkningar, med en sträckgräns för stål på 315 MPa. Det betyder att knäckkraften som 

beräknats till 208 kN inte till närmelsevis kommer att uppnås eftersom den kraft som anbringas den 

vertikala balken endast är ca 40 kN, alltså endast en femtedel enligt beräkningar. 

 

Figur 10 – Pålagda krafter i ståltornet visar spänningarna i balken 

Friktionskrafterna mellan bromsfläns och gejder blir små på grund av det material som används på 

bromsprofilen som glidyta: ett ultrahögmolekyl polyetenmaterial. Friktionskoefficienten var svår att 

bestämma, men efter rådfrågning hos företag som tillverkar UHMW PE ansågs att 0.10 är rimligt, så 

beräkningarna är gjorda med det värdet. I analysen görs en jämförelse av hur mycket 

friktionskoefficienten betyder för resultatet. 

4.3. Resultatet av energiberäkningarna 
Eftersom plastiska deformationer i bromsflänsarna uppstår redan efter en meters kilning och att 

skipen redan upp till kilningen omvandlat kinetisk energi (se ekvation (14)) till potentiell energi, så 

delas sträckan och alltså energiberäkningarna in i tre delar: före kilning (se ekvation (15)), upp till en 

meter (se ekvation (16)-(17)) och över en meter (se ekvation (18)-(20)). All kinetisk energi omvandlas 

till energierna i de tre delarna (se energijämvikten ekvation (21)). 

    
      

 

 
 (14) 

               (15) 

                       (16) 
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  ( )    ( ) 

 
 
      

 
          (17) 

                                  ⇔ (18) 
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      ( )    ( )    ( )    ( )  ∫     ( )   
 

 
        (   )   ⇔ (19) 

        ( )
 

   
(   )      ( )   (   )         (   ) (20) 

                          ⇒ (21) 

Energierna i ekvation (14)-(15) beror av normalkraft och kompression respektive utböjning, som är 

beroende av sträckan x som skipen rört sig upp i hisschaktet. Efter plasticering har börjat uppstå i 

bromsprofilen, efter den kilat i 1m enligt ekvation (16)-(18), är normalkraften konstant och gejdern 

kommer inte att komprimeras mera. Därför är arbetet som utförs på gejdern noll. Arbetet på 

bromsprofilen däremot kommer att utföras av en konstant normalkraft, vilken ger en ökad utböjning 

som bara beror linjärt av höjden på skipen, på grund av att kilen blir bredare högre upp. 

Energierna som omvandlas i denna process visas i Tabell 2. Summan av energin i det komprimerade 

träet, utböjda bromsflänsarna, genom friktionen och lyftarbetet motsvarar rörelseenergin för hela 

systemet; linor, skipar och last. Genom detta resultat kunde stoppsträckan beräknas till 4.0 m från 

nödstoppen. 

Tabell 2 – Energier i processen 

Energier som omvandlas från kinetisk energi: 
 

 
 

Energi i komprimerad gejder EG 1,5 kJ 

Energi i utböjd bromsprofil EB 1,4 kJ 

Energi i friktionen EFrik 36 kJ 

Potentiell energi EP 289 kJ 

Total energi som omvandlas:    

Kinetisk energi EK 328 kJ 
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5. Analys 
För att kunna åstadkomma simuleringen i SolidWorks behövdes göras förenklingar. Dessa 

förenklingar bestod i att sätta lasterna på ståltornet endast som punktlaster på de horisontella 

IPE160-balkarna. Detta ger ett extremfall eftersom lasten egentligen fördelas längs med gejdern. 

Eftersom gejdern sitter i fler fästpunkter, de horisontella IPE160-balkarna uppefter tornet, så bör 

lasten fördelas på dessa punkter, men i denna rapport har endast extremfallet beräknats; att lasten 

ligger på en balk på vardera sidan skipen längs vägen upp.  

Friktionskoefficienten på ROBALON var låg; mellan 0.09-0.18 för ROBALON mot torrt stål. En 

jämförelse kan göras med de värden som finns på friktionskoefficienter mellan trä och våt metall som 

ligger på ca 0.2. Min tolkning är att vått trä och ROBALON borde ha en ännu lägre friktionskoefficient 

än 0.09, kanske så låg som 0.05. En liten sammanställning på olika friktionstal och vad det skulle ge 

för stoppsträckor respektive krafter på den horisontella IPE160-balken, se Tabell 3.  

Tabell 3 – Sammanställning av effekterna av olika friktionskoefficienter 

Friktions- 
Koefficient 

Stoppsträcka 
 (m) 

Friktions- 
kraft 

Kraft på 
horisontell IPE 

Spänningar i 
vertikal IPE 

Påkänningar i 
linan m last 

 
Med last Utan last μ FN (kN) F (kN) σ (MPa) (kN) 

0,18 3,88 4,76 39 144 72 425 

0,10 4,00 5,46 26 80 40 358 

0,05 4,13 6,94 15 40 20 317 
  

Att förskjutningen av den horisontella IPE160-balken blev olika i teorin och i SolidWorks; 7.30 mm 

jämfört med 3.87 mm, kan bero på att det finns en viss tröghet i modellen som tas hänsyn till i 

SolidWorks. Trögheten sitter i att det är flera balkar som sitter ihop till ett ramverk och de 

beräkningar som gjorts i teorin har endast varit på en fritt upplagd balk. Förskjutningen är ändå 

marginell så ståltornet påverkas inte mycket. 

Kraften som påverkar den vertikala IPE160-balken är 72 kN, 40 kN, 20 kN vilket kan jämföras med att 

knäckkraften ligger på 208 kN. Alltså finns det ingen risk för knäckning av den vertikala balken i 

ståltornens hörn eftersom att säkerhetsmarginalen blir minst tre trots den högsta friktionsfaktorn. 

En snabb kontroll av hur skipen kommer att överspela med och utan last visas i Tabell 3. 

Stoppsträckorna blir inte orimligt stora trots att skipen kör utan last. Detta resultat uppkommer på 

grund av att friktionskoefficienten inte är alltför låg. Vid kontrollmätningar i laven så är det 5.9 m från 

nödstoppen upp till bumpers i taket. Med den lägsta friktionskoefficienten på 0.05 kommer 

stoppsträckan att bli 6.9 m utan last från kilens början. Detta betyder att skipen kommer att slå i 

taket i laven. Skulle det visa sig att friktionskoefficienten är mycket lägre – kanske så låg som 0.01 – 

så kommer stoppsträckan att vara ca 15 m utan last, vilket skulle ge katastrofala följder för gruvan. 

Svårigheten i att avgöra detta mer exakt ligger i att kunna bestämma vilken friktionskoefficient som 

gäller för ultrahögmolekylärt polyeten mot vått trä. Slutsatsen är att med last kommer inte skipen att 

slå i taket vid en överspelning.  
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Det finns också osäkerhet från Knightec sida huruvida ingångshastigheten i kilningen är så lite som 

hälften av maxhastigheten 7.5 m/s. Enligt ABB (ABB (1), 2014) är det vedertaget att räkna på att 

ingångshastigheten vid kilning är hälften av maxhastigheten. I denna rapport har ingångshastigheten 

3.75 m/s använts och alla värden redovisats därefter. Vid en analys kring möjligheten att skipen inte 

har retarderat alls och kommer in med maxhastighet 7.5 m/s där nödstoppen slår till så kommer 

problem att uppstå. Då kommer stoppsträckan att bli 8.1 m vilket är 2.2 m ”ovanför taket”. 
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6. Diskussion 
Dessa beräkningar visar att de krafter som påverkar ståltornet vid en överspelning är försumbara i 

relation till ståltornets konstruktion. Slutsatsen blir att ståltornet inte kommer att haverera eller 

behöva repareras vid en överspelning under förutsättning att friktionskrafterna inte är mycket större 

än de extremfall som antagits och att den vedertagna ingångshastigheten på 3.75 m/s gäller.  

Slutsatsen blir att retardationen, om friktionskoefficienten är så stor som 0.18, eventuellt kan leda till 

linbrott. I Tabell 3, sidan 14, kan utläsas att vid friktionskoefficienten 0.10 så uppnås det maximala 

statiska lindraget som linorna klassas för. Vad linorna håller för i extremfallet, ett dragprovtest från 

tillverkaren har inte kontrollerats, eftersom att det inte ingick i uppdraget, men Kunden bör 

kontrollera att linorna håller för dessa laster vid en överspelning. Enligt Kundens leverantör av 

linorna går det inte att säkerställa riktigt hur linorna nöts och hur lång cykel de kommer att hålla. 

Detta är osäkert eftersom vid det befintliga markbaserade gruvspelet kommer linorna att böjas åt 

båda håll, vilket sannolikt ökar påfrestningarna jämfört med det toppbaserade gruvspelet som satt 

där innan 2013. Därför har Kunden bestämt att till en början kommer linorna att röntgas med jämna 

mellanrum och bytas ut första gången redan efter drygt ett år. 

Ståltornet bör konstrueras så att de horisontella IPE160-balkarna förskjuts uppåt så lite som möjligt. 

Alltså borde de monteras i den riktning de är som styvast för att med minst sannolikhet gå av vid en 

överspelning.  

Eftersom glidytorna har till uppgift just att det ska glida så bra som möjligt utefter gejdern när skipen 

körs upp och ner, så blir det svårigheter vid överspelning då syftet är att kunna bromsa in skipen. På 

Företaget har diskussioner förts om huruvida en för stor friktion skulle trasa sönder gejdern så att 

hela kilen havererar genom skjuvning. Teorier finns om att det kanske är meningen att bromsprofilen 

inte ska vara så stabil, utan det är den som ska ge med sig för att hela ståltornet och gejdrarna inte 

ska haverera. Vid en överspelning är det kanske enklare att laga bromsprofilen på skipen än att byta 

ut trasiga gejdrar som flisats sönder och spridits över hela schaktet. Konsekvenserna runtomkring blir 

antagligen mindre om endast bromsprofilerna flyter ut och måste bytas. Kilgejdrarna måste dock 

bytas i vilket fall som helst eftersom kilverkan försämrats vid en överspelning, vilket också anges i 

BRAGS (SveMin, 2013). 

Den ursprungliga konstruktionen är gjord på femtiotalet och ingenjörsmässiga konstruktionsarbetet 

som har lett fram till en mycket väl avvägd konstruktion är beundransvärt. En konstruktion som vid 

en överspelning havererar på ett sätt som minimerar konsekvenserna av överspelningen. 

Det svåra i detta uppdrag har varit att få till realistiska simuleringar i SolidWorks och kunna lita på 

dessa. Simuleringarna har gjorts om flera gånger, vilket har tagit otroligt mycket tid, men det har 

varit lärorikt. Att det dessutom är svårt att säkerställa vilken friktionskoefficient som gäller har gjort 

arbetet mer komplicerat. 
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Bilaga 1 – Värden och beräkningar 
Givet 

 
Beteckning 

 
Enhet Kommentar 

 
Skip A komplett mA 8 940 kg 

 

 
Skip B komplett mB 8 950 kg 

 

 
Last 

 
4 600 kg Normalt 4600 kg 

 
Lastökning 0 % 0 kg Ökning 20 % av lasten 

 
Maxlast mlast 4 600 kg 

 

 
Överlina vikt/m 

 
3,67 kg/m 

 

 
Överlina längd 

 
2 340 m Monterat ca 1120 m; dubbla överlinor 

 
Överlina vikt 

 
8 588 kg 

 

 
Underlina vikt/m 

 
3,60 kg/m 

 

 
Underlina längd 

 
2 140 m Monterat ca 965 m; dubbla underlinor 

 
Underlina vikt 

 
7 704 kg 

 

 
Säkerhetsfaktor på lastens o utrustn egenvikt 1,6 

 
Enligt BRAGS 2012 4.2.4.3 

 
Säkerhetsfaktor på ekipage (skip) 

 
1,15 

 
Enligt BRAGS 2012 4.2.6 

 
Kilstigning 1:100 k 0,005 

 
Enligt BRAGS 2012 4.7.5.2.2.1 

 
Retardation 

 
1,00 m/s

2
 BRAGS 2012 

 
Friktionskoefficient μ 0,100 

  

 
Tyngdacceleration g 9,82 m/s

2
 

 

 
Normal körningshastighet v 7,50 m/s Maxhastighet enl motor 

 
Halva kilbredden Lk 0,086 m 

 

 
Area bromsklossar AB 0,023 m

2
 

 

 
Antal bromsklossar 

 
4 

  

 
E-modul trä Eträ 1,10E+10 Pa 

 

 
Retardation fångtorn ar 1,50 m/s

2
 Vid nödstopp enligt Boliden: 1.5 m/s

2
 

 
Sträcka innan kilning inträder x0 3,30 m Från nödstopp till kilning inträder 
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Antagande 
     

 
Sträcka med varierbar normalkraft fr 0 m till 0,70 m Efter 1 m inträder plasticering i materialet 

 
Sträckan med konstant kraft efter 1 m 0,00 m Varierbar för att undersöka energier 

Beräkningar Fångning i ståltorn 
    

 
Last inkl. säkerhetsfaktor mlast 7 360 kg 

 

 
Skip inkl. säkerhetsfaktor mB 10 293 kg 

 

 
Linor inkl. säkerhetsfaktor 

 
18 736 kg 

 

 
Massa att stoppa  

 
38 782 kg 

 

 
Massa att stoppa inkl säkerhetsfaktor mtot 46 681 kg 

 

 
Hastighet v0 3,75 m/s vedertaget pga inbromsning 

Före kilning Potentiell energi upp till kilning börjar EP0 238 508 J 
 Upp till 1 m Normalkraften beroende av sträckan FN(x) 260 525 N 373145 

 
Friktionskraften μFN(x) 26 053 N 

 

 
Kompr. av gejder bero av sträckan dG1(x) 0,0029 m 0,0041 

 
Utböjning av U-profil bero av sträckan dB1(x) 0,0027 m 0,0038 

 
Energi i komprimerad gejder EG1 1 492 J 

 

 
Energi i utböjd Bromsprofil EB1 1 382 J 

 

 
Energi i friktionen EFrik1 36 379 J 

 

 
Potentiell energi EP1 50 462 J 

 Över 1 m Normalkraften är konstant FN(x) 401 380 N Maximala normalkraften 

 
Friktionskraften μFN(x) 40 138 N 

 

 
Kompr. av gejder bero av sträckan dG2(x) 0 m 

 

 
Utböjning av U-profil bero av sträckan dB2(x) 0,000000 m 

 

 
Energi i komprimerad gejder EG2 0 J 

 

 
Energi i utböjd Bromsprofil EB2 0 J 

 

 
Energi i friktionen EFrik2 0 J 

 

 
Potentiell energi EP2 0 J 

 

 
Kinetisk energi EK 328 223 J 

 

 
Differens 

 
0 J Vid nollvärde uppnås jämvikt; stoppsträckan hittas 

 
Total stoppsträcka x 4,00 m 
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Givet 
     Yttröghetsmoment U-200 Iy 0,000001478 m

4
 Givet enligt TIBNOR-katalog 

Yttröghetsmoment IPE-160 Iy 0,000000680 m
4
 Givet enligt TIBNOR-katalog 

Yttröghetsmoment IPE-160 Ix 0,000008690 m
4
 Givet enligt TIBNOR-katalog 

Yttröghetsmoment KKR-100x100/5 Iy 0,000002710 m
4
 Givet enligt TIBNOR-katalog 

Längd U-200 L 1,840 m enligt konstruktion 

Längd horisontell IPE-160 L 1,840 m enligt konstruktion 

Längd vertikal IPE-160 L 2,600 m enligt konstruktion 

Längd KKR-100x100/5 L 1,270 m enligt konstruktion 

Tvärsnittsarea U-200 A 0,003218 m
2
 Givet enligt TIBNOR-katalog 

Tvärsnittsarea IPE-160 A 0,002009 m
2
 Givet enligt TIBNOR-katalog 

Tvärsnittsarea KKR-100x100/5 A 
 

m
2
 Givet enligt TIBNOR-katalog 

 
E-modul stål E 2,100E+11 Pa 

 

 
Slankhetstal 

 
141,32 

  Beräkningar påfrestningar i ståltorn 
    Retardation Retardation ståltorn ar 4,99 m/s

2
 

 

 
Resulterande kraft på gejdern Fres 160 552 N 

 

 
Kraft som påverkar IPE-160  Fres/2 80 276 N Mitt på horisontell balk på ena sidan schaktet 

 
Förskjutning vid Fres (mitt på) δy 0,00730 m Fritt upplagd IPE-160 

 
Förskjutning vid Fres (mitt på) δx 0,00057 m Fritt upplagd IPE-160 

 
Kraft som påverkar IPE-160  Fres/4 40 138 N Jfr knäckkraft på vertikal balk 

 
Knäckningsfall av IPE-160 P 208 488 N 5 ggr mer än Fres/4 

 
Spänningar i vertikal IPE-160 σ 39 958 188 N/m

2
 Jfr sträckgräns på 315 MPa 

 
Påkänningar i linan 

 
358 286 N max statiskt lindrag 354 kN 
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Krafter och deformationer - mätvärden från FEM i SolidWorks 
    Förskjutning Kraft FN 

  
Utböjning bromsprofil Kompression gejder 

av skip vänster höger max vänster höger max vänster höger max 

0,100 13 134 13 142 13 142 7,45E-05 7,07E-05 7,45E-05 4,07E-04 3,99E-04 4,07E-04 

0,200 38 811 38 828 38 828 3,80E-04 3,58E-04 3,80E-04 8,02E-04 7,94E-04 8,02E-04 

0,300 75 566 75 593 75 593 8,20E-04 7,52E-04 8,20E-04 1,19E-03 1,21E-03 1,21E-03 

0,400 123 420 123 440 123 440 1,17E-03 1,18E-03 1,18E-03 1,60E-03 1,63E-03 1,63E-03 

0,600 215 420 215 760 215 760 2,20E-03 2,04E-03 2,20E-03 2,51E-03 2,47E-03 2,51E-03 

0,800 307 190 307 830 307 830 3,14E-03 2,88E-03 3,14E-03 3,23E-03 3,21E-03 3,23E-03 

1,000 400 250 401 380 401 380 4,06E-03 3,74E-03 4,06E-03 4,12E-03 4,14E-03 4,14E-03 
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