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Sammanfattning 

Med fortsatt gruvbrytning följer ett antal komplexa bergmekaniska problem, t.ex. 

seismicitet, spjälkning, utfall och smällberg. En förståelse av dessa fenomen är viktigt 

med avseende på säkerhet och produktion. Relevanta frågeställningar kring 

bergmassans beteende i gruvskala är t.ex.: Vilka data ska vi samla in? Hur ska vi 

analysera dessa data? Hur utvärderar vi bergmassans beteende? Ovanstående 

frågeställningar har studerats i ett forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet, 

med tillämpning på LKAB:s Kiirunavaara-gruva. Det ursprungliga antagandet var att 

gruvseismicitet orsakades av rörelser längs storskaliga förkastningar. Konventionella 

och okonventionella data analyserades genom nyutvecklade och befintliga tekniker. 

Resultaten visade att tidigare hypotesen var felaktig, samt på betydelsen av en tidigare 

förbisedd geomekanisk enhet, nämligen volymer av leromvandling. Dessa områden 

påverkar spänningsfältet i gruvskala samt möjligheterna för befintliga sprickor att glida.  

De mest användbara data hade 3D-täckning, långa dataserier, och kom från separata 

källor. Integreringen av data i analyserna var avgörande för att utveckla en förståelse för 

bergmassan. Framtida forskning och användningen av flera typer av okonventionella 

data, såsom seismicitet, fokalplanlösningar, spänningsinversion, data om överberg och 

bergutfall, och hastighetsvariationer i bergmassan, har stor potential. För att lyssna till 

vad bergmassan säger krävs att vi öppnar våra sinnen för möjligheterna, samarbetar med 

experter inom andra områden än bergmekanik, och är kreativa i vårt analysarbete. 

Abstract 

With continued mining, a number of complex rock mechanics problems occur, for 

example, seismicity, spalling, ground falls and rockbursting. An understanding of these 

phenomena is important in terms of safety and production. Relevant issues about the 

rock mass behavior at the mine-scale are, for example, what data should we collect? 

How should we analyze these data? How do we evaluate the behavior of rock mass? 

The above issues have been studied in a research project at Luleå University of 

Technology, applying to the LKAB Kiirunavaara Mine. The initial assumption was that 

mine seismicity was caused by movements along large-scale faults. Conventional and 

unconventional data were analyzed by newly developed and existing techniques. The 

results showed that the previous hypothesis was incorrect and that a previously  
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overlooked geomechanical unit is of importance, namely volumes of clay alteration. 

These volumes effect the stress field at the mine-scale as well as the potential for 

existing discontinuities to slip. 

The most useful data had 3-D coverage, were long-term, and came from separate 

sources. The integration of separate data analyses was crucial for developing an 

understanding of the rock mass. Future research and the use of several types of 

unconventional data, such as seismicity, focal plane solutions, stress inversion, 

overbreak and ground fall data, and velocity variations in the rock mass have great 

potential. In order to listen to what the rock mass says, we need to open our minds to the 

possibilities, collaborate with experts in fields other than rock mechanics, and be 

creative with our analyses. 

1 Introduktion 

Behovet av att förstå bergmassans storskaliga beteende har aldrig varit större, speciellt 

för stora djup under markytan. Brytningen fortsätter mot allt större djup världen över, 

och med detta följer ett antal komplexa bergmekaniska problem, t.ex. seismicitet, 

spjälkning, utfall och smällberg. En förståelse av dessa fenomen är viktig med avseende 

på säkerhet och fortsatt produktion. 

Det finns dock ett antal hinder längs vägen som måste lösas innan vi får full förståelse 

för problemet. Det finns idag begränsat med information i litteraturen på vilka data som 

ska samlas in, vilka analysmetoder som ska användas samt hur man kombinerar olika 

datakällor för att få insikt om bergmassans beteende i gruvskala. Dessa frågeställningar 

har studerats i ett forskningsprojekt vid Luleå Tekniska Universitet, med tillämpning på 

LKAB:s gruva Kiirunavaara. I forskningsprojektet utvärderades konventionella och 

okonventionella data med nya och befintliga tekniker för att lyssna till vad bergmassan 

säger och för att på så sätt bygga upp en "historia". Den här artikeln presenterar en kort 

bakgrund och sammanfattning av de viktiga lärdomarna som framkommit i 

forskningsprojektet. Läsarna hänvisas till Vatcher (2017) för en mer detaljerad 

beskrivning av arbetet. 

Inledningsvis presenteras bakgrunden till nuvarande kunskap om hur man skaffar en 

förståelse för gruvans beteende samt den relevanta bakgrunden för Kiirunavaara-gruvan. 

Vidare ges en introduktion till de olika karaktärerna vilka utgörs av de individuella 

datakällor och analyser som kan antas vara viktiga. Därefter beskrivs hur man bygger en 

förståelse av karaktärernas viktiga roll för bergmassans beteende. I slutet av artikeln 

diskuteras hur "berättelsen" kan användas för andra bergmassor och i tillämpningar. 
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2 Bakgrund 

2.1 Nuvarande kunskap 

Det finns många olika typer data och system som traditionellt används inom 

bergmekaniken för att karakterisera bergmassan, t.ex. "Rock Quality Designation" 

(RQD), enaxiell tryckhållfasthet (UCS), "Geological Strength Index" (GSI), m.fl. 

Laboratorietester på intakt berg är relativ enkla att utföra, men resultaten måste skalas 

till bergmassan. Skalning görs genom empiriskt baserade klassificeringssystem som är 

oftast utvecklade för tunnlar (2D) och inte gruvor (3D). Det är vanligt att man använder 

viktade medelvärden av dessa klassificeringsdata inom en domän för att få fram 

bergmassans egenskaper för domänen. Det vedertagna förfaringssättet är att välja 

domän i 2D, utan kvantitativt stöd. Några tekniker för att konstruera en domän i 2D 

finns i litteraturen (Piteau och Russell, 1971; Escuder Viruete m.fl., 2001; Martin och 

Tannant, 2004), men det finns begränsad information om hur detta kan göras i 3D. Det 

är sällan som dessa data används i en 3D-analys, och det finns lite forskning om bra 

klassificeringssystem kan representera andra skalor än tunnelskala. Dessutom har det 

identifierats problem med klassificeringssystemen när geologiska omvandlingar finns 

(Mandrone, 2006). Klassificeringssystemen är utformade för att jämna ut egenskaperna 

för bergmassan till representativa egenskaper för ett kontinuum, men det finns begränsat 

med litteratur om vilka egenskaper är viktiga att separera ut och utvärdera vidare. 

Vissa datatyper är underrepresenterade i bergmekaniskt arbete, men de kan ge viktig 

information om bergmassan och dess beteende. Skälet till att de inte används i större 

utsträckning är att det finns lite litteratur som beskriver vad som ska analyseras 

respektive hur det ska analyseras. Dessa datakällor benämns "okonventionella data" i 

denna artikel. Detta inkluderar t.ex. information om fokalplanlösningar, 

spänningsinversion, data om överberg och bergutfall samt variationer i gånghastighet i 

bergmassan. I litteraturen finns information om hur man ska ta fram dessa typer data. I 

t.ex. Fekete m.fl. (2009) används laserskanning för att utvärdera överberg i tunnlar och 

Rawlinson m.fl.:s (2010) beskriver  hur man bygger våghastighetsmodeller med hjälp 

av tomografi. Det finns dock mer begränsad information om hur dessa kan utvärderas 

för att få en förståelse av bergmassans beteende och egenskaper i gruvskala. Det finns 

t.ex. exempel på att seismiska händelser är lokaliserade strax utanför det plasticerade 

området i vissa gruvor (Andrieux m.fl., 2008), men det är oklart om det gäller alla 

bergmassor, om det gäller alla typer av seismicitet, och om de mer avancerade 

seismiska parametrarna är till praktisk nytta i gruvmiljöer. 

I litteraturen finns det dessutom knapphändigt med information om hur man kan 

kombinera de olika datakällorna för en ökad förståelse för bergmassans beteende. 

Numerisk modellanalys kan vara ett bra alternativ eftersom det är brytningsinducerade 

spänningar som till stor del styr bergmassans beteende i djupa gruvor. Numerisk analys 

är idag det mest avancerade verktyg vi har att tillgå inom bergmekaniken. I dagsläget 

finns det ingen vedertagen standard för hur man skall utvärdera de geomekaniska 

egenskaperna som är viktiga för att förklara bergmassans storskaliga beteende. 
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2.2 Bakgrundshistoria: Kiirunavaara-gruvan 

I Kiirunavaara-gruvan bryts järnmalm med brytningsmetoden skivrasbrytning. Gruvan 

är en av världens underjordgruvor. Malmkroppen är cirka 5 km lång och varierar i 

tjocklek mellan några meter till över 150 m. Den stryker nära nord-syd och stupar 

mellan 50° till 70° mot öst. Brytning pågår för närvarande på mer än 1000 meters djup 

under markytan. Gruvan är indelad i ett antal produktionsblock längs malmkroppens 

strykning, vilka namngetts efter lokal Y-koordinat i gruvans koordinatsystem. 

Bergmassan är generellt sett hård och spröd men också med ett stort antal sprickor, med 

stora variationer i stupning och strykning. Sprickdomäner är svåra att definiera. 

Stödjande arbeten under detta projekt har inte kunnat identifiera storskaliga 

förkastningar i bergmassan, men många små förkastningar förekommer (Berglund and 

Andersson, 2013). Dessa är ofta subparallella till malmkroppen, böljande i en skala av 

några meter, och har hematitbeläggning som gör att ytan är glasaktig. Det finns också 

stora områden av bergmassan som är omvandlade till lera i varierande grad. Lera finns 

som en lager mellan sprickor men också som linsformade volymer som kan vara mellan 

1 och 10 meter långa (Figur 1). 

Seismicitet, smällberg, utfall, och spjälkningsbrott förekommer i Kiirunavaara-gruvan. 

Seismicitet uppträder framförallt i och runt produktionsområdena på liggväggen, nära 

brytningsfronten och bergschakten. Exakt orsak till den brytningsinducerade 

seismiciteten är okänd, men den initiala hypotesen var skjuvrörelser längs förkastningar 

i gruvskala, s.k. "fault slip". Även i hängväggen uppkommer seismicitet, troligtvis 

främst orsakat av rasprocessen. 

a) 

 

b) 

 
Figur 1 Exempel av lera i gruvan, a) volym och b) i sprickor (Vatcher, 2017). 

3 Karaktärer: Data och analys 

Datainsamlingen i detta projekt var koncentrerad till Block 33/34, beläget nära mitten 

av malmkroppen i längsled. Området har varit utsatt för seismisk aktivitet och 

produktion var planerad att pågå under hela projektets gång. Följande lista sammanfattar 

utförda analyser samt resultat för att få fram de olika berättelserna för varje separat 

datakälla. 
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• Geologisk leromvandling: En modell av lerrika volymer byggdes från indikator i 

kärnkarteringsdata. Modellen kalibrerades mot data från underjordkartering. 

Modellen visas i Figur 2. 

• Intakt tryckhållfasthet: Enaxiell tryckhållfasthet (UCS) samt punktlasttester (PLT) 

på olika bergarter utfördes och utvärderades. Nya grupper av geologiska enheter 

baserade på hållfasthet togs fram genom statistisk analys (Kolmogorov-Smirnoff 

tester). 

• Bergmasseklassificering: En 3D modell av RQD byggdes med geostatistik. 

• Diskontinuiteter: En kvantitativ teknik för sprickdomäner i 3D utvecklades. 

• Våghastighetsmodeller: Flera våghastighetsmodeller utfördes av Lund (m.fl., 

2017). Deras modeller utvärderades ur ett bergmekaniskt perspektiv av 

författarna. 

• Seismicitet: En analys över lång tid av procentandelen seismiska händelser av 

karaktären "skjuvrörelser längs befintliga sprickor" visade en stor intern 

inkonsekvens i databasen. Det är mest sannolikt att leverantören till det seismiska 

övervakningssystemet har ändrat beräkningsalgoritmer utan att uppdatera hela 

databasen. Mer avancerade analyser var inte tillgängliga. 

• Överberg och utfall: Fördelning av överberg och utfall i 3D utvärderades från 

laserskanningsdata. En spatio-temporal analys av utfall utfördes för att få fram var 

och när det finns skillnader i bergmassans beteende. 

 

Figur 2 Modellen av lerrika volymer baserat på data från borrkärnor som  

kalibrerats mot karteringsdata underjord karteringsdata (vy från 

hängväggen mot liggväggen) (Vatcher m.fl., 2016).  

4 Skapandet av bergmassans historia: integrering av olika analyser 

Medan enskilda datakällor i och för sig hade mycket att säga på egen hand, var det bara 

en kombination av dessa data som resulterade i en sammanhängande berättelse om 

bergmassan. En kvalitativ sammanfattning av korrelationer mellan resultaten från 

separata data (diskuterad i Kapitel 0) presenteras i Figur 3. När det var inte möljigt att 

hitta en korrelation, var det oftast på grund av inkompatibilitet av data i 3D (de täckte 

olika volymer). Modellen av lerrika volymer visas i Figur 3. Det finns flera olika 

resultat från dataanalyser som verkar ha en korrelation med lerrika volymer. Fortsatt 

analys av den potentiella betydelsen av de lerrikavolymerna ansågs därför lämplig, 

snarare än att fortsätta med den ursprungliga hypotesen om "fault slip" avseende 

brytningsinducerad seismicitet.  
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En metod utvecklades där numerisk spänningsanalys nyttjades för att utvärdera om, och 

hur, en "styv enhet" ("stiffness feature" i Figur 4) påverkar bergets beteende på djupet. 

En "styv enhet" är en geomekanisk enhet som har en annorlunda styvhet (såväl högre 

som lägre) än den omgivande bergmassan. Detta är en viktig parameter eftersom styvhet 

påverkar spänningsfältet. För närvarande inkluderar metoden inga andra enheter, 

exempelvis sprickor. Metoden beskrivs i mer detalj i Figur 4 och innefattar att använda 

två numeriska modeller, en basmodell och en provmodell. Provmodellen är den enda 

modellen som inkluderar den styva enheten. Med dessa modeller beräknas inducerad 

spänning till följd av närvaron av den styva enheten. I det fall att markanta inducerade 

spänningar uppkommer, har effekten av den styva enheten utvärderats vidare. I detta fall 

har uppkomst av nya sprickor utvärderats utifrån plasticering samt höga värderna på 

differentialspänning, och de möjliga effekterna på skjuvrörelser utvärderats med Ryders 

(1988) Excess Shear Stress (ESS). 

 

Figur 3 Identifierade korrelationer mellan karaktärer från Kapitel 0, presenterad 

i en likhetsmatris, där rutan där två typer av data skärs representerar om 

en korrelation utvärderades/identifierades (Vatcher, 2017). 

Resultatet visade att lerrika volymer sannolikt påverkar bergmassans beteende. Ett 

exempel för inducerade spänningar visas i Figur 5. Figuren visar inducerade spänningar 

runt lerrika volymer (vitt) när brytningen sker en nivå ovanför. Figuren visar även att 

små volymer av lera orsakar inducerade spänningar i större skala. Plasticering, 

differentialspänning, samt ESS utvärderades för bas- och provmodellerna. Detta visade 

att plasticering var ungefär lika mellan modellerna. Dock finns det skillnader i 

differentialspänning (Figur 6) och ESS (Figur 7). Det finns en större volym med hög 

differentialspänning när det finns lerrika volymer, och därför en större volym som 

sannolikt kommer att ha seismicitet från sprickinitiering. Glidning längs befintliga 

sprickor är inte lika starkt påverkad av lerrika volymer. Glidning längs befintliga 

sprickor kan dock uppkomma tidigare för fallet med lerrika volymer – redan då brytning 

är två nivåer ovanför det analyserade området. I fallet utan lerrika volymer sker rörelser 

först när brytningen är en nivå ovanför (Figur 7). 

Clay volumes model

 Intact rock strength analysis

 Domains of discontinuities

 RQD model

 Passive tomography models

  Temporal and spatial patterns of seismicity

   Temporal and spatial patterns of ground falls

      Spatial patterns of overbreak

 Not possible to compare with the current data

No correlation identified

Possible correlation identified

Likely correlation identified

© 2018 Svenska Bergteknikföreningen och författare /Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergmekanikdagen 2018



 

Figur 4 Metodik för att avgöra om en geomekanisk enhet är viktig (Vatcher, 

2017). 

  

Figur 5 Plan vy av beräknad inducerad spänning på Nivå 1051 m orsakad av 

lerrika volymer, brytning på Nivå 1022 m: a) största inducerade 

huvudspänning som är större än 10 MPa i tryck, och b) minsta 

inducerade huvudspänning mindre än 10 MPa i drag. Lera representeras 

som uttag, visas i vitt (Vatcher, 2017). 
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a) Basmodell 

 

b) Provmodell 

 
Figur 6 Differentialspänning i a) basmodellen och b) provmodellen för samma 

vertikala snitt inom analysvolymen (Vatcher, 2017). 

a) Basmodellen b) Provmodellen 

  
Figur 7 Karterade diskontinuiteter (poler och Fischer-koncentrationer i 

gråskala) överlagrad med orienteringar som kan glida (poler, röd 

skuggad) från ESS-analysen för liggväggskontakten på Nivå 1079 m. 

Produktionen är två nivåer över analyspunkten (Nivå 1022 m) (Vatcher, 

2017).  

5 Diskussion 

Integreringen av olika dataanalyser var väsentlig och ledde till en ändring i hur man 

lyssnade till vad bergmassan kan säga. Det kan antas att detta holistiska 

tillvägagångssätt var framgångsrikt på grund av följande faktorer och egenskaper (dessa 

egenskaper är inte begränsade till Kiirunavaara-gruvan): 

© 2018 Svenska Bergteknikföreningen och författare /Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergmekanikdagen 2018



1. Gruvskala och 3-D tillvägagångssätt. 

För denna analys var en tillämpning i gruvskal viktigt, trots att resultaten 

fokuserade på en specifik analysvolym. Utan att titta på helheten hade det varit 

svårt att identifiera avvikelser i beteende.  Det visade sig att det inte gick att göra 

för all data, men det är till fördel att använda så mycket data som möjligt.  

2. Långa dataserier och långsiktigt perspektiv. 

Analysen som presenterades innebar en mycket längre tidsperiod än vad som 

typiskt utvärderas i bergmekaniska problem.  

3. Varierade och distinkta datakällor. 

Även om analysen av enskilda data (Kapitel 0) gav intressanta resultat, var det 

inte förrän dessa jämfördes inbördes som en djupare förståelse för bergets 

beteende framkom. Det var viktigt att ha olika och distinkta datakällor för att 

undvika identifiering av falska relationer parametrarna emellan. 

Användningen av okonventionella data i samband med konventionella data ger hopp för 

framtiden. Detta projekt har bara skrapat ytan av hur vi potentiellt kan använda t.ex. 

seismiska data och avancerade seismiska analyser i mycket större omfattning. Flera 

okonventionella datakällor visade sig vara mycket användbara. Det var dock inte 

möjligt att t.ex. avgöra om våghastighetsmodellen för bergmassan korrelerade med 

geomekaniska egenskaper, eller om blockmodellen av RQD var meningsfull för 

uppskalning till en större volym. Vidare forskning behövs för att verifiera och utveckla 

hur denna typ av data kan användas i större omfattning.  

6 Slutsatser 

De metoder och tekniker som tagits fram och använts som en del av detta arbete visade 

sig vara framgångsrika för Kiirunavaara-gruvan. Att förändra hur man lyssnade på 

bergmassan förändrade perspektivet på beteendet. Användbara data och analyser kunde 

delas in i tre egenskaper: (i) 3D och i gruvskala, (ii) långa dataserier och (iii) data från 

olika källor. Integreringen av olika data och analyser var väsentligt för ökade förståelse. 

Resultaten från detta projekt betonar vikten av kreativitet när det kommer till data vi kan 

använda inom bergbranschen och hur viktigt det är att vi jobbar med experter inom 

andra områden, t.ex. seismologer och strukturgeologer. Tvärvetenskapligt samarbete 

kommer att generera nya idéer samt olika tekniker och tolkningar, som inte skulle ha 

varit möjliga utan samarbete. 
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