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Deep Mining Rock Mechanics Research at 
LTU 

• Main sponsors of the research 
– Swedish Governmental Agency for Innovation 

Systems (Vinnova) 
– Boliden Mineral AB, LKAB, HLRC (Hjalmar 

Lundbohm Research Centre) 
– Centre of Applied Mining and Metallurgy 

(CAMM), LTU 
– LKAB-position 
– I2Mine – European Union 7th Framework 

project 
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Deep Hard Rock Mining 
• Two different geomechanical conditions have been 

addressed 
– Weak and highly altered ore contact zones in a hard host 

rock mass  
• Large deformations and squeezing 

– Hard and brittle rock mass 
• Mining-induced seismic events 

• Methods 
– Field monitoring 
– Large-scale tests 
– Numerical analysis of the interaction 
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Field monitoring 
Test Type of test Mine/Orebody Mining 

method 
Mining company 

1a 

Monitoring of 
mining 

activities 

Kristineberg/J-orebody Cut and fill Boliden Mineral 
AB 

1b 

Malmberget/Norra 
Alliansen 

Sublevel 
caving LKAB 2 

3 Garpenberg/Dammsjön Rill mining Boliden Mineral 
AB 

4 Large-scale 
dynamic tests 

Kiirunavaara/ 
Sjömalmen 

Sublevel 
caving 

LKAB 
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Weak ground with 
squeezing conditions 
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2013-06-12 6 

Footwall failure 

Cracking in the Hangingwall  

Failures in Kristineberg mine 
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Mica-rich host rock – Malmberget mine 

Photo: LKAB 
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Cut and fill stope, Bulyanhulu Mine, 
Tanzania 
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Perseverance  mine – Floor heaving 
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Perseverance  mine –  
Cross-cut closure 
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Kristineberg mine 
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Kristineberg Mine 
Boliden Mineral AB 

(Cortesy of Boliden Mineral AB) 

J orebody 
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Monitoring sites 

J10-3        4 
J10-3        5 
J10-4        1 

Monitoring 
profiles 

Stope    Cut # 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rounds 10 

Maximum convergence 
Stope J10-3,  Cut #4 89 mm Comprehensive instrumentation 
Stope J10–3,  Cut #5 95 mm Simpler instrumentation 
Stope J10-4,  Cut #1 160 mm Simpler instrumentation 
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Instrumentation: Stope J10-3, Cut #4 

High density profiles 2,3,6,7 

Low density profiles 1,4,5,8,9,10 

Extensometer / convergence  profiles 2-3, 6-7  

10        9         8        7 6         5        4         3        2         1  Measurement profiles 

D-bolt 

Rebar 

Borehole camera inspection 
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Kristineberg mine: Stope J10-3, Cut #4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

1 – 10: Rounds 
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Deformation pattern: Stope J10-3, Cut #4 
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Shear failure FW:  Stope J10-3, Cut #4 
(a)         Day 9                               Day 28          Day 42
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fractures 

Weak ore 
contacts 

Backfill 

Ore 13 mm  31 mm   31 mm 
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Numerical analyses 

• Analyses of the field test using real 
geology and geometry 
– Using the interpretaion from exploration holes 

and face and roof mapping 
• Conceptual analyses – Scenarios 

– Based on experience from the mine, 
especially the J-orebody 
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Conceptual results for Kristineberg mine 

 

 

Chlorite-talc 
contacts 

Distance 

Orebody 

Backfill 
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Conclusions – Field tests 

• Kristineberg tests 
– The D-bolt allowed larger deformation than the stiffer 

rebar  
– The number of rehabilitations were not fewer in sections 

with D-bolt than in sections with rebars ⇒ 
• The rock support system has to consist of rock bolts and surface 

support which can sustain “similar” deformations 

• Other observations/results 
– How difficult it can be to  

• Find a proper test site – The fold/fault was located only a few 
decimetres above the floor of cut #4  

• Get enough geological information 
• Make numerical models of a highly variable geological 

environment 
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Malmberget mine 
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Malmberget Mine 

(Cortesy of LKAB) 

Norra Alliansen 
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Activities Malmberget 

• Monitoring of a cross-cut – Delayed due to a number 
of factors, for example, 
– We wanted the ”right” conditions = Large deformations  

• Development through too difficult conditions - had to move to better 
rock  

• The largest deformations occur when mining right above the cross-
cut/drift – It can take years from installation of the instrumentation 

• Numerical modelling 
– Based on the real/mapped geology 
– Conceptual models based on scenarios 
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Malmberget field site 

Mined area on level 992 – The level 
above the instrumented level 

Instrumented 
cross-cut 

Extensometer cross-sections 

Instrumentation 
Instrumented bolts 
Extensometers 
Convergence 
 
Similar instrumentation as in 
the Kristineberg case, Cut #4 

Convergence 
measurements 

Extensometers 
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Malmberget Mine – Conceptual cases 
Footwall Drift 

Stage #0: 
Mining 4 
level above  

Unsupported models Yielded zone 

Stage #1: 
Mining 3 
level above  

Stage #2: 
Mining 2 
level above  

Stage #3: 
Mining 1 
level above  

Supported models Yielded support elements 
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Unevenness 
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Theoretical cross-section 
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Real cross-section – Malmberget mine 
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Numerical models of the laboratory tests 
by Chang (1994) 

a) 

z 

x 

z 

y 

b) 

z 

x 

  z 

y 

  

c) 

Smooth 

Simply waved 

Doubly waved 
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Examples of results from 3DEC analyses 
 Smooth Simply waved (2D) Doubly wave (3D) 

Plastic regions in shotcrete surface 

 

   

Failure on interface 
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Conclusions – Unevenness 
• Rock surface 

– Neither the simply-waved nor the doubly-waved surfaces 
were good representations of a real rock surface 

– Real rock surface geometries are very complex  
⇒ The rock – support interaction is complicated  

– More research is needed to assess the effect of real 
unevenness and how to consider it in design 
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Kristineberg mine – Stope J10-4, Cut #1 
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Kristineberg mine – Stope J10-4, Cut #1 
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Kristineberg mine – Stope J10-4, Cut #1 
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Kristineberg mine – Stope J10-4, Cut #1 
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Kristineberg mine – Stope J10-4, Cut #1 
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Seismically active mines 
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Damage caused by strain burst 
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Source: Internet, Author - Unknown 
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Different loading due to fault slip events 
Far away 

Close to 
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Damage caused by fault-slip event 
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Large-scale dynamic tests - Kiirunavaara mine 
Trial test 

7m 

The dynamic load is simulated 
by blasting. 

Tested support system 

Blast hole 

High speed 
camera 

5m 
5m 
5m 

5-10m 

3 - 4 m 3 - 4 m 

Support panels 

• Objective: Design of the test ⇒  
Critical charge density and evaluation of 
instrumentation  
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Input from LS-Dyna 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

• Nivå två 
• Nivå tre 
• Nivå fyra 
• Nivå fem 

44 

Different loading conditions 
Original test design 

Plane wave – real event 
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45 Ejection – We intended 

Ejection – We got 
Radial 
cracks 

Bolts 

Conclusions – Tests and analysis 

• Our first tests:  
– Tries to move a volume which is much greater 

than the one we intended  
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Different loading conditions 

• Improvement of blast design 

Burden=8.5 m Burden=5.0 m 
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Conclusions 

• The large-scale tests and the numerical 
analyses have helped us to develop a 
testing method – mimicking one type of 
damage mechanisms – Ejection! 

• Can we develop it further? – also including  
– Shaking? 
– Low frequency waves? 
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Rock mass – Rock support interaction 

• What has happened since 1998? 
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Rock stress σ1 

Rock stress  σ2 

Shotcrete 

Rock bolt 

Rock strength 

Stress waves 

Important parameters  
(1998) 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

• Nivå två 
• Nivå tre 
• Nivå fyra 
• Nivå fem 

50 50 

EDZ 

Rock stress σ1 

Rock stress  σ2 

Shotcrete 

Rock bolt 

Uneven surface  

Interface shotcrete - rock 

Rock strength 

Stress waves 

Important parameters – After a while  
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EDZ 

Rock stress σ1 

Rock stress  σ2 

Shotcrete 

Rock bolt 

Uneven surface  

Interface shotcrete - rock 

Rock strength 

Stress waves 

Important parameters – The present project  
(2009) 
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EDZ 

Rock stress σ1 

Rock stress  σ2 

Shotcrete 

Rock bolt 

Uneven surface  

Interface shotcrete – rock 
 

Rock strength 

Stress waves 

Face plate 

Important parameters - Today  
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EDZ 

Rock stress σ1 

Rock stress  σ2 

Shotcrete 

Rock bolt 

Uneven surface  

Interface shotcrete – rock 
 

Rock strength variability 
 

Stress waves 

Face plate 

Important parameters - Today  
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Monitoring in Kristineberg Mine 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

• Nivå två 
• Nivå tre 
• Nivå fyra 
• Nivå fem 

55 

Conclusions - Rock support 
modelling 

• We have developed a new modelling approach – 
Will be used the next 2 years 

• Modelling: “Extrapolation” of tests ⇒  
– Numerical studies of the rock support - rock mass 

interaction requires constitutive models which mimic the 
real behaviour  

– Modelling of the details 
 ⇒ Understanding of the mechanisms and which details 
that can be omitted and those that have to be considered 
in future analyses 

• Some constituve models works similar to the reality 
– But there is a need for development as well! 
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EDZ 

Rock stress σ1 

Rock stress  σ2 

Rock bolt models 
 

Uneven surface  

Interface shotcrete – rock 
models 

Rock strength variability 
 

Stress waves 

Face plate 

Important parameters - Today  
 

Shotcrete models 
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Conclusions 

• The research has answered a number of 
questions and improved the understanding 
– BUT also generated new questions and 

issues that have to be addressed 
– Some of them have already been addressed 

 
Some have to be addressed in the future 
 

 
 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

• Nivå två 
• Nivå tre 
• Nivå fyra 
• Nivå fem 

59 

Future research at LTU 

• Some ideas: 
– Testing improved rock support constitutive models 
– Studies of the rock support – rock mass interaction 
– How to address  

• Variability of the rock properties (geology) 
• Unevenness 

– Studies of the seismically induced ground control 
problems and rock support 

• Studies or ground control in different mines 
worldwide 

• etc 
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Conclusions mining methods 

• Mining companies 
– Rock support systems for deep mining conditions 

has been developed – Weak ore contact zones 
and seismic conditions 

– The frequence of rock falls remains on a low 
level despite deeper mining 

– Remains –Implementation of the research results 
- Details as well as overall behaviour 
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Analysis of the Kristineberg test site 

  
  

Planned cut #4 
Backfilled stope 

  

Y825 

  
  

Y850 

  

Y875 

Cordierite - quartzite 

Sericite – quartzite 

Chlorite - schist/talc 

Chlorite - quartzite 

Massive sulphide ore 
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Interpreted geology for the Kristineberg test 
site 

• The face and roof mapping results were also used 
• Intention first: 3D since it is 3D 
• Complex geometry and uncertainty ⇒ 2D analyses of 3 sections 
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Even vs. uneven rock surface 

The slightest uneveness changes the performance of the 
shotcrete lining completely! 

10 MPa

σ = N/A - M/W
σ = N/A + M/W

10 MPa

σ = N/A - M/W

σ = N/A + M/W

  Even rock surface         Uneven rock surface 

Interaction between shotcrete and rock:  
Experimental and numerical study  

Malmgren, 2005 
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Malmberget mine 
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What happens from the source to the drift 
boundary? 

? 
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Initiated seismic events 
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Fault slip events 
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