
VAD ÄR PÅ GÅNG HOS LKAB?
2016-05-24 
Lars Malmgren
Jesper Martinsson
Patricia Boeg-Jensen 



StandardSv UTMANINGARNA!
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KOSTNADSEFFEKTIV BERGSÄKERHET

Säkra brytningen mot KUJ 1365 och M1250, med avseende på säkerhet 
och tillgänglighet. 

PROCESS- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Produktivitetsökning i brytningsprocesserna genom automation

Öka järnutbytet med minskad eller bibehållen gråbergsinblandning

Tillhandahålla träffsäkra omgivningsprognoser för att säkerställa 
mineralreserverna.

BRYTNING UNDER DE NUVARANDE 
HUVUDNIVÅERNA
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StandardSv GRUVINDUCERAD SEISMICITET

• Gruvbrytning medför omfördelning av de ursprungliga spänningarna i 
bergmassan

• Spänningar kan inte gå igenom tomrum utan tvingas runt

• Detta leder till spänningsökningar på vissa ställen och 
spänningsminskningar på andra

• Överskrids bergmassans hållfasthet går bergmassan i brott.



StandardSv SEISMISK AKTIVITET

• Om brottet sker hastigt har en seismisk händelse inträffat

• Energi lagrad i berget frigörs i form av elastiska tryck- och 
skjuvvågor (seismiska vågor)

• Vågorna propagerar ut från källan och resulterar i vibrationer

• Vibrationerna dämpas med ökat avstånd för att till slut avklinga



StandardSv FAULT SLIP – GLIDNING EFTER STRUKTUR
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StandardSv

SEDAN 2008 ÄR GRUVORNA SEISMISKT 
AKTIVA
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Ca 2m



StandardSv

MAJORITETEN AV HÄNDELSERNA I MALMBERGET 
SKER I HÄNGVÄGGAR OCH TAKSKIVOR



StandardSv

FORSKNINGSPLATTFORM FÖR AUTOMATISK 
BEARBETNING AV SEISMISKA DATA (BEMIS)

• Resultat:
– Lokaliseringsfelen är ungefär en 1/4-1/5 jämfört med dagens hantering.
– Snabbare resultat, 1 minut jämfört med 40 minuter.
– Kostnadseffektivt
– Självkalibrering, dvs inget behov för kalibreringsskjutningar
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BEMIS, Medel=10.9 m
Manuell processering, medel=48.3 m
Manuell processering (experter), medel=39.9 m



StandardSv

• Tillsammans med andra bergmekaniska metoder bättre 
förstå mekanismer bakom gruvinducerad seismicitet

TOMOGRAFI



StandardSv PROGNOSMODELL FÖR MALMBERGET

• För att göra en prognos på förväntad seismicitet har följande 
variabler använts för respektive malmkropp:
– Produktion
– Djup
– Storlek

• Delresultat
– En avsänkning på 100 meter ger ca en faktor två (2) fler seismiska 

händelser
– Ju större malmkropp desto mindre direkteffekt har en veckas produktion
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StandardSv PROGNOSMODELL FÖR MALMBERGET

• Prognosmodeller kan ge oss förutsättningar att:
– Göra seismiska prognoser för en given produktionsplan
– Skräddarsy produktionsplaner för resp. malmkropp som minimerar 

seismicitet.
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• Exempel på veckoprognos och faktiskt utfall för en malmkropp i 
Malmberget



StandardSv

• Hydraulisk spräckning innebär att man, genom att skapa sprickor i 
bergmassan förändrar dess egenskaper. 

• Vätska pumpas med ett högt tryck in i en del av ett borrhål till dess 
en spricka skapas. 

• Sprickorna kommer att utbreda sig vinkelrätt mot den lägsta 
huvudspänningen. 
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HYDRAULISK SPRÄCKNING I 
MALMBERGET OCH KIRUNA



StandardSv
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Borrhål där 
spräckning sker

HYDRAULISK SPRÄCKNING I 
MALMBERGET OCH KIRUNA



StandardSv

• Bakgrund
– Hydraulisk spräckning används i 

blockrasgruvor för att underlätta 
uppblockningen.

– Hydraulisk spräckning används också för 
minska storleken (magnituden) på  
seismiska händelser (Chile).

• Mål för LKAB
– Minska magnituden på de största 

seismiska händelserna.
• Aktiviteter

– Prov både i Malmberget och Kiruna.
• Risker

– Har inte använts i en skivrasgruva. 
– Kunskapen finns i dagsläget inte hos 

LKAB.
– Ger metoden önskad effekt?

HYDRAULISK SPRÄCKNING I 
MALMBERGET OCH KIRUNA

Risk för seismicitet



StandardSv

TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
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