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Projektets syfte och mål

Djupprospektering på större djup än en kilometer kan 
vinna mycket från snabbare besked om det fysiska och 
kemiska tillståndet i berget. 

Syftet är att förbättra arbetsflödet och kreativiteten hos 
geologer genom ny teknik för geofysiska sensorer och 
geokemiska analyser vid borrhålet.

Målet är att utveckla och pröva ny teknik för geofysiska 
sensorer och geokemiska analyser vid borrhålet.



Det finns så mycket mer!
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Resultat hittills

• Sond som kan bära ett kryo-

system med en 3D SQUID-

magnetometer

• AMT* modell för borrhålsdata

• Instrument för geokemisk analys 

vid borrhålet

*audiomagnetotellurisk



Borrhålsmagnetometer

 Frekvensområde för 

(CS)AMT: 0,1 Hz -1 kHz

 Ju smalare borrhål, 

desto svårare att få bra 

signal

 Vi behöver en kryo-

sond för 3D-SQUID

Innovativ djupprospektering



Kryo-sond

• Kryo-sond som 

håller flytande 

kväve tillräckligt 

länge

• Sonden skärmar 

inte magnetiskt

• Liten kompressor 

för slutet system

• Kommersiell 3D-

SQUID



AMT modellstudier

Syntetiska studie: förbättrade 

modeller med sensorer i borrhål 
(Bergforsk 2016; manus Surv. Geophys.)



• Syntetisk modell med två 

malmkroppar (gul och orange).

• Färgskala elektrisk resistivitet.

• Svarta trianglar: sensorer på 

ytan och i borrhålet.

• Bildgivning bara med sensorer 

på ytan.

• Bildgivning med sensorer på 

ytan och i borrhålet. 



Fältstudie: AMT E-fältet i borrhål

Stor tillväxt i spänning 

från100 till 200 m: dåligt 

ledande struktur 

Liten tillväxt i spänning 

från 300 till 350 m: 

elektriskt ledande 

struktur vid > 300 m djup 

(malmkropp?)



Röntgenmätningar på plats

 Mätningar utförs nu på plats i 
Boliden med kärnor från flera 
aktuella projekt

 Kärnor analyseras även på 
traditionellt sätt för att få jämförande 
data

 Överensstämmelse mellan labb och 
direkt analys successivt förbättrad 
under projektet

 Den strukturella 3D-informationen 
ger nya kreativa idéer till, och 
önskemål från, geologerna



Geokemiska och mineralogiska godbitar

Pyrit (orange)              Fluorit (lila) Tellur (blått)           Zink (grönt)

Kankberg Kristineberg          Åkulla-Kankberg Renström



Nästa steg
(om vi får nytt förtroende)

• Geofysisk prob
– Världens bästa sub-50-mm-borrhålsmagnometer för AMT

• Modellarbete
– Bättre tidsserie- och inversions-modeller för AMT och (CS)AMT

• Geokemiskt analysinstrument
– Geokemisk och 3D-densitet-data för strukturanalys

– Visuell mineralogisk information

– Lättare grundämnen och högre noggrannhet

– Virtuell hoppussling av borrkärnor för bättre nytta av djup och 

strukturinfo

– Jämföra konventionell sampling med analys av helt borrhål


