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Rock support under deep mining 
conditions in Sweden 

 
Examples from 9 years of research at LTU 
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Background 
• ”Swedish conditions” 

– Steeply dipping orebodies - hard host rock mass 
– Mining methods 

• Sublevel caving, Cut and fill mining, Stoping methods 

 
• Mining depth: > 800 m 
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Rock mass – rock support interaction 

Discontinuity 

Shotcrete 

Deformed 
bolt 

Face plates 

Cracking 
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Ground control problem 
 

Large deformations and squeezing 
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Weak ore contact zones in a hard rock mass  
 

Photo: LKAB 

 Kristineberg mine 
Cut and Fill  
(Boliden) 

Malmberget mine 
Sublevel Caving 

(LKAB) 
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Monitoring sites 

• Kristineberg 
– 3 monitoring sites 

• Malmberget 
– 2 monitoring sites 
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Monitoring sites – Kristineberg mine 

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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Conclusions - field monitoring (static) 
• Much smaller deformations than expected because of a 

fold/fault located only a few decimetres above the floor of 
stope 

• Despite smaller deformations valuable information about 
– The rock mass and rock support behaviour  
– The influence the mine area response to mining 

    was gained 
• The success of a monitoring program is to a great extent 

based on  
– The use all available information during the evaluation  
– Enough time is allocated for the evaluation 

• Even simple monitoring devices provide important information 
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Ground control problem 
 

Mining-induced seismicity 
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Different loading due to fault slip events 
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Strength 

1. Static loading 

Stress 

2. Total load = Static + dynamic 

⇓ 

Mining-induced seismicity  
  Superposition of static and dynamic stresses 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

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

12 

1. Static loading 

Stress 

⇓ 

2. Total load = Static + dynamic 

Mining-induced seismicity  
  Superposition of static and dynamic stresses 

Strength 
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Wave from 
dynamic 
event 

Mining-induced seismicity  
  Close to slip 

Sliding along a 
geological structure 

(fault) 
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Rock mechanics analysis of seismic events 
 

• Traditionally: Use of empirical/engineering methods 
– Simplify the problem too much 

– Sometimes simplifies the dynamic problem into a static one 

• Our approach 
– Investigate the details in seismic source behaviour, wave 

propagation, response of the rock mass and the rock support 

– Goal:  
• Improved understanding – Which factors are important and which 

are not 

• New methods that can be used for practical rock mechanics 
engineers in mines 
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Large-scale tests - Kiirunavaara mine 

Objective: Design of the test for rock ejection ⇒  
 
• Critical charge density and burden  
• Evaluation of instrumentation  
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Different loading conditions 

• Improvement of blast design 

Burden=8.5 m Burden=5.0 m 
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20 (m) 

Test 6&7: Design - Blastholes 

2 boreholes φ  120 mm 

Upper 
hole 

Lower 
hole 

High speed camera 

Cross-cut 
100 

Cross-cut 
103 

Footwall drift 
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Tests 6: Damage Assessment 
Cross-cut 100 - Supported 

Only minor cracks in the shotcrete 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

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

56 56 

cross-cut 103 

Pillar tip 

Ejection from test wall 

Tests 6: Damage Assessment 
Cross-cut 103 - Unsupported 
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Numerical analysis of the test 

• Development of modelling methods that mimics 
the real behaviour ⇒  
Investigation of the response of the rock mass 
under other conditions, e.g.,  
– Seismic source,  
– Geology 
– Rock support – rock mass interaction 

• Analyses of Tests 1, 2, 4, 5, 6 and 7 
– To identify the constitutive models suitable for future 

numerical analysis  
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Consequences of Large-scale tests 

Lul  

Kiirunavaara 

Garpenberg 
Zinkgruvan 

• Comprehensive monitoring in 
– Kiirunavaara:  2 sites 
– Garpenberg:  1 site 
– Zinkgruvan:  2 sites 

• Instrumentation 
– Geophones on the boundaries of the drifts 
– Rock mechanics instruments 
– Inspection boreholes 

• Development and use of forensic  
investigations manual 
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Fault slip events 
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Initiated seismic events 
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SEISMIC SOURCE VS DAMAGE IN 
BLOCK 33/34 KIIRUNAVAARA MINE 
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Location of damage with respect to 
hypocentre 

64 

Hypocentres 
 
Damages 
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Location of damage with respect to 
hypocentre + jointing 

65 

Hypocentres 
 
Damages 

Joints 
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Location of damage with respect to 
hypocentre and veins/dyke 

66 

Hypocentres 
 
Damages 

Rock type 1 
 
Rock type 2 
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Conclusions - Dynamic 
• The large-scale tests and the numerical analyses have 

helped us to develop a testing method  
– Which mimics the ejection mechanism 

• The instrumentation in production areas has  
– Given the opportunity to correlate damage to the rock mass-

rock support and seismic data 

• The forensic manual has made the investigations after a 
seismic event less subjective and it ”guarantees” that all of 
the important observations are made 

• Numerical analyses + field monitoring are required for the 
improvement of the understanding of the rock – rock support 
behaviour 
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Conclusions - General 
• The rock support system has to consist of rock 

bolts and surface support which can sustain 
“similar” deformations 
 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

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

69 

Participants in the projects and sponsors 
Luleå University of Technology 
• Senior researchers:  E. Nordlund, S. Dineva, D. Mihaylov, P. Zhang, 

       D. Saiang, H. Basarir, C. Yi, T. Jones, U. Nyberg 
• PhD students:   S.Shirzadegan, M. Westblom, S. Warema, K. Perez,  

       A. Eitzenberger. E. Güçlü, M. Idris, J. Vatcher,    
       E. Nordström, I. Erguncu 

• MSc students:   E. Elhami, S. Warema, F-D. Sayahi, S. Krekula,    
       L. Johnsson  

 

Boliden AB:    P-I. Marklund, D. Sandström, A Nyström, M Shahram 

LKAB:      L. Malmgren, T. Wettainen, A. Nordqvist, J. Töyrä 

Lundin Mining   J. Hansen-Haug 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

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

70 

Ongoing research 
• Static conditions - Numerical analysis: 

– Evaluation of new constitutive models 
– Numerical modelling with DFN technique  
– Optimised usage of bolt-shotcrete arches 

• Dynamic conditions 
– Forensic investigation of rockfalls and deterministic 

back-analysis 
– Development of a numerical modelling methodology for 

assessment of burst potential 
– Development of criteria for temporary closing/re-

opening of seismically active mines 
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Status today 
• The rock mass – rock support interaction is complex 

and there will be need for more research 
 

• The generation and propagation of seismic waves 
and the response of openings and rock support is 
extremely complex ⇒  
 

• Collection of information over a long time period in a 
mine is crucial for the improvement of the 
understanding of the behaviour (generally and for 
each specific mine) 
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New projects 
• Assessment of rock fall hazards and 

optimisation of rock support for deep 
underground mines 
– Forensic investigation of rockfalls and deterministic 

back-analysis 
– Numerical modelling with DFN technique – Forward 

analysis 
– Optimised usage of bolt-shotcrete arches 

• Developing a numerical modelling methodology 
for assessing burst potential in deep hard rock 
mines 
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Numerical model – Drifts 
 

74 

45° 
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Conceptual analyses 
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Numerical model 

76 

Boundary condition 

Drift Numerical model with 
quiet boundaries 
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Initiated seismic events 
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Fault slip events 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

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

79 

Numerical model – Drifts 
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Numerical model – Drifts 
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Numerical model – Drifts 
Squares 
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Damage 

• Test 1 & 2 (Total charge: 91% more than Test 1) 
– Only minor cracks in the shotcrete 

• Test 4 & 5 (Total charge: ≥ 114% more than Test 1) 
– Burden completely destroyed!! 

 
 
 
 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

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

85 

Input from LS-Dyna 

Numerical analysis – Elastic - perfectly plastic model 
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Large-scale tests on rock 
support in Kiirunavaara mine 

Ejection 
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Cut and Fill Mining – Kristineberg Mine 
Sulphide ore mine 
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Deformation pattern: Stope J10-3, Cut #4 
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Test 6 

100 103 
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Test 6 

100 103 
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Test 7 

100 103 
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Test 7 

• Models 
– Linearly elastic – perfectly plastic 
– Models with geological structures 
– Linear elastic - brittle 

Done 

Will be done 
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Numerical analysis - Kristineberg test site  
Using the scenarios 
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Kristineberg mine: Stope J10-3, Cut #4 
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Tests 1 and 2 
 Jointed rock mass  

Fracture zone 
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Tests 1 and 2 – Fracture zone 
Test 1 Test 2 
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Test 4 
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• Seismic source location = Damage location, e.g. 
Strain burst  
 

Mining induced seismicity –  
Damage mechanisms 
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High stresses + hard brittle rock 
Rock bursts – Strain burst 
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Seismic source vs damage in Block 33/34 
Kiirunavaara mine 

• Evalauation of seismic events and the 
damage 
– Qualitative  
– Quantitative – Numerical modelling of selected 

events 
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• Seismoc source location and the damage location 
are NOT the same 
 

Mining induced seismicity –  
Damage mechanisms 
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Damage location 
Information 
• Geology 
• Rock mechanics 
• Damage 
• Seismic source 
• Sorce versus damage 

location 
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Deformation pattern: Stope J10-3, Cut #4 
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Monitoring in Kristineberg Mine 
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Numerical analysis 
• Modelling: “Extrapolation” of tests ⇒  

– Conceptual modelling of Kristineberg test using 
• Interpreted geology 
• Geological scenarios 

– Conceptual modelling of the Malmberget test site using 
• Deterministic methods 
• Probabilistic methods 
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Numerical analysis - Kristineberg test site  
Using the scenarios 



Klicka här för att ändra format 

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten 

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

107 

Numerical analysis 
• Modelling: “Extrapolation” of tests ⇒  

– Conceptual modelling of Kristineberg test using 
• Interpreted geology 
• Geological scenarios 

– Conceptual modelling of the Malmberget test site using 
• Determinstic methods 
• Probabilsitc methods 

– Development of constitutive models that mimics the real 
behaviour 
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