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Bakgrund 

Regeringen har tillfört SGU medel som möjliggör ett projekt som har till syfte 

att skanna borrkärnor i det nationella borrkärnearkivet vid 

mineralinformationskontoret i Malå  

Offentlig upphandling av skanningstjänst:  

SPECIM: Primary Contractor – Instrument Expertise 

  

 

GSI:  Sub Contractor – Application and Processing Expertise 

  



Vad ska göras i projektet?  

•Rengöring av borrkärnorna inför skanning (ca 20 000 lådor) 

   

•Skanning 

  Optisk fotografering  

  Hyperspectral imaging (IR) 

 

•Kvalitetskontroll – korrigering - processering 
 

•Dataleverans till Uppsala  

( totalt ca. 50-60 TB) 

 
SISUROCK 2.0  system  

Leverantören (SPECIM och GSI) ansvarar för: 

 Tidplan: 

 2014-2015 

Volym: 

200 000 m borrkärna •Samla in optiska och mineralogiska data 

  på kärnor från Norrbotten och Västerbotten 

 

•Tillhandahålla och distribuera data via: 

  - web 

 - fysiska lagringsmedia 



•SGUs borrkärnearkiv innehåller mer än 3 miljoner meter publika borrkärnor 

•Borrkärnor från ca 17000 borrhål är lagrat på ca. 7500 pallar   

•Dessa fördelar sig på ca 1350 objekt  

 

•I tillägg finns ca. 1 miljon meter borrkärna som ägs av bolag som hyr 

förvaringsutrymme i arkivet 

 

•Ytterligare borrkärnor kommer in kontinuerligt från gruv-  

och prospekteringsbolag. 

Nationella borrkärnearkivet vid SGU i Malå 

Sannolikt ett av världens största i sitt slag  



Officiell invigning av projektet 10 oktober 



IR skanning (Hyperspectral imaging) 
 

•Samlar  information från olika delar av  

det elektromagnetiska spektrum som ligger  

inom det infraröda 

 

•Man använder flera sensorer/kameror   

som täcker olika våglängder 

 

•Olika mineral ger karakteristiska  

absorptionslinjer i olika våglängder –  

möjliggör mineralidentifikation 
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VNIR  Visible and Near-InfraRed:   0,4 – 1 mm 

 

SWIR Short-Wavelength InfraRed: 1,0 -2,5  mm 

 

LWIR Long-Wavelength InfraRed: 6,0–14,0 mm 

kallas också  TIR (Thermal InfraRed) 

 

Micas, Amphiboles 
 

Pyroxene, Olivine 
Iron Oxides 

Quartz, Feldspar, Olivine,  
Pyroxene,  Garnet, Carbonate 



FCC 

Data från 200 000 meter borrkärna levereras som: 
 

Högupplösta optiska bilder (JPEG) 

 

•Rådata (”Level 0” data) 

 

•Processad data (”Level 2” data) 

 

 

Data från 10 000 m: 
•Processering och mineralidentifikation  

(”Level 5 data”)  

Mask 

Processad level 2: 

FCC 



1. Datainsamling med sisuROCK  

Hyperspectral imaging 

Källa: Specim 

2. Processering och analys (Level 5) 

Olika färger är olika mineral 



Tillgänglig via Web 



Fördelar med tekniken  
 

• Ingen hälsoskadlig strålning el.likn. 

 

• Icke-destruktiv analysmetod 

 

• Analys direkt i lådorna 

 

• Minimal provpreparation 

 

• Snabb teknik 

 

• Rikt dataset 



Användingsområden 
 
• Objektivt loggingsverktyg 
• Rikt dataset 
• Snabb tillgång till bilder via Web 
• Digitalt bibliotek av kärnor 
• Integration med annan data 

 
 
 

 

Geologisk karakterisering 

 

• Bergartsbeskrivning, 
bestämning 

• Ökat geologisk kunskap 

• Mineralidentifiering 

 

Mineralprospektering 

 

• Omvandling 

• Karakterisering av kända 
fyndigheter 

• Fluid-system 

•  ++ 

 

Malmrelaterad forskning 

 
 
 



Borrkärnor i borrkärnearkivet i  Malå  

• Skanningsutrustningen finns på plats i 

Malå till mars 2015  

 

• Det kvarstår c. 10 000 meter kärna att välja 

ut 

 

• SGU ”saknar” borrkärnor från ett antal 

intressanta objekt i Norrbotten och 

Västerbotten 

 

• Dessa kan inkluderas i projektet om SGU 

får kärna från dessa 

 

• Ett villkor är dock att kärnorna doneras till 

SGU innan skanning 

 



Planerad Work-shop i Malå under hösten:  

 
 

26-27 nov: Infrared core imaging.  
   

  26 nov. 12:00 - 17:00 

  27 nov.  08:00 -16:00 

 

  Workshopen hålls på Malå hotell och inkluderar  

  studiebesök till borrkärnearkivet där skannern finns. 

  Workshopen leds av Dr. Phil Harris, GSI. 

   

   

 

   

 






