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Sammanfattning: På nordöstra Gotland, i Slite, har en metod för kemisk karaktärisering av den siluriska lagerfölj-
den prövats. Syftet med studien har varit, att på uppdrag av Cementa AB ta fram en förbättrad och effektivare me-
tod för karaktärisering av kalksten från borrhålsinformation som är anpassad för deras industriella verksamhet. 
Själva metodutvecklingen baseras på resultat från kemisk analys av kaxprover och geofysiska borrhålsmätningar. 
Resultaten från en kombination av dessa metoder har legat till grund för en klassificering av berggrundens upp-
byggnad. Undersökningsområdet, File Hajdar, omfattar 6 borrhål med ett inbördes avstånd på ca 50*20 m (3 st pla-
cerade längs med pallkanten )  mellan borrhålen. I samband med borrning togs ett kaxprov varje meter som provbe-
reddes och analyserades i Cementas laboratorium. Resultaten jämfördes med information från en traditionell geofy-
sisk borrhålsloggning (gammalog) som utförts i samtliga borrhål. För att få en uppfattning av den mineralogiska 
sammansättningen utfördes även en översiktlig residualanalys av förekommande icke karbonatiska mineral i kax-
proven. Resultaten och tolkningarna har sammanställts och presenteras som logprofiler. Dessa har gjorts med 
Rockware programmet Logplot. Resultatet visar att metoden fungerar bra för att korrelera och karaktärisera lager-
följder mellan närliggande borrhål. Metoden visar sig tillfredställande för en indelning och bedömning av lagerfölj-
dens kemiska och mineralogiska uppbyggnad men inte tillräckligt exakt för en mer noggrann klassificering av före-
kommande bergarter. 
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Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite,  a mapping method has been tested in the Silurian bed-
rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-
menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. The 
combination of both of these methods forms the basis for the classification of bedrock structure. The study's survey 
area, File Hajdar, included 6 drill holes with a distance of about 50 * 20 m (3 placed along the edge) between the 
drill holes. A sample from each meter was prepared and analyzed in Cementas laboratory. The chemical result was 
then combined with a traditional gammalog study conducted in each drill hole. In order to gain more detailed infor-
mation of the mineralogical composition a residual analysis was performed at the Department of Geology at Lund 
University to identify different non carbonate minerals. The final interpretation of the stratigraphy was then made 
with the help of the Rockware program Logplot where the models were constructed and presented. The result 
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be satisfactory for a classification and assessment of the chemical and mineralogical stratigraphy but when a precise 
lithological description is required, the method is not sufficient. 
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1 Inledning 
 
Kalksten är ett av våra viktigaste råmaterial, med ett 
flertal användningsområden. Som industrimineral an-
vänds karbonater inom miljövård, stål- och pappersin-
dustri samt lant-och skogsbruk. Kalksten bryts i Sve-
rige för industriella ändamål främst på Gotland, Öland, 
i Dalarna och i Västergötland. Bränd kalksten, d.v.s. 
kalciumoxid ”kalk” används mest inom stålindustrin 
och cementindustrin. Cementa på Gotland är en av 
norra Europas största producenter av kalkprodukter 
och merparten av deras produktion går till framställ-
ning av cement.  
 Kvalitetskraven för kalksten lämplig för till-
verkning av cement innefattar bl.a. krav på hög halt av 
kalciumoxid (>45%), kisel och aluminiumhalter på 
10–15% och en magnesiumhalt på 2–4%. Vid kalk-
stensbrytning för t.ex. framställning av cement utförs 
därför omfattande kemiska analyser av borrkärnor från 
berggrunden i brytningsfronten. Analysresultaten lig-
ger till grund för planering av brytning och spräng-
ning, men även som underlag för hur sortering och 
blandning av olika kalkstenskvaliteter ska göras på 
bästa sätt för en bra slutprodukt.     
 Den siluriska kalkstenen på Gotland har bland 
annat i Sliteområdet lämpliga egenskaper som råvara 
för cementtillverkning. Här finns kalkstensberggrund 
med både märgelsten och revkalksten som tillsammans 
utgör en lämplig råvara för tillverkning av bränd kalk 
och cement.  
 Cementa AB utför omfattande analyser av berg-
grunden i deras två bergtäkter, västra brottet och File 
Hajdar. Kärnborrning och kemisk analys av borrkärnor 
är en kostsam, tidskrävande och omständig procedur. 
Det finns därför intresse inom branschen att effektivi-
sera kvalitetsbedömningen och karaktärisera berggrun-
dens uppbyggnad med hjälp av ny metodik. Som en 
följd av detta har Cementa initierat en metodikstudie 
där man undersöker om det går att karaktärisera kalk-
stensberggrundens kemiska uppbyggnad med hjälp av 
analys av borrkax och geofysisk borrhålsloggning. 
Målsättningen har varit att utvärdera om den testade 
metoden kan fungera som ett enklare och bättre red-
skap vid kartering av kalkstenberggrund för bedöm-
ning av kalkstenskvaliten, samt om metoden har till-
räcklig upplösning för industriella ändamål?  
 För Cementa AB, vars primära verksamhet ut-
görs av att framställa cement, utgör en kostnadseffek-
tiv bedömning av berggrundens uppbyggnad i deras 
täkter en viktig del i kvalitetsbedömning och planering 
av hur man bäst bryter och använder råvaran på ett 
resurseffektivt sätt. 
 Ett sätt är att effektivisera och minska kostna-
derna tidigt i produktionskedjan genom att ta fram en 
mer kostnadseffektiv karteringsmetod för att kunna 
identifiera var de olika kalkstenskvaliteterna förekom-
mer i brotten. Att välja bort metoder som kräver rela-
tivt dyra externa resurser och istället undersöka om det 
går att använda utrustning och personal som redan 
finns inom företaget har varit en av grundförutsätt-
ningarna i den här studien (undantaget gammaloggen).  
 Eftersom kaxborrningar redan utförs i samband 
med Cementas förarbete för sprängning av brytfronten 
har det testats om det blir kostnadseffektivt att även 
utnyttja dessa för en kemisk karaktärisering av berg-

massan. Det har även testats om analyskostnaderna 
kan minskas om man i större omfattning använder 
XRF utrustningen som redan finns på företagets labo-
ratorium.  
 Den genomförda metodikstudien omfattar ke-
misk analys av borrkax, istället för borrkärnor. Ana-
lyserna av borrkaxproverna jämförs därefter med in-
formation från en geofysisk borrhålsloggning. Det 
finns många olika typer av geofysiska borrhålsloggar. 
I den här studien har mätning av berggrundens natur-
liga gammastrålning med hjälp av en s.k. gammalog 
valts. Loggningen utförs genom att en mätsond sänks 
ner till botten av borrhålet och som sedan dras uppåt 
samtidigt som bakgrundsstrålningen registreras, d.v.s. 
berggrundens innehåll av grundämnena kalium, torium 
och uran. För sedimentär berggrund, som kalksten, 
härstammar bakgrundsstrålningen till merparten från 
kalium som främst ingår i lermineral och fältspater. 
Gammaloggningen är en av de s.k. litologiska borr-
hålsloggarna som används för bedömning av lerhalten 
i berggrunden och är en beprövad metod som i relativa 
mått är kostnadseffektiv och snabb jämfört med under-
sökningar som utgår från kärnborrningar.  
 

2 Syfte 
 
Området som undersökts ligger nära brytningsfronten i 
den södra delen av File Hajdarbrottet. Undersöknings-
området har visat sig vara besvärligare att bryta än 
resterande delar av täkten eftersom berggrunden i om-
rådet har en heterogenare uppbyggnad i jämförelse 
med övriga delar av brottet. Därför har det varit intres-
sant att testa metodiken här och samtidigt göra nog-
grannare undersökningar för att beskriva kalkberg-
grundens sammansättning och lagerföljd. Figur 1 visar 
en bild över Gotland och lokaliseringen av undersök-
ningsområdet i File Hajdar. Figur 2 visar ett exempel 
på berggrundens utseende i den övre delen av täkt-
väggen närmast undersökningsområdet.  

 
3 Bakgrund 
 

3.1 Översiktlig beskrivning av Gotlands 
geologi  

 
Gotlands berggrund består av en 200–700 m mäktig 
sekvens med paleozoiska sedimentära bergarter som 
överlagrar det kristallina urberget. Den sedimentära 
berggrunden är som mäktigast på södra Gotland. I Sli-
teområdet är den ca 500 m mäktig och inleds med ca 
150 m kambrisk sandsten och siltsten/lersten följt av 
ca 100 m med ordovicisk kalksten som i sin tur över-
lagras av silurisk märgelsten och kalksten. 
(Berggrunden i ytan domineras helt av silurisk rev-
kalksten och märgelsten samt i mindre omfattning 
sandsten (Burgsviksandsten)). Under silur täcktes stora 
delar av Östersjöområdet av ett grunt hav. I de kust-
nära områdena fanns ett rikt liv med kalkskaliga org-
anismer som tidvis och lokalt byggde upp massiva 
revkroppar som idag utgör de revkalkstenar som vi 
kan se i bl.a. Sliteområdet. Höjdområdena på Gotland 
domineras av olika typer av kalksten och har ofta en 
mer oregelbunden bruten topografi i jämförelse med 
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Figur 2. Foto som visar berggrundens utseende i den 

övre delen av täktväggen närmast undersökningsområ-

det, sektionen motsvarar ca 10 m. 

Figur 1. Översiktlig karta över Gotland samt under-

sökningsområdets lokalisering. Figuren är hämtad 

från Eniro karttjänst samt (Erlström m.fl. 2009).  

de mer låglänta delarna i landskapet som domineras av 
märgel och märgelsten. File Hajdar ligger i över-
gången mellan ett kalkstensdominerat och märgel-
stensdominerat område.  
 En mer detaljerad beskrivning av Gotlands 
berggrund ges i Erlström m.fl. (2009). 

 

3.2 Den sedimentära berggrunden 
 
3.2.1 Kambrium 

 
Kambrisk berggrund återfinns på flera hundra meters 
djup under Gotland. Lagerföljden är känd från ett stort 
antal djupborrningar utförda av SGU och OPAB. Den 
understa delen av kambrium består av File Hajdar-
formationen. Formationen är ca 100 m mäktig och 
domineras av fin- och medelkornig sandsten och silt-
sten samt lersten. Formationen underindelas i Viklau-
sandsten, Närskiffer samt Närsandsten (Erlström m.fl. 
2009). 
 Mellersta kambrium består av Borgholmsform-
ationen som är drygt 100 m mäktig i söder och ca 70 
meter i norr (Hagenfeldt 1994). Formationen domine-
ras av siltsten och lersten med inslag av sandsten. 
Formationen delas in i Grötlingbo och Faluddenleden. 
Faluddenledet består till merparten av sandsten 
(Erlström m.fl. 2009).  
 Övre kambrium och understa ordovicium är 
dåligt representerat på Gotland, vilket sannolikt beror 
på en kraftigt kondenserad lagerföljd. De upp till några 
få meter tjocka lagren består av mörkgrå skiffer och 
kalksten tillhörande Alunskifferformationen. Format-
ionen har endast observerats i borrningar på Gotlands 
södra del (Erlström m.fl. 2009). 
 
3.2.2 Ordovicium 

 
Den ordoviciska lagerföljden är relativt väl undersökt 
av OPAB och Gotlandsolja AB. Deras undersökningar 
har inkluderat borrningar, geofysiska borrhålslogg-
ningar, kärn- och kaxprover samt seismiska undersök-
ningar (Erlström m.fl. 2009). 
 OPAB har delat in  lagerföljden i tre informella 
litostratigrafiska enheter. Den understa delen består av 
lersten och lerig kalksten med inslag av tunnare lager 
med bentonit, vars antal ökar uppåt i enheten. Enheten 
har en mäktighet som varierar mellan 30 och 60 m. 
Den bentonitiska kalkstensenheten överlagras av den 
5– 10 m mäktiga Kvaerneformationen som i huvudsak 
består av karbonatiska lerstenar. Därpå följer Klasen-
kalkstenen som utgör den övre delen av den ordo-
viciska lagerföljden. Denna består i huvudsak av lerig 
kalksten med lokala större revliknande strukturer s.k. 
mounds. Dessa har funnits vara reservoarer för den 
olja som producerats på Gotland. Den ordoviciska 
sekvensen har totalt en mäktighet på omkring 150 m 
(Erlström m.fl. 2009).    
 
3.2.3 Silur 

 
Ytberggrunden på Gotland omfattar ett åldersintervall 
på ca 10 miljoner år vilket motsvarar tidsperioden 
Wenlock och Ludlow (428–418 Ma). Berggrunden blir 
successivt yngre åt söder och sydost och maximalt är 
den siluriska lagerföljden ca 700 m mäktig på den 
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södra delen av Gotland där i stort sett alla siluriska 
etager från llandovery till pridoli påträffas. Under in-
ledningen av silur avsattes sedimenten på en grund 
shelf (Erlström m.fl. 2009). Calner et al. (2004) identi-
fierade uppemot 10 cykler med deposition. Eriksson 
(2004, 2007) anger erosionsperioder mellan dessa cyk-
ler när havet stod lågt och berggrunden blottades. Värt 
att notera är att bergarterna är grövre samt mer karbo-
natrika i nordost jämfört med i sydväst. I sydväst på-
träffas istället ett större inslag av märgel och märgel-
sten. Detta beror på att i sydväst var havet relativt dju-
pare vilket skapade något lugnare avsättningsförhål-
landen som i sin tur medförde att lerigare sediment 
avsattes (Erlström m.fl. 2009). Den siluriska lagerfölj-
den är indelad i antal topostratigrafiska enheter som 
bland annat Hede (1960) beskrivit. Undersökningsom-
rådet i File Hajdar ligger inom Slitegruppen som utgör 
en av de större enheterna som sträcker sig tvärs över 
Gotland från Klintehamn till Fårö (figur 3). 

  
3.3 Generell mineralogisk beskrivning av 

Gotlands kalk- och märgelsten 
  
Kalksten består främst av kalcit och aragonit 
(kalciumkarbonat (CaCO3). Omräknat till oxidform 
kan halten CaO vara upp till ca 55 vikts– %  och kny-
tas till kalkstenstyper såsom kalkarenit och kalcirudit. 
Som jämförelse är CaO-halten i märgelsten lägre och 
vanligtvis mellan 20 och 45 %. Dolomit är ett karbo-
natmineral där kalcium delvis ersatts av magnesium 
(Ca,Mg(CO3)2). Detta mineral förekommer vanligtvis 
mer frekvent i märgel och märgelsten än i renare kalk-
sten. I vissa fall kan MgO–halten uppgå till 3–4 % 
medan halten i kalkstenslagren på Gotland vanligtvis 
ligger under 1 %. Man ska dock vara medveten om att 
en del av den magnesiumoxid som uppmätts delvis 
kan vara bundet till de lermineral som förekommer i 
märgel och märgelstenslagren.  
 Gotlands kalkstenar uppvisar generellt en låg 
halt av kiseldioxid (SiO2 <2 %). Däremot kan halten i 
märgel och märgelsten vara avsevärt högre. Detta be-
ror på förekomst av detrital kvarts och kisel som ingår 
i lermineralens kristallstruktur. Halten kan i vissa fall 
nå nivåer på 30–40 % SiO2. Höga halter av kiseldioxid 
kan ofta kopplas till förhöjda halter av aluminium- och 
kaliumoxid vilket härrör till förekomsten av lermine-
ral, ex. klorit och illit. Aluminiumoxidhalten varierar 
oftast mellan ca 2–8 % i märgel. Halten i kalksten är 
generellt lägre och ofta under 1 %. Det samma gäller 
för K2O och Al2O3 som även de visar tydlig skillnad i 
halterna mellan kalksten och märgelsten. En likartad 
trend kan ses hos kaliumoxid där märgelstenen inne-
håller runt 1–2 % och i kalksten vanligtvis < 0,5 %.                                      
 Utöver dessa dominerande mineral förekommer 
en del accessoriska mineral där pyrit (FeS2) är det  
mest förekommande. Pyrit är vanligast i märgel och 
märgelsten vilket gör att halten svavel i kemiska ana-
lysdata ofta är kring 1 % medan i kalksten är pyrit inte 
lika vanligt förekommande vilket återspeglas i att sva-
velhalten generellt är < 100 ppm. I kalkstenen påträf-
fas pyrit oftast som små aggregat och som sprickfyll-
nad medan i märgel och märgelsten är den mer jämt 
fördelad som mindre kristaller Förekomsten av pyrit 
återspeglas också av variationer i halten järn uttryckt 

som Fe2O3 i de kemiska data. Halterna varierar mellan 
1 och 3% i märgel och är i regel mindre än 500 ppm i 
ren kalksten (Erlström m.fl. 2009). 
 Förutom pyrit har små mängder av apatit och 
fosforit påvisats i kalksten från Gotland vilket även 
indikeras i P2O5 halterna. Övriga halter av de analyse-
rade kemiska elementen är mycket låga, generellt <10 
ppm. Dessa element förkommer sannolikt som katjo-
ner i lermineral och karbonater, exempelvis; strontium 
är starkt kopplat till CaO–halten. 
 För mer ingående information se Shaikh (1990) 
och (Erlström m.fl. 2009). 
 I Sliteområdet beskriver Manten (1971) att de 
översta 30 m av märgelstenen består av ca 60–70 % 
kalcit, 13–17 % dolomit, 7–8 % kvarts, 5–6 % fältspat, 
2–3 % glimmer och illit samt diverse spårmineral.  
  

3.4 File Hajdarbrottet 
 
I File Hajdar, ca 1 km väster om Slite ligger kalkstens-
täkten som ägs och drivs av Cementa AB. Pallhöjden 
är ca 30 m.  
 En djupborrning i File Hajdar–området gjordes 
1935 där urberget påträffades på ca 500 m djup. (File 
Hajdar–1). Från borrningen finns analysdata av karbo-
nathalten i berggrunden ner till ca 95 m djup (Tabell 
1). Resultaten visar att de övre 30 metrarna av berg-
grunden består av relativt ren kalksten med hög karbo-
nathalt (>90%) som sedan övergår till lerigare kalk-
stensvarianter (märgelsten med lägre karbonathalt 
(<85%)) (Shaikh 1990)   
 Kemiska analysresultat finns även från ett av 
borrhålen som 1983 borrades till 40 m djup i File 
Hajdartäkten (Tabell 2,3). Borrhålens placering visas i 
figur 5. En omfattande borrningskampanj utfördes 
1999 med syfte att undersöka området inför planerad 
brytning. I figur 4 presenteras borrhål 9922 som borra-
des nära undersökningsområdet. Borrhålets ungefär-
liga placering kan ses i figur 5. Dessa har använts som 
referenser till en kemisk karaktärisering av berggrun-
den i området. Borrhålen ligger ca 300 meter från 
undersökningsområdet (figur 5). I figur 6A,B kan två 
intervall av  kärnborrningen 9922 ses med varierande 
lerhalt där 6A representerar ett karbonatrikare parti 
medan 6B representerar ett avsnitt med en lägre karbo-
nathalt. Figur 6C visar en förstoring av en karbonatrik 
sektion medan den undre delen av figuren är karbonat-
fattig. Figur 6D  visar fragmentkalksten från kärnborr-
ningen (9922). Tolkningen av Cementas borrhål 9922 
har fokuserats på att identifiera lerinnehållet för att 
bättre passa industrin samt lättare kunna jämföras med 
resultaten från kaxborrningarna. Fokus har legat på att 
identifiera de storskaliga strukturerna då detaljinform-
ation inte är av intresse vid brytning och framställning 
av cement. Dessutom  så har  karteringen utgått från 
exakta metersintervall istället för identifiering utifrån 
lagergränserna, för att på så sätt följa metodiken som 
har använts vid kaxborrningarna. Inom industrin är 
kunskapen av de kemiska förhållandena väsentlig och 
därav har fokuset lagts på identifiering av lerförhållan-
det. Lerförhållandet har fåtts fram genom linjalmät-
ning av lerlagrens  utbredning för varje en-meters 
etapp.   
 Förutom kemisk analys av grundämnena har en 
röntgendiffraktionsanalys utförts vilket resulterat i 
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semikvantitativa analysresultat för mineralfördelning-
en för tre djupintervall. Proverna är tagna som sekt-
ionsprover (Tabell 2).  

 
Slitegruppen  

 
Gruppen domineras av tre bergartstyper. Den första är 
kalksten och den andra är en blandning av kalksten 
och märgel s.k. Slitemärgelsten (Schmidt 1890). Den 
tredje bergarten är siltsten. De nordostligare områdena 
domineras av kalksten medan de sydvästra delarna 
domineras av växellagring mellan kalksten och mär-
gel. Slitemärgelstenen är den mäktigaste enheten på 
Gotland och är uppemot 100 meter (Hede 1960). En-
heten sträcker sig från Klintehamn i väster upp mot 
Fårö i nordost. Det finns ett antal mer eller mindre 
formella underenheter tillhörande Slitegruppen, ex. 
Slitemärgelsten, Kalbjergakalksten och Ryssnäskalk-
sten (Hede 1936). De senare exemplen representerar 
lokalt förekommande kalkstensvarianter. 
 Shaikh m.fl. (1990) beskriver att Slitegruppen 
är relativt karbonatrik i de nordvästra delarna medan 
karbonathalten gradvis avtar åt syd och sydväst för att 
där slutligen övergå till märgelstensdominerad berg-
grund. Gruppen delas in i undergrupper som har be-
teckningarna A–G (Hede 1960) samt Slitemärgelsten 
och Slitesiltsten där enhet A är den understa och Sli-
tesiltstenen den översta. 
A. Denna enhet består av lagrad grå kalksten med 

krinoidéer och bryozoer. Mindre revstrukturer 

förekommer. Enheten är mäktigast i sydväst 

och minskar successivt i nordostlig riktning för 

att helt försvinna ca 6 km nordost om Visby. 

Lokalt förekommer den som en 1,5 m mäktig 

enhet vid Kappelshamn, för att åter tunna ut 

och försvinna i riktning mot Fårö. 

B. Enheten består av grå till rödbrun, lagrad och 

lerig kalksten. Enheten är ca 3,5 meter mäktig 

och tunnar gradvis ut i nordostlig riktning.  

C. Enheten benämns även Katrinelundskalksten 

och består av lagrad grå kalksten med gula till 

brunaktiga inslag. I enheten förekommer tunn-

nare lager med mörk eller blågrå märgelsten. 

Enhet C har en mäktighet på ca 8 m i Visbyom-

rådet och tunnar ut i nordostlig riktning. På 

Fårö är enheten ca 3–4 m mäktig. 

D. Denna enhet består av ett tunt lager grå–gråblå 

kalksten med ljusbruna nyanser. 

E. Enhet E som även går under namnet Kalbjerga-

kalksten består av grå och röd kalksten med 

inslag av märgel. Enheten ca 3,5 m mäktigt på 

nordöstra Fårö. Mäktigheten tilltar sedan mot 

Fårös sydvästra del till 5 m. Enheten når i Kap-

pelshamnsområdet 10 m. I Visbyområdet varie-

rar tjockleken mellan 2 m till 3,5 m, där den är 

som mäktigast öster om staden.  

F. Enheten består av 1–10 cm mäktiga lager med 

lerig grå kalksten. Dessa lager mellanlagras av 

blå till gröngrå märgel. I de flesta fall är enhet-

en ca 2 m mäktig men lokalt kan den vara be-

tydligt mäktigare. 

G. Enheten är ca 30 m mäktig och består av olika 

kalkstenstyper, vilka innefattar bl.a. revkalk-

sten. Ungefär 10 m av enheten består av s.k. 

Ryssnäskalksten, en grovkornig fragmentkalk-

sten som framförallt förekommer på den syd-

östra delen av Fårö och på småöarna utanför 

kustremsan mellan Fårö och Slite. 

 Slitemärgelsten är en enhet med en mäktighet 
på ca 68 m i Slitebrottet och består här främst av mär-
gel och oregelbundet formade linser av grå finkornig 
kalksten. 
 Slitesiltsten är en ca 4,5 m mäktig enhet som 
förekommer i en smal zon från Lilla Karlsö till ca 8 
km nordost om Klintehamn Shaikh (1990).  

  

Djup 
m 

Karbonathalt 
%  

Djup 
m 

Karbonathalt 
% 

6 98,7  55 65,5 

11 97,6  60 73,8 

16 96,4  62–63 79 

21 93,9  65 77,2 

26 93,4  70 84,7 

31–32 84,6  75 92,8 

36 90,7  80 92,6 

41 86,8  85 86,2 

46 70,5  90 90,5 

50 88,8  95 84,9 

Tabell 1. Sammanställning av karbonathalt i (File Hajdar–1 

från 1935). Data hämtad från Shaikh m.fl.(1990) 

  
Mineral 0–10 m 10–20 m 20–40 m 

Kalcit 90,0 87,0 67,0 

Dolomit 0,5 3,0 6,0 

Lermineral 4,0 5,5 12,5 

Klorit 2,0 1,5 3,0 

Kvarts 2,0 1,5 6,5 

Kalifältspat 0,8 0,4 2,0 

Plagioklas 0,8 0,4 2,0 

Pyrit 0,6 0,6 0,9 

Tabell 2. Sammanställning av resultaten från en semikvan-

tifiering av mineralföredelningen (viktsprocent) för tre 

provintervall från borrkärnor från borrningarna 1983. 

Värdena är baserade på Shaikh m.fl. (1990).  
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Figur 3. Schematisk illustration som visar Gotlands olika topostratigrafiska enheter. Figur modifierad efter Eriksson och Cal-

ner (2004).  
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Tabell 3. Sammanställning av karbonathalt i (File Hajdar–1). Data modifierad från Shaikh m.fl.,(1990). 

Djup, m 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 7,5 8,5 9,5  

SiO2 3 3,3 4,1 5 4,8 4,9 7,9 6,4 7,6  

Al2O3 0,42 0,62 0,84 1,2 1,16 1,16 2,32 1,58 2,17  

Fe2O3 0,35 0,4 0,56 0,59 0,61 0,62 1,08 0,79 1,13  

CaO 51,47 50,8 50,65 49,03 49,61 49,28 46,34 48,15 46,68  

MgO 0,61 0,75 0,88 0,94 0,88 0,94 1,38 1,13 1,27  

K2O 0,12 0,18 0,23 0,36 0,37 0,37 0,62 0,42 0,59  

Cl 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01  

S 0,17 0,17 0,43 0,21 0,19 0,26 0,44 0,3 0,5  

Karbonat-
halt 

97 93,2 94,2 92,6 93,1 92,7 87,1 80,3 87,5 
 

                      

Djup, m 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5 

SiO2 8,84 10,41 6,82 6,58 3,41 3,13 3,33 4,33 4,28 9,34 

Al2O3 2,79 3,52 1,95 1,95 0,64 0,51 0,57 0,88 0,9 2,89 

Fe2O3 1,25 1,48 1,01 0,85 0,48 0,35 0,4 0,65 0,54 1,23 

CaO 45,36 44,29 47,36 47,68 51,06 51,53 51,11 49,98 50,07 45,12 

MgO 1,51 1,67 1,21 1,15 0,74 0,61 0,88 0,81 0,82 1,74 

K2O 0,78 0,93 0,59 0,6 0,15 0,14 0,16 0,28 0,28 0,81 

Cl 0,19  0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,08 

S           

Karbonat-
halt 

85,2 82,3 88,9 89,5 95,6 96,3 96,1 93,8 93,8 84,3 

                      

Djup, m 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 

SiO2 12,8 11,6 14,8 16,2 17,4 19 14,2 13,6 14,1 10,5 

Al2O3 4,11 3,59 4,76 5,14 5,63 6,27 4,18 3,48 3,76 2,53 

Fe2O3 1,64 1,39 1,87 1,86 2,26 2,56 1,78 1,76 1,84 1,41 

CaO 41,3 43 39,8 39,3 37 36,4 41 41,2 41,4 44,4 

MgO 2,27 2,12 2,46 2,61 2,68 2,91 2,38 2,28 2,4 2,12 

K2O 1,01 0,84 1,21 1,36 1,54 1,56 1 0,9 1,03 0,75 

Cl  0,01  0,01      0,01 

S 0,33 0,27 0,32 0,35 0,42 0,43 0,37 0,54 0,59 0,57 

Karbonat-
halt 

77,6 79,9 73,8 72,2 68,8 65,8 75,3 76,4 76 82 

                      

Djup, m 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 

SiO2 13,2 13 15,4 15,5 16,8 16,8 21,5 14,9 18,8 12,1 

Al2O3 33,3 3,18 3,7 3,91 4,42 4,28 5,46 3,76 5,14 2,59 

Fe2O3 1,53 1,74 1,69 1,63 1,88 1,89 2,33 1,9 2,25 1,36 

CaO 42,2 43,2 39,9 39,2 36,8 37,4 32,9 39,7 35,1 41,2 

MgO 2,29 2,5 3,03 3,14 3,32 3,19 3,69 2,74 3,84 2,76 

K2O 1,01 0,98 1,12 1,2 1,33 1,31 1,86 1,2 1,58 0,9 

Cl         0,08 0,09 

S 0,5 0,61 0,46 0,36 0,48 0,42 0,48 0,57 0,48 0,45 

Karbonat-
halt 

78,2 76,1 75,4 74,9 77,3 71,5 62,8 74,6 67,7 80,4 
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Figur 5. Översiktlig 

karta över File Hajdar-

området. Den röda 

rektangeln anger läget 

för de 6 kaxborrningar-

na som undersökts i 

den här studien. Den 

undre delen av figuren 

är en skiss över hur 

borrhålen är oriente-

rade i den södra delen 

av täkten. Avståndet 

mellan borrhålen i 

bokstavsserien motsva-

rar ca 50 meter och i 

sifferserien ca 20 me-

ter. Den svarta linjen 

anger pallkanten och 

placering av borrhålen 

BH 1/83 (röd ellips) 

och BH 2/83 (blå el-

lips) placering hämtad 

från Shaikh m.fl.

(1990). Lila ellipsen 

anger läget för Cemen-

tas borrhål 9922 

(Figuren är modifierad 

från Erlström m.fl. 

(2009).  
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Figur 6C. Två kärnavsnitt på ca 20 cm från borrningen 9922. Den övre består av relativt ren kalksten (tagen från 16 m) med 

enstaka lerskikt i form av styloliter. Den undre har en relativt lägre karbonathalt (tagen från 12 m) och karaktäriseras av en 

växellagring mellan märgel/märgelsten och finkristallin kalksten (kalcilutit).  

Figur 6D. Kärnavsnitt från borrningen 9922. Figuren är en exempelbild över fragmentkalksten (tagen från 24 m), flera grövre 

partier kan urskiljas men inslag av  mindre lerpartier.  

Figur 6A. De översta 7 m 

från  kärnborrningen 9922. 

Intervallet  är relativt 

”lerfattigt”. 

Figur 6B. intervall 21-28 m 

från  kärnborrningen 9922. 

Intervallet  är relativt 

”lerrikt”. 
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4 Metod 
 
För att testa metodik och teknik för kvalitetsbedöm-
ningar av kalkstenen i det utvalda testområdet gjordes 
undersökningar av sex kaxborrningar fördelade på en 
ca 2000 m2 yta. En bedömning gjordes att det var 
provtagningsmässigt genomförbart att ta prov för varje 
borrmeter. Som komplement till den kemiska karaktä-
riseringen utfördes en geofysisk borrhålsloggning i 
borrhålen. Syftet med denna var att få information om 
lagergränser och förändringar i berggrunden som kan 
kopplas till litologiska variationer, framför allt lermi-
neralhalt. För detta ändamål användes en mätning av 
den naturliga gammastrålningen i berggrunden, s.k. 
gammalog. 

 
4.1 Provinsamling 

 
I anslutning till borrningen av de sex kaxborrhålen kan 
den intilliggande brottväggen figur 7 ses. Fotografe-
ring av den 30 m höga brottväggen genomfördes från 
en hisskorg. De genomförda kaxborrningarna är an-
tingen 26 m  (borrhålen 1A och 1B) eller 31 meter 
djupa (borrhålen 2A, 2B, 3A och 3B).  
 Provtagningen av borrkaxet utfördes enhetligt 
för samtliga prov. Borrningen utfördes i en–meters 
intervall. Borrkaxet samlades in för hela intervallet 
(figur 8). Materialet provdelades fyra gånger för varje 
intervall för att få fram representativa delprov motsva-
rande 0,5–1 liter material. Det relativt plana undersök-
ningsområdet var avbanat vilket underlättade provtag-
ningen som totalt tog två arbetsdagar för tre personer. 

 

4.2 Provberedning 
 
Det delade provmaterialet från borrplatsen provdelades 
ytterligare två gånger i laboratoriet för att minimera 

risken att proverna sorterats i samband med transpor-
ten. Efter delningen torkades proverna över natten i ett 
torkskåp vid en temperatur av 105° C. Därefter togs ca 
en deciliter av provet som tillsammans med några 
droppar tvättsprit placerades i ett malfat av volfram-
karbid och maldes i drygt 1,5 minut. Provet packades 
därefter i provpåsar för XRF-analys.  

 

4.3 Analyser i Cementas laboratorium i 
Slite 

 
Provmaterialet analyserades i Cementas laboratorium 
med två olika analysmetoder. Den ena var analys med 
en utrustning av märket Leco, där mängden kol och 
svavel analyserades. Först vägdes 0,2 g av det malda 
provmaterialet upp i en degel. Degeln slogs ca 15–20 
gånger mot bordet för att fördela provet och för att allt 
material skulle hamna i botten av degeln. Därefter till-
sattes ett grovt acceleratorpulver (Lecocel III) och järn 
för att påskynda processen. Degeln upphettades till ca 
1000°C. Samtidigt analyserades andelen kol (CO2) och 
svavel (SO3). Denna process upprepades två gånger för 
varje prov. 
 Analys av de dominerande grundämnena som 
SiO2, Al2O3 osv gjordes med hjälp av röntgenfluore-
scenseanalys (XRF). För bestämning av glödförlusten 
(främst halten CO2) togs 3–4 g av provet som upphett-
ades till 950°C och massförlusten bestämdes efter av-
svalning.  
 I nästa steg togs 0,8 g av provet som blandades 
med 8 g smältmedel (di-litiumtetraborate). Blandning-
en smältes till briketter som sedan analyserades med 
ett XRF-instrument av fabrikatet Panalytical. Vid 
denna analys erhölls värden på halterna av CaO, SiO2, 
Al2O3, K2O, MgO, Na2O3, P2O5, Mn2O3, TiO2 och 
Fe2O3 i proven.  

 

Figur 7. Bild tagen strax norr om provområdet i File Hajdar 

täkten som visar lagringen i den intilliggande brottvägen.  
Figur 8. Foto som visar hur borrkaxet samlades upp i en 

behållare i samband med hammarborrningen. 
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4.4 Gammaloggning 
 
I borrhålen utfördes även mätning av den naturliga 
gammastrålningen. Mätningarna utfördes av Per-
Gunnar Alm vid Lunds Tekniska Högskola med assi-
stans av Fredrik Nylén och Anders Birgersson 
(Cementa AB).  
 Utrustningen består av en mobil enhet 
(skåpvagn) som kördes ut i fältområdet. Enheten par-
kerades några meter från borrhålet. Enheten har utrust-
ning som bland annat registrerar mätsondens djupläge 
och hastighet. Mätsonden kräver en konstant hastighet 
i borrhålet för att ge samma avläsningstid för varje 
enskild sektion av borrhålet. Sondens kabel är ansluten 
till en vinsch som möjliggör stablitet och lägre friktion 
vid upphissning och nersänkning av mätutrustningen. 
Metoden bygger på mätning av den naturliga gamma-
strålningen i borrhålet. Gammastrålningen härstammar 
vanligtvis från berggrundens innehåll av torium, uran 
och kalium. I detta specifika fall härrör strålningen 
främst från kalium vilket kan knytas till förekomsten 
av lermineral där kalium ingår.  
 Vid mätning av den naturliga gammastrålning-
en används en scintillometer som ”fångar” upp inkom-
mande gammastrålning och i sin tur skickar ut ljusin-
pulser. Denna ljusinpuls även kallad foton skickas 
sedan vidare till en fotoelektrod som sänder ut ytterli-
gare fotoner. Fotonerna samlas sedan slutligen upp av 
en anod som registrerar strömmen. Värdet är proport-
ionellt mot intensiteten på den inkomna gammastrål-
ningen.  
 I sedimentär berggrund är de radioaktiva ele-
menten ofta kopplade till organiskt material, lera och 
lerskiffer vilket innebär att relativt höga nivåer indike-
rar partier med högre lermineralinnehåll. Kalksten har 
generellt mycket låga gammavärden medan märgel 
som till stor del består av lermineral har avsevärt högre 
värden. Kalkstenens relativa ”renhet”, d.v.s. avsaknad 
av framförallt kalium knutet till lermineral kan utläsas 
ur en gammakurva (Alm 2012). Målsättningen med 
undersökningen var att få information om förekomst 
av leriga lager och relativa förändringar av gamma-
strålningen som kan tolkas som högre eller lägre ler-
mineralhalter, vilket bör kunna korrelera med den ke-
miska analysen. 
 

4.5 Analyser vid Geologiska institutionen 
i Lund 

 
För att få en bättre uppfattning om bergarternas mine-
ralogi utfördes en ättiksyraupplösning av sex borrhåls-
prover för att få fram en residualfraktion av icke kar-
bonatiska mineral. Residualmineralen analyserades 
och bestämdes med energidispersiv röntgenanalys 
(EDS). Analysen är semikvantitativ och syftet var en-
bart att ta reda på vilka mineral som kunde identifieras 
och inte mängdförhållanden mellan olika mineral. 
Bland residualmineralen påträffades bland annat sili-
kater, sulfider, fosfater och oxider.  

 
5 Resultat 
 
Tolkningen baseras främst på resultaten från borrhålet 

2B som ligger mitt i undersökningsområdet och som 
bedömts vara representativt för övriga borrningar. Re-
sultaten från XRF-analyserna tillsammans med gam-
maloggningen visas grafiskt i figur 9. Övriga borrhål 
redovisas i bilagorna 1–5. 

 
 5.1 Sammanställning av undersöknings-
resultat från borrhål 2B. 

 
En sammanställning av resultaten har gjorts för varje 
borrhål och presenteras grafiskt som loggar för varje 
borrhål. Nedan följer en sammanfattande beskrivning 
av lagermodellerna som studien resulterat i. 
 Längst ut till vänster i loggarna visas djupet i 
meter i förhållande till havsytans nivå. Undersöknings-
området ligger på 43-49 m. ö. h. 
 Den tolkade lagerföljden som visas, längst till 
vänster i loggarna bygger på en tolkning av kemidata 
och gammaloggningen. 
 Till höger om den tolkade lagerföljden visas 
gammakurvan följt av en grafisk presentation av de 
analyserade kemiska elementen. Observera att dessa 
bygger på metersvisa intervall vilket bör beaktas vid 
jämförelse med gammakurvan. Gammakurvan redovi-
sas i API-enheter som är en standardiserad enhet fram-
tagen av ”American Petroleum  Institute”. 
    

5.2 Kemidata 
 
Elva av de tolv kemiska elementen som analyserades 
redovisas grafiskt enligt exemplet i figur 9. Analysre-
sultaten av Na2O har uteslutits p.g.a. att XRF-
instrumentet inte var korrekt kalibrerat för natrium. 
Nedan följer en kort redogörelse av ett urval av ke-
miska element som använts för att karaktärisera berg-
grunden i undersökningsområdet.  

 
5.2.1 CaO och CO2 

 

Halterna av dessa komponenter följs åt vilket tydligt 
kan ses i den grafiska presentationen. Detta beror på 
att CaO respektive CO2 nästan uteslutande kommer 
från kalcit (CaCO3) och dolomit (CaMgCO3). En 
mycket liten mängd CaO kan antas komma från apatit 
(Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)).  

 
5.2.2 SiO2 i relation till CaO 
 
Halten SiO2 beter sig olikt jämfört med exempelvis 
CaO. Om man tittar noga kan man se att de intervall i 
borrningarna som uppvisar höga CaO halter ger låga 
SiO2 halter och vice versa, ex. i figur 9. Ett tydligt 
avsnitt med mycket högt karbonatinnehåll och följakt-
ligen höga CaO halter är nivån vid 24,5 m i bh 2B 
(figur 10). Övriga element tycks även öka när kiselhal-
ten ökar och motsatt minska när halten kisel är lägre. 
Detta bedöms bero på förekomst av olika typer av sili-
katmineral som inte är knutna till karbonatmineralen. 
Om man utgår från SiO2 grafen kan man se att de öv-
riga elementen, utom CaO, i stort sett följer samma 
trend, vilket tyder på att dessa är relaterade till 
varandra (jfr. trender i kurvorna i figur 9 och bilagorna 
1–5). Slutsatsen är att när lager med lermineral före-
kommer är halten CaO lägre och därmed ökar de andra 
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Figur 9. Log som visar en tolkning av lagerföljden, den naturliga gammastrålningen och en grafisk presentation av haltvariat-

ionerna för den metersvisa analyserade kaxintervallen för borrhål 2B.  
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kemiska elementen relativt se figur 10. Detta beror 
framförallt på ökad förekomst av lermineral så som 
klorit och illit. Främst finns ett tydligt samband mellan 
Al2O3, SiO2 och K2O vilka är huvudbeståndsdelarna i 
dessa mineral. Förutom lermineral är det främst före-
komsten av kvarts som också bidrar till högre SiO2 
halter. Finkornig kvarts förekommer också i relativt 
högre andel i lerigare partier av berggrunden.  
 
5.2.3 Fe2O3 i relation till SO3 

 

Förhållandet mellan element som visas i figur 11 beror 

främst på att både järn och svavel är bundna till mine-

ralet pyrit (Fe2S) och svavel även bundet till baryt 

(BaSO4). Även ren järnoxid har kunnat identifieras i 

EDS vilket är en delorsak till regressionsavvikelsen. 

5.2.4 K2O och Al2O3 

  
I figur 12 visas sambandet mellan oxiderna K2O och 
Al2O3. Sambandet är tydligt och det bedöms att kom-
ponenterna Al2O3 samt K2O härstammar från exempel 
klorit eller andra lermineral. Vid jämförelse med gam-
makurvan framträder en tydlig korrelation där relativt 
höga gammavärden motsvaras av relativt högre K2O-
halter.  
 
5.2.5 MgO 
 
Även om kalkstenen i File Hajdarområdet huvudsakli-
gen består av mineralet kalcit förekommer en mindre 
mängd dolomit. MgO halten som är kopplad till före-
komsten av dolomit varierar mellan ca 0,5 och 2,5 % i 
de analyserade proverna. Analysresultaten antyder att 
dolomit är mer vanligt i de ”karbonatfattigare” inter-
vallen, dvs. lerigare avsnitt (figur 13). MgO korrelerar 
även med flera andra oxider som t.ex. Al2O3 och SiO2 
(figur 14) vilket tolkas som förekomst av lermineral, 
möjligen klorit ((Mg5Al)(AlSi3)O10(OH)8). 
 
5.2.6 Fe2O3 och TiO2  
 
En liten förekomst av titaninnehållande mineral som 
t.ex. rutil, ilmenit och titanit har verifierats i EDS–
analysen. I figur 15 kan man se en god korrelation 

mellan järn och titanoxid vilket skulle kunna tyda på 
att ilmenit (FeTiO3) förekommer i proverna från prov-
området. Titanoxid förekommer  företrädesvis i märgel 
och märgelsten (se figur 9). I EDS–analysen kunde 
järnoxid och titanoxid identifieras. Tabell 4 ger en 
sammanfattning av de dominerande mineralen i prov-
området med tillhörande oxider.  
 

5.3 Residual 
 
Nedan följer en beskrivning av de mineral som identi-
fierats vid EDS undersökningar av residualfraktionen 
från de sex upplösta kalkstensproverna. I figur 16 ses 
en översikt på hur ett prov i SEM-analysen kan se ut. 
De svavelförande mineralen dominerades av pyrit 
(figur 17). Variationer i förekomsten av pyrit i de olika 
lagren är huvudorsaken till variationer i halten järn och 
svavel i proven. Det finns även ett samband där svavel 
och järnhalterna är relativt högre i märgel och märgel-
sten jämfört med i den rena kalkstenen. Andra svavel-
förande mineral som identifierats är baryt (BaSO4) 
zinkblände ((Zn,Fe)S) (figur 18) och gips 
CaSO4•2(H2O). Värt att notera är att förekomsten av 
dessa mineral påvisades i de mest svavelrika proverna 
medan i proverna med relativt lägre halter av svavel så 
förekom enbart pyrit.  
 Förutom pyrit har även järnoxider påvisats i 
residualfraktionen vilket även bidrar till de påvisade 
järnhalterna. Det var svårt att göra en mer noggrann 
identifiering av vilka mineralfaser som det rör sig om 
men troligen är det magnetit, hematit eller ilmenit. 
 I de kemiska analysresulten från borrhålet 2B 

(figur 9) framträder relativt höga halter av fosfor på 

nivån 35 m.ö.h. Denna tydliga avvikelse från övriga 

provnivåer sammanfaller med ett lerlager men inga 

fosforbaserade mineral kunde dock identifieras i resi-

dualfraktionen. Detta behöver inte innebära att det inte 

finns några fosforbaserade mineral. Troligen är det ett 

lerlager med stort innehåll av t.ex. apatit knutet till 

konodonter. Konodonter är ett fossil som består av 

fosforbaserat biogent mineral (apatit) som inte kunde 

identifieras med EDS.  

Figur 10. Diagram som 

visar förhållandet mellan 

CaO och SiO2 baserat på 

resultat från kaxanalyser 

från borrhål 2B.  
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Figur 11. Diagram som 

visar förhållandet mellan 

SO3 och Fe2O3 baserat på 

resultat från kaxanalyser 

från borrhål 2B.  

Figur 12. Korrelationen 

mellan K2O och Al2O3  från 

borrhål 2B visar ett tydligt 

samband som tolkas som 

att komponenterna kan 

kopplas till samma mine-

ral, dvs. lermineral.  

Figur 13. Diagram som 

visar förhållandet mellan 

CO2 och MgO där korre-

lationen kan kopplas till 

lermineralen.  

Figur 14. MgO plottat mot 

Al2O3, Fe2O3, K2O samt 

SiO2 där samtliga ämnen 

har en hög korrelation 

vilket skulle kunna tyda på 

ett mineral så som klo-

rit ((Mg5Al)(AlSi3)O10(OH)

8.  
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Figur 15. Diagram som 

visar relationen mellan 

Fe2O3 ochTiO2. Korrelat-

ionen bedöms kopplat till 

förekomsten av mineralet 

ilmenit.  

Tabell 4. Översiktlig sammanställning av förekommande mineral i berggrunden inom undersökningsområdet och koppling till 

kemiska komponenter samt haltintervall.  

Kemisk komponent Haltintervall, % Dominerade mineral Accessoriska mineral 

CaO 40-55 kalcit dolomit, apatit, gips 

SiO2 2-22 illit, klorit kvarts 

CO2 34-45 kalcit dolomit 

Al2O3 1-5 lermineral fältspat 

K2O 0,25-1,5 lermineral   

MgO 0,5-2,25 lermineral dolomit 

Fe2O3 0,5-2,25   ilmenit, zinkblände, pyrit 

SO3 0-1,8   baryt, zinkblände, gips, 

pyrit 

TiO2 0-0,25   rutil/anatas?, ilmenit, 

titanit 

P2O5 0-0,055   apatit 

Mn2O3 0,25-0,6     
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5.4 Gammaloggning 
 
Resultatet presenteras i varje borrhålstolkning i figur 
9, i bilagorna 1–5 och i en sammanställd version med 
en presentation av samtliga borrhål (figur 19). I den 
senare figuren kan olika lager följas i sidled vilket vi-
sar hur väl metoden kan fungera för att korrelera olika 

Figur 16. Översiktsbild på hur en av de cirkelformade plat-

torna med monterat residualmaterialprov ser ut vid låg försto-

ring.  

Figur 17. Backscatter bild som visar ett kristallaggregat be-

stående av pyrit. De mörkare partierna kring pyritkristallen 

är mineral med en lägre genomsnittlig atomvikt.  

Figur 18. Backscatterbild som visar ett euhedralt 

mineralkorn av zinkblände. 

lagers utbredning i sidled. Notera att gammamätning-
arna följer K2O kurvan förhållandevis väl vilket ger 
ytterligare en indikation på att de höga värdena på 
gammakurvan stämmer överens med de lerrika lagren 
i borrhålen. 
  

5.5 Sammanställd tolkning  
 
Sammanställning av resultatet från de kemiska ana-
lyserna och den geofysiska loggningen har resulterat i 
en modell med fem olika berggrundsenheter som skil-
jer sig åt geokemiskt (jfr. figur 9). Det översta och 
undre lagret bedöms bestå av mer eller mindre revart-
ad kalksten med hög karbonathalt och låga halter av 
övriga grundämnen. Gammakurvan visar också att 
dessa enheter består av relativt lågstrålande berg-
grund vilket är typiskt för ren kalksten bestående näs-
tan uteslutande av kalciumkarbonat. Under den övre 
revkalkstenen följer ett ca 5 m mäktigt avsnitt med 
kalksten. Denna särskiljs från revkalksten bl.a. genom 
något lägre karbonatinnehåll samt högre API värde 
vilket också kan ses i figur 9. Nästa lager är lerig 
kalksten som har ett ännu högre lerinnehåll där bl.a. 
mineral så som pyrit och titandioxid (anatas eller ru-
til) kan urskiljas och om man utgår från figur 19 så 
kan man se att gammaloggen antyder en växellagring 
som bland annat (Hede 1960) har beskrivit för närom-
rådet. Det sista lagret är märglig kalksten som ofta ses 
som kraftiga anomalier i form av höga utslag i bland 
annat gammakurvorna. Dessa anomalier återfinns ofta 
både i gammaloggen och i kemiska data som tydligast 
kan ses i form av högre halter av exempel SiO2 och 
Al2O3. En samanställning av huvudenheterna kan ses 
i tabell 5. 

Enhet Intervall, 

m.ö.h 

 CaO MgO SiO2 Al2O3 SO3 GR värde, 

API 

Tolkning 

1 48-41,5 50-55 0,5-0,75 2,5-4 0,75-1,5 0-1,3 20-50 Revkalksten 

2 41,5-36 48-52 0,75-1,4 5-7,5 1,5-2,8 0,6-1,3 25-50 Kalksten 

3 36-27 40-47 1,4-2,3 7,5-16 2,8-4,6 1-2 25-60 Märglig  kalk-

sten 

4 27-18 50-55 0,5-0,75 2,5-4 0,75-1,7 0-1,3 10-50 Revkalksten 

Tabell 5. Sammanställning av huvudenheterna från 

borrhål 2B samt oxidintervallen (viktprocent) för de 

angivna enheterna. 
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Figur 

19. Figuren visar resultaten från de sex gammamätningarna i undersökningsborrhålen. Bergartstolkningen är baserad på en 

kombination av data från den kemiska undersökningen och de geofysiska resultaten.  
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6 Diskussion 
 
Metoden med att använda resultat från kemiska ana-
lyser av borrkax som kompletteras med geofysiska 
borrhålsundersökningar av den naturliga gammastrål-
ningen har visat sig fungera för en kemisk och litolo-
gisk bedömning av berggrundens uppbyggnad på dju-
pet. En nackdel är dock att det är svårt att göra exakta 
bergartsbeskrivningar som den dyrare kärnborrningen 
ger möjlighet till. Utifrån en grafisk presentation av de 
kemiska resultaten framträder trender och avvikelser 
som med stöd av loggningsresultaten och en bedöm-
ning av förekommande mineralfaser ger en kvalitativ 
bedömning av lagerföljden ur ett industriellt behov. 
Det bör dock poängteras att undersökningen endast 
utförts på ett begränsat undersökningsområde med 
relativt tätt sittande borrhål vilket gör att tolkningen av 
den laterala utbredningen av olika lager då är lättare att 
göra. Troligen blir korrelationen mellan borrhålen svå-
rare med ökat avstånd. Denna studie utgick från ett 
avstånd på ca 50 m mellan hålen i ena riktningen och 
ca 20 m i andra ledet. De undersökta borrhålen är ca 
30 m djupa i försöket. Metoden borde fungera i princip 
lika bra om man använder sig av ett rutnät på 50x50m 
istället och i en homogen miljö kan man troligen även 
utöka rutsystemet ännu mer. Djupet bedöms inte heller 
vara något problem att öka eftersom gammaloggning 
kan göras på mycket större djup. Även kaxprovtagning 
bör kunna utföras på samma sätt för djupare borrhål, 
förutsatt att borrhålen inte är grundvattenförande. I fall 
det kommer in vatten i borrhålen blir provtagningen  
besvärligare och annan provtagningsmetodik måste 
användas. Beträffande kemidata får det även tas i be-
aktning att risken för kontaminering av lagren ökar då 
man går ner på djupet eftersom risken ökar att borr-
hålskanten delvis rasar ner och följer med kaxet upp i 
samband med uppforsling av materialet vid arbete med 
okonsoliderad berggrund, vilket kan ge en sämre nog-
grannhet i analysen. 

 Om provtagningen skulle minska i form av 
större intervall (t.ex. varannan meter) riskerar man att 
gå miste om detaljerad information i lagerföljden. Om 
man istället skulle ta ett medelvärde varannan meter så 
kommer upplösningen att halveras och lagrena svårare 
att särskilja. I gengäld kommer kostnaden för de ke-
miska analyserna och personaltid reduceras med ca 50 
%. I relation till kärnborrning är metoden billigare och 
snabbare, men med sämre upplösning. 
 Kärnborrning är dyr och tidskrävande. Ef-
tersom Cementa dessutom inte själva har sådan utrust-
ning behöver tjänsten upphandlas. Eftersom inga kärn-
borrningsentreprenörer finns på Gotland medför detta 
även relativt höga mobiliseringskostnader. Utöver 
detta så behöver kärnborrproverna ytterligare bearbet-
ning i form av klyvning av kärnorna då ena halvan 
används för kemiundersökning och andra halvan som 
referens vilket medför ytterligare kostnader. Borrma-
skiner som utför kaxborrning finns däremot inom före-
taget. Det gör att kostnaderna för borrningarna blir 
avsevärt mindre då även egen personal utför borrning-
en. Vid kärnborrning krävs en omständlig provbered-
ning med kärnklyvning och beskrivning samt kross-
ning av kärnmaterialet för kemisk analys. Den testade 
metoden medför viss ökad arbetsinsats i samband med 
borrning men sammanlagt blir arbetsinsatsen för att få 
fram material som är berett för analys avsevärt mindre. 
Det ska dock påpekas att kärnmaterial ger en mer ex-
akt information om lagergränser och bergarter. Dessu-
tom behövs ingen geofysisk borrhålsloggning utföras. 
I nuläget behövs den tjänsten upphandlas externt men 
på sikt kan det vara lönsamt att företaget själva kan 
utföra dessa standardmätningar. I studien har en kon-
sult använts, tabell 6 visar en grov uppskattning på 
kostnaden för de två olika metoderna. Där den nya 
metoden är klart billigare än den klassiska kärnborr-
ningen.           

Tabell 6. Sammanställning och jämförelse av kostnaderna för bedömning av berggrundens uppbyggnad med befint-

lig kärnborrningsmetod och den utvärderade metoden med kaxborrning och gammaloggning.  

  Kärnborrning  Kaxborrning Anmärkning 

Borrning kr/m Ca 1000 350 Kostnad för konsult av bergs-

borrning. Om kaxborrningen 

utförs av egen personal, blir 

kostnaden betydligt lägre. 

Provberedning 1h+*/prov 

300-450 kr/h 

Ca 20–30 min/prov 

150Kr/h 

*Kräver mer tid/kostnad då 

Cementa tidigare inte har utfört 

klyvningen utan har anlitat ut-

omstående aktörer för arbetet. 

Kemisk analys Samma 

  

Samma 

  

Då kemianalysen är likartad så 

blir kostnaden densamma. 

GR–loggning 0 Ca 40 000 per upp-

drag 

Ca 120Kr/prov 

Utgår från ett uppdrag omfat-

tande 6 borrhål på ca 55–70 m i 

djup samt transport med bil om 

ca 40 mil i vardera riktningen. 

Summa per prov 

(exklusive analyser) 

1300-1450 620   
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7 Slutsatser 

 Den utvärderade undersökningsmetoden funge-
rar väl vid korrelation av lagerföljder mellan 
närliggande borrhål. De kemiska trenderna har 
kunnat korreleras mellan borrhålen. Gammaun-
dersökningen har stärkt undersökningen och 
bekräftar tolkningen av lagerföljdens uppbygg-
nad och laterala utbredning. Den kemiska ana-
lysen av meterintervall är inte tillräckligt nog-
grann för en detaljerad indelning av lagren. 

 

 Hammarborrning och provtagning av borrkaxet 
för var meter bedöms som snabbare och mindre 
kostsam i jämförelse med normal metodik med 
kärnborrning. Den nya metoden bygger till 
största delen på användning av borrutrustning 
som finns inom koncernen och på de platser där 
brytning sker. Provtagningen är också enkel att 
utföra och beskriva för personal som ska utföra 
arbetet. 

 

 Analysresultaten visar att det går att identifiera 
och framförallt bedöma förekomsten av berg-
grundsenheter med lägre karbonathalt samt 
enheter med högre kisel, kalium och alumi-
niumhalter som kan knytas till kalksten, märgel 
och märgelsten som innehåller högre andel ter-
rigena mineral som lermineral, kvarts och fält-
spat. Identifikation av enheter som särskiljs av 
dessa egenskaper är grundläggande för bedöm-
ning av rätt råvara för cementtillverkning.  

   

 Den utförda geofysiska borrhålsloggningen ger 
förutsättningar för en detaljerad lagerindelning 
och korrelation mellan borrhål. Enskilda ke-
miskt avvikande tunna lager som t.ex. lerlager 
som inte syns i kaxproven framträder tydligt i 
dess data.  

 

 Slutsatsen är att den prövade metoden har visat 
sig vara tillförlitlig för en kemisk karaktärise-
ring av kalkstensberggrund avsedd för cement-
tillverkning. Metoden ger tillsammans med en 
geofysik borrhålsloggning jämförbar klassifice-
ring av berggrundens kemiska profil och upp-
delning. Däremot kan den inte på samma sätt ge 
en exakt beskrivning av förekommande bergar-
ter. Utifrån en enklare kostnadsanalys är den 
nya framtagna metoden klart billigare än den 
klassiska metoden. Kostnaden blir mer än hälf-
ten så hög exkluderat analyskostnaderna och då 
även exkluderat kostnaden för karteringen av 
borrkärnor.   

 

 Den utförda undersökningen har gjorts inom ett 
begränsat område med tätt liggande borrhål. En 
fortsatt utvärdering bör undersöka och optimera 
provtäthet och borravstånd för att ytterligare 
kunna effektivisera och minimera kostnaderna.   
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Figuren visar bergartstolkningen utifrån kemiska och geofysiska data som har använts för att göra en tolkning av 

berggrunden i Borrhål 1A. Notera att denna tolkning ska ses som en relativ tolkning utifrån kemiska och fysiska tolkningar 

snarare än en korrekt litografisk tolkning.  
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Bilaga 2. Figuren visar bergartstolkningen utifrån kemiska och geofysiska data som har använts för att göra en tolkning av 

berggrunden i Borrhål 1B. Notera att denna tolkning ska ses som en relativ tolkning utifrån kemiska och fysiska tolkningar sna-

rare än en korrekt litografisk tolkning.  
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Bilaga 3. Figuren visar bergartstolkningen utifrån kemiska och geofysiska data som har använts för att göra en tolkning av 

berggrunden i Borrhål 2A. Notera att denna tolkning ska ses som en relativ tolkning utifrån kemiska och fysiska tolkningar sna-

rare än en korrekt litografisk tolkning.  
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Bilaga 4. Figuren visar bergartstolkningen utifrån kemiska och geofysiska data som har använts för att göra en tolkning av 

berggrunden i Borrhål 3A. Notera att denna tolkning ska ses som en relativ tolkning utifrån kemiska och fysiska tolkningar sna-

rare än en korrekt litografisk tolkning.  
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Bilaga 5. Figuren visar bergartstolkningen utifrån kemiska och geofysiska data som har använts för att göra en tolkning av 

berggrunden i Borrhål 3B. Notera att denna tolkning ska ses som en relativ tolkning utifrån kemiska och fysiska tolkningar sna-

rare än en korrekt litografisk tolkning.  
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Bilaga 6. Figuren visar bergartstolkningen utifrån kemiska och geofysiska data som har använts för att göra en tolkning av 

berggrunden i Borrhål 2B. Notera att denna tolkning ska ses som en relativ tolkning utifrån kemiska och fysiska tolkningar sna-

rare än en korrekt litografisk tolkning.  
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Bilaga 7 Kemidata (%) 

Nr Z CaO CO2 SiO2 Al2O3 K2O MgO Fe2O3 SO3 TiO2 P2O5 Mn2O3 

1A:1 43,39 53,59 43,07 2,39 0,77 0,19 0,60 0,56 0,57 0,04 0,01 0,03 

1A:2 42,39 52,51 41,59 3,22 1,08 0,28 0,72 0,67 0,63 0,05 0,02 0,03 

1A:3 41,39 51,41 41,00 4,51 1,42 0,38 0,83 0,88 0,89 0,07 0,02 0,04 

1A:4 40,39 48,50 38,41 6,69 2,22 0,63 1,16 1,20 1,10 0,10 0,02 0,04 

1A:5 39,39 49,75 40,27 5,87 1,92 0,53 1,06 1,00 0,91 0,09 0,02 0,03 

1A:6 38,39 49,47 40,29 5,69 1,89 0,52 1,09 0,94 0,80 0,08 0,01 0,03 

1A:7 37,39 49,84 40,43 5,00 1,89 0,53 1,09 0,98 0,84 0,09 0,02 0,03 

1A:8 36,39 48,08 39,72 6,82 2,41 0,69 1,15 1,15 0,78 0,11 0,02 0,03 

1A:9 35,39 47,27 39,15 7,49 2,48 0,72 1,39 1,18 0,85 0,12 0,02 0,04 

1A:10 34,39 47,36 38,95 7,66 2,46 0,73 1,36 1,14 0,88 0,12 0,02 0,04 

1A:11 33,39 46,83 38,25 8,44 2,72 0,79 1,54 1,27 0,86 0,13 0,02 0,03 

1A:12 32,39 45,34 39,13 9,38 2,90 0,84 1,61 1,41 1,22 0,14 0,02 0,04 

1A:13 31,39 44,61 36,32 11,34 3,39 0,99 1,98 1,64 1,45 0,17 0,02 0,04 

1A:14 30,39 40,81 37,65 12,71 4,01 1,20 2,16 1,82 1,49 0,20 0,02 0,04 

1A:15 29,39 44,11 37,63 10,58 3,27 0,95 1,85 1,64 1,55 0,16 0,02 0,04 

1A:16 28,39 41,19 34,85 13,96 4,48 1,36 2,21 1,95 1,52 0,22 0,02 0,05 

1A:17 27,39 44,11 36,27 10,59 3,40 1,00 1,77 1,74 1,74 0,17 0,02 0,05 

1A:18 26,39 49,81 39,52 5,63 1,94 0,55 1,09 1,02 0,91 0,09 0,01 0,04 

1A:19 25,39 52,47 41,34 3,25 1,16 0,31 0,79 0,67 0,60 0,06 0,01 0,04 

1A:20 24,39 54,18 41,62 1,77 0,67 0,16 0,56 0,48 0,49 0,03 0,02 0,03 

1A:21 23,39 54,62 42,84 1,35 0,54 0,12 0,47 0,36 0,35 0,02 0,01 0,03 

1A:22 22,39 54,55 42,22 1,51 0,54 0,11 0,48 0,41 0,48 0,03 0,01 0,03 

1A:23 21,39 53,72 42,49 1,88 0,67 0,15 0,59 0,50 0,53 0,03 0,02 0,03 

1A:24 20,39 51,71 41,23 3,87 1,29 0,35 0,85 0,83 0,80 0,06 0,03 0,04 

1A:25 19,39 49,45 39,72 6,03 1,88 0,53 1,19 1,11 1,16 0,09 0,03 0,04 

1A:26 18,39 45,40 36,84 9,53 2,98 0,88 1,80 1,52 1,37 0,15 0,02 0,04 

             

Nr Z CaO CO2 SiO2 Al2O3 K2O MgO Fe2O3 SO3 TiO2 P2O5 Mn2O3 

1B:1 43,36 51,77 40,33 4,49 1,45 0,40 0,91 0,89 0,66 0,08 0,02 0,03 

1B:2 42,36 51,85 41,68 3,74 1,29 0,34 0,79 0,72 0,58 0,07 0,01 0,03 

1B:3 41,36 50,53 39,73 5,22 1,69 0,46 0,98 0,88 0,72 0,08 0,01 0,03 

1B:4 40,36 50,34 40,15 4,96 1,70 0,47 0,98 1,05 1,15 0,08 0,02 0,04 

1B:5 39,36 48,73 38,54 6,97 2,28 0,65 1,23 1,13 0,88 0,11 0,02 0,03 

1B:6 38,36 51,17 40,46 4,18 1,47 0,39 0,90 0,82 0,77 0,07 0,01 0,03 

1B:7 37,36 51,24 40,64 4,26 1,69 0,47 0,92 0,91 0,82 0,08 0,02 0,04 

1B:8 36,36 48,45 38,57 6,73 2,27 0,66 1,17 1,16 0,88 0,11 0,02 0,04 

1B:9 35,36 48,12 39,22 7,46 2,39 0,70 1,40 1,17 0,96 0,12 0,02 0,04 

1B:10 34,36 45,52 36,97 9,62 3,43 0,92 1,45 1,40 1,57 0,17 0,04 0,04 

1B:11 33,36 47,39 38,12 8,00 2,56 0,74 1,48 1,24 1,04 0,13 0,02 0,04 

1B:12 32,36 44,34 36,75 10,81 3,39 0,99 1,82 1,53 1,22 0,17 0,02 0,04 

1B:13 31,36 41,78 33,97 13,34 4,17 1,23 2,23 1,88 1,46 0,20 0,02 0,05 

1B:14 30,36 44,30 35,57 10,75 3,23 0,95 1,87 1,56 1,38 0,16 0,02 0,04 

1B:15 29,36 45,52 37,41 9,56 2,87 0,84 1,71 1,65 1,80 0,15 0,02 0,05 
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1B:16 28,36 38,88 32,54 16,10 5,24 1,59 2,51 2,19 1,44 0,25 0,02 0,05 

1B:17 27,36 46,45 37,43 8,53 2,77 0,81 1,56 1,48 1,48 0,14 0,01 0,04 

1B:18 26,36 49,14 39,27 6,01 2,17 0,63 1,21 1,18 1,08 0,10 0,02 0,04 

1B:19 25,36 52,84 41,99 2,63 1,00 0,26 0,69 0,59 0,53 0,05 0,01 0,03 

1B:20 24,36 53,90 43,13 1,73 0,71 0,17 0,56 0,45 0,44 0,03 0,02 0,03 

1B:21 23,36 50,76 43,54 1,17 0,46 0,10 0,47 0,34 0,35 0,02 0,01 0,03 

1B:22 22,36 54,41 42,61 1,40 0,48 0,10 0,47 0,56 0,72 0,02 0,01 0,03 

1B:23 21,36 54,20 42,31 1,86 0,68 0,15 0,59 0,51 0,49 0,03 0,02 0,03 

1B:24 20,36 51,50 40,91 3,95 1,33 0,37 0,86 0,89 0,86 0,06 0,03 0,04 

1B:25 19,36 48,00 38,65 7,63 2,38 0,68 1,47 1,21 1,01 0,12 0,03 0,04 

1B:26 18,36 45,75 37,40 9,21 2,91 0,85 1,77 1,46 1,16 0,15 0,03 0,04 

             

Nr Z CaO CO2 SiO2 Al2O3 K2O MgO Fe2O3 SO3 TiO2 P2O5 Mn2O3 

2A:1 47,29 53,61 42,51 2,36 0,88 0,22 0,50 0,51 0,11 0,05 0,01 0,03 

2A:2 46,29 53,90 42,39 2,06 0,77 0,18 0,54 0,32 0,09 0,04 0,01 0,03 

2A:3 45,29 53,05 42,14 2,62 0,91 0,23 0,64 0,55 0,29 0,04 0,01 0,03 

2A:4(2) 44,29 53,52 43,10 2,41 0,83 0,21 0,60 0,67 0,56 0,04 0,02 0,03 

2A:5 43,29 52,97 43,12 2,67 0,92 0,23 0,69 0,64 0,66 0,05 0,01 0,03 

2A:6 42,29 53,20 44,18 2,85 0,96 0,24 0,69 0,59 0,66 0,05 0,01 0,03 

2A:7 41,29 50,12 43,39 5,46 1,81 0,48 1,01 1,00 0,78 0,09 0,02 0,03 

2A:8 40,29 49,59 41,85 6,09 2,03 0,57 1,13 1,33 1,26 0,10 0,02 0,04 

2A:9 39,29 49,01 42,28 6,71 2,19 0,61 1,17 1,11 1,34 0,11 0,02 0,04 

2A:10 38,29 48,14 41,07 7,90 2,52 0,70 1,32 1,19 0,99 0,11 0,02 0,04 

2A:11 37,29 50,18 42,54 5,43 1,86 0,50 1,13 1,00 1,00 0,09 0,01 0,04 

2A:12 36,29 49,20 41,54 6,43 2,31 0,64 1,22 1,15 1,05 0,10 0,02 0,03 
2A:13 
(2) 35,29 47,80 41,76 7,78 2,53 0,74 1,38 1,23 1,04 0,13 0,02 0,03 

2A:14 34,29 46,58 41,12 9,01 3,15 0,90 1,41 1,33 1,18 0,15 0,03 0,04 

2A:15 33,29 47,53 40,42 7,95 2,55 0,74 1,40 1,21 1,12 0,13 0,02 0,04 

2A:16 32,29 47,17 40,45 8,63 2,65 0,76 1,49 1,25 1,05 0,13 0,02 0,04 

2A:17 31,29 41,50 37,22 13,61 4,27 1,27 2,20 1,96 1,24 0,21 0,02 0,05 

2A:18 30,29 44,76 36,75 10,88 3,22 0,94 1,86 1,65 1,62 0,16 0,02 0,05 

2A:19 29,29 42,79 37,00 12,23 3,78 1,11 2,06 1,91 1,71 0,19 0,02 0,05 

2A:20 28,29 43,96 36,64 11,77 3,67 1,09 1,94 1,68 1,52 0,19 0,02 0,05 

2A:21 27,29 40,21 35,31 15,25 4,88 1,48 2,30 2,10 1,39 0,23 0,02 0,06 

2A:22 26,29 46,76 36,52 8,82 2,79 0,79 1,54 1,40 1,44 0,14 0,02 0,04 

2A:23 25,29 47,51 39,44 7,71 2,71 0,80 1,40 1,44 1,39 0,13 0,02 0,04 

2A:24 24,29 52,14 42,64 3,90 1,38 0,37 0,89 0,77 1,09 0,07 0,01 0,03 

2A:25 23,29 54,00 44,01 2,08 0,76 0,19 0,57 0,49 0,64 0,03 0,02 0,03 

2A:26 22,29 54,29 44,38 1,83 0,66 0,16 0,54 0,46 0,53 0,03 0,02 0,03 

2A:27 21,29 53,70 44,87 2,10 0,69 0,16 0,58 0,57 0,59 0,04 0,02 0,03 

2A:28 20,29 52,16 44,20 3,47 1,17 0,32 0,86 0,78 0,77 0,06 0,03 0,04 

2A:29 19,29 49,56 42,16 5,92 1,89 0,54 1,18 1,05 0,89 0,09 0,03 0,04 

2A:30 18,29 48,59 41,48 6,76 2,09 0,60 1,36 1,28 1,16 0,11 0,03 0,04 

2A:31 17,29 42,04 39,03 12,85 3,85 1,15 2,27 1,87 1,51 0,20 0,02 0,05 
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Nr Z CaO CO2 SiO2 Al2O3 K2O MgO Fe2O3 SO3 TiO2 P2O5 Mn2O3 

2B:1 47,70 54,01 43,73 2,60 1,02 0,26 0,49 0,39 0,03 0,05 0,02 0,03 

2B:2 46,70 54,47 44,73 1,71 0,64 0,15 0,44 0,29 0,10 0,03 0,01 0,03 

2B:3 45,70 54,15 44,01 2,22 0,78 0,19 0,54 0,38 0,23 0,04 0,01 0,03 

2B:4 44,70 52,10 42,49 3,88 1,32 0,35 0,72 0,87 0,79 0,06 0,02 0,03 

2B:5 43,70 53,65 43,68 2,52 0,85 0,21 0,63 0,60 0,60 0,04 0,01 0,03 

2B:6 42,70 53,97 43,30 2,37 0,79 0,19 0,63 0,53 0,50 0,04 0,01 0,03 

2B:7 41,70 50,43 41,46 5,57 1,83 0,50 1,04 0,98 0,76 0,09 0,02 0,03 

2B:8 40,70 50,93 41,71 4,90 1,64 0,44 0,98 1,15 1,37 0,08 0,02 0,03 

2B:9 39,70 48,79 40,23 7,16 2,33 0,66 1,21 1,11 0,87 0,11 0,02 0,04 

2B:10 38,70 47,72 39,23 8,07 2,60 0,73 1,35 1,22 0,99 0,12 0,02 0,04 

2B:11 37,70 51,08 42,31 4,77 1,64 0,44 1,04 0,95 0,96 0,08 0,02 0,03 

2B:12 36,70 49,61 40,95 6,13 2,20 0,62 1,16 1,09 1,00 0,10 0,02 0,03 

2B:13 35,70 48,64 40,65 7,16 2,34 0,67 1,30 1,19 0,98 0,12 0,02 0,04 

2B:14 34,70 44,12 36,91 11,15 4,05 1,18 1,43 1,53 1,74 0,19 0,05 0,04 

2B:15 33,70 48,23 39,68 7,66 2,43 0,70 1,30 1,19 0,98 0,12 0,02 0,04 

2B:16 32,70 47,68 40,32 8,04 2,42 0,69 1,40 1,20 0,94 0,13 0,02 0,04 

2B:17 31,70 42,13 35,85 13,29 4,19 1,25 2,14 1,88 1,33 0,21 0,02 0,05 

2B:18 30,70 44,21 37,58 11,11 3,32 0,97 1,90 1,64 1,47 0,17 0,02 0,05 

2B:19 29,70 44,17 37,36 11,23 3,43 1,01 1,91 1,85 1,85 0,17 0,02 0,05 
2B:20 
(2) 28,70 44,02 36,91 11,61 3,58 1,05 1,92 1,61 1,19 0,18 0,02 0,05 

2B:21 27,70 40,17 34,00 15,53 4,95 1,51 2,33 2,11 1,48 0,25 0,02 0,05 

2B:22 26,70 47,93 40,18 7,72 2,42 0,68 1,39 1,21 0,97 0,12 0,01 0,04 

2B:23 25,70 48,31 40,41 7,24 2,54 0,74 1,33 1,25 1,10 0,12 0,02 0,04 

2B:24 24,70 51,37 42,33 4,40 1,56 0,43 0,92 0,86 0,80 0,08 0,01 0,03 

2B:25 23,70 54,02 43,84 2,15 0,78 0,19 0,60 0,49 0,45 0,03 0,02 0,03 

2B:26 22,70 54,31 44,68 1,81 0,66 0,16 0,51 0,46 0,46 0,03 0,01 0,03 

2B:27 21,70 53,69 43,31 2,54 0,83 0,21 0,58 0,78 1,06 0,04 0,01 0,03 

2B:28 20,70 53,24 43,79 2,62 0,88 0,22 0,68 0,65 0,71 0,05 0,03 0,04 

2B:29 19,70 50,28 40,70 5,53 1,80 0,51 1,10 1,02 0,86 0,09 0,03 0,04 

2B:30 18,70 48,98 40,38 6,56 2,04 0,57 1,28 1,20 1,09 0,10 0,03 0,04 

2B:31 17,70 41,84 35,91 13,61 4,09 1,22 2,34 1,84 1,29 0,21 0,02 0,05 

             

Nr Z CaO CO2 SiO2 Al2O3 K2O MgO Fe2O3 SO3 TiO2 P2O5 Mn2O3 

3A:1 48,80 52,61 42,89 3,38 1,16 0,31 0,64 0,49 0,09 0,06 0,02 0,02 

3A:2 47,80 53,88 43,07 2,38 0,85 0,21 0,62 0,34 0,04 0,04 0,01 0,02 

3A:3 46,80 54,03 43,06 2,44 0,94 0,23 0,67 0,34 0,03 0,05 0,01 0,02 

3A:4 45,80 53,95 43,23 2,27 0,79 0,19 0,61 0,28 0,02 0,04 0,01 0,02 

3A:5 44,80 53,89 43,71 2,36 0,79 0,18 0,57 0,30 0,07 0,04 0,01 0,02 

3A:6 43,80 52,34 42,66 3,42 1,15 0,31 0,73 0,81 0,87 0,06 0,02 0,03 

3A:7 42,80 52,93 42,85 3,17 1,04 0,28 0,71 0,71 0,79 0,05 0,02 0,03 

3A:8 41,80 52,10 42,32 3,67 1,23 0,32 0,83 0,71 0,60 0,06 0,02 0,03 

3A:9 40,80 51,29 41,80 4,98 1,51 0,40 0,94 0,81 0,63 0,08 0,02 0,04 

3A:10 39,80 47,43 39,03 8,12 2,64 0,76 1,37 1,39 1,20 0,13 0,02 0,04 

3A:11 38,80 48,51 39,82 7,55 2,38 0,68 1,29 1,22 1,04 0,11 0,02 0,04 
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3A:12 37,80 48,19 40,33 7,62 2,37 0,67 1,25 1,13 0,93 0,11 0,02 0,04 
3A:13 
(2) 36,80 48,52 40,19 6,88 2,46 0,70 1,30 1,27 1,13 0,12 0,02 0,04 

3A:14 35,80 49,70 41,29 5,74 1,98 0,56 1,14 1,00 0,89 0,09 0,02 0,03 

3A:15 34,80 49,73 41,33 6,13 2,01 0,57 1,21 1,04 0,85 0,10 0,02 0,04 

3A:16 33,80 48,46 40,28 7,36 2,32 0,69 1,31 1,10 0,91 0,12 0,02 0,04 

3A:17 32,80 48,39 40,07 7,34 2,34 0,67 1,33 1,24 1,14 0,11 0,02 0,04 

3A:18 31,80 46,13 38,14 9,48 2,88 0,84 1,58 1,33 0,98 0,15 0,02 0,04 
3A:19
(3) 30,80 43,33 35,94 12,33 3,77 1,12 2,05 1,74 1,19 0,19 0,02 0,05 
3A:20
(2) 29,80 44,49 37,51 11,09 3,28 0,94 1,89 1,66 1,51 0,17 0,02 0,05 

3A:21 28,80 44,02 36,94 11,36 3,45 1,01 1,92 1,69 1,47 0,18 0,02 0,05 

3A:22 27,80 42,02 35,65 13,70 4,25 1,28 2,18 1,91 1,42 0,21 0,02 0,05 

3A:23 26,80 41,42 34,97 14,03 4,40 1,33 2,13 1,91 1,41 0,21 0,02 0,05 

3A:24 25,80 48,28 40,30 7,56 2,36 0,66 1,33 1,22 1,08 0,12 0,01 0,04 

3A:25 24,80 47,29 39,34 8,21 2,79 0,82 1,39 1,39 1,36 0,13 0,02 0,04 

3A:26 23,80 51,68 42,29 4,26 1,45 0,40 0,87 0,83 0,80 0,07 0,02 0,04 

3A:27 22,80 52,51 42,82 3,36 1,14 0,30 0,69 0,62 0,55 0,05 0,02 0,04 

3A:28 21,80 53,91 43,52 2,43 0,84 0,20 0,56 0,53 0,62 0,04 0,02 0,04 

3A:29 20,80 52,81 43,02 3,12 1,01 0,26 0,67 0,73 0,78 0,05 0,02 0,04 

3A:30 19,80 51,24 41,68 4,66 1,54 0,43 0,99 0,96 0,89 0,08 0,03 0,04 

3A:31 18,80 47,28 38,83 8,46 2,68 0,77 1,49 1,37 1,14 0,13 0,03 0,04 

             

Nr Z CaO CO2 SiO2 Al2O3 K2O MgO Fe2O3 SO3 TiO2 P2O5 Mn2O3 

3B:1 48,06 53,34 44,34 2,78 0,97 0,23 0,71 0,40 0,08 0,05 0,02 0,02 

3B:2 47,06 53,25 43,39 2,91 1,06 0,25 0,69 0,40 0,02 0,05 0,02 0,02 

3B:3 46,06 53,33 44,12 2,59 0,96 0,23 0,63 0,35 0,02 0,05 0,02 0,02 

3B:4 45,06 53,73 44,45 2,50 0,87 0,20 0,64 0,34 0,09 0,04 0,02 0,02 

3B:5 44,06 52,12 43,78 3,30 1,13 0,30 0,75 0,74 0,81 0,06 0,02 0,03 

3B:6 43,06 53,17 44,18 2,69 0,89 0,23 0,70 0,62 0,71 0,04 0,02 0,03 

3B:7 42,06 52,12 43,81 3,60 1,20 0,32 0,81 0,73 0,76 0,06 0,02 0,03 

3B:8 41,06 50,34 42,67 5,11 1,62 0,42 0,98 0,87 0,78 0,08 0,02 0,03 

3B:9 40,06 48,25 40,99 7,11 2,35 0,67 1,25 1,25 1,20 0,11 0,02 0,04 

3B:10 39,06 48,53 41,25 6,89 2,17 0,62 1,14 1,08 0,93 0,10 0,02 0,04 

3B:11 38,06 48,16 41,07 7,45 2,34 0,65 1,23 1,12 0,93 0,11 0,02 0,04 

3B:12 37,06 50,96 42,87 4,11 1,43 0,39 0,92 0,99 1,21 0,07 0,02 0,04 

3B:13 36,06 48,53 41,25 6,54 2,31 0,65 1,19 1,07 0,87 0,11 0,02 0,03 

3B:14 35,06 48,05 41,36 6,79 2,20 0,64 1,27 1,12 0,98 0,11 0,02 0,04 

3B:15 34,06 45,93 38,86 8,90 3,09 0,90 1,38 1,28 1,29 0,15 0,03 0,04 

3B:16 33,06 45,99 38,64 7,91 2,51 0,73 1,40 1,27 0,93 0,13 0,02 0,04 

3B:17 32,06 46,33 40,00 9,47 2,91 0,84 1,59 1,34 1,17 0,15 0,02 0,04 

3B:18 31,06 42,09 36,75 12,61 3,89 1,15 2,11 1,81 1,40 0,19 0,02 0,05 

3B:19 30,06 44,06 37,87 10,83 3,18 0,93 1,83 1,56 1,44 0,17 0,02 0,05 

3B:20 29,06 43,37 37,16 11,38 3,50 1,03 1,97 1,84 1,81 0,17 0,02 0,05 

3B:21 28,06 41,48 36,34 13,10 4,05 1,22 2,11 1,84 1,41 0,21 0,02 0,05 

3B:22 27,06 39,56 34,53 15,36 4,89 1,49 2,30 2,07 1,47 0,24 0,02 0,05 

3B:23 26,06 47,75 40,48 7,05 2,16 0,61 1,28 1,14 1,09 0,11 0,01 0,04 
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3B:24 25,06 45,67 38,86 8,83 3,04 0,91 1,55 1,45 1,32 0,15 0,02 0,04 

3B:25 24,06 50,95 42,85 3,76 1,36 0,37 0,86 0,87 1,08 0,07 0,02 0,04 

3B:26 23,06 52,92 43,37 3,00 1,09 0,29 0,75 0,82 1,11 0,05 0,02 0,04 

3B:27 22,06 53,60 44,15 2,34 0,84 0,21 0,59 0,47 0,52 0,04 0,02 0,03 

3B:28 21,06 53,39 43,39 2,80 0,95 0,23 0,66 0,54 0,49 0,05 0,02 0,04 

3B:29 20,06 42,12 43,52 2,28 0,78 0,19 0,56 0,51 0,83 0,04 0,02 0,03 

3B:30 19,06 47,22 39,58 8,45 2,77 0,81 1,53 1,40 1,24 0,14 0,04 0,05 

3B:31 18,06 43,85 38,82 8,41 2,59 0,74 1,50 1,27 1,18 0,13 0,02 0,04 
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