
Metodundersökning: Utvärdering av borrhålskartering avseende 
kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, 

Gotland
På nordöstra Gotland, i Slite, har en metod för kemisk
karaktärisering av den siluriska lagerföljden prövats. Syftet med
studien har varit, att på uppdrag av Cementa AB ta fram en
förbättrad och effektivare metod för karaktärisering av kalksten från
borrhålsinformation som är anpassad för deras industriella
verksamhet. I figur 1 kan en översiktsbild över Cementas
fabriksområdet ses. I figur 2 kan lokaliseringen av File Hajdarbrottet
ses.

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 uppbyggnad.

Undersökningsområdet, File Hajdar, omfattar 6 borrhål med ett
inbördes avstånd på ca 50*20 m (3 st placerade längs med
pallkanten, figur 3 ) mellan borrhålen. I samband med borrning togs
ett kaxprov varje meter som provbereddes och analyserades i
Cementas laboratorium. Resultaten jämfördes med information från
en traditionell geofysisk 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 kaxproven.

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 lagerföljder mellan närliggande borrhål. Metoden visar
sig tillfredställande för en indelning och bedömning av lagerföljdens
kemiska och mineralogiska uppbyggnad men inte tillräckligt exakt
för en mer noggrann klassificering av förekommande bergarter.

Resultat
En sammanställning av resultaten har gjorts för varje borrhål och
presenteras grafiskt som loggar för varje borrhål (figur 4). 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. Undersökningsområdet 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 redovisas i API-
enheter som är en standardiserad enhet framtagen av ”American
Petroleum Institute”.

Slutsats
Är att den prövade metoden har visat sig vara tillförlitlig för en
kemisk karaktärisering av kalkstensberggrund avsedd för
cementtillverkning. Metoden ger tillsammans med en geofysik
borrhålsloggning jämförbar klassificering av berggrundens kemiska
profil och uppdelning. Däremot kan den inte på samma sätt ge en
exakt beskrivning av förekommande bergarter. Utifrån en enklare
kostnadsanalys är den nya framtagna metoden klart billigare än den
klassiska metoden. Kostnaden blir mer än hälften 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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