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Sammanfattning: Slagkäglor är konformade makro- megastrukturer med strieringar som divergerar från konens 
spets. De har endast observerats i nedslagsstrukturer, meteoriter och explosionskratrar, och är på jorden därför näst-
an unika för nedslagsstrukturer. På grund av detta kan slagkäglor användas för att identifiera nedslagsstrukturer 
samt ge kvantitativa data om dessa nedslagsstrukturer. Dock kan slagkäglor vara svåra att identifiera om de är då-
ligt definierade, eller om de har bildats i grovkorniga bergarter. Dessutom kan de likna andra typer av strukturer, 
som bildats av andra geologiska processer. 
 Med hjälp av analyser i form av optisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi (SE-, BSE-, EDS- och EBSD-
analyser) har karbonatslagkäglor från nedslagsstrukturen Charlevoix i Kanada undersökts i sökandet efter en mikro-
struktur som är unik för slagkäglor. En sådan mikrostruktur skulle kunna användas för att identifiera slagkäglor och 
kanske få reda på mer information om nedslaget. Studien har resulterat i att ingen unik mikrostruktur har kunnat 
konstateras i de undersökta slagkäglorna. Däremot är studien inte omfattande nog att kunna utesluta att en sådan 
mikrostruktur finns. Tecken på mikrodeformation i slagkäglor är tryckberoende, och dessutom är det kanske möj-
ligt att de kan vara beroende av slagkäglans storlek, kvalitet och mineralsammansättning. Därför bör vidare under-
sökningar göras på karbonatslagkäglor från andra nedslagsstrukturer.  
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Study of microstructures on carbonate shatter cones from the 

Charlevoix impact structure, Canada 
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Abstract: Shatter cones are conical macro- mega structures with striations that diverge from the apex of the cone. 
They have only been observed in impact structures, meteorites and explosion craters, and is on earth therefore al-
most unique for impact structures. Because of this, shatter cones can be used to identify impact structures and give 
quantitative data about these impact structures. However, shatter cones can be difficult to identify if they are poorly 
developed, or if they have formed in coarse-grained rocks. They can also be similar to other types of structures 
formed by different geological processes. 
 Using analyzes in the form of optical microscopy and scanning electron microscopy (SE-, BSE-, EDS- and 
EBSD-analyzes), carbonate shatter cones from the Charlevoix impact structure in Canada have been examined in 
search after a microstructure that is unique to shatter cones. Such a microstructure could be used to identify shatter 
cones and perhaps to find out more information about the impact. This study has resulted in that no unique micro-
structure have been identified in the examined shatter cones. However, the study is not comprehensive enough to 
exclude the possibility of such a microstructure. Signs of microdeformation in shatter cones are pressure dependent, 
and perhaps they depend on the cone size, development and mineral composition of the shatter cone as well. There-
fore, further investigations should be made on carbonate shatter cones from other impact structures.    
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1  Introduktion 
Bland geologer i de flesta fält är det välkänt att chock-
ad kvarts kan användas för att identifiera, och katego-
risera, förhistoriska nedslagskratrar. Genom att titta på 
mineralet i mikroskop går det att se om ett kvartskorn 
har blivit chockat eller inte på grund av vissa unika 
mikrostrukturer. Vad som inte är lika känt är att även 
slagkäglor kan användas för att identifiera en nedslags-
struktur.  

Slagkäglor (eng. shatter cones) är konformade 
makro- megastrukturer med divergerande strieringar 
som kan bildas i nedslagskratrar. Då de bildas vid 
tryck som överstiger det tryck som genereras vid kon-
ventionella geologiska processer är slagkäglor nästan 
unika för nedslagsstrukturer, och har i övrigt endast 
observerats i storskaliga explosionskratrar (Bunch & 
Quiade, 1966; Roddy & Davis, 1977) och meteoriter 
(Dietz, 1966). 

Omfattande forskning kring slagkäglor kan leda 
till att de inte bara kan användas för att hitta en ned-
slagsstruktur, utan även för att kvantitativt uppskatta 
t.ex. nedslagsstrukturers diameter (Osinski & Ferrière, 
2016). Slagkäglor kan dock kan vara svåra att upp-
täcka i vissa bergarter och särskilja från andra liknande 
geologiska strukturer. 

Syftet med detta projekt är att undersöka om slag-
käglor i karbonatbergarter uppvisar en unik mikro-
struktur som kan vara diagnostiserande för slagkäglor 
och därmed för en nedslagsstruktur, samt om dessa 
eventuella mikrostrukturer även kan användas för att 
avgöra chockvågens riktning. Dessa mikrostrukturer 
skulle kunna användas för att särskilja slagkäglor från 
andra, ej nedlagsrelaterade, strukturer samt för att i 
större utsträckning kunna identifiera och utforska ned-
slagsstrukturer. Arbetet baseras på slagkäglor i karbo-
natbergart från nedslagsstrukturen Charlevoix i Ka-
nada och utförs med mikroskopiska analyser i form av 
optisk mikroskopi och svepelektronmikroskopi. 
 

2 Bakgrund 
2.1  Nedslagskratrar 
När en projektil träffar markytan med hög hastighet 
och högt tryck sprids en chockvåg i marken, och mål-
bergarten påverkas så att karaktäristiska strukturer 
bildas. Detta resulterar i en nedslagskrater vars bild-
ning delas in i tre stadier: Kontakt och kompression, 
utschaktning samt modifikation (Gault et al., 1966).  
 Kontakt och kompression sker så fort projektilen 
får kontakt med marken och varar som mest bara i 
några sekunder. Tryck som kan överstiga 100 GPa 
uppstår vid nedslagspunkten, och det höga trycket på-
verkar både projektilen och målbergarten vilket leder 
till att smältning samt förångning förekommer. Tryck-
et minskar med större avstånd från nedslagspunkten, 
och i ett stort område råder 10–50 GPa. I detta område 
förekommer chockdeformation (French, 1998). På 
ännu större avstånd från nedslagspunkten sjunker 
trycket ytterligare, och vid kraterns rand kan trycket 
ligga på 0,01–3 GPa, beroende på geologiska förhål-
landen (Kieffer & Simonds, 1980). Sänkan som bildas, 
som till en början är ungefär lika stor som själva pro-
jektilen, börjar växa redan under detta stadie (Melosh, 
1989).  
 I utschaktningsstadiet expanderar chockvågorna 

vilka delvis reflekteras och bildar frisläppsvågor (eng. 
release waves), och en s.k. tillfällig krater bildas. Be-
nämningen tillfällig krater betyder att den kommer 
påverkas av gravitation och därmed fortsätta utvecklas 
(Melosh, 1989). Berggrunden bryts upp och pressas ut 
från nedslagspunkten vilket resulterar i en skålformad 
sänka (French, 1998). Eftersom trycket är högt även 
långt från nedslagspunkten kastas material ut även där, 
och den slutliga kratern kan ha 20–30 gånger större 
diameter än projektilen (French, 1998). Upplyftande 
av ytliggande berg leder till att den tillfälliga kraterns 
rand bildas. När chockvågorna och frisläppsvågorna 
inte längre har tillräckligt mycket energi för att kunna 
omplacera material slutar den tillfälliga kratern att 
växa och utschaktningsstadiet avslutas. Förloppet bru-
kar enbart ta upp till 2 minuter (French, 1998), varefter 
modifikationsstadiet tar vid. 
 Modifikationsstadiet beror, till skillnad från de 
andra stadierna, inte på processer associerade med 
nedslaget. Eftersom chockvågorna i detta skede inte 
längre har förmågan att påverka berggrunden är det 
istället konventionella faktorer som styr den tillfälliga 
kraterns utveckling, t.ex. gravitation. De inledande och 
största modifierande processerna tar bara några minu-
ter (Melosh, 1989), men därefter har modifikationssta-
diet inget tydligt avslut då processerna gradvis övergår 
till konventionella geologiska processer, t.ex. erosion 
och sedimentation. ”En enkel definition är att modifi-
kationsstadiet avslutas ’när saker slutar falla’” (French, 
1998). 
 I vilken utsträckning den tillfälliga kratern modifie-
ras i modifikationsstadiet beror framför allt på kraterns 
storlek. Medan små tillfälliga kratrar modifieras i liten 
grad, kan stora tillfälliga kratrar utsättas för stora 
strukturella förändringar. Tre typer av slutliga ned-
slagsstrukturer har klassificerats beroende på i vilken 
utsträckning den tillfälliga kratern modifieras: enkla 
kratrar, komplexa kratrar och multiringkratrar (French, 
1998). Här kommer dock multiringkratrar utelämnas 
på grund av bristande relevans.   
 
2.1.1   Enkla kratrar 
Små tillfälliga kratrar som inte förändras mycket i mo-
difikationsstadiet ger upphov till enkla kratrar. Dessa 
har enbart modifierats genom omplacering av små 
mängder utkastat material och genom begränsad kol-
laps av kraterväggarna (French, 1998) (Fig. 1). Till 
följd av dessa processer kan kraterns diameter växa 
med ungefär 19% (Melosh, 1989). Kratern fylls även 
med utkastat material, samt material från dess väggar 
och rand, till ungefär halva sitt djup (French, 1998). I 
övrigt bevaras i stor utsträckning den tillfälliga kra-
terns morfologi.  
 
2.1.2   Komplexa kratrar 
I de fall där den tillfälliga kratern är så pass stor att 
den utsätts för omfattande strukturella förändringar 
blir dess slutliga form en komplex krater. Gränsen 
mellan en enkel och en komplex krater på jorden går 
vid en kraterdiameter på ca 4 km i kristallina bergarter 
och ca 2 km i sediment (French, 1998).  
 Komplexa kratrar (Fig. 2) bildas då en tillfällig 
krater blir utsatt för gravitationskollaps (Melosh, 
1989). De karaktäriseras av en upphöjd region i mitten 
av kratern, den s.k. centrala upphöjningen, som bildas 
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Fig. 1: Bildningsförlopp för en enkel krater. A och B utgör kontakt- och kompressions-
stadiet, då projektilen når marken och sänkan bildas och börjar expandera. Kontakt- och 
kompressionsstadiet varar bara några sekunder. C och D utgör utschaktningsstadiet. Då 
pressas berggrunden ut från nedslagspunkten och en tillfällig krater bildas. Även detta 
stadie är kort och varar enbart upp till 2 minuter. E beskriver modifikationsstadiet då 
kraterväggarna kollapsar i liten grad och kratern fylls med material. F visar den slutgil-
tiga enkla kraterns form. Figur modifierad efter French (1998).  
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Fig. 2: Bildningsförlopp för en komplex krater. Fram till modifikationsstadiet är processen lik den för enkla kratrar, med undan-
tag för ett högre tryck och större spridning av chockvågen vilket leder till en större tillfällig krater (A).  B och C illustrerar 
bildandet av den centrala upphöjningen samt början till kollaps längs kraterns rand i modifikationsstadiet. D visar den slutgiltiga 
komplexa kraterns form. Figur modifierad efter French (1998).  
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på bara några minuter (Melosh, 1989) av att berg un-
der mitten av kratern lyfts upp (Dence, 1966). Kom-
plexa kratrar karaktäriseras också av kollaps längs 
kraterns kant, där förkastningar skapas som bildar kon-
centriska sänkor, s.k. ringgrabens (French, 1998).  

Större tillfälliga kratrar genererar mer komplexa 
strukturer. Den centrala upphöjningen kan t.ex. i en 
större struktur se ut som serier av koncentriska ringar 
och sänkor istället för en upphöjning (French, 1998).  

 
2.2  Slagkäglor 
När en nedslagskrater har bildats kommer den, bero-
ende på var den bildats, att utsättas för erosion, sedi-
mentation och kanske deformation och andra tekto-
niska processer (French, 1998). Det gör att gamla ned-
slagsstrukturer kan vara svåra att identifiera och karak-
tärisera. Slagkäglor (eng. shatter cones) är strukturer 
som kan användas i detta syfte. 

 Slagkäglor har identifierats i nedslagsstrukturer, 
platser för storskaliga explosioner (Bunch & Quaide, 
1966; Roddy & Davids, 1977) samt i viss mån även 
meteoriter (Dietz, 1966). De är makro- megastrukturer 
och ser ut som ofullständiga eller fullständiga koner, 
med divergerande strieringar som strålar ut från spet-
sen (s.k. horsetailing) (French, 1998) (Fig. 3—4). 
Längs ytorna kan det även förekomma smälta och 
glasformation (Gibson & Spray, 1998; Gay, 1976) 
samt sekundära koner (French, 1998).  

låga tryck (2–10 GPa), vilket bidrar till att de kan bil-
das i en stor del av målbergartens volym (e.g. French, 
1998). Slagkäglor verkar framför allt vara närvarande i 
stora (komplexa) nedslagsstrukturer, men har i vissa 
fall även identifierats i små nedslagsstrukturer 
(Baratoux & Reimold, 2016).  

Storleken varierar från några millimeter till meter 
(French, 1998), och enligt Osinski & Ferrière (2016) 
finns ett samband mellan storlek och kvalitet, och var i 
nedslagsstrukturen slagkäglorna hittas. I Charlevoix-
strukturen, som är fokus i denna studie, finns de mest 
väldefinierade slagkäglorna i en zon längs radien ~7 
km från nedslagsstrukturens centrum, och utanför och 
innanför denna zon är slagkäglorna sämre definierade. 
Slagkäglor upphör att förekomma ca 12 km utanför 
den centrala upphöjningen (Robertson, 1968). De 
största slagkäglorna hittas i utkanten av slagkäglornas 
utbredning (Osinski & Ferrière, 2016). Detta mönster 
är dock annorlunda i Tunnunik-strukturen och i 
Haughton-strukturen, där mängden slagkäglor, samt 
deras kvalitet, minskar ut från nedslagsstrukturens 
centrum. Slagkäglornas storlek ökar däremot mot ut-
kanten av deras utbredning, där det i Tunnunik-
strukturen har identifierats slagkäglor som är >1 meter 
stora (Osinski & Ferrière, 2016). 

Hur slagkäglor bildas är inte säkerställt, men en-
ligt Baratoux & Melosh (2003) bildas de då chockvå-
gen sprids på grund av heterogeniteter i målbergarten. 
Det stressmönster som uppstår ”skapar böjda sprickor 
längs koniska ytor”.  

Det hävdas att slagkäglor generellt bildas med 
spetsen uppåt (French, 1998) och att slagkäglor ofta är 
parallella och har en dominerande riktning. Detta har 
varit ett argument för att orienteringen av konspetsarna 
visar vilken riktning chockvågen kommer ifrån 
(French & Koeberl, 2010). Dock har det rapporterats 
fall där slagskäglor har en mycket varierande oriente-
ring (Osinski & Ferrière, 2016).  

 
2.3 Nedslagsstrukturen Charlevoix 
Fokus för denna studie är Charlevoix-strukturen som 
är belägen i Kanada, ca. tio mil nordöst om Quebec 
(Robertson, 1968). Det är en komplex nedslagsstruktur 
där Mont des Éboulements utgör den centrala upphöj-
ningen (Buchner et al., 2010). Berggrunden består av 
kambro-ordoviciska kalkstenar och sandstenar, vilka 
överlagrar 0,9 miljarder år gamla charnockitiska och 
granitiska gnejser, migmatiter, anortositer och intrus-
ioner (Buchner et al., 2010). I området finns tydliga 

Fig. 4: Handstuffen med slagkäglor som studeras i detta 
projekt kommer från nedslagsstrukturen Charlevoix i Kanada 
och består av en finkornig karbonatbergart. De divergerande 
strieringarna ger upphov till s.k. horsetailing.  

Fig. 3: Exempel på välbildad slagkägla. Foto av 

JMGastonguay, hämtat 2018-05-18 från https://

en.m.wikipedia.org/wiki/Shatter_cone#/media/File%

3AShatterConeCharlevoix1.jpg  

 Slagkäglor förekommer i alla typer av bergarter 
men observeras lättast i finkorniga bergarter som t.ex. 
kalksten och sandsten (French, 1998). De observeras 
ofta i nedslagsstrukturers centrala upphöjning, men de 
kan enligt Osinski & Ferrière (2016) hittas ”i alla hu-
vudsakliga stratigrafiska miljöer i nedslagskratrar och 
i alla typer av impaktiter (litiska nedslagsbreccior, 
smältbärande nedslagsbreccia, och nedslagssmälta)”. 
De hävdar även att anledningen till att slagkäglor i 
många fall huvudsakligen observeras i den centrala 
upphöjningen är för att de bergarterna ofta bevaras 
längre tid än övriga delar av nedslagsstrukturen. Detta 
påstående är konsekvent med att slagkäglor bildas vid 
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tecken på tektoniska händelser relaterade till bildandet 
av Appalacherna. Förkastningar löper tvärs över ned-
slagstrukturen vilket resulterar i att endast ungefär 
halva nedslagsstrukturen är synlig idag (Buchner et al., 
2010) (Fig. 5). 

Nedslagsstrukturen är en av de 15 största ned-
slagsstrukturerna på jorden (Buchner et al., 2010) men 
storleken är osäker. Enligt Rondot (2000) har struk-
turen en diameter på ~56 km, vilken är baserad på om-
rådets topografi. Men i en artikel från 2016 presenterar 
Osinski och Ferrière ett matematiskt samband baserat 
på den rumsliga spridningen av slagkäglor i en ned-
slagsstruktur, vilket ledde till förslaget att struk-
turens diameter är 70 km. 

Även Charlevoix-strukturens ålder är omdiskute-
rad. Tidigare studier har pekat på att kratern bildades 
under ordovicium alternativt devon (Robertson, 1975; 
Whitehead, 2003; Buchner et al., 2010). Datering har 
visat sig osäker vilket enligt Buchner et al., (2010) kan 
bero på de tektoniska processer som präglar området. 
Dessa kan ha orsakat partiell termal nollställning av 
nedslagssmältorna, och därmed resulterat i en yngre 
ålder vid datering av dessa smältlitologier. Däremot 
kan områdets övriga geologi ge strukturen en relativ 
ålder. Bergarternas ålder ger en maximiålder på ~460–
450 miljoner år (Buchner et al., 2010) och de tekto-
niska processerna relaterade till den Taconiska och den 
Acadianska orogenesen ger strukturen en minimiålder 
på ~377 miljoner år (Whitehead, et al., 1996; Buchner 
et al., 2010). Charlevoix-strukturen kan därmed bedö-
mas vara max ~460 miljoner år och minst ~377 miljo-
ner år gammal.  

 

2.4 Tidigare studier 
I nuläget finns det ingen omfattande studie kring mik-
rostrukturer i karbonatslagkäglor. Huson et al. (2011) 
fann att karbonatbergarter från Sierra Madera-
strukturen, vilka uppvisade en omfattande mängd slag-
käglor, gick att särskilja från liknande karbonatbergar-
ter som ej blivit utsatta för chock. Detta på grund av 
att de chockade karbonaterna vid X-Ray Diffraction-
analys (XRD) hade bredare toppar i XRD-spektrat. I 
övrigt uppvisade de däremot inte alltid tydliga tecken 
på deformation. Däremot fann de mikrostrukturer rela-
terade till slagkäglor i kvarts i form av planar micro-
structures, grain fracturing och toasting (Huson et al., 

Fig. 5: Digital höjdmodell över Charlevoix-strukturen (vit 
cirkel) som är fokus i detta arbete. Nedslagsstrukturen är inte 
bevarad i sydväst på grund av tektoniska processer. De 
svarta linjerna representerar två förkastningar. ME: Mont des 
Éboulements. Modifierad efter Buchner et al. (2010).  

Fig. 6: Skiss av handstuffen från vilken de analyserade tunn-
slipen togs. De svarta linjerna på ovansidan representerar en 
schematisk bild av strieringarna i slagkäglestrukturen, och de 
röda linjerna representerar sprickor i handstuffen och tunns-
lipen. Tunnslip 1 togs från handstuffens ovansida och tunn-
slip 2 togs från handstuffens kortsida, d.v.s. vinkelrätt mot 
slagkäglestrukturen. Skissen är inte skalenlig. 

2011). Även Zaag et al. (2016) gjorde en omfattande 
studie där de studerade slagkäglor i sandsten från Serra 
da Cangalha-strukturen. I kvartskornen observerade de 
planar deformation features nära slagkäglans yta, 
subplanar och planar fractures samt en särskild tvåsi-
dig fjäderstruktur som tidigare enbart har påträffats 
som ensidig.  
 Enligt French (1998) finns tydliga mikroskopiska 
tecken på deformation endast i de slagkäglor som bil-
dats vid minst 10 GPa, vilket tyder på att förekomsten 
av mikrostrukturer är beroende av tryck och därmed 
beroende av nedslagets karaktär. Det framgår dock 
inte om dessa mikrostrukturer är generella deformat-
ionsstrukturer eller om de är kopplade till slagkäg-
lorna. 
 

3  Metoder 
Två tunnslip erhölls från en slagkägla i handstuff. Det 
ena tunnslipet är taget från strukturens ovansida 
(tunnslip 1) och det andra tunnslipet är taget vinkelrätt 
mot strieringarna (tunnslip 2) (Fig. 6).  

3.1  Bildanalys  
Tunnslipen scannades in i datorn med hjälp av dia-
bildsscannern Canoscan FS 4000 US med upplösning-
en 4000 DPI, varefter en övergripande undersökning 
av tunnslipen kunde göras. 

 
3.2  Optisk mikroskopi  
Slagkäglan studerades i stereomikroskop Olympus 
SZX10.  

Tunnslipen studerades i optiskt mikroskop, Nikon 
Eclipse E400 POL, i planpolariserat och korspolarise-
rat ljus med 5x samt 10x förstoring. 

 
3.3  Svepelektronmikroskopi (SEM) 
Vid SEM-analyser sänds en elektronstråle ut som träf-
far provets yta (Klein & Philpotts, 2012). Från provet 
emitteras två typer av elektroner: sekundära elektroner 
och tillbakastudsande elektroner (Honjo & Berggren, 
1967).  
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Electron Secondary Imaging (SE) används då de 
sekundära elektronerna detekteras av instrumentet. De 
sekundära elektronerna frigörs då provet laddas ur till 
följd av att elektronstrålen når provet (Honjo & Berg-
gren, 1967). Med hjälp av SE-analyser kan man stu-
dera provets topografi. 
  Backscatter Electron Imaging (BSE) används då 
instrumentet detekterar de elektroner som sänds ut i 
elektronstrålen, och som sedan reflekteras mot provets 
yta (Honjo & Berggren, 1967). BSE-analyser visar 
skillnader i sammansättning i gråskala. 
 Energy Dispersive Spectral Analysis (EDS) kan 
göras för att analysera vilken kemisk sammansättning 
en punkt eller ett område har. Instrumentet detekterar 
då den röntgenstrålning som emitteras från atomerna i 
provet (Goldstein et al., 2018). 
 Electron Backscatter Diffraction (EBSD) görs för 
att analysera kristallografiska riktningar. När elektron-
strålen träffar provet sker en interaktion med kristall-
gittret vilket leder till att elektroner sprids. När sedan 
en elektron kolliderar med atomstrukturen ändras dess 
bana. Olika elektroner sprids åt olika håll beroende på 
hur nära en atomkärna de kolliderar, och resultatet är 
ett mönster av Kikuchi-band, vilket är unikt för varje 
mineral. Programmet i datorn tolkar dessa mönster och 
räknar ut vilket mineral det är samt vilken orientering 
mineralet har (Prior et al., 1999).  
 
3.3.1   Provpreparation 
Inför SEM-analyserna preparerades tunnslipet med 
colloidal silica. Tunnslipet kolbelaggdes med 4,6 nm 
för EBSD och 23,5 nm respektive 31,2 nm för övriga 
analyser gjorda på tunnslip 1 respektive tunnslip 2. En 
stubb sattes på baksidan av tunnslipet och tejpades fast 
med silvertejp respektive målades med silverfärg 
(colloidal silver).  
 
3.3.2   Utförande 
SEM-analyserna utfördes på Tescan Mira 3. Både SE– 
och BSE-bilder registrerades vid analyserna. Genom 
hela analysen användes HV = 15 kV och WD = ~15 
mm. Stigmator och beam intensity justerades vid be-
hov. Med EDS-analys gjordes kartläggning av den 
kemiska sammansättningen, samt analys av den ke-
miska sammansättningen i punkter. 
 EBSD-analyser utfördes enbart på tunnslip 2 och 
då användes en förinställd provhållare med 70° sned-
ställning, samt standardparametrar för enhetscell 
(4,990 Å). Vid analysen studerades kalcitkristallernas 
och dolomitkristallernas c-axel (plan {0001}) samt 
kvartskristallernas c-axel (plan {001}), och bilder regi-
strerades med fosforskärm. 
 

4  Resultat 
Vid observation av slagkäglan i stereomikroskop hitta-
des avvikande mineraliseringar på slagkäglans yta, 
samt sprickor med en gemensam riktning som löper 
genom slagkäglans strieringar (Fig. 7). Dessa sprickor 
studerades även i tunnslipen vid bildanalysen (Fig. 8—
9). Vid bildanalysen observerades även mörka och 
ljusa stråk, 1 – 2 mm breda, med en dominerande rikt-
ning i vinkel mot sprickorna.  

Analyser med optiskt mikroskop visar på att 
bergarten har ett finkornigt matrix med inslag av 
klaster (Fig. 10), samt att sprickorna är 10 – 40 μm 

breda och fyllda med mindre finkornig kalcit med tvil-
lingar. Även i optiskt mikroskop observerades mörka 
och ljusa stråk, men ingen ytterligare information om 
dessa stråk kunde erhållas genom optisk mikroskopi.  

Kalcittvillingar kan även ses i SEM genom SE- 
och BSE-analyser (Fig. 11). Då observerades också 
repor med slumpmässig orientering och frekvens 
(Bilaga 1). 

EDS-analyser i svepelektronmikroskop visar på 
att bergarten innehåller stora mängder kalcium, kisel 
och syre, samt mindre mängder magnesium, kol, järn, 
svavel, aluminium, zink, natrium, klor och kalium (se 
exempel i Bilaga 2). Över ett mörkare område visar 
EDS-analysen på högre halt kol jämfört med omgiv-
ningen (Fig. 12).  

Vid EDS-kartläggning när provet var snedställt 
70° syntes en särskild struktur som framför allt var 
tydlig i distributionen av kisel (Fig. 13). Denna struk-
tur påträffades dock inte när provet inte längre var 
snedställt.  

EBSD-analyserna visar att kalcit– och dolomitkri-
stallerna har slumpmässiga orienteringar (Fig. 14 A—
B)). Däremot finns tendenser till en dominerande 
kristallografisk riktning i kvartskristaller (Fig. 14 C—
D).  

Fig. 7: Foto av den handstuff från vilken de analyserade 
tunnslipen är tagna. De röda linjerna markerar sprickor som 
löper genom strieringarna.  

Fig. 8:  Inscannad bild av det tunnslip som är taget från 
stuffens ovansida (tunnslip 1). Notera setet med sprickor 
(vita linjer) samt de mörka och ljusa stråken vars generella 
riktning (svart pil) ligger ca 90° gentemot sprickorna.  
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Fig. 12: Vänster: BSE-bild över ett mörkt område i tunnslip 2. Höger: EDS-kartläggning visar att mängden kol (ljusrött) 
är högre i den vänstra bildens mörka partier.  

 

Fig. 11: BSE-bild (tunnslip 1) som tydligt visar 
tvillingar i kalcit. 

Fig. 10: Översiktsbild (tunnslip 2) tagen i optiskt mikroskop 
med 5x förstoring och korspolariserat ljus. Bergarten består av 
ett finkornigt matrix med klaster, samt kalcitfyllda sprickor (vita 
linjer). Det går även att skymta mörka och ljusa områden. 

Fig. 9:  Inscannad bild av det tunnslip som är tagit från 
stuffens kortsida (tunnslip 2). Även här är sprickorna (vita 
linjer) och stråken framträdande, med skillnaden att stråkens 
generella riktning (svart pil) här är ca 45° gentemot sprick-
orna. Detta slip är taget vinkelrätt från slagkäglestrukturen, 
vilket innebär att ojämnheterna på tunnslipets ovansida mot-
svarar strukturens ryggar och sänkor.  
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Fig. 13: Vänster: EDS-analys i SEM på 70° vinklat prov. Bilden visar distribution av kisel. Notera strukturen som 
börjar i nedre vänstra hörnet och sprider sig solfjäders-likt över stor del av området, med undantag för nedre högra 
hörnet. Ljusare blå indikerar högre halt kisel. Höger: Samma område (upp och ner) som i vänster bild men utan sned-
ställt prov. Ingen struktur i kisel kunde ses vid denna analys. Ljusare blå indikerar högre halt kisel. 

Fig. 14: Resultat från EBSD-analys presenterad i stereogram (övre hemisfären) visar den kristallografiska riktningen 
hos kristallernas c-axlar. A. Riktningen hos kalcitkristallernas c-axlar (plan {0001}). Analysen visar att kalcitkristaller-
nas riktning är slumpmässig. B. Riktningen hos dolomitkristallernas c-axlar (plan {0001}). Även dessa kristaller har 
slumpmässig riktning. C. Riktningen hos kvartskristallernas c-axlar (plan {001}). Dessa kristaller uppvisar en tendens 
till dominerande kristallografisk riktning nära 90°. D. Samma data som i C presenterad som contour map. Röd färg 
indikerar högre densitet av datapunkter och blå färg indikerar låg densitet av datapunkter. 
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5 Diskussion 
5.1  Diskussion av resultat 
Kartläggningen av grundämnen som gjordes i SEM-
analyserna visar att det finns stor mängd kalcium, syre, 
magnesium och kisel samt mindre mängder kol, järn, 
svavel, aluminium, zink, natrium, klor och kalium. 
Den visar också att små områden med högre kolhalt 
förekommer. Denna kartläggning, samt observation av 
kristallernas utseende i BSE-analys, ligger till grund 
för tolkningen att denna bergart huvudsakligen består 
av kalcit, dolomit och kvarts, men även lermineral 
samt mindre mängder pyrit. Detta indikerar att även de 
avvikande mineraliseringarna på slagkäglans yta är 
någon typ av järnsulfid. Den högre halt kol som obser-
verades vid EDS-analyser av de mörkare partierna 
tolkas vara organiskt material och anses vara en primär 
struktur från när bergarten bildades. Dessa mörka om-
råden är i mindre skala än de stråk som studerades 
med bildanalys och optisk mikroskopi, och dessa stora 
mörka och ljusa stråk var inte tydligt synbara i SEM. 
Dock är det ändå troligt att även de stora stråken är 
relaterade till mängd organiskt material då detta är en 
möjlig förklaring till färgskiftningar i en karbonat-
bergart. Stråkens dominerande riktning kan ha att göra 
med chocktrycket som genererades vid nedslaget, men 
det går inte att avgöra utifrån resultaten om detta är 
fallet. 

De kalcitfyllda sprickorna som observerats i både 
tunnslip och slagkägla, och som tidigare förmodades 
vara relaterade till slagkäglestrukturen, antas nu vara 
oberoende av slagkäglestrukturen eftersom de löper 
genom strieringarna och inte har någonting gemensamt 
med slagkäglestrukturens riktning. De antas därför 
vara sekundära strukturer som bildats efter att nedsla-
get skedde och slagkäglan bildades. En hypotes är att 
de bildades till följd av tektoniska processer relaterade 
till den Taconiska och Acadoniska orogenesen. Kalcit 
kan då ha vandrat genom bergarten och fällts ut i 
sprickorna. Denna hypotes stöds av det faktum att 
Buchner et al. (2010) konstaterade att termal nollställ-
ning kan vara en anledning till svårigheterna att datera 
nedslagsstrukturen, vilket alltså indikerar att området 
är tektoniskt påverkat även där den ursprungliga ned-
slagsstrukturen är bevarad. Det är också möjligt att 
detta har haft betydelse för de mörka och ljusa stråken, 
då de tektoniska processerna kan vara ytterligare en 
förklaring till stråkens dominerande riktning. 

Den särskilda strukturen som observerades vid 
EDS-kartläggning när provet var snedställt observera-
des inte när provet inte var snedställt. Om strukturen 
var ett resultat av att snedställningen förstärkte en be-
fintlig struktur, eller om nedställningen orsakade struk-
turen, är svårt att veta. Strukturen var mest framträ-
dande i distributionen av kisel, men syntes även i sva-
vel, magnesium, kalcium och kol. Detta är intressant 
att notera då en störning orsakad av snedställningen 
rimligtvis borde vara lika framträdande i samtliga 
grundämnen som är närvarande, med reservation för 
mängd och utbredning. På grund av att strukturen en-
bart observerades vid snedställt prov finns det dock 
inte underlag för att säga att strukturen faktiskt är när-
varande i bergarten.  

EBSD-analysen visar att kalcit- och dolomitkristal-
lerna har slumpmässiga orienteringar. Däremot går det 

att ana en dominerande kristallografisk riktning i 
kvartskristallerna. Varför kvartskristallerna uppvisar 
en dominerande kristallografisk riktning, men inte 
kalcit- och dolomitkristallerna, går inte att med säker-
het avgöra utifrån denna studies resultat. Det är dock 
möjligt att en dominerande kristallografisk riktning har 
funnits i kalcit- och dolomitkristallerna, men att de 
tektoniska processer som präglat området har påverkat 
även detta. Någon typ av omkristallisation kan ha skett 
som har lett till kalcit- och dolomitkristallernas slump-
mässiga riktning, men som inte påverkade kvartskri-
stallerna i lika stor grad. Om detta inte är fallet, och att 
det är någon annan anledning till att kvartskristallerna, 
men inte kalcit- och dolomitkristallerna, har en domi-
nerande kristallografisk riktning är det ändå värt att 
undersöka vidare. Detta på grund av att strukturen i 
EDS-kartläggningen var mest framträdande i distribut-
ionen av kisel, och en koppling mellan strukturen och 
EBSD-resultaten kan vara betydelsefull om denna 
struktur visar sig vara äkta. Dock är EBSD-analysen 
något som med fördel kan upprepas för att få utförli-
gare resultat. Denna studie presenterar enbart lite data 
från EBSD-analyser då analysen var svår att genom-
föra på grund av störningar. Det kan bero på att tunns-
lipet var dåligt preparerat, eller på att colloidal silica 
var frätande mot kalciten alternativt orsakade meka-
nisk slitning på tunnslipet. Detta stöds av närvaron av 
repor som troligtvis är ett resultat av denna mekaniska 
slitning. Störningarna kan också bero på sparsamma 
laddningar i provet, och en faktor som kan ha påverkat 
det är att silverfärgen som användes på tunnslip/stubb 
var svår att applicera och därmed inte lyckades leda 
bort elektronerna tillräckligt effektivt.  

5.2  Vidare undersökningar 
I nuläget finns det inga belägg för att det finns en mik-
rostruktur som är unik för slagkäglor i karbonatbergar-
ter, och därmed lämnas frågan om mikrostrukturers 
betydelse för information om chockvågen obesvarad. 
Däremot är denna studie inte omfattande nog att kunna 
utesluta att en mikrostruktur finns. Studien behandlar 
enbart slagkäglor från Charlevoix-strukturen, och 
dessutom bara ett exemplar av nedslagsstrukturens 
slagkäglor. Då trycket vid vilket slagkäglan bildas kan 
vara en avgörande faktor för om de visar mikrostruk-
turer eller ej (French, 1998) bör vidare studier göras på 
fler exempel av karbonatslagkäglor från andra ned-
slagsstrukturer. Dessa slagkäglor bör vara från olika 
områden i nedslagsstrukturen, då omfattningen av 
slagkäglornas utbredning har visat sig ha ett samband 
med läge i nedslagsstrukturen. Detta verkar också ha 
en koppling till slagkäglornas storlek och kvalitet 
(Osinski & Ferrière, 2016), och det är möjligt att dessa 
faktorer påverkar närvaron av en mikrostruktur samt 
möjligheten att observera en sådan mikrostruktur. 
Slagkäglorna bör även vara opåverkade av tektoniska 
processer då en sådan påverkan försvårar sökandet 
efter mikrostrukturer som är unika för slagkäglor. Till 
exempel är det svårt att avgöra om de mörka och ljusa 
stråkens dominerande riktning beror på tektonik eller 
om den kan ha att göra med nedslaget. Det bör även 
utvärderas hur en karbonatbergarts packningsgrad, 
kornstorlek och mineralsammansättning påverkar före-
komsten av mikrostrukturer. Det är möjligt att olika 
minerals kristallografiska egenskaper antingen främjar 
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eller hindrar bildandet av en viss mikrostruktur, vilket 
innebär att slagkäglor i karbonatbergart bör jämföras 
med slagkäglor bildande under liknande förhållanden 
(gällande bildningstryck, läge i nedslagsstrukturen, 
storlek och kvalitet) i annan bergart. Dessutom bör 
jämförelser om möjligt göras mellan chockade och 
ochockade karbonater av samma typ, för att med större 
säkerhet kunna särskilja konventionella mikrostruk-
turer från de orsakade av chock. Ett exempel är kalcitt-
villingar som kan bildas av flera olika anledningar, 
men som också kan bildas vid chocktryck (Lindgren et 
al., 2013). Skulle det stå klart att en chockad karbonat 
uppvisar mer tvillingar än en ochockad motsvarighet, 
skulle det tala för att tvillingarna är en mikrostruktur 
som bildats i samband med nedslaget och därför even-
tuellt kan ha en koppling till slagkäglestrukturer. Tvil-
lingarna kan då vara till hjälp vid undersökning av 
berggrund som utsatts för tryck som är för låga för att 
bilda mikrostrukturer, eller för låga för att ens bilda 
slagkäglor. Det leder till att mängd tvillingar dessutom 
kan ha betydelse vid undersökning av enkla nedslags-
strukturer, då dessa troligtvis uppvisar färre eller inga 
slagkäglor på grund av för lågt tryck eller att nedslags-
strukturen har eroderats.    

6 Slutsatser 
Denna studie har lett till slutsatsen att det inte finns 
belägg för en unik mikrostruktur i karbonatslagkäglor. 
De färgskiftningar och sprickor som observerats antas 
vara primära strukturer från när bergarten bildades, 
respektive sekundära strukturer som kan ha bildats 
genom tektoniska processer efter nedslaget. En ten-
dens till en dominerande kristallografisk riktning ob-
serverades i kvartskristaller men är frånvarande  i kal-
cit– och dolomitkristaller, och det är möjligt att frånva-
ron av denna beror på de tektoniska processer som 
präglat området.  

Vidare studier bör göras på karbonatslagkäglor från 
olika nedslagsstrukturer och från olika områden i en 
nedslagsstruktur, med avseende på slagkäglans storlek, 
kvalitet och mineralsammansättning. Dessutom bör de 
om möjligt jämföras med ochockade karbonater av 
samma typ.  
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Bilaga 1 

Vid SEM-analyser observerades repor i provet, vilka antas vara ett resultat av poleringen vid provpreparationen. 
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Bilaga 2 

EDS-kartläggning i elementkartorna nedan 
motsvarande området i Fig. 1. Analyser visar 
att framför allt kalcium (Fig. 2), syre (Fig. 3), 
magnesium (Fig. 4), järn (Fig. 5), svavel (Fig. 
6) och aluminium (Fig. 7) är närvarande.  Järn 
och svavel förekommer i ett diagonalt stråk 
över området. Vid analysen observerades 
också små mängder kol, klor, kalium och 
natrium. 

Fig. 2: EDS-karta för kalcium. 
Ljus turkos indikerar hög halt 
kalcium. 

Fig. 3: EDS-karta för syre. Lju-
sare grön färg indikerar högre halt 
syre. 

Fig. 4: EDS-karta för magne-
sium Ljusare blå färg indikerar 
högre halt magnesium. 

Fig. 5: EDS-karta för järn. Lju-
sare rosa färg indikerar högre 
halt järn. 

Fig. 6: EDS-karta för svavel. 
Ljusare lila färg indikerar högre 
halt svavel. 

Fig. 7: EDS-karta för alumi-
nium. Ljusare gul färg indikerar 
högre halt aluminium. 

Fig. 1: BSE-bild över området där EDS-analysen 
utfördes. 
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