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Slagkäglor ser ut som räfflade koner och bildas i berggrunden vid meteoritnedslag. De kan 

bildas i alla typer av bergarter, men är lättast att observera i finkorniga bergarter. Då de är i 

stort sett unika för nedslagskratrar kan de användas för att hitta förhistoriska 

nedslagsstrukturer, som annars kan vara svåra att upptäcka. Men trots att de går att se utan 

mikroskop kan de vara svåra att identifiera och skilja från andra strukturer.  

 Med bildanalys, optisk mikroskopi samt svepelektronmikroskopi (SEM) har två tunnslip från 

en slagkägla studerats. Slagkäglan kommer från Charlevoix-nedslagsstrukturen i Kanada, och 

består av en finkornig karbonatbergart. Studien har gjorts i ett försök att svara på frågan: 

Finns det någon mikrostruktur som är unik för slagkäglor i karbonatbergart? 

Bakgrund och metod 
Charlevoix-nedslagsstrukturen ligger 10 mil nordöst om Quebec, Kanada. Det är en ~56 km vid komplex 

nedslagsstruktur som har en central upphöjning kallad Mont des Éboulements (ME). Den bildades för ca 460-377 

miljoner år sedan. Nedslagsstrukturen har sedan dess påverkats av tektoniska processer relaterade till bildningen 

av Appalacherna. Som ett resultat av detta är enbart drygt halva nedslagsstrukturen bevarad. Berggrunden i vilken 

nedslagsstrukturen är bildad består av kalkstenar och sandstenar, vilka överlagrar gnejser, migmatiter, anortositer 

och intrusioner.  

 Från Charlevoix-nedslagsstrukturen kommer den handstuff som detta arbete baseras på. Från handstuffen togs 

två tunnslip vilka analyserades med bildanalys, optiskt mikroskop samt svepelektronmikroskop (SEM).  

Bakgrund: Barringerkratern, Arizona. Bild från Google Maps. 

Digital höjdmodell över Charlevoix-kratern (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).  

Foto av JMGastonguay, hämtat 2018-05-18 från 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shatter_cone#/media/File%3AShatter
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Handstuffen med slagkäglor som studeras i detta projekt kommer från 

Charlevoix-strukturen i Kanada och består av en finkornig 

karbonatbergart. De divergerande strieringarna ger upphov till s.k. 

horsetailing.  

Inscannad bild av ett av de två tunnslip som studerades. På 

bilden går det att se diagonala sprickor (vita linjer) samt 

mörka och ljusa stråk som har en dominerande riktning 

enligt pilen och troligtvis beror på varierande mängd 

organiskt material. 

Vänster: SEM-analys vid snedställt prov över distributionen av kisel i ett 

område. Ljusare blå indikerar högre halt kisel. Höger: Samma område (upp och 

ner) som i vänster bild men utan snedställt prov. Ingen struktur i kisel kunde ses 

vid denna analys. Ljusare blå indikerar högre halt kisel. 

Vänster: SEM-bild över ett mörkt område i tunnslip 2. Höger: Kemisk kartläggning i SEM visar att 

mängden kol (ljusrött) är högre i den vänstra bildens mörka partier.  

SEM-bild som tydligt visar tvillingar (diagonala streck) i 

kalcit. 
SEM-analys visar att kalcit- och dolomitkristaller (A – B) har slumpmässiga riktningar, 

men att kvartskristaller (C – D) har en tendens till en dominerande riktning.  

Resultat 
Genom arbetets gång visade analyserna att bergarten 

huvudsakligen består av kalcit, dolomit och kvarts, samt mindre 

mängder av lermineral, pyrit och organiskt material. Det 

organiska materialet har konstaterats efter att SEM-analyser 

visade på högre kolhalt i vissa områden. SEM-analyserna visade 

också en intressant struktur vid kemisk kartläggning av kisel. 

Denna struktur syntes dock endast då provet var snedställt, och 

om den verkligen existerar är oklart. I SEM undersöktes också 

kristallernas kristallografiska riktningar. Där framgick det att 

kalcit- och dolomitkristaller har slumpmässiga riktningar, men att 

kvartskristaller har en tendens till en dominerande kristallografisk 

riktning.  

 Provet har sedan slagkäglorna bildats troligtvis blivit påverkat 

av tektoniska processer, vilket har resulterat i sprickor fyllda med 

kalcit.  

Slutsats 
Det finns inget som visar på att det finns en unik mikrostruktur relaterad till slagkäglor i 

karbonatbergart. Däremot finns det mycket kvar att göra innan man kan utesluta att en sådan 

mikrostruktur finns. Exempelvis bör man undersöka fler exemplar av slagkäglor från olika 

nedslagsstrukturer, samt slagkäglor i olika typer av bergarter. Det vore dessutom fördelaktigt att titta 

på slagkäglor som är opåverkade av tektoniska processer, då det skulle underlätta tolkningen. Att 

jämföra slagkäglorna med en ochockad karbonat av samma typ vore också bra, för att se om 

exempelvis mängd tvillingar kan ha blivit påverkad av slagkäglebildandet.  
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