
 Björn Albino

          Geofysiska parametermätningar
         på borrkärnor från typområdet Gideå

 
 
 
 
 
 
 

  

2001:253

EXAMENSARBETE

Civilingenjörsprogrammet 

Samhällsbyggnadsteknik

 

Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik
Avdelningen för Tillämpad geofysik

2001:253 • ISSN: 1402-1617 • ISRN: LTU-EX--01/253--SE



 

 

GEOFYSISKA PARAMETERMÄTNINGAR PÅ 
BORRKÄRNOR FRÅN TYPOMRÅDET GIDEÅ 

Göteborg 2001-05-31 

Björn Albino 

 



Sveriges Geologiska AB - GEOFYSISKA PARAMETERMÄTNINGAR 
PÅ BORRKÄRNOR FRÅN TYPOMRÅDET GIDEÅ i (i) 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1 SAMMANFATTNING............................................................................................. 2 

2 INLEDNING............................................................................................................. 3 

3 GEOLOGI................................................................................................................. 4 

4 UTFÖRANDE OCH RESULTAT............................................................................ 8 
4.1 Densitet ................................................................................................................ 8 
4.2 Magnetisk susceptibilitet ..................................................................................... 9 
4.3 Magnetisk remanens .......................................................................................... 14 
4.4 Resitivitet och IP................................................................................................ 20 
4.5 Porositet ............................................................................................................. 24 

5 SLUTSATSER........................................................................................................ 32 

 

REFERENSER                 33 

APPENDIX 1.                  35 

APPENDIX 2.                 37 

 

 



Sveriges Geologiska AB - GEOFYSISKA PARAMETERMÄTNINGAR PÅ 
BORRKÄRNOR FRÅN TYPOMRÅDET GIDEÅ 2 (35)  
 

 

 

1 SAMMANFATTNING 

Denna rapport är baserad på en äldre rapport med samma namn IRAP 84023, som skrevs 
1984, när jag arbetade åt Sveriges Geologiska AB. Rapporten skrevs på uppdrag av 
dåvarande KBS (Kärnkraftavfallets Behandling och Slutförvaring) vid de undersökningar 
som gjordes av typområden för slutförvaring av radioaktivt avfall. Ett sådant område var 
Gideå i norra Ångermanland. 

Syftet med att skriva om rapporten är att parametermätningarna är utförda på bergarter, som 
är så vanliga i Sverige att resultatet har ett betydligt större värde än vad som från början 
insågs. Eftersom de bergarter som parametermätts täcker stora delar av mellersta Norrland 
samt en stor del av Svealand. 

För att inte göra denna rapport alltför invecklad och tråkig, redovisas parameter värdena i 
enkla tabeller utan statistik och med figurer där samtliga bergarter visas tillsammans. Detta 
medför att antalet figurer och tabeller är så pass få att de kan plockas in bland textmaterialet, 
vilket gör hela rapporten mer överskådlig.   
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2 INLEDNING 

På uppdrag av KBS (Kärnkraftsavfallets Behandling och Slutförvaring) har SGAB (Sveriges 
Geologiska AB) genomfört undersökningar av typområden för slutförvaring av radioaktivt 
avfall. Ett sådant område är Gideå i norra Ångermanland (figur 1). 

Undersökningsområdet Gideå är beläget på kartbladet 19 J Husum NV cirka 35 km norr om 
Örnsköldsvik (figur 2). Området utgörs av en platå 80-125 m.ö.h. Jorddjupet är tunt och 
området har en blottningsgrad på cirka 10 % (Albino et al, 1982). 

Parameterproverna är fördelade på följande bergarter inom området, 72 st migamtiter, 17 st 
graniter, 12 st diabaser och 10 st pegmatiter, d.v.s. summa 111 parameterprov. Av 13 
kärnborrhål är 7 representerade och proverna är tagna från olika djup på dessa sju borrhål. 
Alla prover är parametermätta med avseende på densitet, magnetisk susceptibilitet, 
magnetisk remanens, resistivitet och IP. Dessutom har 53 prover dvs nästan hälften 
porositetsmätts. 

Proverna är insamlade från borrkärnor utan synliga sprickor (läkta eller mineralbelagda 
sprickor). Proverna är tagna från 39 till 698 meters djup och cirka 15 prover från varje 
borrhål. För sex av diabasproverna är resistivitetsvärdet över mätgränsen 1000 kohm-m för 
detta mätinstrument. Resistivitets- och IP-värdena från dessa prover finns därför inte 
medtagna i denna sammanställning för att ge ett så allmängiltigt resultat som möjligt.  
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3 GEOLOGI 

Bergarter som har ett sedimentärt eller vulkaniskt ursprung och som senare omvandlats kallas 
metamorfa. Stora delar av Sverige täcks av dessa metamorfa bergarter och en av de 
vanligaste är ådergnejsen, som kan bli så kraftigt omvandlad att den blir granitiserad till 
migmatit.  

Ådergnejsen och migmatiten uppkom under den senare delen av fennoskandiska eran. Denna 
kännetecknades av blockrörelser, stora förkastningar, upphettning och plastisk veckning. 
Ådergnejsomvandlingen och migmatiseringen (granitbildningen) skedde i huvudsak i äldre 
sura suprakrustalbergarter. Detta skedde i Mellansverige och i mellersta Norrland där en 
sammanveckad jättesynklinal s.k. tråg bildades i jordskorpan, där sediment från angränsande 
höjdområden hopats (Lundegårdh, 1964). 

 Berggrunden i det undersökta området består av från början sedimentära bergarter, som 
omvandlats till migmatit. Dessutom förekommer gångar såväl som massiv av pegmatit. I öst-
väst genomkorsas området av brantstående diabasgångar (figur 3), som i de flesta fall är 
mindre än en meter breda (Albino et al, 1982). 

Undersökningsområdet ligger 6 km från en stor intrusion av Revsundsgranit. Några rester av 
denna granit har inte hittats inom området, varken i hällar eller i borrhål. De graniter som 
nämnts i rapporten torde vara kvartsrika partier av migmatiten. 
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Fig 1.  Undersökningsområden, PRAV och KBS. 
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Fig 2.  Typområdet Gideå i Västernorrlands län. 
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Fig 3.  Topografisk karta över typområdet Gideå med lineament, diabasgångar och borrhål. 

          ( Rastrering markerar myrmarker) 

Kärnborrhålens 
koordinater     Gideå Typområde SKB 

Borrhåls nr N-koordinat  E-koordinat Höjd  (m ö h) 
Lokala 
koordinater   

Gi  1 7044931.5 1663701.6 117.11 593 N 944 E 
Gi  2 7045108.6 1664462.4 103.62 730 N 1713 E 
Gi  3 7044961.3 1663275.5 117.56 645 N 520 E 
Gi  4 7045836.9 1663550.0 116.01 1505 N 840 E 
Gi  5 7044494.7 1664020.9 122.89 140 N 1240 E 
Gi  6 7045656.9 1662943.6 116.60 1357 N 225 E 
Gi  7 7044858.0 1662834.3 114.16 565 N 74 E 
Gi  8 7044884.8 1663039.2 116.82 581 N 280 E 
Gi  9 7045732.4 1663563.5 120.67 1400 N 848 E 
Gi 10 7045393.9 1662339.6 120.89 1126 N 392 W 
Gi 11 7045732.6 1663585.5 118.43 1399 N 870 E 
Gi 12 7044862.6 1662825.0 114.26 570 N 65 E 
Gi 13 7045065.7 1662689.2 114.50 780 N 60 W 
 

Tabell 1.1:  Kärnborrhålens koordinater i typområdet Gideå. 
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4 UTFÖRANDE OCH RESULTAT 

Resultatet av parametermätningarna presenteras i sammanfattande tabeller och figurer. De 
undersökta fysikaliska egenskaperna i berggrunden har analyserats. Detta ger en 
uppskattning av deras genomsnittliga värden och variation. 

Parameterproverna fördelar sig på följande bergarter: 72 st migmatiter, 17 st graniter, 12 st 
diabaser och 10 st pegmatiter. Av de 13 kärnborrhålen finns det parameterprover från Gi 1 – 
Gi 7. 

4.1 Densitet 

Densiteten återspeglar främst bergarternas mineralsammansättning, där ökad andel mörka 
mineral motsvarar en ökad densitet (Henkel, 1976). Mörka mineral (biotit, pyroxen m.m.) har 
hög densitet ( > 3,0 kg/dm 3 ), medan ljusa mineral (kvarts, fältspat m.m.) har låg densitet. En 
sammanställning av medelvärden för bergartsgrupperna finns redovisad i tabell 1. 

TABELL 1.  Densitetsmedelvärden för olika bergarter från borrkärneprov, Gideå. 

Bergarter Antal mätningar Densitet (kg/dm 3 ) 

Migmatit 72 2.72 

Granit 17 2.65 

Diabas 12 2.99 

Pegmatit 10 2.67 

Undersökningarna visar att borrkärneproverna faller rätt väl inom det sammansättnings 
intervall, som kan förväntas för respektive bergart (Henkel, 1976). En sammanställning av 
resultatet finns redovisad i figur 4. 
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Fig 4.  Fördelning av densitet för olika bergarter. 

Man kan observera att en del migmatitprov innehåller mer kvarts än de s.k. graniterna. Detta 
medför att dessa migmatiter får en lägre densitet än graniterna. Å andra sidan får 
migmatiterna med hög halt av biotitglimmer en densitet, som närmar sig diabasernas densitet. 

4.2 Magnetisk susceptibilitet 

Mätningarna av borrkärneprovens susceptibilitet visar relativt stor spridning men också en 
tydlig gruppering efter bergart (figur 5). Granit och pegmatit har lägst susceptibilitet, därefter 
kommer migmatit, medan diabasen har den högsta susceptibiliteten. En sammanställning av 
erhållna resultat ges i tabell 2. Susceptibiliteten kan fås i SI-enheter genom att dividera med  
4π och multiplicera med 106 (Parasnis, D. S. 1975). 

TABELL 2. Bergarternas susceptibilitet, log medelvärden från borrkärneprov, Gideå. 

Bergart Antal mätningar Susceptibilitet (cgs) 

Migmatit 72 2.5x10 5−  

Granit 17 3.8x10 6−  

Diabas 12 3.0x10 3−  

Pegmatit 10 1.3x10 5−  
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Fig 5.  Fördelning av susceptibilitet för olika bergarter. 

 
Fig 6.  Susceptibilitet mot borrhålsdjup.  
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 Korrelationen mellan provens susceptibilitet och densitet ger tydliga grupperingar (Henkel, 
1976), se fig 7 och 8. Diabasproverna ligger inom det ferromagnetiska intervallet (fig 8) med 
en täthet, som motsvarar mafiska bergarter dvs bergarter rika på magnesium och järn. Vid 
ökad halt av mafiska mineral ökar densitet och susceptiblitet. 
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Fig 7.  Densitet mot susceptibilitet för migmatit. 
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Fig 8. Densitet mot susceptibilitet för återstående bergarter. 
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Ett diabasprov hamnar inom det paramagnetiska intervallet och har en täthet, som motsvarar 
diorit. Detta prov är felklassificerat och utgörs av en epidotiserad gnejs. Granit, migmatit och 
pegmatitproverna ligger i det paramagnetiska intervallet och har således låg susceptiblitet 
och låg densitet (fig 7 och 8). Susceptibiliteten styrs av de paramagnetiska mineralen. Detta 
innebär att de ferromagnetiska mineralen (magnetit och magnetkis) finns i mindre halter än 
0.1 % eller praktiskt taget saknas (Magnusson, 1983). 

Några granit och pegmatitprover har så låg susceptibilitet att de hamnar på mätgränsen 10 6− . 
Migmatiterna hamnar med avseende på densiteten inom diorit och granitområdet, fig 7. Utom 
ett prov, som hamnar inom det leucogranitiska området. Detta prov har hög halt av kvarts 
och fältspat, och uppvisar närmast granitisk sammansättning. Bergarten är dessutom kraftigt 
vittrad och har delvis urvittrad fältspat. 

4.3 Magnetisk remanens 

Bergarters remanenta magnetisering kallas oavsett dess tillkomstsätt naturlig remanent 
magnetisering eller magnetisk remanens. Mätningarna av remanensen på borrkärneprover 
visar följande medelvärden för bergarterna migmatit, granit, diabas och pegmatit (tabell 3). 

TABELL 3. Bergarternas remanenta magnetisering, logaritmiska medelvärden 
borrkärneprov, Gideå 

Bergart Antal mätningar Remanens (cgs) 

Migmatit 72 1.7x10 5−  

Granit 17 2.4x10 6−  

Diabas 12 1.8x10 3−  

Pegmatit 10 5.7x10 5−  

 

Bergartsproven från Gideå uppvisar stor spridning av den remanenta magnetiseringen liksom 
för den magnetiska susceptibiliteten. Även här grupperar sig de olika bergarterna något olika 
se figur 9. 
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Fig 9.  Fördelning av magnetisk remanens för olika bergarter. 

 
Fig 10. Remanens mot borrhålsdjup, alla bergarter. 
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Förhöjd susceptibilitetet motsvaras ofta av en hög remanens (figur 11 och 12). Gäller 
framförallt diabasproverna. Granit- och pegmatitproverna har relativt låg susceptibilitet och 
lägre remanens än diabasproverna.  Migmatitproverna har låg susceptibilitet och ganska stor 
spridning vad det gäller remanensen. Skillnaden beträffande remanens och susceptibilitet 
mellan diabaserna och de övriga bergarterna beror troligtvis på att diabaserna innehåller en 
del magnetiska mineral. 
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Fig 11.  Susceptibilitet mot remanens för migmatit. 
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Fig 12.  Susceptibilitet mot remanens för återstående bergarter. 
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Migmatiten tycks bestå av två grupper, som har ungefär lika låg susceptibilitet, men där 
remanensen är olika (fig 11). Den ena gruppen har mycket låg remanens och den andra 
gruppen, som omfattar färre prover än den första gruppen, har en högre remanens och även 
större spridning av remanensen. 

Q-värdena för samtliga bergarter i Gideå varierar mellan 0.01 och 7.16. Variationen är störst 
för migmatiten och lägst för diabasen, figur 13.  

 

Fig 13.  Q-värdes fördelning för olika bergarter. 
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4.4 Resitivitet och IP 

Resistiviteten i berggrund beror på bl. a. bergarternas porositet, vattenhalt och innehållet av 
elektriskt ledande mineral. Ju bättre kontakt det är mellan porerna och de elektriskt ledande 
mineralen, desto lägre resistivitet. 

IP står för inducerad polarisation och IP-metoden utnyttjar polarisationseffekterna, som 
bildas t. ex. på gränsytor mellan metalliskt ledande malmmineral och elektrolytiskt ledande 
bergarter, då en ström sänds genom marken. När strömmen slås på når den inte toppvärdet 
omedelbart, det sker en gradvis ökning av potentialdifferensen. Samma fenomen inträffar när 
strömmen bryts, potentialdifferensen faller inte till noll utan avtar gradvis med tiden.  Detta  
s. k. transienta fenomen kan observeras över flera sekunder eller minuter och kallas 
inducerad polarisation (IP). 

I Gideås berggrund förekommer elektriskt ledande mineralkorn sparsamt. Pyrit förekommer 
liksom magnetkis samt enstaka korn av kopparkis. Variationer i bergartens sammansättning 
med avseende på dessa mineral påverkar ofta IP-effekten. Det räcker med små förändringar i 
mineralsammansättningen för att IP-effekten ska ändras. 

Resultatet från mätningarna av resistivitet och IP redovisas i tabell 4. 

TABELL 4. Resistivitet- och IP-medelvärden för olika bergarter från olika bergarter från 
bergkärneprov, Gideå. 

Bergart Antal mätningar Resistivitet (kohm-m) IP-effekt (%) 

Migmatit 72 15.6 3.11 

Granit 17 10.4 1.10 

Diabas 6 299.4 8.29 

Pegmatit 10 11.1 1.82 

 
I tabell 4 framgår att diabasen har hög resistivitet och hög IP-effekt. Av diabasproverna har 
sex stycken högre resistivitet än 1000 kohm. Dessa är inte medräknade i medelvärdet, som i 
så fall skulle vara ännu högre. Diabasen har ganska hög halt av järnoxider c:a 10 % FeO  och 
2-5% 2Fe 3O  (Albino et al, 1982), men järnoxider i motsats till järnsulfider har relativt hög 
resistivitet.  Resistiviteten för migmatiten varierar mycket, liksom för diabasen (figur 14). 
Maximala värdet för migmatiten är 156 kohm-m och det minimala värdet är 0.128 kohm-m. 
De mycket låga resistivitetsvärdena skulle kunna bero på högre halter av pyrit i proverna. 
Alla migmatitprover med låga resistivitetsvärden utom två kommer från större borrhålsdjup 
än 300 m. 

För pegmatitproverna varierar resistiviteterna ganska lite (4.8 – 22.2 kohm-m) och för 
granitproverna varierar den ännu mindre (6.2 – 16.9 kohm-m), figur 14. 
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Fig 14.  Resistivitetsfördelning för olika bergarter. 

Resistiviteten kan förmodas öka mot djupet beroende på att porositeten minskar mot djupet. 
Figur 15 a visar det ganska tydligt men med ganska få prover. Men beträffande figur 15 b är 
det svårt att se en tendens till ökning mot djupet. Resistivitetens spridning tycks istället öka  
mot djupet. 

 
Fig 15a.  Resistivitet mot borrhålsdjup för diabas. 
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Fig 15b.  Resistivitet mot borrhålsdjup för övriga bergarter. 

IP-effekten är hög för diabasen och ganska hög för migmatiten, tabell 4. De höga IP-värdena 
för diabasen beror troligtvis på de relativt höga halter av järnoxider, som förekommer i 
bergarten. Spridda korn av magnetit och även ilmenit ger höga IP-effekter (Ekström, 1979, 
Magnusson, 1983 samt mineralogiprotokoll, sid 34). 

Pegmatit och granit har låga IP-effekter, vilket är normalt för dessa bergarter. IP-effekten 
varierar mindre för graniten och pegmatiten än för migmatiten.  

I figur 16a och 16b visas IP-effekten och dess variation mot djupet. Det är svårt att tolka ett 
samband mellan IP och djup. Eventuellt minskar IP mot djupet för migmatiten. De andra 
bergarterna har för få prover för att ge statistiskt underlag för trender. 
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Fig 16a. IP mot borrhålsdjup för diabas. 
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Fig 16b.  IP mot borrhålsdjup för återstående bergarter. 

4.5 Porositet 

Den effektiva porositeten avser bergartens sammanhängande porer, som utgör transportvägar 
för grundvattnet (Knapp och Norton, 1977). En sammanställning av erhållna 
porositetsmedelvärden för de olika bergarterna från borrhålen i Gideå ges i tabell 5. 

Troligen induceras en del mikrosprickor i borrkärnans mineralkorn, när kärnan borras loss 
från berggrunden och avlastas från de bergspänningar, som råder vid det aktuella djupet. 
Detta bör inverka märkbart på porositeten och därmed även på resistiviteten. 
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TABELL 5. Porositetsmedelvärden för olika bergarter från borrhålen i Gideå. 
 

Bergart Antal mätningar Porositet (%) 

Migmatit 29 0.29 

Granit 15 0.23 

Diabas 4 0.44 

Pegmatit 5 0.32 

 

Porositetsmätningen visar en relativt snygg normalfördelning, se figur 17. Migmatitproverna 
har en porositet mellan 0.03 och 1.92%, vilket är den största spridningen bland bergarterna i 
Gideå. Granitproverna har en variationsbredd mellan 0.18 – 0.41%. Diabasproverna varierar 
mellan 0.08 – 1.48%, vilket är mycket för så få prover. Pegmatitproverna har ett lägsta värde 
på 0.19 och ett högsta på 0.77%. 

 
Fig 17.  Fördelning av porositet. 
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Figur 18 och 19 visar porositetsvärden plottade mot djupet. De flesta proverna visar låga 
porositetsvärden, men med ganska stor spridning. Man kan se en svag trend till porositeten 
minskar mot djupet för migmatiten. En orsak till att inte proverna inte visar en tydlig tendens 
till minskad porositet med tilltagande djup för övriga bergarter beror sannolikt på att antalet 
prov per bergart är för litet.  

 

 
Fig 18.  Porositet mot borrhålsdjup för migmatit. 
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Fig 19.  Porositet mot borrhålsdjup för återstående bergarter. 

Porositetsinflytandet på bergarternas resistivitet är en funktion av de elektriska 
ledningsvägarna, som utgör flödes- och diffusionsporer (Magnusson och Duran, 1983). Figur 
20 a-d visar korrelationen mellan porositet och resistivitet för migmatit, granit, diabas, och 
pegmatit. 
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Fig 20a.  Log resistivitet mot log porositet för migmatit. 

 
Fig 20b.  Log resistivitet mot log porositet för granit. 
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Fig 20c.  Log resistivitet mot log porositet för diabas. 

 

 
Fig 20d. Log resistivity mot log porositet för pegmatit. 

Regressionsanalys med anpassning till formeln 

φρ logloglog ba +=        (1)  

har gjorts, där ρ   anges i ohm-m och  φ   %, figur 20. Formeln (1) är en logaritmering av 
uttrycket 
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baF φ=         (2) 

waa ρ⋅= 1         (3) 

Formeln (2) är en anpassning till det empiriska sambandet mellan porositet, porvattnets 
resistivitet och bergartens resistivitet, som kallas Archie`s lag (Archie, 1942). Där F = kraften 
som enligt Coulombs lag använts för magnetfält, egentligen kraftverkan mellan permanenta 
magnetpoler (Zuber, J. A., 1982). 

b

w

aF φ
ρ
ρ ⋅== 1        (4) 

Där ρ  = bergartens resistivitet,  wρ  = porvattnets resistivitet,  =φ  volymsandelen porer, 

1a  och  1b  = koefficienter beroende på bergartens sammansättning och porernas geometri. 

För att Archie´s lag ska gälla måste bergarten ha homogena och isotropa 
porositetsegenskaper. I de fall Archie´s lag stämmer kommer resistivitets- och 
porositetsvärden att ansluta väl till en linje med formeln (2). Korrelationsfaktorn 2R  bör 
ligga nära 1.00 för att ange fullständig korrelation. 

Korrelationen mellan porositet och resistivitet är tydlig för diabasen ( 87.02 =R ) och ganska 
tydlig för migmatiten (0.66). Pegmatiteproverna visar dålig korrelation (0.41) och 
granitproverna visar mycket dålig korrelation (0.26).  

Kurvanpassningen till mätdata för sambandet mellan porositet och resistivitet, visas i tabell 6 
och grafiskt i figur 20. 
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TABELL 6. Sambandet mellan porositet och resistivitet för de olika bergarterna från 
borrhålen i Gideå. 

Bergart a b R2 

Migmatit 1230 -1.20 0.66 

Granit 3630 -0.66 0.26 

Diabas 1096 -2.13 0.87 

Pegmatit 3890 -0.62 0.41 

 

Sen et al (1981) visade att för sfäriska bergartskorn indränkt i elektrolyt erhålls 
koefficienterna 1a =1 och  b =1.5. Eftersom a = 1a (gäller vid elektrolyt) innebär det att 1a =1 
så borde koefficienten a motsvara porvattnets resistivitet. Eftersom resistiviteten på det vid 
mätningarna använda porvattnet var mellan 50-200 ohm-m tycks det som att faktorn a  är i 
storleksordningen 10-100 gånger för stor. 
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5 SLUTSATSER 

 

Parametermätningarna visar att migmatiten är inhomogen och har varierande halter av 
sulfidmineral främst pyrit. Dessutom består migmatiten av två grupper med olika remanent 
magnetisering. Detta kan beror på att migmatiten har bildats vid två olika tidpunkter. Det 
visar sig inte möjligt att separera de två grupperna geografiskt eller i djupled. 

 

Diabasen har hög IP-effekt och pegmatit och granit har låg. Vid en jämförelse med 
resistivitetsloggningsvärden visar det sig att resistivitetsloggarna ger 10 till 100 gånger högre 
värden än resistivitetsparametermätningen (Stenberg, 1983). En tänkbar förklaring ges i 
appendix, sid 35. 

 

Porositeten är i allmänhet låg, vilket är normalt för kristallina bergarter. Sambandet mellan 
porositet och resistivitet är entydigt endast för diabasen och migmatiten. Det syns en svag 
trend att porositeten minskar för migmatiten mot djupet. Att denna trend inte kan skönjas 
bland de övriga proverna beror på att för få prover analyserats för övriga bergarter. Till sist 
skulle en klarare tendens till minskad porositet synas om proverna kunnat analyserats under 
samma lithologiska tryckförhållanden som ”in situ” (Nur och Simmons, 1968). 
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APPENDIX 1 

SVERIGES GEOLOGISKA AB                                            MINERALOGIPROTOKOLL 

Division Prospektering                                                           Datum:    1984-05-02 

Mary Ekström 

Insändare: Björn Albino 

Material inkommit: 1984-04-13 

Provmaterial: Tre stuffer från Gideå 19 J NV och dessa har följande beteckningar 
AAGI 81007,81114 och 81131. 

Syfte: Mikroskopiering av opakmineral för att försöka korrelera dessa 
med uppmätta IP-värden. 

Undersökningsmetoder: Tillverkning av tre polerade tunnslip samt mikroskopiering av 
dessa i genomfallande och påfallande ljus. 

Resultat: Prov AAGI 81007: Diabas. Mycket finkornig bergart. Den 
uppvisar en ofitisk textur. Grundmassan består av plagioklas, 
klinopyroxen (augit), olivin och biotit. Fenokrysterna utgörs av 
plagioklas. Som opaka faser uppträder ilmenit (relativt mycket) och 
dessa visar euhedrala korn (fig 1). Dessa sitter emellan eller omges 
av senare mineral. Ilmeniten sitter delvis som lameller i 
magnetiten. Mycket finkornig magnetit har påträffats och då sitter 
dessa som inneslutningar i augit, eller som fina ådror i sekundära 
mineral. Sulfider (magnetkis, svavelkis och kopparkis) uppträder 
sporadiskt som mycket finkorniga impregnationer. 

 Prov AAGI 81114: Detta prov har samma textur och 
mineralsammansättning som föregående slip. Serpentin och 
karbonat är sekundära mineral. 

 Prov AAGI 81131: Medelkornig diabas, som visar en doleritisk 
textur.Huvudmineral: Plagioklas, klinopyroxen (augit), 
orthopyroxen och olivin. Sekundära mineral utgörs av klorit, 
serpentin-talk. Opakmineral: Ilmenit (mycket) euhedral till 
subhedral och magnetit. Sporadiskt har observerats Cr-förande 
magnetit (fig 2) och sulfider (svavelkis, kopparkis och magnetkis) 
som finkorniga impregnationer. De opaka faserna sitter alltid som 
inneslutningar i pyroxen, eller i de omvandlade mineralen ett 
exempel är fina magnetitådror i serpentin. Ilmenit sitter ibland som 
lameller i magnetit. 
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Fig 1.  Ilmenit (il) och magnetit omges av klinopyroxen (aug) och plagioklas (pl). Vi kan 
också se magnetkis och sekundär magnetit (mg). Prov AAGI 81114. Påfallande ljus 400x. 

 

Fig 2.  Ilmenit (il) och Cr-förande magnetit (Cr). Fina ådror av sekundär magnetit (mg) och 
sulfider (vit). Prov AAGI 81131. Påfallande ljus. 400x.
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APPENDIX 2 

En förklaring till skillnaden i resistivitet mellan parameterprover och borrhålsloggning: 

Orsaken till detta kan bero på mätningsförfarandet. När man torkar ut ett prov i 105 ο C avgår 
avjoniserat vatten och salterna stannar kvar. När man åter tillsätter vatten till provet borde 
avjoniserat vatten tillsättas för att det ursprungliga saltförhållandet i porerna skall återskapas. 
Vid mätningarna har kranvatten tillsatts. Detta innebär att salthalten i proverna har ökat och 
därmed konduktiviteten. Archie (1942) visade att det råder ett linjärt förhållande mellan 
resistivitet för berget och porvattnets resistivitet, formel (4) på sidan 30. Om porvattnets 
resistivitet är för låg, så borde den uppmätta resistiviteten på provet också vara för låg. 

Detta är ett förhållande som observerats, då parametermätningarna visar en resistivitet på 
berget, som är i storleksordningen en tiopotens lägre än vad resistivitetsloggarna i borrhålet 
visat. 

Laboratorieförsök har gjorts som visar att resistiviteten ökar med trycket på provet (Brace et 
al,  1965 samt Nur och Simmons, 1968), dvs med ökat djup. Det betyder att uppmätta 
resistivitetsvärden inte alls är att jämföra med de förhållanden som råder in situ. Trycket 
påverkar naturligtvis även porositeten, eftersom öppna sprickor sluts under högre 
tryckförhållanden (Brace et al,  1965). Dessutom induceras troligtvis mikrosprickor i de 
enskilda mineralkornen vid borrningen, då borrkärnan frigörs från berggrunden och därmed 
avlastas från de höga bergspänningar, som råder på det aktuellt djupet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


