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Sammanfattning 
 
För att SSAB ska kunna rekommendera rätt slitplåt till rätt applikation utför företaget 
omfattande slitageanalyser som innebär provtagning och analys av bergmaterial. Den 
egenutvecklade programvaran ”Wear Calc” används för att beräkna relativt slitage och relativ 
livslängd för en viss plåt i en viss situation. Genom att jämföra olika plåtar fås skillnaden i 
livslängd mellan plåtarna.  
 
Examensarbetet utfördes på uppdrag av SSAB Oxelösund AB och syftar till att ytterligare 
stärka säkerheten och ge högre representativitet i slitageanalyserna. Provtagningsförfarandet 
studerades för att försöka svara på hur många prover som behöver tas samt hur provtagning 
bör utföras. Ytterligare kvantifierades olika metoder för att bestämma ett provs 
mineralsammansättning. Dessa metoder var punkträkning med mikroskop, normativa 
beräkningar utifrån kemiska analyser och röntgendiffraktionsanalys. 
 
Rapporten baserades på tidigare studier av bland annat provtagning och metoder för 
bestämning av ett provs mineralsammansättning. Metoden som använts bygger på 
provtagning i två täkter som sinsemellan visar på stor variation i geologisk komplexitet, 
provberedning i olika steg och analys. 
 
Arbetet resulterade i ett rekommenderat tillvägagångssätt för hela förfarandet innan ”Wear 
Calc” kommer in i bilden. De viktigaste slutsatserna är att i fortsättningen försöka klassificera 
heterogeniteten i ett antal klasser med ett rekommenderat antal prover för varje klass samt att 
provtagning utförs på så sätt att provets ursprung är känt. De olika metoderna som prövats 
visade på stora likheter i resultat. Precisionen i metoderna måste vägas mot önskad 
noggrannhet och ekonomiska aspekter. 



Abstract 
 
In order for SSAB to recommend the suitable wear resistant plate for a specific application, 
the company performs extensive wear analysis which consists of sampling and studies of rock 
material. SSAB’s custom made software “Wear Calc” is used to calculate relative wear and 
relative lifetime for any plate in a certain application. Differences in lifetime are based on 
relative measurements of individual plate’s life times. 
 
The degree project was performed on contract by SSAB Oxelösund AB and intends to 
increase the prediction reliability in a greater extent and give deeper representativety in the 
wear analysis. The sampling process was studied to gain answers on number of  samples 
needed, and how to optimize the process performance. Different methods were also quantified 
to define mineral composition of a sample. These methods were point counting using a micro 
scope, and normative calculations based on chemical analysis and X-ray diffraction analysis. 
 
The report is based on previous studies of sampling processes and mineral composition 
detection methods. The technique used is based on samples from two geologically very 
different quarries, multi step sample preparations, and analysis.   
 
The project resulted in a recommended step-by-step procedure for the pre-“Wear Calc” stage. 
The most important conclusions are firstly: In the future one should try to classify the 
heterogeneity in a number of classes by recommending a number of tests according to each 
class; and secondly: Perform the sample collection so that the sample’s origin always is 
known. Finally, the different methods tested showed satisfying correlation in results and also, 
the precision of the methods must be compared to the desired accuracy and economical 
means. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Koncernen SSAB Svenskt Stål AB består av SSAB Oxelösund och SSAB Tunnplåt i Luleå 
och Borlänge. SSAB Oxelösund är Nordens största tillverkare av grovplåt och är 
världsledande inom specialområdet kylda stål med kända varumärken som WELDOX och 
HARDOX (SSAB-företaget). WELDOX är höghållfast konstruktionsstål (SSAB), medan 
HARDOX är ett seghärdat slitstål (Nilsson K, 2000). Det är en kombination av egenskaperna 
hög hårdhet, hög seghet, god formbarhet och god svetsbarhet som gör HARDOX unikt 
(Löwgren C, 2004). Användningsområden för HARDOX slitplåt är olika applikationer, t.ex. 
skopor, krossar och vagnar, i gruvor och stenbrott (SSAB). 
 
HARDOX Wear Technology i Oxelösund arbetar med forskning och utveckling inom 
området slitage på HARDOX slitplåtar (HARDOX, Wear Technology). Slitaget på plåtarna 
påverkas i allra högsta grad av materialet som plåtarna kommer i kontakt med (SSAB). Ofta 
är dessa slitande material bergarter som i sin tur är uppbyggda av ett eller allt som oftast flera 
mineral (Loberg B, 1993). Olika mineral sliter olika mycket beroende på varierad hårdhet, 
kornstorlek, porositet och kornfogning (Höbeda P, 1982). För att SSAB ska kunna 
rekommendera rätt plåt för rätt applikation tas mineralprover som skickas till ett geologiskt 
institut för analys av mineralsammansättningen. Med hjälp av resultatet från dessa 
undersökningar, egna analyser och SSAB:s relativa slitagemetod kan en uppfattning fås om 
hur mycket olika plåtar slits i olika praktiska slitagefall (Löfvenholm M, 2003). 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att ge SSAB ytterligare en dimension till slitageforskningen som 
företaget bedriver. En metod för representativa geologiska prover ska tas fram. Metoden tas 
fram genom att analysera provtagningsförfarandet för olika täkter med stora geologiska 
variationer i mineralsammansättning och heterogenitet. Olika metoder för bestämning av en 
bergarts mineralsammansättning ska även beskrivas och undersökas. Genom att analysera 
prover från samma bergart med olika metoder kan de enskilda metoderna utvärderas i 
förhållande till varandra.  

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen begränsas till provtagning i två olika täkter som sinsemellan visar stor 
variation i geologisk komplexitet. En homogen granittäkt i Skyttorp utanför Uppsala samt en 
heterogen täkt, bestående migmatiserad gnejs blandat med lite granit och pegmatit, i Rutvik 
norr om Luleå.  
 
Inom begreppet heterogenitet uttrycks heterogeniteten i en femgradig skala, i vilken en helt 
homogeniteten bergart har värdet ett. 
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Vid analys av mineralsammansättning provas tre olika metoder. Kemiska analyser och 
beräkningar enligt modifierad CIPW norm är utförda vid SSAB i Oxelösund. Punkträkning är 
genomförd vid Luleå tekniska universitet och röntgendiffraktionsanalyser är utförd på SGU i 
Uppsala.   

1.4 Metodbeskrivning 
Rapporten baseras på litteraturstudier, praktiska försök, laborativa analyser och studiebesök. 
Litteraturstudierna omfattar bakgrund till begreppen mineral och hårdhet, plåtars slitage, 
provtagning i bergtäkter och metoder för bestämning av mineralsammansättning. 
 
Metodiken som använts bygger på att först analysera bergtäkterna. Sedan studera 
heterogeniteten och försöka klassa den. Provtagningen skall utföras enligt en mall som bygger 
på systematisk slumpmässighet. Provtagningsområdet delas in i mindre områden där 
provtagningen sedan sker slumpmässigt. Dessa prover analyseras sedan med tre olika 
metoder, punkträkning av tunnslip med mikroskop, beräkning enligt modifierad CIPW norm 
och röntgendiffraktion. Utvärdering av tunnslipen ligger som grund för beräkning av 
varianser för att göra en bedömning av antal prover som behöver tas. Ett medelvärde beräknas 
även för tunnslipen och detta jämförs med mineralsammansättningen från de andra 
analysmetoderna.  

1.5 Rapportens struktur 
Rapporten är uppdelad i fem olika delar; kapitel ett innefattar bakgrund, syfte, avgränsningar 
och metod för rapporten. Därefter följer, i kapitel två, en litteraturstudie med teorier och 
tidigare försök. Kapitel tre beskriver metodens tre delar, provtagning, provberedning och 
analys. Resultaten från försöken redovisas i kapitel fyra. Kapitel fem belyser de viktigaste 
resultaten och innefattar slutsatser, diskussion, felkällor och förslag till fortsatta studier. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Begreppen mineral och hårdhet 
I naturen uppträder ett mineral som en fast och oorganisk substans. Mineralet definieras 
genom sin kemiska formel och sina kristallsymetriska egenskaper. Ett av mineralens 
viktigaste karaktärsdrag är deras kristallina egenskaper, som enligt definition är en fast kropp 
med ordnad inre byggnad (Loberg B, 1993). Mineraler klassificeras och indelas på olika sätt 
och som en första grov indelning kan mineral ses som huvudmineral, som till 95 procent eller 
mer bygger upp jordskorpan, och accessoarer. Vidare delas huvudmineralen i två grupper 
beroende på om de är ljusa eller mörka (Hansson K E, 1989). Tabell 2.1 visar vanliga 
bergartsbildande mineral med hårdhet, gruppnamn och kemisk formel. Tabell 2.2 beskriver 
förhållandet mellan olika plagioklaser.  
 

Tabell 2.1 Vanliga bergartsbildande mineral med gruppnamn, kemisk formel och hårdhet. 

 
 
 
 
 

Mineral Grupp Kemisk formel Mohs hårdhet 
Kvarts Kvarts SiO2 7 
    
Mikroklin Kalifältspat KAlSi3O8 6 
Ortoklas Kalifältspat KAlSi3O8 6 
    
Albit Plagioklas NaAlSi3O8 7 
Oligoklas Plagioklas Se tabell 2.2  
Andesin Plagioklas Se tabell 2.2  
Labrador Plagioklas Se tabell 2.2  
Bytownit Plagioklas Se tabell 2.2  
Anorit Plagioklas CaAl2Si2O8 6 
    
Forsterit Olivin Mg2SiO4 6-7 
Fayalit Olivin Fe2SiO4 6.5 
    
Diopsid Pyroxen CaMgSi2O6 6 
Augit Pyroxen (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 5-6.5 
Enstatit Pyroxen Mg2Si2O6 5.5 
    
Hornblände Amfibol NaCa2(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH)2 5-6 
Aktinolit Amfibol Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 5.5 
    
Biotit Glimmer K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2 2.5-3 
Muskovit Glimmer KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 2-2.5 
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Tabell 2.2 Förhållande mellan plagioklaser. 
Albit 100-90 % 90– 70 % 70–50 % 50-30 % 30-10 % 10-0 % 
Anorit 0 – 10 % 10-30 % 30-50 % 50-70 % 70-90 % 90-100 % 
Mineral Albit Oligoklas Andesin Labrador Bytownit Anorit 

 
Mineralsammansättningen i en bergart är av betydelse för bergartens styrka (Högström K, 
1994). Mineralhårdheten, mineralfogningen, kornstorleken och porositeten är några av de 
egenskaper som påverkar bergarters slitage på plåtar (Höbeda P, 1982). 
 
Begreppet hårdhet används både inom geologin och inom metallografin. Begreppet mäts dock 
i olika enheter och definieras på lite olika sätt i de olika vetenskaperna. I tabell 2.3 redovisas 
en jämförelse mellan Mohs-, Vickers- och Brinells-hårdhet för ett antal mineral. Ett minerals 
hårdhet innebär en jämn ytas motståndskraft mot repning och nötning (Klein C, 1993). Redan 
i början på 1800-talet sammanställde och ordnade den österrikiske mineralogen F. Moh 10 
mineral efter deras relativa hårdhet. Det innebar att varje mineral repade alla mineral med 
lägre värde i skalan (Loberg B, 1993). Ytterligare ett hårdhetsbegrepp som används inom 
geologin är sliphårdhet. Det är ett mått på den motståndskraft mineralet erbjuder vid slipning 
(Hansson K-E, 1989). Inom metallografin trycks antingen en kula av stål eller annan 
hårdmetall, så kallat Brinell-prov, eller en diamantpyramid, så kallat Vickers-prov, mot 
provytan. Det bestående intrycket mäts i mikroskop och översätts till ett hårdhetsvärde 
(SSAB).  
 

Tabell 2.3 En jämförelse mellan Mohs-, Vickers-, 
 Brinell- och sliphårdhet för ett antal mineral (SSAB). 
Mineral Mohs Vickers Brinell Sliphårdhet 
Kalcit 3 60  4,5 
Fluorit 4 150  5 
Wolframit 4,5 200   
  253 240  
  317 300  
  359 340  
Apatit 5 360  6,5 
  380 360  
  511 480  
Hornblände 5,5 530   
  532 500  
  705 660  
Fältspat 6 725  37 
Olivin 6,5 940   
Kvarts 7 1070  120 
Zirkon 7,5 1200   
Topas 8 1450  175 
Korund 9 1860  1000 
 9,5 2245   
Diamant 10   140000 
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2.2 Slitage 
Med slitage menas förlust av material från en yta under mekanisk påverkan. Exempel på 
slitage är adhesion, ytutmattning och abrasion. Abrasion eller abrasiv nötning är det slitage 
som uppstår då hårda spetsar och partiklar repar en mjukare yta (Hogmark S & Jacobson S, 
1996). Om begreppet slitage endast menar abrasion kan med en viss modifiering följande 
typer av nötning urskiljas (Beyer M G). 
 
1. Glidning (skalning och repning) 
2. Tryckande 
3. Slag 
 
Det är ingen tvekan om att abrasion är den nötningsmekanism där avverkningstakten är 
starkast relaterad till det nötta materialets hårdhet. Förutom detta hårdhetsberoende finns 
ytterligare ett (tvåkroppsabrasion) eller två (trekroppsabrasion) hårdhetsberoenden vid abrasiv 
nötning (Beyer M G). Två- respektive trekroppsabrasion skiljer sig ifrån varandra beroende på 
antalet kroppar inblandade i nötningsförfarandet (SSAB).  
 
SSAB Oxelösund har utvecklat en metod som gör det lättare att välja vilken slitplåt som ger 
den optimala lösningen i praktiska slitagesituationer. Metoden eller arbetssättet kallas ”Den 
Relativa Slitagemetoden” och behandlar abrasivt slitage med undergrupperna glid-, stöt- och 
klämslitage. Metoden baseras på en bestämning av den relativa hårdheten utifrån den 
dominerande slitagesituationen och det slitande materialets hårdhet. Relativa slitagevärden för 
olika stål beräknas och slutligen fås en relativ förändring i plåtens livslängd baserad på det 
relativa slitaget (SSAB). 
 
Relativ hårdhet, HR, definieras med hjälp av följande formel (SSAB).  
 

)(
)(

VplåtförHårdhet
VmaterialabrasivtförHårdhet

H R =  

 

2.2.1 Glidslitage 
Beroende på vilken typ av slitage det gäller sätts olika kriterier upp utifrån den Relativa 
Slitagemetoden. För glidslitage gäller följande kriterier (SSAB).  
 

deframträdanmestärndeformatioPlastiskH
mrådeÖvergångsoH

deframträdanmestärngSpånbildniH

R

R

R

5,1
8,15,1

8,1

≤
<<

≥

 

 
I figur 2.1 illustreras skillnaden mellan spånbildande repor och plastisk deformation. 
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Figur 2.1 Olika typer av ytskador (Löfvenholm M, 2004). 

 
Med hjälp av SSAB:s egenutvecklade programvara WearCalc, som bygger på den Relativa 
Slitagemetoden, kan slitagekurvor för olika slitande material beräknas. Dessa kurvor kan 
sedan användas för att studera hur ett abrasivt material sliter på olika plåtar. I figur 2.1 är 
högnivåkurvan (HR ≥ 1.8) markerad med röd färg och lågnivåkurvan (HR ≤ 1.5) markerad med 
blå färg. Mellan dessa kurvor har en slitagekurva för en granit dragits. Figur 2.2 visar 
mineralsammansättningen för en typisk granit, som även illustrerar den svarta linjen i figur 
2.1. 
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Figur 2.1 Slitagekurva för en granit samt kurvor för hög- respektive lågnivåslitage. På y-
axeln är enheten relativt slitage och på x-axeln är enheten hårdhet (Vickers). 

 
 

 
Figur 2.2 Mineralsammansättningen för en typisk granit. 

 
I de fall där en bergart består av mer än ett mineral måste en relativ slitagekurva baserad på 
alla i bergarten ingående mineral beräknas. Den fås genom att beräkna relativa slitaget av 
varje enskilt mineral för olika plåthårdheter. Det totala relativa slitaget, RStot, beräknas genom 
att multiplicera slitagevärdet för ett visst mineral, RSi, med respektive minerals volym-
fraktion, vi, samt slutligen summera de olika värdena. Det sker enligt följande formel (SSAB).  
  

iitot RSvRS ×∑=  
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2.2.2 Stötslitage 
För det betydligt mer komplicerade fallet med stötslitage måste, förutom den relativa 
hårdheten, även det abrasiva materialets infallsvinkel beaktas. För stötslitage gäller följande 
kriterier (SSAB). 
 

deframträdanmestärndeformatioPlastiskH
mrådeÖvergångsoH

deframträdanmestärngSpånbildniH

R

R

R

8,0
2,18,0

2,1

≤
<<

≥

 

 

 
 

Figur 2.3 Hög- respektive lågnivåslitage för ett mjukt stål (SSAB). 
 

Även i fallet med stötslitage har SSAB utvecklat en programvara för att beräkna 
slitagekurvor. Kurvorna blir dock lite mer komplicerade i och med ytterligare en faktor. På x-
axeln måste infallsvinkeln anges istället för hårdheten, vilket leder till att kurvorna för 
bestämda plåtars hårdheter ritats in i samma diagram enligt figur 2.3. Nedan ses skillnaden på 
hög- respektive lågnivåslitage för olika plåtar (se figur 2.4 och 2.5) (SSAB). 
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Figur 2.4 Högnivåslitage för olika plåtar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.5 Lågnivåslitage för olika plåtar. 
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2.3 Provtagning 
Provtagning innebär att små volymer väljs ut för att representera en större massa. Detta 
förfarande leder till frågeställningar angående säkerheten i representationen. Figur 2.6 
illustrerar problematiken i ett provtagningsförfarande (Myers J C, 1997). Proverna ger 
information om de material som inhämtats, men vad säger de egentligen om hela 
populationen? (Isaaks E H et al, 1989). 
 
Trovärdigheten hos provtagningen beror på ett flertal faktorer bland annat antalet prover, 
provernas storlek, provtagningsområdets storlek, provtagningsområdets heterogenitet samt 
vilken provtagningsmetod som används (Francois-Bongarcon D, 1993). 

 
Figur 2.6 Problematik i och med provtagning (Myers J C, 1997). 

 
Provtagningsförfarande är väldigt beroende av populationens (stenbrott eller gruva etc.) 
heterogenitet/homogenitet. Dessa begrepp saknar dock bestämda gränser och definitionen/- 
klassificeringen ligger ofta i betraktarens öga (Hansson K E, 2003). Jämförelser kan göras och 
paralleller dras till avfallstekniken som dras med liknande problematik i och med provtagning 
från deponier, som kan ses som ett heterogent berg av avfall (Lagerkvist A, 2001). 
 
När det gäller provtagning av data med en rumslig fördelning finns det tre olika metoder att 
använda (Pitard F F, 1993). 
  

• Exakt slumpmässig provtagning 
• Systematisk provtagning 
• Systematisk slumpmässing provtagning 

 
För att erhålla representativa provdata rekommenderas ofta slumpmässig provtagning, vilket 
innebär att samtliga stenar i täkten har lika stor sannolikhet att bli valda. Det har dock visat 
sig att slumpmässighet ofta leder till data som inte är representativa. Ett allvarligt problem 
med rent slumpmässiga prover är att grupperingar i provtagningsdata ofta tenderar att uppstå 
(se figur 2.7) (Myers J C, 1997).  
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Figur 2.7 Olika grupperingar vid ren slumpmässighet (Myers J C, 1997). 

 
Exakt slumpmässig provtagning fungerar bra i klassisk statistik, som när vita och svarta bollar 
skall väljas ur en tunna. Vid rumsligt fördelade data är denna form av provtagning minst 
lämpad. Denna metod kan även påverkas av bias (Myers C  J, 1997). 
 
Vid systematisk provtagning tas proverna på regelbundna och bestämda intervall. Figur 2.8 
visar ett nät av kvadratiska eller rektangulära rutor som kan läggas över provtagningsområdet. 
Proverna ska tas i de markerade punkterna (Pitard F F, 1993).  
 

 
Figur 2.8 Rutnät som kan användas vid systematisk provtagning. 

 
Systematisk slumpmässig provtagning innebär att provtagning är slumpmässig inom 
definierade delområden. Delområdena kan definieras endera genom att välja ett systematiskt 
rutnät eller genom befallande områdesgränser. Figur 2.9 exemplifierar systematisk 
slumpmässig provtagning. 
 

 
Figur 2.9 Systematisk slumpmässig provtagning. 

 
1992 visade Englund et al parametrar som påverkar resultatet vid provtagning. Försök gjordes 
med olika metoder för provtagning och olika antal prov. Resultatet visade att antalet prover är 
den viktigaste parametern, men även mellan de olika provtagningsmetoderna finns skillnader 
(Englund E et al, 1992).    
 
Det är mycket viktigt att all provtagning sker på ett noggrant sätt. Upplagsprover bör 
användas med försiktighet, då det kan vara svårt att avgöra från vilket parti råberg materialet 
härrör (Stenlid L, 1996). I de fall där ett eller ett fåtal prover skall representera en större 
mängd är det viktigt att proverna inte är smutsiga eller dammiga för då kan ingen visuell 



Representative geologiska prover 
 

 12 

jämförelse mellan provet och ursprungsmängden göras (Snäll S, 2004). Proverna bör tas 
slumpmässigt, men platserna för provtagning bör väljas genom någon form av systematik. 
Exempelvis kan ett rep, snöre eller måttband användas för att mäta längder igenom stenbrottet 
och sedan kan prover tas inom de uppmätta områdena (Hansson K E, 2003). 

2.3.1 Pierre Gy´s teori och heterogenitet 
Inom geologin liksom inom många andra vetenskaper används begreppen homogenitet/-
heterogenitet för att förklara olika material. Dessa begrepp påverkas av två olika faktorer: 1) 
mätfel eller analytiska fel och 2) fel härrörande från provtagningen eller urvalsförfarandet. 
Felen i provtagningen eller i urvalet existerar för att alla material i grunden är mer eller 
mindre heterogena. Släktskapet mellan begreppen homogenitet och heterogenitet är av 
komplex natur och kan inte jämföras med begrepp där skillnader lätt kan observeras. 
Släktskapet mellan begreppen kan förenklas genom att heterogeniteten ses som en skalär eller 
funktion av vilken homogeniteten har värdet noll (Pitard F F, 1993).  
 
Genom att göra antagandet att en massa är homogen frångås alla problem härrörande från den 
komplexa heterogeniteten. Att lösa problem som har sitt ursprung i heterogeniteten genom att 
frångå dessa kan vara farligt och missvisande (Pitard F F, 1993). 
 
Pierre Gy har utvecklat en teori som försöker ge svar på tre frågor (Francois-Bongarcon D, 
1998). 
 

• Varför är det viktigt att provtagning och urval görs på ett riktigt sätt? 
• Hur genomförs en korrekt provtagning eller ett korrekt urval? 
• Hur stora prov skall tas? 

 
Pierre Gy använder i sin modell två olika begrepp för att förklara heterogeniteten, 
”Constitution Heterogenity” (CH) och ”Distribution Heterogenity” (DH). ”Constitution 
Heterogenity” är den heterogenitet som anses vara dominerande vid analys av de 
grundläggande egenskaperna hos en enhet. Enligt definitionen innebär det att om CH har 
värdet noll består mängden av komponenter eller enheter med bland annat enhetlig 
sammansättning, vikt och densitet. ”Distribution Heterogenity” ser den totala mängden 
uppdelad i mindre delmängder. Varje delmängd får ett nummer och delmängdens 
medelsammansättning beräknas. Har alla delmängderna samma medelsammansättning antas 
mängden vara homogen. För varje delmängd beror sedan DH av tre olika faktorer, 1) CH, 2) 
beståndsdelarnas fördelning och 3) ursprungsmängdens form (Pitard F F, 1993). 
 
För att kunna undersöka den ursprungliga mängdens heterogenitet måste mängden först 
karakteriseras efter följande kriterier (Pitard F F, 1993).  
 

• Antal dimensioner 
• Kontinuitet eller diskontinuitet  
• Ordning eller oordning 

 
Alla material ockuperar alltid tre dimensioner, men i vissa fall kan bara någon eller några 
dimensioner vara viktiga för fortsatta analyser. Detta är en passande och lätthanterligt 
förenkling av de annars komplexa analyserna av heterogenitet (Pitard F F, 1993). 
 
En bergtäkt har alltid tre dimensioner, men i vanliga fall är det bara två dimensioner som kan 
studeras med ögat. Vanligen transformeras två- och tredimensionella mängder till 
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endimensionella för att det ska vara lättare att hantera. Det blir dock väldigt komplicerat, och 
därmed är den logiska slutsatsen att korrekt provtagning eller urval från två- och 
tredimensionella mängder varken är ekonomiskt lönsamt eller i praktiken möjligt (Pitard F, 
1993).  
 
Variationer i heterogenitetsgrad för en bergart i olika miljöer, djup och geografiska platser 
härrör från processen då bergarten bildats. Generellt gäller det att magmatiska bergarter, som 
exempelvis granit, har relativt konstanta proportioner på mineral medan metamorfa har större 
variationer. Variationer kan antingen bero på skillnader i ursprungsbergarten eller härröra från 
metamorfosen som bergarten genomgått (Martinsson O, 2003).   

2.4 Metoder för bestämning av mineralsammansättning 
Fokus lades, i det här examensarbetet, på tre olika metoder för bestämning av ett 
bergartsprovs mineralsammansättning. Det som framför allt har studerats är skillnader i 
resultat och när respektive metod lämpar sig. 

2.4.1 Diffraktionsröntgen 
Röntgenstrålning upptäcktes 1895 av Wilhelm Conrad Roentgen när denne experimenterade 
med katodstrålar. Det var först 17 år senare som den kom att användas för att studera kristaller 
(Klein C & Hurlbut C S, 1993).  
 
Kristaller består av ordnade tredimensionella strukturer med identitetsperioder längs med 
kristallaxlarna. När en röntgenstråle träffar en sådan tredimensionell enhet börjar elektronerna 
längs strålens väg att vibrera med samma frekvens som den ursprungliga strålen. De 
vibrerande elektronerna absorberar energi från strålningen och emitterar i sin tur strålning 
med samma frekvens och våglängd som den ursprungliga. Generellt verkar den nya 
strålningen destruktivt (utsläckande), men i vissa speciella riktningar förstärker de varandra i 
något som kallas diffraktion (Klein C & Hurlbut C S, 1993). 
 
Ett vanligtvis förenklat sätt att förklara röntgendiffraktionsanalys innebär att när strålen träffar 
en kristall sker normalt enbart diffus spridning av strålen. När kristallen har ett visst läge i 
förhållande till strålriktningen sker reflektion av strålen. Reflektion eller diffus spridning 
bestäms av Bragg ekvationen nedan (Hutchinsson C S, 1974). 
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Röntgendiffraktion är den mest använda metoden för att identifiera okända mineral och går i 
praktiken ut på att bestämma avståndet mellan reflekterande plan i kristallen. I teorin finns 
nästan ett oändligt antal reflekterande plan, men i praktiken bara ett tiotal (Spicar E, 1995). 
 
För att underlätta monteringen används inte enstaka kristaller utan istället krossas materialet 
till ett finkornigt pulver, i vilket alltid några kristaller antas ligga rätt. När pulvret krossats, 
siktats och malts till rätt kornstorlek (< 20 µ) tillsätts en standard (Snäll S, 2003). Tidigare var 
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Korund det vanligaste materialet att använda som standard, men år 2001 visade Srodon et al 
att Zinkoxid är mer användbart.  
 
Med hjälp av en speciell programvara och tillsatt standard plottas intensitetstoppar i ett 
diagram. Kvantifiering av de olika mineralen utförs genom att mäta topparnas nivå (Snäll S, 
2003). 
 
Substitution av vissa joner, i kristaller med snarlika joner, ändrar inte gitteravståndet mätbart. 
Det leder till att röntgendiffraktion inte kan skilja mellan mineral där någon eller några joner 
har ersatts. I sådana fall kan en kombination av röntgendiffraktion och kemisk analys 
användas (Spicar E, 1995). Kvantifiering av mineralsammansättning på basiska bergarter är 
relativt komplicerat, men även i detta fall kan röntgendiffraktion användas tillsammans med 
kemiska beräkningar (Snäll S, 2003). 

2.4.2 Optiska metoder 
Förr i tiden användes tunna polerade snitt av mineral och bergarter, så kallade tunnslip, för 
identifiering i speciella mikroskåp med hjälp av mineralets optiska egenskaper. Denna metod 
kräver stor skicklighet (Spicar E, 1995). 
 
Vid tillverkningen av tunnslip är det viktigt att noga studera provet. Det är inte säkert att den 
areal som ett mineral ockuperar på en plan yta är samma som volymprocenten av mineralen i 
provet. Figur 2.10 illustrerar svårigheter vid tillverkning av tunnslip (Hutchinson C S, 1974).  

 
Figur 2.10 Svårigheter vid tillverkning av tunnslip (Hutchinson C S, 1974). 

 
För att utifrån tunnslipet bestämma mineralsammansättning används en metod som heter 
punkträkning. Metoden bygger på att i mikroskop identifiera mineral i ett gitter av punkter på 
tunnslipet. Antalet punkter och avstånden mellan dessa varierar beroende på vilken 
noggrannhet som eftersträvas (Hutchinson C S, 1974). Identifieringen av mineral i mikroskop 
bygger på kunskaper om mineralkristallers optiska egenskaper som bland annat färg, 
pleokroism (olika absorption i olika kristallriktningar), relief och ljusbrytning (Larsson S Å, 
1976). 
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Vid punkträkning förses mikroskopet med ett okular bestående av hårkors eller raster. Till 
mikroskopet kopplas ett räkneverk som gör det möjligt att manuellt räkna de punkter som 
hårkorset markerar (Lindqvist J E et al, 1999). Figur 2.11 visar en typisk 
instrumentuppställning. 
 

 
Figur 2.11 Mikroskop och räkneverk (Hutchinson C S, 1974). 

 
Porösa och spröda bergarter är svåra att tillverka tunnslip av, vilket gör att dessa inte är 
lämpliga för punkträkningsanalys (Hutchison C S, 1974). Metoden är inte heller lämplig för 
grovkorniga till mycket grovkorniga bergarter och finkorniga till glasiga bergarter, då 
metoden bygger på att kornen kan identifieras och att varje korn bara räknas en gång (J E 
Lindqvist et al, 1999). 

2.4.3 Kemiska beräkningar enligt CIPW 
Normberäkningar bygger på att utifrån kemiska analyser och diverse förenklingar härleda 
fram en normativ mineralsammansättning. De viktigaste förenklingarna är enligt Cox K G et 
al, 1979: 
 

• Magman antas kristallisera i väte- och vattenfria förhållanden. 
• Järnmagnesiummineral antas vara fria från Al2O3. 
• Förhållandet mellan järn och magnesium antas vara detsamma i alla järnmagnesium 

mineral. 
• Vissa mineral kan inte finnas tillsammans i den beräknade normen. 

 
Antalet mol av varje oxid beräknas genom att dividera oxidens viktprocent med molmassan, 
som fås ur det periodiska systemet (se bilaga 1). Molförhållandet för de olika mineralen fås ur 
den kemiska formeln tabell 2.1 & 2.2. Molförhållanden för mineralerna återfinns i bilaga 2. 
Av de oxider som ett mineral består av sätts en till att vara den begränsande faktorn. 
Mineralen bildas nu genom att följa molförhållandet för övriga oxider som mineralen 
innehåller. Efter varje beräkningssteg minskar det ursprungliga antalet mol för oxiderna. 
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Beroende på önskad noggrannhet i mineralsammansättning och resultatet av de kemiska 
analyserna kan beräkningar i olika antal steg väljas (Hutchinson C S, 1974).  
 
Kemiska beräkningar lämpar sig främst för basiska magmatiska bergarter, så som Gabbro. 
Metoden är inte lämplig för bergarter där de olika mineralerna är komplicerade och 
uppbyggda av liknande ämnen, som exempelvis hornblände (Martinsson O, 2003). Överlag är 
dock denna metod allt för begränsad för att kunna användas som generell metod (Lindqvist J 
E et al, 1999). 

2.4.4 Tidigare försök 
1999 presenterades en rapport av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i samarbete med 
Sveriges Geologiska Undersökning och Geologiska Institutionen vid Lunds Universitet. I 
rapporten jämfördes olika metoder för kvantitativ bestämning av kvartsinnehållet i 
bergartsprover. 16 bergartsprover analyserades med fyra olika metoder, varav två olika 
metoder för röntgendiffraktionsanalys. En analys utfördes vid SGU i Uppsala och en analys 
utfördes på Universitetet i Lund. Resultatet av analyserna visade att de olika metoderna i vissa 
fall kan ge skillnader i kvartsinnehåll på 15 procentenheter. Noterbart är att bara de olika 
metoderna för röntgendiffraktion i mer än hälften av analyserna visade på skillnader mellan 
sex och tio procentenheter (Lindqvist J E et al, 1999). 

2.5 Diskussion till litteraturstudie 
Mineralsammansättningen hos en bergart är viktig att studera ur slitageperspektiv för att se 
hur stora volymfraktioner av olika mineral bergarten innehåller. Olika mineral har olika 
hårdhet och sliter därigenom olika mycket. 
 
Provtagningsförfarandet är mycket viktigt att studera för att veta att proverna som analyseras 
motsvarar det som finns i täkten eller gruvan. Om proverna som inhämtas inte är 
representativa för populationen har precisionen i de analysmetoder som används ringa 
betydelse. Stora pengar spenderas på att analysera mineralsammansättningen, men om inte 
proverna representerar populationen/täkten är pengarna mer eller mindre bortkastade. 
 
Vad gäller provtagningsförfarandet bör systematisk slumpmässig provtagning tillämpas för att 
undvika grupperingar av data. Det vill säga slumpmässig provtagning inom förutbestämda 
delområden. Områdesindelningen kan ske systematiskt eller efter tydliga avgränsningar i 
täkten. 
 
Provtagning av upplagsprover bör inte tillämpas då provernas ursprung inte är känt. För att 
undvika provtagning från upplag eller högar måste provtagningen anpassas efter rådande 
verksamhet i täkten samt säkerhetsaspekter, då skrotning av bergväggar i bergtäkter inte är 
vanligt förekommande. 
 
Antalet bergprover som ska tas måste sättas i relation till komplexiteten/heterogeniteten i 
täktens eller gruvans geologi. Heterogeniteten är ett väldigt viktigt begrepp att studera och 
analysera innan provtagningsförfarandet påbörjas. Det för att ha en klar strategi för hur 
problem härrörande från heterogeniteten ska behandlas. Vanligen löses dessa problem helt 
enkelt genom elimination i och med att mängden antas vara homogen. Pierre Gy´s metod för 
provtagning torde vara applicerbar på denna typ av problem under förutsättning att vissa 
avgränsningar eller förenklingar görs. Metoden är dock väldigt komplicerad och större 
tveksamhet måste anses råda när det gäller ekonomiska aspekter. Enligt Gy´s metod kan 
aktuell bergtäkt eller gruva ses som den ursprungliga mängden från vilken provtagning skall 
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utföras. Det är även tveksamt om metoden är praktiskt användbar med tanke på att två- och 
tredimensionella problem och transformationen till en dimension är allt för komplicerade. 
Denna metod skulle eventuellt kunna vara lämplig då täkten ses som en endimensionell 
mängd, vilket i vissa specifika täkter torde vara ett rimligt antagande. I mer komplexa 
situationer är metoden mer tveksam och större aktsamhet måste vidtagas. 
 
När det gäller metoder för bestämning av ett provs mineralsammansättning tycks det inte 
finnas någon generell metod som i alla lägen lämpar sig bättre än andra utan det verkar i 
högsta grad handla om att göra en bedömning från fall till fall. Ibland fungerar en enskild 
metod bättre än en annan och ibland är en kombination av två metoder att föredra. Det handlar 
om att veta när respektive metoder är applicerbara med ett acceptabelt resultat. 
 
Röntgendiffraktion är en metod som i första hand används för att identifiera de olika 
mineralen i ett prov. Den kan även användas för att kvantitativt bestämma fraktions-
fördelningen. Metoden är relativt dyr och lämpar sig inte heller för alla typer av bergarter. I 
vissa fall kan dock metoden kombineras med kemisk analys för att uppnå bättre resultat.  
 
Punkträkning är en relativt billig metod för bestämning av mineralsammansättning. En viktig 
förutsättning är att tunnslipen som tillverkas är representativa. Vid framställning av tunnslip 
är bergartsprovets struktur mycket viktig att analysera för att tunnslipet ska motsvara 
bergartens struktur. I vissa fall kan det vara aktuellt att tillverka flera tunnslip av samma 
bergartsprov för att få representativa resultat. Punkträkning är dock en metod som kräver 
mycket kunskap och även för den erfarne kan det ibland vara svårt att skilja mellan till 
exempel kvarts och kalifältspat. Metoden lämpar sig heller inte för bergarter som är mycket 
grovkorniga respektive finkorniga. För grovkorniga material kan tunnslipet i värsta fall bara 
bestå av ett fåtal mineralkorn, som då inte anses vara representativa. För finkorniga bergarter 
kan det vara svårt att urskilja de enskilda mineralkornen.       
 
Bestämning av mineralsammansättning med hjälp av kemiska beräkningar är en metod som i 
vissa fall kan vara väldigt bra, men i andra fall omöjlig att använda. Metoden är bra för att 
bestämma mineralsammansättning av bergarter som består av enkla mineral. Det är dock i 
princip omöjligt att få korrekta resultat med metoden, då mineralen är mer komplicerade och 
uppbyggda av samma grundämnen. 
 
Valet av metod har väldigt stor betydelse, då skillnaden mellan de olika metoderna kan vara 
markant. I den undersökning som gjordes år 1999, då 16 bergprover analyserades och andelen 
kvarts bestämdes, visade de olika metoderna i vissa fall en skillnad på 15 procentenheter. 
Beroende på vilken metod som används kan resultatet, i beräkningar för slitage, variera 
väldigt mycket.  
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3 Metod 

Metoden baseras på provtagning, provberedning och analys. Med provtagning menas 
insamlandet av material i fält. Det insamlade materialet eller proverna bearbetas i olika steg 
av provberedning beroende på vilken analysmetod som skall appliceras. Flödesschemat i figur 
3.1 beskriver de olika delmomenten som metoden baseras på.  

 
Figur 3.1 Metodens olika delmoment. 

3.1 Provtagning 
Innan provtagningen påbörjas bör en analys av plåtens användning i täkten utföras med fokus 
på varifrån det slitande materialet, som plåten kommer i kontakt med, härrör. Denna 
begränsning av området görs för att ytterligare stärka representativiteten hos metoden. En viss 
plåt kan i vissa fall endast komma i kontakt med material från ett litet begränsat område i 
täkten med specifik geologi. Då måste provtagningen anpassas till just det specifika fallet och 
prover måste tas inom ett specifikt område. I nästa situation kommer plåten i kontakt med 
material från hela täkten, då måste provtagningen utföras på sådant sätt att proverna 
representerar hela täkten. I det här examensarbetet studeras hela täkten i samtliga fall. 
 
Provtagningen bygger på att först studera heterogeniteten och försöka klassificera denna för 
det aktuella området. Efter samråd med bland andra K E Hanson bestämdes antalet klasser till 
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fem, men klass ett som innebär att en täkt är totalt homogen, anses inte existera i praktiken. 
Både antalet bergarter och dess heterogenitet måste stå som grund för klassning. Tabell 3.1 
visar olika klasser av heterogenitet, beskriver kort klasserna och ger förslag på antal prover. 
 

Tabell 3.1 Heterogeniteten klassas som en skalär eller  
funktion där en totalt homogen täkt har värdet ett.  

Klass Beskrivning Antal Prover 
1. Totalt Homogen Existerar inte i praktiken  
2. Enkel En homogen bergart är väldigt 

dominerande. 
Cirka ett 10 tal prover. 

3. Medel En täkt bestående av två eller flera 
homogena bergarter. 

Cirka ett 10 tal prover per bergart. 

4. Svår Komplicerad täkt bestående av flera 
bergarter och dessa kan skilja sig 
mycket i heterogenitet och är 
kraftigt blandade. 

Mycket svårt att ta representativa 
prover. Väldigt stora provvolymer 
måste tas. 
 

5. Totalt Heterogen  I det här fallet kan heterogeniteten 
anses som homogen under 
förutsättning att tillräckligt stora 
volymer studeras. 

Ett fåtal prover. Provernas storlek 
är av större vikt än antalet prover i 
det här fallet. 

 
Metoden som användes vid provtagningen kallas för systematisk slumpmässig provtagning. 
Det innebär att hela provtagningsområdet delas upp i mindre områden, så kallade delområden 
(DO), inom vilka proverna tas slumpmässigt. Det görs först och främst för att undvika 
grupperingar av data i resultatet. Denna områdesindelning kan göras endera systematiskt med 
hjälp av måttband eller rutnät, eller så kan indelningen göras bergartsvis i det fall där tydliga 
avgränsningar kan göras mellan olika bergartspartier. Delområdenas storlek kommer 
självklart att bero av täktens storlek och antalet prover som måste tas.     
 
Som grund för provtagningsförfarandet ligger antaganden som gjorts i samråd med O 
Martinsson. I en enkel täkt där en relativt homogen bergart, så som granit, är klart 
dominerande bör det räcka med att ta cirka tio prover. I de fall där täkten består av flera olika 
bergarter måste, i de fall det är möjligt, de olika bergarternas heterogenitet först bestämmas. 
Antalet prover baseras sedan på heterogeniteten. Slutligen bör en procentuell fördelning 
mellan de olika bergarterna göras, endera rent visuellt på plats eller med fördel med hjälp av 
digitala bilder. Sedan måste de enskilda bergarternas heterogenitet bestämmas. För en enkel 
bergart räcker det med tio prover men när heterogeniteten ökar måste även antalet prover öka. 
När täkten blir så heterogen att heterogeniteten kan anses homogen (t ex ådergnejs), bör 
endera ett fåtal större prover tas eller bör några specifika områden i täkten studeras för att 
prova hypotesen att variationerna är desamma på olika ställen i täkten. Figur 3.2 illustrerar 
hur ett provtagningsförfarande bör planeras. 
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Figur 3.2 Tillvägagångssättet för planering av provtagningsförfarandet.  

 
När det gäller storleken på bergproverna/stenarna är det ett antal faktorer som måste finnas i 
åtanke innan provtagningen påbörjas. 
  

• Stort prov anses mer representativt än litet. 
• Vilka analyser skall utföras på provet? 
• Hur många prover skall tas? 

 
Efter en bedömning av antalet prover som bör tas, vilka analysmetoder som skall användas, 
provernas representativitet i grannskapet och vad som är praktiskt möjligt beslutades 
provstorleken att vara av ”knytnävsstorlek”. Fler analysmetoder kräver mer provmateriel, då 
olika provberedning krävs för respektive metod. Knytnävsstorlek ger bättre representativitet 
än mindre prover och anses också vara praktiskt möjlig att frakta.  
 
Hammare användes, med försiktighet, för att avlägsna stenbitar från täktens väggar. 
Provtagning genom plockning av stenar från marken tillämpades inte, då ursprung kan vara 
svårt att bestämma. Slutligen sorterades insamlade prover i numrerade plastpåsar.  
 

3.1.1 Val av täkter 
Två olika täkter, som geologiskt sett skiljer sig mycket ifrån varandra, studerades. En liten 
homogen täkt i Skyttorp utanför Uppsala, som domineras av granit med några få och smala 
diabasgångar (Persson M, 2003). En mera komplicerad täkt i Rutvik norr om Luleå, som 
beskrivs vara migmatiserad (så kallad blandbergart), bestående av gnejs blandat med 
pegmatiter och graniter (Wunsch R, 2004). Figur 3.3 visar geografiskt vart i Sverige täkterna 
finns.  

Analysera provtagningsområdet (Täkten) 
utifrån plåtens användningsområde. 
 

Studera täktens heterogenitet, dels antalet 
bergarter och dels dess heterogenitet. 
 

En bergart Flera bergarter 

Dela in området systematiskt. Dela in området 
efter bergarter om 
det är möjligt. 

Dela in området 
systematiskt. 
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Figur 3.3 Täkterna i Skyttorp och Rutvik. 

3.1.1.1 Skyttorp  
Skyttorp ligger några mil norr om Uppsala och drivs av NCC Ballast. Skyttorp är en liten och 
relativt enkel täkt. Heterogeniteten klassades till två, vilket innebär enligt hypotesen att ett 
tiotal prover behövdes tas. Systematisk slumpmässig provtagning tillämpades. Mindre 
områden på cirka tio meter mättes ut enligt figur 3.3a, 3.3b och 3.3c. I varje område togs 
sedan ett slumpmässigt prov. Av 13 prover var 11 representativa prover och 2 prover skiljde 
sig väldigt mycket från de övriga. De två prover som skiljde sig från mängden analyserades 
inte kemiskt eller med röntgen. Detta berodde på att påverkan på resultatet ansågs för stort. 
Dessa prover togs enbart för att kunna visa hur missvisande provtagning kan vara även i en 
homogen täkt.  

 
Figur 3.4a Numrerade områden för provtagning. 

 

 
Figur 3.4b Numrerade områden för provtagning. 
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Figur 3.4c Numrerade områden för provtagning. 

 

3.1.1.2 Rutvik 
Täkten i Rutvik ligger någon mil norr om Luleå och drivs av Swerock AB. Täkten är relativt 
stor med flera olika väggpartier. Vid tidpunkten för provtagningen var dock en stor andel av 
väggarna täckta med snö, vilket omöjliggjorde provtagning i hela täkten. Provtagningen 
utfördes på en stor och snöfri vägg enligt systematisk slumpmässighet. Väggen delades in 
tjugo mindre områden (se figur 3.5) som ungefär mätte tio meter. Inom varje område 
insamlades sedan ett slumpmässigt prov. 
 

 
Figur 3.5 Områden för provtagning. Proverna togs från vänster (nr 1) till höger (nr 20). 
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3.1.2 Problem vid provtagning 
I det här examensarbetet uppstod ett flertal problem i och med provtagningsförfarandet. Ett 
flertal täkter besöktes efter tillstånd från innehavaren och i de flesta fall erhölls också tillstånd 
för provtagning. Problemen gällde snarare provtagningens utförande. För att erhålla prover 
enligt den metodik som beskrivits i det här examensarbetet krävs tillgängliga bergväggar eller 
bergpartier. I många fall ligger skjutna salvor och väntar på lastning. Salvorna försvårade 
åtkomsten till väggen. Trots tillgängliga bergväggar kunde i vissa fall provtagning inte ske 
med motivering att anpassning till rådande verksamhet i täkterna måste göras. Ytterligare ett 
problem som försvårar provtagning är väderfaktorer, som snö och ljustillgång. För att 
provtagning skall kunna ske måste därför följande kriterier vara uppfyllda.    
 

• Tillstånd från innehavaren 
Förfrågan om tillstånd för provtagning hos innehavaren av täkten. 
 

• Rådande verksamhet 
 Anpassa provtagningen till den i täkten rådande verksamheten.  
 

• Bergväggar 
Provtagningen måste utföras på tillgängliga bergväggar, då prover från bergsupplag bör 
undvikas. 

3.2 Provberedning  
Efter provtagningen måste proverna/stenarna bearbetas innan analysförfarandet kan påbörjas. 
Från varje prov sågades två mindre, intill varandra liggande, klossar ut. De mätte ungefär 
3×2×1 cm. Stensågningen utfördes på Kristallens stensliperi i Lannavaara. I det här steget är 
det viktigt att klossarna från samma sten är så identiska som möjligt, eftersom jämförelserna 
mellan de olika analysmetoderna baseras på antagandet att analysmaterialet är identiskt. Den 
ena uppsättningen klossar användes för tillverkning av tunnslip. Tunnslipen tillverkades av 
Minoprep AB. Den andra uppsättningen krossades i olika steg (med hammare och 
laboratoriekross) till fraktion < 2 mm. Allt krossat material delades sedan i en provdelare. 
Diverse krossning och provdelning utfördes på SGU i Uppsala. Figur 3.6 till och med 3.12 
illustrerar olika steg av provberedning. Den ena delen av det krossade materialet användes för 
röntgendiffraktionsanalys och den andra användes för kemisk analys. För 
röntgendiffraktionsanalys utfördes ytterligare provberedning innan materialet analyserades. 
Röntgendiffraktionanalys kräver minst 15 gram provmaterial. 
  

       
Figur 3.6 Stensåg. Figur 3.7 Sågning av sten. 
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Figur 3.8 Innan krossning.  Figur 3.9 Efter krossning med hammare. 

 

    
Figur 3.10 Laboratoriekross. Figur 3.11 Storlek < 2 mm. 

  

 
Figur 3.12 Provdelare. 
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3.3 Analys 
Tre olika analysmetoder användes i det här examensarbetet för att studera skillnader och 
likheter, styrkor och svagheter för de enskilda metoderna.   

3.3.1 Punkträkning 
Punkträkningen genomfördes vid Luleå tekniska universitet. Vid punkträkningen användes ett 
transmissionsmikroskop med tillhörande räkneverk och automatiskt flyttbar tunnslipshållare. 
Varje knapptryckning på räkneverket genererar en liten förflyttning av tunnslipet. Figur 3.13 
illustrerar försöksuppställningen vid punkträkning. 
 

 
Figur 3.13 Försöksuppställning vid punkträkning. 

 
På grund av problem med tunnslipshållaren räknades mellan 700 och 800 punkter per 
tunnslip. För varje slip beräknades sedan mineralsammansättningen i volymprocent. Slutligen 
beräknades ett medelvärde på mineralsammansättningen för varje täkt. Figur 3.14 visar två 
prover från Skyttorp och figur 3.15 visar två prover från Rutvik. Figurerna visar på likheter 
och skillnader mellan prover från samma täkt och mellan de olika täkterna. 
  

  
Figur 3.14 Två prover från Skyttorp. 
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Figur 3.15 Två prover från Rutvik. 

3.3.2 Normberäkning enligt modifierad CIPW 
Kemiska analyser utfördes på SSAB:s laboratorium i Oxelösund. Med kemiska analyser som 
utgångspunkt skapades ett ark som utför beräkningarna i Excel. Bilaga E förklarar 
programmet och visar gränssnittet. I grund och botten utfördes normberäkningarna enligt 
CIPW-normen vars metodik beskrivs av Hutchinson 1975. Vissa mindre modifieringar 
gjordes dock på den ursprungliga normen för att resultaten skall bli bättre. Trots att CIPW 
normen förutsätter att magman kristalliseras i vätefria förhållanden finns i och med 
modifieringarna möjligheten att beräkna Biotit, Aktinolit (istället för den mer komplexa 
släktingen Hornblände), Sudoit (Klorit) och Muskovit/Sericit som normativa mineral. Dock 
utan att hänsyn tas till respektive minerals hydroxidgrupper. Figur 3.16 illustrerar de olika 
beräkningsstegen. Molvikterna som användes har tagits ur det periodiska systemet (bilaga A). 
Mineralernas densitet har tagits ur kompendiet - Mineraler och Bergarter, sammanställt av B 
Loberg och C Löfgren. 
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Figur 3.16 Flödesschema för kemiska beräkningar.    

3.3.3 Diffraktionsröntgen 
Röntgendiffraktionsanalyser utfördes på SGU i Uppsala enligt egenutvecklad metodik (se 
bilaga 6). En analys gjordes för respektive bergtäkt, vilket innebar att resultaten gavs i form 
av ett medelvärde på mineralsammansättningen för varje täkt. 

2. Järnhalter justeras 
enligt: 
Fe2O3 = 10 % FeO 
FeO = (90 % FeO)+MnO 

3. Antalet mol av samtliga 
oxider beräknas genom att 
dividera vikten med 
molvikten. 
 

1. Resultatet av kemiska 
analyser presenteras som 
16 oxider i vikt-%. 

5. De olika mineralerna 
bildas i förutbestämd 
ordning. 

4. Mineralerna bildas med 
hjälp av molförhållanden 
(se bilaga 2) mellan 
innehållande oxider. 

6. Efter varje beräkningssteg 
minskas det ursprungliga 
antalet mol tills samtliga 
oxider är förbrukade. Genom 
att multiplicera antalet mol 
med molvikten fås 
mineralerna i viktprocent. 

Viktprocenten divideras 
med densiteten för varje 
mineral för att få 
volymerna.   

Genom att dividera varje dels 
volym med den totala volymen 
fås mineralhalten i volymprocent. 
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4 Resultat 

4.1 Punkträkning 
 
 

Tabell 4.1 Punkträkningsresultat 
 (medelvärde av 11 prover) för Skyttorp. 

 
Mineral Vol- % 
Kvarts 37 
K-fältspat 28 
Plagioklas 23 
Klorit 4 
Biotit 2 
Sericit 3 
Epidot 1 
Övriga 3 

 
 

Tabell 4.2 Punkträkningsresultat 
 (medelvärde av 20 prover) för Rutvik. 

 
Mineral Vol- % 
Kvarts 31 
Plagioklas 28 
K-fältspat 8 
Biotit 18 
Sericit 7 
Hornblände 3 
Klorit 2 
Apatit 1 
Övriga 3 
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4.2 Normberäkningar  

4.2.1 Kemisk analys 
 

Tabell 4.3 Resultat från kemisk analys utförd på provmateriel  
från Skyttorp samt beräknat medelvärde i viktprocent. 

 
Oxider Skyttorp 1 Skyttorp 2 Skyttorp 3 Medel 
CaO 1,3 0,9 0,9 1,03 
SiO2 74,8 74,8 75,2 74,93 
Al2O3 12,6 12,6 12,5 12,57 
MgO 0,4 0,2 0,3 0,3 
FeO 1,68 1,63 1,76 1,69 
MnO 0,1 0,1 0,1 0,1 
P2O5 0,03 0,03 0,03 0,03 
V2O5 0,02 0,02 0,02 0,02 
TiO2 0,13 0,13 0,13 0,13 
Cr2O3 0,02 0,02 0,02 0,02 
K2O 5,3 5,8 5,1 5,4 
Na2O 3,4 3,7 3,2 3,43 

 
Tabell 4.4 Resultat från kemisk analys utförd 

 på provmateriel från Rutvik i viktprocent. 
 

Oxider Rutvik 
CaO 2,3 
SiO2 66,2 
Al2O3 14,2 
MgO 3 
FeO 4,94 
MnO 0,1 
P2O5 0,24 
V2O5 0,02 
TiO2 0,81 
Cr2O3 0,02 
K2O 3 
Na2O 3 
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4.2.2 Normberäkningar enligt modifierad CIPW metodik 
 

Tabell 4.5 Beräknad mineralsammansättning för Rutvik. 
 

Mineral vol-% 
Kvarts 33 
K-fältspat 6 
Plagioklas 36 
Biotit 19 
Klorit 4 
Övriga 2 

 
 

Tabell 4.6 Beräknad mineralsammansättning för Rutvik. 
 

Mineral vol-% 
Kvarts 33 
K-fältspat 31 
Plagioklas 32 
Biotit 4 
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4.3 Diffraktionsröntgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Röntgenkurvor för Rutvik (svart/ övre) och Skyttorp (rött/ nedre). 
 

Tabell 4.7 Resultat av diffraktionsröntgen utförd på provmaterial från Skyttorp. 
 

Mineral Halt i vikt- % Halt i vol- % 
Kvarts 38 39 
K-fältspat 24 25 
Plagioklas 29 28 
Hornblände 0,6 0,5 
Sericit 1 1 
Klorit 6 6 

 
Tabell 4.8 Resultat av diffraktionsröntgen utförd på provmaterial från Rutvik. 

 
Mineral Halt i vikt-% Halt i vol-% 
Kvarts 28 29 
K-fältspat 2 2 
Plagioklas 40 41 
Hornblände 5 4 
Biotit 18 16 
Klorit 8 8 

36-1451 (*) - Zincite, syn - ZnO - Y: 14.58 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056
20-0481 (I) - Magnesiohornblende - (Ca,Na)2.26(Mg,Fe,Al)5.15(Si,Al)8O22(OH)2 - Y: 2.08 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056
29-0701 (I) - Clinochlore-1MIIb, ferroan - (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 - Y: 4.17 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056
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20-0554 (D) - Albite, ordered - NaAlSi3O8 - Y: 6.25 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056
33-1161 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 45.83 % - d x by: 1.000 - WL: 1.54056
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5 Diskussion och Slutsatser 

Provtagningsförfarandet i bergtäkter och gruvor är mycket komplicerat på grund av 
varierande grad av heterogenitet. Det exakta begreppet representativa prover existerar inte i 
den här typen av problemsituationer mer än i de fall då analyser utförs på hela provmassan. 
Däremot torde ett genomtänkt provtagningsförfarande absolut kunna närma sig begreppet 
representativitet. Genom att göra en bedömning av heterogeniteten och dess skala innan 
provtagningen påbörjas kan antalet prover anpassas för att förbättra analysen. 
 
Provtagningen utfördes enligt systematisk slumpmässig metod (samtliga prover måste vara 
representativa) för att undvika fel härrörande från grupperingar i resultaten. Upplagsprover 
och prover från marken användes inte, då provernas ursprung i sådana fall är oklart och 
proverna därav ej kan sättas i relation till platsen för provtagning. 
 
Både provtagningen och valet av metod för bestämning av mineralsammansättningen 
påverkar det slutgiltiga resultatet. I kapitel fyra visar resultaten på stora likheter mellan de 
olika metoderna. Visserligen passar de olika metoderna olika bra beroende på provmaterialets 
egenskaper. Mikroskopering är inte en lämplig metod för mycket finkorniga eller grovkorniga 
bergarter. Med röntgendiffraktionsanalys kan kvantifiering av basiska bergarter vara svårt att 
utföra. Normberäkningar beräknar enligt namnet bara ut en normativ mineralsammansättning 
som kan skilja sig från den verkliga. Bäst resultat fås i de fall då samtliga metoder 
kombineras, men det skulle vara både mycket tidskrävande och mycket dyrt. Resultaten från 
de olika metoderna måste även sättas i förhållande till noggrannheten i 
provtagningsförfarandet. Provtagningsförfarandet är den delen som starkast påverkar 
resultatet och därmed är noggrannheten i den delen betydligt viktigare att studera än de 
enskilda metoderna för bestämning av mineralsammansättningen. Tabell 5.1 och 5.2 visar 
resultaten för Skyttorp respektive Rutvik. 
 

Tabell 5.1 Jämförelser i resultat för provmaterial från Skyttorp. 
Halter i Vol-% RÖNTGEN PUNKTRÄKNING NORMBERÄKNINGAR 
Kvarts 39 37 33 
K-fältspat 25 28 31 
Plagioklas 28 23 32 
Biotit 0 2 4 
Klorit 6 4 0 
Hornblände 0,5 0 0 
Sericit 1 3 0 
Epidot 0 1 0 
Övriga 0 3 0 
SUMMA 99,5 101 100 
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Tabell 5.2 Jämförelser i resultat för provmaterial från Rutvik. 
Halter i Vol-% RÖNTGEN PUNKTRÄKNING NORMBERÄKNINGAR 
Kvarts 29 31 33 
K-fältspat 2 8 6 
Plagioklas 41 28 36 
Biotit 16 18 19 
Klorit 8 2 4 
Hornblände 4 3 0 
Sericit 0 7 0 
Epidot 0 1 0 
Övriga 0 2 2 
SUMMA 100 100 100 

  
Att antalet prover är den faktor som starkast påverkar resultatet råder det ingen tvekan om. 
Betydligt svårare är det att försöka bestämma det optimala antalet prover som behöver tas. 
 
Resultaten från punkträkning utförd på provmaterial från den homogena täkten i Skyttorp 
visar att kvartshalten varierar med 13 procentenheter räknat utifrån tunnslipen (se figur 5.1). 
För den heterogena täkten, Rutvik, är motsvarande skillnad nästan 30 procentenheter (se figur 
5.4). I resultatet från den homogena täkten får variationens storlek delvis anses vara beroende 
på tunnslipen ringa storlek.  
 

K
va

rts
K

-f
äl

ts
pa

t
P

la
gi

ok
la

s
K

lo
rit

B
io

tit
S

er
ic

it
E

pi
do

t

Ö
vr

ig
a

S1

S4

S9
S12

0
0,05
0,1

0,15

0,2
0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Vol-%

Mineral

Prov nr

S1
S2
S3
S4
S5
S8
S9
S10
S11
S12
S13

 
Figur 5.1 Resultat från punkträkning utförd på prover från Skyttorp. 

  
Resultaten i figur 5.1 visar att Kvarts, Kalifältspat och Plagioklas var de klart dominerande 
mineralen i den homogena täkten. I figuren kan stora skillnader skådas mellan halterna av 
Kalifältspat och Plagioklas. Kalifältspat och Plagioklas kan vara svåra att skilja åt i mikroskop 
och därför bör, vid en jämförelse av de olika metoderna, halterna summeras (se tabell 5.1 & 
5.2). Halterna av de summerade värdena av Plagioklas och K-fältspat är mycket lika mellan 
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de olika proverna. Kvartshalterna varierar desto mer och för att göra en bedömning av antalet 
prover som behöver tas i en täkt med heterogenitetsklass två, som Skyttorp, måste det 
beräknade medelvärdet för kvarts jämföras med kvartshalterna för de enskilda proverna. I fall 
med stora skillnader i andra mineral måste de olika mineralen studeras på samma sätt. För att 
kunna beräkna konfidensintervall för kvartshalterna måste halterna vara normalfördelade. 
Figur 5.2 visar att kvartshalterna för den homogena täkten kan anses vara normalfördelade. 
Utifrån normalfördelningen och beräknade värden på medelvärde och standardavvikelse (se 
bilaga 3) beräknades ett 95 % konfidensintervall för kvarthalterna till 36,6 ± 2,3 Vol. %. Det 
innebär att med 95 % säkerhet ligger kvartshalterna mellan 34,3 och 38,9 Vol. % för den 
homogena täkten. 
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Figur 5.2 Antalet prover inom bestämda intervall. 

 
På samma sätt som för kvarts approximerades summan av Plagioklas och Kalifältspat som en 
normalfördelning (se bilaga 4) enligt figur 5.3. Från normalfördelningen beräknades ett 95 % 
konfidensintervall för de summerade halterna av Plagioklas och Kalifältspat till 50,9 ± 2,1. 
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Figur 5.3 Antalet prover inom bestämda intervall. 

 
De övriga mineralerna varierar en del från prov till prov, men det handlar om så små halter att 
hänsyn ej tagits till dessa. 
 
Det är svårt att bedöma det optimala provantalet som behöver tas i olika täkter med varierande 
heterogenitet. För den homogena täkten i Skyttorp kan det beräknade konfidensintervallet, 
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standardavvikelsen, graden av heterogenitet och önskad noggrannhet/precision användas för 
att resonera sig fram till antal prover.    
 
Den mer heterogena täkten i Rutvik visar på väldigt stora skillnader (se figur 5.4). Både när 
det gäller innehållet av mineral och enskilda minerals halter. Vid en plot av frekvensdiagram 
kan inte kvartshalterna approximativt ses normalfördelade. Det betyder att konfidensintervall 
inte kan beräknas på samma som för den homogena täkten. Medelvärde och standardavvikelse 
har dock beräknats i bilaga 4. Eftersom frekvensdiagram för de olika mineralen inte kan ses 
vara normalfördelade måste antalet insamlade prover anses för litet. Därmed kan ingen 
noggrann bedömning av antalet prover för den heterogena täkten i Rutvik 
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Figur 5.4 Resultat från punkträkning utförd på prover från Rutvik. 

 
Även fast ett bestämt antal prover anses vara optimalt kvarstår dock en stor del av problemet, 
vid provtagning med ett fåtal prover, i och med att provtagaren inte vet vart i spridnings-
intervallet det insamlade provet ligger. Säkerheten bör kunna anges som en procentsats 
baserat på antalet insamlade prover. 
 
För att visa hur resultaten från en heterogen täkt kan påverka slitageanalyser har relativa 
skillnaden i livslängd för olika plåtar jämförts (se figur 5.5). Tre olika prover har valts. 
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Tre prover från Rutvik
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Figur 5.5 Relativa värden på livslängden för olika plåtar relativt mjukt stål (MS).   

 
Vid jämförelser mellan de olika metoderna kan halterna av Biotit och Klorit räknas 
tillsammans på samma sätt som Plagioklas och Kalifältspat. Vid mikroskoperingen visades 
tydligt att Biotit och Klorit ofta fanns tillsammans. Biotit bildas först och kan senare 
omvandlas till Klorit. När det gäller olika metoder för bestämning av ett provs mineral-
sammansättning finns det ingen metod som alltid är att föredra eller ens är möjlig. Resultatet 
som är mest överensstämmande med verkligheten fås i de fall där olika metoder kan 
kombineras. Normberäkningar och mikroskopering är metoder som är ganska billiga att 
utföra. Mikroskopering är mer tidskrävande än normberäkningar, men båda metoderna kräver 
en hel del kunskap för att ge rättvisande resultat. Röntgen är en metod som kräver mycket dyr 
utrustning och är därav betydligt dyrare. Röntgens styrka är i första hand att identifiera olika 
mineral, men kan även i likhet med punkträkning och normberäkningar bestämma 
mineralandelarnas storlek med stor noggrannhet. Undantagsfallet är basiska bergarter som är 
svåra att analysera med röntgendiffraktionsanalys. Tabell 5.3 visar på skillnader och likheter i 
kostnad, provstorlek och kunskapsnivå som krävs av företaget. 
Normativa beräkningar kan ge goda resultat med hög grad av överensstämmande med andra 
metoder, men då bygger metoden på att en uppfattning om mineralinnehållet kan göras, 
endera visuellt eller i mikroskop, innan beräkningarna påbörjas. 
 

Tabell 5.3 Olika metoder för bestämning av ett provs mineralsammansättning. 
 Röntgen Normberäkningar Punkträkning 
Kostnad hög låg Medel 
Provstorlek Liten-stor Liten-stor Liten 
Kunskapsnivå Låg medel hög 

 
Ytterligare en viktig faktor att belysa i samband med kvantifieringen av de olika metoderna är 
hur resultaten påverkas av antalet prover och det faktum att vissa metoder i vissa fall kan 
utelämna viktig information. Med röntgen och normberäkningar fås vanligtvis bara ett 
medelvärde på mineralsammansättningen medan mikroskopering ger ett värde per prov och 
utifrån dessa beräknas ett medelvärde. I en relativt homogen täkt torde dock detta inte 
medföra några större skillnader i resultat, men i heterogena täkter med stora variationer är 
risken stor att medelvärdet blir missvisande. 
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Kemiska analyser utförda på provmaterial från Skyttorp visar att även fast materialet antas 
vara homogeniserat kan resultaten skilja sig.  

5.1.1 Felkällor 
Skillnader i resultat mellan de olika analysmetoderna behöver inte i alla fall grunda sig på de 
enskilda metoderna. Innan några slutsatser kan dras måste hela förfarandet (provtagning, 
provberedning och analys) granskas. 
Felkällor i provtagningsförfarandet antas ligga inom ramen för vad som kallas den mänskliga 
faktorn då metoden (systematiskt slumpmässigt representativa) som applicerats egentligen 
inte går under definitionen för slumpmässighet då de insamlade proverna måste vara 
representativa.  
Jämförelser mellan olika analysmetoder baseras på att exakt samma material analyserats med 
de olika metoderna. Varje sten har sågats ner till en mindre kloss från vilken två intill 
varandra liggande skivor sågats ut. Detta steg har utförts under mycket stor försiktighet och 
visuella jämförelser mellan de båda skivorna har gjorts. Den ena skivan har använts för 
kemiska analys och röntgendiffraktionsanalys och den andra skivan har använts för 
tillverkning av tunnslip. Men trots stor försiktighet och noggrannhet måste detta steg anses 
som en möjlig felkälla. Vad det gäller analysmetoderna är punkträkning dem metod som är 
starkast relaterad till fel härrörande från den mänskliga faktorn. Kunskapsnivån hos den 
personen som utför mikroskoperingen är viktig att ha i åtanke då vissa mineraler kan vara 
väldigt lika och svåra att skilja åt. Även tunnslipen begränsade storlek, antalet beräknade 
punkter och svårigheter att identifiera vissa mineral måste ses som möjliga felkällor. 
När det gäller röntgendiffraktionsanalys finns ett frågetecken när det gäller jämförelser med 
diverse normberäkningar och röntgens förmåga att identifiera små volymfraktioner av vissa 
mineral. Volymfraktioner under en volymprocent kan vara svåridentifierade med röntgen 
dock anses denna felkälla inte påverka vidare slitage analyser. 
 
För att kunna göra en bedömning av felkällor i och med kemiska analyser behöver samma 
provmaterial lämnas till olika laboratorier/institutioner för analys. Då kan resultaten från de 
olika laboratorierna jämföras och sättas i förhållande till varandra.  
 
Normativa beräkningar av mineralsammansättningen utifrån kemiska analyser baseras på ett 
antal förenklingar som automatiskt leder till en förvridning av verkligheten. Normativa 
beräkningar bygger på att göra en preliminär bedömning av provets innehåll innan 
beräkningarna påbörjas. Beräkningar enligt CIPW normen bygger bland annat på att magman 
kristalliserats under vätefria förhållanden vilket innebär att Biotit och Amfibol inte kan 
beräknas. En modifikation av normen har därför gjorts där ett val görs om provet innehåller 
Biotit och/eller Amfibol och därav tillkommer ett antal beräkningssteg. Vid bildandet av 
Amfibol och Biotit gjordes diverse förenklingar. Dessa förenklingars påverkan på resultaten 
bör anses mycket ringa.  

5.1.2 Fortsatta studier 
Att representativiteten absolut ökar med ett ökat antal prover råder det ingen tvekan om. Men 
att kunna svara på till vilken grad kan förbättringen anses vara lönsam? Måste mer data 
insamlas om provtagningsförfarande i olika täkter. Provtagningsförfarandet är den delen som 
är mest komplex. 
 
Ytterligare studier om klassificering av heterogeniteten och dess skala bör ge mer tydliga 
riktlinjer för hur klassning bör utföras. 
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För de täkter som studerats i det här examensarbetet visar de olika metoderna för bestämning 
av mineralsammansättningen relativt likartade resultat. Genom att priserna för de olika 
metoderna, för bestämning av mineralsammansättningen, varierar kraftigt kan valet av metod 
anpassas efter ekonomiska resurser.  
 
För att kunna svara mer exakt på frågan om hur många prover som behöver tas kan skillnaden 
i medelvärde studeras. Medelvärdet av kvarts för den homogena täktens 11 prover har 
beräknats till 36,6 Vol. %. Genom att slumpvis plocka bort ett prov fås skillnader i 
medelvärde på mellan 0 och 1 Vol. % för de tio återstående proverna. Genom att på liknade 
sätt slumpviss plocka bort fler och fler prover till bara ett återstår. Skillnaden i medelvärde för 
ett prov blir skillnaden i kvartshalt mellan de ursprungliga 11 proven. 
 
Eventuellt kan provstorleken påverka antalet prover så att ett fåtal större prov kan ersätta 
många mindre. Men även denna fråga hänger ihop med heterogenitetens skala och 
klassificering.  
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Bilaga 1 Periodiska systemet 

 
Figur B.1 Periodiska systemet (Brownlow A H, 1996). 



 

 
 
 
 
 

Bilaga 2 Molförhållanden 
 
Tabell B.2 Molförhållande mellan oxider för vanliga mineral. 
Mineral Molförhållande 
Kvarts  SiO2 

Korund Al2O3 
Ortoklas K2O * Al2O3 * 6 SiO2 

Albit Na2O * Al2O3 * 6 SiO2 
Anortit CaO * Al2O3 *2 SiO2 
Nefelin Na2O * Al2O3 * 2 SiO2 
Leucit K2O * Al2O3 * 4 SiO2 

Akmit K2O * Fe2O3 * 4 SiO2 

Diopsis Na2O * SiO2 

Diopsid MgO * SiO2 
Diopsid FeO * SiO2 
Hypersten MgO * SiO2 
Hypersten FeO * SiO2 
Olivin 2 MgO * SiO2 
Olivin 2 FeO * SiO2 
Magnetit FeO * Fe2O3 
Hematit Fe2O3 
Ilmenit FeO * TiO2 
Apatit 3 CaO * P2O5 

Biotit K2O * 6 (MgO,FeO) * Al2O3 * 6 SiO2 

Aktinolit 2 CaO * 5 (MgO, FeO) * 8 SiO2 

Muskovit K2O * 3 Al2O3 * 6 SiO2 
 



 

 
 
 
 
 

Bilaga 3 Beräkningar för Skyttorp 
 
Tabell B.3 Mineralhalter, medelvärde och standardavvikelse för prover från Skyttorp. 

 
Medelvärdet beräknas enligt ekvation 1, standardavvikelse enligt ekvation 2 och konfidensintervall enligt ekvation 3. 
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 S1 S2 S3 S4 S5 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Medel Std 
Kvarts 36 37 34 40 40 33 34 44 40 34 31 36,6 3,93 
K-fältspat 29 29 30 16 27 28 32 23 29 34 28 27,7 4,78 
Plagioklas 20 21 17 33 23 27 22 23 22 17 30 23,2 5,02 
Klorit 4 6 5 6 2 5 2 4 5 5 5 4,5 1,37 
Biotit 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1,7 0,65 
Sericit 4 5 3 1 1 2 2 2 2 4 2 2,5 1,29 
Epidot 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0,5 0,82 
Övriga 4 2 7 3 4 3 7 2 1 2 2 3,4 2,01 
TOTALT 101 102 99 101 100 100 100 100 100 100 99   



 

 
 
 
 
 

Bilaga 4 Beräkningar för Rutvik 
 
Tabell  B.4 Mineralhalter, medelvärde och standardavvikelse för prover från Rutvik. 

 
Medelvärdet beräknas enligt ekvation 1 och standardavvikelse enligt ekvation 2. 
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  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Medel Std 
Kvarts 35 23 23 31 23 38 44 35 31 27 34 15 34 27 29 37 29 18 47 32 30,6 8 
K-fältspat 3 2 9 8 9 7 1 10 8 6 11 7 9 15 11 8 0 8 6 12 7,5 3,76 
Plagioklas 40 34 42 21 32 32 3 33 23 28 30 29 21 23 33 34 2 27 29 35 27,6 10,2 
Klorit 3 4 4 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 2 6 1 0 0 0 5 1,65 1,93 
Biotit 10 21 15 35 27 11 1 16 35 33 21 15 32 6 16 15 0 19 14 12 17,7 10,4 
Sericit 0 0 0 0 0 8 48 2 2 2 0 3 2 23 3 2 52 0 2 0 7,45 15,4 
Kalcit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,67 
Apatit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 1 1 6 3 0 0 0,9 1,74 
Titanit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0,4 1,1 
Hornblände 6 11 5 2 0 0 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 15 0 4 3,3 6,05 
Övriga 3 5 3 3 4 4 3 1 1 1 2 4 1 4 2 3 7 6 2 0 2,95 1,79 
TOTALT 100 100 101 100 100 100 101 99 101 100 100 100 99 101 101 101 99 100 100 100   



 

 
 
 
 
 

Bilaga 5 Förklaring till modifierad CIPW-norm 
 
Figur B.5.1 visar de första beräkningsstegen i programmet. Viktprocenten av oxiderna, i 
kolumn A, som fås ur kemiska analyser skrivs i kolumn C. I kolumn D justeras järnhalterna 
enligt angivna proportioner. 
 
A B C D E 
Analys:   Järnprop 0,1   

Oxider Molvikt Vikt-% 
Justera 
Fe Gör till 100% 

SiO2 60 66,2 66,2 67,66 
Al2O3 102 14,2 14,2 14,51 
Fe2O3 160 0 0,494 0,5 
FeO 72 4,94 4,546 4,65 
MgO 40 3 3 3,07 
CaO 56 2,3 2,3 2,35 
Na2O 62 3 3 3,07 
K2O 94 3 3 3,07 
TiO2 80 0,81 0,81 0,83 
P2O5 142 0,24 0,24 0,25 
MnO   0,1 0,1 0,1 
NiO         
BaO         
SrO         
H2O   0     
CO2   0     
andra   2,21     
Totalt   100 97,89 100 

Figur B.5.1 Beräkningsprogrammets första steg. 
 
Figur B.2 visar hur antalet mol av oxiderna beräknas genom att dividera kolumn E med 
kolumn B i figur B.1. Figur B.2 visar även exempel på val som måste göras för att förbättra 
resultatet av beräkningarna. Mineralerna bildas med hjälp av flera formler. 
 
          
  Beräkningar Apatit   Ilemnit   Biotit   Aktinolit 
 Vikt-% / Molvikt 1 2 3 4 7 8 9 
SiO2               1,1277            1,1277           1,1277                  -            1,1277          0,1464     
Al2O3               0,1423            0,1423           0,1423                  -            0,1423      
Fe2O3               0,0031            0,0031           0,0031                  -            0,0031      
FeO               0,0646            0,0646         0,0104          0,0542                  -            0,0542          0,0542     
MgO               0,0768            0,0768           0,0768                  -            0,0768          0,0768     
CaO               0,0420         0,0054           0,0366           0,0366           0,0366          0,0366     
Na2O               0,0495            0,0495           0,0495           0,0495      
K2O               0,0327            0,0327           0,0327                  -            0,0327      
TiO2               0,0104            0,0104         0,0104                  -                     -        
P2O5               0,0018         0,0018                   -                      -                      -         
Akinolit j 
Biotit n 

Figur B.5.2 Mineralerna bildas i ordning. Vissa val måste göras.  
 
Formlerna nedan visar hur Aktinolit bildas i figur B.5.2. 
 
Formeln beräknar antalet mol SiO2.  
 
=OM(ELLER(E37="J";E37="j");OM(B39="SiO";M6;OM(B39="CaO";4*M11;OM(B39="Fe+Mg
";SUMMA(M10;M11)*(4/2,5);)));0) 
 



 

 
 
 
 
 

 
Formeln beräknar antalet mol FeO. 
 
=OM(ELLER(E37="J";E37="j");OM(B39="Fe+Mg";M9;OM(B39="CaO";OM(OCH(M11*2,5>M1
0;M11*2,5>M9);M9;OM(M10>M9;M9;ABS((2,5*M11)-
M10)));OM(B39="SiO";OM(OCH((M9*(8/5))>M6;(M10*(8/5))>M6);M9*(5/8);OM((M10*(
8/5))>M6;M6*(5/8);M9+(M10-(M6*(5/8))))))));0) 
 
Formeln beräknar antalet mol MgO. 
 
=OM(ELLER(E37="J";E37="j");OM(B39="Fe+Mg";M10;OM(B39="CaO";OM(OCH(M11*2,5>M
9;M11*2,5>M10);M10;OM(M9>M10;M10;ABS((2,5*M11)-
M9)));OM(B39="SiO";OM(OCH((M10*(8/5))>M6;(M9*(8/5))>M6);10*(5/8);OM((M9*(8/
5))>M6;M6*(5/8);M10+(M9-(M6*(5/8))))))));0) 
 
Formeln beräknar antalet mol CaO. 
 
=OM(ELLER(E37="J";E37="j");OM(B39="CaO";M11;OM(B39="SiO";N6/4;(SUMMA(M10;M9
)/2,5)));0) 
 
När samtliga oxider är förbrukade beräknas viktprocenten av mineralerna fram genom att 
multiplicera molmassan för oxiderna med respektive oxids antal mol. Viktprocenten räknas 
slutligen om till volymprocent med hjälp av mineralernas dencitet. 
 
Mineral Vikt-% Volym-% Dencitet 
Kvarts          25,7    0,26 2,65 
K-fältspat 18,2 0,2 2,5 
Plagioklas 25,9 0,26 2,7 
Olivin 0 0 3,75 
Diopsid 0 0 3,3 
Apatit            0,6    0,01 3,2 
Ilmenit            1,6    0,01 4,75 
Korund 0 0 4 
Hypersten 0 0 3,55 
Magnetit 0 0 5,2 
Biotit 0 0 3 
Klorit 9,7 0,09 2,95 
Aktinolit 20,3 0,18 3,1 
Kalcit           -          0 2,7 
Muskovit   0 2,8 

Figur B.5.3 Resultatet av beräkningsprogrammet presenteras i både viktprocent och 
volymprocent. 
 



 

 
 
 
 
 

Bilaga 6 Resultat - röntgendiffraktion 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Bilaga 7 Skillnad i medelvärde på prover från Skyttorp 
 
Tabell B.7 Skillnaden i medelvärde uttrycks som Medel_Dif och har beräknats genom att ett prov slumpmässigt tagits bort. 
Provnr 11 prov            
S1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  
S2 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37  37 
S3 34 34 34 34 34 34 34 34 34  34 34 
S4 40 40 40 40 40 40 40 40  40 40 40 
S5 40 40 40 40 40 40 40  40 40 40 40 
S8 33 33 33 33 33 33  33 33 33 33 33 
S9 34 34 34 34 34  34 34 34 34 34 34 
S10 44 44 44 44  44 44 44 44 44 44 44 
S11 40 40 40  40 40 40 40 40 40 40 40 
S12 34 34  34 34 34 34 34 34 34 34 34 
S13 31  31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
medel 36,64 37,2 36,9 36,3 35,9 36,9 37 36,3 36,3 36,9 36,6 36,7 
Medel_Dif  0,56 0,3 0,6 0,4 1 0,1 0,7 0 0,6 0,3 0,1 

 
 


