
 

Självständigt arbete vid Institutionen för geovetenskaper 

2020:13 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mineralogisk-mineralkemisk 

karakterisering av Nb-Ta-förande 

associationer från Kolsva- 

pegmatiten, Bergslagen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Andreas Viitamäki 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR 

GEOVETENSKAPER  





 

Självständigt arbete vid Institutionen för geovetenskaper 

2020:13 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mineralogisk-mineralkemisk 

 karakterisering av Nb-Ta-förande 

 associationer från Kolsva- 

pegmatiten, Bergslagen  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Andreas Viitamäki 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR 

GEOVETENSKAPER  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Andreas Viitamäki 

Publicerad av Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet (www.geo.uu.se)  

Uppsala, 2020 



Abstract 

Mineralogical and mineral chemical characterisation of Nb-Ta-bearing assemblages 

from the Kolsva pegmatite, Bergslagen 

Andreas Viitamäki 

The two chemically related metals niobium (Nb) and tantalum (Ta) are classified by the European 

Commission as critical raw materials. This is due to a highly increased demand and a limited global 

supply situation for these metals. This work is a part of a larger project run by EuroGeoSurveys (EGS); 

the GeoERA FRAME, which aims to map the distribution of critical raw materials in the EU. Two 

granitic pegmatite samples from the Kolsva feldspar mine were studied with regards to their chemistry 

and mineralogy. They had been tentatively identified as consisting of a columbite mineral and a 

samarskite-like mineral, respectively. In the project, three main analytical methods have been used: 1) 

optical microscopy, 2) scanning electron microscopy (SEM) with energy-dispersive spectroscopy 

(EDS), and 3) powder X-ray diffraction analysis (XRD). The analyses performed on the “columbite 

samples” indicated that most of them were columbite-(Fe), general formula AB2O6, with an iron 

dominance in the A-cation position and niobium dominance in the B-cation position. The analyses also 

indicated the presence of minerals belonging to the pyrochlore supergroup. The analyses of the 

samarskite-like minerals yielded results showing a partial resemblance to the samarskite group minerals 

(general formula ABO4), but with a high degree of metamictisation, poor stoichiometries, low to very 

low REE contents, variable iron and calcium-dominance in a tentative A-cation position and niobium-

dominance in the B-cation position. Aluminium silicates, minerals from the spinel group and hematite 

were also observed in this assemblage. Fracturing of the brittle, metamict samarskite-like minerals have 

enabled a fluid-mediated alteration, which a.o. led to the formation of secondary radiogenic galena. The 

study confirms that the Kolsva pegmatite represents a locally Nb-Ta mineralised system.  

Key words: Columbite, samarskite, Kolsva, granitic pegmatite, NYF-type, (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-
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Sammanfattning 

Mineralogisk-mineralkemisk karakterisering av Nb-Ta-förande associationer från 

Kolsvapegmatiten, Bergslagen 

Andreas Viitamäki 

De två kemiskt nära besläktade metallerna niob (Nb) och tantal (Ta) räknas av Europakommissionen 

som kritiska råmaterial. Detta på grund av en kraftigt ökad efterfrågan och en geografiskt koncentrerad 

global produktion av dem. Det här arbetet utgör en del av ett större projekt som bedrivs av 

EuroGeoSurveys (EGS); GeoERA FRAME, som har till syfte att kartlägga förekomsten av kritiska 

råmaterial inom EU. Två granitpegmatitiska prov från Kolsva fältspatgruva har undersökts med 

avseende på deras kemi och mineralogi; dels sådana som tentativt identifierats som kolumbitmineral 

och dels sådana som innehåller ett samarskitliknande mineral. I arbetet har tre huvudsakliga 

analysmetoder använts: 1) optisk mikroskopi, 2) svepelektronmikroskopi (SEM) med energidispersiv 

mikrokemisk analys (EDS), samt 3) pulverröntgendiffraktionsanalys (XRD). De kemiska analyserna 

som genomfördes på ”kolumbit-proven” visade att de bestod av kolumbit-(Fe), med generell formel 

AB2O6 och med en järndominans i A-katjonposition och niobdominans i B-katjonposition. Analyserna 

visad även på förekomst av mineral tillhörande pyroklorsupergruppen. De samarskitartade mineralen 

uppvisade en partiell likhet med samarskitgruppmineral (generell formel ABO4), men med hög grad av 

metamiktisering, dåliga stökiometrier, låga REE-halter, samt med varierande järn- och 

kalciumdominans i tentativ A-katjonposition och niobdominans i B-katjonpositionen. Även 

aluminiumsilikater, mineral från spinellgruppen samt hematit påvisades. Uppsprickning av de 

metamikta och spröda samarskitartade mineralen har möjliggjort en fluidmedierad omvandling, vilket 

bl.a. lett till bildning av sekundär radiogen blyglans. Resultaten av undersökningarna bekräftar att 

Kolsvapegmatiten representerar ett lokalt niob-tantalmineraliserat system.  

Nyckelord: Kolumbit, samarskit, Kolsva, granitpegmatiter, NYF-typ, (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-

oxider, SEM-EDS, XRD 
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1 Inledning och bakgrund 

På grund av en kraftigt ökad efterfrågan och en geografiskt koncentrerad global produktion av ett antal 

metaller och mineral betraktas dessa ha en akut tillgångsrisk för europeisk industri (European 

Commission 2008). Dessa metaller och mineral, däribland de kemiskt närbesläktade metallerna niob 

(Nb) och tantal (Ta), klassas därför av Europakommissionen som kritiska råmaterial (European 

Commission 2020). Inom EU är medlemsländerna till mycket stor del beroende av import av dessa 

råmaterial då Europa bara framställer enstaka procent eller inte alls, men konsumerar dem i en mycket 

hög grad. Vissa av materialen, som tantal, utvinns i stor omfattning i konfliktdrabbade områden och 

ingår därmed i kategorin av s.k. konfliktmaterial (egentligen konfliktmetaller; GeoERA FRAME 2020).  

    Det här arbetet har genomförts inom ramen för ett större projekt som drivs av EuroGeoSurveys (EGS), 

GeoERA FRAME (Forecasting and Assessing Europe´s Strategic Raw Materials needs), vilket 

finansieras av de ingående geologiska undersökningarna och EU och har som syfte att kartlägga 

förekomsten av kritiska råmaterial i Europa (European Commission 2020; GeoERA FRAME 2020). 

GeoERA är ett europeiskt forskningsnätverk och består av nationella geologiska undersökningar från 

32 europeiska länder (representerat av SGU, Sveriges geologiska undersökning, i Sveriges fall). 

GeoERA FRAME som behandlar mineralresurser är uppdelat i olika arbetspaket (eng. Work Packages, 

WP) och detta arbete utgör en del av WP 6 vilket är inriktat mot två kritiska metaller för världens 

industrier, niob (Nb) och tantal (Ta). Europakommissionen har sedan 2010 publicerat ett antal listor där 

de sammanställt vilka råmaterial som beräknas vara mest kritiska för EU, baserat på deras ekonomiska 

vikt inom intra-europeisk industri samt deras tillgångsrisk. Enligt listan som utkom 2017 framgår det att 

importbehovet inom EU av niob och tantal är 100% (sedan dess har mindre produktion kommit igång i 

Spanien). De två specialmetallerna räknas som nämnts ovan även till kategorin ”konfliktmineral” 

(European Commission 2020). I synnerhet är den småskaliga gruvindustrins produktion i Centralafrika, 

och fr.a. DRK, av niob och tantal förknippad med svåra förutsättningar för de som arbetar inom 

gruvdriften och slavliknande former inklusive barnarbete är inte ovanligt. Man vill genom nya lagar 

försäkra sig om att produkter innehållande Nb och Ta kommer från konfliktfria källor, men detta är långt 

ifrån oproblematiskt då kontroller och spårbarhet är svårgenomförbara. Ett av flera alternativ till detta 

är att nyttja förekomster av Nb-Ta inom Europa och andra västländer. Det primära målet med WP 6 är 

att undersöka och kartlägga förekomsten av konfliktmaterialen Nb-Ta inom EU och lyfta och utvärdera 

potentialen för framtida utvinning av dem. Detta skall förhoppningsvis öka möjligheten för intra-

europeisk produktion av dem, vilket skulle kunna bidra till en mer etisk och hållbar brytning av 

metallerna än den i den centralafrikanska regionen, samt att Europa i en större utsträckning skulle kunna 

minska sina importbehov (Reginiussen et al. 2020). I Sverige har SGU också tidigare fått i uppdrag av 

regeringen att översiktligt utvärdera geologiska förekomster av kritiska råmaterial samt möjligheten att 

utvinna dem från gruvavfall (SGU 2014).  

    I Kolsva fältspatgruva bröts sedan år 1894 en mycket stor granitpegmatitgång (Lundegårdh 1971). 

Brytningen har framförallt bedrivits för utvinning av fältspat och kvarts, samt i mindre utsträckning 

beryll och krysoberyll (Lundegårdh 1971). Kolsvapegmatiten är av så kallad NYF-typ, alltså anrikad på 

niob, yttrium och fluor (Simmons et al 2003), vilket innebär potential för förekomst av vissa sällsynta 

mineral, inte minst Nb-Ta-förande associationer. Både kolumbitmineral och samarskitmineral har 

tidigare rapporterats om från Kolsvapegmatiten (Brotzen 1959). Sedan tidigare insamlade stuffer från 

Kolsva fältspatgruva representerar sannolikt sådana Nb-Ta-förande mineral. De tillgängliga proven är 

av två typer. Dels är det sådana som tentativt identifierats som ”kolumbit” och dels sådana som 

innehåller ett samarskitliknande mineral. Syfte med det här arbetet har varit att karakterisera dessa prov 

avseende deras mineralogi och kemi.  
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    Kolsva ligger i Bergslagen, vilket är en utpräglad malmprovins som i såväl nutid som historiskt spelar 

och har spelat en stor ekonomisk roll för Sverige genom sin malmrikedom (se t.ex. Stephens et al. 2009 

och referenser däri). En översikt över den regionala och lokala geologin i Sverige, Bergslagen och 

Kolsva återfinns nedan. 

2 Geologisk bakgrund 

2.1 Regional – Sverige 

Den största delen av Sveriges berggrund utgörs av den Fennoskandiska urbergsskölden, vilken består 

av kristallin berggrund som bildats under prekambrisk tid. Den Fennoskandiska skölden benämns även 

som den Baltiska skölden i litteraturen. Uppbyggnaden av den Fennoskandiska skölden har rört sig i 

riktning från vad som idag är norr mot sydväst, vilket innebär att man hittar den äldsta berggrunden i 

norr och successivt yngre berggrund i riktning mot sydväst (se t.ex. Lundqvist et al. 2011). Den 

Fennoskandiska skölden kan delas in ett antal olika provinser, vilka alla i olika utsträckning går att hitta 

i Sverige (Figur 1). De fem provinserna är enligt en klassisk indelning: 

 

1. Arkeiska provinsen  

2. Transskandinaviska magmatiska bältet   

3. Svekokarelska provinsen 

4. Blekinge-Bornholmprovinsen  

5. Sydvästskandinaviska provinsen  

 

 

 
Figur 1. Förenklad illustration över den Fennoskandiska sköldens geologiska uppbyggnad med Bergslagen 

utmarkerad i den södra delprovisen av den Svekokarelska provinsen. Från SGU. 

 

Den Svekokarelska provinsen är den som omfattar störst del av Sverige, medan den äldsta berggrunden 

i den Arkeiska provinsen bara finns i mycket begränsad omfattning i nordligaste till nordöstligaste 

https://www.zotero.org/google-docs/?BwU0gz
https://www.zotero.org/google-docs/?BwU0gz
https://www.zotero.org/google-docs/?XRZzba
https://www.zotero.org/google-docs/?XRZzba
https://www.zotero.org/google-docs/?XRZzba
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Sverige. Den svenska delen av den Svekokarelska provinsen består i fallet med ytbergarter främst av 

felsiska metavulkaniter och metagråvackor, samt rikligt med plutoniska bergarter, främst granitoider av 

olika generationer. Den Svekokarelska provinsens berggrund är ca. 1,9 till 1,8 miljarder år gammal 

(Lundqvist et al. 2011).  

2.2 Södra delprovinsen - Bergslagen 

Bergslagen ligger i den södra delen av den Svekokarelska provinsen och utgör en av Sveriges och norra 

Europas viktigaste malmregioner (Figur 2). Området består till stor del av paleoproterozoiska bergarter 

som bildades för ca. 1,9 till 1,8 miljarder år sedan (Stephens et al. 2009). De malmgeologiskt viktigaste 

av dessa utgörs av ytbergarter av vilka felsiska metavulkaniter av dacitisk till ryolitisk karaktär med 

inlagrade karbonatstenar, dominerar i delar av regionen (Lundqvist et al. 2011). I Bergslagen kan man 

återfinna stora mäktigheter av de felsiska metavulkaniterna som i en båge sträcker sig från norr mot 

öster och vidare söderut i regionen. Mäktigheten av de felsiska metavulkaniterna i västra Bergslagen, 

omkring 8–10 km, ger en indikation om att den vulkaniska aktiviteten var koncentrerad hit och avtog 

mot öster, där ytbergarter domineras av metasedimentära såndana. Det framstår även som troligt att 

Bergslagens ytbergarter och äldre intrusivbergarter har bildats i en s.k. back-arc-miljö (Allen et al. 

1996). Granitoider av olika åldrar återfinns i stor skala i nästan hela Bergslagsregionen. De äldre 

bergarterna i Bergslagen är alla i varierande grad påverkade av Svekokarelsk regionalmetamorfos och 

deformation i hela regionen och bergarterna längst i väster är i varierande grad också påverkade av en 

Svekonorvegisk tektonisk överprägling från omkring 1 miljard år sedan. (se t.ex. Stephens et al. 2009).  

 

  
Figur 2. Översiktlig bergrundskarta över Bergslagen med Kolsva utmarkerat (stjärna). Kartan visar generella 

bergartsenheters utbredning samt större deformationszoner. Från SGU:s databaser. 

 

Bergslagsregionen kan delas in i fyra olika strukturella domäner som kallas för norra, södra, centrala 

respektive västra struktur-domänen (Stephens et al. 2009). Dessa domäner bildades under en plastisk 

tektonisk regim och skiljer sig från varandra främst genom olika orienteringar och stilar hos den plastiska 

https://www.zotero.org/google-docs/?r4PAuW
https://www.zotero.org/google-docs/?r4PAuW
https://www.zotero.org/google-docs/?r4PAuW
https://www.zotero.org/google-docs/?WrBVPs
https://www.zotero.org/google-docs/?WrBVPs
https://www.zotero.org/google-docs/?MDlTH2
https://www.zotero.org/google-docs/?MDlTH2
https://www.zotero.org/google-docs/?MDlTH2
https://www.zotero.org/google-docs/?26GU9r
https://www.zotero.org/google-docs/?26GU9r
https://www.zotero.org/google-docs/?26GU9r
https://www.zotero.org/google-docs/?26GU9r
https://www.zotero.org/google-docs/?r4PAuW
https://www.zotero.org/google-docs/?r4PAuW
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deformationen inom de respektive områdena. Till en viss grad motsvarar skillnaderna mellan 

strukturdomänerna också skillnader i både metamorfa faser och tidpunkt för de olika deformations- och 

metamorfos-händelserna. Vidare kan Bergslagen också delas in i fyra olika metamorfa domäner, vilket 

bildades under den svekokarelska bergskedjebildningen för ca 1,85–1,80 miljarder år sedan och kallas 

för norra migmatit-, centrala låggradiga-, centrala intermediära- samt södra migmatit-domänerna 

(Stephens et.al. 2009). Förutom den norra domänen, var domänerna i de västra områdena, i någon mån, 

utsatta för tektonisk överprägling av den svekonorvegiska orogenesen (Stephens et al. 2009).  

    De flesta av Bergslagens historiskt och nutida ekonomiskt intressanta malmer utgörs av 

basmetallsulfider och järnoxider som har sitt ursprung i hydrotermala processer associerade med den 

vulkaniska fasen för ca. 1,91 till 1,89 miljarder år sedan och återfinns därför huvudsakligen i och i 

anslutning till de felsiska vulkaniterna samt deras associerade skarn och karbonatstenar. Bergslagen 

uppvisar även andra typer av mineralförekomster som under olika tider haft eller fortfarande har 

ekonomisk betydelse. Exempel på detta är olika förekomster av mineral i granitpegmatiter (t.ex. just 

Kolsva fältspatgruva; Stephens et al.2009).  

2.3 Bergslagen - Kolsva 

Provmaterialet som detta arbete baserats på är insamlat från varphögar vid Kolsva fältspatgruva i 

Köpings kommun. Fältspatgruvan är den största av sitt slag i Sverige och ligger i den centrala delen av 

Bergslagen, ett par mil väster om Västerås (Figur 2, 3; se t.ex. Lundegårdh 1971). Berggrunden i området 

kring Kolsva domineras av huvudsakligen gnejsiga svekokarelska bergarter (Figur 3; Lundqvist et al. 

2011). Området i direkt anslutning till Kolsva består i väster och söder (se berggrundskartan i figur 3) 

av sura intrusiva bergarter (granodiorit, granit m.fl.) samt ett område norr och väster om Kolsva 

bestående av felsiska metavulkaniter av ryolitisk- till dacitisk karaktär. Genom området sträcker sig även 

en plastisk skjuvzon i nordnordvästlig sydsydostlig riktning samt olika andra stråk av plastisk 

deformation (Figur 3).  

    Den huvudsakliga bergarten som bröts i fältspatgruvan var en grovkornig granitpegmatit till stor del 

bestående av kvarts, fältspat samt glimmer, i kontakt mot (öster om) en porfyrisk, grovkornig och 

fluoritförande granit (Fellingsbrogranit). Omkringliggande bergarter i direkt anslutning till pegmatiten 

består till stor del av äldre granitoider och migmatiserade bergarter (Figur 2; se också Smeds 1990). 

Mineralogiskt och geokemiskt torde Kolsvapegmatiten motsvara den så kallade NYF-typen (Tabell 2), 

med fluorit och olika typer av Y-REE-bärande oxider, fosfater, silikater samt beryll och krysoberyll 

(Smeds 1990). Det fluorrika mineralet topas har också påträffats (pers.komm. E. Jonsson). Pegmatiten 

innehåller även sillimanit, som i granitpegmatiter ofta begränsas till zoner av sen-magmatisk 

deformation och omkristallisation av primära mineral (Franz & Morteani 1984). Radiometriska 

dateringar med uran-bly-metoden på tre prov av ospecificerade kolumbitmineral från pegmatiten gav en 

medelålder på 1801±3,8 Ma (Romer & Smeds 1997).  

    Det vanliga är att man delar in komplexa granitpegmatiter anrikade på sällsynta metaller i två grupper: 

NYF- och LCT-typ, efter förekomster av karakteristiska metaller i dem. ”LCT” står för litium (Li), 

cesium (Cs) och tantal (Ta) medan ”NYF” står för niob (Nb), yttrium (Y) och fluor (F) (se tabell 1–3; 

Simmons 2003). Mer om detta i avsnittet granitpegmatiter, nedan. 

    Brytningen i Kolsva fältspatgruva har dominerats av fältspat, men även stora mängder beryll och 

kvarts har brutits. Det mesta av Kolsvapegmatiten är i dagsläget redan uttaget (Lundegårdh 1971; Franz 

& Morteani 1984).  

https://www.zotero.org/google-docs/?r4PAuW
https://www.zotero.org/google-docs/?r4PAuW
https://www.zotero.org/google-docs/?Bv0RUF
https://www.zotero.org/google-docs/?Bv0RUF
https://www.zotero.org/google-docs/?Bv0RUF
https://www.zotero.org/google-docs/?Bv0RUF
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Figur 3. Berggrundskarta över Köpings kommun med omnejd som visar berggrundsgeologin vid och kring 

Kolsva (SGU kartgenerator, 2020).  

3 Granitpegmatiter 

Pegmatiter är gångbergarter med en mycket grov till ibland extremt grov kornstorlek (Simmons et al. 

2003). I en striktare mening kan pegmatiter innefatta alla typer av magmasammansättningar, men det är 

vanligt att man menar en granitpegmatit om man inte använder ett annat specifikt prefix. De viktigaste 

mineralen i en granitpegmatit är normalt fältspater (kalifältspat och albitisk plagioklas), kvarts samt 

glimmer (se t.ex. Simmons et al. 2003). Det är allmänt vedertaget att granitpegmatiter har sitt ursprung 

i en process av kristallisation av en fraktionerad volatilrik smälta av granitisk karaktär. 

Grundsammansättningen av magman som bildar pegmatiter är i dessa fall kiselrik och ofta anrikad på 

sällsynta element. Att smältan är anrikad på volatiler som vatten (H2O), koldioxid (CO2), bor (B), litium 

(Li), fluor (F) och fosfor (P) med flera sänker kristallisationstemperaturen och ger en lägre viskositet. 

På grund av att många sällsynta element (t.ex. Ta, Nb, REE, Cs, U, Sn och Zr) inte lätt kan passa in i 

strukturen i de bergartsbildande mineralen i en kristalliserande granit (de är inkompatibla), bidrar detta 

till att den kvarvarande pegmatitsmältan anrikas på dem. Kornstorleken kan variera från millimeter- till 

meterskala, beroende på var och när kristallisationen äger rum i en enskild gång.  

    Granitpegmatiter kan delas in i tre olika kategorier baserat på deras inre struktur. Dessa är enkla, 

zonerade samt komplexa granitpegmatiter. Enkla granitpegmatiter har en alltigenom homogen textur, 

medan zonerade pegmatiter uppvisar en mer heterogen textur med normalt en koncentrisk zonering. 

Zonerade pegmatiter består således huvudsakligen (i typfallet) av en gränszon (kontaktzon), väggzon, 
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intermediär zon, yttre kärnzon och en centralt placerad kärnzon, typiskt i form av en kvartskärna. 

Komplexa pegmatiter är även de zonerade enligt beskrivningen ovan, men med överpräglande volymer 

av metasomatiska omvandlingar eller ersättningszoner. Högfraktionerade och/eller välutvecklade 

pegmatiter innehåller typiskt ökade koncentrationer av litium, beryll, fluor, fosfor och vatten (se t.ex. 

Simmons et al 2003). Den mest vedertagna, använda och omfattande klassificeringen av 

granitpegmatiter är den som tagits fram av Černý (1991) (Tabell 1 & 2). Den är uppdelad i fyra klasser 

som i sin tur baseras på geologiska omständigheter som tryck och temperatur och relationer till 

eventuella associerade graniter. ”Sällsynta element”-klassen är sin tur indelad i ett antal underklasser 

baserat på pegmatittyp, geokemiska signaturer och karakteristiska mineral (Tabell 2).  

Tabell 1. Klassificering av granitpegmatiter i Abyssala-, Muskovit-, Sällsynta element- och Miarolitiska 

pegmatiter. Modifierad efter Černý (1991).  

Klass Familj  Associerade element 
Tryck &  

temperatur 

Relation till  

graniter 

Abyssala x U, Th, Zr, Nb, Ti, Y, REE, Mo ~4-9 kbar, ~700-800 °C Ingen 

Muskovit x Li, Be, Y, REE, Ti, U, Th, Nb > Ta ~5-8 kbar, 650-580 °C Ingen  

Sällsynta  

element 

LCT 
Li, Rb, Cs, Be, Ga, Sn, Hf, Nb > Ta,  

B, P, F 
~2-4 kbar, ~650-500 °C  

Inre till marginell  

till yttre 

NYF Y, REE, Ti, U, Th, Zr, F, Nb > Ta Variabel  Inre till marginell 

Miarolitiska NYF Y, REE, Ti, U, Th, Zr, F, Nb > Ta ~1-2 kbar  Inre till marginell 
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Tabell 2. Underklassificering av pegmatiter inom klassen ”sällsynta element”. Modifierad efter Černý (1991). 

    

Pegmatittyp Sub-typ Geokemisk signatur Karakteristiska mineral 

Sällsynta 

jordartsmetaller 

allanit-monazit 
(L)REE, U, Th 

allanit (topas) 

monazit 

gadolinit 
Y, (H)REE, Be 

Nb>Ta 

F (U, Th, Ti, Zr) 

gadolinit (beryll) 

fergusonit 

euxenit 

Beryll 

beryll-kolumbit Be, Nb>Ta 

(± Sn, B) 
beryll 

kolumbit-tantalit 

beryll-kolumbit- 

fosfat 

Be, Nb >Ta, P 

(Li, ± Sn, B) 

beryll, kolumbit-tantalit 

triplit, trifylit 

Komplexa 
-sällsynta element 

spodumen 
Li, Rb, Cs, Be, Ta>Nb 

(Sn, P, F ± B) 

spodumen (amblygonit) 

beryll (lepidolit) 

tantalit (pollucit) 

petalit Li, Rb, Cs, Be, Ta>Nb 

(Sn, Ga, P, F ± B) 

petalit (amblygonit) 

tantalit 

beryll (lepidolit) 

lepidolit 
F, Li, Rb, Cs, Be 

Ta>Nb,  

(Sn, P ± B) 

lepidolit, mikrolit 

beryll 

topas (pollucit) 

amblygonit 
P, F, Li, Rb, Cs 

Be, Ta>Nb 

(Sn ± B) 

amblygonit (lepidolit) 

beryll (pollucit) 

tantalit 

Albit-spodumen  Li 

(Sn, Be, Ta>Nb ± B) 

spodumen (beryll), 

(kassiterit), (tantalit) 

Albit 

 

Ta>Nb, Be 

(Li ± Sn, B) tantalit (kassiterit) 

beryll 

 

3.1 Kolumbit-tantalitmineralen  

Niob- och tantalförande mineral är en viktig grupp oxidmineral som ofta återfinns i granitpegmatitiska 

miljöer och som inte sällan förekommer tillsammans. En betydande andel av niob- och tantalmineralen, 

och då främst de tantalrika typerna, förekommer endast i vissa utvecklade graniter och granitpegmatiter. 

Rikligare och större förekomster av niob- och tantalförande mineral har en viktig ekonomisk betydelse. 

Det finns en stor efterfrågan i världen på tantalrika malmer för elektronikkomponent- och 

mobiltelefonbranschen etc. En majoritet av de tantalrika malmerna härstammar från graniter och 

granitpegmatiter av LCT-typ. Niobrika förekomster återfinns vanligtvis i pegmatiter av NYF-typ och 

karbonatiter (då främst i form av mineral av pyroklortyp). Det är vanligt att brytning av både niob- och 

tantalrika malmer sker i sekundära förekomster, där dessa mineral på grund av framförallt 

vittringsprocesser blivit mer koncentrerade, vilket inte minst gäller niob som idag främst bryts i form av 

pyroklormineral från vittrade karbonatiter. Kolumbit-tantalitmineralen ingår i kolumbit-euxenitgruppen 

som består av ortorombiska oxider med den generella formeln AB2O6 där A står för Fe2+, Mg, Mn2+, Ca, 

Y, Ce, U och Th och B för Nb, Ta och Ti (Tabell 3; Back 2018). 
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Tabell 3. Medlemmarna av kolumbit-euxenitgruppen, deras kristallsystem samt kemiska formler (Back 2018). 

Medlemmar Kristallsystem Kemisk formel 

Kolumbit-(Fe) Ortorombisk Fe2+Nb2O6 

Kolumbit-(Mg) Ortorombisk MgNb2O6 

Kolumbit-(Mn) Ortorombisk Mn2+Nb2O6 

Fersmit Ortorombisk CaNb2O6 

Qitianlingit Ortorombisk (Fe,Mn)2(Nb,Ta)2WO10 

Tantalit-(Fe) Ortorombisk Fe2+Ta2O6 

Tantalit-(Mg) Ortorombisk (Mg,Fe)(Ta,Nb)2O6 

Tantalit-(Mn) Ortorombisk Mn2+ Ta2O6
 

Euxenit-(Y) Ortorombisk (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ti)2O6 

Polykras-(Y) Ortorombisk (Y,U,Ca,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6 

Tanteuxenit-(Y) Ortorombisk (Y,Ce,Ca,U)(Ta,Nb,Ti)2O6 

Uranpolykras Ortorombisk (U,Y)(Ti,Nb)2O6 

Kolumbit-tantalit är de mest spridda av de Nb-Ta-mineral som återfinns i granitpegmatiter och de kan 

beskrivas med en kemisk kvadrilateral indelad enligt följande huvudmineral och ideala ändled (se t.ex. 

Simmons at al 2003): 

1. Kolumbit-(Fe) (FeNb2O6)  

2. Kolumbit-(Mn) (MnNb2O6)  

3. Tantalit-(Mn) (MnTa2O6)   

4. Tantalit-(Fe) (FeTa2O6)  

3.2 (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxidmineral 

Komplexa (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxidmineral, exempelvis tillhörande samarskitgruppen, 

förekommer ofta som accessoriska mineral i granitpegmatiter tillhörande klassen sällsynta element och 

då specifikt NYF-familjen (tabell 2 & 3 ;Simmons et al 2003; Duran et al. 2016 och referenser däri). Då 

(Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxidmineral innehåller de radioaktiva grundämnena U och Th, leder detta 

över tid till en metamiktisering av mineralen, alltså en betydande strukturell nedbrytning, vilken kan ge 

en slutprodukt som essentiellt sett är ett glas. Mineralet går alltså från en ordnad kristallstruktur till att 

bli amorft (se t.ex. Duran et al. 2016).  

    Samarskit-(Y) är ett (Y,REE,U,Th)–(Nb,Ta,Ti)-oxidmineral som förekommer i vissa REE-anrikade 

granitpegmatiter. Mineral i samarskitgruppen har i de flesta fall den generella formeln ABO4, där A står 

för Y, REE, Ca, U, Fe2+ och Fe3+ och B för Ta, Nb och Ti. Det är en liten, men i några fall ändå relativt 

spridd, grupp mineral, vilka består av ortorombiska eller monoklina, ofta Ti-förande, Nb-Ta-oxider 

(Tabell 4; Ercit 2005; Back 2018). En sedan tidigare noterad fyndort i Sverige av samarskit är just 

Kolsva fältspatgruva (Hjelmqvist 1944; Hedin & Jansson 2007).  

 

Tabell 4. Medlemmarna av samarskitgruppen, deras kristallsystem samt kemiska formler (Back 2018). 

Medlemmar Kristallsystem Kemisk formel 

Kalciosamarskit Monoklin (Ca,Fe,Y)(Nb,Ta,Ti)O4 

Ishikawait Ortorombisk (U,Fe,Y,Ca)(Nb,Ta)O4 

Ixiolit Ortorombisk (Ta.Nb,Fe,Mn)O2 

Pisekit-(Y) Monoklin (Y,As,Ca)(Nb,Ti.Ta)O4 

Samarskit-(Y) Ortorombisk (Y,Ree,Fe2+,Fe3+,U,Th,Ca)(Nb,Ta,Ti)O4 

Samarskit-(Yb) Monoklin (Yb,Y,Ree,U,Th,Ca, Fe2+)(Nb,Ta,Ti)O4 

Srilankit Ortoromisk (Ti,Zr)O2 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?7YlMRP
https://www.zotero.org/google-docs/?7YlMRP
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4 Metodik  

Inom ramen för projektet har en svit prov från Kolsvapegmatiten undersökts. Syftet har som tidigare 

nämnts varit att närmare karakterisera de aktuella niob- och tantalförande associationerna från Kolsva. 

Utöver provpreparering har tre huvudsakliga analysmetoder tillämpats på provmaterialet: 1) optisk 

mikroskopi, 2) svepelektronmikroskopi (SEM) kompletterat med energidispersiv mikrokemisk analys 

(EDS), samt 3) pulverröntgendiffraktionsanalys. Metoderna för detta beskrivs nedan under respektive 

rubrik. 

4.1 Tillverkning av polerprov 

För undersökning av opaka mineral använder man sig inom malmmikroskopin oftast av polerprov. För 

tillverkning av polerprov erhölls från Erik Jonsson (SGU/UU) en svit utvalda prov från 

Kolsvapegmatiten. En initial genomgång och selektion resulterade i sju prov som delades in i två 

grupper. En grupp där proven som undersöktes förväntades vara kolumbit och en annan grupp där 

proven antogs innehålla ett metamiktiserat samarskitliknande mineral. Proven sågades sedan för att 

passa i gjutformar samt för att skapa en slät och stor provyta för vidare slipning och polering. Den såg 

som användes för de mindre provmaterialen var av märket Struers Minitom och en såg anpassad för 

större stuffer på de material som inte fick plats i den förstnämnda. De sju proven placerades efter sågning 

i gjutformar. För ingjutning av proverna i formarna användes professionell epoxy av märket EpoFix-kit. 

Dessa bestod av två vätskor, EpoFix Resin samt EpoFix Hardener, vilket blandades i proportionerna 15 

delar ”Resin” och 2 delar ”Hardener”. För att avlägsna luftbubblor rördes det sakta i provet med en sked. 

Epoxyn hälldes försiktigt ned i varje gjutform till den nivå att proverna vara helt täckta av epoxy. I varje 

gjutform placerades även en etikett med respektive provbeteckning (Tabell 5).  

Tabell 5. Provbeteckningar samt översiktlig klassning av tillverkade polerprov.  

Provbeteckning: Kommentar: 

Ksva-Kol-1 Del av kolumbitkristall 

Ksva-Kol-2 (A & B) Kolumbitprov 

Ksva-Sam-1 Samarskitprov 

Ksva-Sam-2 (A & B) Samarskit (prov A utgörs av små flisor) 

Ksva-Sam-3 Samarskitprov 

 

4.2 Slipning och polering 

När polerprov undersöks och analyseras i malmmikroskop och svepelektronmikroskop är det viktigt att 

provytan är slät och ytterst välpolerad för att bland annat optimera observation av mineralens 

reflektansegenskaper, minska behovet av skärpedjup samt för att uppnå en bra analysgeometri etc. 

(Craig & Vaughan 1994; Reed 2005). För slipning och polering användes en maskin av märket Struers 

med beteckning LaboPol-25. Med denna maskin finns det i huvudsak tre parametrar som styr resultat 

av slipning och polering. Dessa är val av fraktionsstorlek på slip- och polermedel, varvtal som plattan 

roterar med samt det tryck som proven ges mot slipskivor och polerdukar. Grundprincipen är att gå från 

en grövre till en finare fraktion på slipskivor och polerdukar. Initialt utfördes slipning av proverna med 

hjälp av diamantbelagda slipskivor med fraktionerna 500 och 1200 mesh (mesh är ett mått på 

partikelstorlek där 500 och 1200 mesh motsvarar 25 respektive 12 µm).  Detta dels för att få fram provet 

från expoxyn och dels för att få en jämn yta på polerproven för att motverka reliefbildning. För att uppnå 

en finpolerad yta användes polerdukar där diamantsuspension-spray tillsattes. Mellan varje fraktion och 

tidsintervall användes malmmikoskop för att optiskt undersöka om det var lämpligt att gå vidare till 
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nästa fraktion. Framförallt ville man säkerställa att provet blivit tillräckligt nedslipat eller polerat samt 

att en inte allt för omfattande plockning skett. De fraktioner som användes i detta steg var 9, 6, 3, 1 och 

0,25 mikrometer. I och med att vissa fraktioner (framförallt 1200 mesh och 6 mikrometer) genererade 

en omfattande plockning och porighet i provytan behövdes många steg göras om ett antal gånger tills 

det att inställningarna bättre fungerade med de provmaterial som bearbetades. Den metod som visades 

vara bäst lämpat för att motverka plockning och porighet av provytorna var polerduk med 

diamantsuspension-spray med fraktion 9 mikrometer. Denna grovlek fick köras under relativt lång tid 

för att få ner porigheten till en acceptabel nivå. Valda slip- och polermedel, slip-/polertider, varvtal, samt 

tryck på proven finns sammanställt i tabell 6.  

Tabell 6. Slipning och polering. Redovisning av slip- och polermedel, tryck, varvtal samt tid som användes för 

respektive polerprov. Samma tider användes för alla kolumbit- respektive samarskitprov.  

 Tryck (N) Varv/min Tid (min), kolumbit Tid (min), samarskit 

500 mesh diamantskiva 10 250 2 x 5 2 x 5 
1200 mesh diamantskiva 10 250 2 x 5  2 x 5 
9 µm diamantsuspension 5 150 3 x 10 + 5 6 x 10 
6 µm diamantsuspension 5 150 3 + 5 5 
3 µm diamantsuspension 5 150 3 3 
1 µm diamantsuspension 5 150 1 1  
0.25 µm diamantsuspension 5 150 1 1 

 

4.3 Malmmikroskopi  

För preparering samt initiala petrografiska undersökningar av polerproven användes malmmikroskopi, 

alltså optisk mikroskopi i reflekterat polariserat ljus. Malmmikroskopet användes på grund av de 

undersökta mineralens delvis opaka natur. Det finns stora likheter mellan traditionella petrografiska 

mikroskop och malmmikroskopet, framförallt i dess uppbyggnad och komponenter som exempelvis 

linser, roterbart provbord, polarisator och andra polarisator (analysator). Den stora skillnaden ligger i att 

i det traditionella petrografiska mikroskopet undersöks materialets optiska egenskaper i ett s.k. tunnslip 

i genomfallande ljus, medan man i malmmikroskopet undersöker materialens optiska egenskaper i 

reflekterat ljus. Ljuset som reflekterats från det polerade provet tillåts färdas tillbaka genom objektivet 

och vidare upp mot okularet. De fundamentala komponenterna i ett malmmikroskop visas i figur 4. När 

polerprov studeras i malmmikroskop använder man både planpolariserat ljus och korspolariserat ljus. 

Med planpolariserat ljus kan man förutom generella textuella, strukturella och morfologiska drag också 

karakterisera optiska egenskaper hos materialet såsom egenfärg, reflektans, bireflektans och 

reflektionspleokroism. De observationer man kan göra med analysatorn i strålgången (s.k. 

korspolariserat ljus) är att studera bland annat om mineral uppvisar anisotropieffekt, samt inre reflexer. 

De anisotropa materialen, kan med analysatorn inne, även studeras med avseende på deras 

anisotropifärger liksom korngränser, utsläckning och eventuell tvillingbildning (se t.ex. Craig & 

Vaughan 1994).  

    Med ett malmmikroskop utrustat med kamera (Nikon Dsi-Fil) fotograferades proven med 25 gångers 

förstoring. Dessa bilder sammanfogades med hjälp av programmet Paintshop Pro 2020 för att med alla 

fotografier, för ett och samma prov, skapa en översiktlig kompositbild av det aktuella provet (se figur 

10, 11). Dessa sammansatta bilder fungerade sedan som dokumentation och kartor när SEM-EDS sedan 

skulle göras på proven. 
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Figur 4. Schematisk bild av ett malmmikroskop och dess grundläggande komponenter. Skillnader kan 

förekomma mellan tillverkare och modeller. Modifierad efter Craig & Vaughan (1994). 

4.4 Svepelektronmikroskopi (SEM-EDS)  

Svepelektronmikroskopi (SEM; efter engelskans Scanning Electron Microscope) är bland annat mycket 

användbart för att få fram högförstorade och högupplösta bilder av olika material, inklusive polerade 

ytor. Detta är möjlig på grund av att man i SEM använder sig av elektroner som man låter träffa 

polerprovets yta istället för reflekterat ljus som används med malmmikroskopet. Grundprincipen för ett 

SEM är att man med hjälp av emission från en elektronkälla skapar en koncentrerad stråle av elektroner 

som man sedan låter träffa det undersökta provet i ett rastermönster. Samverkan mellan den 

koncentrerade elektronstrålen och provet ger upphov till två återstrålande typer av ”elektronprodukter”:  

1. ”Tillbakaspridda elektroner” (BSE; efter engelskans Back-Scattered Electrons) som är den 

strålning av elektroner som kommer tillbaka från provet och som enbart består av en bråkdel av 

den på provet infallande strålning av elektroner man utsatt det för. Detta på grund av den 

spridning och böjning av elektroner som det elektriska fältet från atomerna i provytan orsakar.  

2. Sekundära elektroner (SE) som är elektroner som försvinner från provytan efter bestrålningen 

av elektroner har drivit ut dem från atomerna i provet. 
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För polerproven som studerats i detta arbete har en BSE-detektor används för framtagning av bilder. 

Strålningen av elektroner blir uppmätta vid varje rasterscanningspunkt på den valda provytan som sedan 

digitaliseras och med hjälp av en mjukvara skapar enskilda pixlar för var och en av dessa mätpunkter 

(Goldstein 2017). Beroende på vilken detektor man väljer att använda kan antingen topografisk- eller 

sammansättningskontraster erhållas, och för BSE-bilder är det just sammansättningskontraster som 

används. Den gråskala för sammansättning som då erhålls motsvarar ett medelatomnummer på den 

undersökta ytan och enskilda atomslag går inte att särskilja. Bilder från SEM har ett förhållandevis stort 

skärpedjup, vilket i många fall är mer relevant än bilder med hög upplösning. Geologiska tillämpningar 

med SEM är många. Med en förhållandevis enkel preparering av prov kan man få en avbildning av 

provet med hög upplösning och stort skärpedjup. Detta ger en möjlighet att exempelvis studera 

mineralmorfologin hos proven om de är tredimensionella (Reed 2005).  

    Svepelektronmikroskopet som användes var utrustat med en energidispersiv röntgenspektrometer 

(EDS; efter engelskans Energy-Dispersive Spectrometer). Detta är en analysmetod som innebär att 

kemisk punktanalys av enskilda mineralkorn i polerproven är möjlig. På grund av att varje grundämne 

har en unik atomstruktur kommer detta generera i unika toppar i EDS-spektrumet. Principen för detta är 

att en koncentrerad elektronstråle träffar analyspunkter på polerprovet. Den infallande stålningen 

kommer i vissa fall excitera och stöta ut en elektron från ett inre skal, vilket där skapar ett tomrum. En 

elektron från ett yttre energirikare skal kommer att fylla på detta tomrum och skillnaden i energi mellan 

de båda skalen kommer ge upphov till frigörande av atomspecifik röntgenstrålning. På grund av 

atomerna har olika antal elektronskal, skillnad i hur dessa är fyllda, samt karakteristiska energiskillnader 

mellan skalen ges möjligheten att analysera den kemiska sammansättningen hos ett provmaterial (Reed 

2005; Goldstein 2017). Grundämnen med atomnummer upp till 5 går inte att göra en kemisk analys av 

med hjälp av EDS på grund av att dessa grundämnen är för lätta, men också aningen tyngre grundämnen 

kan vara problematiska. Andra begränsningar är att många grundämnens energitoppar delvis överlappar 

varandra vilket kan bidra till felaktigheter i beräknade halter.  

    Det svepelektronmikroskop som användes var av märket Zeiss, modell SUPRA 35VP, vid Uppsala 

universitet. För BSE-bilder användes en detektor med modellbeteckning RBSR och för EDS-analysen 

en detektor från EDAX, modell SDD Apollo X. 

4.5 Pulverröntgendiffraktion (XRD) 

Pulverröntgenanalys (XRD; efter engelskans X-Ray Diffraction) är en metod som innebär en strukturellt 

baserad faskarakterisering av kristallina material med hjälp av en röntgendiffraktometer. 

Röntgendiffraktometern innehåller tre grundkomponenter: röntgenrör, provhållare och en 

röntgendetektor. För att skapa röntgenstrålning behövs det en källa. Vanligtvis använder man koppar, 

vilket med pålagd högspänning i detta fall 40 kV genererar röntgenstrålning med en våglängd av ~1,54 

Å. Röntgendiffraktionsanalys kan göras på olika provmaterial, men i fallet med just pulverdiffraktion 

genomförs detta genom att man låter röntgenstrålningen träffa ett lämpligt preparerat finkornigt 

pulverprov och en röntgendetektor mäter vinkeln som en specifik karakteristisk röntgenstråles våglängd 

är diffrakterad från detta prov. Om geometrin för röntgenstrålarna som träffar provet uppfyller Braggs 

lag (Figur 5) inträffar konstruktiv interferens. Detta genererar i toppar av den registrerade intensiteten 

för den reflekterade strålningen. Man utnyttjar det faktum att ett kristallint material har fjärrordning, 

med ett regelbundet mönster av ingående atomer. Med denna metodik är det inte en individuell kristalls 

diffraktion som mäts utan ett diffraktionsmönster från en större volym pulverprov, vilket skall (idealiskt 

sett) representera alla möjliga kristallografiska orienteringar av det aktuella mineralet. Det 

diffraktionsmönster som erhålls utnyttjas vid identifiering på grund av att olika material oftast har unika 

diffraktionsmönster och kan jämföras med exempelvis olika databaser (Bish et al. 1989; Abel 2007).  

https://www.zotero.org/google-docs/?U5cvjt
https://www.zotero.org/google-docs/?CLLbYt
https://www.zotero.org/google-docs/?CLLbYt
https://www.zotero.org/google-docs/?CLLbYt
https://www.zotero.org/google-docs/?CLLbYt
https://www.zotero.org/google-docs/?CLLbYt
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Figur 5. Braggs lag (2d*sin θ = n λ) för parallella plan där d är avståndet mellan kristallens ordnade atomplan, θ 

vinkeln för ingående och utgående strålning, n är ett heltal och λ är våglängden på strålningen. När utgående 

strålning från två atomplan uppfyller villkoren för Braggs lag uppkommer konstruktiv interferens vilket leder till 

karakteristiska toppar. Modifierad efter Bish et al. (1989).  

Pulverdiffraktionsanalyserna genomfördes på SGU i Uppsala med en röntgendiffraktometer av modell 

Siemens D5000 med Bragg-Brentanogeometri. Två analyser genomfördes; en på ett potentiellt 

samarskitprov (Ksva-Sam-3) och en analys på ett potentiellt kolumbitprov (Ksva-Kol-1). De båda 

proven mortlades först i aceton till ett homogent mycket finkornigt pulver. Ksva-Sam-3 uppvisade en 

markant ljusbrun pulverfärg medan Ksva-Kol-1 fick en mörkgrå till svart pulverfärg. Efter torkning 

dispergerades pulvren i etanol på en provhållare som sedan monterades i röntgendiffraktometern. På 

grund av, inte minst, misstänkt metamiktisering av samarskitprovet användes en skiva snittat genom en 

optimalt orienterad singelkristall av kisel istället för glasskiva för att minimera störning på 

diffraktionsmätningen. Detta dels för att man då kan använda sig av mindre pulvervolymer, samt att 

metamiktisering innebär att det kristallina mineralet bryts ned till glas och det är därmed olämpligt att 

använda det liknande materialet i glasskivan. Diffraktionsanalysen genererade diffraktogram som 

presenteras i resultatdelen.  

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från de analytiska metoderna. Pulverröntgendiffraktionsanalys- och 

SEM-EDS-analysdata finns under egna rubriker nedan. Optiska kompositbilder presenteras här också 

tillsammans med observationer av BSE-bilder från svepelektronmikroskoperingen. 

5.1 Pulverröntgendiffraktionsanalyser (XRD) 

Diffraktogram av pulverprov uttaget från Ksva-Kol-1 (Figur 6, 7) visar efter jämförelser med en 

mineralogisk diffraktionsdatabas (PDF; Powder Diffraction File) att de relativa intensiteterna (y-axel) 

för topparna på 2-teta-vinkelskalan (x-axel) representerar ett diffraktionsmönster som väl passar in på 

referensdata för ferrokolumbit (Fe,Mn)(Nb, Ta)2O6, sedermera benämnd kolumbit-(Fe), med 

signifikanta toppar på ett flertal 2-tetaområden. Vid 2-tetaområdet: ~26,8° finns det en topp som 

överlappar med referensdata för kvarts. De mer diffusa toppar som har 2-tetavinklar under ca. 20° visar 

på likheter med sämre kristallina fyllosilikat samt biotit.  

    Diffraktogram från Ksva-Sam-3 (Figur 8, 9) visar efter jämförelse med PDF-databasen att de svaga 

och sparsamma topparna huvudsakligen sammanfaller med andra mineral. Helt eller delvis matchande 

toppar observerades för nakrit, albit, annit samt klinoklor. Referensdata för upphettad samarskit visade 

inte någon tydlig matchning med diffraktogrammet från det undersökta provet. 
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Figur 6. Diffraktogram (råfil) från röntgendiffraktionsanalys av pulver från kolumbitprovet med beteckningen 

Ksva-Kol-1. 

 

 

Figur 7. Filtrerat diffraktogram av pulverpreparat från Ksva-Kol-1, alltså rensat från bakgrundsbrus. Samkörd 

med den mineralogiska PDF-diffraktionsdatabasen och därför tolkad med matchande referensdata redovisade 

med respektive färg i legenden. 
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Figur 8.  Diffraktogram (råfil) från röntgendiffraktionsanalys av pulver från det samarskitliknande mineralet från 

prov Ksva-Sam-3. 

 

 

Figur 9. Filtrerat diffraktogram av pulverpreparat från Ksva-Sam-3, alltså rensat från bakgrundsbrus. Sökt mot 

den mineralogiska PDF-databasen och delvis matchande referenstoppar redovisas med respektive färg i 

legenden. 
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5.2 Svepelektronmikroskopi med BSE 

Här redovisas observationer av BSE-bilder från utförd svepelektronmikroskopi. Figur 10 och 11 visar 

de optiska kompositbilder som fungerade som dokumentation och ”kartor” av polerproven. EDS-

analyserna är utförda inom de rödmarkerade områdena och redovisas i tabell 7–10. 

 

 
 

Figur 10. Optiska kompositbilder över Ksva-Kol-2a samt Ksva-Kol-2b. De röda inrutade och inringade partierna 

visar de detaljundersökta områdena i polerproven. BSE-avbildning och EDS-analyser är utförda inom dessa. Vy-

beteckning samt punktanalysområde är utmarkerade på respektive kompositbild. 

 

 

Figur 11. Optiska kompositbilder över Ksva-Sam-1 samt Ksva-Sam-2a. De röda rutorna visar de undersökta 

områdena i polerproven. BSE-avbildning och EDS-analyser är utförda inom dessa. Vy-beteckning samt 

punktanalysområde är utmarkerade på respektive kompositbild. 
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Figur 12. BSE-bild över del av prov Ksva-2a, vy 2. Ett relativt centralt område av en subhedral kolumbitkristall 

med en kemiskt homogen grundmassa, vilket visas av en svag och diffus eller ej synlig zonering. Kontrasterna i 

BSE-bilden bygger på skillnader av genomsnittliga atomnummer där ökad andel tunga grundämnen genererar 

ljusare/vitare toner. Det finns här en liten sammansättningsskillnad som även bekräftas av EDS-analyserna. BSE-

vit fas utmärkt på bilden består av blyglans (PbS). Ingen synlig omvandling kan observeras i eller omkring 

spricksystemen. EDS-analysen för vy 2 (Tabell 7, P6, P7) visar på en järndominans i A-katjonposition och 

niobdominans i B-katjonposition. De svara områdena utgörs av silikatinneslutningar, hål samt epoxy.   

 

  

 
 

Figur 13. BSE-bild över Ksva-Kol-2b, vy 1b. Detta mindre utsnitt visar en viss lokal kemisk variation, vilken kan 

ses i form av en oregelbundet fördelad mörkare och ljusare zonering. Områdena med olika gråskala representerar 

alltså små sammansättningsskillnader som också bekräftas av EDS-analyserna, vilka visar tämligen små 

variationer av främst niob, tantal och titan. EDS-analysen för vy 1b (Tabell 8, P1-P4) visar på en järndominans i 

A-katjonposition och niobdominans i B-katjonposition. De svarta områdena utgörs av silikatinneslutningar, hål 

samt epoxy. 
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Figur 14. BSE-bild över del av Ksva-Sam-1, vy 1. Bilden visar ett mycket heterogent, sannolikt ursprungligen 

samarskitartat mineral. Två dominerande ”huvudfaser” kan ses i form av en mörkare och en ljusare del samt 

isolerade ljusa domäner. Området är kraftigt uppsprucket med fasomvandling observerat i och omkring vissa av 

sprickorna. Vita sprickfyllnader som syns i den nedre vänstra delen av bilden utgörs av blyglans (PbS). Andra 

sprickor är sannolikt senare bildade, vissa kanske t.o.m. under provpreparering. Spricksystemen är överlag till 

synes koncentrerade till de mörkare delarna, alltså de som innehåller mer av lättare grundämnen än de ljusare 

zonerna. I den övre delen av bilden syns ljusare ö-liknade domäner helt omgiven av den mörkare grundmassan. 

EDS-analysen för vy 1 (Tabell 10, P1-P4) visar på en järn-kalciumdominans i en möjlig A-katjonposition och 

niobdominans i en möjlig B-katjonposition.   
 

 
Figur 15.  BSE-bild över Ksva-Sam-2a, vy 2, som visar ett fragment av ett heterogent samarskitliknande mineral, 

med oregelbundna områden av ljusare och mörkare faser. Kontrasterna visar på betydande motsvarande 

sammansättningsskillnader. Rikliga blyglansfyllda spricksystem (vita). EDS-analysen för vy 2 (Tabell 9, P7, P8) 

visar på en kalciumdominans i A-katjonposition och niobdominans i B-katjonposition.  
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5.3 Resultat från EDS-analys 

Data från EDS-analyserna redovisas i tabell 7–10. Vid uträkning av empiriska formler för de olika 

analyspunkterna normaliserades antingen mot idealisk besättning av A- eller B-katjonen för bäst 

matchning med den generella formeln för antagen mineralgrupp. Under analysarbetet noterades en dålig 

passning för energitopparnas lägen. En ny kalibrering av maskinen skulle vara nödvändig för bättre 

kemiska punktanalyser, men var inte möjlig på kort varsel. Det måste dock tas i viss beaktning när 

resultaten tolkas. De polerprov som analyserades hade provbeteckningarna Ksva-Kol-2b, Ksva-Kol-2a, 

Ksva-Sam-2a och Ksva-Sam-1. För prover med beteckningen -Kol- antogs att de innehålla mineral 

tillhörande kolumbit-euxenitgruppen, alltså ortorombiska oxider med den generella formeln AB2O6. För 

prover med beteckningen -Sam- antogs att de innehöll mineral tillhörande samarskitgruppen, alltså 

ortorombiska och monoklina oxider med den generella formeln ABO4. De empiriska formlerna är 

uträknade på basis av att totalsumman är 100 % (som görs av instrumentets mjukvara) och detta kan 

vara missvisande i den händelse att alla grundämnen (inklusive lätta komponenter) inte finns med i 

analysen. EDS-metodikens begränsningar bidrar till osäkerheter för dessa uträkningar. 
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Tabell 7. EDS-analys av prov KSVA-Kol-2a. Redovisning av analyserade punkters ingående grundämnen samt 

deras halter i atomprocent (At%). Empiriska formler är uträknade efter normalisering mot den strukturella 

katjonposition som bedömdes representera bäst/säkrast analyserade element.  

Ksva-Kol-2a 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel: Generell formel: 

P1 O 73,2 Normaliserat till 2 B-katjoner A2–m B2 X6–w Y1–n, 

pyroklorgruppen 

(Atencio et al. 2010).  Ta 4,7 (Ca,U,Th)0,5(Nb,Ta,Ti)2O6,9 

 Nb 15,2  

 Th 0,5  

 U 1,0  

 Ca 4,1  

  Ti 1,4   

P2 O 57,8 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   Ta 4,2 (Fe,Mn,Ca,Th)(Nb,Ta,Ti)2,5O4,8 

 Nb 25,1  

 Th 0,01  

 U 0,0  

 Ca 0,04  

 Ti 0,9  

 Mn 1,6  

  Fe 10,5   

P3 O 58,1 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).  
 Ta 4,1 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,5O4,9 

 Nb 25,0  

 Ti 1,0  

 Mn 2,4  

  Fe 9,5   

P4 O 72,1 Normaliserat till 2 B-katjoner A2–m B2 X6–w Y1–n, 

pyroklorgruppen 

(Atencio et al. 2010). 
 Al 1,0 (Ca,U,Al,Th)0,6(Nb,Ta,Ti)2O6,8 

 Ta 3,0  

 Nb 16,8  

 Th 0,7  

 U 1,2  

 Ca 3,9  

  Ti 1,4   

P5 O 58,1 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   Ta 4,4 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,5O4,8 

 Nb 24,7  

 Ti 0,8  

 Mn 2,9  

  Fe 9,2   
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Fortsättning tabell 7. 

Ksva-Kol-2a 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel: Generell formel: 

P6 O 57,9 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).  
 Ta 4,4 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,5O4,8 

 Nb 24,8  

 Ti 1,0  

 Mn 1,4  

  Fe 10,7   

P7 O 58,2 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   Ta 2,6 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,5O4,8 

 Nb 25,8  

 Ti 1,3  

 Mn 1,3  

  Fe 10,8   

P8 O 58,3 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   Ta 4,5 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,5O4,9 

 Nb 24,5  

 Ti 0,9  

 Mn 1,3  

 Fe 10,6  
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Tabell 8. EDS-analys av prov KSVA-Kol-2b. Redovisning av analyserade punkters ingående grundämnen samt 

deras halter i atomprocent (At%). Empiriska formler är uträknade efter normalisering mot den strukturella 

katjonposition som bedömdes representera bäst/säkrast analyserade element.  

Ksva-Kol-2b 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel/ 

Tolkat mineral 

Generell formel/ 

Idealformel: 

P1 O 59,0 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).  
 Nb  23,7 (Fe,Mn)(Nb,Ta)2,1O4,5 

 Mn 3,1  

 Fe 9,9  

  Ta  4,3   

P2 O 57,1 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).  
 Nb  25,2 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,1O4,5 

 Ti 1,07  

 Mn 2,8  

 Fe 10,6  

  Ta  3,2   

P3 O 58,5 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   Nb  23,3 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,3O4,6 

 Ti 1,0  

 Mn 2,9  

 Fe 9,8  

  Ta  4,4   

P4 O 58,7 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   Nb  24,2 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,2O4,5 

 Ti 1,1  

 Mn 2,6  

 Fe 10,4  

  Ta  3,1    

P5 O 58,0 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   Nb  25,3 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,2O4,5 

 Ti 0,8  

 Mn 4,4  

 Fe 8,7  

  Ta  2,9  

P6 O 57,5 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).   
 Nb  25,7 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,2O4,4 

 Ti 0,8  

 Mn 3,8  

 Fe 9,4  

  Ta  2,8   
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Fortsättning tabell 8. 

Ksva-Kol-2b 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel/ 

Tolkat mineral 

   Generell formel/ 

   Idealformel: 

P7  O  69,1  Normaliserat till 2 B-katjoner  A2–m B2 X6–w Y1–n, 

pyroklorgruppen 

(Atencio et al. 2010). 
 Al 1,2 (Ca,Dy,U,Al)0,8(Nb,Ta,Ti)2O6,2 

 Ta  8,2  

 Nb  12,7  

 U 1,4  

 Ca 4,8  

 Ti 1,3  

  Dy 1,4   

P8 O 70,3 Normaliserat till 2 B-katjoner A2–m B2 X6–w Y1–n, 

pyroklorgruppen 

(Atencio et al. 2010).  Al 1,1 (Ca,Dy,U,Al)0,8(Nb,Ta,Ti)2O6,6 

 Ta  7,7  

 Nb  12,2  

 U 1,3  

 Ca 4,6  

 Ti 1,4  

  Dy 1,5   

P9 O 56,8 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O6, 

kolumbit-euxenit- 

gruppen (Back 2018).  
 Ta  4,1 (Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)2,4O4,5 

 Nb  25,5  

 Ti 1,0  

 Mn 2,8  

  Fe 9,9   

P10 O 66,2 Normaliserat till 1 Si 
Svårdefinierat på basis 
av befintlig information. 

 Si 7,8 Nb2Ca0,7 Fe0,3Y0,3SiO8,5 

 Y 2,1  

 Nb  16,1  

 Ca 5,4  

  Fe 2,3   

P11 O 65,0 Normaliserat till 1 Si Svårdefinierat på basis 
av befintlig information. 

 Si 8,1 Nb1,9Ca0,7Fe0,3Y0,3Ti0,1SiO8 

 Y 2,3  

 Nb  15,6  

 Ca 5,4  

 Ti 1,1  

  Fe 2,5   

P12 O 49,9 Normaliserat till 1 A-katjon Muskovit, 

idealformel: 
KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

(Deer et al. 2013). 

 Al 18,0 (K,Fe)Al0,7Al1,4Si2,8O5,9 

 Si 23,7  

 K 6,8  

  Fe 1,6   
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Tabell 9. EDS-analys av prov KSVA-Sam-2a. Redovisning av analyserade punkters ingående grundämnen samt 

deras halter i atomprocent (At%). Empiriska formler är uträknade efter normalisering mot den strukturella 

katjonposition som bedömdes representera bäst/säkrast analyserade element.  

Ksva-Sam-2a 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel: Generell formel: 

P1 O 75,4 Th0,8Ta0,6Nb0,2U0,2P0,2Ti0,1Y0,1 Svårdefinierat på basis av 
befintlig information 

 Yb 0,9 Fe0,1Ca0,1Yb0,1O7,5 

 Ta 6,1  

 Y 1,3  

 P 2,0  

 Nb 1,9  

 Th 7,6  

 U 2,2  

 Ca 1,0  

 Ti 0,5  

  Fe 1,2   

P2 O 74,0 Th0,8Ta0,6Nb0,3U0,3P0,2Y0,2Ca0,1   Svårdefinierat på basis av 
befintlig information. 

 Yb 1,3 Yb0,1Fe0,1O7,4 

 Ta 6,2  

 Y 1,7  

 P 2,3  

 Nb 2,5  

 Th 7,6  

 U 2,6  

 Ca 1,2  

 Ti 0  

  Fe 0,7   

P3 O 72,0 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Al 1,3 (Ca,U,Al,Fe)0,4(Nb,Ta,Ti)O3,7 

 Ta 4,7  

 Nb 13,2  

 U 2,0  

 Ca 4,8  

 Ti 1,6  

  Fe 0,4   

P4 O 71,2 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Al 1,2 (Ca,U,Al,Fe)0,4(Nb,Ta,Ti)O3,5 

 Ta 3,8  

 Nb 15,0  

 U 1,4  

 Ca 5,2  

 Ti 1,7  

  Fe 0,6   
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Fortsättning tabell 9.  

Ksva-Sam-2a 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel: Generell formel: 

 

P5 O 70,0 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Al 0,7 (Ca,U,Y,Al,Fe)0,4(Nb,Ta,Ti)O3,3 

 Ta 3,9  

 Y 0,7  

 Nb 15,6  

 U 2,2  

 Ca 5,0  

 Ti 1,7  

  Fe 0,4   

P6 O 70,2 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Yb 0,4 (Ca,U,Y,Fe,Yb)0,4(Nb,Ta,Ti)O3,3 

 Ta 3,7  

 Y 0,9  

 Nb 16,0  

 U 2,2  

 Ca 4,5  

 Ti 1,6  

  Fe 0,5   

P7 O 70,5 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Al 1,2 (Ca,U,Al,Th)0,4(Nb,Ta,Ti)O3,4 

 Ta 3,4  

 Nb 16,1  

 Th 0,3  

 U 1,4  

 Ca 5,6  

  Ti 1,4   

P8 O 70,5 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Al 0,6 (Ca,U,Al)0,4(Nb,Ta,Ti)O3,3 

 Ta 3,4  

 Nb 16,4  

 U 2,2  

 Ca 5,2  

  Ti 1,7   

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Försättning tabell 9. 

Ksva-Sam-2a 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel: Generell formel: 

 

P9  O  74,0 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Ta 2,1 (Ca,U,Fe,Th)0,4(Nb,Ta,Ti)O4,1 

 Nb 15,5  

 Th 0,4  

 U 2,2  

 Ca 3,9  

 Ti 0,6  

  Fe 1,4   

P10 O 73,1 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Al 1,2 (Ca,U,Fe,Al,Th)0,5(Nb,Ta,Ti)O4 

 Ta 2,2  

 Nb 15,1  

 Th 0,3  

 U 2,1  

 Ca 3,7  

 Ti 0,9  

  Fe 1,4   
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Tabell 10. EDS-analys av prov KSVA-Sam-1. Redovisning av analyserade punkters ingående grundämnen samt 

deras halter i atomprocent (At%). Empiriska formler är uträknade efter normalisering mot den strukturella 

katjonposition som bedömdes representera bäst/säkrast analyserade element.  

Ksva-Sam-1 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel  Generell formel: 

P1 O 66,5 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Ta 1,9 (Fe,Ca,Y,U,Yb)0,9 

 Y 3,8 (Nb,Ta,Ti)O3,8 

 Nb 15,2  

 Th 0,0  

 U 1,4  

 Ca 4,8  

 Ti 0,3  

 Fe 5,7  

  Yb 0,4   

P2 O 70,6 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Ta 2,0 (Fe,Ca,Y,U,Yb)0,8 

 Y 3,1 (Nb,Ta,Ti)O4,4 

 Nb 13,8  

 Th 0,0  

 U 1,5  

 Ca 4,2  

 Ti 0,3  

 Fe 4,2  

  Yb 0,3   

P3 O 67,9 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Ta 3,6 (Fe,Ca,U,Th,Y,Yb)0,5 

 Y 0,2 (Nb,Ta,Ti)O3,2 

 Nb 16,7  

 Th 0,3  

 U 1,2  

 Ca 4,2  

 Ti 0,7  

 Fe 5,1  

  Yb 0,2   

P4 O 68,6 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Ta 3,1 (Fe,Ca,U,Y,Th,Yb)0,5 

 Y 0,4 (Nb,Ta,Ti)O3,4 

 Nb 16,5  

 Th 0,3  

 U 1,2  

 Ca 4,3  

 Ti 0,8  

 Fe 4,7  
  Yb 0,2   
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Fortsättning tabell 10. 

Ksva-Sam-1 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel  Generell formel: 

 

P5 O 68,4 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Yb 2,1 (Fe,Y,Ca,Yb)0,7(Nb,Ta)O3,7 

 Ta 1,9  

 Y 2,7  

 Nb 16,4  

 Ca 2,6  

  Fe 5,8   

P6 O 70,9 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Yb 2,2 (Fe,Ca,Y,Yb)0,6(Nb,Ta)O3,9 

 Ta 2,1  

 Y 2,3  

 Nb 15,9  

 Ca 2,4  

  Fe 4,2   

P7 O 68,9 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Yb 1,3 (Ca,Fe,U,Yb,Y,Th,Nd)0,5 

 Ta 4,8 (Nb,Ta,Ti)O3,3 

 Y 0,2  

 Nb 15,1  

 Th 0,2  

 U 1,7  

 Ca 4,6  

 Ti 0,6  

 Nd 0,2  

  Fe 2,3   

P8 O 70,0 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Yb 1,3 (Ca,Fe,U,Yb,Nd,Y)0,6 

 Ta 4,7 (Nb,Ta,Ti)O3,5 

 Y 0,03  

 Nb 14,9  

 U 1,9  

 Ca 4,4  

 Ti 0,3  

 Nd 0,2  

  Fe 2,4   
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Fortsättning tabell 10. 

Ksva-Sam-1 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel/ 

Tolkat mineral  

Generell formel:/ 

Idealformel 

 

P9 O 70,0 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Yb 0,9 (Ca,U,Fe,Yb,Y,Th,Nd)0,5 

 Ta 3,7 (Nb,Ta,Ti)O3,5 

 Y 0,4  

 Nb 15,5  

 Th 0,3  

 U 2,2  

 Ca 4,5  

 Ti 0,5  

 Nd 0,2  

  Fe 1,8   

P10 O 56,1 Normaliserat till 2 B-katjoner Al2Si2O5(OH)4 

kaolinitsubgruppen 

inom kaolinit-

serpentingruppen 

(Deer et al. 2013). 

 Fe 8,3 (Al)2,1(Si,Fe,Mn)2O5,2 

 Al 22,7  

 Si 12,5  

  Mn 0,5   

P11 O 56,8 Normaliserat till 2 B-katjoner Al2Si2O5(OH)4 

kaolinitsubgruppen 

inom kaolinit-

serpentingruppen 

(Deer et al. 2013). 

 Al 22,1 (Al)1,9(Si,Fe,K)2O4,9 

 Si 22,2  

 K 0,4  

  Fe 0,5   

P12 O 52,0 Normaliserat till 1 A-katjon Muskovit 

idealformel: 
KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 

(Deer et al. 2013). 

 Al 19,5 KAl2,1(Al,Fe,Si3,4)O8 

 Si 21,8 
 

 K 6,3  

  Fe 0,4   

P13 O 61,5 Normaliserat till 2 B-katjoner 
Al2Si2O5(OH)4 

Kaolinitgruppen 

(Deer et al. 2013).  Al 18,3 Al1,8Si2O6,1 

  
Si 20,2 

  

P14 O 48,7 Normaliserat till 1 A-katjon AB2O4, 

Spinellgruppen 

(Deer et al. 2013). 
 Al 34,0 (Fe,Zn)(Al)2O2,8 

 Fe 13,3  

  Zn 4,0   

P15 O 56,4 Normaliserat till 2 A-katjoner  Hematit, 

idealformel: 

Fe2O3 

(Deer et al. 2013). 

 Al 1,3 (Fe,Si,Al)2O2,6 

 Si 1,3  
  Fe 40,9   
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Fortsättning tabell 10. 

Ksva-Sam-1 

Punkt: Grundämne: Halt, At% Empirisk formel/ 

Tolkat mineral  

Generell formel: 

P16 O 68,4 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018). 
 Yb 0,5 (Ca,Fe,U,Yb,Y,Th)0,6 

 Ta 3,6 (Nb,Ta,Ti)O3,4 

 Y 0,3  

 Nb 16,0  

 Th 0,2  

 U 1,8  

 Ca 6,4  

 Ti 0,4  

  Fe 2,3   

P17 O 68,7 Normaliserat till 1 B-katjon ABO4, 

samarskitgruppen 

(Back 2018).  Yb 0,9 (Ca,Fe,U,Yb,Y,Th)0,5 

 Ta 3,7 (Nb,Ta,Ti)O3,3 

 Y 0,3  

 Nb 16,4  

 Th 0,2  

 U 1,7  

 Ca 4,8  

 Ti 0,5  

  Fe 2,8   

 

6 Diskussion och slutsatser 
De två prov som analyserades med hjälp av pulverröntgendiffraktion gav som förväntat skilda 

diffraktionsmönster (Figur 6–9). För provet med beteckning Ksva-Kol-1 var det grovt bestämt till att 

bestå av kolumbit-tantalitmineral. Detta grundades på dess makro- och mikroskopiskt bedömbara 

egenskaper (färg, glans, habitus, densitet etc.). Vid jämförelser med en mineralogisk diffraktionsdatabas 

(PDF-databasen) gav referensdata för mineralet ”ferrokolumbit” en mycket bra passning (sedermera 

benämnd kolumbit-(Fe); Back 2018) både sett till toppositioner och relativa intensiteter.  

    Det fanns även toppar i diffraktogrammet som visade på närvaron av mindre mängder kvarts samt 

sämre kristallina fyllosilikater. Det var tydligt att majoriteten av topparna överensstämmer med en typisk 

kolumbit-(Fe). I 2-teta-området mellan 2°- 23° är topparna ofta breda och diffusa, vilket är vanligt vid 

detta intervall om provet innehåller dåligt kristallina fyllosilikatmineral (se t.ex. Mercier et al. 2008). 

De kemiska punktanalyserna med EDS gav relativt konsekventa data för proven med beteckning Ksva-

Kol-2a och Ksva-Kol-2b. Analyserna visar överlag på en järndominans på A-katjonpositionen och en 

niobdominans på B-katjonpositionen. I de analyspunkter för prov Ksva-Kol-2b där A-katjonpositionen 

dominerades av kalcium, tyder den kemiska sammansättningen på att den undersökta fasen är ett mineral 

i pyroklorgruppen (Tabell 7, 8). I och med avsaknad av texturella observationer går det bara att spekulera 

om varför vi har pyroklormineral i ett prov som initialt utgjorde en tämligen solid 

kolumbitkristall/kristallaggregat. Övriga resultat visar på att proven till stor del består av en tämligen 

homogen kolumbit-(Fe). Stökiometrin för analyspunkterna var i många fall något avvikande sett till den 

generella formeln för kolumbit-euxenit-gruppen (Tabell 7, 8), men visar överlag ändå en god 
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samstämmighet med rimliga kolumbitsammansättningar. Främst yttrar sig avvikelserna i något låga 

summor för katjonposition A i förhållande till B (eller vice versa), d.v.s. gör höga B gentemot A. En 

tänkbar och trolig orsak till detta kan vara det observerade problemet med kalibrering hos instrumentet.  

    En våtkemisk analys av samarskitmineral från den mer fältspatsdominerade delen av pegmatiten 

publicerades 1944 (Hjelmqvist 1944). Analysen visade på en relativt stor halt av vatten och koldioxid. 

Detta skulle enligt undersökningen visa på att det skett en betydande metamiktisering av det aktuella 

samarskitmineralet (Hjelmqvist 1944).  

    För provet med beteckning Ksva-Sam-3 var tanken att det rörde sig om ett samarskitliknande mineral. 

Som tidigare nämnt innehåller samarskiter normalt sett radioaktiva grundämnen vilket kan leda till att 

mineralet i olika grad blir metamiktiserat, d.v.s. förlorar sin kristallstruktur. Både under lågförstorande 

stereomikroskop och senare optiska undersökningar vid preparering av polerproven noterades att Ksva-

Sam-1-3 uppvisade glasliknande egenskaper med exempelvis mycket distinkt sprödhet och tydligt 

mussligt brott. Detta indikerade på att mycket av den eventuella samarskiten skulle kunna vara 

genomgripande metamiktiserad, alltså omvandlad till ett glas. Pulverröntgendiffraktionsanalys gav inga 

egentliga resultat som förstärker eller bekräftar tesen om att provet bestod av samarskitliknande mineral, 

men den visade otvetydigt på dess amorfa natur. Vid tolkning av diffrakogrammet (Figur 9) föreligger 

det svårigheter att utläsa huruvida det över huvud taget är något mer än bakgrundsbrus som syns. De 

tydligaste topparna gav framförallt matchning med olika fyllosilikat samt albit. 

    För proverna med beteckning Ksva-Sam-1 och Ksva-Sam 2a gav de kemiska analyserna och BSE-

bilderna en avsevärt mera komplex bild (Tabell 8, 9). Vi antog ursprungligen att det samarskitliknande 

mineralet borde vara samarskit-(Y), på basis av den våtkemiska analys som tidigare publicerats 

(Hjelmqvist 1944). Punktanalyserna som gjordes med EDS på samarskitproven visade dock inte i något 

fall på sällsynt jordartsmetalldominans i A-katjonpositionen. Det finns också en potentiell problematik 

med yttrium och andra REE vid EDS-analys då deras karakteristiska energitoppar (linjer) kan överlappa 

med andra metallers, som exempelvis tantal. Det troliga i detta fall är dock att de undersökta proven 

faktiskt inte motsvarar samarskit-(Y), och även om man kan tänka sig att senare fluider som till synes 

påverkat mineralet också lakat ur komponenter samt tillfört andra, verkar det osannolikt med sådana 

extrema urlakningar av REE + Y. I tabell 3 kan man se att kalciosamarskit i samarskitgruppen har 

sammansättning som bättre matchar EDS-datan, medan andra är järndominanta i A-katjonposition och 

således möjligen kan motsvara en eventuell Fe-analog. Då samarskitgruppen inte har ett mineral med 

järndominans i A-katjonposition skulle man kunna spekulera kring om detta är resterna av ett nytt 

mineral, men på grund av den omfattande omvandlingen skulle detta vara svårt att styrka. 

    Den tidigare utförda våtkemiska analysen av kolsvasamarskit (Hjelmqvist 1944) gav en 

sammansättning med dominans av yttrium i A-katjonpositionen och niob i B-katjonpositionen. I samma 

artikel av Hjelmqvist skrev han om den undersökta samarskiten: ”Den bildar vanligen omkring cm-stora 

klumpar av svart, metallglänsande färg”. De samarskitartade prov som undersöktes i detta arbete var 

inte svarta och metallglänsande utan snarare gulbruna och delvis genomlysbara. Detta styrker att det 

samarskitliknande mineral vi undersökt inte är av samma typ som det Hjelmqvist beskrev. 

    Punktanalyserna gav i många fall en mycket dålig stökiometri sett till den generella formeln för 

samarskitgruppen (ABO4). Exempelvis tabell 9, analyspunkt 1, där förhållandet mellan 

katjonpositionerna blev AB0,5. Orsaker till detta skulle bland annat kunna vara ett resultat av nedbrytning 

som orsakat en icke stökiometrisk fas eller närvaron av komponenter som inte kunnat analyserats. På de 

optiska kompositbilderna samt BSE-bilder av samarskitproven (Figur 11 14–16) kan man se tydliga 

sprickzoner i proven. En del av sprickorna har uppkommit under prepareringen av polerproven, men 

övriga spricksystem har sannolikt uppkommit under sprödtektoniska händelser, vilket möjliggjort en 

fortsatt fluidmedierad omvandling av den redan metamikta fasen. Den generella kemiska skillnaden 

mellan de ljusare och mörkare områdena som syns på BSE-bilderna är att de ljusare innehåller större 

koncentrationer av tyngre grundämnen (se t.ex. Reed 2009). Detta tydliggörs när man studerar BSE-

https://www.zotero.org/google-docs/?ey0l68
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bilderna där de mörkare områdena är mer koncentrerade till de mer sprickrika partierna vilket kan tyda 

på att det här skett en mer omfattande urlakning av tyngre grundämnen från den primära fasen än från 

de ljusare zonerna. I många av proven finns det tydliga BSE-vita faser koncentrerade till sprickor som 

sannolikt utgörs av blyglans (några av dem verifierade också med EDS-punktanalys), i vilken blyet 

troligen har sitt ursprung från sönderfallskedjan av uran (Figur 16).  

 

 
Figur 16. BSE-bild av del av Ksva-Sam-1 (vy 1). Mycket inzoomat område av heterogent samarskitartat mineral 

med två dominerande huvudfaser. BSE-vita faser i spricksystemen, troligen blyglans. Notera att mycket av 

ursprunglig blyglans (PbS) i sprickorna förmodligen fallit eller plockats ur under provpreparering.  

 

Kolsvapegmatiten har sedan tidigare fastslagits vara av NYF-typ (Tabell 2, 3; Černý 1991; Smeds 1990). 

Signifikant för sådana pegmatiter är bland annat förekomsten av Y-REE-förande oxider. Slutsatsen 

angående de samarskitliknande proverna är att de till synes domineras av ett mineral besläktat med 

kalciosamarskit med en variation mellan Fe- och Ca-dominans i A-katjonpositionen och ett mer 

sparsamt innehåll av bland annat yttrium. För att säkrare bekräfta detta skulle nya kemiska analyser 

behöva genomföras och då helst med elektronmikroskopsond, snarare än med EDS-teknik. Majoriteten 

av punktanalyserna (Tabell 7–11) visar lägre totalhalter A-katjoner jämfört med de ideala formlerna för 

kolumbit-(Fe) och kalciosamarskit. Även detta skulle i någon mån kunna förklaras med de analytiska 

problemen, men kan också till del bero på ingående lätta komponenter och möjligen icke-stökiometri i 

det omvandlade glas som samarskitoiden representerar idag.  

    De prover som har analyserats i detta arbete visar på att Kolsvapegmatiten representerar ett lokalt 

niob-tantalmineraliserat system. Sannolikt är Kolsvapegmatitens ekonomiska potential liten för dessa 

metaller. Pegmatitgången är till stor del redan utbruten och de mesta av områdets varphögar har gått till 

stenkrossmaterial för grusvägar i närområdet. Dock är regionen kring Kolsva fältspatgruva över lag 

underprospekterad med avseende på pegmatiter och nya undersökningar skulle vara nödvändiga för att 

fastställa eventuell förekomst av andra större granitpegmatiter i området.  

 



33 
 

7 Tackord 

Ett stort tack till min handledare, professor Erik Jonsson (SGU/UU), som inkluderade mig i detta projekt. 

Erik har varit närvarande under hela arbetets gång och förutom professionell handledning även 

medverkat och handlett vid malmmikroskopering, SEM-EDS och XRD. Jag vill även rikta ett tack till 

min biträdande handledare, Karin Högdahl (UU), som tog sig tid att bistå med handledning för 

tillverkning av polerprover samt tillverkning av optiska kompositbilder. Tack även till Michael Streng 

(UU) som ansvarar för SEM-EDS på Geocentrum, Jarek Majka (UU) för kolbeläggning av polerprover 

samt Bertil Otter och Anders Perge som insamlat och donerat delar av provmaterialet.  

8 Referenser 

Abel, E.W. (ed.) (2000). Reaction and characterization of solids. Tutorial chemistry texts. Cambridge, 

Storbritannien: Royal Society of Chemistry. 208 s. 

 

Allen, R.L., Lundstrom, I. & Ripa, M. (1996). Facies analysis of a 1.9 Ga, continental margin, back-

arc, felsic caldera province with diverse Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) sulfide and Fe oxide deposits, Bergslagen 

region. Economic Geology, vol. 91, no. 6: 979–1008. 

 

Atencio, D., Andrade, M.B., Christy, A.G., Giere, R. & Kartashov, P.M. (2010). The pyrochlore 

supergroup of minerals nomenclature. Canadian Mineralogist, vol. 48, no. 3: 673-698. 

 

Back, M.E. (2018). Fleischer´s glossary of mineral species. 12. uppl. Mineralogical Record. 424 s. 

 

Bish, D.L., Post, J.E. (eds) (1989). Modern powder diffraction. Washington, DC: Mineralogical 

Society of America. Reviews in mineralogy, vol. 20. 369 s. 

 

Brotzen, O. (1959). Mineral-association in granitic pegmatites: a statistical study. Geologiska 

Föreningens i Stockholm Förhandlingar, vol. 81, no. 2: 231–296. 

 

Černý, P. (1991). Rare-element granitic pegmatites 1. anatomy and internal evolution of pegmatite 

deposits. Geoscience Canada, vol. 18, no. 2: 49-67. 

 

Craig, J.R. & Vaughan, D.J. (1994). Ore microscopy and ore petrography. 2. uppl. New York: John 

Wiley & Sons, inc. 434 s. 

 

Deer, W.A., Howie, R.A. & Zussman, J. (2013). An introduction to the rock-forming minerals. 3. 

uppl. London: The Mineralogical Society. 498 s. 

 

Duran, C.J., Seydoux-Guillaume, A.-M., Bingen, B., Gouy, S., de Parseval, P., Ingrin, J. & Guillaume, 

D. (2016). Fluid-mediated alteration of (Y,REE,U,Th)–(Nb,Ta,Ti) oxide minerals in granitic pegmatite 

from the Evje-Iveland district, southern Norway. Mineralogy and Petrology, vol. 110, no. 5: 581–599. 

 

Ercit, T.S. (2005). Identification and alteration trends of granitic-pegmatite-hosted (Y,REE,U,Th) 

(Nb,Ta,Ti) oxide minerals: a statistical approach. The Canadian Mineralogist, vol. 43, no. 4: 291–

1303. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm
https://www.zotero.org/google-docs/?FjLJSm


34 
 

European Commission (2008). Communication from the Commission to the European Parliament and 

the Council - The Raw Materials Initiative: meeting our critical needs for growth and jobs in Europe. 

COM/2008/0699 final.  

 

European Commission (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Critical raw 

materials resilience: charting a path towards greater security and sustainability. COM/2020/474 final. 

 

Franz, G. & Morteani, G. (1984). The formation of chrysoberyl in metamorphosed pegmatites. Journal 

of Petrology, vol. 25, no. 1: 27–52. 

 

GeoERA FRAME (2020). Forecasting and assessing Europe´s strategic raw materials needs. 

Tillgänglig: http://www.frame.lneg.pt/ [2020-04-13]. 

 

Goldstein, J. (2017). Scanning electron microscopy and x-ray microanalysis. 4. uppl. New York, NY: 

Springer Science+Business Media, LLC. 550 s. 

 

Hedin, L.-H. & Jansson, M. (2007). Mineral i Sverige: en fälthandbok. Borlänge: Björnen. 240 s.  

 

Hjelmqvist, S. (1944). En mineralparagenes från Kolsva fältspatbrott i Västmanland. Geologiska 

Föreningens i Stockholm Förhandlingar, vol. 66, no. 4: 753–760. 

 

Lundegårdh, P.H. (1971). Nyttosten i Sverige. Uppsala: Almqvist & Wiksell förlag AB. 271 s. 

 

Lundqvist, J., Lundqvist, T. & Lindström, M. (2011). Sveriges geologi – från urtid till nutid. 3. uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB. 628 s. 

 

Mercier, P.H.J., Le Page, Y., Tu, Y. & Kotlyar, L. (2008). Powder X-ray diffraction determination of 

phyllosilicate mass and area versus particle thickness distributions for clays from the Athabasca oil 

sands. Petroleum Science and Technology, vol. 26, no. 3: 307–321. 

 

Reed, S.J.B. (2005). Electron microprobe analysis and scanning electron microscopy in geology. 2. 

uppl. Cambridge: Cambridge University Press. 232 s. 

 

Reginiussen, H., Jonsson, E., Timón Sánchez, S.M., Díez Montes, A., Teran, K., Salgueiro, R., Filipe, 

A., Inverno, C. & de Oliveira, D.P.S. (2020). FRAME: towards conflict-free Nb-Ta for the European 

Union. Proceedings of the 2020 EGU Meeting. DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-

10228. 

 

Romer, R.L. & Smeds, S.-A. (1994). Implications of U-Pb ages of columbite-tantalites from granitic 

pegmatites for the Palaeoproterozoic accretion of 1.90–1.85 Ga magmatic arcs to the Baltic shield. 

Precambrian Research, vol. 67, no. 1–2: 141–158. 

 

Romer, R.L. & Smeds, S.-A. (1997). U-Pb columbite chronology of post-kinematic Palaeoproterozoic 

pegmatites in Sweden. Precambrian Research, vol. 82, no. 1–2: 85–99. 

 

SGU-rapport (2014). Redovisning av regeringsuppdrag - Uppdrag att utföra en kartläggning och 

analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar. 65 s. 

https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-10228
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-10228


35 
 

Tillgänglig: https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-

gruvavfall/ [2020-04-16]. 

 

Simmons, W., Webber, K.L., Falster, A.U. & Nizamoff, J.W. (2003). Pegmatology; Pegmatite 

Mineralogy, Petrology & Petrogenesis. New Orleans & Los Angeles: Rubellite Press. 176 s. 

 

Smeds, S.-A. (1990). Regional trends in mineral assemblages of Swedish Proterozoic granitic 

pegmatites and their geological significance. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, vol. 

112, no. 3: 227–242. 

 

Stephens, M.B., Ripa, M., Lundström, I., Persson, L., Bergman, T., Ahl, M., Wahlgren, C.-H., 

Persson, P.O. & Wickström, L. (2009). Synthesis of the bedrock geology in the Bergslagen region, 

Fennoscandian shield, south-central Sweden. Geological Survey of Sweden (SGU), Serie Ba, vol. 58. 

259 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/
https://www.sgu.se/mineralnaring/metall--och-mineralatervinning/metaller-och-mineral-i-gruvavfall/






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


