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ABSTRACT

Some parts of the mineraiogy and the petroTogy of the Enasen

goid~deposit, northern HaTsingTand, Sweden are described.

The go in Enasen is extracted from a siTTimanite~rich

quartzite. The rocks in the stratigraphic foot-waTT of the

ore are described as a part of an stratigraphic coiumn.

It is suggested that the siTTimanite~quartzite is a part

of an overturned startigraphic sequence.

The temperature and the pressure during the main meta—

morphose is determined to 620—6700 c and 5—6.5 kbar by
use of the mineraT paragenesis and the graphite geo~

thermometer.

It is shown that that the ores are of epigenetic origin and

it is suggested that the different ores were formed by one

continous ore—forming process. The eariier stages of the ore-

formation were caracterized by a reTativeTy homogeneous

infiTtration of the ore~bearing fTuids. During the Tate stage

of the ore formation, the ore—bearing fTuids were restricted

to TocaTized veins. These veins are now recognized as grey

siTTimanite—rich veins surrounded by sulphides and as

caTcite—aTtered veins with sqhides.

It is aTso suggested that the prescence of graphite in the

undermost stratigraphic TeveT of the foot-waTT reduced the

wateremoiefraction which directiy caused the deposition of

the sqhides and the go.
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l.INLEDNING OCH MÅLSÄTTNING

Enåsens guldgruva i nordvästra Hälsingland bryts av Boliden -

Mineral på en guldhaltig sillimanitkvartsit.

P.Nysten och H.Annersten (1985) har föreslaget en av hydrotermala

aktiviteter orsakad malmbildning och ett sedimentärt ursprung har

diskuterats av bla Trepca—Bloch (1981).

Den guldförande sillimanitkvartsitens hängvägg, den sk marginal—

malmen företer några förbryllande egenskaper, bla en riklig sprick— *

mineralisering med koppar—, svavel— och magnetkis.

Syfte och målsättning för denna C—uppsats var att studera marginal—

malmen och utifrån denna dra slutsatser angående Enåsen—malmens

genes. Det har dock visat sig att marginalmalmen inte kan betraktas

som en fristående enhet när hela fyndighetens genes skall diskuteras.

Fyndighetens allmänha mineralogi och geologi kommer därför också

att presenteras, dettakhar lett till att uppsatsen fått ett annat

omfång än vad som var avsikten.

1.1. LÄGE

Enåsens guldfyndighet ligger i norra delen av Gävleborgs län,

invid gränsen mot Västernorrlands län (Fig 1.1.). Närmsta

samhälle är Ramsjö ca 22 km sydost om gruvan.
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Fig 1.1.Karta över norra de1en av Gävleborgs län.

2. HISTORIK

Ramsjötraktens minera1fyndigheter uppmärksammades av Boliden

på 1930—ta1et då f1era kopparminera115eringar upptäcktes nord—

väst om Ramsjö.



Guidmineraiiseringen i Enåsen upptäcktes på 1950—ta1et i ansiutning

ti11 en tidigare funnen kopparmineraiisering. Fyndigheten ansågs

då som oiönsam.

Stigande guidpriser under mitten av 1970—ta1et återuppväckte

intresset för fyndigheten och 1979 startade Boiiden Minerai AB

nya undersökningar. Totait har över 100 diamantborrhåi sänkts i

området. 1981 utfördes provbrytningar och i februari 1983

besiUtade man om öppnande av den nya gruvan. Det första maim—

koncentratet producerades inom ett knappt är efter detta besiut.

Gruvan invigdes officieiit av Kung Cari XIV Gustaf den 29 augusti

1984.

3. TIDIGARE ARBETEN

Den regionaia geoiogin inom norra Gävieborgs iän har undersökts

av P.H. Lundegårdh (1960,1967).

Geoiogin i ans1utning ti11 Enåsen har undersökts av Boiiden

Mineral AB. Resuitaten från dessa undersökningar har presenterats

i fiera internrapporter samt sammanfattats av C.Trepca—Bioch

(1981) i en prospekteringsrapport.

Anrikningsverk och brytningen i stort har beskrivits av

A. Kennedy (1984), medan guidmineraiogin har undersökts av

P. Nysten och H. Annersten (1985).

4. ALLMÄNT OM GRUVAN OCH BRYTNINGEN

Investeringskostnaderna för Enåsengruvan är ca 75 miijoner

kronor. Man sysseisätter ca 35 personer viika under ett år



bryter ca 200 000 ton malm, varur 350 kg guld, 550 kg silver

och 400 ton koppar framställs.

Hela fyndigheten innehåller ca 1.4 miljoner ton malm vilket

med nuvarande brytningstakt ger gruvan en livslängd på sju år.

Malmen bryts i sex meter tjocka, horisontella pallar i ett

dagbrott.

Under de första åren koncentreras brytningen till de rikare

partierna medan man under de sista åren av gruvans livstid

kommer att bryta ca 300 000 ton fattig marginalmalm.

Malmen transporteras med lastbil ca 500 m till krossning

och flotation.

Varje år produceras ca 4000 ton koncentrat med 90—100 gram

guld, 150 gram Silver per ton samt 10.5 % koppar. Man ut-

vinner ca 80 % av allt guld i malmen och 95—96 % av all

köppar. Koncentratet fraktas med långtradare och tåg till Rönn—

skärsverken utanför Skellefteå för smältning.

5. BERGGRUNDSGEOLOGISK ÖVERSIKT

Berggrunden inom området nordväst om Ramsjö utgörs av prim—

och serorogena graniter, granodioriter och grönstenar samt

omvandlade sedimentära bergarter och gnejser (Fig 5.1.).

Dominerande är röda och grå, gnejsiga granodioriter, ofta

med kraftiga foliationer och lineationer.

Migmatitiserade sedimentära bergarter förekommer som xenoliter

i de gnejsiga granodioriterna.Enligt Lundegårdh (1960,1967)

är sedimenten avsatta i en sedimentbassäng under de tidigare

skedena av den svekofenniska orogenesen.
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Fig 5.1.Geoiogisk karta över Ramsjötrakten.

Efter Lundegårdh (1960,1967).

Dateringar av zirkoner med U—Pb—metoden har gett åidrar runt

2.2 Ga (Lundqvist genom Nysten et ai 1985).

De sedimentära bergarterna sammanfattas av Lundegårdh (1960)

under namnet Naggentormationen, viiken innefattar kvartsiter,

arkoser,gråvackor, argiiiiter och konglomerat.Fragmenten i Naggen—

formationens kongiomerat indikerar ett basement bestående av sura

vulkaniter och sediment på ett underlag av gnejser och graniter.

Primorogena graniter och granodioriter intruderade sedimenten



samtidigt som dessa veckades och i vissa fall drabbades av

anatexis eller rekristallisation.

Under slutet av den primorogena fasen följde en period av

kopmression vilken ledde till ytterligare veckningar, men

också till överskjutningar.

Serorogena anatektiska magmor intruderade efter överskjutnings-

stadiet och gav upphov till gnejser, migmatiter samt granit—

massiv (tex Härnö granit).Den serorogena fasens slut har av

Lundqvist (1979) satts till 1.8 Ga sedan.

Lundegårdh (1967) anser att de flesta sulfidmineraliseringarna i

Gävleborgs län är förknippade med den serorogena fasen.

Den postorogena fasen av den svekofenniska orogenesen finns

endast representerad som basiska gångar vilka genomslår de äldre

bergarterna.

5.1. METAMORF ÖVERSIKT

Metamorfosgraden är i allmänhet mycket hög i området, migmatiter

och gnejser är mycket vanliga.

Lundegårdh (1967) delar in de sedimentära bergarterna i två

högmetamorfa grupper, dels rekristalliserade bergarter, dels

metasomatiskt omvandlade bergarter.

Med rekristalliserade avser Lundegårdh areniter och ruditer

vilka rekristalliserat till granitgnejs respektive muskovit—

gnejs.

De bergarter som enligt Lundegårdh har drabbats av metasomatos är

de som innehåller granat, cordierit och sillimanit.

Högre metamorfosgrader har påträffats vid Jättendal mellan Gnarp

och Hudiksvall (Fig 1.1.). Granodiriter som omvandlats under



extremttknna förhållanden har där bildat sk charnokiter med

hypersten och almandin.

Vatten har drivits ut ur biotit vars aluminium och kalium har

förenat sig med med kiselsyra och bildat kalifältspat. Sam—

tidigt har magnesium, järn och kiselsyra från biotiten bildat

hypersten.

5.2. SULFIDMINERALISERINGAR INOM OMRÅDET

Den enda sulfidmineralisering som finns omnämnd i officiell

litteratur är Flomyran, några kilometer sydväst om Enåsen

(Fig 5.1.).Flomyrgruvan är en nu igenrasad skärpning, prov—'

bruten på 1930-talet av Boliden.Bergarten är en migmatitiserad

gnejsgranit med ådror av ren kopparkis samt kopparkis—magnetkis—

sammanväxningar. I närheten förekommer en granatförande ådergnejs

(Norrlandsfonden 1976).

6. METODIK

6.1. FÄLTARBETEN OCH PROVTAGNING

Enåsen besöktes och provtogs under november 1984. Då så

var möjligt togs orienterade stuffer.Stufferna har sedan

sågats och 23 polerade tunnslip har preparerats av

0. Wallner.

6.2. MIKRSKOPERING

Tunnslipen har studerats i genom— och påfallande ljus.



Point—counting har gjorts på samtliga bergarter, samt på

misstänkta omvandiingszoner.

6.3. GRAFIT—GEOTERMOMETERN

Grafit—geotermometern har använts för att få en uppskattning

av temperaturen under metamorfosen.De första som appiicerade

grafit—geotermometern på metamorfa bergarter var Landis (1971)

och Shengeiia et ai (1976,1977).De visade att ökande temperatur

ieder til] en kompression av strukturen hos hexagonal grafit.

Strukturkompressionen visar sig främst som en förändring i

c—axeins iängd (Fig 6.1.).
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Fig 6.1. Grafit—geotermometern. C—axeins längd—

variation (Ångström) mot ökande temperatur.

De visade också att upprepad uppvärmning eiier ändrat tryck



inte ändrar den under tidigare metamorfos utbildade strukturen.

Detta dock under förutsättning att temperaturen för den tidigare

metamorfosen inte överskrids.

Grafit—geotermometern är i praktiken tryckoberoende samt åter—

speglar endast den högsta uppnådda temperaturen under meta—

morfosen.

Eftersom grafit—geotermometern är baserad på c—axelns längd,

kan man genom röntgen få data som vid bearbetning med Uppsala

Universitets Geologiska Institutions dataprogram CELNE' ger

c—axelns längd. En direkt jämförelse med Fig 6.1. ger sedan

temperaturen.

Ett bra resultat kräver att man kan röntga ett prov fritt från

mineral med överlappande röntgendiffraktionsmönster.

Grafiten separerades ur den sk grafitgnejsen genom krossning och

siktning ned till grafitens kornstorlek (ca 0.3 mm) i det första

steget. Därefter avlägsnades alla magnetiska mineral med hand—

magnet, alla paramagnetiska med elektromagnet samt slutligen alla

runda mineral med skakbord.

De föroreningar som därefter kvarstod var biotit—grafitsamman—

växningar samt spaltstycken av fältspat.

7. RESULTAT

7.1. LITDLOGI OCH STRATIGRAFI

En guld— och sulfidförande sillimanitrik kvartsitkropp utgör

huvudmalm i Enåsen.Strykningen hos bergarterna är nordostlig

och stupningen är ca 300 åt väst (Fig 7.1.).



0
1

250

Silllmanuo quartz”. [Hmm Cllclto vom Comon-d by Chrhtlcn Tropkn-Bloch

Sunle- militant-Hon Gunnie-ning quel-| BOUDEN MWERAL M;

[23 Gud:: —miqmnuu * .:] Apmlc nunna

K-hldcpu rich anal" Skum annu
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C.Trepca—Bloch 1981.

Liggväggen utgörs av en biotitrik, delvis migmatitiserad gnejs.

Liggväggen har inte studerats och kommer följdaktligen inte att

beskrivas.

Kvartsitkroppens hängvägg utgörs i ordning ut från kvartsiten av:

—sulfidrik förgnejsad metaarkos vilken är identisk

med den sk marginalmalmen.

»Linsformiga kalifältspat—cordieritrika, granatförande

gnejskroppar.

—Grafitrik plagioklas—kvarts—hyperstengnejs med biotit

och magnetkis, den sk grafitgnejsen.

___—...

lO
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Brottstycken av grafitgnejs förekommer sporadiskt i metaarkosen.

Detta indikerar tiiisammans med övriga faktorer som kommer att

beskrivas längre fram i denna uppsats,att man går uppåt i en mot

öster överstjäipt iagerserie, då man rör sig från väst mot öst

(Fig 7.2.).
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.öl'. _ '

:—"——"'—ii— . . . ago Gmnotföronde
"***—***! Biofitgnejs c om Kalifältspatgnejs

Si Himonitkvortsit : c Grofiignejs

3335 V/ Kurbonotiserod
”?!-ål??? Meto— orkas % omvandlingsbergart

Fig 7.2. Stratigrafin i anslutning tiii Enåsen—

maimen.Jämför med Fig 7.1.



Inom kontaktzonen mellan metaarkos och sillimanitkvartsit

förekommer rikligt med pegmatitoider samt grå sillimanitrika

sliror. Pegmatitoiderna har ej studerats i detta arbete.

Grönstensgångar övertvärar på flera ställen lagerserien.

I Fig 7.1. syns flera smala sk kalcitgångar bla i den sk

grafitgnejsen.Enligt Bolidens karteringar förekommer sporadiskt

sulfider på kalcitgångarnas stratigrafiska hängsida,det vill säga

nuvarande fält-ligg.

7.2. GRAFITGNEJS

Grafitgnejsen får utgöra bas för den stratigrafiska kolumn som

kommer att beskrivas i de följande kapitlen.

Grafitgnejsen utgör stratigrafiskt underlag för hängvåggens meta—

arkos vilket bla indikeras av de grafitgnejsbrottstycken som,

enligt muntlig uppgift från gruvledningen, påträffats i meta-

arkosen.

Grafitgnejsen är en mörkt grå till nästan svart, medelkornig

bergart.Kvarts, plagioklas och hypersten utgör ca 75 % av berg-

artens totala volym medan resterande 25 % utgörs av biotit,

grafit och opaka faser samt accessorier (Tab 7.1.).

Plagioklasen som utgör dominerande fas i grafitgnejsen innehåller

enligt Michel—Levy*s diagram (Kerr 1977) i medeltal ca 42 mol—%

anortit och är alltså en andesin (Fig 7.3.).

Plagioklas och kvarts bildar ofta myrmekit vilket enligt Ehlers &

Blatt (1980) tyder på cirkulerande,varma och korrosiva lösningar

under metamorfos.



13

60

50

40

30

20

10

Oo 10 30 50 70 90 100%An
[Albi'r [OLigokLas [Andesin [Labrador ltownit [Anm—1111

Fig 7.3. Miche1—Levy*s—d1agram med uts1äcknigs—

vink1ar hos p1agiok1aser 1 grafitgnejsen.

Tabe11 7.1. Sammansättningen hos grafitgnejs en1igt

point—counting av s11p 9az1 och 2.V01yms—%.

SLIP 9a:1 9a12 9az1+2

Kvarts 29.6 9.7 19.9

P1agiok1as 45.4 35.9 40.8

Ka111å1tspat 0 0 0

Biotit 13.6 18.0 15.7

K1or1t spår 0 spår
Muskovit 0 spår spår

Cordierit 0 0 0

Granat 0 0 0

Si111man1t 0 0 0

Hypersten 4.4 33.3 18.4

Grafit 3.6 1.1 2.8

Kopparkis spår spår spår

Magnetkis 3.4 1.1 2.3

Svave1kis 0 0 0

Summa 100 99.9 99.9

Anta] punkter 612 556 1168



Kvarts förekommer som finkorniga rekristaiiiserade, strainfria

korn i meiianrum meiian piagiokias och övriga faser.

Hypersten utgör ca 18 voi-% av bergarten och innehåller ofta -

innesiutningar av övriga faser (Fig 7.4.).

Fig 7.4. Grafitgnejs,siip 9a:1. Hypersten med

innesiutningar av magnetkis och piagiokias.

Hyparsten är karakteristiskt minerai för granuiitfacies, eiier

vad som av Winkier (1976) benämns ”Regionai hypersthene zone—

Granoiite High Grade”.

Biand de mörka mineralen dominerar, ofta med grafit samman—

vuxen,biotit (Fig 7.5.). Grafit utgör i genomsnitt ca 3 voi—U

av bergarten. Haiterna varierar mycket kraftigt och kan i vissa

iager utgöra upp tiii 10 voi—%. Denna variation är sannolikt



___—r

primär och representerar eventuellt en lagring/skiktning.

Närvaron av grafit i bergarten påverkar sammansättningen hos

de fluida faserna under metamorfos.Ökande temperatur leder till

bildning av koldioxid,kolmonoxid, metan, vätgas mm vilket gör

att molbråket för vatten XH 0 sänks (Winkler l976),vilket i
2 .

sin tur påverkar stabiliteten för hydrerade mineral.

Fig 7.5. Grafitgnejs med sammanväxningar mellan

grafit (svart) och biotit (brunt).Slip 9a:l.

Sulfidfaserna i grafitgnejsen utgörs huvudsakligen av magnet—

kis. Kopparkis har endast observerats som spår. Svavelkis är

inte observerat.Närvaron av grafit i bergarten kan tyda på starkt

reducerande förhållanden i grafitgnejsen.

Accessoriska mineral är enstaka rutiler och zirkoner, samt som



innesiutningar i hypersten, deivis thorianit—omvandiat pechbiandef

Pechbiände-thorianit kornen omges aiitid av grön—gui-bruna pieo—

kroitiska haion (Fig 7.6.).

Fig 7.6. Grafitgnejs med pieokroitisk haio i

cordierit runt deivis thorianit-omvandiat pech-

biande. Siip 9a 2.

Vissa av haiona har en svagt ova1 form och det kan konstateras

att haionas iängsta axe] har en föredragen riktning.Denna

riktning kan dock ej reiateras tili någon deformationsfas eftersom

siip 9a:1—2 ej är orienterade. Det är okiart huruvida haiona ut—

biidats före en deformationsfas eiier om de har utnyttjat en genom

deformation uppkommen anisotropi i värdmineraiet.

* Någon kemisk anaiys har inte utförts,varför mineraien endast är
bestämda genom mikroskopering.
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7.3. KALIFÄLTSPATGNEJS

I kontakten mellan grafitgnejs och metaarkos förekommer linser

med granat—, cordieritförande kalifältspatgnejs.Linsernas

mäktighet är maximalt fem meter, men den laterala utbredningen

är stor (Fig 7.1. och 7.2.). Utseendet är typiskt ”gnejsigt”

med omväxlande kalifältspatrika och biotitrika band.Bandens

bredd varierar mellan ca 0.5 cm och 2 cm.

Granater förekommer dels som stora,ibland roterade euhedrala

kristaller med en diameter upp till 2 cm, dels som utdragna,

eventuellt nedkrossade fenocryster i biotitbanden.

Kalifältspat uppträder dels som "fri”—fas, dels som antipertit

i plagioklas (Fig 7.8.) och utgör ca 25 vol-% av den totala

volymen. Kalifältspat i antipertit svarar för ca 3—4 % av dessa

25 % (Tab 7.2.).

Fig 7.8. Antipertit i Kalifältspatgnejs.Slip 10bzl.



Tabe11 7.2. Ka1ifå1tspatgnejs.Sammansättning en1igt

point—counting av s1ip 10b:1,2. Vo1yms procent.

SLIP . 10b 1 106 2 10b 1+2

Kvarts 31.9 19.4 26.1
P1agiok1as 5.7 8.6 7.0
Kaiifäitspat 34.3 4.6 21.0
Biotit 3.4 19.2 10.6
Kiorit 0 0 0
Muskovit 0.1 0 spår
Cordierit 16.3 29.5 22.1
Granat 0 15.8 7.2
Siiiimanit 6.7 0.2 3.6
Hypersten 0.1 0 spår
Grafit 0 0 0
Kopparkis Spår spår spår
Magnetkis 1.0 2.6 1.7

Svaveikis spår spår spår
Hercynit 0.6 0.3 0.4

Summa 100.0 100.2 99.7
Anta1 punkter 687 583 1270

P1agiok1as och kvarts bi1dar ofta myrmekitiska sammanväxningar

(Fig 7.9.). HuvuddeTen av a11 myrmekit uppträder i närheten av

granat viika ofta omges av en 1—2 mm bred myrmekitzon.

Biotit utgör ca 10 vo1—% av bergarten och förekommer deis

me11an övriga faser, deis som innesiutningar, ofta i cordierit.

Vaniiga biotit—parageneser är biotit—cordierit—si11imanit

samt biotit—granat—cordierit—si11imanit.

Myrmekit me11an biotit och kvarts förekommer sä11synt 1iksom

ske1ettkrista11er av biotit (Fig 7.9 och 7.10.).



Fig 7.9. Myrmekit me11an plagioklas och kvarts,samt

ske1ettkrista11 av biotit.Ka1ifäitspatgnejs.$1ip 10b:1.

Fig 7.10. Myrmekit me11an biotit och kvarts.Ka1ifä1t—

spatgnejs i s1ip 10bz2.
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En polymetamorf historia för Enåsens bergarter antyds bla av

de olika sillimanitgenerationer som förekommer i kalifaltspat—

gnejsen.Huvuddelen av all sillimanit i kalifältspatgnejsen är

lokaliserad till 1—5 mm breda grå, sk sillimanitzoner.

Sillimanitzonerna förekommer inte bara i kalifältspatgnejsen

utan även i sillimanitkvartsit och i hangvaggens metaakos.

Sillimaniten i sillimanitzonerna är oftast sammanfogad till

buntar som bildar parallella ”knippen”. ”Knippena” åtskiljs

av en vackert tvillingbildad cordierit men även, om än i

mindre omfattning, av kvarts, plagioklas och opaka faser

(huvudsaklgen magnetkis) (Fig 7.11.).

Cordieriten innehåller rikligt med inneslutningar av sillimanit,

biotit, kvarts samt stundtals rutil och zirkon (Fig 7.12.).
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Fig 7.11. Sillimanitzon i kalifaltspatgnejs.5illimanit—

zonerna åtskiljs av tvillingbildad cordierit och biotit.

Slip lOb 1.
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Fig 7.12.Tvi11ingbi1dad cordierit med innesiutningar av

biotit, siiiimanit och zirkon. Kaiifaitspatgnejs,siip 10bzi.

Siiiimanitzonerna är i vissa fal] övervuxna av unga, stora

(2—3 mm diameter) siiiimanitkristaiier (Fig 7.13.). Dessa unga

siiiimanitkristaiier visar genom sina innesiutningar av b1a opaka

faser att de överprägiar den aidre siiiimaniten i siiiimanit—

zonerna.

Den tredje siiiimanitfasen är fibroiit, dvs mycket tunna ny—

biidade si]1imanitkrista11er.Fibroiiten biidar kärvar i korn-

fogarna runt rekristaiiiserad kvarts och runt suifidfaserna.

Bland de accessoriska mineralen har hercynit en framstående

stäiining. Ca 0.5 voi—% utgörs av denna järnspine11.Hercyniten

uppträder huvudsakligen i siiiimanitzonerna (Fig 7.14.)

I hercyniten förekommer rikiigt med små droppformade opaka

minera1.Det har inte varit möjiigt att med säkerhet identifiera
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Fig 7.13. Stor 5111imanitkrista11 t111växt över
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en si111manitzon i ka1ifä1tspatgnejsen.51ip 10bz2.

Fig 7.14. Hercynit med inneslutningar av 51111manit.

Ka1ifä1tspatgnejs.51ip 1Db:1.
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dessa faser. I litteraturen finns magnetit—inneslutningar i

hercynit omtalade. De inneslutningar som observerats i hercyniten

från Enåsen företer dock större likheter med magnetkis än med

magnetit.

Enligt Ribbe et al (1980) är hercynit en omvandlingsprodukt av

almandin. Tänkbara reaktioner är följande:

2 = 3 FeAlZO4 + 2 Fe304 + 9 SiO2

hercynit + magnetit + kvarts

3 Fe3ÅlZSi3O12 + 0

almandin + syre ll

FeéAlZSiBOJZ + 2 AlZSiO5 = 3 FeAlZO4 + 5 SiO2

hercynit + kvarts!!almandin + sillimanit

Det framgår inte av litteraturen när och under vilka tryck—

och temperaturförhållanden dessa reaktioner sker.

Hercyniten innehåller ofta inneslutningar av bland annat eu—

hedral sillimanit, biotit och magnetkis.

Sulfidfaserna i kalifältspatgnejsen utgörs huvudsakligen av

magnetkis men spår av koppar— och svavelkis förekommer.

Sulfiderna förekommer uteslutande i anslutning till de sk

sillimanitzonerna.

Hypersten förekommer endast som spår.

7.4. METAARKOS

I grafitgnejs och kalifältspatgnejs är huvuddelen av alla

mineral metamorfa mineral. I metaarkosen kan man dock urskilja

primära klaster av oftast kvarts, men även av plagioklas och

kalifältspat.
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Fig 7.15. Kiast i metaarkos bestående av kvarts.K1asten

omges av biotit (brunt) och opaka faser (svart).Siip 8az2.

I vissa faii uppvisar kvarts och piagiokiaskiasterna unduiös

utsiackning. ”Pressure solution” av kvarts har konstaterats i

ett fal].

Biand övriga primära minerai marks rundad, zonerad zirkon.

Metaarkosen genomsåtts av ett nätverk av suifidfyiida sprickor

och ådror.(Fig 7.16.).

Magnetkis är den dominerande suitiden, kopparkis och svaveikis

förekommer endast i , reiativt sett, mindre mängd (2.5 respektive

0.6 voi—%).

Suifidfaserna breccierar siiikattaserna och i några faii har tecken

på suifidfiöden i sprickorna och ådrorna kunnat konstateras.Även

de siiikatfaser som iigger åtskilda från övriga siiikatfaser ar

breccierade (Fig 7.17.). Sannoioikt har siiikaterna drabbats av

katakiasis medan suifiderna deformerats plastiskt och i viss mån

rörde sig i sprickorna.

24
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Bergarten är grå ti11 gråsvart, vi1ket beror på att su1fider och

mörka si1ikat,främst biotit, utgör ca 40 vo1—% av den totaia voiymen

(Tab 7.3.).

Siiikatfaserna består ti11 50 % av kvarts, 20 % av piagiokias och

ca 4 % av ka1ifä1tspat (suifider oräknade).

Tabe11 7.3. Metaarkos.Sammansättnig en1igt point—

counting av s1ip 8c 3.

SLIP 8cz3 8cz3 (suifider oräknade)

Kvarts 38.4 50.1
P1agiok1as 15.1 19.7
Ka1ifä1tspat 2.9 3.8
Biotit 12.4 16.2
Kiorit 0 0
Muskovit 0.9 1.2
Cordierit 0 0
Granat 0 0
Si11imanit 5.1 6
Hypersten 0.9 1
Grafit 0.9 1
Kopparkis 2.6

Magnetkis 20.2
Svave1kis 0.6
Zirkon 0.1 0.2

Summa 100.1 100.2

Anta1 punkter 774 593

Kvarts uppträder som stora (2—4 mm) rundade kiaster (Fig 7.15),

ofta omgivna av su1fidfaser, rekrista11iserad kvarts samt biotit.

P1agiok1as— och mikrok1ink1aster förekommer,de är dock oftast

något större än kvartskiasterna (ca 3—5 mm).
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Fig 7.16. Suifidfyiid spricka i metaarkos. Su1fider

är svarta, biotitmassor är snedstreckade. Läget av

Fig 7.17. framgår av den 1i11a rutan i övre kant.

Siip 8a 2.

Fig 7.17. Suifidbreccierad kvarts i metaarkos. Figrens

iäge framgår av Fig 7.16. Suifider är svarta, biotit är

brun och övriga si1ikatfaser är ofärgade. Siip 8az2.
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Fibro1itkärvar uppträder på samma sätt som i ka1ifä1tspatgnejsen,

dvs i kornfogar runt rekrista11iserad kvarts samt i stor ut—

sträckning me11an rekrista11iserad kvarts och su1fider.

Su1fiderna förekommer inte enbart som sprickfyiinader utan även

som impregnationer bredvid su1fidsprickorna. I några su1fidsprickor

har en ska1formig uppbyggnad hos svave1kis observerats. De o1ika

ska1en åtskiijs av tunna zinkb1ändeskikt (Fig 7.18.).

[
- 7,12)". - "'i'» - ,

Fig 7.18. Ska1formigt uppbyggd svave1kis i su1fidfy11d

spricka i metaarkos.Svave1kisska1en åtski1js av tunna

zinkb1ändeskikt (grå).Svave1kisaggregatet omges av

magnetkis. S1ip 6a Za.

Skaiformig uppbyggnad,e11er sk koi1oform textur,indikerar eniigt

Cameron (1961) och Shad1un (1982) avsättning av su1fidfasen i

gei—form.
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Texturen kräver att den kan avsättas i hålrum i bergarten.Shadlun

anger även, som en möjlighet, att texturen kan bildas genom

"replacement" av silikatfaser samtidigt som texturen bildas.

Zoneringar har observerats i flera sulfidfyllda sprickor.

Sprickornas väggar är klädda med svavelkis, medan sprickornas

centrala delar utgörs av magnetkis och i den mån det är

närvarande av kopparkis.

Den sk marginalmalmen i Enåsen har i denna uppsats genomgående

betecknats metaarkos.Anledningen till detta är att bergartens

sammansättning , då alla sekundära faser och sulfider bort—

räknats, liknar den hos en arkos. Klassificeringen blir dock

självfallet mycket osäker, speciellt med tanke på att den

överpräglande metamorfosen döljer det primära matrix som omgav

de tidigare beskrivna klasterna.

7.5. SILLIMANITKVARTSIT

Genom borrning av ca 100 diamantborrhål, är huvudmalmen i

Enåsen, den sulfidförande sillimanitkvartsiten, väl känd till

både form och läge.

Av profilen i Fig 7.1., vilken är baserad på borrningsresultat

(Trepca—Bloch 1981), framgår att den övre kvartsitkropp som

nu bearbetas är känd till ca 60 m vertikalt djup. En undre

kvartsitkropp börjar på ca 75 m vertikalt djup och är känd

till minst 175 m vertikalt djup. Kvartsitkroppens mäktighet

varierar från nästan noll meter till ca femton meter.

Sillimanitkvartsiten är grå—vit med grå—svarta sulfidrika

slöjor.



l
l

l
l

l
—”

L
_

J
I_

_
J
I_

.J
L

_
_

J
I_

_
J

l
!

L_
ml

L—
_l

L_
_l

L_
_J

L_
_J

L_
_J

l
1

!
_s

l
l l

29

Sillimaniten förekommer som långa (upp till ca 1 cm) huvudsakligen

parallellt orienterade nålar, dels som enstaka, slumpmässigt orienterade

nålar och dels i sillimanitzoner av samma typ som de i metaarkosen

och kalifältspatgnejsen förekommande.5illimaniten utgör ca 7—8 vol—$

av bergarten och är näst kvarts viktigaste silikatfas (Tab 7.4.).

Inom vissa partier förekommer mycket rikligt med sillimanit, stund—

tals upp till ca 80 vol—% (Fig 7.20), vanligtvis är dock kvarts

dominerande silikatfas.

Karrakteristiskt för kvartsen är att den innehåller stora mängder

ackiulära rutilnålar.Längden hos nålarna överstiger sällan en

millimeter.Enligt Blatt et al (1980) tyder rutilnålar i kvarts

på ett ursprung i nederoderad granit.

Rutilnålar är nästan uteslutande begränsade till enskilda kvarts—

korn. Rutilnålar över korngränser har dock observerats,vilket

antingen tyder på rekristallisation eller att primära poly—

kristallina mineralaggregat fortfarande existerar.

'
p._

.
6

t'.

'if
» ,.

|
I ".

'

-.
'$

;;.»”
Ä

,
,

Ö
'

.
5 Å

,

.
r

_.
'

.
.

.
*

(
I!

)
.

"s
"

'
..4

"

|!
.;

,,
L?

_
_

.
I

-

'.*»

fr o
l.

”.
a”

"3.
n

u
"!

4

.
r.

'.
&!

å
l" 1

_:
_;

D
t.

.."
;r i—

i
J

”»
";

Iu
'f
'

. 'n. . . ' . ... _ .

. . ' Å ".»— _y ,

v ' ' ! . _

”'$. VW”_ O'
& . _. ., kk.

' a ',_ns.
v _ =. .—Yin):—..

Fig 7.20. Sillimanitkvartsit.Sillimanit samt som grå—

brun-svarta aggregat, rutil.Slip lla:l.
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Vissa av de rutiinå1ar som sträcker sig över korngränser är veckade

i kornfogen. Detta tyder antingen på g1idning i kornfogen e11er

materiaiför1ust under rekristaiiisation. Ruti1 förekommer inte

bara som nålformiga krista11er utan även som kortprismatiska

kristanew*ned upp ti11 två mm diameter samt som då1igt e11er

he1t okrista11iserade massor me11an kvarts och siiiimanitkorn

( Fig 7.21) .

B1and ovaniigare accessorier kan fiourit nämnas (Trepca-

Bloch 1981). Det näst rutii vaniigaste accessoriska minera1et

är zirkon. Zirkonkrista11erna är ofta zonerade, ibiand runt en

rund kärna utan krista11ografiska begränsningar omgiven av ett väl

krista11iserat ytterhöije. Det omvända förhå11andet har observerats

i något enstaka fa11.

Fig 7.21. Okrista11iserad rutii me11an si11imanit—

krista11er i si11imanitkvartsit. Siip 11a:1.



Tabell 7.4. Sillimanitkvartsit. Sammansättning enligt

Point—counting av slip 1b:1,2,3 samt ett mot antalet

räkndade korn viktat medelvärde (vol—%).

SLIP lbz1 1b:2 1b:3 x

Kvarts 90.92 83.09 90.71 88.91
Plagoklas 0 0 0 0
Kalifältspat 0 0 0 0
Biotit 0 0 0 0
Klorit 0 0 0 0
Muskovit 0.14 0 0.06 0.07
Cordierit 0 0 0 0
Granat 0 0 0 0
Sillimanit 7.01 12.19 5.75 7.57
Hypersten 0 0 0 0
Grafit 0 0 0 0
Köpparkis 1.45 3.76 2.97 2.64
Magnetkis 0.81 0.59 0.29 0.46
Svavelkis 0 0 0 0
Rutil 0.25 0.28 0.20 0.23
Acc. 0.09 0.07 "0 0.04

Summa: 100.67 99.98 99.98 99.92
Antal punkter: 4320 2845 5860 13025

Zirkon är ett av de mineral som förändras minst under meta—

morfos. Endast i de metamorfa facies som befinner sig närmast

under anatexis rekristalliserar zirkon.

Enligt Blatt (1980) kan zirkoner användas för att härleda ur—

sprunget hos ett sediment.0et är inte helt klarlagt huruvida

sillimanitkvartsiten är ett sediment, men det förefaller dock

troligt.
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Om Sillimanitkvartsiten har ett sedimentärt ursprung bör man alltså

kunna få en uppfattning om ursprunget genom zirkonstudier.

Enligt Blatt är det färg och form hos zirkonerna som ger den största

vågledningen.Färg är dock svårt att studera i mikroskop varför det

i detta fall har blivit formen som fått vara utslagsgivande.

Enligt Blatt är huvuvddelen av alla zirkoner i magmatiska berg—

arter euhedrala medan zirkoner i paraskiffrar och paragnejser är

rundade. Båda dessa typer förekommer i sillimanitkvartsiten, dock

kan man konstatera en klar övervikt för den förra typen.

Euhedrala zirkoner samt kvarts med rutilnålar tyder på ett ursprung

ur granitrika vittringsmaterial med viss uppblandning av material

från metamorfa bergarter.

Datering av zirkoner från Enåsen har gett en ålder på 2.2 Ga

(Lundqvist genom P.Nysten et al 1985).

7.6.1. METAMORF TEORI

Winkler (1976) delar in metamorfa bergarter efter hur hög metamorf

grad bergarten uppvisar. De fyra metamorfa klasserna är:

Mycket låg grad

Låg grad

Medium hög grad

! Hög grad

Dessa fyra klasser har sin motsvarighet i den gängse nomenklauturen

(zeolit—, prehnit—pumpeyllit—, blåskiffer—, grönskiffer-, epidot—

amfibolit—, amfibolit— och granulitfacies).

Anledningen till att.winklers klassificering används i denna uppsats

är att gränsen mellan medium— och hög gradig metamorfos är väl

definierad.
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Winkiers indeining av metamorf grad visas i Fig 7.22. I Fig 7.23.

visas som jämföreise den gängse facies—nomenkiauturen efter

Ehiers & Biatt (1980).
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Fig 7.22. De fyra metamorfa graderna som funktion av tryck

och temperatur (Wink1er 1976).
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Fig 7.23. De oiika metamorfa facies som funktion av tryck

och temperatur (Ehiers & Biatt 1980).
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En första uppfattning om den metamorfa graden i Enåsen får man

av fasdiagrammet för AiZSiOS—poiymorferna i figur 7.24.

P(kb)
10 *

Si [limonit

Kyunit

Andalusit

o iÖO zöo 360 1.60 560 660 760 866 T'C

Fig.7.24. Fasdiagram för AiZSiOE— poiymorferna.

Winkier (1976).

Siiiimanit uppträder som tidigare nämnts i fiera av de oiika berg—

arterna och indikerar därmed, eniigt figur 7.24 en temperatur över

ca 6000 C. Observeras bör dock att fiera oiika trippeipunkter har

rapporterats av oiika författare (Tab. 7.5.).

Tab 7.5. Tryck och temperatur för trippeipunkten i

figur 7.24. efter Barry, Mason & Dietrich 1983.

T(OC) Kbar

475 1.9

520 3.7

610 6.6

615 5.1



Trippelpunkten i diagrammet (Fig 7.24.) är inlagd i ett enligt

Winkler troligt medelläge.

övriga mineral och texturer som indikerar hög metamorf grad är

hypersten och antipertit (Fig 7.4. och 7.8.) vilka är karakterist—

iska för vad som enligt gängse nomenklatur betecknas granulit—

facies (Fig 7.22. och 7.23.). .

Winkler definierar gränsen mellan medium och höggradig metamorfos

vid lågt vattentryck (PHZO ( 3.5 kbar ), som den övre gränsen för

muskovits stabilitetsområde då muskovit och kvarts samexisterar.

Vid högt vattentryck (PHZO > 3.5 kbar ) definieras gränsen av det

tryck och den temperatur där anatexis sker (Fig 7.22.).

I figur 7.25. visas fasdiagrammet för systemet KZO—AlZOB—SiOZ—HZO

(Winkler 1976). De olika reaktionerna är:

(1) Muskovit + kvarts = Kalifältspat + AlZSiO5 + H20

(2) Muskovit + kvarts + HZO = vätska + sillimanit

(3) Muskovit + kvarts + kalifältspat + HZO : smälta

(4) Muskovit + kvarts = vätska + klaifältspat + sillimanit

(5) Kalifältspat + Al25i05 + HZO = smälta + muskovit

(6) Kalifältspat + kvarts + sillimanit + HZO : smälta

De univarianta kurvorna (l)—(6) möts i den invarianta punkten 11.

Vid lågt vattentryck försvinner muskovit i samexistens med kvarts

enligt reaktion (1) (Fig 7.25.) vilken då utgör gräns mellan

medium och höggradig metamorfos (Fig 7.22.), är vattentrycket över

3.5 kbar utgör anatexis, undre gräns för höggradig metamorfos.

En slutsats man kan dra av detta är att kännedom om vattentrycket i

en bergart under metamorfos är av yttersta vikt när tryck och

temperatur under metamorfosen skall uppskattas.
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Fig 7.25. Fasdiagrammet för systemet K O—Al O —Si0 —2 2 3 2
HZO' De olika reaktionerna framgår av texten på

föregående sida.Efter Winkler (1976).

I karbonat— och grafitfria bergarter kan man enligt Winkler

likställa vattentrycket (PHZO) med trycket för den fluida fasen
(Pf) vilket likställs med totaltrycket (Ptot)' Detta dock under
förutsättning att tryckavlastning genom "läckage" ej sker.

Utav de bergarter som beskrivits i kapitlen 7.2. till och med'

7.5. är det grafitgnejs och metaarkos som innehåller karbonat

eller grafit.

Närvaron av grafit och vatten leder till bildning av i första

hand koldioxid, men även metan, vätgas och kolmonoxid vid

ökande temperatur.

36
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I och med bildningen av COZ” CH4, HZ OCh CO gäller inte spuzo
längre, utan trycket för den fluida fasen blir istället summan av

partialtrycket för vatten, koldioxid, metan, vätgas och kolmonoxid,

+ PDvs: P = P + P + Pf H20 CO2 H2 CO

Utav dessa spelar de tre första den största rollen.

Molbråket för CO CH4, H2 och CD ökar alltså i ett system där2,

gasen står i jämnvikt med vatten och grafit när temperaturen

ökar, detta samtidigt som molbråket för vatten minskar. Da mol—

bråket för vatten (XHZO) minskar, minskar också stabiliteten för

muskovit, dvs reaktionskurvan (1) i figur 7.25 förskjuts åt

vänster.

Även anatexis påverkas av ändringar i vattenmolbråket, denna

ändring finns tillsammans med förändringen i muskovits stabilitets—

område inlagda tillsammans med fasdiagrammet för AlZSiOS—poly—

morferna i figur 7.26.

&" o 3,
3 i” 2
: & t-å:- &

4,

? Sh 579” , €-.) (0 ', a- +& m *? **a "» $'e
»» g ' + 3"

9 ;> +
+ 0 0 eo '_'-0& Q'” "lrha 4,- *R—

&, v , , . . I
zoo 300 1.00 soo soo mo Tl't)

Fig.7.26. Fasdiagrammet för AlZSiOS—polymorferna samt

de förandringar av anatexis— och muskovit stabilitets—

kurvorna som sker då vattenmolbråket ändras.
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7.6.2. PRAKTISK BESTÄMNING AV DEN METAMORFA GRADEN

Flera tecken på hög metamorf grad hos Enåsens bergarter finns i

den knapphändiga litteratur som berör området. Lundegårdh (1960)

har bland annat beskrivit migmatiter i området vilket tyder på att

anatexis har drabbat bergarterna.

I kapitlen 7.2 tom 7.5.har bergartstyperna beskrivits. De mineral

och texturer som kan användas för bedömningen av den metamorfa graden

sammanfattas nedan.

Grafitgnejs: Hypersten, grafit.

Kalifältspatgnejs: Granat, cordierit, kalifältspat, biotit,

plagioklas, hercynit, sillimanit, hyper—

sten och antipertit.

Metaarkos: Sillimanit, grafit, hypersten.

Sillimanitkvartsit: Sillimanit, retrograd muskovit.

Hypersten, sillimanit och antipertit är alla tecken på hög

metamorf grad. Dessutom kan man konstatera att endast retrograd

muskovit har påträffats samt att några tecken på anatexis inom

malmkroppens omedelbara närhet inte har observerats.Eventuellt

skulle de pegmatitoider som förekommer i kontaktzonen mellan

sillimanitkvartsit, metaarkos och kalifältspatgnejs kunna vara

bildade vid anatexis. Pegmatitoiderna har dock inte studerats

närmare.

Då de ovan uppräknade observationerna ställs i förhållande till de

metamorfa teorier somlbnstaterats i föregående kapitel kan man

genast dra några slutsatser angående tryck och temperatur under
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metamorfosen. Sillimanit är stabil AlZSiOS—polymorf vilket enligt

Fig 7.22. ger att temperaturen var över 6000 C under metamorfosen.

Observera dock de olika värden för trippelpunktens tryck och tempe

eratur som angets av olika författare.

Grafit ingår i grafitgnejs och metaarkos vilket under den temperatur

som indikerats av sillimanitförekomsten gör att molbråket för

vatten var under 1.0.

Primär muskovit har inte påträffats vilket tolkas som att reaktion

(1) (kapitel 7.6.1.) har skett (Fig 7.25.).

För ytterligare precisering av tryck och temperatur måste mol—

bråket för vatten uppskattas.

Boone (1978) har från mineraljämnvikter räknat ut sammansättningen

hos de metamorfa fluida faserna i bergarter påverkade av metamorfos

i granulitfacies. Granulitfacies likställs här med Winklers hög—

metamorfa grad (Fig 7.22. och 7.23.).

För mineralassocciationen: kvarts—kalifältspat—sillimanit—plagiokåas—

biotit—granat—Spinel—grafit anger Boone molbråket för vatten

(XHZO) till 0.02—0.25. '
Förekomsten av grafit är dock dels knuten till endast två bergarts-

led, dels är halten låg (2.8 vol—% och 0.9 vol—%) varför XH20= 0.5

får anses som en mer realistisk, om än något hög, siffra (Nysten

et al 1985 anger XHZO = 0.5).

I figur 7.27 har de nu diskuterade faktorerna sammanställts.

Det tonade området anger inom vilka gränser det riktiga trycket och

den riktiga temperaturen kan förväntas ligga.

De temperaturbestämningar som gjorts av Nysten och Annersten (19852

med granat—biotit termometri gav temperaturer mellan 6000 och

7000 C. Grafitgeotermometern,vars metodik beskrivits i kapitel

6.3. gav en längd på c—axeln hos grafit vilken enligt figur 6.1.

ger en temperatur under metamorfosen på 67006.
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Fig 7.27.Tryck— och temperaturintervaii (grått) eniigt

diskussion i texten.

Dessa värden överensstämmer vai med det i figur 7.27 indikerade

temperaturintervaiiet. Trycket i figur 7.27. är dock dåiigt def—

inierat. Winkier delar in höggradig metamorfos i tre oiika under—

kiasser med avseende på tryck med hjäip av cordierit och aimandin.

De tre underklasserna är:

— Cordierit—höggrad

— Cordierit—Aimandin—höggrad

— Aimandin—höggrad

Aimandin—höggrad är indikativ för det högsta trycket. De typiska

mineraiparageneserna finns iniagda i A'FM — diagram i figur 7.28a,

7.28b och 7.28c.
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Fig 7.28. Mineralparageneser för cordierit—, cordierit—

almandin- och almandin—höggrad. Winkler (9176).

Parageneserna; sillimanit—cordierit—biotit och sillimanit—cordierit—

almandin—biotit är vanliga i kalifältspatgnejsen och är sålunda

indikativa för cordierit—almandin—höggrad, dvs Fig 7.28b.
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Fig 7.29. Tryckintervall (grått) och temperturintervall

(snedstreckat) inom vilkas gränser metamorfosen i Enåsen

bör ha legat.
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Specificering av tryck och temperaturförhåiiandena för dessa meta-

morfa underklasser har gjorts av bia Hansen & Green (1970) och

Currie (1971). Resuitatet finns iniagt tiiisammans med det tidigare

indikerade tryck— och temperaturintervaiiet i Fig 7.29. Det grå

området anger de för Enåsen aktueiia trycken och temperaturerna är

markerade med snedstreckning.

7.7. OMVANDLINGAR OCH MALMGENETISK MODELL

Siiiimanitkvartsit, metaarkos och kaiifäitspatgnejs genomsätts

som tidigare nämnts av grå, svagt vindiande, upp tiii en dryg

haiv-centimeter breda siiiimanitrika zoner. Tydiigast utbiidade är

de i siiiimanitkvartsiten (Fig 7.39.).

Fig 7.30. Siiiimanitzon i sii1imanitkvartsit.Siiiimanit

är vit—gui, kvarts är grå—svart. Siip 7b i.
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I sillimanitzonen förekommer förutom sillimanit, biotit och

opaka faser. En point—counting över en sillimanitzon visar att sulf—

iderna är zonerade på sidan av sillimanitzonen.Figur 7.31. visar

kvarts och sillimanithalterna i smala, med sillimanitzonen paral—

lella band på olika avstånd från zonen. Sulfidhalterna framgår av

staplarna.

Av figuren framgår att sulfidhalterna i den centrala sillimanit—

zonen är låga, men dessa ökar sedan succesivt för att vara 7—8

vol—% på ett avstånd av 15,20 mm. Därefter sjunker halten ned till

det normala på ett avstånd av 30—40 mm från sillimanitzonen.

Huvuddelen av alla sulfider består av köpparkis med cubanit—

lameller samt magnetkis. Zinkblände med kopparkisinneslutningar samt

svavelkis förekommer accessoriskt.

Det guld som utgör den främsta värdekomponenten i Enåsenmalmen

förekommer dels som gediget guld tillsammans med sulfider och

kvarts, dels som guld—tellur—föreningar med sulfosalter (Nysten

och Annersten 1985).

Det gedigna guldet sitter oftast i kvartskornfogar samt på

sprickor i kvartskorn. Storleken hos guldkornen är ca 3x10'6 m

medan guldtelluridernas storlek är ca 40—80x10_6m.

Kopplingen mellan guld och tellur har visat sig vara mycket stark

medan kopplingen guld— koppar är mycket svag (Trepca—Bloch 1981).

Guldhalterna i sillimanitkvartsiten varierar mellan mindre än

0.1 ppm och 170 ppm, med ett medelvärde på ca 2.5 ppm.

Kopparhalterna går som mest upp till 0.9 % med ett medelvärde

på ca 0.2 %.

Flera faktorer tyder på en epigenetisk malmbildning, de viktigaste

är:
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* Mineraliseringen är ej strikt stratabunden.

* Sillimanitzoner med sulfider skär snett över

bergartsgränserna.

* Sulfidzoneringen runt sillimanitzonerna.

Sillimanitzoner 'har utgjort tillförselkanaler-- för

malmbringande hydrotermala lösningar. Sulfider har avsatts i områden

med lämpligt tryck och temperatur.

Sulfiderna förekommer både som en relativt sett jämn impregnation

i sillimanitkvartsiten och som sulfidansamlingar runt sillimanit—

zonerna. Detta tyder på att sillimanitzonsulfideringen är ett senare

lokaliserat stadium med kraftig hydrotermal omvandling medan

impregnationsmineraliseringen härrör från ett tidigt skede med en

"homogen" infiltrering av malmlösningarna.

Ytterligare tecken på hydrotermala omvandlingar utgör de sk

kalcitgångar som enligt Trepca—Bloch (1981) uppträder i den

mot öster överstjälpta startigrafiska liggväggen.Även dessa

skulle i en epigenetisk malmbildnings modell representera till—

förselkanaler för de hydrotermala malmlösningarna.För detta talar

desutom det faktum att sulfidering på kalcitgångarnas stratigrafiska

ovansida förekommer på flera ställen ( Fig 7.1.). Slipprov av en

stuff som enligt muntlig uppgift kommer från en av dessa kalcit-

gångar, utgörs av till kalcit delvis omvandlad palgioklas, kvarts

grön pyroxen, spår av zoisit samt accessoriskt rutil. Denna typ

av karbonatisering är ett av de mest typiska kännetecknen

för epigenetiska guldmineraliseringar (Barnes 1967).

Vidare kan man konstatera att sulfidmineraliseringen som helhet

uppvisar en storskalig zonering (Fig 7.32.).
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Fig 7.32. Storskaiig sulfidzonering i Enåsenmaimens närhet.

I den startigrafiska iiggväggens nedre deiar, dvs i grafitgnejsen,

är magnetkis dominerande suifidfas medan man i metaarkos.och kaii—

fältspatgnejs får ett ökande insiag av svaveikis, kopparkis och

guid. I siiiimanitkvartsiten slutligen är kopparkis,teiiurider och

suifosaiter tiiisammans med guid dominerande.

7.8. DISKUSSION

Den metamorfa graden hos Enåsens bergarter år så hög att bergarter,

där vattentrycket inte sänkts på grund av närvaron av grafit,måste

ha drabbats av anatexis.

Det framgår inte av iitteraturen hur stor dei av den stratigrafiska-

sekvensen över Och under en grafitförande bergart som påverkas av
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sänkt vattentryck på grund av grafitinnehållet. Malmbildningen i

Enåsen bör,om den är epigenetisk och orsakad av hydrotermala cirkU*

lerande lösningar, ha skett samtidigt som den kraftigaste meta—

morfosen eftersom det var då som de största temperaturgradienterna

förekom.

Det är tänkbart att förekomsten av grafit påverkat eller rent_av

styrt sulfidernas avsättning till sillimanitkvartsiten genom den

lokala sänkningen av vattentrycket ovanför grafitgnejsen.

Detta skulle möjligen kunna användas för att styra prospekteringen

efter guld och sulfider i högmetamorfa områden.

7.9. SLUTORD

Som det antyddes i inledningskapitlet har denna C—uppsats fått en

helt annan omfattning än vad som var avsikten. Betydelsen av väl

definierade och begränsade uppgifter för C—uppsatser kan inte

nog kraftigt poängteras.

Avslutningsvis vill jag tacka alla dem som på något sätt med—

verkat till uppkomsten av denna uppsats.

Gruvgeolog S.Sunthaerg för tillhandahållet kart— och rapportmaterial

samt guidning vid besöket i Enåsen 1984.Professor C.J.Talbot,

min handledare P.Nysten, och P.Hammergren samt K.A.Sandahl för

korrekturläsning.
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