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Sammanfattning 

De sulfidgruvor belägna i Långbantrakten som studien behandlar ligger i den västra delen av 

Bergslagen utanför Filipstad i Värmlands län. Opaka mineral (malm) från två mindre 

mineraliseringar, Näset och Getberget, har studerats med malmmikroskop och mikrosond för 

att beskriva mineralogin i området. Båda områdena domineras av olika (Cu-Fe-Pb-Zn)-

sulfider, i Näset av kopparkis (CuFeS2), blyglans (PbS) och zinkblände ((Zn,Fe)S) och i 

Getberget av blyglans, zinkblände, kubanit (CuFe2S3) och magnetkis (Fe1-xS). I Näset finns en 

del mindre frekventa mineral, två olika faser av Co-pentlandit (en nickelrik och en utan 

nickel), gedigen Sb och Bi, (Ni-Co)-sulfid, breithauptit (NiSb) och magnetkis. Kubanit är 

även ett viktigt mineral som speglar mineraliseringens bildning. I Getberget finns liknande 

mindre frekventa mineral, kopparkis, nickelrik Co-pentlandit, gedigen Bi och Sb, silverglans 

(Ag2S), breithauptit och magnetit (Fe3O4). En sen utfällning av kubanit har skett i båda 

områdena och visar att mineraliseringarna har genomgått en liknande bildning och det 

stämmer även in på mineralogin, som även den är likartad.  

 

Abstract 

The small sulphide mines, Näset and Getberget that have been investigated are located just 

outside the main mineralization of Långban, near the city of Filipstad in Värmland County. 

Opaque minerals have been studied in reflected light microscopy and with an electron 

microprobe analysis to describe the mineralogy. Both areas are dominated by various (Cu-Fe-

Pb-Zn)-sulphides, Näset with chalcopyrite (CuFeS2), galena (PbS) and sphalerite ((Zn,Fe)S) 

and Getberget with, galena, sphalerite, cubanite (CuFe2S3) and pyrrhotite (Fe1-xS). The 

sulphides are also accompanied by various accessory minerals, in Näset by two different 

phases of Co-pentlandite (on rich in nickel and one without), native Sb and Bi, a (Ni-Co)-

sulphide, breithauptite (NiSb) and pyrrhotite. Cubanite is also a very important mineral that 

reflects the formation of the mineralization. In Getberget there are similar accessory minerals, 

chalcopyrite, nickel rich Co-pentlandite, native Bi and Sb, acanthite (Ag2S), breithauptite and 

magnetite (Fe3O4). A late precipitation of cubanite has occurred in both areas, suggesting that 

the mineralizations has been formed in similar conditions. This also holds true when 

comparing the mineralogy, which also is similar. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Beskrivning och syfte 

 

När ett mineral innehåller en metall med tillräckligt hög koncentration för ekonomisk 

utvinning kallas det för malmmineral. De vanligaste tillhör oxid- och sulfidfamiljerna, dvs. 

metaller som är bundna till syre eller svavel i olika föreningar. Oxidföreningarna domineras 

av järnoxider (magnetit och hematit) men även andra förekommer som t.ex. föreningar med 

tenn (kassiterit), mangan (hausmannit) eller titan (ilmenit). De vanligaste sulfidmalmerna 

innehåller antingen järn (pyrit, magnetkis), koppar (kopparkis, bornit), zink (zinkblände) eller 

bly (blyglans). Även gedigna metaller som t.ex. guld, silver och koppar finns ibland i 

tillräckliga koncentrationer. Mineral (inklusive malmmineral) delas oftast in i olika 

mineralassociationer efter hur de bildas och med vilka andra mineral, vilket kallas paragenes. 

En sak som skiljer malmmineral från övriga mineral är att de är opaka (ogenomskinliga) 

vilket ger dem speciella egenskaper vid mikroskopering.  

 

Denna studie behandlar ett antal olika malmmineral och ingår i det självständiga arbetet på 

15hp som avslutar kandidatprogrammet i geovetenskap. Syftet är att lära sig hur 

malmmikroskopering fungerar och täcker identifiering av ett antal vanliga malmmineral och 

malmtexturer. Sedan tillkommer en undersökning om en större sulfidmineralisering i 

Bergslagen där kunskaperna från malmmikroskoperingen tillämpas. Uppgiften är att studera 

sulfidernas paragenes och bildning vilket kan förväntas ge intressanta resultat.  

 

1.2 Områdesbeskrivning 

 

Den mineralisering i Sverige som denna studie behandlar ligger ca 20km norr om Filipstad, 

närmare bestämt runt sjön och orten Långban (Se figur 1). Långban är en stor fyndplats för 

mineraljägare och innehåller över 300 kända mineral och är dessutom typlokal för ungefär 60 

mineral (Holtstam et al., 1999, s 17). Anledningen är att området har upplevt en väldigt 

komplicerad historia under geologiskt lång tid.  

 

I området finns det ett antal större järn- och mangangruvor och när gruvdriften började är 

svårt att fastställa, men den kan ha påbörjats i mindre skala redan på 1500-talet när en hytta 

nära Långban byggdes (Filipstads Bergslag, 2011). År 1711 började brytningen ta fart på 

allvar, främst av järnmalm men även av manganmalm. Brytningen av järn- och 

manganmalmer fortsatte sedan oavbrutet fram till 1957 när gruvorna övergavs, dock fortsatte 

brytningen av dolomitmarmor fram till 1972. Den totala produktionen kan uppskattas till 

ungefär 940000 ton järnmalm, 510000 ton manganmalm och 870000 ton dolomitmarmor 

(Björk, 1986, s 85). 

 

Proverna till den här studien kommer från Getberget och Näset belägna en bit norrut från 

Långbans gruvby. Dessa är små silver- och sulfidgruvor där information om brytning är svår 
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att få tag på, men brytning av silver vid Getbergsgruvorna kan ha påbörjats någon gång på 

1700-talet och sedan fortsatt med olika avbrott fram till slutet på 1800-talet (Filipstads 

Bergslag, 2011). 

 

1.3 Metod 

 

Proverna undersöktes först med mikroskop. Det vanligaste är att använda sig av ett så kallat 

petrografiskt mikroskop som är en variant av ett vanligt optiskt mikroskop där bergartsprover 

(som tunnslipsprover) studeras i genomfallande ljus, men med den skillnaden att mikroskopet 

vanligtvis innehåller två polarisatorer så att man kan studera proverna i polariserat ljus. 

Eftersom denna studie handlar om opaka mineral studerades proverna i ett speciellt 

mikroskop, ett malmmikroskop, eftersom opaka mineral i ett vanligt petrografiskt mikroskop 

blir svarta. Ett malmmikroskop är uppbyggt på ungefär samma sätt som ett petrografiskt med 

den skillnaden att belysningen är placerad ovanför provet så att undersökning i reflekterat ljus 

på ett polerat prov kan genomföras.   

 

För att undersöka mineraliseringens paragenes studerades ett antal färdigpolerade prover från 

områdena (3st från vardera område) för att identifiera vilka mineral som finns. Texturerna 

(eller strukturerna) i proverna kan vidare ge information om bildningsmiljö och är således 

viktig att observera. 

 

Efter mikroskoperingsarbetet studerades intressanta faser med hjälp av mikrosondsanalys (så 

kallad energidispersiv analys (EDS), vilket förklaras senare i uppsatsen). På så sätt kan den 

kemiska sammansättningen fastställas.  

 

Utöver det praktiska tillkommer litteraturstudier för att kunna tolka resultaten från 

mikroskoperingen och mikrosonderingen.  

2. Bakgrund och metoder 
 

2.1 Geologi och malmgeologi 

 

Området introduceras härmed med avseende på berggrund och malmgeologi som en 

beskrivning från det största till det minsta, dvs. från den Baltiska skölden till 

mineraliseringarna nära Långban (Getberget och Näset).  

 

2.1.1 Baltiska skölden 

 

Sverige utgör en del av den så kallade Baltiska urbergsskölden med prekambriska bergarter 

dvs. bergarter som är äldre än kambrisk tid, ca 550 miljoner år (Lundqvist, 2000, s 13 & 24). 

Skölden sträcker sig från Kolahalvön, Nordnorge och Karelen över Finland och Sverige till 
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Sydnorge. Den Baltiska skölden kan delas upp i fem olika delområden, närmare bestämt i 

Arkeiska provinsen, Svekokarelska provinsen (med Karelsk-Lapponiska- och Svekofenniska 

provinsen), Transskandinaviska magmatiska bältet, Sydvästskandinaviska provinsen och 

Blekinge-Bornholmsprovinsen.  

 

Den äldsta delen, arkeiska provinsen består mestadels av varierande starkt förgnejsade 

granitoider med små inslag av metamorfoserade sedimentära och vulkaniska bergarter. De 

äldsta granitoiderna är 3.5–3.0 Ga i det karelska området och de yngre är 2.9–2.6 Ga vid 

Kolahalvön (Lundqvist, 2000, s 29-31). I Sverige återfinns arkeisk berggrund runt Kiruna i 

form av migmatiserade granitiska och dioritiska gnejser som daterats till ungefär 2.8 Ga 

(Lundqvist, 2000, s 33). 

 

Svekokarelska provinsen är det största området och omfattar alla bergarter påverkade av den 

Svekokarelska orogenesen som inträffade för ca 1.88–1.80 Ga sedan och omsluter områden i 

Finlands urberg utanför den Arkeiska provinsen och i Sverige av en zon från Norrbottens län i 

norr till Västervik i söder. Det karelsk- lapponiska området återfinns i det karelska området, 

men även längst i norr och även i de norra och nordöstra delarna av Norrbotten och består 

mestadels av basiska vulkaniska bergarter som överlagras av diverse sedimentära bergarter 

(2.5-1.9 Ga) (Lundqvist, 2000). Svekofenniska bergarter är något yngre och varierar från ca 

1950 till 1865 Ma (Lundqvist, 2000, s 49) och består mestadels av sedimentära bergarter 

(varierande sandstenar och lerstenar) i mellersta regionen och av sura vulkaniter i norra och 

södra regionerna. Dessa har i stor utsträckning intruderats av djupbergarter av olika åldrar, 

både före och efter deformation och metamorfos i samband med orogenesen. Vulkaniterna är 

malmförande med bl.a. Kirunamalmen och Skelleftefältet i norr och Bergslagen i söder.  

 

Transkandinaviska magmatiska bältet ligger väster om den Svekokarelska provinsen. Det är 

orienterat i nord-syd och innehåller mestadels odeformerade granitoider och porfyrer av 

varierande åldrar. De äldsta djupbergarterna är ungefär 1.85–1.65 Ga medan yngre granitoider 

kan vara 1.7–1.65 Ga (Lundqvist, 2000, s 126). 

 

Sydvästskandinaviska provinsen innefattar de bergarter som blivit påverkade och bildade i 

samband med den Svekonorvegiska orogenesen för ca 1.15–0.90 Ga sedan (Lundqvist, 2000, 

s 149) och omfattar sydvästra Sverige och Sydnorge. Bergarterna domineras av gnejsiga 

granitoider.  

 

Blekinge-Bornholmprovinsen består av granitoider med en ålder på 1.8–1.4 Ga som till viss 

del är starkt förgnejsade, men det återfinns även delar som är relativt bevarade och som inte 

blivit så starkt påverkad av den Svekonorvegiska orogenesen.  
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2.1.2 Bergslagen 

 

Bergslagen ingår i den Svekofenniska delprovinsen och avgränsas av Falun i norr till Vättern i 

sydväst och fortsätter österut genom Stockholm och norrut mot Gävle. Bergslagen är känt för 

sin rikedom på malmförekomster. Dessa hittats oftast i olika metavulkaniska bergarter med 

ryolitisk till ryodacitisk sammansättning, rik på alkalimetaller (K och Na), även kallade 

”leptiter” (Tegengren 1924, Geijer & Magnusson 1944, Holtstam et al. 1999, Lundqvist 

2000). De finns även representerade i andra bergarter, som t.ex. i metasedimentära bergarter i 

form av karbonater, som oftast är mellanlagrade i de metavulkaniska bergarterna. De mest 

kända sulfidmalmerna är Zinkgruvan i söder, Falu gruva, Garpenberg och Sala silvergruva i 

norr. Exempel på oxidmalmer är t.ex. i Långban i väst och Dannemora i öst.  

 

De förhållanden som malmerna och deras värdbergarter bildats i, har klassificerats som en sur 

vulkanisk miljö belägen i en ”back-arc-basin” nära kontinentalgränsen. Malmerna har bildats 

genom kemiska utfällningar (”exhalations processes”) (Jonsson, 2004, s 9) på havsbotten som 

sedan fullständigt eller till viss del blivit omvandlade i olika hydrotermala processer. 

Malmerna ligger oftast stratigrafiskt högt i de vulkaniska lagren vilket tyder på deposition i en 

grund vattenmiljö (Holtstam et al. 1999 s 25, Jonsson 2004 s 9).  

 

Bergslagens yta utgörs dock till en större del av olika intrusiva bergarter av varierande åldrar. 

Runt Uppsala och i södra Sörmland förekommer tidiga deformerade granitoider med, i 

allmänhet granodioritisk till tonalitisk sammansättning (Lundqvist, 2000, s 53). Senare 

intrusiva bergarter återfinns rikligast i väst, men förekommer även nära Stockholm och 

Uppsala. Dessa är oftast antingen fin- till medelkorniga och pegmatitrika, eller grovkornigare, 

rödaktiga och ofta porfyriska (Lundqvist, 2000, s 119). 

 

2.1.3 Långban 
 

Långban ligger vid den västra gränsen i Bergslagen (se figur 3) och berggrunden består av 

äldre suprakrustbergarter. I mitten av området förekommer en dolomitisk marmor med en 

utsträckning på 1x3 km mellan de två sjöarna Hyttsjön och Långban. Marmorn innehåller 

strimmor av kalk och magnesiumrika silikater samt olika typer av skarnbergarter. Marmorn är 

stratigrafiskt underlagrad av metavulkanit (leptit) i form av olika linser och bestod 

ursprungligen av sura lava- och askbergarter, mestadels kvartsporfyrer, tuffer och anglomerat, 

innan de metamorfoserades. Vulkaniterna sticker upp som ”berg i dagen” mellan sjöarna 

söder om dolomiten (Holtstam et al., 1999, s 30). Öster om marmorn förekommer 

stratigrafiskt högre lagrad spilitisk metabasit (”grönsten”) som oftast uppträder med 

kalkslaggiga lager (Björk, 1986, s 54-57) och i norr ett lager av finkornig metavulkanit 

(”hälleflinta”). Utöver dessa urbergarter förekommer även diverse intrusiva bergarter av olika 

åldrar. I väst begränsas metavulkaniten av en ”gnejsgranit”, Horrsjögranit med en ålder på 

minst 1850 Ma (Holtstam et al., 1999, s 23). Dock har en nyare studie visat att graniten 

möjligen kan vara likåldrig med omgivande metavulkaniter, dvs. runt 1882-1887 Ma 

(Högdahl K., Jonsson E., 2004). I norr begränsas metavulkaniten av en yngre granit, 
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Filipstadsgranit (1783 Ma) (Holtstam et al., 1999, s 24). Dolomitmarmorn är även intruderad 

av en mindre granit, Hyttsjögranit, daterad till 1841 Ma (Holtstam et al., 1999, s 24). 

 

Bergarterna har sedan blivit helt eller delvis påverkade av deformationen kopplad till den 

Svekokarelska orogenesen. Ett synklinalt veck, Saxåsynklinalen, efter området SÖ om 

Långban, har utvecklats där Långban område ligger i det västra veckbenet. Dock har 

synklinalen blivit något överstjälpt mot öster, så att det västra benet lutar västerut och 

stratigrafin är därför vänd upp och ner. Bergarterna har som övriga Bergslagen blivit 

metamorfoserade i lägre amfibolitfacies men även i grönskifferfacies (Björk 1986 s 78, 

Holtstam et al. 1999 s 30). 

     

Långbans komplicerade mineralogiska historia har studerats under lång tid och redan 

Magnusson (1930) föreslog en uppdelning av parageneserna i fyra perioder, A till D. Period A 

omfattar primära järn- och manganmineral och deras omkristalliseringsprodukter. Hit hör 

järnmineralen hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), järnkisel (järnrik kvarts) och 

manganmineralen braunit (Mn2+Mn3+
6(SiO4)O8) och hausmannit (Mn2+Mn3+

2O4). Dessa 

mineral bröts när gruvverksamheten var i gång. Period B och C innefattar många 

skarnmineral, mineralådror och malmmineral. Skarnmineral är kopplade till både järn- och 

manganmalmerna och oftast mellanlagrade. I kontakt med järnmalmerna innehåller skarnet 

olika klinopyroxenmineral, amfiboler, granat och olivin och i samband med manganmalmerna 

innehåller skarnet förutom vanligare silikater även viktiga bly-, arsenik- och 

antimonmineraler bl.a. ganomalit (Pb9Ca5Mn(Si2O7)4(SiO4)O) och långbanit 

((Mn2+,Ca)4(Mn3+,Fe3+)9Sb5+(SiO4)2O16)  (Holtstam et al. 1999, s 34-35). Sulfidmineral är 

underordnade men förekommer lokalt i större koncentrationer, t.ex. som kopparkis (CuFeS2), 

blyglans (PbS), zinkblände ((Zn,Fe)S), pyrit (FeS2), kopparglans (Cu2S) och bornit (Cu5FeS4) 

(Holtstam et al, 1999, s 37). Period D innefattar olika sprickmineral och visar den största 

mångfalden och utgör ungefär 50 % av kända de mineralen i Långban (Jonsson, 2004, s 13). 

Här återfinns bl.a. oxid (O2-), klorid (Cl-), hydroxid (OH-), karbonat (CO2-
3), sulfat (SO2-

4), 

hydrat (H2O), arsenat (AsO3-
4), silikat (SiO4-

4), vanadat (VO3-
4) och volframat (WO2-

4) 

(Holtstam et al. 1999, s 38) som ligander eller komplexa ligandkombinationer, där katjonerna 

vanligen är de metaller som återfinns i malmerna och skarnbergarterna. De två vanligaste 

sprickmineraler är baryt (BaSO4) och kalkspat (CaCO3). Andra är exempelvis pyroaurit 

[Mg6Fe2(CO3)(OH)16∙H2O], som är ett vanligt mineral i Långban, pyrobelonit 

(PbMn2+(VO4)(OH)), stenhuggarit (CaFeSb(AsO3)2O) (Holtstam et al. 1999, s 39, 157, 168), 

och nyligen upptäckta långbanshyttanit (Pb2Mn2Mg(AsO4)2(OH)4·6H2O) (Sveriges 

Geologiska Undersökning, Långbanshyttanit, 2011) för att nämna några. Även gedigna 

metaller av bly, koppar, vismut, antimon, arsenik och silver förekommer. 

 

Exemplen ovan är en förenkling av parageneserna och hur mineralen har bildats. 

Bildningsmiljön har länge varit diskuterad och har under senare år undersökts och 

sammanfattas av många, bl.a. av Erik Jonsson (2004, s 5-17). De ursprungliga järn- och 

manganmaterialen (protoliter) fälldes ut i separata lager av hydrotermala lösningar och genom 

omvandlingar tillsammans med karbonat och sulfider (representerat av period A). Detta 

inträffade före den Svekokarelska orogenesen (ca 1.89 Ga) i den miljö som Bergslagen och de 
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sura vulkaniterna bildades i. Under orogenesen utsattes protoliterna för metamorfos i 

amfibolitfaceis (500-600°C) med åtföljande skarnbildningar i kontakten mellan vulkaniter och 

marmor. I samband med skarnbildningen omvandlades även en del av vulkaniterna till så 

kallade ”skölar” som är en gammal benämning på omvandlade bergarter (Holtstam et al., 

1999, s 32) (representerat av period B och (C)). Under fortsatt retrograd metamorfos (vid 

minskade temperaturer och tryck) skedde ommobilisering (utfällning och reaktion med 

värdbergarter) av befintliga sulfider, bildning av olika typer av mineralådror (eng. veins) och 

andra varianter av skarnbergarter (representerat av period C). Efter metamorfosen, möjligen i 

samband med den Svekonorvegiska orogenesen, ca 1 Ga (Jonsson, 2004, s 16), utsattes 

området för spröd deformation där urlakning och mobilisering av olika metaller ledde till 

utfällning av många olika mineral i olika spricksystem. Omvandlingarna skedde här 

förmodligen vid låg temperatur (< 200°C) av vattenlösningar (havsvatten eller regnvatten) 

med låg till hög salthalt (Jonsson, 2004, s 14) innehållande varierande urlakade metaller 

(representerat av period D). Ett sista steg i utvecklingen är en fanerozoisk påverkan med 

lågtempererat regnvatten som trängt in i öppna sprickor och vittringsytor. Värt att betona här 

är att mineralogin i området speglar en lång utveckling i olika steg utan påverkan av externa 

system, dvs. de element som förekommer härstammar från den ursprungliga vulkaniska 

episoden. 

 

Getberget och Näset är två mindre sulfidmineraliseringar utanför Långbans 

huvudmineralisering och är kort beskrivna av Magnusson (1930, s 97). Getbergsgruvorna 

ligger inom samma dolomit som återfinns i Långban och gränsas i norr av intrusiv granit (av 

Filipstadstyp) och i sydöst av den sura metavulkaniten (leptit) och i väst av lokalt existerande 

grönstenar (metabasit) och hälleflinta (finkorning metavulkanit). Dolomiten innehåller ådror 

av serpentin, glimmerrika och skölartade leptiter samt diopsidskarn (CaMg(SiO3)2) där 

malmmineralogin domineras av silverförande blyglans. Näset är en mindre gruva av liknande 

karaktär som Getberget (Tegengren 1924, s 213).  

 

2.2 Mikroskopanalys 

 

Mikroskopering är det första steget vid en mineralologisk undersökning och det krävs mycket 

träning och erfarenhet för att exempelvis identifiera olika mineral och deras egenskaper. 

Malmmikroskopering presenteras här efter funktionalitet och användning. 

 

2.2.1 Malmmikroskopet 

 

Går först igenom mikroskopet lite närmare och beskriver individuella komponenter och deras 

användning.  
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Figur 3: Schematisk skiss över mikroskopet, redigerat version (Original: Åke Rosén och Jon Lundh, 2011) 

 

 

Ljuskällan (bildnummer 1) som ingår i belysningssystemet tillsammans med två linser 

(bildnummer 2 och 3), två eller tre bländare (bildnummer 4 och 5) och en polarisator 

(bildnummer 6) är oftast en typ av vanlig glödlampa med färgtemperaturer som varierar från 

ungefär 2850K till ungefär 3300K (Craig och Vaughan, 1994, s 9) vilket förskjuter färgen mot 

röda och gula toner under mikroskopet. För att undvika det problemet används vanligtvis ett 

blåfilter (bildernummer 7) som gör färgerna mer lika dagsljusfärger. Efter lampan är en 

uppsamlingslins (bildnummer 2) placerad som fokuserar ljuset från lampan. Ljuset passerar 

sedan genom den första bländaren (”aperturbländare”, bildnummer 4) som minskar ströljus 

(”stray scattered light”), t.ex. ljus från källan som följer en annan väg än avsedd eller ljus 

från någon annan källa (Craig och Vaughan, 1994, s 10). Efter bländaren sitter oftast den 

första polarisatorn (bildnummer 6), som antingen består av ett prisma av kalcit eller en 

speciell polaroidplatta, och endast tillåter ljus som passerar plant (linjärt) polariserat (Craig 

och Vaughan, 1994, s 12). Polariserat ljus tillsammans med dubbelbrytande material 

(”birefringent”) används därför att det ökar kontrasten på bilden för material med optiska 

anisotropa egenskaper (Microscopy Resource Center, 2011). Efter den första polarisatorn 
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sitter en annan bländare (”synfältsbländare”, bildnummer 5) som kontrollerar vinkeln på 

konen som faller in på provet så att den precis täcker synfältet. Detta begränsar ljuset till de 

mest parallella strålarna som minskar elliptisk polarisation som leder till en ökning av 

kontrasten (Craig och Vaughan, 1994, s 10). I en del mikroskop finns en tredje bländare som 

hjälper till att justera skärpan på bilden. Sista komponenten i belysningssystemet är ytterligare 

en lins (bildnummer 3). 

 

Reflektorn (bildnummer 8) är en viktig del i mikroskopet som bryter ljuset vertikalt mot 

provets polerade yta. Den vanligaste typen är en plan spegelreflektor vinklad 45°. En del av 

ljuset reflekteras neråt mot objektivet, en del passerar genom och försvinner. Det nedåtriktade 

ljuset reflekteras sedan av provet, en del når slutligen okularet medan en del reflekteras mot 

ljuskällan och försvinner. Även om en del ljus försvinner så är 19 % effektivitet enligt Craig 

och Vaughan (1994, s 10) tillräckligt för de flesta ljussystem och används för rutinmässiga 

kontroller.  

 

Efter reflektion passerat ljuset in i objektivet (bildnummer 9) där förstorning och korrigering 

av olika avbildningsfel sker. Objektiven kan vara av olika typer, antingen akromatiska som är 

den vanligaste typen och korrigerar för sfäriskt abberation för en färg (gul-grön) och för 

kromatiskt abberation för två färger. Apokromatiska är dyrare men bättre objektiv, som 

korrigerar för sfäriskt abberation för två färger (blå och grön) och kromatisk abberation för 

det primära spektrumet för röd, grön och blå och kan således användas för 

färgkameramikroskopering (Craig och Vaughan, 1994, s 5). En tredje typ är en s.k. fluoritlins 

som är ett mellanting mellan de andra, men måste användas med speciella kompenserande 

okular. Förstorningen på objektiven varierar och de vanligaste är 2.5X, 5X, 10X, 20X, 40X 

respektive 50X förstorning. Det medium som används mellan objektivet och provet är 

vanligtvis luft men immersionsolja kan användas vid större förstorningar och högre 

upplösningar. Fördelen med olja är att den förstärker färgskillnader, minskar spridningen av 

diffust ljus och det är på så sätt möjligt observera svag anisotropism och bireflektans.  

 

Sedan ljuset reflekterats från provet transporteras det alltså upp genom reflektorn. Före 

okularet sitter den andra polarisatorn, även kallad analysatorn (bildnummer 10). Analysatorn 

ska vara reglerbar, dvs. det ska finnas möjlighet att skjuta den in och ut beroende på om man 

vill använda enkel- eller dubbelpolariserat ljus. I vanliga petrografiska mikroskop är 

polarisatorn och analysatorn arrangerade vinkelrät mot varandra, men för malmmineral 

observerar man polariserade effekter bättre om polarisatorerna är ordnade ett par grader från 

den vinkelräta positionen och det gör sådana effekter mer tydliga för exempelvis svaga 

anisotropa mineral. Det är därför nödvändigt att det finns en konfiguration där man kan rotera 

analysatorn.  

 

Ljuset passerar till sist genom okularet innan det når ögat på observatorn. Okularets uppgift är 

att förstora bilden och att göra den synlig för ögat. Okularet är utrustat med en förstorning 

från 5X till 12X och i den här studien har 10X använts.  

 



11 
 

Till sist behövs ett roterbart objektbord som är placerat vinkelrätt mot ljusstrålen och centrerat 

så inte bilden försvinner ur fokus när bordet roteras.  

 

Eftersom optiska egenskaper hos mineral varierar som en funktion av våglängden är det även 

nödvändigt att kunna förse mikroskopet med speciella monokromiska (= ”en färg”) filter som 

begränsar det infallande ljusets våglängd. Oftast är det möjligt att få ett omfång på 0-50nm 

(Craig och Vaughan, 1994, s 13). 

 

2.2.2 Användning av malmmikroskopet 

 

Preparation 

Innan man kan studera stufferna i mikroskopet måste de prepareras. Det görs i tre eller fyra 

steg: sågning, (gjutning), slipning och polering. En perfekt yta är fri från repor, har ingen 

termisk eller mekanisk modifiering och är fri från ojämnheter på ytan (även kallad relief) pga. 

att en mjuk fas slits bort lättare än en hård. 

 

Sågningen sker med en diamantsåg och provstorleken är godtycklig men bör vara ungefär 2-

5cm i diameter och 1-2cm tjock beroende på om provet kommer att gjutas eller inte (Craig 

och Vaughan, 1994, s 19). Viktigt att ta i åtanke är att sågen måste smörjas med lämpligt 

smörjmedel för att undvika uppvärmning av provet under sågning. Det andra steget, gjutning, 

är inte alltid nödvändigt att göra. Gjutningen sker i cylindriska former med lämpligt 

epoximaterial. En fördel med gjutna prover är om de är i en storlek som kan användas vid 

andra analyseringsmetoder, exempelvis vid mineralsammansättningsanalys.  

 

Slipningen ska ta bort ojämnheter på ytan, minska tjockleken, skapa en slät yta för ytterligare 

arbete, ta bort ytliga deformationer från sågningen och eventuellt ta bort gjutningsepoxi som 

täcker provet (Craig och Vaughan, 1994, s 20). Slipning och polering sker med hjälp av 

abrasion med kiselkarbidpartiklar respektive diamantpartiklar på olika slipskivor. Storleken 

på partiklarna minskas successivt för varje steg och mäts i engelska mesh eller grit eller i 

mikron (Craig och Vaughan, 1994, s 23). Lämpligast är att börja på en 400mesh-platta 

(38mikron) om provet innehåller hårda mineral, annars går det bra att börja på en 600mesh-

platta (30mikron). En successiv ökning sker och vanligtvis slutas en slipning med en 

1200mesh-platta (15mikron) eller eventuellt någon mindre. Efter det övergår man till 

grovpolering som börjas med en 1200mesh-platta eller en 3000mesh-platta (6mikron) eller 

båda. Med grovpoleringen vill man ta bort det sista från deformationszonen från sågningen, 

djupare repor samt förbereda provet för den slutgiltiga poleringen. Den utförs med 

14000mesh-platta (1mikron) och eventuellt med mindre storlek (< 1mikron) och det tar bort 

det precis yttersta och skapar en relativt repfri yta. Det viktigaste att tänka på är att alltid hålla 

låga temperaturer vid slipning och polering så att inte mineral förändras och det görs 

lämpligast med att alltid använda vatten tillsammans med slip- och poleringspartiklarna. En 

annan sak att poängtera är att undvika olika former av kontaminering. Om t.ex. större partiklar 

hamnar på en platta för mindre partiklar kommer plattan och proverna att bli förstörda. Viktigt 

är alltså att noggrant rengöra både plattorna och proverna mellan varje steg. Om det visar sig 
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att provet fortfarande innehåller repor eller gropar är det bara att återgå till ett tidigare steg i 

slipningen eller poleringen och göra om proceduren.  

 

Identifikationsmetodik   

Det första som görs innan provet sätts under mikroskopet är att studera den polerade ytan för 

att få fram en översiktlig bild. Sedan är det bara att börja mikroskopera. Provets yta måste 

vara precis vinkelrätt mot ljusstrålen, för att åstadkomma det fäster man provet med modellera 

på ett objektglas och använder en nivåreglerare så att ytan blir perfekt horisontell.  

 

Provet studeras först i enkelpolariserat ljus med låg förstorning och uppgiften här är att göra 

översiktliga observationer och identifieringar av huvudmineralen i provet och hur dessa är 

distribuerade. Efter det byter man till objektiv med större förstorning för att göra noggrannare 

observationer. De egenskaper som används för identifiering av mineral under enkelpolariserat 

ljus är: 

 

(1) Egenfärg. Färgen som visas beror på vilka våglängder som de olika mineralen reflekterar 

och absorberar. En del mineral visar tydliga färger men de flesta är bara svagt färgade och 

uppfattas som vita eller gråa med någon form av färgnyans. Ögat är bra på att urskilja färger 

mellan närliggande faser men har svårare för att exakt identifiera färgnyans när bara en fas är 

närvarande. När t.ex. ett mineral med bara en lättare färgnyans är beläget intill ett mineral 

med tydlig färg är det lätt att se skillnader i färg, men om mineralet istället är omgivet av 

svarta silikater kan det vara svårare. Ett annat problem som kan uppstå är att mineral kan visa 

olika färgnyanser beroende på omgivningen, t.ex. när kopparkis ses som tydligt gult med låg- 

till mellanreflekterande mineral (som zinkblände eller blyglans) men grön-gult tillsammans 

med högreflekterande mineral (som gediget guld eller silver). Detta fenomen, beskrivet av 

Craig och Vaughan (1994, s 41) kallat ”mutual color interference”, innebär att det är viktigt 

att beskriva färgen relativt associerade mineral. Det är även viktigt att beskriva färgerna som 

man själv uppfattar dem eftersom alla har olika uppfattningar, och att inte bli fast i 

färgbeskrivningar i litteratur eller dylikt.  

 

(2) Reflektans är mängden ljus som reflekteras tillbaka från varje mineral på den polerade 

ytan och definieras som: 

 

 

 

och genom Fresnels ekvation: 

 

 

 

där, 
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n = brytningsindex för ämnet 

N = brytningsindex för mediumet 

k = absorptionsindex för ämnet 

R = reflektans (R = 1, R% = 100 %) 

 

Mängden ljus som reflekteras från ett mineral beror således på de optiska konstanterna n och 

k för mineralet. Vid mikroskopering är det lämpligt att använda sig av relativ reflektans 

genom att använda kända reflektansvärden på mineral och uppskatta reflektansen för de 

okända mineralen i provet.  

 

(3) Bireflektans och reflektionspleokroism (pleokroism) vilket är reflektans- respektive 

färgändringar som uppstår vid rotation av objektbordet. Det beror på de olika mineralens 

optiska egenskaper som kan antingen vara isotropa (kubiska kristallsystem), där ljus färdas i 

samma hastighet oavsett riktning, eller anisotropa (flesta mineral i övriga kristallsystem) där 

ljus färdas med olika hastigheter i olika riktningar. Isotropa mineral visar ingen bireflektans 

eller pleokroism oavsett orientering på individuella korn och samma gäller för hexagonala och 

tetragonala system som visar isometriska egenskaper (isotropa). Övriga kristallsystem och de 

hexagonala och tetragonala som inte visar isometriska egenskaper ger anisotropa egenskaper 

och kan visa både bireflektans och pleokroism. Pleokroism uppstår när ljus färdas i olika 

riktningar och hastigheter genom kristallen där en viss riktning absorberar en viss våglängd. 

När mineralet studeras i en orientering kan ljuset följa en väg som absorberar en speciell färg 

och när mineralet roteras på objektbordet och studeras i en annan orientering följer ljuset en 

annan väg och absorberar en annan färg. Bireflektans uppstår när planpolariserat ljus 

reflekteras på ett polerat anisotropiskt mineral och ljusstrålen ”delas” upp i två vinkelräta 

ljusstrålar som representerar olika reflektansvärden, Re och Ro (e för ”extraordinary”, o för 

”ordinary”) (Craig och Vaughan, 1994, s 62) där de båda antingen är det maximala eller det 

minimala värdet. Beroende på orienteringen av provet jämfört med orienteringen av det 

planpolariserade infallande ljuset kommer reflektansen antingen att vara den maximala eller 

den minimala. Vid rotation av objektbordet kommer orienteringen av maximal och minimal 

reflektans från förgående riktning att ändras till det motsatta och mineralet sägs då visa 

bireflektans. 

 

Pleokroism och bireflektans beskrivs som väldigt svag, svag, medel, stark och väldigt stark 

och vid färgförändringar (om den visar pleokroism) noteras även färgen vid olika riktningar. 

Det kan ibland vara svårt att se svag pleokroism/bireflektans, fördelaktigt är att observera vid 

korngränser eftersom både reflektans- och färgskillnader lättare kan ses där (Craig och 

Vaughan, 1994, s 43). 

 

(4) Mineralmorfologi beskriver mineralens form dvs. hur de är orienterade i provet. En del 

mineral är mer benägna att bilda enskilda korn som är euhedrala och visar en tydlig 

kristallform i enlighet med deras kristallografi. Andra kan vara subhedrala som bara uppvisar 

tendens till kristallin form medan andra är anhedrala och uppvisar oregelbundna korn. Oftast 
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förekommer mineral i större oregelbundna aggregat där enskilda korn är svåra att identifiera 

(förutom för anisotropa mineral). 

 

(5) Polerhårdhet och tillhörande spaltning och relief. Polerhårdheten är mineralens 

motståndskraft mot abrasion vid poleringsprocessen. Hårda mineral slits långsammare än 

mjuka vilken kan leda till att det hårdare mineralet står upp över ytan från ett mjukare mineral 

(relief). Reliefen kan vara till hjälp för att uppskatta hårdhetsskillnader mellan olika faser i 

provet och på sätt hjälpa till vid identifiering av okända faser. Spaltningen är oftast svår att se 

i polerade prov och ses i regel lättare efter grovpoleringssteget (Craig och Vaughan, 1994, s 

50). Spaltning ses som en eller flera parallella sprickor och ifall det är tre eller fler 

spaltningsriktningar kan triangulära gropar (”triangular pits”) uppstå vilket är speciellt 

karaktäristiskt för blyglans.  

 

(6) Texturer och strukturer för olika mineral kan självklart vara användbara vid 

identifikation men tillämpas mest vid tolkning av mineraliseringens genes. En del mineral 

bildar gärna tvillingar t.ex. som enkla eller som tvillinglameller. En annan typ av lameller kan 

uppstå vid avblandning (”exsolution”) dvs. när ett nytt mineral vid avkylning fälls ut från en 

tidigare fast homogen lösning (Ramdohr, 1980, s 167). Avblandning kan även gestaltas i 

andra former, t.ex. som små stjärnor av zinkblände i kopparkis. Ytterligare en karaktäristisk 

avblandningsstruktur är myrmekitisk tillväxt (”myrmekitic intergrowths”) (Ramdohr, 1980, s 

110) i ett mask- eller fingerliknande mönster. En karaktäristisk struktur som det varit mycket 

diskussion om, är när små droppar eller stavar av kopparkis slumpvis eller smått orienterade 

återfinns i zinkblände, så kallad ”kopparkissjuka” beskrivet av Barton and Bethke (1987). 

Mineralförändring (”mineral alteration”) kan ske på grund av oxidation eller t.ex. när 

magnetit fälls ut i hematit.  Strukturer kopplade till deformation, t.ex. bandning eller 

foliationsmönster kan även observeras. Det finns självklart även många andra strukturer och 

texturer, men jag har valt att begränsa denna del lite.  

 

Sedan provet studerats i enkelpolariserat ljus aktiveras analysatorn (den andra polarisatorn) så 

att provet kan ses i dubbelpolariserat ljus (under korsade polarisatorer). Egenskaper som då 

kan användas för identifiering är: 

 

(1) Anisotropism kallas det när anisotropa mineral visar färgförändringar när objektbordet 

roteras och principen är densamma som för pleokroism/bireflektans men med den skillnaden 

att analysatorn är insatt så att mineral kan studeras med dubbelpolariserat ljus. Anisotropism 

beskrivs som väldigt svag, svag, medel, start och väldigt stark och med den färgförändring 

som observeras. Eftersom svag anisotropism kan vara svårt att se (oftast bara svaga 

tonförändringar) kan lärprocessen vara väldigt lång och det krävs mycket träning. 

Anisotropism ses lättare med ökat ljus och med så lite yttre ljusstörningar som möjligt, att 

släcka i rummet är alltså att rekommendera.  

 

(2) Inre reflexer uppstår när ljus reflekteras tillbaka från sprickor och ojämnheter i ett 

mineral och ses som oskarpa fläckar under reflekterat ljus. Dessa fläckar kan vara färgade 

pga. att särskilda våglängder av det infallande ljuset absorberas av ojämnheterna i 
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kristallstrukturen. Inre reflexer är väldigt användbara och observeras bäst med korsade 

polarisatorer med stark belysning längs korngränser och sprickor.  

2.3 Mikrosondanalys 
 

För att få en kemisk beskrivning av proven är det (ibland) nödvändigt att göra 

mikrosondanalys (eng. ”electron microprobe analysis”). Särskilt när mineralkorn är för små 

för att identifieras. Det är alltså möjligt att bestämma de oidentifierbara fasernas 

sammansättning med en mikrosondanalys och på så sätt bestämma vilket mineral det är. En 

sådan analys kompletterar mikroskoperingen och kan bekräfta eventuella hypoteser om 

svåridentifierade mineral.  

 

Principen vid en mikrosondanalys är att en stråle med elektroner skjuts mot provet där sedan 

varje element utsänder (emitterar) röntgenstrålar med karaktäristisk våglängd och intensitet 

som analyseras (Reed, 1993, s 3). Elektronerna skjuts ut från en elektronkanon med en 

glödlampa som upphettats till ungefär 2700K och för att kunna identifiera små korn behöver 

strålen av elektroner fokuseras med magnetiska linser till en stråle med en diameter på 0.2-1 

µm (Reed, 1993, s 13).  

 

För att lokalisera dessa små korn i provet utnyttjas skapade elektronbilder (Backscattered 

images och Secondary electron images) samt ett vanligt optiskt mikroskop. Det optiska 

mikroskopet fokuserar provet och bilderna används vid lokalisering. ”Backscattered electron 

images” uppstår eftersom en del elektroner som skjuts mot provet reflekteras tillbaka och 

fångas upp av en speciell detektor. Beroende på atomvikten för varje element kommer delen 

som reflekteras tillbaka att variera. Tyngre element reflekterar tillbaka mer elektroner än lätta 

(Reed, 1993, s 55) och vid en skapad bild i elektronmikrosonden kommer ett genomsnittligt 

värde (beroende på sammansättningen) att visas på en gråskala. Ljusa toner visar 

sammansättningar med tyngre element och mörkare med lättare element. ”Secondary electron 

images” uppstår från elektroner som ursprungligen var bundna i provet och som kan lämna 

atomen vid tillräckligt hög energi vid en växelverkan med den infallande elektronstrålen. 

Andelen sekundära elektroner som en detektor fångar upp beror på hur strålen är orienterad 

mot provets yta. Om det t.ex. finns en spricka kommer vinkeln att öka och fler elektroner 

kommer att kunna utstrålas från provet och fångas upp av detektorn. Bilden kommer att bli 

ljus, men om ytan däremot t.ex. är vinkelrät mot strålen kommer färre elektroner att kunna 

utstrålas och bilden blir därför mörkare.  

 

Den fokuserade infallande strålen skjuts alltså mot kornet som ska analyseras i provet, som är 

monterat på en platta vinkelrät mot strålen, med en kinetisk energi på 10-30 keV som kan 

penetrera provet till ett djup på 1 µm. Energin är tillräckligt hög för att den kritiska 

exciteringsenergi (som varierar beroende på element) ska överskridas så att röntgenstrålar 

genereras (Reed, 1993, s 6). Röntgenstrålarna analyseras sedan (kvalitativ eller kvantitativ) i 

olika spektrometrar antingen i en så kallad WDS (Wavelength-dispersive spectrometer) eller 

EDS (Energy-dispersive spectrometer).   
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I en WDS reflekteras först röntgenstrålarna av en kristall innan de analyseras. Kristallen 

diffrakterar (böjer) de olika våglängderna beroende på vinkeln på den infallande strålen till 

kristallen. Oftast används flera spektrometrar med olika kristaller som kan diffraktera olika 

våglängdsområden. Den reflekterade intensiteten för de olika diffrakterade röntgenstrålarna 

registreras sedan som toppar och plottas i ett diagram. Dessa toppar kan sedan analyseras 

kvalitativt (vilka element som förekommer) genom referenstabeller, dock kan inte en 

sammansättning tas fram. Däremot i en kvantitativ analys jämförs topparna med en eller flera 

standardsammansättningar i liknande instrumentala förutsättningar. För att det ska fungera så 

effektivt som möjligt måste de element som förmodas finnas med, väljas ut först, annars kan 

det ta lång tid om alla element är med i analysen.  

 

I en EDS mäts röntgenstrålningens energi, dvs. skillnaden i energi som uppstår när en 

elektron i ett yttre skal med högre energi fyller ett hål som skapats när en elektron från ett inre 

skal med mindre energi, exciterats (dvs. sänder ut röntgenstrålar) av elektronstrålen. Energin 

och antalet strålar registreras sedan i en detektor och plottas i ett diagram. Då skillnaden i 

energi som uppstår mellan de två skalen och atomstrukturen är karaktäristiska för varje 

element kan dessa lätt bestämmas. Fördelen med EDS är att hela spektrumet kan registreras 

på en gång och det behövs inga förval. Det passar därför utmärkt för en kvalitativ analys 

(Reed, 1993, s 161). En EDS ger snabbt resultat, men noggrannheten är bättre med en WDS. 

 

 

  



17 
 

3. Resultat 

3.1 Näset 

De mineral som observerats i proverna från Näset är: 

Mineral Prov Teknik 

Kopparkis (CuFe2S3) N1, N2, N3 Mikroskopanalys 

Blyglans (PbS) N1, N2, N3 Mikroskopanalys 

Zinkblände ((Zn,Fe)S) N1, N2, N3 Mikroskopanalys 

Kubanit (CuFe2S3) N2 Mikroskopanalys 

Co-Pentlandit ((Co,Ni,Fe)9S8 N2, N3 Mikroskopanalys, EDS 

Magnetkis (Fe1-xS) N2 Mikroskopanalys 

Pyritliknande (Möjligen Ni-Cosulfid) N3 Mikroskopanalys 

Sb och/eller Bi N1, N2 Mikroskopanalys 

Breithauptit (NiSb) N1 Mikroskopanalys 

Oidentifierad fas  N3 Mikroskopanalys 

Karbonat (både kalcit (CaCO3) och dolomit 
(CaMg(CO3)2) Huvudmassa Mikroskopanalys 

Olika silikatmineral  Huvudmassa Mikroskopanalys 
Tabell 1: Minerallista över Näset 

 

Tabellen visar även vilka malmmineral som är vanliga i proverna med fallande frekvens neråt. 

Längst ner återfinns mineral som utgör huvudmassan i proverna.  

 

Kopparkis har tydligt gul färg i mikroskopet och visar inga andra optiska egenskaper. 

Mineralet förekommer oftast som oregelbundna aggregat av varierande storlek (från några 

mikrometer till centimeter) beroende på vilket prov det är. I N1 (Näset nr 1) täcker kopparkis 

en stor del av provet (ca 60%) i form av ett stort homogent aggregat, men även mindre 

droppar och sprickliknande former finns i huvudmassan (silikat i detta fall). I N2 är inte 

kopparkisen lika framträdande och ingår mest tillsammans med kubanit, blyglans och 

zinkblände i en stor genomgående spricka. I sprickan hör kopparkis ihop med kubanit i 

lameller (Figur 4 och 5). Kopparkis uppträder även som små anhedrala korn (ca 100µm) i 

blyglans. I N3 uppträder kopparkis som ett stort aggregat med oregelbundna gränser t ill 

huvudmassan och även som flera större aggregat i sprickor tillsammans med blyglans och 

zinkblände. Dessutom förekommer sporadiskt små korn och aggregat av kopparkis i 

huvudmassan och i zinkblände (kopparsjuka).  

 

Blyglans har tämligen hög reflektans med vit till grå färg och visar inga andra optiska 

egenskaper. Den är vanlig och dominerar (ca 50%) i ett av proven (N2) där morfologin kan 

delas upp i två delar. Den större delen uppträder som spridda, oregelbundna aggregat i 

huvudmassan (karbonat i detta fall) med korn/inneslutningar av zinkblände och 

kopparkis/kubanit. Blyglans uppvisar här tydliga triangulära spaltgropar. Den andra delen 

uppträder i den genomgående sprickan i provet vid provgränserna som större oregelbundna 

aggregat (även små subhedrala korn, ca 150μm) tillsammans med huvudsakligen zinkblände i 
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skarpa gränser. Även inne i sprickan där den oftast uppträder som inneslutningar i 

kubanit/kopparkis. I N1 är blyglans underordnat och täcker ungefär 5% av provet och hittas i 

ett större aggregat gränsande mot kopparkis, men även i kopparkis som små subhedrala korn 

(ca 50μm) samt ett euhedralt korn (ca 100 x 100μm) där kopparkis delvis ersätter blyglans 

(Figur 6). I N3 finns ett antal smala sprickor i huvudmassan orienterade i samma riktning 

innehållande blyglans (ca 50μm breda). Även andra större aggregat tillsammans med 

zinkblände och kopparkis förekommer.  

 

Zinkblände är typiskt grått och isotropt och visar ibland inre reflexer (bruna). Zinkblände är 

aldrig en dominerad fas i proverna och är distribuerat olikt. I N1 uppträder mineralet som 

oregelbundna sammanhängande aggregat (0.1-0.5mm) i kopparkis men även som mindre 

anhedrala till subhedrala korn (300 x 200μm). En del aggregat innehåller även droppar av 

kopparkis (kopparsjuka) i ordnade mönster (Figur 7). I N2 förekommer zinkblände mest som 

lite utdragna större aggregat i den genomgående sprickan i provet där mineralet oftast är 

omgivet av kubanit/kopparkis samt med små inneslutningar av kopparkis. Finns även som 

subhedrala till euhedrala korn (50-100μm) i blyglans som emellanåt visar inre reflexer. I 

kubanit (och delvis i kopparkis) finns det även avblandning av zinkblände i form av små 

stjärnor (Figur 8). I N3 förekommer zinkblände oftast tillsammans med kopparkis i större 

aggregat (flera hundra μm) i sprickliknande former samt som mindre inneslutningar (25-

50μm) i de större aggregaten av kopparkis och även tillsammans med blyglans i smala 

sprickor.  

 

Kubanit är krämigt brunfärgad (med gul nyans) och visar anisotropa effekter under korsade 

polarisatorer. Den finns bara i ett av proverna (N2) i den genomgående sprickan tillsammans 

med tidigare nämnda faser. Möjligtvis har kubanit ersatt kopparkis i delar av provet (Figur 9). 

Det finns, som tidigare beskrivet i delen om kopparkis, lameller av kubanit orienterade som 

triangulära band (Figur 5).  

 

Pentlandit uppvisar ljus krämfärgad nyans till vit och visar inga anisotropa effekter eller inre 

reflexer. Den förekommer i N3 som små (ca 50μm) inneslutningar i kopparkis (Figur 10) och 

i N2 (ibland rundade) vid korngränser med antingen magnetkis, kubanit eller kopparkis 

associerat med blyglans i den genomgående sprickan nära provgränserna.  

 

Magnetkis är lite ljusare brunkrämfärgad än kubanit och visar starka anisotropa effekter under 

korsade polarisatorer (brunröda färgskiftningar). Magnetkis är endast förekommande N2 där 

den finns i kubanit antingen som små anhedrala aggregat (ca 25μm), som lameller (några μm 

breda) i två riktningar (Figur 9) samt som utdragna former (ca 100μm avlånga).  

 

Blyglansen i N1 är även värd till små korn (några μm) av breithauptit med rosavitakt ig nyans 

som visar pleokroism i vita och rosa färger, samt starka anisotropa effekter, dock är kornen 

för små för att identifiera färgskiftningarna. I blyglans (N1, N2) i korngränser, finns det 

förmodligen även små korn av gedigen vismut eller antimon (Figur 9). 
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I N3 finns det även flera större aggregat (100-150μm) tillsammans som visar svag relief mot 

huvudmassan (karbonat i detta fall) med vit och möjligen krämfärgad nyans. En svag 

anisotropisk effekt kan ses vid korsade polarisatorer. Mineralet har många likheter med pyrit, 

men saknar den typiska gula nyansen och det kan därför möjligen vara en något 

svåridentifierad (Ni-Co)-sulfid. I ett av aggregaten, längst gränsen, finns två gråa anhedrala 

korn (40-50μm) som visar stark anisotropi vid korsade polarisatorer (brunröda till bruna 

färgskiftningar). Mineralet visar inga andra egenskaper som kan användas vid identifiering 

och är därför för närvarande okänt. Det diskuteras mer senare.  

 

Med hjälp av mikrosonden analyserades ett prov ifrån Näset (N3) där sammansättningen för 

pentlandit fastställdes samt järninnehållet i zinkblände. Nio stycken olika punkter 

analyserades i pentlandit, där sammansättningen i stort sett var konstant (Figur 10). En 

medelsammansättning i molprocent har räknats fram till 48.07% svavel (S), 20.21% järn (Fe), 

19.99% nickel (Ni) samt 11.72% kobolt (Co) vilket ger oss Co-pentlandit ((Fe,Co,Ni)9S8). 

Järninnehållet i zinkbländet varierade från 5 till 8 molprocent.  

3.2 Getberget 

De mineral som observerats i proverna från Getberget är: 

Mineral Prov Teknik 

Blyglans (PbS) G1, G2, G3 Mikroskopanalys 

Zinkblände ((Zn,Fe)S) G1, G2, G3 Mikroskopanalys 

Kubanit (CuFe2S3), EDS G1, G2, G3 Mikroskopanalys, EDS 

Magnetkis (Fe1-xS) G1, G2, G3 Mikroskopanalys, EDS 

Kopparkis (CuFeS2) G1, G2, G3 Mikroskopanalys 

Co-Pentlandit ((Co,Ni,Fe)9S8 G1, G2 Mikroskopanalys, EDS 

Bi G1, G2, (G3) Mikroskopanalys, EDS 

Silverglans (Ag2S) G2, (G1) Mikroskopanalys, EDS 

Sb G3 Mikroskopanalys 

Blyfas G2 EDS 

Breithauptit (NiSb) G3 Mikroskopanalys 

Magnetit (Fe3O4) (G1), (G2), G3 Mikroskopanalys 

Karbonat (både kalcit (CaCO3) och dolomit 
(CaMg(CO3)2) Huvudmassa Mikroskopanalys 

Olika silikatmineral Huvudmassa   
Tabell 2: Minerallista över Getberget 

 

Tabellen visar även vilka malmmineral som är vanliga i proverna med fallande frekvens neråt. 

Längst ner återfinns mineral som utgör huvudmassan i proverna. Till skillnad från Näset så är 

kopparkis mindre representerat i proverna som innehåller mer kubanit och magnetkis. 

Zinkblände och blyglans är båda dominerade.  
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Blyglans har likadana optiska egenskaper som beskrivs från Näset, men morfologin skiljer sig 

lite. Blyglans är representerat i alla prover och finns främst som stora aggregat som innehåller 

övriga malmmineral. I G1 finns blyglans som anhedrala aggregat (500-1000μm), men även 

mindre (50-100μm) omgivna av huvudmassan (både karbonat och silikat) och som oftast 

innehåller magnetkis, kubanit och zinkblände. Även mindre anhedrala aggregat (50-100μm) 

förekommer. Utseendet för blyglans i G2 är liknande som tidigare, men kan även förekomma 

i G2 som större (500-1000μm) anhedrala aggregat tillsammans med enbart zinkblände. I G3 

är blyglans den andra dominerande fasen efter zinkblände och uppträder i anhedrala aggregat, 

varierande både i storlek och i form (75-150μm till ca 2000μm). Den är mer eller mindre 

associerad med zinkblände, men inte omvänt. De mindre aggregaten är ibland helt isolerade i 

huvudmassan. Slutligen förekommer mindre korn (ca 10μm) i kubanit tillsammans med 

magnetkis, både som inneslutningar men även i gränser.  

 

Zinkblände har även här likadana optiska egenskaper som i Näset, men med mer frekventa 

bruna inre reflexer. Zinkblände är den dominerande fasen i ett av proverna (G3) och täcker 

här ungefär 1/3 av provet i form av varierande anhedrala aggregat i huvudmassan (både silikat 

och karbonat) och är oftast associerat med blyglans, antingen i gränser eller som mindre 

inneslutningar. De större aggregaten innehåller i regel mycket kopparkis (kopparsjuka) med 

varierande kornstorlekar (5-10μm). Smala ådror av zinkblände i två eller fler riktningar är 

ibland förekommande i kopparkis. Zinkblände med eller utan kopparkis innehåller även 

magnetit i mindre avlånga fyllnader (några μm breda) eller som anhedrala korn. I G1 och G2 

uppträder zinkblände i liknande arrangemang med större anhedrala aggregat samt en del 

mindre (100μm till 350-450μm). De mindre kornen är oftast omringade eller finns associerade 

med kubanit, magnetkis och blyglans. I båda proverna förekommer kopparsjuka ibland. Några 

korn i G1 är mer homogena jämfört med andra som visar en mer sprucken yta.  

 

Kubanit återfinns i alla tre prover och är tillsammans med magnetkis dominerande i G1 och 

G2. Anisotropismen ses i korsade polarisatorer och kan ibland skilja lite i styrka. Det 

vanligaste är att kubanit och magnetkis bildat ö- och sjötexturer (”island and sea textures”) 

(Figur 12, 13 och 15) i blyglans (men även i huvudmassa), dvs. att kubanit ersatt magnetkis 

längst korngränser. I vissa fall är magnetkis helt ersatt, i andra fall är kornen av magnetkis 

större. Kubanit förekommer även ihop med kopparkis (Figur 14). I G3 är aggregaten med 

kubanit som ersatt magnetkis färre och kan endast observeras i större aggregat av zinkblände.  

 

Magnetkis förekommer i alla prover, men som sagt, mest framträdande i G1 och G2 där 

mineralet blivit helt eller delvis ersatt av kubanit. Kornstorlekarna varierar från 50-100μm till 

300-400μm i G1 och G2 och i G3, 20-50μm. I G1 och G2 har vissa korn av magnetkis börjat 

omvandlas till annat mineral och bildat så kallad ”zwischenprodukt” (Figur 12), i enighet med 

det som är beskrivet av Ramdohr (1980, s 606), som visar starka anisotropa effekter.  I G3 

finns även små ådror av magnetkis i ett stort aggregat av blyglans.  

 

Kopparkis är mindre framträdande än i Näset och finns sporadiskt i alla proverna. I G1 finns 

det vanligtvis olika aggregat tillsammans med kubanit och magnetkis, men förekommer även 

som smala ådror (20-40μm) tillsammans med kubanit i huvudmassan. I G2 är kopparkis något 
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mer framträdande och finns förutom i små aggregat även i större lite oregelbundna elongerade 

aggregat (200-400μm) tillsammans med zinkblände där kopparkis visar en gulbrun nyans 

istället för den vanliga gula eftersom gedigen vismut finns i korngränser (Figur 14). Dessutom 

omringar kopparkis mindre korn av zinkblände i blyglans.  

 

Pentlandit i Getberget är lite ljusare än i Näset eftersom den innehåller mer kobolt 

(mikrosondanalys). Den finns som små rundade korn (10-20μm) i magnetkis i gränserna till 

kubanit eller kopparkis och endast i G1 och G2 (Figur 16). Gedigen vismut (Bi) har hög 

reflektans (vit till krämfärgig) och finns rikligt i G1 och G2 med kornstorlek (15 till 30μm). 

Kornen sitter alltid i korngränser i blyglans med huvudmassan eller med kopparkis (Figur 14). 

Silverglans finns som små korn (20μm) på några platser i blyglans i korngränser mot kubanit 

(Figur 16). Breithauptit finns som små runda korn (10μm) i blyglans, både tillsammans med 

ett litet korn av kopparkis, men även helt innesluten i ett annat ljust mineral (Figur 17) som 

möjligen kan vara gedigen antimon (möjligen vitare och ingen krämfärg) eftersom 

breithauptit är en nickelantimonlegering.  

 

I mikrosonden analyserades ett prov från Getberget, nämligen G2 där analyser gjordes på de 

ljusa kornen i blyglansen, samt på zinkblände, silverfasen och pentlanditen. De ljusa kornen 

visade sig vara gedigen vismut som nämns tidigare, som håller en viss del syre (upp till 5 

molprocent) som möjligen tyder på en viss oxidation. Järninnehållet i zinkblände var stadigt 

ca 5 molprocent. Silverfasens sammansättning var 34.95% svavel (S) och 65.04% silver (Ag) 

vilket ger Ag2S. Pentlandit analyserades på två olika korn där medelsammansättningen i 

molprocent blev: 47.95% svavel (S), 6.40% järn (Fe) och 45.65% kobolt (Co), dvs. ingen 

nickel konstaterades. Formeln blir fortfarande den samma ((Fe,Co,Ni)9S8) och mineralet 

kallas fortfarande Co-pentlandit. Utöver detta analyserades en blyfas i provet med 45.09 

molprocent bly och 54.91 molprocent syre, som möjligen är blykarbonat (cerrusit, PbCO3) 

eller gedigen bly som oxiderat.  

 

Både Getberget och Näset innehåller även mycket karbonat som lättast känns igen på sin gråa 

färg med tydlig bireflektans. Även tvillinglameller i olika riktningar förekommer.  
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4. Diskussion 
 

Med de enstaka mineraltexturer och mineral som observerats finns det viss möjlighet att 

framställa en relativ ordningsföljd för mineralbildning. För att kunna göra en fullständig 

beskrivning behövs både fler prover och mer analyser.  

 

Från proverna från Näset kan man konstatera att minst två olika generationer av zinkblände 

existerar. En tidig generation av zinkblände har funnits tillsammans med kopparkis och 

blyglans, oftast i större sprickfyllnader. Ur kopparkis har yngre zinkblände avblandats i form 

av stjärnor (Figur 8). En del kopparkis har sedan under fortsatt avkylning avblandat kubanit 

eftersom en del zinkbländestjärnor finns både i kubanit och i kopparkis (Ramdohr, 1980, s 

635). Ursprungligen måste temperaturen varit högre än 250°C (Ramdohr, 1980, s 632). Fler 

tecken på avblandning är olika lameller, t.ex. kopparkis och kubanit orienterade i triangulära 

band (Figur 4) och lameller av kopparkis, kubanit och magnetkis i varierande former (Figur 5 

och Figur 9). De smala lamellerna av magnetkis (från Figur 9) kan möjligtvis ha avblandats i 

association med kubanit eller vara relikta kubanitlameller som blivit ersatta av magnetkis.  

 

I Getberget finns det inte lika mycket tydliga texturer till hjälp. I tidigt skede har blyglans, 

zinkblände, magnetkis och kopparkis bildats varpå magnetkis i stor utsträckning senare blivit 

ersatt av kubanit i temperatur mellan 250-300°C (Ramdohr, 1980, 632). En del magnetkis har 

även i sprickor senare börjat omvandlas till så kallad ”zwischenproduct” (Ramdorh, 1980, s 

606) som möjligen är en inledande fas i en omvandling från magnetkis till markasit.  

 

Generellt för båda så har gedigen vismut bildats i ett sent skede, förmodligen kopplad till 

deformation då utfällning har skett i korngränser mellan ett kopparmineral och blyglans.  

 

Pentlandit är ett intressant mineral som hittats i proverna. Den finns i Näset som två olika 

faser med olika sammansättning. Den ena fasen innehåller både nickel och kobolt i sin 

struktur, medan den andra endast innehåller kobolt. Normalt finns pentlandit som utfällningar 

i magnetkis, men den nickelrika fasen finns här endast som korn i kopparkis och är lite 

ovanligare. Det är svårare att säga ursprunget till två olika faser, men det var viktigt att 

poängtera. 

 

Jämfört med tidigare undersökningar som gjorts på områdena visar denna undersökning en 

entydig likhet i mineralogin. Eftersom endast ett fåtal prover studerats på respektive område 

har t.ex. inte alla mineral beskrivet av Zakrzewski (1980) upptäckts från Getberget, dock är 

ingen Co-pentlandit beskrivet från tidigare nämnda författare.  

 

Från Näset finns det även ett svåridentifierat mineral som har en ljusgrå nyans med ingen 

bireflektans/pleokroism och inga inre reflexer. Vidare är den relativt lättpolerad och visar 

stark anisotropi under korsade polarisatorer. En jämförelse med tidigare undersökningar som 

gjorts på området har uteslutit ett antal mineral. Ett möjligt alternativ är att det kan vara 

stephanit (Ag5Sbs4). 
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6. Figurer 
 

De figurer som blivit hänvisade i texten presenteras här i nummerordning. Bilderna ligger 

även tillsammans med några extrabilder ute på min personliga hemsida 

(http://home.student.uu.se/s/stan5977/Kandidatuppsatsbilder/) 

 

 

 

 
Figur 1: Karta över Långban (GISdata från digitala kartbiblioteket, Lantmäteriet, 2011) 
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Figur 3: Geologisk karta över Långban (GISdata från Sveriges Geologiska Undersökning, 2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Band av kubanit (grågula) med kopparkis (gula) tillsammans  

med lite zinkblände (gråa), Näset (N2), 500x 
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 Figur 5: Oregelbundna lameller (ibland pinch n’ swell) av kubanit (gråbrun)  

 med kopparkis (gula), Näset (N2), 500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Euhedralt korn av blyglans som delvis blivit ersatt av kopparkis,  

Näset (N1), 500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Zinkblände med kopparkisdroppar i ordnande riktningar, Näset (N1), 500x 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 8: Zinkbländestjärna (gråa, centrum) med kopparkis (gula) i massa  

av kubanit (gråbruna), Näset (N2), 500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Blyglans (blågrå, topp) med ljust (Bi eller Sb) i korngräns till 

kubanit (gråbrun) samt smala lameller av magnetkis (vitgrå, höger) och 

lite kopparkis (gula, mitt), Näset (N2), 500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Pentlandit (krämvita, mitt) i massa av kopparkis (ljusgula) med små 

korn av zinkblände (gråa, topp), Näset (N3), 500x 
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Figur 11: Backscattered image på Co-pentlandit samt resultat från mikrosond, Näset 

Figur 12: Magnetkis (po, brun) ersatt av kubanit (cub, gulgrå) längs korngränser med zinkblände 

(sph, grå) och blyglans (gn, blågrå) i massa av silikat (carbonate) och silikat (silica), relief kan ses 

mellan magnetkis och blyglans, magnetkis även börjat att omvandlas till nytt mineral 

 (blandstruktur) (mitt i korn, till höger i aggregatet), Getberget (G2), 100x 
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Figur 13: Magnetkis (po, botten) tillsammans med kopparkis (höger hörn) 

i massiv kubanit (mitten), Getberget (G1), 200x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Vismut (ljusa) i blyglans (gråblåa, mitt) med kopparkis  

(brungul, bl.a. botten) samt magnetkis (brun, bl.a. topp vänster), Getberget (G2),  

500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Co-pentlandit (små korn) i gräns med magnetkis (rosabrun, mitt) 

och kubanit (brungul), Getberget (G2), 200x 
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Figur 16: S ilverglans (pilar) i blyglans (gråvit) med kubanit (gulbrun, mitt) 

i stort korn av zinkblände (grå), Getberget (G2), 500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Breithauptit (ljusrosa) i ljust vitt korn av (Sb eller Bi) i massa av 

Blyglans (gråvita), Getberget (G3), 500x (dock urklippt bild)  

 

 

 

 


