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Zirkon är ett mycket viktigt mineral inom geokronologin. Tack vare dess specifika 
kristallstruktur tas små mängder uran och andra spårämnen upp av zirkonen vid 
dess bildning. Det är möjligt att bestämma en bergarts ålder genom att beräkna 
förhållandet mellan de radioaktiva ämnena och dess stabila slutprodukter som 
bildas hos zirkonen med tiden. Olika metoder och tekniker har sedan denna 
upptäckt utvecklats i snabb takt.  
Grötingengraniten har tidigare daterats med hjälp av TIMS till en ålder mellan 
1,74 och 1,75 miljarder år. Denna datering har visats sig mycket osäker varför ett 
nytt försök till att bestämma dess ålder har planerats in inom den närmsta 
framtiden. Innan man utför en sådan datering görs alltid en mikroskopisk 
förstudie där zirkonerna hos bergartsprovet avbildas med hjälp av olika sorters 
tekniker. De strukturer som kan identifieras hos zirkonerna kan sedan avslöja 
viktig information om vilka geologiska processer som verkat på bergarten.  
Syftet med denna studie var att extrahera ett antal zirkoner från 
Grötingengraniten för att undersöka dess yttre morfologi och inre strukturer. 
Detta gjordes under både ett vanligt optiskt mikroskop och ett 
svepelektronmikroskop där BSE användes. Zirkonerna i provet uppvisade många 
olika strukturer från tydligt zonerade zirkoner till i stort sätt helt opåverkade och 
homogena zirkoner. Trots den stora variationen mellan strukturerna bland 
zirkonerna kan slutsatser dras om att denna granit troligtvis inte har påverkats 
av några postmagmatiska processer. Däremot syns tydliga tecken på att 
magmatiska fluider funnits tillgängligt hos bergarten vid ett eller flera tillfällen. 
Många zirkoner uppvisar nämligen olika typer av flytstrukturer som bildats då 
fluider trängt in i zirkonen och omfördelat den kemiska sammansättningen. Med 
tanke på att de flesta zirkoner i provet hade genomgått en kraftig 
metamiktisering är det inte särskilt anmärkningsvärt att det tidigare försöket till 
att datera denna granit gav ett relativt dåligt resultat.  
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III 

 

Sammanfattning 

 

Zirkon är ett mycket viktigt mineral inom geokronologin. Tack vare dess specifika kristallstruktur tas 

små mängder uran och andra spårämnen upp av zirkonen vid dess bildning. Det är möjligt att 

bestämma en bergarts ålder genom att beräkna förhållandet mellan de radioaktiva ämnena och dess 

stabila slutprodukter som bildas hos zirkonen med tiden. Olika metoder och tekniker har sedan 

denna upptäckt utvecklats i snabb takt.  

 

Grötingengraniten har tidigare daterats med hjälp av TIMS till en ålder mellan 1,74 och 1,75 miljarder 

år. Denna datering har visats sig mycket osäker varför ett nytt försök till att bestämma dess ålder har 

planerats in inom den närmsta framtiden. Innan man utför en sådan datering görs alltid en 

mikroskopisk förstudie där zirkonerna hos bergartsprovet avbildas med hjälp av olika sorters 

tekniker. De strukturer som kan identifieras hos zirkonerna kan sedan avslöja viktig information om 

vilka geologiska processer som verkat på bergarten.  

 

Syftet med denna studie var att extrahera ett antal zirkoner från Grötingengraniten för att undersöka 

dess yttre morfologi och inre strukturer. Detta gjordes under både ett vanligt optiskt mikroskop och 

ett svepelektronmikroskop där BSE användes. Zirkonerna i provet uppvisade många olika strukturer 

från tydligt zonerade zirkoner till i stort sätt helt opåverkade och homogena zirkoner. Trots den stora 

variationen mellan strukturerna bland zirkonerna kan slutsatser dras om att denna granit troligtvis 

inte har påverkats av några postmagmatiska processer. Däremot syns tydliga tecken på att 

magmatiska fluider funnits tillgängligt hos bergarten vid ett eller flera tillfällen. Många zirkoner 

uppvisar nämligen olika typer av flytstrukturer som bildats då fluider trängt in i zirkonen och 

omfördelat den kemiska sammansättningen. Med tanke på att de flesta zirkoner i provet hade 

genomgått en kraftig metamiktisering är det inte särskilt anmärkningsvärt att det tidigare försöket till 

att datera denna granit gav ett relativt dåligt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Abstract 

 

Zircon is a very important mineral in geochronology. The specific crystal structure of this mineral 

allows small amounts of uranium and other trace elements to be incorporated during its growth. By 

calculating the ratio between the radioactive isotopes and its stable end products in the zircon it is 

possible to determine the age of a rock. Various methods and techniques have since this discovery 

evolved rapidly.  

 

The Grötingengranite has previously been dated by multi‐fraction TIMS analysis to an age between 
1.74 and 1.75 billion years. This dating turned out to be very uncertain and a new attempt was 
planned to determine the age of the granite. Before any dating attempts, a microscopically pre‐study 
is always performed where different types of techniques are used to image the zircons of the rock 
sample. The structures that can be identified in the zircons can help us reveal important information 
about the geological history of the rock.  
 

The purpose of this study was to extract a number of zircons form the Grötingengranite and 

investigate their morphology and internal structures. The imaging of the zircons was performed with 

optical microscope and scanning electron microscope by back‐scattered electrons (BSE). The zircons 

of the sample exhibited a variety of structures, from cloudy, distinct zoned zircons to almost 

homogeneous and transparent zircons. Despite the large variation in structures among the zircons 

conclusions can be drawn that this granite has not been influenced by any significant postmagmatic 

processes. However, it is clear that magmatic fluids have affected the rock after the zircon was 

formed. This assumption can be made because many zircons exhibit different types of flowtextures. 

These textures are formed when fluids act on the zircon and redistribute the trace elements. Given 

that most of the zircons in the sample are strongly metamict it is not remarkable that the previous 

attempt to date this granite gave a result with low precision.  
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2 

 

öka förståelsen för den geologiska utvecklingen hos olika bergarter. Därefter följer en praktisk studie 

som inriktar sig på att beskriva den yttre morfologin och de inre texturerna hos zirkoner från 

Grötingengraniten. Dessa zirkoner anrikades från granitprovet och undersöktes sedan både med 

optiskt ljusmikroskop och under ett svepelektronmikroskop där avbildning genom backscatter 

elektroner (BSE) användes. 

 

Grötingengraniten har tidigare daterats med TIMS av multifraktioner som gav en ålder på mellan 

1,74 och 1,75 miljarder år (Gorbatschev, 2004). Denna datering är tämligen osäker och en ny datering 

av graniten har planerats. Syftet med denna studie är att undersöka Grötingengranitens zirkoner 

med avseende på deras yttre morfologi och inre texturer för att få en uppfattning om vilka 

geologiska processer som verkat på graniten sedan den bildades. Denna studie kan därför ses som en 

förstudie inför ett större projekt där Grötingengranitens ålder kommer att bestämmas genom LA‐ICP‐

MS analyser. 

Del 1 

2 Radiometrisk datering 

2.1 Allmänt 

Radioaktivitet och radioaktivt sönderfall upptäcktes i början av 1900 talet och har öppnat upp en helt 

ny vetenskap vad gäller absoluta dateringsmetoder. Istället för att förlita sig på relativa metoder som 

inte ger en exakt ålder utan placerar en bergart eller en geologisk händelse i en kronologisk ordning 

enligt principen; äldst, yngre, yngst, kan man med radiogena metoder erhålla den absoluta åldern, 

dvs. den exakta åldern i år (Stockholms universitet, 

http://www.tellus.geo.su.se/geologi_i_skolan/Pages/aldersbestamning3.htm). Innan möjligheten 

med absoluta dateringsmetoder fanns, uppskattades jordens ålder med hjälp av flera olika metoder 

som till exempel antaganden från evolutionshastigheter, depositionshastigheter, jordens avkylning 

och tolkningar från tidigare religiösa skrifter (Wicander, 2009).  

 

2.2 Isotoper 

Isotoper kallas de atomer som tillhör samma grundämne men som har olika antal neutroner. Med 

andra ord, atomerna har samma antal protoner men olika antal neutroner i kärnan. De flesta 

grundämnen innehåller en blandning mellan flera olika stabila isotoper. Vissa grundämnen innehåller 

emellertid en eller flera instabila isotoper. Grundämnen med tyngre kärnor dvs. högre masstal 

innehåller nästan enbart instabila isotoper. Dessa instabila isotoper som även kallas för radioaktiva 

moderisotoper strävar efter att sönderfalla till stabila dotterisotoper av ett annat ämne på en lägre 

energinivå. Vid sönderfallet frigörs energi i from av partikelstrålning (alfa‐ och/eller beta strålning) 

och elektromagnetisk strålning (gamma strålning). Absoluta dateringsmetoder baseras på det faktum 

att olika instabila moderisotoper sönderfaller till stabila dotterisotoper med en viss bestämd 

hastighet (NDT education resource center, http://www.ndt‐

ed.org/EducationResources/HighSchool/Radiography/radioactivity.htm).  
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Felkällor kan uppstå under själva mätningen av de ytterst små isotopmängderna som finns i provet. 

En masspektrometer som används vid bestämning av förhållandet mellan moder‐ och dotter 

isotoper, har till exempel en noggrannhet på ± 0,2 till 2 %. Dateras en 10 miljoner år gammal bergart, 

är de analytiska felgränserna på mellan ± 20 000 till 200 000 år (Wicander, 2009).  

3 Zirkon 

3.1 Vad är zirkon? 

Zirkon är ett mycket hårt ortosilikatmineral med den kemiska sammansättningen ZrSiO4.  

Det tillhör gruppen accessoriska mineral och förekommer därför i mindre mängder hos många olika 

typer av SiO2‐rika bergarter. Zirkon finns framför allt som mycket små kristaller i magmatiska 

bergarter men förekommer även i sedimentära och magmatiska bergarter. Zirkonkristallernas 

medellängd hos magmatiska bergarter varierar från 20‐200 µm men kan växa sig betydligt större, 

upp till flera centimeter hos vissa bergarter som till exempel granitiska pegmatiter, syeniter, 

kimberliter och karbonater (Curfu et al., 2003).  

 

Zirkon har en hårdhet på 7,5 enligt Mohrs hårdhetsskala (Deer et al., 1982). Den övergripande 

strukturen hos ren zirkon är relativt öppen på grund av vakanser längs c‐axeln vilket resulterar i att 

zirkon har en måttligt hög densitet på 4,66 g cm3. Vakanserna bidrar också till att zirkon har mycket 

låg absolut värmeutvidgning (absolute thermal expansion) och kompressabilitet. Dessa egenskaper 

gör ren zirkon till ett motståndskraftigt mineral som är mycket resistent mot yttre krafter såsom höga 

tryck och temperaturer (Harley och Kelly, 2007). 

 

Ren zirkon är helt färglös men eftersom zirkon nästan alltid innehåller små mängder spårämnen kan 

mineralet förekommer i flera olika färger från svagt gulaktig till rosa, röd, blå och grön (Deer et al. 

1982). Ett samband har även påvisats mellan zirkonens färg, ålder och dess urankoncentration. Till 

exempel är zirkoner som bildats under arkeikum ofta något mörkare rosa (50‐300 ppm U) eller bruna 

(>500 ppm U) medan yngre zirkoner som bildats under senare eoner ofta är ljusare i färg (Heaman 

och Ludden, 1991). 

 

Zirkon har en tetragonal kristallstruktur där isolerade SiO4 tetrahedrar delar sina kanter och hörn 

med mellanliggande ZrO8 dodekaedrar. Längs c‐axeln delar SiO4 tetrahedrar sina kanter med ZrO8 

dodekaedrar och bildar därmed kedjor med alternerande SiO4 och ZrO8 polyedrar. Dessa kedjor är 

sammanlänkade lateralt av ZrO8 dodekaedrar, vilka delar sina kanter med varandra och bildar ett 

sicksack mönster av kedjor längs b‐axeln (fig 6). C‐axelns alternerande kedjor ger zirkonen dess 

prismatiska habitus, spaltning samt extrema dubbelbrytning och optiskt positiva egenskaper. 

Kedjorna längs c‐axeln åtskiljs av kanaler eller vakanser som hos naturlig zirkon ockuperas av diverse 

spårelement som till exempel P, Sc, Nb, Hf, Ti, U och REE. Dessa ämnen tas in i zirkonens 

kristallstruktur genom substitution. För att substitutionen ska vara möjlig måste jonradien hos den 

substituerade katjonen ungefär ha samma jonradie som Zr4+ och Si4+.  Dessa har jonradier på 0,084 

nm respektive 0,026 nm. Hf4+ har till exempel en jonradie på 0,083 nm och substituerar därför gärna 

med med Zr4+ (Harley and Kelly, 2007). 
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Sönderfallet av 238uran kan summeras med ekvationen:  

U238 Pb206+8+6‐ + Q 
Där Q = 47,4 MeV/atom 
T ½ = 4468 miljoner år 
238U sönderfaller till 206Pb genom emission av 8 alfapartiklar och 6 betapartiklar. Q representerar 

summan av energierna från varje sönderfall och uppgår i detta fall till 47,4 MeV/atom. 

Sönderfallserien kan variera något från atom till atom men slutprodukten är alltid den stabila 

blyisotopen 206Pb med en halveringstid på 4468 miljoner år.  

 

På liknande sätt sönderfaller 235U till sin motsvarande stabila blyisotop 207Pb efter emission av 7 

alfapartiklar och 4 betapartiklar: 

U235 Pb207+7+4‐ + Q 
Där Q = 45,2 MeV/atom 
T ½ = 704 miljoner år 
 
Slutligen sönderfaller 232Th till den stabila blyisotopen 208Pb efter emission av 6 alfapartiklar och 6 
betapartiklar. 

Th232 Pb208+6+4‐ + Q 
Där Q = 39,8 MeV/atom 
T ½ = 14 miljarder år 
 
Varje zirkon kommer alltså att ha tre distinkta radiometriska klockor som börjar ticka vid den 

tidpunkt då zirkonen bildar ett slutet system. Genom att analysera förhållandet mellan zirkonens två 

uranisotoper och dess resulterande två blyisotoper kan åldern för zirkonen bestämmas på tre olika 

sätt (238U/206Pb, 235U/207Pb, 207Pb/Pb206). I ett perfekt slutet system där inget bly har gått förlorat, 

skulle de tre åldrarna stämma överens med varandra och därför visa på exakt samma värde. Vid en 

sådan situation skulle åldern bestämmas genom ekvationen N=N0e
‐lt där endast en av de tre ovan 

nämnda kvoterna behöver vara kända. Det är dock mycket sällsynt att kvoterna stämmer överens 

med varandra. Detta beror oftast inte på analytiska fel, utan på komplicerade geokemiska processer 

som under ett geologiskt tidsperspektiv påverkar zirkonens moder och dotterisotopförhållande. För 

att undvika felberäkningar av åldern, använder man sig istället av så kallade concordiadiagram. 

Denna metod är mycket användbar vid datering av zirkoner och förklaras mer utförligt senare i 

arbetet (Dickin, 2005). 

Naturligt bly har fyra stabila isotoper, 204Pb, 206Pb, 207Pb och 208Pb. Av dessa fyra isotoper är det endas 
204Pb som är icke‐radiogen. Nästan allt bly som finns i en zirkon har producerats från radioaktivt 

sönderfallet av uran och torium . Vid åldersdatering med U‐Pb metoden måste man dock ibland 

korrigera för små mängder bly som ursprungligen fanns hos zirkonen. Isotopsammansättningen hos 

detta ursprungliga bly anses vara icke‐radiogent och kallas inom geokronologin för (common lead).  

Eftersom 204Pb inte är en dotterprodukt från radioaktivt sönderfallet av uran och torium, är det 

möjligt att använda 204Pb‐isotopen för att korrigera för mängden ”vanligt bly” hos zirkonen. 

Korrektioner för ”vanligt bly” är mycket viktigt för att erhålla så precisa och exakta resultat som 

möjligt vid dateringen av zirkon. Det är speciellt viktigt vid datering av unga zirkoner (Bouman et al., 

2004).  
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De strukturella och fysiska egenskaperna hos en zirkon förändras då det genomgår metamiktisering. 

Till skillnad från opåverkade zirkoner har metamikta zirkoner en lägre brytningsindex, hårdhet och 

densitet. En tidigare dubbelbrytning försvinner även med ökad metamiktisionsgrad (Holland and 

Gottfried, 1955). Zirkonens färg kan också påverkas. Kraftigt metamikta zirkoner kännetecknas ofta 

med att de är något mörkare i färgen än mindre påverkade zirkoner. Eftersom volymen hos zirkonen 

ökar vid metamiktasion, ökar också den mekaniska spänningen inom kristallen. Detta resulterar i att 

sprickor så småningom bildas hos zirkonen (Corfu et al., 2003).  

 

Förutom de strukturella och fysiska förändringar som zirkonen utsätts för, minskar även den kemiska 

stabiliteten vid ökad metamiktasionsgrad. Detta resulterar i att Pb ofta börjar läcka ut från det 

skadade kristallgittret. Ett samband finns mellan metamiktasionsgraden och mängden Pb som läcker 

ut från kristallen. En uranrik zirkon som blivit utsatt för kraftig metamiktasion har förmodligen 

förlorat ut mer radiogent Pb än en uranfattig och kristallin zirkon. Det kan därför vara viktigt att 

känna till ett zirkonprovs metamiktasionsgrad innan man utför en åldersdateringsanalys (Nasdala et 

al., 1995). Idag finns ett antal olika metoder för att ta reda på detta.  

Beroende på zirkonens metamiktasionsgrad, delas de in i olika grupper. År 1914 klassificerade 

Andersson in zirkonerna till (1) normalzirkon som hade en hög specifik vikt, dubbelbrytning och 

brytningsindex och (2) lågzirkon eller metamikta zirkoner med en låg specifik vikt. Zirkoner som har 

egenskaper mellan dessa två grupper kallades för mellanzirkoner. Graden av metamiktasering beror 

främst på urankoncentrationen och den tid som förflutit sedan zirkonen bildades. 

Metamiktasionsgraden kan därför också anses som en geokronometer dvs. gamla och uranrika 

zirkoner har ofta större skador på kristallgittret än yngre och uranfattiga zirkoner (Deer et al., 1982). 

Urankoncentrationen varierar inte endast mellan olika zirkoner, utan även inom zirkonen. Uranrika 

områden påverkas kraftigare av metamiktisering än uranfattigare områden hos zirkonen (Heaman 

och Ludden, 1991).  

 

Under metamorfos då den omgivande temperaturen och trycket stiger kan det skadade kristallgittret 

sakta men säkert börja läka. När detta sker genomgår zirkonen en rekristallisation. På grund av det 

tillfälligt öppna systemet som råder hos zirkonen under rekristallisation kan stora mängder bly läcka 

ut från kristallstrukturen vilket ger upphov till en omställning av den radiometriska klockan. Dessa 

zirkoner är därför inte lämpliga för geokronologiska undersökningar (Mezger och Krogstad, 1997).  

 

Beroende på rekristallisationstemperaturen och metamiktasionsgraden förlorar zirkon olika mycket 

bly. En zirkon som inte har genomgått en fullständig metamiktsering kan fortfarande innehålla en del 

tidigare bildat bly även efter rekristallisation. Eftersom den radiometriska klockan inte har nollställts, 

bär dessa zirkoner fortfarande på information om tiden innan rekristallisationen. Även hos 

fullständigt metamiktiserade zirkoner kan det till viss del finnas kvar information om dess tidigare 

geologiska historia. Detta beror på att det ofta finns kvar en liten mängd radiogent bly som fastnat i 

zirkonens kristallstruktur. Hos de flesta metamikta zirkoner har det skadade kristallgittret i regel helt 

läkt ihop i amfibolitfacis. Temperaturen som krävs för att rekristallisera metamikta zirkoner ligger 

alltså på runt 600‐650°C. Temperaturen varierar dock en aning beroende på metamiktasionsgraden. 

Blyförluster som sker vid lägre temperaturer beror främst på blyläckage från metamikta domäner i 

zirkonerna (Mezger och Krogstad, 1997).  
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Förutom det faktum att zirkonerna rekristalliserar under metamorfos är det mycket vanligt att en ny 

generation zirkon växer till runt omkring de äldre, redan existerande kristallerna. Därav tickar nu två 

olika radiometriska klockor hos en och samma zirkon. Påväxterna har i regel en lägre uranhalt (100 

ppm eller mindre) till skillnad från de primära, magmatiskt bildade zirkonerna (>100 ppm till flera 

1000 ppm). Detta beror troligen på zirkonernas lägre tillväxttemperatur jämfört med de flesta 

magmatiska zirkonerna. På grund av den låga temperaturen kan de metamorfa zirkonerna inte ta 

upp allt uran som finns tillgängligt i berget. Den låga urankoncentrationen bromsar upp övergången 

till det metamikta tillståndet varför endast mycket små mängder bly läcker ut från dessa zirkoner 

(Mezger och Krogstad, 1997).  

 

3.6 Blyförluster 

Det finns ett antal olika mekanismer som bidrar till att blyatomer läcker ut från zirkonens 

kristallstruktur både yttre som inre påverkande faktorer. Det är viktigt att ha en grundlig förståelse 

om hur dessa olika mekanismer fungerar och kunna skilja dem åt när man studerar och tolkar data 

från zirkoner med komplex historia (Mezger och Krogstad, 1997). 

 

I regel säger man att zirkon kan förlora bly på minst 4 olika sätt (1) diffusion från metamikta zirkoner, 

(2) utlakning från metamikta zirkoner, (3) diffusion från opåverkade zirkoner och (4) omkristallisation 

av metamikta zirkoner. Dessa mekanismer är aktiva hos zirkonen under olika temperaturförhållanden 

(Mezger och Krogstad, 1997). 

 

Under låga till måttliga tryck och temperaturförhållanden är det främst de metamikta zirkonerna som 

förlorar bly till omgivningen. Bly förloras då antingen genom utlakning eller diffusion från zirkonens 

metamikta delar. De uranfattiga och kristallina delarna hos zirkonen som klarat sig undan 

metamiktiseringen förlorar näst intill inget eller mycket lite bly. Vid en ökad temperatur på mellan 

600‐650°C grader övergår zirkonen från att förlora sitt bly på grund av metamiktisering till att istället 

förlora det som ett resultat från rekristallisation. Mellan detta temperaturintervall läker det skadade 

kristallgittret ihop. Vid en ytterligare temperaturökning 650‐900°C minskar blyförlusterna. Detta kan 

förklaras med att kristallgittret nästan helt och hållet är återställt efter rekristallisationsprocessen. 

Eftersom diffusionen av bly hos kristallina zirkoner är extremt långsam är blyförlusten i stort sett 

försumbar vid dessa temperaturer. Höjs däremot temperaturen ytterligare så att den överstiger 

zirkonens blockeringstemperatur ökar diffusionshastigheten hos blyatomerna vilket resulterar i att 

den radiometriska klockan sakta men säkert tickar bakåt. Man kan alltså sammanfatta detta med att 

blyförlusterna både beror på omgivningens temperatur och zirkonens metamiktasionsgrad (Mezger 

och Krogstad, 1997).  

Problemet med blyförluster kan undvikas genom att selektivt välja ut de ”fina” och klara kristallerna 

som saknar inneslutningar och sprickor. Eftersom U‐halten ofta är högre i kristallens ytterdelar 

utsätts de för en kraftigare metamiktision. Detta resulterar i en ökad blyförlust till skillnad från de 

mer centrala delarna hos zirkonen. En speciellt utvecklad abrasionsteknik har gjort det möjligt att ta 

bort zirkonens yttersta lager. Genom att behandla zirkonerna med denna typ av abrasionsteknik kan 

man idag på ett relativt enkelt sätt komma undan problem med blyförluster. Detta leder till mer 
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Det är viktigt att notera att exemplen här ovan är mycket förenklade och förutsätter att zirkonerna 

har en mycket enkel geologisk bakgrund som innebär att de endast blivit utsatta för metamorfos av 

låg till måttlig grad vid ett tillfälle. Zirkoner med en mer komplex historia, t.ex. de som genomgått 

metamorfos vid ett flertal tillfällen är betydligt mer svårtolkade. Den undre skärningspunkten 

behöver alltså inte reflektera blyförluster från endast ett tillfälle utan kan vara ett resultat från ett 

antal olika geologiska processer som stört zirkonernas U/Pb system.  

Zirkoner som har utsatts för kraftig metamorfos plottas ibland mitt i mellan den övre och undre 

skärningspunkten i konkordiadiagrammet. Det är troligen resultatet från rekristallisation av tidigare 

metamikta zirkoner. Det kan vara mycket svårt att tolka ett sådant diagram eftersom varken den 

undre eller övre skärningspunkten behöver ha någon betydelse vad gäller bergets ålder eller 

tidpunkten för metamorfosen.  

 

Eftersom metamorfa zirkoner ofta har en låg urankoncentration är kristallgittret sällan tillräckligt 

skadat för att blyförluster ska vara ett problem vid åldersdateringsanalyser. På grund av den låga 

uranhalten kan man med relativ stor säkerhet från den undre skärningspunkten i ett 

konkordiadiagram bestämma åldern för då berget genomgick metamorfos. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte alltid är en självklarhet att tolka den undre eller 

övre skärningspunkten från en population zirkoner. Innan några slutsatser om bergets ålder dras, kan 

det därför vara mycket viktigt att ha en grundlig förståelse över sambandet mellan zirkonens 

uraninnehåll, metamiktiseringsgraden och den generella geologiska utvecklingen inklusive 

värmepulser (Mezger och Krogstad, 1997).  

 

4 Zirkonens yttre morfologi och inre texturer 

 

4.1 Allmänt 

Zirkonens yttre morfologi och inre texturer varierar mycket. Genom att studera dessa strukturer kan 

viktig information om zirkonens och därmed bergets tidigare geologiska historia avslöjas (Curfu et al., 

2003).  

 

4.2 Yttre morfologi 

Zirkonen har en prismatisk kristallstruktur med pyramidal terminering (Bishop et al., 1974). De 

pyramidala ändarna kan variera från att vara mycket branta hos vissa zirkoner till flacka hos andra. 

Förutom den pyramidala morfologin, spelar även den prismatiska morfologin en stor roll för vilken 

kristallform zirkonen utvecklar. I fig. 11 visas en enkel bild över en ideal zirkonkristall. Förhållandet 

mellan zirkonkristallens längd och bredd varierar mellan 1 och 5 och är troligen relaterad till 

zirkonens tillväxthastighet. Mycket långsmala zirkoner förekommer vanligen i snabbt avsvalnande 

magmatiska bergarter som vissa graniter, vulkaniter och olika typer av gabbro. Korta och tjocka 

kristaller bildas istället i bergarter som svalnat mycket långsamt (Curfu et al., 2003). 
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Det finns många olika typer av zoneringar, både primärt och sekundärt bildade. De fysiska och 

kemiska egenskaperna skiljer sig bland de olika typerna. Den primära zoneringen bildas samtidigt 

som zirkonen kristalliseras medan den sekundära zoneringen bildas under tiden efter kristallisation. 

Trots mycket forskning är man fortfarande inte helt säker på hur och varför zonering bildas. Vissa 

forskare menar att det främst är spårämneskoncentrationen i magman som styr utvecklingen av den 

primära zoneringen. De högkoncentrerade zonerna bildas vid tillväxtperioder då 

spårämneskoncentrationen i magman är hög medan de lågkoncentrerade zonerna bildas vid 

tillväxtperioder då spårämneskoncentrationen är låg. Eftersom koncentrationen av spårämnen i 

magman fluktuerar, växlas tillväxten av lågkoncentrerade band med högkoncentretade band vilket 

slutligen leder till bildandet av en zonerad zirkon. Denna tolkning har dock ifrågasatts och andra 

teorier har vuxit fram med tiden (Hitchen et al., 1998).  

 

Andra forskare menar att den primära zoneringens tillväxt inte bara är resultatet av en process utan 

flera samverkande processer. Det är samspelet mellan magmans övermättnadsgrad, 

diffusionshastighet, oxidationstillstånd, tillväxtfas och karaktär av gränsskikt mellan den växande 

kristallen och magman som styr zoneringens utveckling (Curfu et al., 2003).  

 

Den sekundära zoneringen är inte alls lika vanlig som den primära zoneringen men kan även denna 

ge värdefull information om zirkonens utveckling efter kristallisation. Denna typ av zonering bildas 

genom en långsam migrationsprocess. Spårämnen från zirkonens yttre kanter vandrar in mot dess 

mitt för att samlas och koncentreras i band närmast kärnan samtidigt som den yttre primära 

zoneringen breddas och försvagas. Denna process fortskrider till dess att alla spårämnen har samlats 

till ett enda, tjockt band nära kristallens centrum. Resultatet blir att den primära zoneringen nästan 

helt försvinner. De högkoncentrerade banden kan med tiden kröka sig och forma ett oregelbundet 

mönster runt omkring zirkonens kärna. Den sekundära zoneringen framträder tydligt då de 

förtjockade spårämnesbanden börjar skära sig igenom den yttre försvagade zoneringen (Hitchen et 

al., 1998).  

 

Den oscillerande zoneringen är en euhrdral, koncentrisk zonering som tillhör den vanligaste typen 

(fig 14). Det är en primär struktur som utvecklas progressivt under magmatisk kristallisation. 

Zoneringen reflekterar de lokala förändringar som sker hos magmans kemiska sammansättning 

under den tillväxtperiod som mineralet genomgår. Ibland är zoneringen avbruten av en ny 

generation zonering. Detta ses ofta som en väl definierad diskontinuitet mellan den äldre kärnan och 

den nya påväxten. Den ursprungliga zoneringen löses delvis upp under perioder då magman varit 

undermättad på Zr och växer sedan återigen till för att bilda en ny zonering med ett något 

annorlunda mönster runt omkring den äldre. Man tror att denna typ av upplösning är kopplad till 

fenomen som antingen beror på storskaliga processer i magman eller på mindre, lokala 

temperaturrelaterade processer (Curfu et al., 2003). 
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4.3.7 Inneslutningar 

Zirkoner innehåller ofta inneslutningar av andra mineral, vanligtvis mineral från den värdbergart som 

zirkonerna bildas ur såsom biotit, kvarts och fältspat. Genom att studera inneslutningar, kan viktig 

information om bergets geologiska historia avslöjas, till exempel kristallisationsförhållanden och 

mineral paragenes. Denna information kan i sin tur användas för att ta reda på zirkonernas ålder och 

därmed också bergets ålder. Det är också vanligt att zirkoner innehåller inneslutningar av fluider och 

den smälta som fanns då zirkonen kristalliserades. Dessa inneslutningar kan ge viktig information om 

magmans sammansättning vid kristallisationstillfället (Curfu et al., 2003). 

 

4.3.8 Komplexa strukturer 

Strukturerna här ovan har beskrivits på ett förenklat sätt och är karakräristiska för den miljö de 

bildats från. Under andra förhållanden kan strukturerna förändras och bli otydliga. I dessa fall kan det 

vara mycket svårt att identifiera och tolka de olika strukturerna som finns hos en population zirkoner.  

 

Vid medel‐ till högtemperaturmetamorfos förstörs de primära strukturerna hos de redan existerande 

zirkonerna och komplexa och kaotiska texturer bildas. Den primära zoneringen bevaras ofta delvis 

hos zirkonen men blir otydligare och mer komplex ju längre tid de blivit utsatta för metamorfos. 

Kemiskt omvandlade fläckar och rekristalliserade områden som skär genom de primära strukturerna 

är mycket vanliga hos metamorft påverkade zirkoner. Även en ny generation zirkon kan växa till 

runtomkring de äldre kristallerna.  

 

Ökas trycket ytterligare, börjar allt större delar av zirkonen att rekristallisera medan andra primära 

strukturer försvinner. Nya metamorfa zirkoner med en koncentrisk zonering liknande den primära 

magmatiska zoneringen, växer till samtidigt som de kvarlevande, äldre magmatiska kärnorna 

invaderas och omsluts av en ny generation zirkonmaterial (Curfu et al., 2003).  

 

5 Mikroskopi 

 

5.1 Allmänt 

För att kunna studera zirkonens morfologi och inre textur används olika typer av mikroskopi. I vissa 

fall kan det räcka med att använda sig av ett vanligt optiskt mikroskop medan det i andra fall krävs en 

mer avancerad teknik. Svepelektronmikroskopi är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att studera 

zirkonens allra minsta delar.  

 

5.2 Optiskt mikroskop 

Med ett binokulärt mikroskop kan zirkonens makroskopiska egenskaper studeras. Dessa egenskaper 

inkluderar zirkonens färg, transparens, yttre morfologi och förekomsten av inneslutningar, sprickor 

och alternerade områden. Den optiska bilden kan förbättras om zirkonerna som ska studeras hålls i 

en skål med etanol. En annan fördel med alkohol är att det blir lättare att flytta runt på och 
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handplocka zirkonerna. De inre texturerna hos zirkonen ses bättre under ett petrografiskt mikroskop 

där antingen transmitterat eller reflekterat ljus används. Transmitterat ljus används främst på 

zirkoner i tunnslip. Inre texturer som till exempel zonering och metamikta områden hos zirkonen kan 

upptäckas med hjälp av denna teknik. Reflekterat ljus är däremot ett bättre alternativ om mycket 

gamla och metamika zirkoner ska studeras. Problemet med optisk mikroskopi är att det är mycket 

svårt att upptäcka inre texturer hos kristallina zirkonkristaller som utsatts för mycket lite 

metamiktision. Då måste man vända sig till det mer avancerade elektronmikroskopet (Curfu et al., 

2003). 

 

5.3 Svepelektronmikroskop 

Fördelarna med att använda sig av en SEM istället för ett vanligt ljusmikroskop är många. Till skillnad 

från ett vanligt optiskt mikroskop, använder sig ett svepelektronmikroskop av elektroner istället för 

elektromagnetisk strålning (ljus) för att skapa en förstorad bild av ett prov. Eftersom elektroner har 

en betydligt kortare våglängd än ljusets, kan svepelektronmikroskopet skapa mycket högupplösta 

bilder. En SEM har en teoretisk upplösning på så mycket som 10^‐18 meter, vilket är den övre 

gränsen för radien hos en elektron, men har i praktiken med dagens teknik en upplösning på ca 0,2 * 

10‐9 meter. En annan fördel med svepelektronmikroskopi är det stora skärpdjupet som fås. Detta gör 

det möjligt för mer av provet att vara i fokus samtidigt och att bilderna upplevs som tredimensionella 

(Cruce et al., 2010).  

 

Nackdelarna med ett SEM är att det krävs en del förberedelser för ickeledande prover innan de är 

färdiga för att studeras under mikroskopet. För att förhindra att en elektrisk laddning ska byggas upp 

hos provet då det bombarderas av elektroner, belägger man det med ett mycket tunt lager ledande 

material. Genom att förånga till exempel kol eller guld under vakuum, dvs. med hjälp av en ”sputter 

coater” bildas ett så pass tunt ledande skikt hos provet att det ej stör eller påverkar dess strukturer 

på något sätt vid avbildningen (Cruce et al., 2010). En annan nackdel med att använda sig av ett SEM 

är att provet måste läggas i en vakuumkammare för att metoden ska fungera. Detta medför att t.ex. 

att vattnet i biologiska prover måste ersättas med något annat material för att provet inte ska börja 

koka inne i behållaren (Hammarin, 2011).  

 

Provet som ska studeras placeras i en vakuumbehållare. Efter det att all luft har pumpats ut från 

kolumnen, emitteras en elektronstråle med mycket hög energi från en elektronkanon placerad längst 

upp i mikroskopet. Elektronerna som slits loss från en metallplatta inne i elektronkanonen, 

accelereras mot provet med hjälp av ett elektriskt spänningsfält. En serie elektromagnetiska linser 

fokuserar elektronstrålen till en mycket liten punkt. Efter linserna följer en uppsättning svepspolar 

som har till uppgift att flytta den fokuserade strålen fram och tillbaka över provet, rad för rad. Då 

elektronstrålen träffar provet, genereras en mängd olika signaler. En detektor fångar upp dessa 

signaler som sedan skickas iväg till en förstärkare. De inkommande signalerna förstärks och 

omvandlas för att slutligen skapa en förstorad bild över provets yta (fig 19) (Wedholm, 2003). 

 

En mängd olika signaler genereras från det prov man vill studera då elektronstrålen träffar dess yta. 

Dessa signaler inkluderar sekundära elektroner, ”backscattered electrons” (BSE), ”diffracted 

backscattered electrons” (EBSD), fotoner (katodoluminescens – CL) och värme. Mycket kortfattat 
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och har bildats från de sedimentavlagringar som avsattes i det hav som fanns mellan Skellefteåfältet 

och Bergslagen, den så kallade Bottniska bassängen. Migmatit är också en vanligt förekommande 

bergart och har bildats i de områden där berggrunden utsatts för kraftig metamorfos. De 

centralsvecofenniska bergarterna förekommer i öst och nordöst om ett brett tektoniskt bälte, den så 

kallade Storsjön Havernzonen, som går snett genom hela Jämtland (Högdahl et al., 2004). Detta bälte 

har en sydväst‐nordostlig riktning och sträcker sig från Svenstavik, under sjön Näkten och vidare ner 

mot Havern (se karta av Gorbatschev et al. 1997). Bergarterna på vardera sida om detta tektoniska 

bälte skiljer sig åt både till uppbyggnad och struktur (Gorbatschev et al., 1997). Till sydväst om 

Storsjön‐Havernzonen förekommer de sydsvekofenniska bergarterna vilka mestadels utgörs av 

metavulkaniter med åldrar mellan 1,9 och 1,87 Ga. Bältet utgör därmed en slags gräns mellan de 

centralsvekofenniska och sydsvekofenniska bergarterna.  

Även de senare bildade graniterna som tillhör TMB skiljer sig åt mellan de olika 

berggrundsområdena. Sydväst om Storsjön‐Havernzonen ligger Rätangraniten som är en röd‐gråröd, 

grovkornig, massformig bergart med en ålder på mellan 1,70–1,69 miljoner år. Berggrunden nordöst 

om det tektoniska bältet domineras istället av den äldre Revsundagraniten, som bildades för ca 1,87–

1,8 miljoner år sedan. Graniten upptar stora ytor av centrala Norrland och kännetecknas av att den är 

massformig och grovporfyrisk av mikroklin. Inom jämtland kan Revsundagraniten delas in i två stora 

massiv, Fjällsjömassivet i norr och det södra Jämtlandsmassivet i söder. Graniterna från de två olika 

massiven skiljer sig en aning från varandra. Det södra massivet är något äldre än det nordliga 

Fjällsjömassivet, och har en ålder på ca 1,87 miljoner år (Högdahl et al., 2004). Berggrundens 

uppbyggnad och den kemiska sammansättningen skiljer också mellan de olika massiven.  

Sydväst om Storsjön‐Havernzonen förekommer nästan inga graniter med liknande åldrar som 

Revsundsgraniten förutom en mycket liten intrusion av den 1,74 miljoner år gamla Kännegraniten. 

Som namnet avslöjar hittas denna granit i närheten av samhället Känne där den bildar två massiv. 

Kännegraniten liknar rätangraniten till utseendet men skiljer sig när det kommer till den kemiska 

sammansättningen, som är mer lik den grå Revsundsgraniten.  

 

Inom Revsundsgranitområdet förekommer även stora intrusioner av något yngre bergarter. De 

största och mest kända massiven är Sörvikgraniten, 1,77 Ga, som förekommer inom det nordliga 

Fjällsjömassivet, och Grötingengraniten, 1,74–1,75 Ga, som förekommer inom det södra 

Revsundsgranitmassivet (Högdahl et al., 2004).  

 

6.3 Grötingengraniten 

Grötingengraniten bildar två intrusioner, en större med en diameter på ca 20 km (fig 21) och en 

betydligt mindre kropp som ligger ca 30 km åt VSV om Bräcke vid Hebbergsberget (Högdahl et al., 

2004). Den röda graniten beskrevs först vid en kartering i slutet av 1800‐talet men kallads då för röd 

Revsundsgranit (Högblom, 1894). Trots det tidigare namnet skiljer sig graniten både utseendemässigt 

och geokemiskt från den vanliga grå typen av Revsundsgranit (Gorbatschev et al., 1997).  



 

Fig 21; En 

al. (2004). 
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Fig 22; Grö
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mellan springor i maskinen kan främmande zirkoner tillföras provet vid nästa tillfälle som krossen 

används. Provet som hittills förberetts vid den geovetenskapliga institutionen i Uppsala flyttas nu till 

Sveriges geologiska undersökning (SGU), för att malas. Det krossade provet mals ner till ett fint 

pulver i ett malfat under ca 25 sek. Därefter hälldes det malda provet försiktigt över till en 2 liters 

bägare som fylldes med vatten. En droppe diskmedel tillsattes provet för att minska ytspänningen. 

 

Ett vattenskakbord på SGU användes för att separera de tyngre mineralen i provet, i detta fall 

zirkonerna, från de lättare mineralen. Bordets lutning justerades till 10 grader och antalet skakningar 

per minut ställdes in på 60. Vattenmängden kunde regleras med hjälp av små kranar på ovansidan av 

vattenskakbordet. Separeringen av de tyngre mineralen utfördes i två steg. Med en sked fördes 

provet försiktigt över till vattenskakbordet där separeringen genast sattes igång. De lättare mineralen 

sköljdes snabbt bort medan de tyngre förblev kvar på bordet. Efter det att hela provet hade tömts, 

byttes den bägaren som samlat upp allt de material som passerat vattenskakbordet. De kvarvarande 

tyngsta mineralkornen samlades upp till en ny bägare med hjälp av en pipett. Proceduren 

upprepades med det uppsamlade materialet som redan passerat vattenskakbordet en gång. Vattnet 

från det återstående materialet filtrerades bort och fick sedan torka i ung i ca 10 min. Det torkade 

materialet fördes över till två små petrisskålar där en stark magnet användes för att ta bort magnetit.  

 

Tillbaka på geocentrum handplockades zirkonerna från resten av provet i etanol under ett binokulärt 

mikroskop. Detta gjordes med hjälp av en prepnål vilket användes för att fösa ihop zirkoner till små 

högar. Dessa sögs sedan upp med en mikropipett och fördes över till en ny ren petrisskål. Zirkoner av 

olika renhetsgrad, färg och morfologi plockades för att få ett så representativt prov som möjligt. 

Metamikta och mörka kristaller var därför lika viktiga som svagt färgade, transparanta kristaller. 

Dessa sorterades in i 4 olika grupper, högtransparanta, mellantransparanta och två lågtransparanta 

grupper vilka fördes över till separata petrisskålar.  

 

Etanolen fick avdunsta så att zirkonerna torrlades. Med hjälp av en mycket fin pincett och ett 

morrhår med ytterst lite fett på, plockades zirkonerna upp, en och en från skålarna och fördes över 

till en dubbelhäftande tejp. Zirkonerna placerades på tejpen i samma 4 grupper som innan enligt fig. 

23. En halv sats epoxy blandades till och hälldes försiktigt över till en plastbehållare som tryckts fast 

på den dubbelhäftande tejpen. Epoxyblandningen fick stå och härda i ca en vecka innan 

plastbehållaren kunde tas bort. Epoxypuckens översta skikt slipades bort för att komma ner till de 

ingjutna zirkonerna med kiselkarbid som hade en kornstorlek på ”grid 1000”. En tesked pulver 

hälldes över på en glasskiva och några droppar vatten tillsattes. Epoxypucken slipades ner genom att 

rotera denna i små cirkelrörelser mot slipmedlet på glasskivan. Pucken togs emellanåt till ett 

mikroskop för att vara säker på att inte slipa ner för mycket. För att få upp en hög glans hos 

epoxypuckens yta tvättades den först ren under vatten och polerades därefter med en diamant 

suspension mot en roterande skiva. Poleringen skedde under två steg. Vid det fösta steget polerades 

epoxypucken med en diamantsuspension där diamanterna hade en storlek på 3 μm. Därefter 

tvättades provet i ett ultraljudsbad med destillerat vatten och diskmedel, innan det polerades för 

andra gången i en diamantsuspension med diamanterna som hade en kornstorlek på 1 μm. Efter 

poleringen tvättades provet återigen i ultraljud, först ca 10 min i vatten och diskmedel och sedan ca 5 

min i alkohol. Innan epoxypucken kunde läggas in i svepelektronmikroskopet för avbildning, täcktes 

provet med ett mycket tunt lager kol ca 20 nanometer med en kolförångare.  



 

 

Fig 23; Zirk
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Fig 24; Zirk
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påverkar zirkonerna på olika sätt och bildar flera olika sekundära texturer. Till exempel kan en tydlig 

flödesliknande zonering ses hos zirkonen i fig. 25K och ett strakt homogeniserat område hos zirkonen 

i fig. 25O. Dessa är vanligt förekommande texturer och kan ses hos flera zirkoner i detta prov. Även 

zirkonerna som syns i fig. 25J och 25N uppvisar en kraftig kemisk påverkan där fluider trängt in och 

förändrat zirkonens kemiska sammansättning. Den ursprungliga zoneringen har nästan helt 

försvunnit i båda fallen. I fig. 25N syns det mycket tydligt hur fluiderna har trängt in genom zirkonens 

spricksystem där det har löst upp och koncentrerat de lättare spårelementen till områdena 

runtomkring sprickorna (mörkare färg i BSE).  

 

Inneslutningar av olika mineral är ett annat vanligt fenomen. Dessa identifierades inte men från BSE‐

bilderna framgår det att de utgörs av lättare mineral som apatit, fältspat och kvarts. Det svarta 

”hålet” som ses hos zirkonen i fig. 25I är ett tydligt exemplar på en inneslutning av ett lättare 

mineral. Zirkonen i fig. 25H innehåller flera mindre inneslutningar av både lättare och tyngre mineral. 

Inneslutningar kan även ha en sammansättning av samma densitet som zirkon och har då en liknande 

gråskala i BSE som zirkonens övriga delar. De två inneslutningar som hittas hos zirkonen i fig. 25L är 

av denna typ. Tydliga sprickor förekommer runtomkring dessa två inneslutningar vilket tyder på att 

egenskaperna hos detta mineral skiljer sig ifrån zirkonen i övrigt.  

 

Som kan ses i fig. 25A‐B, I är de ljusare partierna hos zirkonerna betydligt rikare på sprickor i 

jämförelse med de lite mörkare områdena. Detta beror troligtvis på att de ljusare delarna innehåller 

en högre koncentration av tyngre ämnen och har därför ett mycket starkt kristallgitter som inte 

tillåter elastiska egenskaper vid alfapartikelemission. De sprickor som därmed bildas medför till att 

en del tyngre ämnen som exempel radiogent bly läcker ut från kristallen. Man bör därför ha i åtanke 

att dessa områden kan bidra med diskordant data vid åldersdateringsanalyser. De mörkare 

områdena vilka istället innehåller en lägre koncentration tunga ämnen, har de elastiska egenskaper 

som krävs för att stå emot den alfapartikelrekylen som sker då zirkonen genomgår metamiktisering.  

 

Inga ärvda kärnor har observerats i de avbildade zirkonerna. Rekristalliserade områden förekommer 

däremot hos vissa zirkoner (fig 25E, O). Dessa identifieras som avgränsande homogena områden i 

BSE som skär zirkonens annars regelbundna zonering. Zirkonerna i fig. 25E och 25F är möjliga 

tvillingbildade. Detta antagande har tagits eftersom zoneringen verkar fortsätter in i det som först ser 

ut som ett avbrutet fragment om zirkonens högra sida.  
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Det skilda utseendet mellan zirkonerna kan bero på flera olika faktorer. Sannolikt innehåller de klara 

zirkonerna en betydligt lägre torium‐ och urankoncentration än de metamikta zirkonerna och har på 

så vis undankommit metamiktiseringen och är mindre påverkad av andra processer som medverkar 

till utvecklingen av olika inre strukturer. Eftersom uran och torium gärna stannar kvar länge i 

magmalösningen, innehåller ofta zirkoner som kristalliserats relativt tidigt ur magman en lägre 

koncentration radioaktiva ämnen än de zirkoner som bildats senare. En annan förklaring skulle kunna 

vara att dessa zirkoner har bildats ur delar av en magma som under en längre period haft en 

homogen sammansättning med mycket låga spårämneskoncentrationer (Curfu et al., 2003). Många 

olika tolkningar kan göras utifrån dessa bilder, men för att vara säker på hur de homogena zirkonerna 

egentligen har bildats krävs oftast ytterligare studier.  

 

De flesta av de trasiga zirkonerna är främst metamikta och kemiskt omvandlade kristaller. Detta kan 

förklaras med att dessa inte är lika motståndskraftiga som de ”fina” och homogena zirkonerna och 

går därför lätt sönder under själva nermalningsprocessen. Vissa zirkonkristaller kan även ha polerats 

ner i en sned riktning mot den kristallografiska c‐axeln vilket gör att strukturer kan bli något otydliga 

och därav svårtolkade. 

 

Även då provet uppvisar en mängd olika inre texturer, är det fortfarande tydligt att 

Grötingengranitens zirkoner har bildats under ett och samma tillfälle. Det varierande utseendet kan 

förklaras från det faktum att spårämneskoncentartionerna troligtvis har fluktuerat i den magma som 

zirkonerna bildades ifrån. Zirkoner som kristalliserats ut från en magma som är rik på uran och andra 

spårämnen kommer att utsättas för en kraftigare metamiktisering i jämförelse med zirkoner som 

kristalliseras ut från en uranfattig magma. Magmatiska fluider tränger sedan lätt igenom de små 

sprickor som skapas i samband med den pågående metamiktiseringen vilket så småningom resulterar 

i en omfördelning av spårämnena hos zirkonkristallen. I och med spårämnesfluktuationerna hos 

magman tillsammans med andra yttre påverkande faktorer kan många olika strukturer bildas (Curfu 

et al., 2003).  

 

Inga zirkoner med kärnor har påträffats och mycket sällan omkristalliserade områden vilket betyder 

att Grötingengraniten inte blivit utsatt för några signifikanta postmagmatiska processer. Däremot har 

många zirkoner påverkats av magmatiska fluider som trängt in i kristallstrukturen och omvandlat den 

kemiska sammansättningen. Detta tyder på att stora mängder fluider måste ha funnits tillgängligt för 

dessa strukturer att bildas (Curfu et al., 2003).  

 

Den använda avbildningstekniken (BSE) tillåter oss att studera zirkoners yttre morfologi och inre 

strukturer vilka kan avslöja viktig information om bergets tidigare geologiska historia. Det är dock 

inte alltid säkert att man alltid ha rätt då vissa strukturer kan vara mycket otydliga och svårtolkade. 

Därför måste BSE ofta kompletteras med andra undersökningar som till exempel analyser på 

zirkonens varierande sammansättning och liknande. Denna studie skulle därför kunna anses som ett 

första steg inför ett större och mer omfattande projekt.  
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7.5 Slutsats 

Med tanke på de många ”fula” zirkoner som hittades i provet, är det inte så konstigt att den tidigare 

dateringen på Grötingengraniten är osäker. De zirkonkristaller som verkade vara mycket fina till 

utseendet under optisk mikroskopi, visade sig i många fall innehålla flera olika texturer under BSE. 

Bly kan ha läckt ut från dessa zirkoner vid mer än ett tillfälle vilket resulterar i diskordanta 

analyspunkter. För att kunna bedöma om zirkonerna är lämpliga för datering eller ej bör man därför 

inte endast utgå ifrån optiskt mikroskopiska studier utan även studier under ett 

svepelektronmikroskop vilket har förmågan att avslöja zirkonernas yttre morfologi och inre 

strukturer.  

 

8 Tack 

Jag vill framförallt tacka min handledare Karin Högdahl som gjort det möjligt att genomföra detta 

arbete från första början. Hon har stöttat och hjälpt mig att lösa alla sorts problem som dykt upp 

under resans gång. Ett stort tack till Fredrik Hellström SGU, som visade mig hur jag skulle koncentrera 

mina zirkoner från granitprovet inne på SGUs labb. Jag vill även tacka Hans Harrysson som hjälpte 

mig att avbilda de utplockade zirkonerna med institutionens egna svepelektronmikroskop. Sedan vill 

jag slutligen tacka min äldsta bror Andrejs Ljunggren för grafiken och mina föräldrar som alltid har 

funnits där vid min sida och stöttat mig genom hela projektet.  
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