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Ramanspektroskopi är en mångsidig teknik som bland annat kan 
användas inom områden som geokemi och mineralogi. När mer 
vanligt förekommande tekniker som röntgendiffraktionsanalys 
inte går att använda optimalt är Ramanspektroskopi mer 
användbart. Ramanspektroskopi av mineral kan användas för att 
identifiera små partiklar, dess beteende under olika temperaturer 
och tryck. Analysmetoden kan även användas för att identifiera 
inneslutningar av defekter, föroreningar eller vätskor hos olika 
mineral. 
 I detta projekt har ett flertal olika mineral undersökts med 
hjälp av två olika Raman spektrometrar. Ena är ett stationärt 
Raman-system och den andra är ett portabelt Raman-system. 
Information som erhållets från taget spektra har sedan jämförts 
med spektra från databasen RRUFF.info. Jämförelsen är i detta 
fall den metod som används för att besvara syftet, som är att 
identifiera och kvalitetsbedöma ett flertal olika mineral. 
Spektrumen påvisar skillnader i bakgrund och toppar beroende 
på dess morfologi, inneslutning av föroreningar och andra 
defekter. 
 De undersökta mineralen har generellt sett bedömts vara av 
god kvalité, särskilt de enskilda kristallerna. De flesta mineralers 
spektra innehöll starka intensiva toppar som var igenkännbara i 
spektra från RRUFF databas. Dock hade de flesta mineraler 
någon form av ökad bakgrund i deras spektra, orsakad troligen 
av inneslutningar av föroreningar och defekter. 
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Abstract 
Raman spectroscopy is a versatile technique that can be used in several areas and 
among these are geochemistry and mineralogy. When more common techniques as 
X-ray diffraction analytic methods are not optimal to use the Raman spectroscopy is 
more preferable. Raman spectroscopy for minerals can be used to identify small 
particles and behavior of minerals under different temperatures and pressures. The 
method can even be used to identify inclusions of defects, contaminations or liquids in 
different minerals.  
 In this project, a number of minerals have been examined with the help of two 
different Raman spectrometers. One is stationery Raman system and the other a 
portable Raman system. Information obtained from the spectra is then compared to 
spectra from the database RRUFF.info. The purpose of this comparison is to identify 
and assess the quality of studied samples. Differences has been observed in the 
background and peeks from the spectra depending on the morphology, inclusion of 
contaminations and other defects.  
 Generally the minerals examined have been of good quality, specially the single 
crystals. Most of the minerals spectra gave intense peeks that were recognizable with 
the spectra from the RRUFF database. Unfortunately, Raman spectra of most of the 
studied minerals had suffered from an increased background, signifying presence of 
contaminating inclusions and defects. 

Sammanfattning  
Ramanspektroskopi är en mångsidig teknik som bland annat kan användas inom 

områden som geokemi och mineralogi. När mer vanligt förekommande tekniker som 

röntgendiffraktionsanalys inte går att använda optimalt är Ramanspektroskopi mer 

användbart. Ramanspektroskopi av mineral kan användas för att identifiera små 

partiklar, dess beteende under olika temperaturer och tryck. Analysmetoden kan 

även användas för att identifiera inneslutningar av defekter, föroreningar eller vätskor 

hos olika mineral. 

 I detta projekt har ett flertal olika mineral undersökts med hjälp av två olika 

Raman spektrometrar. Ena är ett stationärt Raman-system och den andra är ett 

portabelt Raman-system. Information som erhållets från taget spektra har sedan 

jämförts med spektra från databasen RRUFF.info. Jämförelsen är i detta fall den 

metod som används för att besvara syftet, som är att identifiera och kvalitetsbedöma 

ett flertal olika mineral. Spektrumen påvisar skillnader i bakgrund och toppar 

beroende på dess morfologi, inneslutning av föroreningar och andra defekter. 

 De undersökta mineralen har generellt sett bedömts vara av god kvalité, särskilt 

de enskilda kristallerna. De flesta mineralers spektra innehöll starka intensiva toppar 

som var igenkännbara i spektra från RRUFF databas. Dock hade de flesta mineraler 

någon form av ökad bakgrund i deras spektra, orsakad troligen av inneslutningar av 

föroreningar och defekter. 
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1. Inledning  
Ramanspektroskopi är en viktig och mångsidig spektroskopisk teknik som är på 
frammarsch i många olika vetenskapliga och industriella områden såsom medicin, 
livsmedelindustri och geovetenskap. Ramanspektroskopi kan användas i nästintill alla 
olika geovetenskapliga områden som exempelvis geokemi, mineralogi och 
paleontologi. De flesta geovetenskapliga tillämpningarna använder sig av 
ramanspektroskopi som ett ”fingeravtyck” av mineral. Raman används särskilt inom 
geovetenskapliga områden för sin förmåga att identifiera små mineralpartiklar, erhålla 
kemisk information av komposition av mineral, gaser och vätskor samt ge information 
om inneslutningar i mineral. Detta kan bland annat vara intressant för studier inom 
användningsområden som biomineralogi. Här kan tekniken användas för att studera 
fossiler, koraller och skelett. 
 Fördelen med tekniken i jämförelse men andra spektroskopiska tekniker såsom 
röngendiffraktionsanalys och mikrosond är att den använder sig av en icke-destruktiv 
analysmetod och att den är portabel. Det gör tekniken unik, eftersom man kan använda 
sig av metoden i fält och är ett praktiskt verktyg för att göra icke-destruktiva analyser 
av exempelvis ädelstenar. Ett prov kan helt enkelt undersökas på plats utan att behöva 
riskera att det skadas eller påverkas.  
 Tekniken är dock, trots sitt utbreda användningsområde, fortfarande inte optimal 
då man saknar (trots hårt arbete under flera år) en bred och tillförlitlig ramandatabas 
innehållande ramanspektra av olika mineral.  
  Syftet med projektet är sålunda att ge en bredare introduktion till 
ramanspektroskopi och dess användningsteknik inom mineralogi genom att identifiera 
olika mineral, dess kvalitet och dess inre vibrationsegenskaper med hjälp av 
ramanspektroskopi.  
 

1.2 Metod  
För att besvara syftet har ett flertal olika mineral undersökts med hjälp av två olika 
ramanspektrometrar. Information som erhållets från taget spektra har sedan jämförts 
med spektra från databasen RRUFF.info. Jämförelsen är i detta fall den metod som 
används för att besvara syftet.  

 
1.2.1 Ramanspektroskopi  

Inom ramanspektroskopi använder man sig av strålning från en intensiv 
monokromatisk laser. Tillskillnad från IR spektroskopi, där man studerar dipolmoment 
och dess betydande roll för interaktioner mellan strålning och atomvibrationer, ligger 
vikten inom ramanspektroskopi i dess förmåga att absorbera vibrationsenergi och 
förmågan att polarisera och bilda inducerade dipoler (Beran & Eugen, 2004). Detta gör 
att ramanspektroskopi är riktningsberoende, det vill säga att frekvensenergin och 
intensiteten hos den utgående strålningen varierar beroende på hur molekyler träffas 
av den inducerade strålningen. Ramanspektroskopi påverkas också av vilka atomer, 
molekyler, defekter och bindningar osv. som är tillgängliga. Dock ska det framhållas 
att toppar kan ”släckas ut” om den inducerade dipolmomentet är vinkelrät med 
bindningen mellan två atomer inom en molekyl. 

 
1.2.2 Rayleight- och ramanspridning  

Beroende på hur det infallande ljuset interagerar med en kristall sker ljusspridning 
vanligtvis antingen som rayleight- eller ramanspridning. Rayleightspridning sker när 
det utgående spridningsljuset har samma frekvens och våglängd som den inducerade 
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strålningen. Denna typ av spridning står för den största mängden av vibrationsenergi 
(figur 1) (Beran & Eugen, 2004). Vibrationsenergi som studeras inom 
ramanspektroskopi (det vill säga ramanspridning), sker däremot vid oelastisk 
ljusspridning. Där interagerar den intensiva elektromagnetiska strålningen med en 
substans eller material och stutsar sedan tillbaka med olika våglängder beroende på 
fotoners förändring av energi (Beran & Eugen, 2004). Energiförändringen kan sedan 
användas för att ge unika fingeravtryck av atomvibrationer i den undersökta kristallen.  
 Ramanspridning karaktäriseras antingen som anti-Stokes (V0 + VR) eller Stokes 
(V0 - VR). V0  är den inducerade frekvensen, och VR är mängden frekvens av molekylära 
vibrationer eller gittervibrationer (Beran & Eugen, 2004). Stokes-spridning sker när 
atomer i kristallen absorberar energi från fotoner som kommer från laserstrålningen. 
Samtidigt kommer den infallande fotonen att förlora energi relativt till sin 
ursprungsenergi och atomer som träffas av strålningen kommer att få en högre 
vibrationsenerginivå än vid grundstadiet (Beran & Eugen, 2004).   
 Inom ramanspektroskopi delas Stokes vågenergi in ett lågenergiområde och 
högenergiområde. Atomer som är hårt bundna tillvarandra, exempelvis genom 
kovalentbindningar inom en H2O molekyl, är svårare att få i rörelse på grund av den 
starka kovalentbindningen.  Det gör att det krävs mer energi för att få atomerna att 
vibrera gentemot varandra, och därmed placeras de i ett högre vågenergiområde 
(Ramansystem, 2008). Toppar i det lägre lågenerergiområdet motsvarar 
intermolekylära vibrationer, medan toppar i det högre lågenergiområdet motsvarar 
intramolekylära vibrationer. 
 Anti-Stokes innebär det motsatsen till Stokes. Det vill säga att energi överförs 
från atomer till den infallande fotonen, som kommer att absorbera mer energi (Beran 
& Eugen, 2004). Anti-Stokes är dock inte lika förekommande som Stokes eftersom det 
kräver att atomerna redan har en högre vibrationsenergi när lasern interagerar med 
atomerna (Beran & Eugen, 2004) 
 För enkelheten skull sätts rayleight våglängdsintervall som noll och anti-Stokes 
som negativ vågenergi och Stokes som positiva vågenergi (figur 1).  

  
Figur 1. Områden som karaktäriseras av anti-Stokes vågenergi, rayleight vågenergi och 
Stokes vågenergi.  
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1.2.3 Analys uppställning  
Stationär Raman-system - Grön laser   
Laser i det stationära system som användes i detta arbete var Cobolt Samba, en 
continuous-wave diode-pumped solid-state laser. Den har en fixerad våglängd på 
532nm och utgångskraft (output power) på max 150mW. Lasern är konstruerad och 
tillverkad så att den ska ge en garanterad hög grad av tillförlitlighet (figur 2) (Cobolt, 
2013). 
 Provet placerades på en plattform som kunde justeras i höjd efter behov. Med 
hjälp av bestrålning av synligt ljus och en mottagare kopplad till en dator kunde ett 
område med låg fluorescerande yta väljas ut. Provet finjusterades i både x- & y-led 
och därefter söktes de starkaste ramantopparna upp medhjälp av programvaran, 
vilken var inställd på att ta spektrum varje sekund. Finjustering av topparna gjordes 
genom fokusering på provet. När ett bra spektrum erhållits gjordes ett längre 
analysintervall. Analystiden varierade beroende på provets ursprungliga upplösning av 
ramanspektra. Om topparna var svaga och otydliga krävdes ett längre tidsintervall. 
Viktigt vid denna typ av analys var att rummet var nedsläckt, då ljuset från lampor och 
skärmar annars gav utslag i diagrammen.  

 
Portabel Raman-system – Röd laser  
Det portabla raman-systemet som användes tillhör EZRaman systemet och är ett så 
kallat high sensitivity portable raman analyzer. Lasern har en frekvens på 785nm 
(Labcompare, 2013). Lasern är lätt att använda, pålitlig och särskilt konstruerad för att 
kunna användas både i fält och i laboratorium vid ramanspektroskopering 
(Labcompare, 2013)(figur 2). 
 Det portabla systemet är byggt för att antingen kunna förflytta prover med 
minimala steg i x- och y-led gentemot lasern för bättre fokus. Eller, som i detta fall, då 
proven är för stora kan lasern stabiliseras på bordet och därefter förflyttas närmre eller 
längre bort från provet tills de intensivaste topparna kan observeras. Precis som vid 
användning av den stationära lasern togs först spektrum varje sekund och därefter ett 
slutgiltigt spektrum med ett längre tidsintervall.  
 

 
Figur 2. Stationärt raman-system (vänster), portabelt raman-system (höger).  
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1.2.4 Kisel kalibrering  

Innan testerna utfördes kalibrerades utrustningen med hjälp av ett rent prov kisel. Vid 
ett rent kiselprov och exakt inställning av temperatur och styrka på laser bör toppen 
vara orienterad 520,7 (+/-0,5)cm-1. Denna kalibrering gav en avvikelse på 1,2cm-1, 
vilket godtogs för fortsatta laborationer (diagram 1).  

 
Diagram 1. Kisel kalibrering av det stationära raman-systemet.  
 

1.2.5 Potentiella analysstörningar  
Vid användning av raman finns det vissa parallella processer som kan komma att störa 
avläsningen av provet. Några av dessa är luminescens, rayleight (elastisk spridning) 
och absorbering. Användning av stark laserstrålning kan orsaka en betydande 
uppvärmning och absorbering av ljus i provet vilket kan komma att störa provets 
sönderdelningsprocess (Beran & Eugen, 2004). Uppvärmning av provet kan därför 
resultera i hög termisk bakgrund, bredare diagramstoppar samt förskjutning av vågtal 
till lägre vågtal (Beran & Eugen, 2004).  
 Luminescens/flourescens är en ofta förekommande störning som kan påverka 
tolkningen av ramanspektrum (figur 3). Skillnaden mellan raman och luminescens är 
att raman innebär en rörelse av atomer, molekyler och ändring laddningsförskjutning i 
elektronmolnet, medan luminescens skapas när elektroner exiteras till en högre 
energinivå och sedan hoppar tillbaka till den ursprungliga energinivån. På så sett 
emitteras den överblivna energin i form av fotoner. Man kan särskilja ramantoppar och 
luminescens genom att ramantoppar inte är lika breda som luminescenstoppar, samt 
att luminescens toppar kommer att skifta vid excitation av ändrad våglängd av lasern. 
Luminescens kan även urskiljas genom spektra påvisar en hög bakgrund. 
 Risken för luminescens ökar vid användning av en laser med kortare våglängd 
och därför är det portabla raman-systemet att föredra jämfört med det stationära, om 
luminescens finns närvarande. 
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Figur 3. Exempel på luminescens hos ett av mineralproven.  
 

1.2.6 Arbetets uppbyggnad  
De mineralprov som används i detta arbete kommer antingen från mineralsamlingen i 
Båthsalen på institutionen för geovetenskaper vid Uppsala Universitet eller från 
avdelningens egna forskningssamling. 
 I denna studie kommer namnangivelsen av undersökta mineral av samma typ 
följa numeriskordning; 1,2,3 osv. Därefter beskrivs mineral i alfabetiskordning 
beroende på vilken orientering mineralet hade vid analys; 1a,1b,1c osv.  
I några fall påvisar ytor både svarta och ljusa områden i reflekterat vitt ljus. Vid sådana 
situationer har flera spektra från samma orientering tagits. Detta namnges genom att 
namnet upphöjs med en siffra; 1b2, 1b3 osv. Observera att det är det vänstra krysset 
(av två) i figurer av ytor som reflekteras i vitt ljus som motsvarar det område där spektra 
tas. 
 Alla diagram som visas i arbetet innehåller spektra och är uppbyggda på samma 
sätt. För att topparna i spektrumen ska bli tydligare anpassas skalan i diagrammen 
efter vad som är relevant och intressant. I X-axeln kommer arbetet att fokusera på 
Stokes raman band (raman shift, cm-1) som motsvarar olika vågenergier. Därmed 
utesluts anti-Stokes raman band som har negativ vågenergi. Största fokus kommer att 
ligga på lågenergifältet. Högenergifältet kommer endast att inkluderas om det finns 
något intressant att framhålla ur diagrammen. Y-axeln i diagrammen påvisar 
intensiteten av den energi som den utgående strålningen har beroende på i vilken 
riktning kristaller träffas av den inducerade strålningen.  
 De spektra som erhålls kommer att jämföras med spektra från ”The RRUFF 
Project” som är en databas innehållande publicerade ramanspektra (Downs, 2006). 
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2. Resultatredovisning  

2.1 Kvarts  

I detta arbete har ett flertal olika kvartsmineral undersökts. Kvarts, eller α-kvarts, är ett 
mineral innehållande en stabil form av SiO2 vid låga temperaturer och tryck. Mineralet 
är det mest förekommande mineralet i jordskorpan och förekommer i magmatiska, 
sedimentära och metamorfa bergarter (Holmgren, 1993). Polymorfer av kvarts 
inkluderar β-kvarts, som exempelvis cristobalite, coesite, keatite, tridymite och 
stishovite. Kvarts är generellt färglös och transparent men det förkommer även kvarts 
med olika färger så som rökkvarts (grått), rosenkvarts (rosa), ametist (violett) och 
mjölkvarts (vitt) (Holmgren, 1993). Kvarts har generellt en glasig till fettglans och ett 
mussligt brott. Hårdheten på Mohs hårdhetsskalan är sju, och den har en 
medeldensitet på 2.62 g/cm3 (Barthelmy, 1997-2014). 
 Mineralet kvalificeras som en tektosilikat där strukturen av kvarts består av SiO4 
tetraedrar. Kisel är bundet till fyra syreatomer i hörnen, och varje syreatom är i sin tur 
är bundna till två kiselatomer (figur 4) (Ralph & Chau, 1993-2014). 

 
Figur 4. Kvarts, SiO2, c‐horisontell projektion. Röd motsvarar syre, och i mitten av det beiga 
området befinner sig kisel (Ralph & Chau, 1993-2014).  
 

Kvarts1 
Kvarts1 kom ifrån Prof. Lazors egna forskningssamling och karaktäriserades av en 
tydlig kristallisation enligt det trigonala systemet. Färgen var transparent och innehöll 
inte några tydliga inneslutningar eller störningar i strukturen. Stationärt ramanspektra 
av Kvarts1 togs i två orienteringar, Kvarts1a och Kvarts1b enligt figur 5.  
  

 
Figur 5. Stationär ramanspektroskopi av Kvarts1 i två orienteringar: Kvarts 1a (laser 
polariserat parallell med c-axeln), Kvarts 1b (laser polariserat vinkelrät till c-axeln).

  
 
Nedanför följer ett diagram, där svart och röd kurva visar resultatet från den 
genomförda analysen och grön kurva visar data från ett publicerat spektra från 
databasen RRUFF (diagram 2). I lågenergi området har tre starka toppar och två 
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mindre starka energitoppar urskilts. De starkaste energitopparna är 126,8cm-1, 
205,2cm-1 och 463,7cm-1 och de två mindre starka är 353,9cm-1 och 391,3cm-1. Dessa 
toppar motsvarar vibrationer mellan kiseltetraedrar (Caracas et al., 2011). Att Kvarts1a 
inte har en lika intensiv topp vid 463,7cm-1 som Kvarts1b beror antagligen endast på 
att Kvarts1b har en annorlunda orientering av kristallen. Toppen vid 1158cm-1 
motsvarar intramolekylära vibrationer hos kiseltetraedrar (Caracas et al., 2011). 
Diagrammet visar att intensiteten var starkare när kvartskristallen träffas av 
laserstrålen i orienteringen 1b än i 1a.   

 
Diagram 2. Data från spektrum med stationär ramanlaser av Kvarts1 samt data från RRUFF. 
Spektra från två orienteringar presenteras, Kvarts1a och Kvarts1b. Mineralet från RRUFF 
kommer från Carlos och P. Vasconcelos; Linopolis, Brasilien.  
 

Eftersom läget av de spetsiga topparna stämmer överens med spektrumet från 
RRUFF, och att bakgrunden i spektrumet är låg kan det fastställas att provet är ett bra 
exempel på ett mineral med hög kvalité. 

Kvarts2 
Kvarts2 kom ifrån Prof. Lazors egna forskningssamling och karaktäriserades precis 
som Kvarts1 av tydlig kristallisation enligt det trigonala systemet. Skillnaden mellan 
dessa två var dock att detta kvartsmineral verkar vara ett så kallat ”rökkvarts” då detta 
mineral innehöll spår av kemiska föroreningar i form av en brunfärgad innersluttning. 
Antagligen kommer den bruna färgen från en inneslutning av aluminium.   
 Kvarts2 undersöktes i tre olika axlar, Kvarts2a, Kvarts2b och Kvarts2c i det 
stationära systemet (figur 6). I både riktningarna, Kvarts2a och Kvarts2b, undersöktes 
ett vitt- och ett svartområde (figur 7). Även spektra från det portabla systemet 
genomfördes, vilket jämförs med spektra från det stationära i diagram 5. 
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Figur 6. Stationär ramanspektroskopi av Kvarts2 i tre orienteringar: Kvarts2a, laser polariserat 
parallellt med c-axeln (överst), Kvarts2b, elektromagnetisk strålning vinkelrätt till c-
axeln(nedersta till vänster) och Kvarts2c, laser polariserat vinkelrätt till c-axeln (nedersta till 
höger). 

 

   
Kvarts2a   Kvarts2a2 

   
Kvarts2b   Kvarts2b2 
Figur 7. Bilder av ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus hos Kvarts2.   
 
Nedanför följer två diagram, diagram 3 och diagram 4. De representerar båda samma 
spektra men diagram 4 är något mer fokuserat på topparna i det lägre 
lågenergiområdet. Diagrammen bekräftar ett tydligt spektral mönster från ett typiskt 
kvartsmineral (diagram 3 & diagram 4). I lågenerginområdet finns tre starka toppar. 
Dessa toppar är 126,7cm-1, 205,2cm-1 och den starkaste vid 463,6cm-1. Tre mindre 
intensiva toppar som är karaktäristiska för kvartsmineral är 262,4cm-1, 353,7cm-1och 
399cm-1 (diagram 4).  
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 Vid jämförelsen av Kvarts2 stationära spektrum visade det sig att Kvarts2c hade 
något högre bakgrund. Vilket kan bero på att det fanns en lokal förorening eller 
inneslutning av något ämne i mineralet. Det påvisades även att toppen vid 514,8cm-1 i 
spektra av Kvarts2 inte fanns synlig i spektrumet från RRUFF (diagram 4). Skälet kan 
vara att orienteringen som spektrumet har tagit ifrån har släckt ut just den toppen.
  

 
Diagram 3. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Kvarts2 samt 
data från RRUFF. Spektra från tre orienteringar i både svarta- och vita områden presenteras i 
diagrammet, Kvarts2a, -b och -c. Mineralet från RRUFF kommer från GIA; Gemological Institute 

of America 16730.  
 

 
Diagram 4. Fokuserat data från de mindre topparna från spektrum med stationär ramanlaser 
av Kvarts2. Spektra från tre orienteringar i både svarta- och vita områden presenteras i 
diagrammet, Kvarts2a, -b och -c.  
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Vid jämförelsen av resultatet från den portabla- och den stationära ramanlasern av 
Kvarts2, kan det konstateras att kurvorna påminner om varandra (diagram 5). Den låga 
bakgrunden och likheten mellan de två kurvorna gör att man kan utgå från att resultatet 
från det stationära systemet inte innehåller några former av luminescens, utan är ett 
typiskt mönster för en ideal kvartskristall. Dock är kontrasten mellan kurvorna från det 
portabla och det stationära systemet relativt stora eftersom topparna är betydligt 
svagare från det portabla systemet.   

 
Diagram 5. Data i lågenergiområdet från det portabla och stationära raman-systemet av 
Kvarts2. X Data-axeln föreställer en Raman förskjutning i enhet 1/cm. 

Sammantaget kan Kvarts2 bedömas vara av relativt hög kvalité på grund av sina 
smala, intensiva toppar, tydlig kristallisation och morfologi. Förutom att bakgrunden 
tyder på inneslutning av lokala föroreningar.  
 

Kvarts3 och Kvarts4  
Både Kvarts3 och Kvarts4 kom ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.94). Kvarts3 
hade en snövit färg, mussligt brott med ett massivt habitus. Dock hade kristallen inte 
lika tydlig kristallisation och var mindre transparent än de två tidigare nämnda 
kvartskristallerna (figur 8). Rimligtvis var Kvarts3 en så kallat mjölkkvarts. 
  
 

   
Figur 8. Stationär ramanspektroskopi av Kvarts3 (vänstra bilden). Yta (där spektra tagits) i 
reflekterat vitt ljus (högra bilden).  

 
Inte heller Kvart4 var lika transparent som Kvarts1 och Kvarts2 men däremot mer 
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transparent än Kvarts3. Kvarts4 kännetecknas även utav en mer matt glans och 
tydligare spaltning (figur 9).   
 

 
Figur 9. Stationär ramanspektroskopi av Kvarts4 (vänstra bilden), Yta (där spektra tagits) i 
reflekterat vitt ljus (högra bilden).  
 
Kvartsmineralen 3 och 4 undersöktes endast i en orientering vardera i det stationära - 
och det portabla systemet. I diagram 6 och 7 har spektra av Kvarts3 och Kvarts4 från 
det stationära- och portabla systemet parats ihop med data från databasen RRUFF. 
Likheten mellan de tre är i båda fallen stor, och båda proverna har sina intensivaste 
toppar vid energiområdet 126,5cm-1, 205,2cm-1och 463,9cm-1 (diagram 6 och diagram 
7). De mindre intensiva topparna har gemensamma toppar vid 363,7cm-1 och 397cm-

1. I spektra från det stationära systemet och från RRUFF finns det även mindre toppar 
vid, 695,5 cm-1, 808 cm-1 och158cm-1 representerat.   
 Topparna av Kvarts3 från det portabla systemet är något olik de resterande 
kurvorna (diagram 6). Den höga bakgrunden kan mycket väl vara spår av defekter eller 
föroreningar i mineralet. 

 
Diagram 6. Data från lågenergiområdet från det stationära- och portabla raman-systemet av 
Kvarts3 samt data från RRUFF. Mineralet från RRUFF kommer från GIA; Gemological Institute 
of America 17239.  
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Diagram 7. Data från lågenergiområdet från det stationära- och portabla raman-systemet av 
Kvarts4 samt data från RRUFF. Mineralet från RRUFF kommer från GIA; Gemological Institute 
of America 17239.  

  

Kvarts5 
Kvarts5 kom ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.74). Mineralkristallen indelades 
och har beskrivits i två delar, ena delen var prismatisk, hade en tydlig kristallisation 
och var mörkbrun i färgen. Medan den andra delen hade ett mer massivt brott och var 
vit-glasig i färgen. Skillnaden i färg och struktur gav tidigt en antydan om att kristallen 
kunde innehålla spår av kemiska föroreningar och inneslutningar. Kvartskristallen har 
undersökts i två orienteringar, Kvarts5a och Kvarts5b i det stationära raman-systemet 
enligt figur 10. Dock finns endast ett av dessa spektra representerat i diagram 8. I 
diagram 8 återfinns även spektra från det portabla raman-systemet.  
 

 
Figur 10. Stationär ramanspektroskopi av Kvarts5 i två orienteringar: ljust område (Kvarts5a) 
och mörkt område (Kvarts5b).  
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Figur 11. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus av Kvarts5a och Kvarts5b.  

 
Kvarts5 hade, precis som tidigare kvartsmineral, sina intensivaste toppar vid 126,5cm-

1, 205,2cm-1 och 463,9cm-1 och mindre intensiva vid 353,7cm-1, 397cm-1 och 
1159397cm-1 (diagram 8). Ur diagram 8 kan det läsas av att spektrumet från det 
stationära systemet av Kvarts5 har en hög bakgrund i jämförelse med spektra från det 
portabla systemet och RRUFF. Detta leder till att man kan anta att kvartskristallen 
innehåller inneslutningar som orsakar luminescens, eftersom bakgrunden försvinner 
vid användning av det portabla systemet som inte är lika känsligt för luminescens.
   
 

 
Diagram 8. Data från lågenergiområdet från det stationära- och portabla raman-systemet av 
Kvarts5 samt data från RRUFF. Mineralet från RRUFF kommer från Carlos and Paulo 
Vasconcelos; Linopolis, Minas Gerais, Brazil. 

Kvarts6 
Kvarts6 kom ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.95). Kvartskristallen påminde om 
rökkvarts, eftersom kristallen innehöll något sorts brun-gul inneslutning. Kristallen hade 
ett mussligt men med rätt tydlig spaltning. Färgen var transparent och lite åt det bruna 
hållet (figur 12). Spektra togs i två orienteringar i det stationära raman-systemet 
(Kvarts6a och Kvarts6b), samt ett ifrån det portabla systemet.  
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Figur 12. Stationär ramanspektroskopi av Kvarts6 i två orienteringar: Kvarts6a (vänstra 
bilden), Kvarts6b (högra bilden) i det stationära systemet. Kvarts6 i portabelt system (nedersta 
bilden).  
 

   
Figur 13. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus av Kvarts6a och Kvarts6b. 

Kvarts6 hade, precis som de tidigare kvartsproverna, starka toppar vid 125,6cm-1, 
205,2cm-1 och 463,9cm-1, samt motsvarande svagare toppar (diagram 9 och diagram 
10). Även en topp som inte valts att nämnas, men som också fanns i de andra 
proverna, var toppen vid 205,2cm-1. Topparna i diagram 9 stämmer bra överens med 
referensdata från RRUFF, och topparna har hög intensitet. De två spektra från det 
stationära systemet uppvisar dock en del bakgrund. Det skall även noteras att det egna 
spektrumet är något förskjutet i jämförelse med spektrumet från RRUFF. Allt som allt 
är Kvarts6 ett typiskt kvartsmineral med starka spetsiga intensitetstoppar, men med 
inneslutning av någon defekt och innehållande luminescens.   
 

 
Diagram 9. Data från spektrum i lågenergiområdet och högenergiområdet med stationär- och 
portabel ramanlaser av Kvarts6 samt data från RRUFF. I diagrammet presenteras data i två 
olika orienteringar, Kvarts6a och Kvarts6b. Mineralet från RRUFF kommer från GIA; 
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Gemological Institute of America 16730.  

 

Kvarts7 
Kvarts7 kom ifrån Prof. Lazors egna forskningssamling och har ett mussligt brott, 
transparent glasig glans, väldigt massiv och ingen tydlig kristallisation. Mineralet har 
undersökts i två orienteringar, Kvarts7a och Kvarts7b i det stationära raman-systemet 
(figur 14). Vid orienteringen Kvarts7a har både en mörk fläck och ytan runt omkring 
undersökts enligt figur 15. Spektra togs även från det portabla systemet.  
 

   
Figur 14. Stationär ramanspektroskopi av Kvarts7 i två orienteringar: Kvarts7a (högra bilden), 
Kvart7b (vänstra bilden).  
 

   

 
Figur 15. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus Kvarts7a (översta till vänster), Kvarts7a2 
(översta till höger) och Kvarts7b (nedersta).  
 

Från diagrammet nedanför kan det utläsas att kvartskristallen är utav bra kvalité, då 
mineralet har spetsiga och välorienterade toppar gemensamt med spektrumet från 
RRUFF (diagram 10). Diagrammet visar de olika spektrum från Kvarts7 och spektra 
från RRUFF. De starkaste topparna är vid126,5cm-1, 203,5 cm-1 och 462,3cm-1. Några 
andra svagare toppar som också är typiskt för kvartskristaller är 353,7cm-1, 391,3cm-1 
och 1159 cm-1 (diagram 10).  Kvarts7a2 har dock en synbar topp vid ungefär 1157cm-

1. Denna topp kan mycket väl vara en tyda på att den svarta fläcken är någon sorts 
defekt i kristallen. Det framgår även en liten, men betydande bakgrund från de 
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spektrum som tillhör det stationära raman-systemet. Denna bakgrund försvinner dock 
vid användning av det portabla systemet, vilket innebär att kristallen antagligen 
innehåller luminescens.  
 

 
Diagram 10. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Kvarts7 
samt data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras Kvarts7a och Kvarts7b. Av 
Kvarts7a undersöks ett svart (Kvarts7a) och vitt (Kvarts7a2) område. Mineralet från RRUFF 
kommer från GIA; Gemological Institute of America 16730.  
 
Kvarts7 bedöms i detta fall vara ett karaktäristiskt kvartsmineral med tydliga, spetsiga, 
intensiva toppar. Förutom att bakgrunden hos spektra av Kvarts7 och toppen vid 
1157cm-1 i spektra av Kvarts7a2 antyder om luminescens och lokala föroreningar. 

2.2 Hematit  

Hematit är ett järnoxid mineral med den kemiska beteckningen Fe2O3. Den 
förekommer i sedimentära, metamorfa, magmatiska och hydrotermiska 
bildningsmiljöer. Hematit är särskild känd för att bildas i oxiderande miljöer som 
Banded Iron formation. Mineralet har en metallisk glans, opak opacitet och en stålgrå-
, jordig rödfärg samt välutvecklad tvillingsbildning (Holmgren, 1993). Hematit 
karaktäriseras också som massiv, botryoidal och av typiska romboedriska kristaller. 
Hårdheten på Mohs hårdhetsskalan är sju, och har en densitet på 5,26g/cm3 
(Holmgren, 1993). Hematit är antiferromagnetisk och kan visa en svag magnetism om 
det utsätts för ett starkt magnetfält. 
 Mineralet är en viktig järnmalm över hela jorden, och är därmed också ett av 
Sveriges viktigaste industriella malmmineral. I Sverige finns de viktigaste 
hematitfyndigheterna i Västmanland (Malmberget) och i Norrbotten. 
 Strukturen av hematit utgår från jonbindningar mellan syremolekyler och 
järnjoner men det kan dock förekomma utbyte till andra katjoner än det trevärdiga 
järnet. Symmetrin är relativt hög, då syret packas kubiskt alternativ hexagonalt och 
katjonerna packas i de tetraediska och oktaedrisk hålrummen i strukturen (figur 16) 
(Barthelmy, 1997-2014).  
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Figur 16. Hematit, Fe2O3. c-horisontell projection (Barthelmy, 1997-2014).   
 

Hematit1 
Hematit1 kom ifrån Prof. Lazors egna forskningssamling och hade en polerad metallisk 
blank yta samt formad som en ring. Färgen var mörk metallgrå och mineralet saknade 
några synliga kristaller. Provet undersöktes endast från en orientering i det stationära 
raman-systemet (figur 17). Spektrum togs från både ett mörkt och ett ljust område (figur 
18).   
  

 
Figur 17. Stationär ramanspektroskopering av Hematit1.  
 

   
Figur 18. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus. Vänstra bilden: Ljusområde, Hematit1a. 

Högra bilden: Mörkt område, Hematit1a2.  
 
I lågenergiområdet enligt diagram 11 fanns de starkaste stationära spektrumtopparna 
vid 227,2cm-1, 292,5cm-1 och 1334,3cm-1. Mindre starka toppar fanns representerade 
vid 415,6cm-1, 505,2cm-1 och 671,2cm-1. Diagrammet visar även att det fanns en 
klarare likhet mellan spektra från RRUFF och Hematit1a, än mellan de två spektrumen 
Hematit1a och Hematit1a2. Hematit1a2 hade inte lika stark intensitet i sina toppar som 
i det ljusa området.  
 Hematit1a2 har heller inte lika stark intensitet i sina toppar som spektrumet från 
det ljusa området, Hematit1a. Detta beror antagligen på att det mörka området som 
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undersöktes inte är hematit utan är någon sorts defekt eller förorening. Spektrumet ger 
dock lite utslag av hematittoppar då lasern förmodligen känt av hematit.  
 Ur diagram 11 går det också att konstateras att hematit är ett mineral vars 
ramantoppar inte är särskilt starka. De svaga topparna gör att det är svårt att urskilja 
luminenscenstoppar och dessutom ökar sannolikheten för luminescens med svagare 
toppar. I detta fall är bakgrunden hos spektrumet från det stationära lasersystemet hög, 
vilket bekräftar att luminescens finns i mineralet.   

 
Diagram 11. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Hematit1 
samt data från RRUFF. I diagrammet presenteras data från ett svart och vitt område från 
samma orientering. Mineralet från RRUFF kommer från Eugene Schlepp; Argentina. 

2.3 Talk  

Talk är ett hydralerad magnesitsilikat med den kemiska beteckningen Mg3Si4O10(OH)2. 
Mineralet tillhör det monoklina systemet och påminner om glimmer. Den typiska 
kristallstrukturen för mineralet är ett plan av magnesium-hydroxyl oktaeder emellan två 
lager av kisel-syre tetraedrar (figur 19) (Barthelmy, 1997-2014). 
 

 
Figur 19 . Talc, Mg3Si4O10(OH)2, a‐axel projektion, b‐horisontell (Barthelmy, 1997-2014) 

 
Strukturen ger mineralet perfekt klyvning mellan de olika planen, som endast hålls 
bundna med Van der Waals-bindningar och gör att spaltningen av mineralet är perfekt 
längst 001. Strukturen ger också mineralet sin mjuka, tvåliga känsla och har endast en 
etta på Mohs hårdhetsskala.  
 Färgen på talk är vanligtvis blekgrön-vit-grå, men kan även vara röd-brun-svart 
på grund av föroreningar av olika slag (Holmgren, 1993). Mineralet förekommer 
framförallt i magnesium-rika metamorfa bergarter och är ofta av ultrabasiskt ursprung. 
I Sverige är talk främst förekommande i Jämtland (Holmgren, 1993).  
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Talk1 & Talk2  
I detta arbete undersöktes två talksmineral (figur 20). Talk1 och Talk2 kom ifrån 
mineralsamlingen i Båthsalen (nr.79). Både talkmineralen hade flexibla kristaller, 
massivt habitus och har ett mussligt brott och är förhållandevis mjukt (hårdhet 2 på 
Mohs hårdhetsskalan). De var relativt vita, men med litet inslag av grönare färg. 
 Spektra togs i en orientering vardera i både det stationära – och portabla raman-
systemet. Dock gav ena spektrumet från det portabla systemet (Talk1) inte tillräckligt 
bra resultat för att kunna analyseras vidare.  

   
Figur 20. Stationär ramanspektroskopering av de två talkmineralen Talk1 och Talk2. 
  
Diagram 12 innehåller fyra spektra. Tre av dessa är spektra från det stationära raman-
systemet medan den fjärde är från RRUFF. Av de tre stationära spektrumen var två av 
dessa från samma område i samma mineral, Talk1. Det tredje spektrumet motsvarar 
Talk2 (diagram 12).   
 Enligt diagrammet finns den starkaste toppen från spektra av Talk1 och Talk2 vid 
energiområdet 961,9cm-1. Denna topp finns dock inte representerad hos spektrumet 
från databasen RRUFF. Talk1 visar sig även ha en mycket hög bakgrund, men 
samtidigt relativt intensiva toppar. Talk2 har ännu högre bakgrund och också mindre 
intensiva toppar, vilket gör det svårt att identifiera mineralet genom 
ramanspektropskopi. Enligt diagrammet kan man även urskilja att Talk1 har en topp i 
högenergiområdet vid 3560cm-1 som tyder på att det finns bundet vatten i mineralet.
 Likheten mellan spektrumet från RRUFF och resterande spektra är inte heller 
särskilt stor, men det finns några toppar som påminner om varandra; 206,9 - 300cm-1, 
428,5cm-1, 1047,6 - 1076,2cm-1. De icke-matchande topparna har troligen ursprung i 
provets lokala förorening. 
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Diagram 12. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser i två 
orienteringar: Talk1 och Talk2, samt data från RRUFF. Mineralet från RRUFF kommer från 
University of Arizona Mineral Museum 2342; St. Lawrence County, New York, USA. 

I diagram 13 jämförs spektra från det portabla lasersystemet med det spektra från 
RRUFF som användes vid jämfördes med det stationära i diagram 12. Här är likheterna 
mellan spektrumen större och topparna motsvarar varandra bättre. Bakgrunden hos 
spektrumet från det portabla systemet är även här relativt stort. 

 
Diagram 13. Data från spektrum i lågenergiområdet med portabla ramanlaser samt data från 
RRUFF. Mineralet från RRUFF kommer från University of Arizona Mineral Museum 2342; St. 
Lawrence County, New York, USA.¨ 
 

Talk1 är i nuläget svårt att identifiera då det inte verkar stämma överens särskilt bra 
med publicerade ramanspektra av talk från RRUFF, även om det finns vissa likheter 
mellan vissa av topparna. Dock antyder ena spektrumet av Talk1 att det finns vatten 
bundet i högenergiområdet, något som tyder på att mineralet är ett talkmineral. 
Emellertid borde spektrumen kompletteras på annat sett innan en identifiering och 
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bedömning av mineralets kvalité sker.  

 Det stationära spektrumet av Talk2 är även det svårbedömt, eftersom spektrumet 
innehåller väldigt hög bakgrund och svaga toppar. Vilket främst av allt kan bero på att 
talk är ett så pass mjukt mineral att det lätt kan påverkas av värmeabsorbering ifrån 
laserstrålen. Det antagandet stöds även av spektrumet från det portabla systemet, som 
inte har lika låg frekvens och påverkar därför inte mineralet lika starkt. Det portabla 
spektrumet har identiska toppar med spektra från RRUFF. Därför kan Talk2 identifieras 
som talk med typiska toppar för talkmineral i ramanspektra, och kvalificeras som ett 
mineral med bra kvalité. 
 

Svavel 
Svavel kan förekomma i naturlig form som svavelkristaller med den kemiska formeln 
S8, men förkommer vanligare i föreningar som sulfider, sulfater och oxider. Svavel är 
särskilt förekommande i områden med aktiv vulkanism eftersom mineralet kan bildas 
när ånga innehållande svavel oxiderar med syre (Ralph & Chau, 1993-2014). I 
bergarter förekommer svavel som sulfidmineral tillsammans med olika metalliska 
grundämnen, men kan också bilda salter, såsom gips (kalciumsulfat) och tungspat 
(bariumsulfat).  
 Svavel tillhör det ortorombiska systemet och består att ortorombiskt packade S8-
molekyler (figur 21) och har dipyramidala eller tabulära kristaller (Holmgren, 1993) 
(Barthelmy, 1997-2014). Mineralet har oftast massiv form med ett mussligt brott. 
Svavel uppmärksammas särskilt för sin lukt vid inneslutningar av gas. Färgen hos 
kristalliserat svavel är transparent till genomskinlig gul (Holmgren, 1993).  
 

  
Figur 21. Svavel, S8, c-horisontell, a-vertikal (Barthelmy, 1997-2014). 

 

Svavel1 
Svavelprovet som undersöktes var polykristallint och hade en klargul färg, samt en 
typisk svavellukt. I diagrammet nedan jämförs ett publicerade ramanspektra från 
RRUFF med spektra från det stationära- och det portabla systemet (diagram 14). För 
att enklare kunna jämföra kurvorna med varandra förstorades värdena från det 
portabla systemet genom att multiplicera dem med 10. Kurvorna från de tre 
spektrumen är alla relativt lika varandra och intensiteten hos kurvorna är starka. De 
allra intensivaste topparna är vid 48,2cm-1, 83,1cm-1, 152,2cm-1 och 471,9cm-1. 
Emellertid är topparna från det stationära systemet nästan två gånger så breda jämfört 
med topparna från RRUFF. Vilket antyder om att provet har blivit stört av 
värmeabsorbering vid användning av den starkare stationära lasern och därför gett 
utslag som bredare toppar i diagrammet (diagram 14). Det noterades även att 
svavelprovet hade en låg bakgrundsdata i både spektra från det portabla- och 
stationära systemet.  
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Diagram 14. Data från spektrum i lågenergiområdet med Stationär- och Portabel Ramanlaser 
av Svavel samt data från RRUFF. Mineralet från RRUFF kommer från University of Arizona 
Mineral Museum 5818; Sicily, Italy.  
 

Allt som allt verkar Svavel1 vara ett rent svavelprov med starka (dock något breda), 
intensiva toppar som motsvarar topparna från spektra från RRUFF, samt ett prov vars 
bakgrund är låg. Kvalitén hos Svavel1 kan därmed bedömas vara hög.  

 

Kalcit 
Kalcit är ett kalciumkarbonat med den kemiska beteckningen CaCO3. I jämförelse med 
andra kalcitkarbonater (som exempelvis aragonit) hittas mineralet i stabilform i de 
flesta geologiska miljöer. Kalcit och dolomit (CaMgCO3) är exempel på två 
bergartsbildande mineral, som båda bidrar till två industriellt viktiga bergarter; marmor 
och kalksten. Kalksten bildas genom sedimentation av kalcitinnehållande material på 
havsbotten, och marmor bildas genom att kalksten metamorferas.  Förutom att kalcit 
är bergartbildande mineral är det även ett primärt mineral i kalkrika magmatiska 
bergarter (karbonatit) och ibland förekommande i sprickfyllnader, så kallade Veins 
(Holmgren, 1993).  
  Kalcit tillhör det trigonala kristallsystemet, men det skall inte förväxlas med 
mineralets kristallstruktur, eftersom kalcitkristaller har en bred variation av geometrisk 
struktur (Ralph & Chau, 1993-2014). Vanligt förekommande kristallstrukturer är 
romboedrisk, prismatisk och skalenoedrisk. Mindre förekommande strukturer är 
tabulär, massiv, oolistisk och stalaktistisk (Holmgren, 1993). Kristallstrukturen hos 
kalcit utgår från NaCl-struktur. Där är kalcium koordinerat i oktaedrisk koordination och 
karbonatmolekyler koncentrerade i mitten av fyra kalciumatomer hos varje sida i en 
kub (figur 22) (Barthelmy, 1997-2014).  
 

 
Figur 22. Kalcit, CaCO3, c-horisontell projektion (Barthelmy, 1997-2014)  
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Kalcitmineral har en transparent glasig glans och en bred färgvariation. Orsaken till 
färgvariationen är att kalciumatomer ofta är utbytt mot andra substitutioner som järn, 
mangan och zink. Men kan också innehålla substitutioner som kobolt, bly, strontium 
och sällsynta jordartmetaller (Holmgren, 1993). Andra kännetecken är att kalcit har en 
tydlig dubbelbrytning samt att kristallen är fluorecent om det innehåller mangan. Det 
allra tydligaste kännetecknet för kalcit är emellertid att mineralet får en kemiskreaktion 
och bildar koldioxid när det reagerar med väteklorid (HCl) (Holmgren, 1993). 
 

Kalcit1 
Kalcitmineralet som undersöktes kom ifrån Prof. Lazors egna forskningssamling och 
karaktäriserades av en transparent opacitet, dubbelbrytnings förmåga och vit färg. 
Kristalliseringen och spaltningen var av typisk struktur för kalcitmineral med en perfekt 
romboetrisk spaltning. Kalcitmineralet undersöktes från två orienteringar, Kalcit1a och 
Kalcit1b i det stationära raman-systemet enligt figur 23. Tre spektra togs av Kalcit1. 
Två av spektrumen togs enligt figur 24, Kalcit1a och Kalcit1a2. Tredje spektrumet togs 
i orienteringen Kalcit1b.  
   

   
Figur 23. Stationär ramanspektroskopi av Kalcit1 i två orienteringar: Kalcit1a 
(elektromagnetisk strålning vinkelrät till c-axeln) och Kalcit1b (elektromagnetisk strålning 
parallell med c-axeln).  

 

    
Figur 24. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus: Kalcit1a och Kalcit1a2.  
 
Diagrammet av Kalcit1 visar att mineralet har låg bakgrundsdata i lågenergiområdet, 
intensiva toppar och stämmer bra överens med det publicerade ramanspektrumet från 
RRUFF (diagram 15). Topparna är orienterade 154cm-1, 280,9cm-1, 710,6cm-1 och 
1084,3cm-1. Topparna med lägre frekvens motsvarar vibrationer mellan molekyler, 
medan toppen vid 1084,3cm-1 motsvarar vibrationer inom karbonatmolekyler (Caracas 
et al., 2011). Kalcit1a påvisar inga större skillnader förutom lite högre bakgrund från de 
andra spektra, så förmodligen är fenomenet som gestaltas som en ”bubbla” i figur 24 
endast en optisk effekt.  
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Diagram 16. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Kalcit1 samt 
data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras, Kalcit1a och Kalcit1b. Mineralet 
från RRUFF kommer från University of Arizona Mineral Museum 6965; Pryor Mountain, Big 
Horn County, Montana, USA.  
 

Kalcit1 kan i sin helhet bedömas som ett rent kalcitmineral med starka, spetsiga och 
intensiva toppar som överensstämmer med publicerade ramanspektrumets toppar från 
RRUFF.  

Glas 
Generellt sett är glas en transparent material och en femma-sexa på Mohs 
hårdhetsskala och är inte ett mineral utan en mineraloid. Det vill säga ett amorft 
homogent material som är icke-kristallint, och har därför ingen tydlig struktur. Exempel 
på sådan textur finns hos vulkaniskt glas och obsidian (Ralph & Chau, 1993-2014). 
Den oordnade strukturen gör att dagens modellering av glasstruktur utgår från en inte 
lika ofta förekommande struktur, men ändå en välkänd struktur av kristallint silikat. Där 
kristallint silikat i atmosfärstryck har kiselatomer strukturerat i tetraedrar tillsammans 
med syreatomer (Brawer & White, 1975).  
 Bildning av glas sker när en smälta stelnar snabbt eller på konstgjord väg 
bestående av kiseldioxid och vissa föroreningar (Ralph & Chau, 1993-2014). 
Metallglas är en annan typ av glas, som är särskilt attraktivt för användning till 
exempelvis juveler och dekorationer på grund av sin höga brytningsindex (Ralph & 
Chau, 1993-2014). Metallglas innehåller inte bara SiO2 utan också ca.24% PbO (Ralph 
& Chau, 1993-2014).   
 

Glas1 

Det glas som undersöktes kom ifrån Prof. Lazors egna forskningssamling och hade ett 
mussligtbrott och glasig glans (figur 25). Troligtvis är provet skapat genom tillverkning. 
Spektra togs endast från en orientering vardera i både det stationära - och portabla 
systemet.  
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Figur 25. Stationär ramanspektroskopering av Glas1 (vänstra bilden) och portabel 
ramanspektroskopering (högra bilden) av Glas1.  
 

 
Figur 26. Yta (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus av Glas1.  
  

De toppar som finns representerade i diagrammet av spektrumet från det stationära 
systemet går att urskilja vid vågenergiområde 62,2cm-1, 494,2 cm-1, 833,3 cm-1, och 
1091 cm-1 (diagram 17). I jämförelse med de andra diagrammen av mineral har glas 
mycket bredare toppar. Orsaken till de breda topparna är att kristallstrukturen är 
osorterad hos glasprovet. Glas1 spektra motsvarar spektrumet från RRUFF relativt bra 
även om de väldigt breda topparna och höga bakgrunden gör det svårare att bedöma 
om mineralet innehåller motsvarande toppar eller inte.  

 

 
Diagram 17. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Glas1 samt 
data från RRUFF. Mineraloiden från RRUFF kommer från Herb Obodda 017; Libyan Desert, 
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Sahara Desert, Egypt.  
 

Glas1 kan allt som allt bedömas vara ett typiskt osorterat glas med mycket breda 
spektrumtoppar. 

Turmalin 
Turmalin är en grupp av mineral som bildas i magmatiska bergarter (som exempelvis 
i graniter), pegmatiter och i karbonatrika metamorfa bergarter (Holmgren, 
Mineralkännedom och bergartskännedom, 1993). Detta gör att turmaliner även är 
mycket förekommande i Sveriges granitberggrund. Turmaliners habitus är 
långsträckta, strierande kristaller med rundat triangulärt tvärsnitt. Andra mindre tydliga 
kännetecken av turmalin är att de har ett ojämnt mussligt brott och en glasig glans 
(Holmgren, Mineralkännedom och bergartskännedom, 1993).  
 Turmalin tillhör det trigonala systemet och har den generella kemiskaformeln: 
XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W (Henry D. , 2006). De vanligaste jonerna och vakanserna som 
brukar substituera de olika platserna är: X=Na1+, Ca2+, K1+ och Y=Fe2+, Mg2+, Mn2+, 
Al3+, Li1+, Fe3+, Cr3+ och Z=Al3+, Fe3+, Mg2+, Cr3+ och T=Si4+, Al3+, B3+ och B=B3+ och 
V=OH1–, O2– och W=OH1–, F1–, O2– (Henry, o.a., 2011). Turmalin har på grund av sin 
komplexa kemi också en komplex struktur. Nedanför följer en beskrivning av 
kristallstrukturen hos schörl (NaFe2+

3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4) som med en förenklad syn 
kan delas in i fyra beståndsdelar (Dutch, 2011)(figur 27). 

1. Trigonala cyklosilikat med 6 medlemmar, dock inte symmetriskt hexagonal form. 
2.  Kluster av tetrahedrar. Där tre centrala järn eller magnesium tetradrar bildar par 

med aluminium oktaedrar. Klustren är bundna med silikatringarna. 
3.  BO3 trianglar 
4.  Stora katjoner som Natrium, Kalcium och Kalium (representerar X). Hittas i 

centrum av silikatringarna. 

 

  
Figur 27. Schröl (Turmalinmineral), b-horisontell projektion (Barthelmy, 1997-2014). 
 
För att underlätta benämnelsen av de olika turmalinerna indelas de i olika grupper och 
undergrupper, beroende på vilka substitutioner kristallen innehåller. Exempelvis delas 
turmaliner in i tre grupper (alkali-, kalcium- eller vakans-turmalin) beroende på vilken 
jon som ockuperar plats X. Men även den dominerande anjonen i plats W påverkar 
indelningen som antingen hydroxy-, fluor- and oxy-species (Hawthorne & Henry, 1999) 
Om turmalinen domineras av OH-1 species benämns mineralet som Dravite, men om 
de däremot domineras av substitution av OH-1 från katjoner eller anjoner, vid en eller 
flera platser, benämns det till exempel som Fluor-dravite. Om ännu fler prefix finns, 
kan turmalinen exempelvis namnges som Kalium-fluor-dravite (Henry, o.a., 2011).  
 Den breda variationen av den kemiska sammansättningen leder dessutom till att 
färgen hos de olika turmalinerna varierar. Mest karaktäristik är elbaite, som är ett av 
de mest varierande mineral när det gäller färg (Friedman, 1997-2014) De främsta 
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förekommande färgerna hos elbait är grön, röd, rosa och blå. Andra typiska färger för 
andra turmaliner är; schröl; svart (järn), dravit; brun (magnesium) och achroit; grön 
(verdelit och krom) (Holmgren, 1993).  
 Eftersom turmalingruppen är stor finns det ett flertal olika turmaliner som varje 
mineralprov måste jämföras med. Dock fanns inte alla turmaliner representerade på 
RRUFF utan endast ett fåtal. Nedan följer ett diagram över de spektra som har jämförts 
med de erhållna spektrumen från detta projekt (diagram 18).  
 

 
Diagram 18. Spektra i lågenergiområdet från databasen RRUFF av olika undergrupper av 
Turmalin. 
 
Diagram 18 visar att spektra från de olika turmalinerna skiljer sig från varandra, men 
att det finns vissa toppar som är representerade i flera turmaliner, runt våglängder 200-
300cm-1, 300-420cm-1 och 1090cm-1.  
 

Turmalin1 
Turmalin1 kom ifrån Prof. Lazors egna forskningssamling. Mineralet hade typisk 
turmalinstruktur med en långsträckt kristall vars glans är glasig och har en opak svart 
färg. Kristallen undersöktes i två orienteringar, Turmalin1a och Turmalin1b i det 
stationära systemet enligt figur 28. I detta fall undersöktes både svarta och vita 
områden i båda orienteringarna (figur 29).  
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Figur 28. Stationär ramanspektroskopi av Turmlian1 i två orienteringar: Turmalin1a 
(elektromagnetisk strålning parallell med c-axeln), och Turmalin1b (strålning vinkelrät till c-
axeln). 

 . 

  
Figur 29. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus. De två översta: Turmalin1a (svart 
område) och Turmalin1a2 (vitt område). De två nedersta: Turmalin1b (vitt område) och 
Turmalin1b2 (svart område).  

 

Vid jämförelse med andra spektra av mineraler från turmlingruppen ur databasen 
RRUFF var spektra från fluor-uvite mest lik Turmalin1.   
 Diagram 19 innehåller data från spektra av Turmalin1 från det stationära 
systemet samt spektrumdata från ett liknande turmalin Fluor-uvite från databasen 
RRUFF. Diagrammet påvisar att intensiteten hos spektrumen av Turmalin1 inte var 
särskilt starka, men att de intensivaste topparna som gick att urskilja fanns vid 
145,5cm-1, 210,2cm-1, 371,7cm-1 och 776,1cm-1. Likheter hos toppar finns orienterade 
vid våglängder 371,7cm-1 och 776,1cm-1. Bakgrunden från spektra av Turmalin1 kan 
konstateras vara rätt hög, vilket antyder om att mineralet har någon sorts luminescens. 
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Diagram 19. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Turmalin1 
samt data från RRUFF. I diagrammet presenteras data från ett svart- och vitt område i två 
orienteringar.  
 

Den höga bakgrunden och de breda och inte särskilt intensiva topparna gör att 
mineralet kan bedömas vara av medelhög kvalité. Det går också att fastställa att det 
inte finns någon särskild skillnad mellan de mörka och ljusa områdena, utan hela 
mineralet är uppbyggt på samma sett utan några synliga lokala defekter eller 
föroreningar. 

Turmalin2 
Turmalin2 kom ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.65). Kristallen var grönfärgad 
och hade en typisk spaltning enligt det trigonala systemet för turmalin. Opaciteten var 
något transparent och hade en glans glasig (figur 30). Stationärt ramanspektra av 
Tumalin2 togs från en orientering (figur 30).  
 

 
Figur 30. Stationär ramanspektroskopering av Turmalin2 (högra bilden). Ljusspektrum av 
Turmalin2 (vänstra bilden).  
 

Av egen bedömning har spektra av rossmanite och schörl från RRUFF ansetts vara 
de mest jämförbara med det egna mineralets spektra (diagram 20). Diagram 20 
innehåller förutom publicerade ramanspektra från RRUFF, ett spektrum från det 
stationära systemet. De starkaste topparna är representerade vid 221,9cm-1, 375,1cm-

1, 727cm-1, 779cm-1, 836,2cm-1 och 1061,2cm-1. Toppar som inte är jämförbara med 
spektrumet från RRUFF är toppen vid 836,2cm-1 samt topparna mellan 450cm-1 och 
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650cm-1, utan som enbart finns representerade i spektrumen från RRUFF. Trots 
likheter är det svårt att urskilja exakt vilken sorts turmalin mineralprovet är, vilket främst 
av allt beror på den höga bakgrunden hos provet.  
 

 
Diagram 20. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Turmalin2 
samt data från RRUFF. Rossmanite från RRUFF kommer från Michael Scott; Bernic Lake, 
Manitoba, Canada. Schorl från RRUFF kommer från G.R. Rossman; Cahuilla Mountain, 
California, USA.  

Kvalitén kan allt som allt bedömas vara medelhög eftersom spektrumet från Turmalin2 
inte verkar vara särskilt likt något av de spektra som används som referens från 
RRUFF. Turmalin2 verkar på grund av den höga bakgrunden, förskjutning och 
avsaknaden av toppar innehålla defekter, föroreningar och luminescens . 

 
Turmalin3 

Turmalin3 kom ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.65). Mineralet hade en opak 
rosa färg, mussligtbrott och en stor oregelbunden kristallisation. Turmalin3 
undersöktes i två orienteringar, Turmalin3a och Turmalin3b i det stationära systemet. 
Dock är bara ena orienteringen representerad i bilden nedanför (figur 31). Enligt figur 
32, undersöktes varsitt ljust område i både orienteringarna.  
 

 
Figur 31. Stationär ramanspektroskopering av Turmalin3a. 
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Figur 32. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus av Turmalin3a (vänstra bilden) och 
Turmalin3b (högra bilden).  
 

Spektra av Turmalin3 från det stationära raman-systemet finns representerade i 
diagram 21 tillsammans med spektra från RRUFF. Bakgrunden hos spektrumen från 
Turmalin3 är märkbart hög i jämförelse med spektrumet från RRUFF. Det går 
emellertid att urskilja toppar vid energiområdet 222cm-1, 375cm-1, 707,6cm-1, 751cm-1 
och 1058,5cm-1. Dessa fem toppar är också representerade från spektrumet från 
RRUFF.  
 

 
Diagram 21. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Turmalin3 
samt data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras, Turmalin3a och 
Turmalin3b. Mineralet från RRUFF kommer från William W. Pinch; Sri Lanka.  
 

Allt som allt kan Turmalin3 konstateras vara ett turmalinmineral vars spektra påminner 
om fluor-uvite, men som inte är särskilt rent enligt den extremt höga bakgrunden i två 
av tre spektra av Turmalin3. Tumalinmineralet kan bedömas innehålla spår av 
föroreningar och luminescens.   

 

Turmalin4 

Turmalin4 kom ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.65). Mineralet karaktäriserades 
av en typisk turmalin spaltning och glansig svartfärg (figur 33).  Mineralet undersöktes 
i två orienteringar, Turmalin4a och Turmalin4b i det stationära systemet.  
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Figur 33. Stationär ramanspektroskopering av Turmalin4a, elektromagnetisk strålning parallell 
till c-axeln.  
 

  
Figur 34. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus av Turmalin4a (högra bilden). 

Nedanför följer diagram 22 som representeras av spektra från det stationära systemet 
och två spektra från RRUFF av mineral fluor-dravite och fluor-uvite. Spektrumen av 
Turmalin4 påminner och är relativt lik både spektrumen från RRUFF. De intensivaste 
topparna som finns representerade i diagrammet finns vid vågenergiområde; 212,3cm-

1, 240,7cm-1, 368,3cm-1, 494,2cm-1, <701,4cm-1 och 1031,2cm-1. Även en unik topp vid 
463,9cm-1 kan urskiljas i diagrammet.  
 Bakgrunden hos spektra av Turmalin4 från både det portabla- och stationära 
systemet är hög i jämförelse med spektra från RRUFF. På grund av den någorlunda 
höga bakgrunden och de relativt svaga topparna är det svårt att urskilja vilket typ av 
turmalin Turmalin4 var, utan kan endast bedömas påminna om fluor-dravite och fluor-
uvite. 
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Diagram 22. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Turmalin4 
samt data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras, Turmalin4a och 
Turmalin4b. Fluor-dravite kommer från William W Pinch; Kefalos Hill, Syros Island, Aegean 
Sea, Greece och Fluor-uvite kommer från Marcus Origlieri; Pierrepont, New York, USA. 

Gips 
Gips är ett mineral som tillhör det monoklina systemet. Kända egenskaper hos 
mineralet är att det har tabulära, massiva kristaller, men kan också förekomma som 
finkornig och fiberös. Gips har generellt sett ett mussligt brott och flexibla kristaller 
(Holmgren, Mineralkännedom och bergartskännedom, 1993). De bästa kännetecken 
för gips är dess spaltning, förmåga att bilda tvillingsbildningar och den mjuka hårdheten 
enligt mohs hårdhetsskalan (Ralph & Chau, 1993-2014). Färgen hos gips är oftast 
färglös, grå eller gul och har en transparent till genomskinlig opacitet. Färgen beror 
ofta på föroreningar av lera och organiskt material (Holmgren, Mineralkännedom och 
bergartskännedom, 1993). Den transparenta formen av gips är oftast selenit och är 
den mest förekommande formen av gips i evaporit depositioner (Ralph & Chau, 1993-
2014). Desert Rose är en annan typ av gips som är format som en ”ros” och har 
inneslutningar av sand. Alabaster är en typisk form av finkornigt gips (Friedman, 1997-
2014). 
 Den kemiska formeln för gips är CaSO4*2H2O, och är därmed ett sulfatmineral 
innehållande bundet vatten i strukturen. Figuren nedan visar en c-projektion med a- 
vertikal axel av gips kristallstruktur. Enligt figurer innehåller mineralet vattenmolekyler, 
tetraedrar av SO4

2- molekyler och  Ca2+ joner i 8-koordination (figur 35) (Ralph & Chau, 
1993-2014). Bildningen av mineralet sker exempelvis vid miljöer med evaporation, 
hydrotermiska miljöer, vid hydrering av anhydrit. Gips är även välkänt mineral i olika 
cement i sedimentära bergarter.  
 

 
Figur 35. Gips, CaSO4*2H2O, A-horisontell projektion. Rödvita molekyler motsvarar 
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vattenmolekyler, gröna motsvarar kalcium och de rödgula molekylerna motsvarar 
sulfatmolekyler (Ralph & Chau, 1993-2014).  

 
Gips1 
Gips1 kommer ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.48). Mineralet hade vit, rätt 
genomskinlig, glasigglans och ett massivt habitus och med ett mussligt brott, samt 
tydlig spaltning (figur 36). Mineralet undersöktes i två orienteringar Gips1a och Gips1b 
i det stationära raman-systemet (figur 36) och i en orientering från det portabla raman-
systemt.  

 

   
Figur 36. Stationär Ramanspektroskopering av Gips2a i två orienteringar: Gips1a, polariserat 
av elektromagnetisk strålning parallell med b-axeln (högra bilden). En av de ytor (där spektra 
tagits) i reflekterat vitt ljus (vänstra bilden).  
 

Diagram 22 visar lågenergiområdet för Gips1. Diagrammet innehåller data från de två 
spektra i orienteringarna Gips1a och Gips1b, samt data från spektrum från det portabla 
raman-systemet och från databasen RRUFF. Diagrammet visar en tydlig likhet mellan 
de olika spektra. Gemensamma topparna finns vid 179,6cm-1, 414cm-1, 492,6cm-1, 
619,3cm-1, 669,8cm-1, 1007,8cm-1 och 1133,8-1140cm-1. De två sistnämnda topparna 
motsvarar vibrationer inom sulfatgruppen, SO4

2-. 

 

 
Diagram 22. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Gips1 samt 



 

35 
 

data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras, Gips1a och Gips1b. Mineralet 
från RRUFF kommer från Michael Scott; Pierre Shale, South Dakota, USA. 

Diagram 23 visar högenergiområdet för Gips1. Båda topparna som finns presenterade 
vid ungefär 3500cm-1 i Gips1a och Gips1b motsvarar vibrationer som sker inom 
vattenmolekyler som finns bundna i Gipsstrukturen. De andra topparna i 
högenergiområde hos spektrumet från Gips1a är förmodligen artefakt av något slag. 

 

 
Diagram 23. Data från spektrum i högenergiområdet med stationär ramanlaser av Gips1 samt 
data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras, Gips1a och Gips1b. 

Gips1 kan betraktas vara ett typiskt gipsmineral med ett typiskt spektra från gips. 
Antagandet stärks dessutom av de intensiva topparna vid 3500cm-1 i 
högenergiområdet av spektra från mineralet.  

Gips2 
Gips2 hade en tydlig spaltning och plan struktur. Färgen var vit och inte särskilt 
transparent eller genomskinlig (figur 37). Provet kom ifrån mineralsamlingen i 
Båthsalen (nr.48). Mineralet undersöktes i två orienteringar, Gips2a och Gips2b i det 
stationära systemet.  

 

  

Figur 37. Stationär ramanspektroskopering av Gips2a i två orienteringar: Gips2a och Gips2b. 
Elektromagnetisk strålning är parallell med b-axeln i båda fallen.  
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Figur 38. Ytor (där spektra tagits) i reflekterat vitt ljus av Gips2. Fluorescens finns synligt. 
 

I diagram 24 jämförs spektra av Gips2 med spektra från RRUFF. Diagrammet påvisar 
att provet har typiska toppar för ett gipsmineral men har en hög bakgrund. De 
gemensamma topparna kan konstateras vara vid 179,6cm-1, 414cm-1, 100648cm-1 och 
1140cm-1 medan topparna vid 619,3cm-1 och 669,8cm-1 från spektra från RRUFF inte 
finns representerade i spektra från Gips2. Orsaken till att dessa toppar inte finns 
representerade i Gips2 spektra kan vara att bakgrunden hos spektrumen är för hög.   
 

 
Diagram 24. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Gips2 samt 
data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras, Gips2a och Gips2b. Mineralet 
från RRUFF kommer från Michael Scott; Pierre Shale, South Dakota, USA. 

Gips2 bedöms vara ett mineral vars spektrumtoppar motsvarar referensspektra från 
andra gipsmineral, men som har en hög bakgrund som antyder om att mineralet kan 
innehålla luminescens.  

 

Selenit1 
Selenit1 karaktäriserades som stor oregelbunden gipskristall med vit transparent färg 
och glasig glans (figur 39). Figur 39 visar även de två orienteringar, Selenit1a och 
Selenit1b som spektra togs ifrån i det stationära raman-systemet.  
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Figur 39. Stationär ramanspektroskopering av Selenit1. Spektra togs från två orienteringar, 
Selenit1a och Selenit1b.  
 

Nedan för följer diagram 25 med spektra från Selenit1 i två orienteringar samt data från 
RRUFF. Topparna är tydliga, och finns tydligt representerade i alla spektra; 179,6cm-

1, 414cm-1, 492,6cm-1, 617,7cm-1, 669,8cm-1, 1003 cm-1 och 1118 cm-1. 

 
Diagram 25. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Selenit1 
samt data från RRUFF. Spektra från två orienteringar presenteras, Selenit1a och Selenit1b. 
Mineralet från RRUFF kommer från Michael Scott; Pierre Shale, South Dakota, USA. 

De intensiva, välordnade topparna i spektra från Selenit1 medför att mineralet (trots 
en del bakgrund) kan bedömas vara ett rent och karaktäristiskt selenitmineral utan 
några särskilda tecken på defekter eller föroreningar.  

  
Anhydrit 
Anhydrit och gips är kemiskt sett näst intill samma mineral, förutom att gips innehåller 
vatten i stukturen (CaSO4*2H2O) medan anhydrit har samma kemi, fast utan bundet 
vatten i strukturen (CaSO4). Anhydrit är dock ett mindre förekommande mineral. Vilket 
har med att många tidigare avlagringar av anhydrit idag har ombildats till gips. 
Bildningen av anhydrit sker precis som gips i evaporiter. De kan också förekomma i 
miljöer med ”black smokers” och genom dehydrering av gips, vilket kan ske i 
exempelvis arida miljöer (Holmgren, Mineralkännedom och bergartskännedom, 1993). 
Ett annat exempel är bildning av små anhydritkristaller i saltdomes övredel. Där domes 
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kan dra till sig vattnet och bilda anhydrit i det övre lagret (Friedman, 1997-2014).
 För att vara ett mineral med en enkel komposition (CaSO4), är strukturen rätt svår 
att visualisera.  Kristallsystemet är ortorombiskt och dess kristallstruktur består av 
enkla sulfat molekyler i tetraedrar, men har kalciumkatjoner som fyller mellanrummen, 
och därmed också en komplicerade polyeder (Figur 40).  
 Habitus av mineralet är massiva, korniga eller fiberös kristaller men spaltning i 
tre riktningar. Brottet är ojämnt och har en transparent-genomskinlig glasig glans. 
Färgen hos anhydrit är färglös, blågrå, rödgrå och grå osv (Ralph & Chau, 1993-2014). 

 
Figur 40. Kalcit, CaSO4, c-horisontell projektion (Barthelmy, 1997-2014).  
 

Anhydrit1 
Anhydrit1 hade ett ojämnt brott med vit färg och glasig glans (figur 41). Provet kom 

ifrån mineralsamlingen i Båthsalen (nr.47). Spektra togs endast från en orientering. 

 
Figur 41. Stationär ramanspektroskopering av Anhydrit1 (vänstra bilden). Yta (där spektra 
tagits) i reflekterat vitt ljus. 

Enligt diagram 26 har spektrumet från det stationära systemet toppar vid 123cm-1, 
167,8cm-1, 415,6cm-1, 497,3cm-1, 627cm-1, 1016,1cm-1, 1128,5cm-1 och 1159cm-1. 
Likheter mellan topparna från RRUFF och stationära spektrumet från Anhydit1 
återfinns vid 123cm-1,415,6 cm-1, 497,3cm-1, 1016,1cm-1 och 1128,5cm-1. Den enda 
topp från det portabla systemet som verkar vara identifierbar med resterande spektra 
är toppen 1016,1cm-1 och 1159cm-1 (diagram 26).  
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Diagram 26. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Anhydrit1 
samt spektra från det portabla raman-systemet och data från RRUFF. Mineralet från RRUFF 
kommer från University of Arizona Mineral Museum; Chester County, Pennsylvania, USA. 
 

I detta fall är spektrumen mindre lika, även om det finns visa likheter särskilt mellan 
toppar från det stationära spektrumet och spektrumet från RRUFF - Spektrumet från 
det portabla systemet har både hög bakgrund och toppar som inte är igenkännbara 
från det stationära spektrumet. Av denna anledning bedöms det portabla spektrumet i 
diagram 26 vara mindre pålitligt. Även det stationära spektrumet påminner inte om 
spektrumet från RRUFF, vilket gör att Anhydrit1 bör kompletteras med nya data innan 
kvalitetsbedömning sker. 

Kisel 
Kisel är ett halvmetalliskt grundämne som har diamantstruktur och binds samman med 
kovalenta bindningar (figur 42). Kristallint kisel har en grå metallisk färg. Förekomsten 
av rent kisel är dock inte särskilt brett utan förekommer oftast i föreningar med andra 
ämnen, exempel kiseldioxider (Barthelmy, 1997-2014). Kristallint kisel har ett mussligt 
brott och inga synliga kristaller.  
 

 
Figur 42. Kisel, Si, c-horisontell projektion (Barthelmy, 1997-2014).  
 

Kisel1 
Kisel1 användes för kalibrering av det stationära raman-systemet. Provet hade ingen 
tydlig spaltning och har därför ingen definierbar axel utseendemässigt (figur 43). 
Stationärt ramanspektra tog ifrån två orienteringar Kisel1a och Kisel1b.  
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Figur 43. Stationär ramanspektroskopering av Kisel1 i två orienteringar, Kisel1a och Kisel1b. 
 

Nedanför följer diagram 27, som visar att kisel endast har en topp vid 519,5cm-1, och 
även mycket låg bakgrund.  

 
Diagram 27. Data från spektrum i lågenergiområdet med stationär ramanlaser av Kisel1 samt 
data från RRUFF. Mineralet från RRUFF kommer från Gerry Gibbs; synthetic from Dupont. 

Att kiselprovet endast hade en intensiv topp som stämde bra överens med spektrumet 
från RRUFF gör att mineralet kan bedömas som ett mineral med mycket bra kvalité 
utan några som helst defekter, föroreningar eller luminescens. 
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Diskussion 
Ramanspektroskopering har visat sig vara en ypperlig analysmetod, som är enkel att 
utföra och som ger en tydlig bild av provets innehåll och struktur. Tekniken är särskilt 
användbar då det är en icke-destruktiv analysmetod som inte kräver några särskilda 
förberedelser utan kan tillämpas relativt snabbt och smidigt.   
 När det gäller användning av både det portabla- och stationära raman-systemet 
har möjligheten att kunna komplettera de stationära spektrumen med spektra från det 
portabla systemet visat sig vara fördelaktigt. Många av proverna har visat sig ha relativt 
hög bakgrund, vilket i vissa fall gjort det svårt att bedöma mineralen från de stationära 
spektrumen. Tillämpning av det portabla raman-systemet har i dessa fall kunnat få bort 
luminescens och sänka bakgrunden, och på så sett kunnat visa ett ”renare” spektra. 
Det skall dock förtydligas att all bakgrund inte pekar på luminescens, föroreningar eller 
andra defekter. Utan delar av bakgrunden hos vissa mineral kan antingen komma från 
störningar från parallella processer som absorbering eller från yttre omständigheter, 
så som inverkan av andra energikällor, exempelvis datorskärmar. En annan faktor som 
haft en inverkan på resultatet är att det portabla systemet kan vara svårt att bemästra 
i vissa situationer i och med att systemet är svårt att finjustera i fokus. Detta har lett till 
att flera av de spektra som togs i det portabla systemet inte har ansetts vara tillräckligt 
bra för att kunna användas i detta arbete. Utan i dessa fall har jag varit tvungen att 
begränsa min bedömning av vissa mineral till de stationära spektra som tagits. 
 På grund av den begränsade kunskap som jag besitter att avläsa ramanspektra 
har jag valt att tillförlita mig på att jämförelsen mellan egna spektra och spektra från 
databasen RRUFF har räckt för att kunna identifiera och kvalitetsbedöma mineralen. I 
några spektra har dock vissa toppar som motsvarar vibrationer mellan och inom vissa 
molekyler kunnat urskiljas och beskrivas mer utförligt. Ett exempelvis är toppen 
3560cm-1 i spektra av Talk1 som motsvarar intramolekylära bindningar i vatten. Ett 
annat exempel är topparna i lågenergiområdet i Kvarts1 där topparna motsvarar 
vibrationer mellan kiseltetraedrar.   
 Identifieringen av vilken mineralgrupp mineralen tillhör har varit relativt enkel då 
spektrumen oftast har varit identifierbara med spektra från RRUFF. Däremot har den 
exakta benämningen av mineralen varit svårare. Mycket på grund av att databasen 
RRUFF fortfarande är i utvecklingsstadiet och saknar spektra från undergrupper av 
mineral.  
 Mineralerna har generellt sett varit av god kvalité. De intensiva topparna har varit 
väl identifierbara i spektra från RRUFF. I vissa fall har kvalitén hos de analyserade 
mineralen till och med varit bättre än mineralen från RRUFF (se ex. Kvarts1). Likväl 
finns det exempel på mineral med mindre bra kvalité, som inte alls varit särskilt lik 
något av de spektra från RRUFF. Exempel på sådant mineral är Talk1 och Turmalin1. 
 

Tackord 

Stort tack till Peter Lazor, vars handledning och bemötande har varit utomordentligt 
och gjort detta arbete möjligt. 
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