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Abstract 

 
Characterization of REE-bearing minerals from Flintgruvan: a southern 
offshoot of the Falun field of northern Bergslagen?  
Ragna Orbe  
 
Bergslagen is known for its diversity of rare elements and minerals. Especially 
granitic pegmatites and some uncommon types of skarn deposits have shown higher 
concentrations of rare earth elements (REE) and REE-bearing minerals. Samples of 
a granitic pegmatite from Flintgruvan, which is located in northern Bergslagen 
(Dalarna), were characterized in this study. The samples that were studied were 
found to contain several REE-rich minerals such as (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti) oxides 
of AB2O6 type, xenotime-(Y) and an Y+Yb-bearing thorite. The most abundant AB2O6 
type oxides were found to represent strongly altered minerals, either belonging to the 
aeschynite or polycrase group. Based on mineral chemical studies, the pegmatite 
was classified as being of the NYF (Niobium-Yttrium-Fluorine) type due to the 
predominance of yttrium (Y) and niobium (Nb) as well as notable titanium (Ti) 
concentrations. Other than yttrium the samples contained small concentrations of 
other HREE (heavy rare earth elements) such as ytterbium (Yb) and dysprosium 
(Dy). The (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti) oxides also contained a relatively high content of 
silicon (Si). The mineralogical characterization was done by means of reflected 
polarized light microscopy and scanning electron microscopy with energy dispersive 
spectroscopy (SEM-EDS).  
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Sammanfattning 

 
Karakterisering av REE-förande mineral från Flintgruvan: en sydlig utlöpare av 
Falufältet i norra Bergslagen? 
Ragna Orbe 
 
Bergslagen är känt för sin mångfald av mineraliseringar liksom sällsynta element och 
mineral. Speciellt pegmatiter och vissa skarnförekomster har förhöjda 
koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller (REE på engelska) och REE-förande 
mineral. Pegmatitprover från Flintgruvan, som ligger i norra Bergslagen (Dalarna), 
karakteriserades i den här studien. Proven som studerades innehöll flera REE-
förande mineral; (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider av AB2O6-typ, xenotim-(Y) och 
(Y,Yb)-förande thorit. Pegmatiten klassificerades som varandes av NYF-(Niob-
Yttrium-Fluor) typ på grund av de förhöjda koncentrationerna av niob (Nb), yttrium (Y) 
och titan (Ti) i de undersökta faserna. Förutom yttrium så innehöll pegmatiten små 
koncentrationer av andra HREE (tunga sällsynta jordartsmetaller) som ytterbium (Yb) 
och dysprosium (Dy). (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxiderna innehöll även relativt höga 
halter av kisel (Si). På basis av de kemiska analyserna representerar dessa strakt 
omvandlade faser antingen aeschynit eller polykras som ursprungsmineral. 
Undersöknings- och analysmetoderna som användes i studien var 
polarisationsmikroskopi och svepelektronmikroskopi med energidispersiv 
spektroskopi (SEM-EDS). 
 
Nyckelord: REE-mineral, pegmatit, Flintgruvan, Bergslagen, optisk mikroskopi, 
(Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti) oxider, aeschynit, polykras 
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1. Inledning 

En unik grupp av grundämnen som uppvisar en rad av speciella elektroniska, 
magnetiska, optiska och katalytiska egenskaper är de sällsynta jordartsmetallerna 
(rare earth elements, förkortat REE på engelska) (Hatch, 2012). REE är väldigt 
viktiga i vårt moderna samhälle då de återfinns i allt från elektronik till katalysatorer. 
Efterfrågan av REE på världsmarknaden ökar ständigt och beräknas öka mer och 
mer i framtiden. 2012 kom över 95 % av den globala produktionen av REE från Kina 
vars andel dock beräknas att minska till 67 % 2016. Den projekterade minskningen 
beror på att nya icke-kinesiska REE-gruvor tas i drift. Prospektering av REE-
mineraliseringar har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt i Australien och 
Nordamerika (Hatch, 2012). Sverige har också produktionspotential med REE 
fyndigheter i t.ex. Norra kärr (Tasman Metals LTD, 2011; Jonsson, Högdahl & 
Arvanitidis 2015). Identifiering av REE-förande mineral är viktigt ur flera aspekter, och 
inte minst ökad förståelse för bildningen av REE-mineraliseringar är central för 
prospektering efter dem. De huvudsakliga koncentrationerna av REE är förknippade 
med relativt ovanliga typer av magmatiska system, framför allt i form av alkalina 
magmatiska system och karbonatiter. Potentiellt brytbara koncentrationer av REE-
förande mineral kan bland annat också återfinnas i alluviala avsättningar inklusive 
vittringsleror, granitiska pegmatiter, s.k. järn-oxid koppar-guld-malmer (IOCG) och i 
marina fosfater (Chakhmouradian & Wall, 2012). Höga koncentrationer av REE kan 
förekomma i pegmatiter, och då oftast bundet i oxider, silikater och/eller fosfater (se 
t.ex. Simmons et al., 2003). I granitpegmatiter i den fennoskandiska skölden känner 
man en mångfald REE-förande mineral och dessutom förekommer flertalet 
granittyper som har förhöjda koncentrationer av REE bl.a. yttrium (Lundqvist, 
Lundqvist & Lindström, 2011).  
  Prover för den här studien insamlades från pegmatitbrottet Flintgruvan i samband 
med ett annat Uppsala universitet-baserat projekt. Denna pegmatit ligger i Dalarna, i 
det som tillhör den geologiska provinsen Bergslagen, som i sin tur är en del av den 
södra regionen av den Svekokarelska bergartsdomänen. Pegmatitproverna antogs 
innehålla REE-förande mineral. Syftet med den här studien var att verifiera, 
karakterisera och beskriva de potentiellt REE-förande mineralen i pegmatitproverna 
med mineralogisk metodik; en hypotes var att Flintgruvan kunde representera en 
sydlig utlöpare av NYF-pegmatiterna av Falu-typen (se t.ex. Smeds, 1990). En 
översikt av använd metodologi, inklusive malmmikroskopi, svepelektornmikroskopi 
och energidispersiv spektroskopi är därför inkluderat i arbetet. En potentiell koppling 
mellan Flintgruvan och andra granitpegmatiter i området har även undersökts. 
Arbetet inkluderar även en beskrivning av områdets regional- och lokalgeologi, samt 
pegmatiter och deras mineralogi  och systematik generellt och REE.  
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2. Översikt av geologi och mineraliseringar 

Avsnittet innehåller en geologisk beskrivning av den fennoskandiska sköldens södra 
region (figur 1), en fördjupning i granitpegmatiter och en introduktion till REE samt 
REE-förande mineral. 

 

Figur 1. Geologisk berggrunds karta över Bergslagen. Från Stephens et al. 2009 (SGU Ba 
58). Ljuslila = granitoider (ca. 1,91-1,87 miljarder år), ljusbeige = felsiska metavulkaniter (ca. 
1,91-1,88 miljarder år), grå = metasedimentära bergarter (ca. 1,96-1,87 miljarder år), orange 
= granitiska pegmatiter (ca. 1,85-1,75 miljarder år), grön = sedimentära bergarter (ca. 542-
443 miljoner år), rosa = granitoider (ca. 1,8 miljarder år), mörk rosa = granitoider (ca.1,7 
miljarder år) mörk lila = mafiska yt-och gångbergarter (ca. 1,5-1-4 miljarder år) och blå = 
marmor (ca. 1,91-1,88 miljarder år). 

2.1 Regional- och lokalgeologi 
I följande avsnitt presenteras en översiktlig beskrivning av områdets regionala och 
lokala geologi samt viktigare deformations- och metamorfosprocesser.  

2.1.1 Regionalgeologi - ytbergarter 
Bergslagen tillhör den södra regionen av den fennoskandiska skölden. Den södra 
regionen sträcker sig från trakten av Västervik upp till Norrlands sydgräns och 
regionen begränsas av det transskandinaviska magmatiska bältet (TIB) i väster. 
Enligt Lundqvist, Lundqvist & Lindström (2011) domineras ytbergarterna i regionen 
av utbredda formationer av felsiska (ryolitiska till dacitiska) metavulkaniter, med 
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mindre mängder av intermediära och mafiska typer. Radiometrisk datering av zirkon 
från ett stort antal felsiska vulkaniter i Bergslagen har gett åldrar mellan 1,90 och 
1,88 miljarder år (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). Metasedimentära 
bergarter dominerar i den södra delen av Bergslagen, främst i Sörmland i sydost. 
Bergarterna består huvudsakligen av ursprungligen klastiska-metasedimentära 
bergarter samt metagranitoider med relaterade undergrupper, med åldrar mellan 
1,89-1,87 Ga (Stephens et al. 2009). De felsiska metavulkaniterna i Bergslagen har 
enligt Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011 tidigare gått under benämningen 
Leptit-hälleflinta formationen. Asknedfall och pyroklastiska flöden är den ursprungliga 
källan till Bergslagens felsiska metavulkaniter, vilka oftast bildats vid havsytan eller 
på måttligt vattendjup. De felsiska metavulkaniterna är i stora delar av regionen 
relativit lågmetamorfa, men även mera högmetamorfa typer förekommer. De bildar 
ett bågformat bälte från norra Uppland och södra Gästrikland in över södra Dalarna 
och vidare mot söder genom västra Västmanland till Närke och sydöstra Värmland. 
Bältet svänger sedan av genom Sörmland och norra Östergötland åt öster 
(Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). De finns flera plattektoniska tolkningar, där 
en gällande tolkning är att metavulkaniterna tillhör en kontinentnära s.k. back arc-
miljö under extension (Allen et al., 1996). Inte minst i de malmförande områdena i 
Bergslagen är de felsiska metavulkaniterna extremt natrium- eller kaliumrika. Detta 
tros vara ett resultat av, synvulkaniska hydrotermala lösningar som cirkulerat i de 
okonsoliderade vulkaniterna, vilket lett till omfattande metasomatosisk omvandling 
(Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011).  
  I västra delen av centrala Bergslagen (norr om Karlskoga) förekommer marmor 
inbäddat i lagerbundna och laminerade felsiska metavulkaniter, vilket är bevis på att 
de övervägande bildats i submarin miljö (Holtstam & Mansfeld, 2001).  
 I Bergslagens metavulkaniter uppträder även ett stort antal malmer och 
mineraliseringar av metaller, bl.a. zink, koppar, järn, mangan, silver och bly 
(Stephens et al. 2009). Malmerna och mineraliseringarna är mestadels lagerbundna. 
Tre huvudtyper av järnmalmer finns i området – apatitjärnmalmer, kvartsbandade 
järnmalmer och skarn- och kalkjärnmalmer. De två sistnämnda kan uppträda sida vid 
sida och kan även ibland övergå i varandra. Apatitjärnmalmerna uppvisar ingen tydlig 
lagerbundenhet och består till största delen av magnetit med underordnad hematit. 
De största förekomsterna av apatitjärnmalmer i området är de i Blötberget och 
Grängesberg. De kvartsbandade järnmalmerna uppträder i bandade formationer som 
namnet indikerar och består mestadels av hematit, magnetit och kvarts. Malmerna 
tros ha bildats genom kemisk sedimentation i vulkanisk miljö p.g.a. att de innehåller 
skikt av vad som ursprungligen har varit utfälld kiselsyra. Förekomster av den här 
typen av malmer finns bl.a. på Utö (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). 
Skarnjärnmalmerna visar övergångar till kalkskiktade malmer, d.v.s. kalkjärnmalmer. 
Den vulkanism som bildat de felsiska metavulkaniterna i området hänger troligtvis 
genetiskt samman med skarn-kalkjärnmalmerna (Stephens et al, 2009). Dessa 
malmer består av magnetit och skarnsilikater och delas in i manganrika (1-8 % Mn) 
och manganfattiga (< 1 % Mn). Manganet är mestadels bundet i silikater så som 
granat och amfibol i de manganrika malmerna. De senare uppträder i flera fall i 
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felsiska metavulkaniter och malmerna är ofta associerade med karbonatstenar. 
Denna typ av malm finns bl.a. i Dannemora. I Bergslagen finns också en speciell typ 
av manganrik järnmalm där manganet inte bara är bundet i silikater utan även i 
oxidform. De mesta kända exemplet på den här speciella typen av malm är den i 
Långban i östra Värmland. Där förekommer också bland annat mineral rika på 
barium, arsenik, beryllium och bly (Holtstam & Langhof, 1999). Enligt Jonsson & 
Billström (2009) har troligen blyet tillförts syngenetiskt vid vulkanisk-hydrotermal 
aktivitet i samband med den vulkaniska aktiviteten. Detta baseras på isotopanalyser 
av bly i järnmalmen och i närbelägna sulfidmalmer. I de manganfattiga malmerna kan 
en mer eller mindre regelbunden skiktning förekomma och de kan även innehålla 
magnesiumrika mineral så som talk och serpentin. Denna typ av malm förkommer 
bl.a. i Hofors-Torsåkers trakten (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). Vid t.ex. 
Bastnäs i Riddarhyttan förekommer en speciell typ av skarnjärnmalm som uppvisar 
markanta REE-anomalier, i mineral som t.ex. cerit-(Ce)(( (Ce,La,Ca)9(Mg,Fe3+)(SiO4 
)3(SiO3OH)4(OH)3) (Andersson, 2004). Många av de skarn- och kalkjärnmalmerna 
har troligen precis som de kvartsbanade järnmalmerna bildats genom kemisk 
sedimentation i vulkanisk miljö (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). Detta gäller 
sannolikt inte Bastnästypen.  
 De felsiskametavulkaniterna innehåller även sulfidmalmer och 
sulfidmineraliseringar. Sulfid förekomsterna i området domineras av koppar, järn, zink 
och bly, och sulfiderna förekommer både i mera massiva malmkroppar och i 
disseminerade mineraliseringar. I Bergslagen anses sulfidmineraliseringarna vara 
mestadels bildade genom hydrotermala processer i anslutning till den då aktiva 
(Svekofenniska) vulkanismen. De hydrotermala lösningarna har lakat ur 
malmelementen ur djupare belägna enheter och mer eller mindre samtidigt 
metasomatiskt omvandlat de vulkaniska materialen (Lundqvist, Lundqvist & 
Lindström, 2011). 

2.1.2 Regionalgeologi – plutoniska bergarter och gångbergarter 
Bergslagen innehåller stora volymer av tidigorogena till senorogena granitoider, vilka 
i vissa områden återföljs av stora mängder pegmatitiska graniter, granitpegmatiter 
och apliter (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). Åldersbestämningar av 
tidigorogena granitoider har till stor del gjorts genom radiometrisk datering av zirkon i 
prover från Bergslagen och har gett åldrar mellan 1,91 och 1,85 miljarder år 
(Stephens et al. 2009). Med undantag för de västligaste delarna av Bergslagen 
uppträder de tidigorogena granitoiderna (graniter, granodioriter och tonaliter) rikligt 
över hela den södra regionen. I Uppland finns det största massivet, vilket består av 
flera delintrusiv med stor utbredning av tonaliter till granodioriter. Nordost om 
Stockholm finns mer eller mindre gnejsiga granodioriter och i Stockholms norra 
skärgård finns stora områden med grå granodioriter. Avlånga stråk av tidigorogena 
granitoider som troligtvis är veckade lagergångar återfinns i Sörmland. Natriumrika 
randzoner i granitoider är inte alls ovanligt området, särskilt i Bergslagen. Indikationer 
på en ytnära kristallation för vissa av de äldre granitoiderna kan observeras i 
områden där regionalmetamorfosen varit relativt låg. I granitoiderna i dessa områden 



5 
 

kan man nämligen inte sällan se en finkornig, granofyrisk och porfyrisk randfacies 
(Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). 
  I Uppland och i ett stråk i sydligaste Gästrikland mot Borlänge är gabbror, dioriter 
och ultramafiter relativt vanliga och förekommer som tidiga led bland och inom de 
äldre intrusiven. I Norrtäljetrakten finns ultrabasiska led som lokalt kan uppvisa 
magmatisk lagring. Intraorogena gångar av amfibolit genomtränger de äldre 
intrusiven och ytbergarterna i Uppland, Sörmland och Bergslagen. De klipps i sin tur 
av de sen- till postorogena graniterna och pegmatiterna. Det är inte ovanligt med 
flera generationer av gångar och många av gångarna är äldre än den svekokarelska 
regionalmetamorfosen. Det förkommer även så kallade” blandade gångar” av 
granitisk porfyr med amfibolitgångarna, med olika grader av blandning och 
hybridisering av basiska och sura komponeter (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 
2011). 
 I Bergslagen är sen- till postorogena graniter vanligt förekommande och är 
huvudsakligen av två slag. Örebrograniten i Närke och Fellingsbrograniten mellan 
Köping och Lindesberg är av det ena slaget; grovkorniga, vanligen rödaktiga, grov- 
eller småporfyriska graniter. Graniter av det här slaget återföljs endast sparsamt av 
pegmatiter. Stockholmsgraniten och Malingsbograniten söder om Ludvika är av det 
andra slaget; är fin- till medelkorniga, grå eller rödaktiga, underordnat småporfyriska 
graniter men är vanligen jämnkorniga (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). 
Stockholmsgraniten har radiometriskt åldersbestämts till drygt.1,8 miljarder år 
(Ivarsson & Johansson, 1995). Graniter av det här slaget är ofta pegmatitrika och 
förekommer i områden med sedimentära bergarter. De kan även kallas 
”tvåglimmergraniter” då de ofta innehåller både biotit och muskovit, eller S-graniter 
(där S står för sediment ursprung). Ofta innehåller graniterna xenoliter av den äldre 
berggrunden och spår av migmatitisering. Fellingsbro- och Örebrograniterna har 
högre halter av spårelementen niob (Nb) och yttrium (Y) jämfört med Stockholm-
Malingsbo graniterna (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). Dessa graniter är 
ofta fluorit-allanit bärande och har förhöjda halter av uran och torium (Smeds, 1990). 
De pegmatitrika och pegmatitfattiga granittyperna uppträder ibland växelvis i 
Bergslagen (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). De sen- och postorogena 
graniterna i den södra regionen har åldersbestämningar mellan 1,87 och 1,75 
miljarder år (Stephens et al., 2009). I granitmassiv av de sen- och postorogena 
graniterna finns pegmatiter och som hör samman med dessa. De finns även utan 
geografiskt samband till granitmassiven de men hör ändå samman med sen- och 
postorogena graniterna. I samband med ådergnejsomvandlingen och uppkomsten av 
S-graniterna under regionalmetamorfosen skedde en storskalig pegmatitbildning i 
området. Omfattningen av pegmatiter som kan ha bildats ur restlösningar från de 
tidigorogena graniternas magmor anses vara mycket mer begränsad. Brett kan 
pegmatiterna i Bergslagen delas in i de två kategorierna enkla och komplexa. Enkla 
pegmatiter består i princip bara av kvarts, fältspat och glimmer (Lundqvist, Lundqvist 
& Lindström, 2011). Komplexa pegmatiter delas upp i två huvudtyper; NYF-typen och 
LCT-typen. NYF står för niob-yttrium-fluor och LCT står för litium-cesium-tantal 
(Simmons et al., 2003), vilket kommer att beskrivas mer i detalj längre fram i arbetet. 
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2.1.3 Regional deformation och metamorfa processer  
Den metamorfa graden varierar i Bergsalgen; från amfibolit- till granulit facies i de 
södra delarna och från grönskiffer- till amfibolit facies i de västra delarna (Stephens 
et al., 2009). De svekofenniska ytbergarterna och de äldre (tidigorogena) intrusiven i 
området har påverkats av mer betydande omvandlingar och deformationer. Det finns 
mycket som tyder på att deformation skedde i tidsintervallet som de tidigorogena 
djupbergarterna bildades (fram till ca.1,87 miljarder år). De sen-till postorogena (de 
yngre) intrusiven har mestadels deformerats sprött (förkastningar etc.) eller i 
skjuvzoner. Flertalet dateringar finns för den svekokarelska huvudmetamorfosen och 
veckningen i södra regionen. Bland annat har åldern 1 85 Ga erhållits för en 
migmatitgranit (datering av monazit) från Köpingtrakten och migmatitåldrar kring 
1,84–1,83 Ga erhållits i området väster om Norrtälje och söder om Stockholm 
(Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 2011). Askersundsgranitens relationer till äldre 
berggrund har även används för att bedöma åldern av den svekokarelska 
huvuddeformationen där graniten själv är delaktig i yngre deformationsfaser men 
uppträder avskärande i relation till vissa veckstrukturer (Lundqvist, Lundqvist & 
Lindström, 2011). Huvudfaserna av deformation och metamorfos ligger 
sammanfattningsvis mellan 1,85–1,80 Ga i den södra regionen men det finns även 
äldre faser mellan 1,89–1,87 Ga i de norra delarna av regionen (Lundqvist, Lundqvist 
& Lindström, 2011; Stephens et al. 2009).  
  Tektoniskt har Bergslagen påverkats av ett stort antal nordvästliga till 
västnordvästliga plastiska skjuvzoner, ofta med ett dextralt rörelsemönster. Dessa är 
reaktiverade och innehåller ofta också omfattande spröd deformation. Den spröda 
deformationen visar sig bland annat i form av kvartsläkta breccior. Dessa plastiska 
skjuvzoner kan korreleras med en ost-västlig extension och förekommer i norra 
Uppland, i Sörmland-Östergötland och nordöstra Småland (Lundqvist, Lundqvist & 
Lindström, 2011). En plattektonisk tolkningsmodell över hela den södra regionen 
framfördes 2008 av Hermansson et al., som innebär att omkring 1,86 Ga skedde fler 
faser av deformation och metamorfos. Vid en nordostligt stupande subduktionszon 
skedde en snedriktad transtension och transpression vilket orsakade den omfattande 
regionala deformationen och metamorfosen. Yngre faser av sådan deformation och 
metamorfos är huvudsakligen kopplat till de sydligare delarna av regionen. Enligt 
samma modell är den norra delen av regionens yngre faser mer begränsade 
skjuvzoner med kraftig plastisk deformation. Modellen sätts i samband med 
”migratory tectonic switching”, vilket betyder att läget mellan kompression och 
extension växlar medan subduktionszonen ändrar läge (Hermansson, et al., 2008).  

2.1.4 Lokalgeologi 
Några kilometer sydväst om Björbo i Dalarna ligger det gamla pegmatitbrottet 
Flintgruvan. Flintgruvan ligger vid Kopslahyttan (figur 2) och Romme Alpin och de 
lokala bergarterna domineras av äldre metavulkaniter genomslagna av tidiga - 
senorogena graniter och tidigorogen gabbro (figur 2). Precis som i övriga Bergslagen 
har Kopslahyttanområdet påverkats av den svekokarelska regionalmetamorfosen. 
Nyligen utförda studier av mineraliseringar i området har uppvisat en rad olika typer 
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av järnoxidmineraliseringar. I Kopslahyttan har man identifierat apatit- och silikat-
bandad magnetit i form av apatitjärnmalm och sprickbunden magnetitmineraliseringar 
av sannolikt hydrotermalt ursprung, liksom delvis skarnbandad magnetitmalm 
(Jonsson et al., 2015). Mineraliseringarna återfinns i äldre metavulkaniter med Ö-V 
strykningar och sydlig stupning. De äldre metavulkaniterna är omgivna tidigorogena 
graniter och associerad gabbro (figur 2). Flera typer av järnoxidmineraliseringar i 
Kopslahyttan uppvisade förhöjningar av REE, vissa väldigt mycket mer än andra. I ett 
prov från Haggruvan uppmättes de högsta koncentrationerna. Gemensamt för alla 
järnoxidmineraliseringar som undersökts var en distinkt negativ europium-(Eu) 
anomali. Området uppvisar flera pegmatiter och apliter (Jonsson et al., 2015). 
Pegmatiten ifråga är förmodligen mycket yngre än de omgivande REE-rika 
järnmalmerna. 

 

Figur 2. Förenklad geologiska karta kring Kopslahyttan området (modifierad efter Jonsson et 
al., 2015). Pegmatitbrottet Flintgruvan är utmarkerat. 

2.2 Granitpegmatiter och deras systematik 
Termen pegmatit används för att beskriva grovkorniga till mycket grovkorniga 
gångbergarter. Pegmatit är den bergart som har bredast spann av kornstorlekar, vilka 
kan variera från tiotals meter till korn mindre än en millimeter. När man talar om 
pegmatiter refererar man oftast till en bergart med huvudsakligen granitisk 
sammansättning. Egentligen kan de dock vara vilken typ av intrusiv bergart som 
helst, allt från ultramafisk till granitisk och syenitisk. Pegmatiter är kända för att kunna 
uppvisa mycket stora kristaller och är källor till några av världens mest eftertraktade 
ädelstenar. (Simmons et al., 2003). Pegmatiter av granitisk samansättning består 
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således grovt sett av kvarts, fältspat och glimmer (Lundqvist, Lundqvist & Lindström, 
2011). Det speciella med pegmatiter är att de kan vara anrikade på många och 
ovanliga eller sällsynta metaller, och då även också innehålla väldigt många olika 
exotiska och ovanliga mineral. De är därför den enda signifikanta källan till många 
exotiska mineral med höga halter av exempelvis de sällsynta jordartsmetallerna, som 
i fallet med mineralen tillhörande samarskit- och aeschynitgrupperna (Simmons et al., 
2003).  
  Pegmatiter är, som nämns tidigare, gångbergarter, med vilket alltså menas att 
pegmatitsmältorna tränger upp i sprickor i omgivande berg och bildar ”gångar”, när 
de kristalliserar. Pegmatiter bildas genom fraktionering av vattenrika smältor med 
granitisk sammansättning. Pegmatitsmältorna är bland det sista som kristalliseras ur 
grundmagman. Restsmältan är då berikad på bl.a. fluider, flyktiga och s.k. 
inkompatibla element. Komponenter som är viktiga för att minska viskositeten och 
reducera stelningstemperaturen är vatten och/eller andra flyktiga element och 
molekyler som Li, B, P, F och CO2. De inkompatibla elementen är bland annat Cs, 
Be, Ta, Nb, REE, Zr, U och Sn, vilka p.g.a. sina kemiska egenskaper inte gärna går 
in i de vanliga bergartsbildande mineralen, och på så vis ackumuleras i restsmältan; 
den blir alltså anrikad på dem. Detta förklarar varför ovanliga och exotiska mineral är 
så pass vanliga som de är i granitiska pegmatiter. (Simmons et al., 2003).  
  Pegmatiter delas brett och översiktligt in i tre huvudkategorier baserat på deras 
inre struktur. De tre huvudkategorierna är enkla, zonerade och komplexa pegmatiter. 
Den inre texturen hos de enklaste och mest primitiva pegmatiterna är rakt igenom 
homogen. Den inre texturen hos zonerade pegmatiter är enligt Simmons et al. (2003) 
heterogen, vanligen med en gränszon, en väggzon, en mellanliggande zon, en 
marginalzon runt kärnan och en central zon d.v.s. kärnan mestadels bestående av 
kvarts. Komplexa pegmatiter har samma inre struktur som zonerade pegmatiter men 
innehåller även klippande metasomatiska zoner, eller ersättningszoner (Simmons et 
al., 2003). 
  Pegmatiter har flera olika klassifikationssystem men den mest kända och idag 
använda är det som lades fram av Černý (1991). Systemet har fyra huvudkategorier 
och bygger på en kombination av metamorf grad, bildningsdjup och innehåll av 
spårelement. Enligt Simmons et al. (2003) är den första kategorin abyssala 
pegmatiter (hög metamorf grad, högt till lågt tryck), den andra är muskovitpegmatiter 
(låg temperatur och högt tryck), den tredje är sällsynta-elementpegmatiter, eng. rare 
element pegmatites (låg temperatur och tryck) och den fjärde är miarolitiska 
pegmatiter (ytlig nivå) (figur 3). Sällsynta element-kategorin tillhör komplexa 
pegmatiter och delas upp i de två huvudtyperna; NYF-typen och LCT-typen 
(Simmons et al., 2003).  
  Pegmatiter av typen sällsynta element kan vidare klassificeras i undergrupper. 
Sällsynta element pegmatiterna delas in i 5 grupper; sällsynta jordarter, beryll, 
komplexa, albit-spodumen och albit (figur 3). Systemet bygger på geokemisk signatur 
och typiska mineral för respektive undergrupp. Ytterligare klassificeringssystem finns 
av t.ex. NYF-typen. Klassifikationssystemet bygger även det delvis på geokemisk 
signatur, men även associerade mineral samt vilken grupp pegmatiten och pegmatit 
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undergruppen tillhör. T.ex. så hör pegmatiter av allanittypen till den metaluminösa 
gruppen med associerade mineral som fluorit, zirkon, monazit, magnetit, ilimenit och 
rutil (Simmons et al., 2003). 

 

Figur 3. Černýs (1991) klassifikation av granitpegmatiter (modifierad efter Simmons et al., 
2003). 

2.2.1 Mineralogi 
Som nämns tidigare består enkla granitpegmatiter av kvarts, kalifältspat, plagioklas, 
biotit och/eller muskovit. Många pegmatiter har dock en mycket mer komplex 
mineralogi. En liten introduktion till granitpegmatiternas mineralogi är därför 
nödvändig. 
  Kvarts (SiO2) är en tektosilikat, medlem i kvartsgruppen och utöver fältspaterna 
det vanligast förekommande mineralet i granitiska pegmatiter. Kvartsgruppen 
inkluderar generellt även bl.a. tridymit, opal, kristobalit, coesit och stishovit. Mineralen 
är stabila under vissa förhållanden d.v.s. specifika tryck och temperaturer. Det finns 
ett flertal polymorfer av SiO2, och kan vara av två typer; α-kvarts eller β-kvarts. β-
kvarts är stabil vid högre temperaturer (>573°C) och 1atm. α-kvarts är stabil vid lägre 
temperaturer (< 573°C). En strukturell konvertering av β-kvarts till α-kvarts sker 
därför vid ~ 573°C och ett resultat av denna konvertering är kristallformer som så 
kallade Dauphinétvillingar. β-kvarts tillhör det hexagonala kristallsystemet och α-
kvarts det trigonala. Kvartsens morfologi är ofta prismatisk men kan variera kraftigt, 
alltifrån kilformade till oregelbundna former eller massiv, vilket är vanligast i 
pegmatiter. Kvarts är ofta färglös men förekommer i en mängd olika färger, som 
orsakas av föroreningar (spårelement) i mineralet (Simmons et al., 2003).  
  Fältspatgruppen inkluderar en större grupp tektosilikat som kan delas in i två 
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undergrupper; alkalifältspatgruppen och plagioklasgruppen. Till alkalifältspatgruppen 
hör de kaliumrika mineralen mikroklin, ortoklas och sanidin (KAlSi3O8) som alla är 
polymorfa. De natriumrika alkalifältspaterna (NaAlSi3O8) inkluderar albit och 
anortoklas. Mikroklin, anortoklas och albit tillhör det triklina kristallsystemet, ortoklas 
och sanidin det monoklina. Kalifältspat förekommer i varierande färger allt från vit till 
grå, rosa, röd, gul och grön till blågrön. Plagioklasgruppen (NaAlSi3O8  CaAl2Si3O8) 
inkluderar albit och anortit som tillhör det triklina kristallsystemet. Plagioklasgruppen 
delas upp till albit eller anortit beroende på halten av albit resp. anortit. Det 
förekommer även andra mer ovanliga fältspater så som celsian (BaAl2Si2O8) och 
ammoniumfältspat (NH4 AlSi3O8) i pegmatiter, men de är ovanliga eller sällsynta. 
Kalciumrik plagioklas är vanligen mer grå till färgen medan natriumrik plagioklas kan 
ta toner från vit till grå till ljust blå. Tvillingbildningar i fältspat är vanligt 
förekommande; enkla tvillingar i sanidin och ortoklas, lamellära i plagioklas och 
korsande lamellära i mikroklin (Simmons et al., 2003) och plagioklas (Back, Fleischer 
& Mandarino, 2014). De vanligast förekommande fältspaterna i granitpegmatiter är 
plagioklas av albit typen och kalifältspat med hög kaliumhalt, d.v.s. mikroklin och 
ortoklas (London, 2015). 
  Glimmergruppen är fyllosilikater som varierar mycket i fysiska egenskaper och 
sammansättning. Karakteristiska gemensamma egenskaper är den tunnskiviga 
morfologin med en perfekt basal spaltning, vilka uppkommer på grund av deras 
skiktartade atomstruktur. Glimmermineral som förekommer i pegmatiter inkluderar 
bland annat muskovit, biotit, lepidolit, zinnwaldit, flogopit och klorit (tabell 1). Alla 
nämnda glimmermineral tillhör det monoklina kristallsystemet (Simmons et al., 2003) 

Tabell 1. Vanligt förekommande glimmermineral i granitpegmatiter (baserat på Simmons et 
al., 2003). 

Mineralgrupp Medlemmar i grupp 
Muskovit, Kal2(AlSi3O10)(F,OH)2  

Biotit, K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2 Annit, KFe
2+

3AlSi3O10(F,OH)2 
Eastonit, KMg2Al3Si2O10(F,OH)2 

Lepidolit, K(Li,Al,Rb)3(Al,Si)4O10(F,OH)2 Polylitionit, KLi2AlSi4O10(F,OH)2 
Trilitionit, KLi1,5Al1,5AlSi3O10(F,OH)2 

Zinnwaldit, KLiFeAl(AlSi3)O10(F,OH)2 Polylitionit, KLi2AlSi4O10(F,OH)2 
Siderofyllit, KFe2Al3Si2O10(F,OH)2 

Klorit, 
(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6 

Cookeit, LiAl4(AlSi3)O10(OH)2 

 
Muskovit förekommer framför allt i aluminiumövermättade pegmatiter. Färgen 
varierar från ljus till mörkbrun, grönaktig och färglös till gul. Biotitgruppen är ett 
mycket vanligt förekommande mineral i merparten av pegmatiter, framför allt i mindre 
utvecklade pegmatiter. Biotit är typiskt mörk till färgen, svart till mörkbrun eller 
grönsvart. Lepidolitgruppen förekommer nästan uteslutande i LCT-pegmatiter. 
Lepidolit förekommer på olika sätt, bl.a. ersätter det andra mineral, som turmalin. 
Typiska färger är rosa till lila. Zinnwalditgruppen är vanligt förekommande mineral i 
både LCT- och NYF-pegmatiter. Oscillerande zonering är vanligt förekommande. 
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Färgen hos zinnwaldit varierar ifrån silvergrå till grönaktig och gul till brun. 
Kloritgruppens mineral förekommer ofta i pegmatiter som omvandlingsprodukter av 
Mg-Fe-silikater och då framför allt av biotit. Cookeit är typiskt finkornig medan de 
övriga kloritmineralen kan förekomma både som finkorniga omvandlingar och större 
kristaller (Simmons et al., 2003). 
  Andra mineral som typiskt är associerade med granitpegmatiter är 
turmalingruppen, berylliummineralen, granatgruppen, litium-aluminiumsilikater, 
oxider, olika fosfater och i någon utsträckning karbonater. De primära mineralen från 
dessa grupper som förekommer i granitpegmatiter listats i tabell nedan (tabell 2). 
Sulfider är inte lika vanligt förekommande, men mineral som pyrit, arsenikkis, löllingit, 
zinkblände, magnetkis och molybdenit kan emellanåt återfinnas i granitiska 
pegmatiter. Epidotgruppen och topas är andra mineral som kan förekomma i 
granitpegmatiter (Simmons et al., 2003). 

Tabell 2. Mineral som kan förekomma i granitpegmatiter (baserat på Simmons et al., 2003). 

Mineralgrupp Exempel på primära mineral 
Turmalin Elbait, foitit, olenit, rossmannit, liddicoatit, 

dravit 
Beryll Krysoberyll, fenakit, bavenit, bertrandit, 

euklas, milarit, bazzit 
Granat Spessartin, almandin 

Litium-aluminiumsilikater Spodumen, petalit, eukryptit 
Oxider Kassiterit, gahnit, hematit, magnetit, ilmenit, 

uraninit, thorianit, rutil, anatas, brookit, 
kolumbit-tantalit 

Fosfater Fluorapatit, amblygonit, monazit, xenotim, 
arrojadit, alluaudit 

Karbonater Siderit, kalcit 
 

2.2.2 Områdets pegmatiter 
De mer utvecklade svekokarelska pegmatiterna kan delas in i två huvudtyper; NYF-
typen och LCT-typen (Smeds, 1990); primitiva granitpegmatiter är typiskt äldre. Båda 
är av senorogent ursprung. NYF-typen består av tre underklasser: a) pegmatiter som 
är associerade med det transskandinaviska magmatiskabältet, b) pegmatiter i 
migmatitisk miljö, och c) pegmatiter med beryll och granat i områden som domineras 
främst av medelhögt metamorfoserade felsiska metavulkaniter. De senare 
pegmatiterna innehåller typiskt mineral som beryll, monazit och topas. LCT-typens 
pegmatiter förekommer framför allt i metasedimentära bergarter och är innehåller 
karakteristiskt mineral som turmalin, Li-aluminiumsilikater, granat, beryll, primära 
(Ca)-Fe-Mn-fosfater och kolumbit-tantalit. NYF-pegmatiterna har lägre aluminiumhalt 
än LCT-typen (Smeds, 1990).  
  Pegmatiterna i nordvästra Bergslagen domineras av NYF-typen och då framförallt 
av sådana tillhörande c-klassen enligt indelningen ovan. I de delar av Bergslagen 
som dominerara av metasedimentära bergarter är pegmatiter av LCT-typen mer 
vanligt förekommande än NYF-typen. Pegmatiter av NYF-typen klass b förekommer 
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sporadiskt över hela Bergslagen med undantag för det nordöstra området. 
Bergslagens nordöstra del är överlag pegmatitfattigt, bortsätt från kustområdet där 
NYF-typen av c-klassen dominerar. I pegmatiter och apliter tillhörande senorogena 
graniter har molydbdenglans hittas, framför allt i Bergslagens västra delar. I mindre 
fraktionerade pegmatiter i t.ex. Falunområdet förekommer magnetit (Smeds, 1990).  
  Sörmland domineras av paragnejser, ofta kallade ”Sörmlandsgnejser”. 
Sörmlandsgnejserna är ådergnejser och alltså migmatitiska. De är bildade av 
metasediment och tidigorogena intrusioner. Ett bälte av bättre bevarade senorogena 
bergarter, rika på korsklippande pegmatiter omger Sörmlandsgnejsområdet. Vanligen 
anses pegmatiterna i Sörmland vara relaterade till de senorogena graniterna. I de 
metavulkaniska områdena förekommer ofta magnetit i pegmatiterna och i områdena 
Godegård, Utö och Kolmården återfinns kluster av beryll-fosfat-kolumbit bärande 
pegmatiter (Smeds, 1990). 

2.3 De sällsynta jordartsmetallerna 
De sällsynta jordartsmetallerna-, (engelsk kortform REE, för Rare Earth Elements,-) 
tillhör grupp 3 (övergångsmetallerna) i det periodiska systemet. REE-metallerna är 17 
stycken och inkluderar lantanoiderna (57-71) samt yttrium (39) och skandium (21) 
(Chakhmouradian & Wall, 2012). Skandium återfinns dock sällan i samma mineral 
som andra REE, trots att det har liknande egenskaper. De övriga REE tenderar dock 
alltid att förekomma tillsammans i mineral på grund av deras kemiskt mycket 
likartade egenskaper. Väl anrikade ur sitt värdmineral är REE också svåra att 
separera från varandra, just på grund av dessa kemiska likheter (Hatch 2012). 
Namnet ”sällsynta jordartsmetaller” indikerar att dessa element skulle vara ovanliga i 
jordskorpan vilket i sig är något missvisande. Det finns t.ex. mycket större 
genomsnittshalter i jordskorpan av yttrium och cerium än av ädelmetallerna, liksom 
tenn, kvicksilver och molybden (Chakhmouradian & Wall, 2012). Dock är 
koncentrerade förekomster av många REE väldigt få i jämförelse med andra metaller. 
Värt att notera är att fördelningen mellan jämna och udda atomnummer, där REE 
med jämna atomnummer är mer vanligt förekommande än REE med udda 
atomnummer. Detta beror på att på att elementen har olika bindningsenergier och 
därmed skapar en relativ stabilitet av atomkärnan med parade och oparade 
nukleoner (Chakhmouradian & Wall, 2012).  
  Lantanoidernas jonradie minskar med ökande atomnummer och denna trend beror 
på den ökande attraktionen mellan kärnorna och 6s- elektronerna på grunda av 4f-
elekronernas dåliga skärmningsegenskaper. Detta fenomen är även kallat 
lantanoidkontraktion. På grund av kontraktionerna uppvisar REE systematiska 
variationer i sin fördelning mellan smälta och kristall och i samexisterande fluider med 
olika sammansättningar.  Med minskande jonradie minskar tendensen för att REE 
fördelas i smälta, under sådana förhållhanden som råder i övre manteln 
(Chakhmouradian & Wall, 2012). 
  REE kan vidare delas upp i två subgrupper; lätta REE (LREE) och tunga REE 
(HREE). LREE inkluderar elementen med atomnummer 57-63, vilka är lantan (La), 
cerium (Ce), praseodym (Pr), neodym (Nd), prometium (Pm), samarium (Sm) och 
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europium (Eu). HREE inkluderar elementen med atomnummer 64-71 och 39, vilka är 
gadolinium (64), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), tulium 
(Tm), ytterbyium (Yb), lutetium (Lu) och yttrium (Y) (Sadeghi & Andersson, 2015). 
HREE förekommer i mindre utsträckning i jordskorpan och är alltså mera ovanliga än 
LREE. Prometium (Pm) förekommer i väldigt små kvantiteter i jordskorpan och 
minskar med tiden. Detta beror på att Pm är radioaktivt och inte har några stabila 
isotoper (Hatch 2012). 
  Enligt Chakhmouradian & Wall (2012) är de REE-förande mineralen dominerade 
av silikater (43 %) följt av karbonater (23 %), oxider (14 %), fosfater och relaterade 
oxysalter (14 %), samt sulfater (1 species). Majoriteten av REE-mineral (96 %) 
domineras av jordartsmetallerna Y, La, Ce eller Nd och de få återstående procenten 
domineras av REE med jämna atomnummer. Många mineral som inte innehåller 
REE som en essentiell komponent, kan ändå innehålla förhöjda koncentrationer av 
REE då dessa har ersatt (substituterat) katjoner i kristallstrukturen med jämförbara 
radier och laddningar (Chakhmouradian & Wall, 2012); exempel på vanliga mineral 
där detta kan förekomma är fluorit och fluorapatit (Jonsson, Högdahl & Arvanitidis 
2015).  
  Fergusonitgruppen, euxenitgruppen, samarskitgruppen, aeschynitgruppen och 
ishikawait är (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider som förekommer i granitiska 
pegmatiter. De radioaktiva elementen förstör mineralens kristallstruktur, d.v.s. gör 
mineralen metamikta vilket kan omöjligöra en identifikation genom röntgendiffraktion. 
På grund av detta är den mest pålitliga metoden för en identifiering av dessa mineral 
att undersöka den kemiska sammansättningen (Ercit, 2005), trots den brist på 
strukturell kontroll som detta innebär. Fergusonitgruppensmineral förekommer 
vanligen i NYF-pegmatiter. Monazit kan innehålla större mängder torium vilket gör 
det radioaktivt. Monazit och xenotim återfinns i både NYF- och LCT-pegmatiter men 
framför allt i NYF-typen. Allanit och gadolinit förekommer i NYF-pegmatiter och är 
vanligen associerade med varandra (Simmons et al., 2003), medan primitiva 
pegmatiter typiskt innehåller endast allanit.    
  REE-förande mineral som återfinns i granitiska pegmatiter är mestadels silikater, 
oxider och fosfater, vilka listas i tabell 3. 
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Tabell 3. Typiska REE-förande mineral i sällsynta-elementpegmatiter och deras associerade 
mineral (baserat på Simmons et al., 2003). 

Klass Mineralgrupp Mineral Associerade 
mineral 

Silikater Berylliumförande Gadolinit-(Y) 
Gadolinit-(Ce) 
 

Allanit, zirkon, 
fergusonit, fluorit, 
samarskit, rutil 

Epidot (NYF-typen) Allanit-(Y) 
Allanit-(Ce) 
Allanit-(La) 
 

Monazit, ilmenit, 
zirkon, fluorit, 
magnetit, rutil 

Oxider Fergusonit (NYF-
typen) 

Fergusonit-(Y, REE) Allanit 

Euxenit Euxenit-(Y, REE) 
Tanteuxenit-(Y, REE) 
Polycras-(Y, REE) 

Monazit, xenotim, 
zirkon, ilmenit, 
turmalin, aeschynit 
,  

Aeschynit Aeschynit-(Ce) 
Aeschynit-(Y) 
Aeschynit-(Nd) 
Niobaeschynit-(Ce) 
Tantalaeschynit-(Ce) 
Vigezzit-(Ce)

 

Samarskit Samarskit-(Y)  
 Ishikawait-(Y)  

Fosfater (NYF-typen > LCT-
typen) 

Monazit-(Ce) Zirkon, titanit, 
kolumbit, xenotim

Xenotim-(Y) Zirkon, fluorit, 
hematit, monazit

 

2.3.1 (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider   
Som nämnt tidigare är komplexa (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxidmineral associerade 
med granitiska sällsynta-elementpegmatiter (Duran et al., 2016). Aeschynit- och 
exunenitgrupperna har den generella formeln AB2O6 och samarskit- och 
fergusonitgrupperna den generalla formeln ABO4, där A-positionen huvudsakligen 
upptas av Y, REE, Ca, U, Th, och B-positionen huvudsakligen upptas av Nb, Ta, Ti 
(Duran et al. 2016). I sammansättningar där B-positionen är dominerad av Ti krävs 
enligt Ercit (2005) en A-katjon med en nettoladdning högre än 3+. Det kravet kan 
uppfyllas genom ett visst utbyte av (Y,REE)3+ med (U,Th)4+ och U6+. 
Aeschynitstrukturen tenderar att föredra större katjoner än euxenitstrukturen, vilket 
leder till att aeschynitgruppens mineral har ett större LREE: (Y + HREE) förhållande 
än euxenitgruppens. Generellt har granitiska pegmatiter ett relativt högt (Y + HREE) -
innehåll och ett lågt LREE innehåll (Ercit, 2005). Då (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-
oxiderna ofta innehåller betydande koncentrationer av de radioaktiva grundämnena 
U och Th, kommer de att med tiden drabbas av strukturella skador. Detta leder 
vanligen till att mineralen blir amorfa, vilket i sin tur bl.a. leder till en volymsexpansion 
av mineralen. Runt metamikta mineral kan denna volymsexpansion resultera i 
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radiella sprickor vilka kan fungera som passager för fluider. Strålningen kan också 
leda till uppkomsten av skador i omgivande icke-radioaktiva mineral. Dessa kan 
betraktas som startpunkten för omvandlingsprocesser (Duran et al., 2016). Att 
element som inte är inkluderade i de ideala kemiska mineralformlerna kan förkomma 
beror på att liknande jonradier och laddningar bidrar till många liknande kemiska och 
fysikaliska egenskaper. Joner med en laddningsskillnad som inte överstiger 1 enhet 
och en likartad radie kan därför bete sig liknande och substituera för varandra (Hägg, 
1963). Detta gäller förstås även för andra mineral. 

3. Metodik 
I detta avsnitt följer en beskrivning av hur polerproven framställdes och hur 
karakteriseringen av polerproven genomfördes i malmmikroskop. Avsnittet inkluderar 
även en introduktion av instrumenten som användes i studien. En generell 
introduktion till malmmikroskopi gavs av Erik Jonsson (SGU/UU) vid projektstarten. 

3.1 Framställning av polerprov 
De utvalda pegmatitstufferna undersöktes för områden och aggregat lämpliga för 
studien. Samanlagt valdes sex prov ut att tillverkas från fem stycken stuffer. Proverna 
sågades sedan ut till anpassade poleringsstorlekar. Sågningen utfördes i såglabbet 
på institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. Nästa steg var att gjuta in 
proverna i epoxy. Epoxyn var av märket Struers, EpoFix. Epoxyn och en härdare 
(15/2ml) blandades försiktigt i ca.10 minuter för att minimera antalet luftbubblor. 
Proven lades i ingjutningsbehållare med undersökningssidan nedåt mot en löstagbar 
botten. Epoxyn hälldes försiktigt på över provet och en etikett med provbeteckningen 
med texten vänd uppåt placerades i behållaren med en pincett. Epoxyn fick sedan 
härda i ett dragskåp i 24 timmar och ”puckarna” avlägsnades sedan genom den 
löstagbara bottnen.  
  Slipningen av proverna genomfördes i fyra steg med minskande kornstorlek på 
polermedlet. Slipmedlet som användes var kiselkarbid (karborundum) från BUEHLER 
och storlekarna hos fraktionerna var i MESH. Kornstorlekarna som användes var 180 
(80μm), 320 (45μm), 800 (18μm) och1200 (12μm). Varje kornstorlek har en 
tillhörande glasplatta som proven slipades på. Glasplattan placerades på våta 
pappershanddukar på arbetsbänken, för att undvika rörelser. Slipmedlet blandades 
med avjoniserat vatten på plattan och proven slipades med cirkulära rörelser. Mellan 
varje fraktionsstorlek placerades proven i en plastkopp och badades i ett 
ultraljudsbad i ca. 5 minuter för att rengöras och undvika kontaminering.  
   Poleringen utfördes i en poleringsmaskin, både manuellt och automatiskt. 
Poleringsmaskinen är av märket Struers LabPol och är även det lokaliserat på 
institutionen för geovetenskaper. Maskinen har två polerskivor, en för manuell och en 
för automatisk polering. Både den manuella och den automatiska polerskivan 
användes i arbetet. Polerduk av utvald kornstorlek klistrades på önskad polerskiva 
och sprejades med matchande polermedel. Lite vatten tillfördes även för att få en 
bättre glidyta. Baserat på provens ingående mineral bestämdes provskivans 
rotationshastighet till 150 varv per minut. Proven fördes i motsatt rörelseriktning i 
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förhållande till skivan, i ett förutbestämt antal minuter eller varv. Därefter roterades 
provet 90° (antingen automatiskt eller manuellt) och polerades i samma antal minuter 
eller varv.  
  Poleringen av proven utfördes i fyra steg där varje steg hade egna polardukar och 
matchande polermedel. I det första steget användes polerduken för 6μm (MD-Dac) 
och polermedlet BUEHLER Meta Di, monocrystalline diamond suspension (6μ). 
Proven polerades med ett tryck på 20N med den automatiska funktionen. Proven 
behövde bearbetas i totalt 20 minuter (5minx4) på den nämnda fraktionen för att gå 
vidare till nästa steg. I det andra steget användes polerduken för 3μm (MD-FLoc) och 
polermedlet Kemet, LIQIUD DIAMOND, typ WX XStr 3 Micron (3μ). Proven 
polerades med ett tryck på 20N och utfördes också med den automatiska 
poleringsfunktionen. Proven polerades i 3 minuter fem gånger innan de bedömdes 
vara redo för nästa steg. Provet betecknat nummer 6 ansågs färdig polerat på denna 
nivå. Ytterligare polering kunde ha genererat en kraftigare relief. I det tredje steget 
användes polerduken för 1μm (MD-Nap) och polermedlet BUEHLER Meta Di, 
monocrystalline diamond suspension (1μ). Poleringen startades med den 
automatiska poleringsfunktionen med ett tryck på 20N. Poleringen genomfördes 
vidare manuellt då provytan inte uppvisade någon större förändring. I det fjärde och 
sista steget användes polerduken för 0,25μm (MD-Nap) och polermedlet BUEHLER 
Poly Di, polycristalline diamond suspension (0,25μ). Poleringen i detta steg utfördes 
manuellt. 
  Mellan varje fraktion rengjordes proven på samma sätt som mellan slipstegen. 
Provytorna undersöktes även kontinuerligt för att avgöra om nästa steg kunde 
påbörjas.  

3.2 Optisk mikroskopi – malmmikroskopi  
I den här studien har malmmikroskopi, alltså polarisationsmikroskop i reflekterat ljus, 
varit den inledande metodiken för att karakterisera mineralen och deras texturella 
relationer i proverna. Malmmikroskop används främst vid studier av opaka mineral, 
men är i varierande grad tillämplig också för andra faser. Vid studier av transparanta 
mineral använder man sig av petrografiska mikroskop. Skillnaden mellan ett 
malmmikroskop och ett petrografiskt mikroskop är att i ett malmmikroskop använder 
man sig av reflekterat polariserat ljus och i ett petrografiskt mikroskop använder man 
sig av genomfallande polariserat ljus. Det senare används i petrografiska mikroskop 
för att kunna se igenom de genomskinliga mineralen.  Opaka mineral uppträder då 
som svarta/mörka med genomfallande ljus. I malmmikroskop där man använder sig 
av reflekterat planpolariserat ljus är de opaka mineralen ljusa (eftersom de ofta är 
metallrika och relativt högreflekterande) och de icke-opaka mineralen mörka eller 
svarta (Craig & Vaughan, 1994).  
 Ett malmmikroskops huvudkomponenter är ljuskällan, polarisatorn och 
analysatorn, ljusreflektorn, objektiven, okularen och ett roterandebord (Gribble & Hall, 
1992).  
  Det finns flera olika typer av ljuskällor till malmmikroskop; vanligen använder man 
sig av en glödlampa eller av en gasurladdningslampa. Ljuskällan består ofta av en 
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volfram-halogen kvartslampa i studentmikroskop, vilket ger ett gulfärgat ljus. För att 
få ett ljus som är så likt dagsljus som möjligt sätts ett blått korrektionsfilter mellan 
ljuskällan och objektivet. 
 Polarisatorn (oftast i äldre mikroskop) tillåter endast linjärt svängande ljus att 
passera och består ofta av antingen en kalcitprisma eller mer vanligen (idag) en 
polaroidfilm (Craig & Vaughan, 1994). Ljuset som passerar polarisatorn blir således 
polariserat, och kallas planpolariserat ljus. I de flesta mikroskop är polarisatorn 
orienterad i öst-västlig riktning (Gribble & Hall, 1992). Polarisatorn är ofta placerad 
inuti belysningssystemet mellan samlingslinsen och illuminatorlinsen i ett 
malmmikroskop (Craig & Vaughan, 1994). Analysatorn fungerar på samma sätt som 
polarisatorn men är in- och utskjutningsbar och normalt orienterad i nord-sydlig 
riktning (Gribble & Hall, 1992). Polarisatorn och analysatorn står vinkelrätt 
motvarandra. Inför man båda dessa får man korspolariserat ljus, vilket gör att man 
kan se mineralens eventuella anisotropi. Många finner anisotropi-effekterna mer 
lättobserverad i malmmikroskopet om analysatorn är ställd några grader från 90° 
positionen. Speciellt påtagligt blir det för mineral som ligger i en grundmassa av mer 
distinkt anisotropa sådana, eller för mineral som är svagt anisotropa (Craig & 
Vaughan, 1994).  
 Ljusreflektorns syfte är att reflektera ljus ned genom objektivet på det polerade 
provet. Ljusreflektorn är placerad ovanför objektivet. Det reflekterade ljuset måste 
dock kunna passera ljusreflektorn på väg upp till okularen. Tre olika typer av 
reflektorer används generellt i malmmikroskop; planglas, spegel med glasplatta eller 
en prisma. Prismor är mest effektiva men väldigt dyra (Gribble & Hall, 1992). 
 Objektiven är placerade ovanför det roterbara provbordet. De är förstorande och 
kan klassificeras efter sin förstoringsförmåga, sin typ av linskonstruktion samt om de 
är byggda för undersökning i olja eller luft. Förstoringarna är oftast från omkring 5X 
upp till cirka 125X och beskriver i vilken grad bilden förstoras medan ljus passerar 
genom objektivet. Linstyperna är akromat, apokromat och fluorit med den 
gemensamma faktorn att de korrigerar sfärisk ljusaberration på olika sätt. 
 För att förstora och synliggöra den primära bilden som objektivet skapar är 
mikroskopet utrustat med en okularlins eller ett okularsystem. Ett vanligt 
okularsystem i mikroskop är ett ”Huygenskt” okular som består av två linser med en 
mellanliggande fast enhet. Förstoringen man får i sådana okular är mellan 5X och 
12X och mellanenheten kan bestå av olika komponenter, men oftast av vinkelräta 
hårkors (Craig & Vaughan, 1994).  
  Det roterandet provbordet som kan höjas och sänkas är placerat under objektiven. 
Som namnet indikerar kan det roteras 360° horisontellt och har gradmarkeringar på 
kanten så att vinkeln kan mätas exakt (Gribble & Hall, 1992).  

3.2.1 Mineral under malmmikroskopet 
När man studerar mineral i ett malmmikroskop observerar man olika fysiska och 
optiska egenskaper hos mineralen så som färg, kristallform, relief, repor, 
polerhårdhet, reflektans, bireflektans, reflektionspleokrism, anisotropi, inre reflektans 
samt strukturer och texturer (Lundh & Rosén, 2011). De egenskaper som specifikt 
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kan studeras i planpolariserat ljus är färg, reflektans, bireflektans, 
reflektionspleokroism, polerhårdhet, strukturer och texturer. I korspolariserat ljus 
studerar man företrädesvis mineralens eventuella anisotropi och inre reflexer (Nesse, 
2013). 
  Färgnyansen betraktaren uppfattar kan vara till stor hjälp för att skilja på olika 
mineral. Oftast skiljer sig många mineral i nyanser eller toner och något mera sällan i 
distinkta färger. Inte minst uppvisar många av malmmineralen nyanser i den gråvita 
skalan. Betraktaren bör ha i åtanke att mineralens färger/nyanser/toner påverkas 
mycket av de kringliggande mineralen. Av det följer att direkt gå efter färg i 
litteraturtabeller därmed kan vara missvisande (Lundh & Rosén, 2011). 
  Relief är en skillnad i topografi mellan olika mineral som kan urskiljas när en 
polerad yta betraktas med påfallande ljus. Detta fenomen beror till stor del på i vilken 
grad mineralens ytor påverkats av poleringen. Ett hårdare mineral kommer inte att 
poleras ned i samma grad som ett mjukare; detta är alltså ett mått på mineralens 
polerhårdhet (Lundh & Rosén, 2011). Polerhårdhet kan därför vara användbart vid 
identifikation av mineral då polerhårdheten är ett mått på mineralets motståndskraft 
mot abrasion (Nesse, 2013). Beroende på hur långvarig och hård poleringen varit 
kommer förstärkningen vara olika. Förekomsten av repor kan även vara ett relativt 
mått på hårdhet. Mjuka mineral ytor får oftare kraftigare och fler repor än hårdare 
mineral under provpoleringen (Lundh & Rosén, 2011). 
   En viktig egenskap hos opaka mineral är mineralets reflektans. Andelen ljus som 
reflekteras tillbaka från mineralytan är ett mått på mineralets reflektans (Nesse, 
2013). Högreflekterande mineral framträder alltså som ljusare än mer 
lågreflekterande mineral (Lundh & Rosén, 2011).  
  Om reflektansen varierar i styrka under rotation i planpolariserat ljus, uppvisar 
mineralet vad som kallas bireflektans. Detta fenomen återfinns hos mineral som inte 
har kubisk kristallstuktur, d.v.s. mineral med lägre symmetri (Nesse, 2013). 
Bireflektansen kan även variera mycket i styrka hos olika mineral, från mycket tydlig 
till knappt observerbar (Lundh & Rosén, 2011).  
  I de fall färgförändringar kan observeras i ett mineral vid rotation under 
planpolariserat ljus, har mineralet vad som kallas reflektionspleokroism.  Även detta 
gäller för mineral med en lägre symmetri än det kubiska systemet (Lundh & Rosén, 
2011). 
  I korspolariserat ljus kan vissa mineral uppvisa anisotropi. Detta innebär medan 
mineralet roterar uppvisar det en variation av ljusstyrka och eventuellt färg. Beroende 
av orienteringen hos den enskilda kristallen så skiljer sig mineralets optiska 
egenskaper åt (Lundh & Rosén, 2011). Kubiska mineral har inte denna egenskap 
utan är vad man kallar optiskt isotropa, d.v.s. de uppvisar ingen skillnad i färg eller 
ljusstyrka (Nesse, 2013).  
  Ljus kan penetrera ned en bit i ett mineral om det inte är helt opakt, och delvis 
reflekteras tillbaka och bli synligt. Detta är mineralets inre reflexer (Nesse, 2103). 
Desto lägre ljusabsorptionsförmåga ett mineral har, desto mer ökar 
penetrationsdjupet för påfallande ljus. Tydligast ser man de inre reflexerna vid 
korngränser eller i sprickor men kan även skymtas inuti mineralet.  De är användbara 



19 
 

vid identifikation av mineral då vissa mineral har den här egenskapen och färgerna är 
ofta karakteristiska (Lundh & Rosén, 2011).  
  Texturer och strukturer är väldigt användbara vid beskrivning och identifikation av 
mineral, och nödvändiga för mera genomgripande tolkningar. Storskaliga strukturer 
och texturer i individuella polerprov kan vara till god hjälp för att tolka och förstå 
bildnings- och omvandlingsprocesser av mineraliseringen. Inneslutningar av ett eller 
flera mineral i ett värdmineral är inte heller ovanligt, och kan i många fall lämna 
värdefull information (Lundh & Rosén, 2011).  
  Zonering är en textur som kan återfinnas i individuella kristaller.  Zonering innebär 
att kristallen ifråga är uppbyggd av olikartade zoner, oftast beroende på variation av 
halten av vissa element. Zonering kan exempelvis förekomma i kristaller som inte har 
utsatts för diffusionsprocesser i samband med regional- eller kontaktmetamorfos 
(Lundh & Rosén, 2011), men är generellt mera ofta observerbart igenom- än på 
fallande ljus.  
  Många mineral uppvisar så kallade tvillingbildning, vilka ofta är karakteristisk för 
vissa mineral (Lundh & Rosén, 2011). Dessa är typiskt lätta att observera under 
korspolariserat ljus om mineralet uppvisar anisotropi (Nesse, 2013). Beroende på 
uppkomsten av tvillingarna så delas tvillingarna i tre grupper; inversionstvillingar, 
deformationstvillingar och tillväxttvillingar. Inversionstvillingar är ofta orienterade i 
skilda riktningar med sammanväxningar inom samma kristall. Dessa uppkommer ofta 
genom inversion då kristallstrukturen hos ett mineral förändras. Detta kan ske genom 
t.ex. en sänkning av temperaturen. Deformationstvillingar är lamellära tvillingar och 
tjocklekarna av dessa är konstanta längs med mineralet. De övergår ofta i 
närliggande mineralkorn. Tillväxttvillingar kan vara lamellära eller enkla. De är ofta 
ojämnt fördelade och bredden på varje tvilling skiljer sig ofta åt och ibland 
förekommer komplext sammanväxta mönster (Lundh & Rosén, 2011).  
  Ett minerals kristallform kan ibland ge bra information för en identifikation (Lundh & 
Rosén, 2011). Välutvecklade kristaller kan hjälpa till att identifiera vilket kristallsystem 
mineralet tillhör. Subhedrala kristaller har en viss kristallform och anhedrala korn har 
inte någon kristallform (Nesse, 2013).  
  Omvandling av ett mineral till ett annat kan även ge information om 
bildningsprocesser. Gränserna mellan det primära och sekundära mineralet kan vara 
distinkta eller diffusa, beroende på omvandlingsprocessen och kristallstrukturerna 
hos den primära och sekundära fasen (Lundh & Rosén, 2011).  

3.3 Mineralogisk karakterisering  
Med den optiska metoden undersöktes proverna genom att varje prov delades in i 
rutor som numrerades. Mineralen i varje ruta beskrevs utifrån sina optiska 
egenskaper och texturer i malmmikroskopet som beskrivet i avsnitt 3.1.1(Mineral 
under malmmikroskopet). Observationer av anisotropi, inre reflexer och tvillingar 
gjordes i korspolariserat påfallande ljus och med 200X förstoring (20X objektivet och 
10X okular). Observationerna tillsammans med resultaten från analysen behandlas 
under avsnitt 4.1 (Analysresultat och provbeskrivningar). 
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3.4 Svepelektronmikroskopi och energidispersiv spektroskopi 
Svepelektronmikroskopi (SEM) är huvudsakligen anpassat för provavbildning med 
kemisk analys som en extra funktion. För studier av kristallmorfologi på en 
mikroskopisk skala är SEM en väldigt effektiv metod, särskilt med moderna 
fältemissionsinstrument. 
  Huvudsakligen består SEM av en elektronkälla, elektronoptiska linser för att 
fokusera elektronerna till en tunn stråle, mekanismer för att svepa elektronstrålen i ett 
raster mönster, en detektor som fångar upp elektronerna som emitteras från provet 
samt ett system som visar bilderna. För att producera bilder sveps en elektronstråle 
över provet medan signalen fångas upp av en elektrondetektor vilken genererar en 
bild på en monitor. SEM använder typiskt två olika detektorer, genom vilka antingen 
topografiska kontraster och/eller sammansättnings kontraster kan observeras. 
Sekundära elektron-(SE) bilder är den vanligaste typen, där provets topografiska 
egenskaper avbildas. Den sekundära elektrondetektorn är placerad på baksidan av 
provkammaren i anslutning till den övre delen av elektronstrålen. Från mycket nära 
ytan av provet, med energier på några få elektronvolt, emitteras sekundära 
elektroner. Med en minskande vinkel mellan elektronstrålen och provytan ökar 
andelen emitterade sekundära elektroner vilket framhäver de topgrafiska dragen i 
bilden. En elektrondetektor av Everhart –Thornley-(E-T)-typen attraherar sekundära 
elektroner, inklusive sådana som avges från hålrum och utskjutande avlägsna delar 
av provet. Den typen ger relativt skuggfria bilder och liknar effekten som skapas 
genom att belysa ett solitt objekt med delvis diffust ljus och delvis direkt riktat ljus. 
Bakåtspridda-elektron (Back-Scattered Electrons; BSE)-bilder används för att 
visualisera kemiskavariationer i provet, men kan även innehålla topografisk 
information. De topografiska kontrasterna blir starkt skuggade då de bakåtspridda 
elektronerna har egen relativt hög energi, vilket gör att de färdas i nästan raka linjer 
och påverkas därför inte i samma utstreckning av E-T detektorn. 
Sammansättningskontrasterna i BSE är direkt kopplat till atomnumret (Z). Detektorn 
är energikänslig och för höga atomnummer finns det en större andel av 
högenergielektroner. Detta återspeglar sig visuellt genom att mineralkorn som har ett 
högre medelatomnummer, Z, blir ljusare i BSE-bilden än mineralkorn med ett lägre 
medelatomnummer. Välpolerade prov krävs för att minimera störningar från 
topografiska effekter. Proven kolbeläggs även tunt för att neutralisera provmineralets 
laddning. En optisk upplösning bättre än 100nm i BSE-läge och 10nm i SE-läge kan 
uppnås i SEM (Reed, 2005).   
  Eftersom SEM med en BSE-detektor inte kan urskilja individuella element, utan 
bara detektera medelatomnummer, så kompletteras SEM ofta med en 
röntgenspektrometer som kan vara av två slag; den ena är en energidispersiv 
spektrometer (EDS) och den andra är våglängds-dispersiv (WDS) (Reed, 2005).  
  I denna studie har EDS använts. EDS registerar röntgenstrålar av alla energier 
samtidigt och producerar en utsignal som efter tidsbaserad insamling och 
bearbetning kan visualiseras som en plott/diagram med intensitet mot 
röntgenfotonenergi. Röntgendetektorsmediet i EDS är en halvledare som antingen 
kan bestå av kisel (Si) eller germanium (Ge) i vilka valensbanden normalt är fullt 
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ockuperade av elektroner. Energigap (1.1eV för Si och 0.7 eV för Ge) separerar 
valens- och ledningsbanden och få elektroner har den termiska energin att hoppa 
över gapet i rumstemperatur; normalt är därför konduktiviteten väldigt låg. 
Fotonelektroner och Auger-elektroner genereras när en röntgenfoton absorberas och 
delvis förlorar sin energi genom att höja elektroner från valensbandet till 
ledningsbandet. Under inverkan av förspänningen som appliceras av detektorn, 
skapas en kort strömpuls vid ankomsten av varje foton som orsakas av elektronernas 
motsatta rörelseriktningar. Röntgenstrålarna når detektorn via ett ”fönster” som typisk 
består av beryllium, vilket kan stå emot atmosfäriskt tryck (Reed, 2005).  
  Även hög raffinerat Si innehåller föroreningar. För att motverka biverkningarna 
detta medför adderas litium (Li). Ge-detektorer kräver ingen addition av Li då de 
tillskilland från Si-detektorer ofta är gjorda av väldigt rena material (HPGe). Si(Li)-
detektorer har vanligen en yta på 10 mm2 och består av en kiselskiva som är ca.3 
mm tjock med ett tunt guldlager som täcker den främre ytan, vilket fungerar som en 
kontakt till förspänningen. En fälteffekttransistor (FET) som fungerar som en 
förstärkare, är ansluten till den bakre ytan av detektorn. Anordningen är monterad på 
en kopparstång vars andra ände är nedsänkt i flytande kväve. Allt är förseglat i ett 
hölje (Reed, 2005).       

3.4.1 SEM-EDS-analys 
Proven som studerades och analyserades i SEM-EDS var prov 1 och 6. Innan SEM-
EDS så belagdes proverna med ett tunt lager kol. Detta utfördes av Abigail Barker på 
Institutionen för geovetenskaper. Analysresultaten av SEM-EDS behandlas under 
avsnittet 4.1 (Analysresultat och provbeskrivningar). 
  Svepelektronmikroskopet som användes under arbetets gång var lokaliserat på 
Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet. Svepelektronmikroskopet var av 
märket ZEISS, modell SUPRA 35VP och BSE-detektorn av modellen RBSR. EDS-
detektorn var av märket EDAX/Ametek, modell SDD Apollo 40 med en vinkel på ca. 
35°. Accelerations spänningen var 20kV och aperaturen var inställd på 60μm.  

4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas analysresultaten från SEM-EDS tillsammans med 
observationerna i malmmikroskopet i avsnitt 4.1. (Analysresultat och 
provbeskrivningar). Mineralkorn i proven punktanalyserades för kemisk 
sammansättning och atomprocent i EDS. Identifieringar av mineralen baserades på 
beräkning av empiriska formler och litteraturdata.  

4.1 Analysresultat och provbeskrivningar 
Prov 1: 
Genomgående för prov 1 var en lågreflekterande grundmassa med större och mindre 
anhedrala aggregat av mediumreflekterande mineral. Vissa delar av grundmassan 
hade korsande tvillinglameller. Dessa är typiska för kalifältspaten mikroklin och 
plagioklasgruppen (Back, Fleischer & Mandarino, 2014). Efter EDS-analys kunde det 
konstateras att den bestod av plagioklas med elementkoncentrationer motsvarande 
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albit-typen (figur 4) (London, 2015). En större relativt lågreflekterande subhedral 
kristall kunde även observeras i SEM. Den kemiska analysen visade att det var 
fluorapatit (figur 4) (tabell 4). Fluorapatiten hade även inneslutningar av andra små 
mineralkorn, som i jämförelse med sin omgivning var ljusare i SEM. Dessa visade sig 
vara sammanväxta kristaller av zirkon och xenotim-(Y) (figur 4,5), vilket inte är helt 
ovanligt (Simmons et al., 2003).  

 

Figur 4. BSE-bild. Subhedral fluorapatitkristall med mindre inneslutningar av zirkon och 
xenotim-(Y). Ap = fluorapatit, Pl = plagioklas, Zr = zirkon, Xe = xenotim-(Y) 
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Figur 5. BSE-bild. Sammanväxta zirkon- och xenotim-(Y)kristaller i fluorapatiten. 
Xe = xenotim-(Y), Zr = zirkon 

Grundmassan runt aggregaten var på många ställen uppsprucken, vilket skulle 
kunna var ett resultat av en volymsexpansion av mineralen (se avsnitt 2.3.1). En 
omvandlingstextur kunde observeras runt aggregaten liksom radiella sprickor som 
propagerade ut i grundmassan. Analysresultaten visade på att det var aeschynit-(Y) 
eller euxenit-(Y) med låga halter av Y, eller möjligtvis en väldigt förorenad rutil (figur 
6) (tabell 4). Det talar i (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxidernas fall för euxenit-(Y), då Nb-
halterna var högre än Ti-halterna (tabell 4). Punktanalyserna gjordes i en del av 
provet där sprickfyllnaden verkade vara ganska konsekvent.  



24 
 

 

Figur 6. BSE-bild. Omvandlingsfas i sprickorna i grundmassan. 
Ox = (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxid, Ru = rutil, Zr = zirkon, Pl = plagioklas 

Aggregaten uppvisade omvandling av en primär fas till en sekundär fas (figur 7). Den 
primära fasen och framför allt den sekundära fasen uppvisade en heterogenitet. Den 
sekundära fasen hade lägre reflektans än den primära fasen. Den primära fasen 
uppvisade ingen anisotropi men hade en mörkbrungulfärg i korspolariserat ljus (figur 
8). Den sekundära fasen uppträdde framför allt runt sprickor i aggregatet och runt 
kanterna på aggregatet. Den sekundära fasen uppvisade en svag anisotropi, 
mörkblå/brun/svart till ljusare nyanser. Både den sekundära och den primära fasen 
visade sig vara (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider med relativit små variationer i 
sammansättningen (tabell 4). Gemensamt var att de innehöll dominerande halter av 
Ti och Y. De innehöll även en låg men konsekvent halt av Si, vilket diskuteras under 
avsnitt 5 (Diskussion och slutsatser). Med analysmetoden som användes kunde det 
bestämmas att dessa var antigen aeschynit-(Y) eller polykras-(Y) (figur 7), vilka delar 
den ideala kemiska formeln Y(Ti,Nb)2O6 (Novák & Śkoda, 2006). Den förstnämnda 
tillhör aeschynitgruppen och den senare euxenitgruppen. Då det enda som skiljer 
dem åt är kristallstrukturen är den rimligaste analysmetoden för en särskiljning och 
korrekt identifiering röntgendiffraktion (XRD) (Novák & Śkoda, 2006). Då mineralen 
troligtvis är metamikta skulle en sådan undersökning i det här fallet inte kunna 
klargöra vilket av de två det är. 
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Figur 7. BSE-bild. Primär fas (p.f) och sekundär fas (s.f) av aeschynit-(Y) eller polykras-(Y) i 
BSE. Ox = (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxid, Zr = zirkon, Xe = xenotim-(Y), Pl = plagioklas 

 

 

Figur 8. (Y,REE,U,Th)-(Nb.Ta,Ti)-oxid i korspolariserat ljus. Ox = (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-
oxid; p.f = primär fas; s.f = sekundär fas. 

I framför allt de större aggregaten kunde även andra mineral observeras. Ett relativt 
optiskt sett mycket högreflekterande mineral förekom framför allt i sprickorna i 
aggregaten och då omgiven av den sekundära fasen. Mineralkornen var oftast 
alldeles för små för att någon anisotropi effekt skulle kunna observeras. Efter analys 
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kunde det konstateras mineralet torde sig vara blyglans (figur 9). Den avvikande 
stökiometrin med för låga svavelhalter (tabell 4) diskuteras i avsnitt 5 (Diskussion och 
slutsatser). I och runt framför allt de större aggregaten observerades även frekvent 
två andra mineral, ett relativt medelreflekterande (högre reflektans än den primära 
fasen) (figur 9) och ett lågreflekterande. Kornformen var i båda fallen anhedral. 
Mineralkornen var ofta uppspruckna och uppvisade omvandlingsfaser kring dessa 
sprickor. Det medelreflekterande mineralets anisotropi var mörkblå till ljusare nyans 
och mörkbrunorange till orangegulbrun. Den kemiska analysen av det 
medelreflekterande mineralet tillsammans med beräkning av empiriska formler 
visade att det var antingen en HREE-förande thorit (Th,U)SiO4 eller thorogummit 
(Th,U)SiO4·nH2O (figur 9) (tabell 4), där HREE dominerades av Y. Thorogummit är 
en hydratiserad form av thorit (Smiths, 1986). Det som talar för att det är thorogummit 
är att mineralytan blev kraftigt brännskada vid skjutningen av elektronstrålen, vilket 
skulle kunna vara strukturellt bundet vatten som gasas av.  

 

Figur 9. BSE-bild. Högreflekterande blyglans i sprickorna omgiven av den sekundära fasen 
av (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxiden. Ox = (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxid, Blg = blyglans, Th = 
thorit/thorogummit 

Det lågreflekterande mineralets anisotropi var mörkbrungul till gulbrun och blå till 
ljusblå. Den kemiska analysen av det lågreflekterande mineralet tillsammans med 
beräkning av empiriska formler visade att det var xenotim-(Y) (figur 4,5) (tabell 4). I 
flertalet av proverna både i grundmassan och i/vid aggregaten kunde euhedrala låg-
medel reflekterande (gråbrun ton) kristaller med hög relief observeras. Kristallerna 
hade en spröddeformerad textur. Den kemiska analysen visade att det var zirkon 
med små halter av Hf (figur 10) (tabell 4). Zirkonen var väldigt uppsprucken och runt 
dessa sprickor kunde en omvandlingsfas med lägre medelatomnummer observeras. I 



27 
 

zirkonkristallen kunde ytterst små relativt högreflekterande och BSE-vita mineralkorn 
observeras. Efter analys kunde det bestämmas att det var en partiellt omvandlad 
uraninit (figur 9) (tabell 4).  
 

 

Figur 10. BSE-bild. Välutvecklad zirkonkristall med en omvandlingsfas i sprickorna och små 
inneslutningar av uraninit. Zr = zirkon, Omf = omvandlingsfas, Urn = uraninit 

Prov 6: 
Prov 6 skilde sig markant ifrån de övriga. Största delen av provet upptas även det av 
ett lågreflekterande material, i det här fallet mestadels av kvarts, vilket konstaterades 
med EDS. Sprickor förekommer, men inte i samma utsträckning. En spricka tvärs 
över provytan var fylld av låg – medium – högreflekterande fibriga eller skiviga 
mineral (figur 11). Det lågreflekterande mineralet hade en mörkbrun/grå ton, det 
mediumreflekterande en ljusgrå ton och det högreflekterande en vit ton. Det 
högreflekterande mineralet förekom även som anhedrala kristaller inneslutna i de 
”fibriga” mineralen (figur 11). Alla mineralen i sprickan uppvisade anisotropi. Det 
lågreflekterande fibriga mineralets anisotropi var mörkbrun/svart till ljusare nyanser. 
Det medelreflekterande fibriga mineralets anisotropi var blå/gult till ljusare nyanser 
och det högreflekterande mineralets anisotropi var mörkbrun/lila till ljusare nyanser. 
Efter analys konstaterades att det lågreflekterande mineralet tillhörde kloritgruppen 
och närmare bestämt av medlemmen klinoklor (tabell 5), det medelreflekterande 
mineralet var en Al-förande titanit (tabell5) och det högreflekterande mineralet var en 
Mn-förande ilmenit (figur 11) (tabell 5).  Mn-förande ilmeniter återfanns även i 
grundmassan (kvarts).  
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Figur 11. BSE-bild. Sprickfyllnaden i prov 6. Den bestod av Mn-ilmenit, klinoklor och en Al-
förande titanit. Qtz = kvarts, Kl = klinoklor, Imn = ilmenit, Ti = titanit  

I grundmassan nära sprickan satt små högreflekterande anhedrala mineralkorn med 
en rosa-vit nyans. Dessa hade en relativt svag relief och anisotropi i färgskalan 
mörkbrun till ljusare nyanser. Analysen visade på att mineralet tillhörde 
gadolinitgruppen och förmodligen var en något omvandlad gadolinit-(Y) (figur 12) 
(tabell 5). Några av dessa satt tillsammans med en ilmenit (figur 11). Även aeschynit-
(Y)/polykras-(Y) fanns närvarande i provet (tabell 5).  
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Figur 12. BSE-bild. Små kristaller av gadolinitgrupp-mineral på växta en ilmenitkristall. Imn = 
ilmenit, Gdl = gadolinitgrupp-mineral 

I tabell 4 och 5 nedan presenteras representativa analyser av alla mineralen som 
identifierades i samband med punktanalyserna av mineralen i prov 1 och prov 6. 
Analysmetoden detekterar inte lättare element så som H, Be, B och där med inte 
heller molekyler som OH. Metoden detekterar även heller inte element så som F och 
O hundraprocentigt, bland annat då element gasas ut under analysens gång. Detta 
kan ge felaktiga värden på dessa i de beräknade empiriska formlerna. En annan 
faktor som försvårar identifikationen av kornen/kristallerna är att vissa av 
mineralytorna som analyserades kanske var för tunna och att elektronstrålen då 
penetrerade ned i underliggande mineral, vilket leder till att elementen från båda 
mineralen kom med i analysen. Elektronstrålenstrålen vandrar även lite grand så 
analysen av riktigt små mineralkorn kan ha störts av att element från mineral utanför 
mineralkornet kan ha detekterats. Beräkningarna av empiriska formler av 
(Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxiderna har utförts på en bas av den generella formeln 
AB2O6 för aeschynit-och euxenitgrupperna. Grunden för att just denna struktur valdes 
ut baserades på en uppskattning av atomprocent förhållandena mellan elementen i A 
och B positionerna. I dessa fall har beräkningarna baserats på en normalisering av B-
positionens ingående element. I de andra beräkningarna har en normaliseringsfaktor 
tagits ut baserat på vilken katjon position som sannolikt är mest realistiskt 
representerad baserat på en ideal kemisk formel. 
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Tabell 4. Prov 1; Data från EDS-analys i tabellen redovisar elementhalten som atomprocent, 
beräknade empiriska formler, ideala kemiska formler och tolkade mineral. Beteckningarna; 
p.f = primär fas och s.f = sekundär fas. Tabellen fortsätter på nästa sida. 

Analys 
punkt 

Element 
(at%) 

Beräknad empirisk formel Ideal kemisk 
formel

Tolkade 
mineral 

F1P1 O (52,82) 
Si (24,81) 
Zr (20,81) 
Hf (1,56) 

(Zr0,93,Hf0,07)Σ=1Si1,11O2,36 Zr(SiO4) 
(IMA CNMNC, 
2016) 

Zirkon 
(IMA CNMNC, 
2016) 

F1P2 O (79,91) 
Pb (5,44) 
U (14,65) 

(U0,73,Pb0,27)Σ=1O3,98 UO2  
(IMA CNMNC, 
2016)

Uraninit (IMA 
CNMNC, 
2016) 

F1P3 O (47,87) 
F (3,18) 
P (19,01) 
Ca 
(29,95) 

Ca5(PO)3,15*F0,55 
* För lite O 

Ca5(PO4)3F (IMA 
CNMNC, 2016) 

Fluorapatit 
(IMA CNMNC, 
2016) 

F1P4 O (58,23) 
Yb (1,84) 
Y (16,35 
P (23,58) 

(Y0,9,Yb0,1)Σ=1P1,3O3,2 YPO4  
(IMA CNMNC, 
2016) 

Xenotim-(Y) 
(IMA CNMNC, 
2016) 

F1P5 O (49,93) 
Na (7,10) 
Al (12,44) 
Si (28,68) 
Ca (1,86) 

(Na0,6Ca0,15)Σ=0,75AlSi2,3O4 NaAlSi3O8 – 
CaAl2Si2O8 (IMA 
CNMNC, 2016) 

Plagioklas 
(Albit) 
(IMA CNMNC, 
2016) 

F1P11 
(s.f) 

O (61,22) 
Si (4,67) 
Yb (1,57) 
Y (6,93) 
Nb (7,14) 
U (1,39) 
Ca (2,64) 
Ti (12,04) 
Dy (0,60) 
Ta (1,80) 

(Y0,57,Yb0,13,Dy0,04,Ca0,22,U0,12) 
Σ=1,08(Ti1,15,Nb0,68,Ta0,17)2O5,83 + 
(Si0,45) 

Y(Ti,Nb)2O6 
(Novák & Śkoda, 
2006) 

Aeschynit-(Y) 
Polykras-(Y) 
(Novák & 
Śkoda, 2006) 

F1P12 
(p.f) 

O (56,98) 
Yb (1,66) 
Si (5,10) 
Y (7,03) 
Nb (8,07) 
Th (0,49) 
U (1,44) 
Ca (3,14) 
Ti (12,90) 
Dy (1,32) 
Ta (1,88) 

(Y0,58,Yb0,14,Dy0,11,Ca0,26,U0,12, 
Th0,04)Σ=1,23(Ti1,13,Nb0,71,Ta0,16)2O4,

98 + (Si0,45) 

Y(Ti,Nb)2O6 
(Novák & Śkoda, 
2006) 

Aeschynit-(Y) 
Polykras-(Y) 
(Novák & 
Śkoda, 2006) 

F1P14 O (69,22) 
Tm (0,68) 
Yb (0,79) 
Si (16,68) 
Y (5,45) 
Th (7,13) 

(Th0,5,Y0,39,Yb0,06,Tm0,05)Σ=1 

Si1,18O4,5 
(Th,U)SiO4 
(Th,U)SiO4·nH2O 
(Smiths, 1986) 

Thorit, 
Thorogummit 
(Smiths, 1986)
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Tabell 4 (forts.) Prov 1; Data från EDS-analys i tabellen redovisar elementhalten i 
atomprocent av elementen, beräknade empiriska formler, ideala kemiska formler och tolkade 
mineral. Beteckningarna; p.f = primär fas och s.f = sekundär fas. 

Analys 
punkt 

Element 
(at%) 

Framtagen empirisk formel Ideala kemisk 
formel

Möjliga 
mineral

F1P17 O (68,91) 
Tm (0,67) 
Yb (0,67) 
Si (16,55) 
Y (5,25) 
Th (7,80) 

(Th0,5,U0,08,Y0,32,Yb0,1)Σ=1 

Si1,14O4,74 
(Th,U)SiO4 
(Th,U)SiO4·nH2O 
(Smiths, 1986) 

Thorit, 
Thorogummit
(Smiths, 
1986) 

F1P16 
(p.f) 

O (61,02) 
Yb (1,78) 
Y (7,33) 
Nb (8,20) 
U (1,74) 
Ca (3,14) 
Ti (13,77) 
Dy (1,16) 
Ta (1,85) 

(Y0,6,Yb0,15,Dy0,09,Ca0,26,U0,14)
Σ=1,24 
(Ti1,16,Nb0,68,Ta0,16)2O5,12  

Y(Ti,Nb)2O6 
(Novák & Śkoda, 
2006) 

Aeschynit-
(Y) 
Polykras-(Y) 
(Novák & 
Śkoda, 2006)

F1P18 S (40,14) 
Pb (59,86) 

Pb1,5S PbS 
(IMA CNMNC, 
2016) 

Blyglans 
(IMA 
CNMNC, 
2016) 

F1P19 
(p.f) 

O (57,88) 
Y (8,41) 
Yb (1,82) 
Ca (1,20) 
U (1,03) 
Ti (13,38) 
Nb (8,54) 
Ta (2,20) 

(Y0.69,Yb0,15,Ca0,1,U0,08)Σ=1,02 

(Ti1,12,Nb0,7,Ta0,18)2O4,8 + 
(Si0,44) 

Y(Ti,Nb)2O6 
(Novák & Śkoda, 
2006) 

Aeschynit-
(Y) 
Polykras-(Y) 
(Novák & 
Śkoda, 2006)

F1P21 O (68,07) 
Y (1,33) 
Nb (14,92) 
Ca (2,31) 
Ti (13,03) 
Ta (0,34) 

(Y0,1,Ca0,16)Σ=0,26(Nb1,05,Ti0,92, 
Ta0,02)2O4,88 
(Y0,04,Ca0,07,Ti0,41,Nb0,47,Ta0,01

)Σ=1O2.13 

Y(Ti,Nb)2O6  
Y(Nb,Ti)2O6 
(Novák & Śkoda, 
2006) 
TiO2  
(IMA CNMNC, 
2016) 

Aeschynit-
(Y) 
Euxenit-(Y) 
(Novák & 
Śkoda, 2006)
Rutil 
(IMA 
CNMNC, 
2016) 
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Tabell 5. Prov 6; Data från EDS-analys i tabellen redovisar elementhalten i atomprocent av 
elementen, beräknade empiriska formler, ideala kemiska formler och tolkade mineral. 

Analys 
punkt 

Element 
(at%) 

Beräknad empirisk formel Ideala kemisk 
formel

Tolkade 
mineral

F6P1 O (51,13) 
Ti (24,09) 
Mn (5,38) 
Fe (19,40)

(Fe0,78,Mn0,22)Σ=1Ti0,97O2,12 Fe2+Ti4+O3 
(IMA CNMNC, 
2016) 

Ilmenit 
(IMA 
CNMNC, 
2016)

F6P3 O (52,05) 
Al (4,80) 
Si (17,49) 
Ca (14,50) 
Ti (10,36) 

CaTi0,79Al0,33Si1,21O3,59 CaTi(SiO4)O (IMA 
CNMNC, 2016) 

Titanit 
(IMA 
CNMNC, 
2016) 

F6P4 O (54,12) 
Mg (7,46) 
Al (12,58) 
Si (13,46) 
Fe (12,38)

(Mg1,65,Fe2,76)Σ=4,41 

Al2,79Si3O12,06 
Mg5Al(AlSi3O10) 
(OH)  
(IMA CNMNC, 
2016) 

Klinoklor 
(IMA 
CNMNC, 
2016) 

F6P6 O (57,61) 
Y (6,42) 
Yb (1,37) 
Dy (0,91) 
Ca (4,15) 
Ti (10,49) 
Nb (4,83) 
Ta (1,60) 

(Y0,67,Yb0,15,Dy0,1,Ca0,4)Σ=1,32 

(Ti0,62,Nb0,29,Ta0,09)2O6,8 + 
(Si1,43) 

Y(Ti,Nb)2O6 
(Novák & Śkoda, 
2006) 

Aeschynit-
(Y) 
Polykras-
(Y) 
(Novák & 
Śkoda, 
2006) 

F6P7 O (57,58) 
Yb (1,38) 
Si (16,98) 
Y (12,1,0) 
Ca (1,19) 
Ti (2,67) 
Fe (8,10) 

(Y1,45,Yb0,08,Ca0,14)Σ=1,67(Fe0,96,
Ti0,31)Σ=1,27Si2O6,77 

Y2FeBe2O2(SiO4)2 
(IMA CNMNC, 
2016) 
(Ca2FeB2Si2O10)  
(IMA CNMNC, 
2016) 

Gadolinit-
(Y)  
(IMA 
CNMNC, 
2016) 
Homilit 
(IMA 
CNMNC, 
2016)

 

5. Diskussion och slutsatser 

Det kan klart konstateras att pegmatitproverna från Flintgruvan innehåller REE-rika 
mineral. Baserat på de utförda analyserna och därefter beräknade stökiometrier, vilka 
systematiskt visar rikedom av Y och Nb, kan det även konstateras att pegmatiten bör 
klassificeras som tillhörande NYF-typen (Simmons et al., 2003). Omvandlingsfaser i 
framför allt sprickor tyder på att en hydrotermal aktivitet har förekommit någon gång 
efter huvudfasen av pegmatit-kristallationen. Då de aktuella mineralen var sprött 
deformerade har fluider kunnat röra sig ganska fritt och bidragit till omvandlingen av 
mineral och bildningen av sekundära mineral. Närvaron av de radioaktiva elementen 
U och Th har gjort värdmineralen metamikta vilket troligtvis har resulterat i en 
volymsexpansion av dem och bildat både interna spricknätverk liksom radiella 
sprickor i grundmassan, se t.ex. figur 6, i likhet med exemplen i Duran et al., (2016). 
Sönderfall av U har även genererat radiogent Pb som i sin tur sannolikt lett till 
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bildningen av den sena (sekundära) blyglansen (PbS) som observerats i 
sprickfyllnader. Var svavlet har kommit ifrån (primära sulfider verkar ej förekomma i 
denna pegmatit, så det bör inte vara rikligt förekommande) kan vara mycket svårt att 
avgöra, men det skulle kunna tillförts genom exempelvis kontamination av 
pegmatitmagman då den rört sig genom de äldre värdbergarterna. De närvarande 
REE-elementen tillhör övervägande HREE och domineras av Y, följt av mindre halter 
Yb och Dy med reservation för den måttliga upplösningen hos den använda EDS-
metodiken. (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxidmineralen som analyserades uppvisade 
högre halter av Ti i jämförelse med Nb och Ta (Ti>Nb>>Ta) utom i en (analys 
F1P21). Nb-halterna var alltså generellt mycket högre än Ta-halterna vilket tyder på 
en måttligt fraktionerad granitpegmatitmagma. Närvaron signifikanta halter av Si i 
nästan alla de undersökta (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxiderna är mer svårtolkat. 
Metamikta aeschynit- och samarskitmineral kan dock genom olika processer, så som 
hydratisering eller A-katjonsförlust, omvandlas till mineral av pyroklortyp (Ercit, 2005). 
Pyroklorerna kan innehålla större koncentrationer av Si (upp till ca.13 vikt.%); i detta 
fall finns dock inga indikationer på att de omvandlats till pyroklorbesläktade faser, 
utan endast för metamiktisering och fluidmedierad omvandling. Här finns möjligheten 
att Si förekommer antingen som en kombination av Si på B-positionen, eller i form av 
nanodomäner av amorft SiO2 i radioaktivt skadade områden (Duran et al., 2016), och 
av dessa bör den sista vara en rimlig tolkning. Detta debatteras dock fortfarande, 
men detta skulle kunna förklara de relativt höga koncentrationerna av Si i 
(Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxiderna. Sprickfylladen i prov 6 är förmodligen mycket sen 
i relation till pegmatitens kristallation. Vad gäller mineralet som identifierades som en 
medlem i gadolinitgruppen så blir en direkt bestämning något problematisk. Då B, Be 
och OH inte detekteras kan inte en säker empirisk formel beräknas. Dock talar 
närvaron av Ca att för en viss substitution med homilit (Ca2Fe2+B2Si2O10) eller 
datolitkomponenter [CaB(SiO4)(OH)] (Back, Fleischer & Mandarino, 2014), i en 
annars ordinär gadolinit-(Y).  
  Att pegmatiten ifråga skulle vara en sydlig utstickare av Falupegmatitfältet bedöms 
inte särskilt troligt. Bland de karakteristiska mineralen för Falupegmatiterna finns Al-
rika mineral så som muskovit, granat, beryll, topas och gadolinit; inte heller kunde 
beryll observeras i varpmaterial på plats (E. Jonsson, pers. komm.). 
Falupegmatitfältet är också oftast fattigt på (Y,REE)-fosfater liksom på REE-Nb-Ta-
Ti-oxider av aeschynit-eller polykrastyp (Smeds, 1994). Pegmatitproven i denna 
studie innehöll ingen muskovit, granat, topas eller beryll och endast ytterst lite 
gadolinit. En del av Falupegmatiterna innehåller sparsamt med (Y,REE)-oxider men 
det är inte karakteristiskt för dem (Smeds 1994). Den undersökta 
pegmatitassociationen var däremot rik på (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider, (Y,REE)-
fosfat och zirkon.  
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