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INTRODUKrION 

De apatitförande järnmalmerna av Kirunatyp har under snart ett sekel 

varit föremål för geologernas malrngenetiska spekulationer.. Hittills 

har endast fältgeologiska observationer legat till grund för de kontro-

versiella hypoteserna, men det står nu fullt klart, att man måste söka 

sig fram på andra , mera objektiva vägar för att komma denna komplicerade 

mekanisP1 på spåren. 

En av de viktigaste förutsättningarna för att lösa mineralogisk-

petrologiska problem av skilda slag iir kunskapen om de ingående mine-

ralens stabilitetsområden. Fältgeologien har visserligen på empirisk 

basis skapat ett system, som i mycket grova drag anger mineralens 

relativa stabiliteter 9 men förfinade riineralkemiska metoder krävs för 

att få ökad kiinnedom om de bergartsbildande mineralens komplexa natur. 

Ett karakteristiskt drag för järnmalmerna av Kirunatyp är deras 

associering med aluminiumfattiga Ca-amfiboler 9 aktinoliter. Dessa 

uppträder såväl i kontakterna som i själva malmen och sidoberget och 

utgör därför ett lämpligt mineral, när det gäller att studera hur 

elementfördelningen styrs av sådana storheter som T9 P0 9 P 9 
·2 H20 

Ptot samt den kemiska milj ön. För att ett sådant studium skall bli 

meningsfullt och tolkningsbart ur termodynamisk synpunkt, måste minst 

två samexisterande mineral undersökas., Som andra Fe-Mg-Gilikat har 

valts bioti t 9 eftersom det visat sig att detta mineral är mycket van-

ligt, ehuru det ur kvantitativ s3mpnnkt är tämligen underordnat,. En 

separering av biotiten enligt konventionella metoder är därför i 

praktiken ogenomförbar. ~Tikrosonden ( Geosoan) löser dock detta prorlem 

på ett elegant och tidsbesparande sätt. 

De apatitförande järnmalmerna av Kirunatyp uppträder i ski~ande 



geologiska miljöer. Det finns anledning att antaga att metamorfa och 

metasomatiska processer i många fall delvis eller helt förändrat de 

primära dragen, varför större kunskap och förståelse för dessa sekundära 

omvandlingar måste vara en förutsättning för att man skall förstå dessa 

malmers epigenetiska utveckling. Först efter omfattande delstudier av 

problemkomplexet föreligger möjlighet att uttala sig om de apatitförande 

malmernas genetiska ursprung0 

Denna undersökning av samexisterande aktinolit, biotit och magnetit 

ingår som ett led i en större mineralkemisk inventering av malm och 

sidoberg i Kiirunavaara-Luossavaara. 

O:MR.ÅnETS MINERALOGI 

Både ur ekonomisk och geologisk s;yT1punkt framstår Kiirunavaara

Luossavaara som den förnämsta representanten för de apatitförande 

järnmalmerna i Sverigee I likhet med många av de mindre fyndigheterna 

uppträder denna som en skivformad kropp med tämligen brant stupning 

samt konkordant inordnad i lagerföljden. Såväl ligg- som hängbergarterna 

utgöres av vulkaniter, vars kemiska sammansättning närmast motsvarar den 

trakytisk-dacitiskao Den tektoniska påverkan har varit ringa och bara i 

södra delen av Kiirunavaara uppträder en serie förkastningar av nämn

värd storlek., Ett par mer betydancle granofyriska samt felsitiska 

gångar genomsätter malmen i Kiirunavaara men saknas helt i Luossavaara. 

Såväl omgivande bergarter som malmen anses vara av prekambrisk ålder. 

Här skall endast redogöras för den mineralogiska sammansättningen av 

de bergarter som provtagits. För en utförlig beskrivning av områdets 

geologi hänvisas till Geijers arbeten (19i0 - !960). 

Den alltigenom dominerande järnoxiden utgöres av en finkornig magnetity 

vars kornstorlek varierar föga i de olika malmtyperna. I den södra, 

förkastade delen av Kiirunavaara förekommer en rätt utbredd martiti-



sering~ som även återfinns i en rad 1rralmgångar i hängväge::en, stundtals 

flera hln1dra meter från malmene Denna partiella oxidering kan dock 

helt hänföras till förkastnings skedet. Nyligen genomförda borrningar 

under sjön Luossajärvi har resulterat i icke oväsentliga mängder sam-

existerande magnetit och hämatit. De väl avgränsade magnetit- och 

hämatitkornen talar för att det hiir rör :c>ig om 11 primära 11 bildningar .. 

Tyvärr uppvisar denna malmtyp en extrem fattigdom på silikatmineral 9 

varför endast biotit kunnat analyseras f:rån detta oxidbuffrade område. 

Geijer (1910) omtalar att han iakttagit hämatit (primär) på några 

andra ställen i Kiirunavaara 9 något som dock icke kan verifieras med 

det här föreliggande materialeto I Luossavaara har ingen hämatit iakt-

tagits. Sulfidmineral är mycket sparsamt förekommande men svavelkis 

och någon gång kopparkis uppträder stundom som sprickfyllnader. 

Utöver malmmineralen är apatiten den viktigaste komponenten., Analyser 

visar att det rör sig om en nära nog ren fluorapatit i vilken ingår 

rv Oo5 % Ce + (La). Apatitens kemiska sammansättning kommer senare 

att bli föremål for särskilda studier.. övriga faser är de här spe-

ciellt studerade silikaten aktinolit och biotit vartill kommer ti:tonit, 

kaloit 9 klorit 9 kvarts samt albitisk plagioklas. Biotit och kalcit 

har visat sig vara betydligt mera frekventa än vad som framkommit vid 

tidigare undersökningar0 Mineralfaserna i de bägge närliggande fyn-

digheterna.är desamma 9 men de kvantita~iva relationerna uppvisar vik-

tiga skillnader. I Luossavaara är såhmda aktinoliten inte alls så 

vanlig och ersätts ofta av klorit enligt följande forQcl~ 

12 Caco 3 + 5(Mg~Fe) 6 si4o 10 (0H) 8 + 20 Si02 

Al-fri kl~ri t 



Det högre P00 + PH 0 som rått i Luossavaara har alltså drivit ovan-
2 2 

stående reaktion åt höger. Eiotiten tycks emellertid inte påverkas 

och följande jämvikt kan tänkas föreligga$ 
(2) 

2 K(Mg,Fe)3A1Si3010(0H)2 + 2 H20 + 4 Si02 ~ (Mg,Fe)6Si4010(0H)s+ 2K.A1Si308 
Al-fri klorit 

Denna jämvikt hör enligt Ramberg (1952) hemma i grönskifferfacies medan 

(1) torde definiera gränsen mellan grönskiffer- och epidot-amfibolit-

facies. Vid måttligt PH 0 och högre tempe kan nedanstående jämvikts-
2 

reaktion äga rum dock vid högre T än (1 ooh 2). 

( 3) 

Denna reaktion kommer att diskuteras senare, när den kaloit~esocierade 

aktinoliten och biotiten kommer på tal. 

Magnetiten är genomgående mycket titanfattig och praktiskt taget allt 

Ti härrör från titanit. Speciellt i Luossavaara är detta mineral 

vci,nligt. En del kan möjligen härröra från en oxidationsavblandning 

av aktinoliten eller magnetiten enligt följande: 

(4) 

__ ...• -\ 
(5) 

Den här beskrivna (co2 + H20) aktiviteten har också satt sina spår 

i sidoberget. Framför allt i hängbergarterna där många av de stora 



idiomorfa albitiska plagioklaskristallern:l undergått en sorioitisering 

och sG-ucisuri tisering tillsammans mod nybildning av l<:e'.lci t., I vissa fall 

förekommer en zonering av albiten, därmn omvandlade kärnan omgives av en 

yttre frisk zon av NaAlSi 308 • I liggber,:;arternn, domineretr epidotnybild

ningen som lokalt ketn bli mycket omf::i,ttande., I likhet med föregående reak-

tioner (1 - 3) torde följande äga rwn i grönskiffer- eller lägre epidotam-

fiboli tfaoics: 

( 6) 

--" (7) 

Långt ifrån alla prov uppvisar dock C.ossa !!sekundära" omvandlingar, vil-

ket frC1mgår av de kalcitfria akti:n.olit'-biotit-analys8rna .. Antipertitbild-

ningen är tämligen vanlig i hängbergarten och albiton är genomgående av 

lågtemperaturmodifikation (Smith, 1956),. Den mycket låg0, lösligheten av 

Na-flsp i K-fasen och tvärtom pekar också på att denna avblandning skett 

vid låg temperatur. Den finkorniga mellanmassan domineras av albiten var-

till kommer kvarts, K-flsp~ biotit och opaka mineral för ntt nämna de 

viktigaste kompenenterna. 



6. 

I nära c.nslutning till malmen upptri:icler i liggen den s.k .. mandelstens

porfyren, en horisont med_ mycket ko.,raktorist islm clrag .. Stundtals bildar 

den direkt kontakt med m0,lmen men of-tc:cre föregås den av någro, meter 

syenitporfyr& Den finkorniga, rödakti~;r.;, mellanmassan har samma minerci,1-

sammansättning som den kvartsförrmdo porfyrense Mci,ndlarnas sammansätt-

ning V2-riero,r; men utgörs allt id av on eller flor:;;, av följ a,:ncle komponen

ter ~ o,lbitisk plagioklas, magnetit, biotit, aldi:nolit so,mt titanit. 

Denna horisont återfinns även i liggen i Luossavaara och kan i vissa borr

hål uppropa sige Eftersom vissa förfo,ttci,re troift sig se ett visst samband 

mellan denna och malmen har provtagning och analys även skett av mandel

stensporfyren. Det porfyriska draget hos den s.k .. syenitporfyren är inte 

alls så utpräglat som hos hängbergarterna och övergången till syeniten 

är succe;,Ji v. P .. g.a. den kraftiga saussuritiseringen i syeni ten har inga 

analyser kunnat ut föras på denna bergart. 

PROVTAGIHNG 

Ett av villkoren för undersökningar av denna art är 9 att provtagningen 

sker pc1 ett sätt y som är avpassat efter frågeställningen.. För att kunna 

jämfÖrC1 och spåru, avvikelser i elementfördelningen hos mineral från olika 

delar av fältet har fÖlj:mde metodik använts" 

Från de horisontella undE';rfiökningsborrhi1len på 420 och 370 m avv@ i 

Kiirunu,vciara och 242 m avv .. i Luossavaara hal" utvalts 8 resp .. 5 borrhål .. 

Strävan har därvid varit att hålla ett inb ördos avstånd ~oå ca 500 m i 

Kiirunc:;,vaa:ca och 250 m i Luossavaarcc.. F'ör Kiirunavaaras del har borrhåls

profilorna kompletterats med prov frfrn de s .. k .. djupborrhålen, vilka är an

satta i elen kvartsförande porfyren och skär malmen på illlgefär 1000 rn avv,. 

Såväl dessa som de horisontella borrhålen går gonom ligg- ooh hängbergar

terna samt malmen, vilket gjort det möjli~t '1tt utvälja följande provtyper 



i varje profilz syenitporfyr från liggväggen 9 mandelstensrorfyr, kontakt 

liggvägc,""'mCllr.1 9 fosforfattig malm (13-malm; P < 0 9 1%) 9 fosforrik malm 

(D-malm; P )' 0 9 1% normalt ca I 9 550) ~ kontClkt malm-hängväge- samt slutli-

gen kvartsförande porfyr. 

Deth:~r visat sig var.:i en stor fördel mecl e:-,,tt utnyttja ki:irnmaterialet efter

som kontakter och mineralogiska variationer är lätta att obsei0 vera och lä

gesbestämninga1ma dessutom blir mycket noggranna. Det dålizt blottade om

rådet skulle oj heller medge en motsvarande provtagning vid markytan. Av 

de 190 uppslipade kärnproven inneh ~-ller I /3 den här undersökto.. associationen 

aktinoli t-·bioti t-magneti t .. Av övriga prov håller praktiskt taget samtliga 

antingen biotit eller aktinolite 32 slip har mikrosondanalyserats på de 

bägge samexisterande silikaten medan magnetitanalyserna är något färre .. 

Vid valet av dessa prov har strävan varit att fördela analyserna så jämnt 

som möjligt på de olika stratigrafiska leden och de skilda profilerna .. 

Fig$ i, a och b visar en principskiss över de analyserade provens läge. 

De relativt fåtaliga proven från Luossavaara avspeglar associationens 

mindre frekvens där, ett drag, som redan ~idigare påpekats. 
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:MINERALANALYS 

Var och en som n,rbetat med mineri1lseparation känner till de svårigheter 

ooh vanskligheter det innebär att erhE~11a enfasigt ano..lysm~iterial., Den 

omständU,:;,rt proceduren för våtkemisk bestämning av komploxa silikat 

ökaT dessutom osäkerheten i slutresuH::i,tet .. När det gäller citt studera 

elementfcirdolningen och därmed förknippade subGtitutioner, utgör ett 

gott analysresultat det försto. villkoret. Mikrosonden har häT öppnat 

nya ooh lovande möjlighetery fastän metodiken ännu är behäftdd med en 

rad prci,ktiska problem. Hittills har fii av de komplexa silikaten studerats 

med mikrosond, varför vissa fundamentala frågor måste besvnras~ innan den 

egentliga ~mdersökningen klmde börja. Föreli5ger kemisk variation inom 

ett ooh. eaor:1a mineralkorn, påverkas analysresultatet av kornens orien

tering samt uppvisar samma fas någon kemisk ändring inom slipet 9 var tre 

viktiga frågor inför det fortso.tta arbetet., Biotit och aktino1it analy

serades därför på följande vis. Fem lJUnkter inom samma korn analyserades 

fyra gånger på elementen Si 9 Al 9 Fe och Hg. Variationen i en och samma 

riunkt anses bero på det s.k. instru1non-bfelet 1 som i de flostn fall är stör

re än respektive standardavvikelse. Ni:'.,r man sedan beräknar mci,x .. avvikel

sen friin meclelvärdot för samtlig0, pmik:ter inom samma korn, uppvisar bioti

ten ett fel 9 som oftast är mindre än elen statistiska. avvikelsen medan mot

svarande uträkning för amfibolen är ctifrre. Med c:mclra ord tycks biot:t

terna vara mycket homogena medan aktinoliten uppvisar en viss variation. 

Ser vi sedan på variationen från korn till korn finner vi även här en 

viss skillnad. Att den kemiska sam1~1ansö,ttningen varierar något i:ir nv 

största vikt att hålla i minnet 9 när elomentfördelningen mellan samexiste,

rande faser diskuteras .. Den normala våtkemiska analysen bygger som bekant 

på ett stort antal korn och rosul tatot fa' att betrakta som ett medel värde 

av åtskilliga korn med inbördes okända variationero Visserligen utgör 
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dessa fåtu,ligo., analyser oj något statistiskt underlag, mon ätGkil1iga 

mätning::n på det nedan pnJsenterade lmdersökningsrna;torialot bekräftar 

dessa siffrors ungefärliga vti,ioden. (se tabell 1) 

Proparatfrarnställningen har visat sig vara en viktig dot0,lj för mikrosond

analyson. Provberedningen är i stora dTag de:'lsamma som för tunn-slip, men 

som in1Kikningsmedium användes ATaldi thC1rt s s VClrs termiska egenskaper är 

överlägsna Cano,dabaL:;o,ms. Ytan 9 som r:;k<.,11 u,nalyseras, har stora krav på jämn

het. En polering mod finkornig Al 20 3 hi1r visat sig ge fullgott resultat• 

Härigenom nedbringc.w d_en störande absorptionen och fluoresoensstrålningen 

även om Geosoc.ns gynnsamma uttagningsvinkel (75°) till största delen avskär

mar dessa felkällor.. De ingående mineralfaserna bestämmes i vanlig ordning 

på 9ptisk väg och de korn, som skall analyseras inringas med tusch.. Strävan 

hur härvid varit att utvälja fa§D.r, sor1 antingm1 har korngränser gemensamma 

eJler ligger mycket nära varandra. För att öka den elekt:riska ledningsför

mågan hos provet pålägges en metallhinna genom förångning i högvaouum. Ett 

antal ämnon står här till buds sor:1 C 9 Cu, Bo, Al rL. fl. Valet har i detta 

fall blivit Al, som är lätt att fÖI'ånga, men dessvärre iir behäftat med vissa 

nackdelar.. Trots att don pålagda Al-filmen into är tjockare än ca 100 Å, 

fås vid analysen ett ick0 oväsentligt tillskott, som hi1r särskilt stor be

tydelse vid låga Al-halter som ex0 hos aktinoliterna. För att korrigera 

detta tillskott har flera mätningar pf" hinnan gjorts mot den Al-fria magne-

t it en ooh dennas mo delhalt har SEHLUJ. r:;u1Jt rahera t s från analysvärdet. 

Vid samtli,:;a silikat- och magnetitanalyr;or har använts on accelerations

spänninr's på 15 kV samtidigt som provspic~nningen hållits vid o, iµA., För 

kontrollen av Mg och 1''e i kci,loit måsto i-irovspänningen sänko_s till 0 9 02µA 

för c:"tt minska karbonatc~ts sönd..orcloln:i_ncshastighet. Analystiden för varje 

punkt i silikaten och Fe-oxiderna har vc:,rit 40 ssk., meclan motsvarande för 

kalciten varit 10 seke 
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För alla kvantitativa m]krosondanalyser framstår den komiska referensen, 

standarden, som ett av do viktigar~to och ti1liki1 mest svår1rnmästrade 

problemen. Erfarenheten har visat 9 att de utan jämförelse bästa resultaten 

ernås 9 n~Lr den kemiska sammansättningen är så lik det cmalyserade minoralet 

som möjligt.. Genom denna begränsninc är vi hänvisade till två t;y-por av 

standard nämligen naturliga mineral ooh syntotiska smälter (glas). Svårig

heten med o,tt erhålla enfo,siga minero,l har redan berörtu och vi har därför 

valt det senaJ?e alternativet. En noggrant invägd och homogeniserad oxid

blandning smältes i en ljusbågeugn med argonmiljö och det oi'hållna glaset 

röntgad1::;s ooh mättes därefter i mikrosonden.. Homogeniteten visade sig 

vara fullt tillfredsställande.. T;yvärr må::ite elementen K, Mn och Ti ute

slutas p.e;.a. sina svårbemästrade smältegonskaper. Dessa element har därför 

mätts mot en naturlig bioti t.. Samma standard har alltså använts för så-

väl aktinoli ten som bioti teno Ett fel i Gtandarden drabbar alltså bägge 

silikaten och eftersom det i första hancl är fc5rändringarna, som här beak

tas måste förfaringssättet anses vara acceptabelt~ 

Ett annat svårbemästrat problem vid. behandlingen av mikrosond.analyser är 

valet av korrektionsmetod.. Genom att använda ovan närrmda r:~tandard har 

det efter ett stort antal analyser visat ~3ig, att man kan förenkla detta 

förfarande avsevärt. Efter korrektion för bakgrundsstrålningen och räk

neverkets dödtid återstår i huvudsak ondast don viktiga c:,bsorptionskorrek

tionen, vilken utförts c~nligt Tongs formel. Eftrn· _flottning av ett stort 

antal ko:rrigeni,de aktinoliter och biotitor har det visat sig att f (x) 

i 'fongs formel är en rätlinjig funktion av FoO-hal ton enligt Dahl ( 1967). 

Korrektions:faktorn kan alltså snabbt och bekvämt avläsas i speciella diag

ram. Övrica korrektioner ~3om ex. fluorescens- och atomnummerkorr. är för

sumbara. 



Aktinolitens och biotitens jonsammansättning har beräknats på basis etv 

23 resp. 22 syre. I de fal 1 H,., 0-, F'- och Fe 3+ -bo stämningar gjorts på 
c 

aktinoliterna ho,r dessa data ej använts vid omräkningen, o:ftersom mot-

svarande bestämningar ej kunnat gorc:cr:.i på biotitcrna.. V;:uje olementanalys 

bygger pS, }-10 mätningar inom ett och samma korn.. För att få en uppfatt-

ning om tillförlitligheten i de använda medelvärdena har max.avvikelsen 

från descn beräknats. Vissc:, errpiriska avvikelseprocent har därvid betrak-

tats som maximala 9 för att n.nalyson skullo godkännas. :Oef;sa återfinns i 

tabell 1 och det bör poängteras at·~ do dels är uttryckta i relativa pro-

cent, dels c:ctt de oftast är betydligt lägre. 

Oxid Aktinolit l3iotit 

Si02 + 1.5 % + % 

A1 2o3 + iO % + " cl 
L ,10 

MgO + 3 % + 2 cfo 
I 

FeO + 5 d 
/0 + 3 % 

MnO + 10 % + 10 % 

Ti0 2 + 20 "ib + 10 % 

CaO + 3 % 

Na 2o + 20 % + 15 (f/ ;o 

K2o + (i-IOO %) + 5 % 

Tabell ·1.. I1axavvikelsen från uppmätt 1mlsantal för }-16 punkter 

inom ett och samma korn@ 

'I1rots att det i de flesta fall inte r::jorts 1)estämningcn· av l-I2o, F1 Fe 3+ 

m.,fl .. element, utgör totalsammansättnin,zen en viss kontroll på analysens 

tillfÖrli tlighet s Medelvärdet för aktinoli tbestämnine;ar·na är 97, 0 vikts-% 

och för biotiterna 94 9 6 vikts-%~ :Den förhållandevis låga srun.man för bio-



titerna beror förmodligen på för låg K-halt, ett problem som tas upp 

senare. Oxider, vars vikts-% är mindre än 1,0 har angivits med tliå 

decimaler@ Detta gäller framför allt Tio 2 , MnO, Na2o i bägge silikaten 

samt K i aktinolit. De låga stanclardvärdena för de tre första samt den 

beräknade max.avvikelsen gör dettn förfarande naturligt. I anslutning 

härtill är det även lämpligt att presentera övriga fasor, som ingår i de 

analyserade slipen. Dessa framgår av tabell 2 och i tabell 3 redovisas de 

korrigerade mikrosondanalyserna för samexisterande aktinolit, biotit och 

Fe-oxid. De senare fordrar dock en speciell kommentar~ 

Som vi ser av tabell 4 är det genomgående låga halter på do uppmätta ele

menten i magnetit. Svårigheten att erhålla en standard med liknande sam

mansättning är mycket stor, varför vi valt att använda salllJ.o.a referens som 

för silikaten.. Vanadinhalten har mätts mot rent vanadin. Något måste 

även sägas om den uppmätta pulsvariationen och den därr:10d förknippade 

reproducerbarheten. Upptagningar på skrivare visar att små mängder Si0 2 

verkligen går in i magnetitgittret. De redovisade värdenas noggrannhet 

är dock inte större än :t 50 %. MgO-halter lägre än 0 7 02 - 0,03 vikts-% 

är ej mätbara då bakgnmden alltid överstiger det lägst registrerade 

pulsvärdet. Eftersom sumrnavärdet i de allra flesta fall blir positivt, är 

det dock troligt, att mycket låga haltor av MgO är gitterbundrn10 Avvikelsen 

från uppmätt medelvärde för MnO kan sättas till :t 25 %~ Härtill kommer 

det faktur11 att MnO-standarden är tämligen låg (0~48 vikts-% ri:r.no) och att 

variationer i denna i vissa fall kan minska noggrannhet<m. 'rio2 - best. 

är nästan likcc osäkra som för MgO men uppvisar i några fall mystiska vnria

t ioner inom ett och samma korn. Thsstankon om det för sig om mycket små 

titanitimrnslutningar har inte kunnat bekräftats eftersom Ca-analyser gi

vit negativt -resultat" De högsta halterna och de stabilaste värdena ger 



14. 

analyserna på vanadin med ett relativt fel på + 15 - %. Vanadinet ägnas 

särskild uppmärksamhet åt i avsnittet om :ro 2. Kontrollmätningar har 

dessut0i::1 utförts c pa en rad andra element som ca, Co 9 Cr och Ni. :De tre 

förstnämnda uppvisar dels låga halter clels störs de av anclra element, 

som därför gör bestämningarna meningslösa. Detekterbarheten av Ni är 

dock god en högsta halt 0 0, 04 vikts-% öppnar dock inga goda möj-men pa 

ligheter för mikros ondb est ämningar" 

Tabell 2. 

De 9 viktigaste faserna i de analyserade tunnslipen., 

Prov Albitisk Oitoklas Kvarts Bio- Tita- Akti- Apa- Kal- Mag-
nr plag. som tit nit nolit tit oit netit 

antipertit 

i X X X X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X 

6 X X X 

7 X X X X 

8 X X X 

9 X X X X X X 

10 X X X X X X X 

i i X X X X X X 

12 X X X X X X X 

13 X X X X X 

14 X X X X X X 

15 X X X X X X X X 

16 X X X X X 

17 X X X X X 

18 X X J( X X X X 

19 X X X X X X 

20 X X X X X X X X X 

21 X X X 

22 X X X X 

23 X X X 

24 X X X X X 

25 X X X X X X 

26 X X X 

27 X X X X X X X X 

28 X X X X X 

29 X X X X 

30 X X X X X 

31 X X X X 

32 X X X X 



Tabell 3. Korrigerade mikrosondanalyser av samexisterande aktinolit och biotit. 

Si02 
Al2o3 
MgO 

FeO 

TYfnO 

uo2 

CaO 

Na20 

vikts-% 

Act. 

55.2 
0.9 

18.o 

9.8 

o. n 
0.05 

12. 7 

0.18 

0.07 

l 

Bi. 

38.9 

14.8 
2:;,.2 

15.2 

o. 70 

0~3 

8.3 

Act. 

3.5 
0.9 
9.4 
8.9 

0.13 

0.03 

1.8 

0.55 
o. J:) 

2 

13 .. 9 

16.9 

12.6 

0.08 

o. 75 

o<l 1 ~ 

9 I) . '-
--7 l Q), A :Ini:: / 9r CJ j"' ,.-'..,jl!.<''i: ~7)•0 )._,,, 

~ 
,,' 

LO 

1SL9 19.3 

7. 7 lL l 

0.15 0.13 

0 .14 l. 3 
11 '7 
..- _,_ & I 

() :, ! (\ J .. '7 ..... • L. ._.· >!' { 

Q m ~:,5 '7 ~ 9 

96.0 q2.4 

Bit IAct. 

39.l 

13.8 

20.3 

8.5 12.J 

0.19 0.16 

0.11 0.23 

? 7 
~·' 

o. 0, 

0.35 8.7 

56. 7 

i o.6 
120.7 
w 
• 6 '6 
I ~ 2 -! u. ::) 

I ~.oo 
"le. 9 • I o ,, -
l - ·~-" 

o.!'J~, 

.. ~i 95.5 i98$2 

5 
Bi. 

40.8 

12. 7 

22.9 

8.9 

GQC 

$ 3 

6 7 8 

BL Bi. I Åct. Bi .. 

42. 7 154. 7 38.6 

11.2 • 0.9 14.4 

23. 4 lzo. o 17 .1 

8.917.9 14.0 

0.12 0.10 0.11 

o.66 0.17 0.90 

.4 

0.14 ~ 0.73 0 

s. 4 I a. 24 9. o 

55.5 40.7 
1. 5 12.2 

19.0 23.4 

8.o 9 .. 5 
0.18 0.11 

0.17 

10.9 

0.91 

0.45 

o. 761 q. 

- ' 

r 0 r 

8.4 

9 5. 5 J96 .1 9 4 .1 I 96 • 1 9 5. 1 
~ ~t' ~. ""·-~,--. ~.-_._--...-..... ··-"'""r.'0WJ<>> . .llb\:fM•.1<>.,;-,;"3,;.<i\,.'il.~;.;.,-.."''°'"'-'"·'-~"'"'~'>·-···,,...- ....,,,. ;;:, ..,..,..__ 

~~~i 

Al 

Al 

Mg 

Fe 

Mn 

Ti 

Ca 

Na 

K 

Mg/Mg+ Fe 

I 2+ Mg Mg + Fe 

7.89 
O. lJ 

0.04 

3.8) 

l.17 

0.021 

0.005 

1.95 

5. 8817. 7 6 

2.12 0.16 

0.50 

3.41 14.19 
1.92 1.08 

0.016 

o.osJ 0.003 

1.83 

6.12 

L88 

0.49 
3.64 

LS·2 

0.010 

0.082 

?.78 

0.17 

A A/'" 
~+ 1} ::.· .. ) 

0.92 

0.016 

1.80 

s.eA 
~? .16 

D.21 

4. 30 

1§39 

7 .:.Bl Saf:'.1 
_, 
i • 

0.14 2.2S I O.ll 

... ~ 0 $ 

4.06 ·1 r:-~ ·1 
,:_; .. -· J ?8 

1~02 le48 r .... _.,., 
v • i i 

0 • 0 2 j 0 • 0 2CH (; • 

0.012 0,0?6 o ~ cic; 

1.96 1~q.3 

.....: " 6.1117.83 5.78 

2.08 0.31 i.89 I 0.15 2.22 
r"\ '"i _..-, 
\j~~~-V 

4.9:, ! 4.31 

i. os I o. e9 

0.038 

0.31 

4 • 9 814 . 26 3 • 81 

L 07 O • 9 5 1. 7 5 

0.005 o. 
0.012 0.014 

o.01e. o .10 

1. 75 1. 74 

7.88 5.86 

0.12 2.07 

0.14 

4.02 5.01 

0.95 1.14 

0.021 0.01 

0.018 0.08 

1.65 

0 050 0 09 j 0 lo' 0 ~ 10 1 0 '7 "c14''·< "\ l" ,, ·-icl •"\ - - 0 orl"i n 1.6 0 
@ • 1 .. <I> U.!_,.L:_ • ..L u '!'> V t:~ Li. (::. t..1 \')> \) _ .J i ....._,lo! 1 t,.) 4' t:..C:fi 0 Oll..,} • 0.21 0 I 0.26 0 

0.045 1.72 0.082 1.54 0.015 1.59 I 0.064 1.72 I 0.10 L51 I 0.064 1/4 I 0.008 1.59 i 0.10 1. 

o. 77 o . 6 4 I o . so o . 7 i 0 P.2 ,, _,,, t - .-,,.._ 0 7r: 
,. ...... ; , L .... i C1 1 U ..,, ÖU ,.. : _,; 0 /),<-

.~__, o. 82 I o. 83 o. 

0.83 

0.82 0.69 0.81 0.82 

..... 
V1 .. 



Tabell 3 (forts.) 

9 10 11 12 13 

Act. Bi. Act. Bi .. Act. Bi., Act. Bi., Act. Bi.. 

Si02 54.4 40.1 54.3 41.l 54.6 40.7 55.2 43.2 55.2 40.5 

Al2o3 1. 7 12.3 1.6 11.6 1.8 11.1 1.1 11.2 0.1 12.3 

MgO 19.6 21. 7 20.3 21. 7 18.8 21. 7 17 .6 19.7 20.0 22.3 

FeO 8.1 10.l 7.1 10.7 9.1 9.1 10.7 10.3 7.4 9.2 
MnO 0.06 0.04 0.05 0.06 0.12 0.07 0.23 0.14 0.22 0.09 

Ti02 0.24 0.40 0.19 0.45 0.12 0.57 0.03 0.43 0.02 0.73 
CaO 11.0 - 11.6 - 11. 7 - 12.9 - 13.0 -
Na2o 1.4 0.09 1.2 0.11 1.1 0.25 0.35 0.03 1.2 0.22 

K2o 0.60 9.6 0.50 9.3 0.42 9.1 0.40 9.3 0.02 9.4 

.f vikts-% 97 .1 94.3 ;n.9 95.0 97.7 92.6 98.5 94.3 97 .8 94. 7 

Si 7.73 5.89 7.73 6.oo 7. 7 4 6.05 7.83 6.29 7.79 5.90 
Al o. 27 2.11 0.27 2.00 0.26 1.95 0.17 1. 71 0.12 2.10 

Al 0.02 0.02 - - 0.05 - 0.01 0.22 - 0.02 

Mg 4.15 4. 7 4 4.31 4. 72 3.97 4.80 3. 72 4.28 4.20 4.84 
Fe 0 .. 96 1.24 0.85 1.31 l.08 l.13 1.27 1.25 0.87 1.12 

Mn 0.008 0.005 0.006 0.008 0.014 0 .ooc 0.021 o.oH 0.026_0.011 
rn. 
.. 1 0.026 0.056 0.021 0.049 0.016 0.06~ 0.004 0.04t'. .0.003 0.080 

Ca 1.67 - 1 77 
......... I i - 1. 78 - 1.96 - 1.97 -

lfa 0.39 0.026 0.32 0.032 0.31 o. 071 0.10 0.009 0.32 0.063 

K 0.10 1.80 0.090 1. 74 0.077 1. 75 0.073 1. 7 3 0.005 1. 75 

Mg/Mg + Fe 0.81 0.79 0.84 o. 78 0.79 0.81 o. 75 0.77 o.83 0.81 
I 2+ Mg Mg+Fe o.86 - 0.87 - 0.82 - - - - -

14 15 

Act. Bi., Act. Bi,, 

55.1 39.l 55.4 38.5 

1.4 12.7 1.2 13.8 

18.6 19.3 18.l 16 .8 

8.7 12.8 9.4 13.8 

0.26 0.14 0.21 0.25 

0.20 0.38 0.08 1.2 

12.6 - 12.8 -
o.66 0.14 0.36 0 

0.42 9.2 0.10 8.5 

97.9 93.3 97.6 92.9 

7.79 5.86 1.86 5.81 

0.21 2.14 0.14 2.19 

0.03 0.11 0.06 o. 26 

3.92 4.31 3.83 3.78 

1.0.3 1.60 1.11 1. 74 

0.031 0.018 0.026 0.032 

0.021 0.043 0.009 0.17 

1.91 - 1.94 -
0.17 0.041 0.099 0 

0.076 L. 76 0.019 1.63 

0.79 0.73 0.76 0.69 

- - - -

16 

Act. 

57.5 
o.6 

20.8 

6.7 
0.44 
0 

13.0 

o • .33 

0.06 

99.4 

7.90 

0.10 

-
4. 26 

o. 77 

0.051 

0 

1.92 

0.087 

0.010 

0.85 

-

:Bie 

42.4 
11.6 

23.6 

7.8 

0.15 

0.60 

-
0.05 

10.1 

96 .3 

6.04 

1.95 

-
5.00 

0.92-

o.oH 
0.06L 

-
0.007 

1.83 

o.85 
-

..... 
0\ .. 



Tabell 3 (forts.) 

{ c 

17 18 19 20 

Act. 'Bi. Aot. Bi. Act. Bi. Act. 

Si02 55.2 .38.2 55.6 J8.8 57.6 42.6 52.8 
Al2o3 1.6 13.1 L4 13.4 1.1 12.0 1.3 

MgO 18.5 18.9 19.7 18.3 20.9 20.2 16.8 

FeO 7.4 12.l 8.8 12.9 6.9 9.7 12.4 

MnO 0.15 0.12 0.14 0.21 0.36 0.24 0.18 

Ti02 0.19 1.4 0.11 1.4 0.02 1.1 0.07 

CaO 12.8 - tl.2.1 - 12.4 - 11.3 

Na2o 0.36 0.06 0.31 0 0.20 0.06 0.90 

K2q 0.15 9.6 0.26 9.3 0.01 8.8 0.5.0 

:i vikts-% 96.4 93.l 98.4 94.3 99.5 94. 7. 96.J 

Si 7.85 s. 75 7.79 5.79 7 .89 5.79 7. 74 

Al 0.15 2.25 0.21 2.21 0.11 1.86 0.22 

Al 0.12 0.08 0.03 0.15 0.07 0.18 -
.Mg 3.92 4.24 4.11 4.07 4.26 4. 34 3.67 

Fe o.88 1.52 1.03 1.61 0.19 1.17 1.52 

Mn 0.018 0.01:: 0.017 0.027 0.042 0.029 0.022 

Ti 0.021 0.16 0.012 0.16 0.002 0.15 0.008 

Ca 1.95 - 1.82 - 1.82 - 1. 78 

Na 0.10 o.olE 0.084 0 0.053 0.010 0.26 

K 0.027 1. 77 0.047 l. 77 0.002 1.61 0.094 

Mg/Mg+ Fe 0.82 o. 74 0.80 o. 72 0.84 o. 79 o. 71 
. 2+ 

0.84 Mg/Mg+ Fe - - - - - -.. 

21 22 

Bi. Act. Bi .. Act. 

39.8 55.4 42.6 54.3 

13.0 o.6 12.0 1.3 

18.o 20.8 24.3 20.3 

14.0 5.8 1.1 7.4 
0.15 0.28 0.13 0.09 

0.47 0.01 O.q8 0.08 

- 13.0 - 11.3 

0.05 0.20 0.18 1.8 

9.8 0.15 9.6 0.3 

95.3 96.2 96.5 96.9 

5.91 7.85 6.01 7.73 

2.09 0.10 1.99 0.22 

0.18 - - -
3.98 4.39 5.11 4.3r 

1. 74 0.69 0.84 o.88 

0.019 0.034 0.016 0.011 

0.053 0.001 0.012 0.009 

- 1.98 - 1. 7 3 
o.02u 0.054 0.050 0.50 

1.8; 0.027 1.72 0.055 

0.10 o.86 o.86 o.83 

- o.88 - 0.87 

23 
Bi. å.ct. Bi., 

4L9 54. 7 42.3 . 

11.3 1.5 11.9 

23.2 20.5 25.7 
8.4 7.6 5.2 
0.07 0.13 0.01 

0.49 0.01 0.30 

- 11.6 -
0.26 Ll . 0.13 

9.6 0.44 9.5 

95.2 97 .6 95.1 

6.05 7.73 6.01 

1.92 0.25 1.98 

- - -
4.98 4.31 5.44 
1.01 0.90 0.61 

0.005 0.015 0.009 

0.05_ 0.001 0.032 

- 1. 76 -
0.0-7~ 0.31 0.036 

1. 77 0.080 1.72 

o.83 o.83 0.90 

- o.87 -

24 

Act. Bi., 

55.3 39 .. 6 

0.5 14.5 
20.4 18.9 
6.4 11.0 

0.16 0.19 

0.02 o.88 

13.2 -
0.28 0.23 

0.06 9.3 

96.3 94.6 

7.86 5.81 

0.09 2.19 

- 0.33 

4 .. 32 4.13 

0.76 L,35 

0.020 0.024 

0.003 0.10 

2.00 -
0.078 0.065 

0.010 1.73 

0.85 

-
o. 75 

-

..... 
-..J 
" 



Tabell 3 (forts.) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 I 

Act. Bi. !ct. BL .lct. Bi. Act. BL Act. Bi:> .Act. Bi. Act. Bi. A.ct. :Bi' :Si. 

Si02 53.3 39.7 54. 7 41.0 54.0 39.6 54.4 42.0 55.0 39.0 54.8 39.l 56.2 40.6 55.2 39.0 41.8 

Al2o3 o.B 14.1 o.6 14.3 0.9 12. 7 1.0 12.l 0.9 14.8 0.5 13.8 0.9 13.4 0.9 13.2 12.6 

MgO ie.o 19.8 20.8 24.8 16e7 18.2 17.7 20.0 19.4 17 .9 18.6 18.0 19.3 18.6 21.4 18.5 23.8 
}PeO 10.4 11.3 6.6 6e9 12.0 14.2 10.6 11.4 9.1 12.7 9.4 13.7 8.o 11.,l 1.1 12.l 7.5 

MnO 0.13 0.11 0.11 0.07 0.16 0.11 0.09 0.08 0.12 0.15 0.11 0.10 0.14 0.13 0.05 0.10 0.05 

Ti02 0.08 1.2 0.03 0.06 0.01 0.20 0.05 0.60 0.16 1.0 0.02 1.1 0.05 0.64 0.17 1.2 0.01 

CaO 11.7 - 13.6 - 12.4 - 11.0 - 11.5 - 12.7 - 11.9 - 11.2 - -
Na.20 1.0 0.10 0.23 ~.14 o.67 0 1.2 0 0.91 0 0.37 0.13 0.23 0.05 0.33 0.03 0.04 

K2o 0.44 9.4 0.08 9.7 0.12 9.7 0.40 8.7 o. 27 9.1 0.08 9.6 O.Q6 9.2 0.45 9.2 9.7 

i vikts-~ 95.9 95.7 96.8 97 .o 96.9 94. 7 96.4 94.9 97. 4 94. 7 96.6 95.5 96.9 93.7 97 .3 93.3 95.5 

Si 7.79 5;78 7.76 5.77 7.83 5.91 7 .86 6.11 7.81 5.76 7 .87 5. 78 7.95 6.oo 1 .. 11 5.84 5.98 
Al 0.14 2.22 0.10 2,,;.23 0.16 2.09 0.14 l.89 0.15 2.24 0.09 2.22 0.19 2.00 0.15 2.16 2.02 

Al - 0.19 - 0.13 - 0.15 0.03 0.19 - 0.33 - 0.18 0.09 0.33 - 0.17 0.10 

Mg - 3.91 4.29 4.40 5.19 3.61 4.05 3.81 4.33 4.10 3.94 3.98 3.96· 4.07 4.09 4.49 4.13 5.07 
-

Fe 1. 27 1.37 0.78 0.81 1.45 1. 78 1.28 1.39 1.08 1.57 1.1.3 1. 70 0.94 1138 0.91 1.51 0!'89 

Mn 0.016 0.014 0.014 0.001 0.020 O.OlL 0.011 0.005 0.015 0.019 0.014 0.012 0.017 0.016 0.006 0.003 0.006 

'l1i 0.009 0.13 0.00.3 o.oo· 0.001 0.022 0.005 0.06E 0.011 0.11 0.003 0.12 0.005 0.071 0.018 0.14 0.001 

Ca 1.83 - 2.07 - 1.92 - 1.70 - 1. 75 - 1.96 - 1.80 - 1.69 - -
Na 0.28 0.028 0.063 0 .. 035 0.19 0 0.33 0 9.26 0 0.10 0.037 0.063 0.014 0.090 0.009 0.012 

K 0.082 1. 74 0.015 1. 74 0.023 1.85 0.075 1.62 0.049 1. 72 0.016 1.81 0.047 1. 7 4 0.081 1. 76 l. 77 

M.g/Mf5+F~ 0.76 0.76 0.85 0.87 o. 71 0.70 0.15 0.76 o. 79 o. 72 o. 78 0.70 0.81 0.75 o.83 o. 73 0.85 
I 2+ Mg Mg+Fe o.Bo - - - - - - - - - - - - - - - - -

..... 
CD .. 



Tabell 4,. Några gitterbundna element i Fe-oxiderna uttryckta i vikts-~ .. 

Nr SiO · 
~ ~ MnO TJ~0.2 V ~@ 

1 0 .. 07 Oo02 Oo02 o.03x) 0.,06 Ti02 = 0,03-0e55 
2 0 .. 05 0.,01 0 .. 06 0 .. 05 0 .. 11 
3 0.08 0 .. 07 0 .. 04 0 .. 05 0 .. 13 
4 0.05 0 0 .. 05 0 .. 05 0 .. 09 
7 0 .. 03 0 .. 02 0 .. 04 0 .. 01 o .. 10 
8 0 .. 03 0 .. 04 0 .. 06 0 .. 01 0 .. 15 
9 0 .. 08 0 .. 02 o .. 11 0 .. 01 o .. 13 

10 0.06 0 0 .. 05 0 .. 02 0 .. 15 
11 0.,08 0 .. 03 0 .. 13 0 .. 02 0 .. 14 
12 0 .. 05 Oo02 0.05 Oo02 Oo 11 
17 0 .. 05 0 0.04 0 .. 04 Oo 14 
18 0 .. 05 0 0 .. 05 o .. 02x) 0 .. 10 Ti02 = 0.,02-0.08 
20 Oo07 0 .. 03 0.06 Oe02 0.08 

21 0.,05 0.,02 0 .. 08 0 .. 03 o .. 18 

22 0 .. 05 0 .. 01 0 .. 05 011101 0 .. 15 

26 0.16 

27 Oo08 0.,01 0 .. 04 0 .. 01 0 .. 06 
28 0 .. 07 0 .. 01 0<!103 o .. 02x) 0 .. 10 Ti02 • 0 .. 02-0.19 
29 0 .. 03 0 .. 02 0 .. 04 0 .. 01 0 .. 10 
30 0.,05 0 .. 01 0 .. 04 o .. 07x) Oo13 Ti02 = 0 .. 07-0.09 
31 0 .. 04 0 .. 01 0 .. 05 0 .. 03 0 .. 13 
32 0 .. 09 0 .. 04 0 .. 04 0.01 o .. 13 
33 0 .. 05 0 .. 16 0 .. 04 0 .. 01 0 .. 16 Mätt på Fe3o4 
33 0 .. 03 0 0 .. 01 0 .. 13 0 .. 25 Mätt på Fe2o3 



20. 

NÅGRA EXEMPEL PÅ KOPPLADE SUBSTITUTIONER I AKTINOLIT OCH JJIOTIT 

Inom den 111ångskiftande grupp amfiboler, som vanligtvis går under samlings-

namnet hornbländen, är det !'l1Ycket svårt att i detalj påvisa sambanden 

mellan de substituerade elementen. Flera försök har gjorts att komma 

denna komplicerade mekanism på spåren, men dessa har i allmänhet stran-

dat på sLclana faktorer som att de toretiskt studerade mineralen hämtats 

från de mest skilda parageneser. Föruton den skiftande kemiska miljön 

har här givetvis T-P-förhållandena hjälpt till att göra denna ekvation 

nära nog olöslig. 

I det h~ir aktuella fallet föreligger 32 mikrosondanalyser av samexisterande 

aktinolit och biotit 9 vjlka tagits från ett begränsat område, där åtmins-

tone T och totaltrycket (Ptot) varierat fögao ])en kemiska miljön uppvi-

sar däremot stor variation, som exempelvis, när man går från malmen till 

sidoberget. Med hänsyn till analysernas antal och att viss kontroll före-

ligger av de kemisk-fysikaliska betingelserna 9 anser jag det vara värt att 

titta litet närmare på hur en substitution påverkar andra element i gitt-

ret. En stor fördel med de här analyserade aktinoliterna är, att de inne-

håller ringa eller måttliga (dock fullt mätbara variationer i) koncentra-

tione-r av andra element som K, liia, Al, r,'ln, Ti m.fl. Det är nämligen min 

uppfattning, att man måste utgf från ar,1fibolgruppens olika ändled, där 

substitutionerna ännu ej blivit för omfattande, om man någonsin skall 

kunna förstå ~ hornbländemineralens komplexa natur® 

Tien allmänna formeln för de kalciumrika amfibolerna brukar skrivas; 

där i detta fall A = Na 9 KJ X = Ca, Na, (Mn) (Mg) ( Fe2+) J Y = Mg, Mn 9 

2+ Fe 9 



För att en diskussion av substitutionssambanden i aktinolit skall bli 

så meningsfull som möjligt 9 måste man i första hand utnyttja den informa-

tion, som enkristallstudierna av amfibolgruppen givit.. Sedan 13.E .. Warren 

(1929) gjorde det banbrytande studiet av tremolitstrukturen har ytterli

gare minst 9 amfiboler strukturbestämts. Whittakers (1949) studium av 

corcidolit ger sammanfattningsvis följande uppgifter.. Positionen M1 är 

likvärdig med M3 medan M2 är avvikande, vilket redan framgår av Warrens 

tremoli tstruktur. ])en största andelen av Mg2+ och Fe 2+ återfinns i M1 

och M3 medan M2 domineras av de trevalenta jonerna Fe3+ och Al 3+" I 

X-positionen M4 återfinns dessutom den höga Na-andelen, dels Ca, K och 

Mg. Trots, cillskottet av Mg pekar den våtkemiska analysen enligt 

Whittakers sätt att fördela jonerna på en viss vakansbildning. Numera 

anses det dock osannolikt att K överhuvudtaget 0 gar in i M utan är helt 
4 

hänvisad till A-positionen. Heritsch m.fl .. (1957) påpekar att alkali-

halten i A-position måste vara högre (enl. kemiska analysen) än den som 

kan utläsas av elektrontäthetskartan. Svårigheten i att spåra låga konc. 

av lätta element i A kan alltså vara anledningen till att Whittaker an-

ser denna position vara vakanto Beträffande vakansbildningen i X anser 

jag det mera troligt att denna är att söka i någon av de tre oktaeder-

positionerna.. :Den höga halten av trevärda joner i M2 (ev. även M1 och 

M3) gynnar otvivelaktigt uppkomsten av vakanser 9 vilket en lång rad av 

litteraturanalyser vittnar omo Kvar står dock det faktum, förutsatt 

att den våtkemiska analysen är riktig, att huvudsakligen Mg kompenserar 

vakanserna i X samt kanske det intressantaste att ett klart samband före

ligger mellan Na i X och Fe 3+ i M2 .. Zussmans ( 1955) strukturundersökning 

av aktinolit ger några intressanta uppgifter. J)enne hävdar att Fe för-

delar sig likformigt mellan M1, M~ och :M3.. Vi bör då observera att hal

ten Fe3+ i detta fall förmodligen är alldeles för låg för att göra sig 

märkbar i M2 ,. Liksom Whittaker anser Zussman att av överskottet i Y, Mg 



h 11 .. F 2+ å . . X . t. e re an e g· r in i -pos2 ion., Författaren hävdar att A-·posi tionen 

äT vakant och upptages således varken av HrO eller någon annan jon, men 
::::' 

mot detta talar den tidigare poängteraue svårigheten att UFptäoka låga 

kocentrc;.,tione:r .häro Nya vattenbestämningar visar, menar Zussrai:'vn, att 

..L 

extra Ir' finns i strukturen .. Påståendet är intressant~ rr'c:,,1 det måste 

erinras om svårigheterna i att göra perfekta H20-bestämningar. Ofta ger 

de analyserade amfibolerna bättre molekyl.sammansättning om vattenbestäm-

ningarna slopas och formeln uträknas med 23 O. 

Strukturbestä:mningarna av "karinthin" och "barroisitisch Hornblende" 

(Heritsoh, Paulitsch och Walitzi, 1957) är intressanta ur den synpunkten 

att de representerar den typ av amf i.baler, som går under samlingsnamnet 

hornbländen.. I dessa tycks ingen "ordning" föreligga i M1, M2 och M3., 

~ ~ 
Fe --hal ten är låg men Al.)+ okt är betydande, varför man skulle väntat 

sig en ökad elektrontäthet i M2 i likhet med crocidolitense I detta 

sammanhang är det emellertid på sin :plats att erinra 01:i den mycket låga 

Al-hal ten i crooidoli ten och det är troligt att detta element fördelar 

3-'-
sig betydligt mera statistiskt i oktaed.erposi tionerna än F'e · " Heri tsch 

m~ fl. ( 1959, 1960) har vidare strukturbGstämt ytterligare två karintiner 

och tvd basaltiska hornbländen. Genom elen avvattning av amfibolerna, som 

gradvis leder till oxihornblände 9 gynna,;3 förmoclligon trevo,lenta joner i 

M1 och rir3• Teoretiska beräkningar enligt Lipson- Cochran ( 1953) av be-

sättningen i Mi, M2 och M3 visar en icke statistisk fördelning, som är. 

mest utpräglad i lrnrintinernae X-positionen överensstämmer bra med elen 

våtkemiska analysen medan A visar på ett elektrontalsöverskott, som skul-

le kunna tycla på att divalenta joner ;;år in j. denna po:3ition., Svårighe-

ten med överlappningar gör, att noggrann'h.eten i denna metod är svår att 

bedöi1-ma .. Den nybestärnning av tremolitstrukturen 9 som Zussrnan gjorde 1959 

visade sig vara helt identisk med hans tidigare studiwn av aktinolit,. 



2 

Sammanfattningsvis kan sägas, att alla de häl.' studerade strukturerna nära 

ansluter tdg till tremolit - aktinolitens positionsmönster, som därför 

får tjäna·· som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen .. 

Låt oss nu studera aktinolitstrukturen i fig .. 2 och se hu.i~ olika typer av 

substitu·tj_oner kan tänkas påverka andra positioner, fmnt om detta teore-

tiska resonemang går att korrelera med de mikrosondanalyserade aktinoliterna .. 

Fig .. 2 .. Aktinolitstrukturen enligt Zussma.n (1955) 

Vid kopplade substitutioner är det o~a2t omöjligt att avgöra vilket ele-

ment, som primärt dirigerar dessa.. I det följande resonemanget får därför 

ingen särskild vikt läggas vid valet av utgå.:ngsposition, som hä:r är helt 

godtroklig. 



Av de här analyserade aktinoliterna framgår, ,att A-positionen till viss 

del är besatt me K ooh Na. Tien exakta Na-halten i A måste emellertid 

betraktas med reservation? då en måttlig felbestämning av detta element 

(eller av Ca) påverkar Na i X och s&ledes även i A. När en K-jon (och 

eller Na-jon) introduceras i A-positionen, skapas ett lokalt laddnings-

överskott, som kompenseras genom ett antal svaga bindningar med de koordi-

nerade syreatomerna. I första hand polariseras syreatomerna i positioner-

Intressant är då att notera att avståndet A - 0 i samt-
7 

liga strukturbestämningar befunnits vara betydligt kortare än A - 06 och 

A - o5• Rimligtvis bör alltså A - o7 bilda den starkare bindningen, (jon

bindning) samtidigt som o7 - Si 1 försvagas. o5 och 06 torde påverkas unge-

fär lika av A. Eftersom syreatomerna o5 och 06 är gemensamma för de bägge 

Si-positionerna kommer ingen av de förra att favoriseras vid substitutio-

nen J~1 3+ (el- Fe3+);:::::: si· - n h.. t d d kt· l't h 1. t 1 - , • ue ar s u era e a ino i erna ar an ig ana-

lysen nästan bara tetraedriskt Al och till en början skall undersökas, om 

det finns något samband mellan alkali i A och Al]++ (Fe 3+) i Si1 • Av fig. 3 

framgår att K-halten tycks vara beroende av tetraedriskt Al och i fig. 4, 

där ! alkali i A avsatts som funktion av Al]+ (+ Fe 3+) finns denna trend 

kvar ehuru något diffusare p.g.a. större osäkerhet i Na~s positionsbestäm-

ning,. Aktin6liten uppvisar alltså edenitieka drag. 

En annan möjlighet att kompensera laddningsöverskottet i A är genom substi-

tutionen Na mot Ca som i richterit. Så länge Al finns i miljön förefaller 

detta samband mindre troligt.. En viss trsnd kan dock skönjas mellan K i A 

och Na i X, Tilket fig. 5 visar. Även om f alkali sätts i stället för ~' 

kan viss korrelatico skönjass 
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Som fra.mgå:r. av analyserna fyller de 8-koordinerade Ca-jonerna sällrn 

sina positioner helt,. Fyra av de åtta syrea·!;omernas avstånd till Ca 

är rJ 2, 3 Å med.an de resterande befinner sig på ett icke obetydligt 

större avstånd nä~ligen 206 - 2,.7 Å,, Det är alltså rimligt att antag3;, 

att de förstnämnda syreatomerna bildar de starkaste bindningarna, 

samtidigt som de påverkas mest av en eventuell substitution,. Na i 

X-position o1::ar i första hand o4ss och o2as polariserbarhet kontra 

M2 (se fig,. 2) Det är nu dags att återvända. till Whittakers crocidolit 

ooh det postulerade sambandet mellan Fe.3+ i M2 och Na+ i X-position. 

För att få ett begrepp om mängden Fe3+ i ak:tinolit har 9 våtkemiska 

analyser gjorts pä detta element. (Se tabell 5). I fig. 6 har Ca 

(underskottet == Na) avsatts som funktion av Fe3+ , varvid ett odisku

tabelt samband erhållits. 
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De oktaedriskt koordinerade jonerna i M1, M2 och M3 och deras relation 

till den övriga strukturen utgör ett av de mest centrala problemen hos 

amfibolerna,. Vid genomgång av de här analyserade aktinoliterna finne~ 

man alltid ett visst överskott i Y-positionen., Våtkemiska analyser av 

samma prov ger vid handen att alla element utom möjligen Mg visar god 

överensstänunelse. Om Mg-standarden är 0,5 vikts-% för hög ger detta en 

ökning av Y-pos., med !IV 0,15 för de Fe-fattigaste aktinoliterna. I det-

ta sammanhang är det värt att erinra om Whittakers och Zussmans uppfatt-

ning om att Mg kan gå in i X-pos@ Ett visst samband mellan överskottet 

i Y och icke Ca-besatta platser tycks föreligga, vilket Binns (1965) 

pekat :på tidiga.rea Om så är fallet får man räkna med en viss förskjut

ning av sambandet Fe 3+ och Na i Xo Ytterligare en faktor måste tagas 

med i beräkningen nämligen den att mikrosonden endast mäter totala Fe

hal teno Fe.3+ kommer härvid att förorsaka ett litet överskott som tro-

ligen ej överstiger 0,05. 9m dessa felkällor föreligger, kommer Y i de 

flesta fall bli 5,00 eller mindre samtidigt som övriga positioner ökar 

något. 
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Koncentrationen av Mn och Ti är genomg1Lende låg i aktinoli terna. Ett 

visst samband tycks för·eligga mellan M:n och Ca så tillvida att den förra 

ökar när Ca i X går mot 2 9 00. Vanligtvis anses l/In2+ kunna 0 ga in i såväl 

X-position som i oktaedTisk ställning. ])et senare förefaller vara ~let 

mest troliGa i detta fall o Eftersom n,ktinoli ten inte på nltgot sätt är 

mättad på vare sig Ti0 2 eller I'.I:nO måste man räkna med att aktiviteten 

för dessa element vid mineralbildninge::1 kan ha varit mycket skiftande. 

AnalysJBrna 8, 6, 19 och 16 (alla provtat:;na i Ki:rona-malm) är betydligt 

MD.-rikare än övriga prov men uppvisar dock samma trend mot Ca. Denna 

tendens finns kvar när MnO avsätts som funktion av TiO,,.. Även övriga 
c_ 

punkter tycks tyda på att en öl;;:ning av ett av dessa element ger upphov 

till en minskning av det andra.. Orsaken till detta är förmodligen att 

söka i Pc, • 
2 

Genom Ernst (1966) syntetisering av ferrotremolit har det bekräftats 

att fullständig blandbarhet råder mellan Mg- och Fe~ändleden., Att aktino-

liter med högre Fe-halt än 60-rnol % ej 2Lterfunni ts i naturen, 5 beror alltså 

på de extremt låga syretryck, som fordras för dessas stabilitet. Order-

disorder-·problemet kommer att taG upr i oa:nband med diskussionen av sam-

existerande faser. 

Beräkninc;arna av aktinoliternas jonsammansbittning har gjorts på basis av 

23 syre. Givetvis är redan detta en generalisering då ingen hänsyn tages 

till den eventuella andelen oxi-aktinolit eller till övriga element, som 

kan gå in i OH~posi tionen. Närvaron av fluorapatit gör det mycket tro

ligt att äiven F ingår i Ca-amfibolerna. 6 st våtkemiska analyser på F 

och H20 visar att ca hälften av OH- ersatts med F-.. Med hänsyn till det 

omständlit;a analysförfarandet kan de s111'1 skillnaderna ej anses vara rep

roducerbara. Tabell 5 upptar de våtkemiska analyserna av F, H2o och Fe}+ 

i några aktinoliter. 



Nr 

2 

3 

9 
10 

1 i 

i7 
21 

22 

23 

25 

f;; F 

1. 17 

i .. 04 

0 .. 87 

0,84 

JL!I20+ 

0.96 

0.71 

o.86 

0082 

29. 

Fe 3+ Fe 3+ {B1e 3+ + Fe2+ 

Oe 19 o. 18 

0.28 n.29 

0.20 0.24 

0.20 0. 19 

o. iO 0.11 

0.09 0.14 

0.22 0 .. 25 

0 .. 23 0 .. 26 

0.27 0.21 

Tabell 5. F och H20+ är angivna i vikts-% och Fe 3+ i joner per formel-
enhet. 

Även de här analyserade biotiterna är värda ett enskilt studium innan 

vi går in på de samexisterande mineralens elementfördelning. Tyvärr före-

ligger endast några få enkristallstudier (Steinfink 1962) av biotit och 

dessvärre har dessa extrema sammansättningar som inte avslöjar något om 

order-disorder-problemet. Strukturen är dock känd genom bl.a. Pabst ( 1955). 

Substi tutionsmöj ligheterna i bioti t är inte fullt så många som i amfibolern:.: 

men uppvisar likafullt en rad delikata problem. Av de tre oktaedriska 

positionerna iir två likvärdiga 9 medan den tredje avviker genom sin koordina-

tion med två hydroxylgrupper. ])e klart olik;J, oktaedriska positionerna i 

biotit och aktinolit förhåller sig alltså som 1/3 / 2/5 9 ett faktum 9 som 

bör hållas i minnet när besättningen av dessa positioner diskuteras. Liksom 

aktinoliterna uppvisar biotiterna ett överskott i Ye Avsättes Mg som en 

funktion av Fetot ser vi i fig. 7 att summan av dessa joner minskar med 

ökande Fe-halt. ])etta kan dels tolkas som att Mg-standarden ligger något 

högt (standard == 14 9 i I vikts-% MgO) och u,tt detta fel accentueras vid hö-

ga Mg-halter dels att summan av andra joner som A~okt 9 Ti 9 Mn ..... är hög-

re. Dessutom förstärks denna trend. genom de tre- och fyrvalenta jonernas 
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Fig~ 7., Demonstre:~ar b:u.:r Fe + Mg i biot it minskar 

mod 1:1kr.nd0 li'e-halt • 

.Den kanske viktigast€ orsaken ä1.' d.en låga. K~-b.al ten, vars medelvärde 

cs. 1e75/:f,:.rrnolenhet.,, Dettn. värde har också den natu:rliga biotitstafo> 

ek,", son1 a.n1.tähi: s 0ch ett våtkeMiskt analysfel kan vara orsakenc Ökar:. 

:<:-h l'~ ·:r; till elen teor(flri.cka sa; :nans:~ttningan stiger dels ana.lysens t:·· 

talsumi .. .::i (·- n2o) til:I normaJa M 96 % dels konmer besättningen av de 

oktaedriska posi t:Lone1'na att nin:°1lG9. mecl ca o ... 10o Eftersom alla analyTrn· 

dar,acm här demonstre7as. 
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I fig. 8 visas hur laddningsöverskottet av A10kt kompenseras genom vakans

bildning (Foster 1960)0 De streckade linjerna svarar mot 3 ~~+ ~ 2 M3+ + 0 • 

På liknande sätt har Ti 4+ plottats mot ! Y - Ti 4+ i fig1> 9., 
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Fig ... 9. 

Den bästa korrelationen svarar A - B ooh A1 - B1 för, som motsvarar 

6 M2+ ~ 3 ~+ + 3 • Linjen ~ - Al (Y • 6.oo) visar meu fulskad 
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tydlighet att va.ka.nsbildning verkligen äger rum.. Dessa elements samlade 

vakansbildande effekt framgår av fig. 10 och det bör i detta. sammanhang 

erinras om att Fetot samtidigt ökar.. Inverkan frän Fe3+ torde vara gans

ka liten allra.helst som detta element minskar i~id ökande Fe-halt p~g.a .. 

Vaka.nsbildningan är emellertid inte den enda laddningebalansera.nde prooes

En ökad substitution av Si4+ mot Al 3+ förekommer också och ett visst 

IV VI samband tycks föreligga mellan Al ooh Al ·,. 

t\OOur-~~~..,...~~~....-~~~--~~~-« 

uo 

En ökad Ti-halt i oktaederposition ladd
ningskompenseras i viss mån av A1IV .. 



I likhet med Na i aktinoliterna. ger dock små felbestämningar upphov tj.11 

en tämligen stor spridningo Tydligare framstår emellertid sambandet mel

lan Ti4+ och Alrv, som vi.sas i figo 11., Ramberg (1952) har på teoretisk 

väg visat att Al IV ökar affiniteten för Fe2~ .. I dessa biotiter tycks ett 

IV 
samband råda såväl mellan Altot ooh Fetot som Al och Fetot" Det först 

nämnda visas i figo 12., 
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Av övriga analyserade element tilldrar sig Ti det största intresset., 

Chinner (1960) har visat att 15sligheten av Ti i biotit minskar med ökande 

P0 i mättade systeme E~ersom den här föreliggande geologiska miljön är 
2 

titanfattig1 vilket d~lvis avspeglar sig i f.ränvaron av ilmenit och låga 

titanh.alter i mag.netit ooh silikat, måste ma.n räkna med att aktiviteten 

f8r dett element varierato Trots detta kan man spåra ett samband mellan 

Ti i biotit ooh molbråket Fetot/Fetot + Mg sAlänge proven kommer ~ mal

men d v e en någorlunda konstant kemisk miljö. Det är svärt att tänka sig 

att temperaturen varierat frän plats till plats inom malmkroppen p*g.a. 



dess termiska egenskaper Variationen i Ti är enligt fi:Srfattarens menfog 

aiit hhnföra "dll den ursprungliga kemiska sammansättningen samt ett skif-

tando P 0 , en va:ria1:H:il som kommer att ägna.s särskilt intresse åt senar·e,, 
2 

1Ja-hnlten ur genomgående låg i biotiterna"' Substitutuinen K ~ :Na torde 

va.:ra enkel och I1åverkar alltså inte de övriga positionerna" Mn frr dock 

ett intressant pro-blem och d.et tycks föreligga ett visst samba.11d mella:n 

Ti och cl.etta cJ.emcnt, vilket yj_rJcW :i. fig"' 13 .. 
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Mori hföwyn till områd.ets geologiska miljö ooh kännedom om blandba:d1~,1;2n 

mellr:u1 Mg- och F"C·,.ä:1dled.0n för aktinolit och biotit ter det sig n~,. ;_~ 

att börja med studiet av dessa huvudelement. Syftet är i första hane· 2 

utröna. hm"trvida j~imvikt inställt sig vid silika.tbildningen, vilket är c·1 

förutsättning för att element fördelningen mellan samexisterande faser ::..kai .. 

kunna relateras till variationer i de fysikalisk-kemiska betingelserna* 



' 
Teorien för elementfördelningen mellan same:d.sterande faser introduce-

rades i mineralogien av Ramberg - De Vore (1951) ooh har sedan använts 

i en lång rad av arbeten som exempelvis Kretz (1959-1964), Mueller (1960-

-1962), Ernst (1964),Saxena (1966-1967) m.n. Här har valts samma. presen

tationsmetodik som i Kretz (1959) banbrytande studier av naturliga mineral 

ooh i fig. 14 har Mg/Mg + Fe för aktinolit plottats mot samma kvot för 

1.00 ..---------------
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Mg/Mg+Fe Biotit 

samexisterande biotito Som vi ser, faller punkterna i stort sett i tvä 

grupper med olika vilken definiera.as 

(9) 

KD f5r hornblände - biotit har genom tidigare arbeten (Kretz 1959, Saxena 

1966) bestämts till 1.00e I fig. 14 är spridningen betydligt.st6rra än 

det maximala mätfelet, varför andra orsaker måste s5kase Ur de analyse

rade slipens mineralförteckning framgår att alla höga KD-värden (1.1) 
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härrör från kalcitassocierad aktinolit-biotit, en iakttagelse som även 

Kretz (1960) gjort. Om det låga värdet på fördelningskoefficienten be-

ror på icke jämvikt eller andra omständigheter kommer att diskuteras se-

nare.. övriga punkter ansluter sig emellertid väl till ett KD-värde på 

1.00 och tas alltså som ett indicium på att jämvikt eller nära nog sådan 

inställts sig i aktinoliterna och biotiterno,. Vi måste i detta samman-

2+ hang erinra om att uttrycket (9) bygger på det antagandet att Mg och Fe 

har ideala blandningsegenskaper i de här stvdorade silikaten. För akti-

nolitens del har Mueller (1961 21) visat att s& tycks vara fallet men av 

Wones och Eugsters arbete (1965) framgår att en klar avvikelse från ideali-

tet råder i serien annit-flogopit. 
, ,, Bi 0. Bi 

Detta innebär att X H' och '" u Le . 1v1g 

.::;"Li .oo varför det är en smula förvånande att KAkt-Bi = i oOO i hela in-1- Mg 

tervallot. Korrektare är därför uttrycket 

Bi 
Xr.i 2+ ,_•e 

:BI2+ 
Fe 

i.OO (lo) 

Om teorion för ideal katjonsubstitution riicl:::r i aktinolit 9 (a = x5 ) måste 

även nämnaren ha samm::i, aktivitet för c1tt IC, = i oOO. I fig. 6 och 7 i 
l; 

s Wones och Eugsters ( 1965) ::;,rbets framgår att a ,...,_, x~ för bioti t 9 vilket 

skulle va,ru, förklaringen till det här al".:tuella KD--värdeto Som frCLmgått 

av analysförfarandet är man hänvisad til1 act använda totala Fe-halten i 

mol bråken. 3+ Fe kommer härigenom ge nå{;,Ot fÖT låga Mg/Mg + Fe men fölet 

i KD blir förmodligen litet p.g.a. att silikaten vid låga och moderata 

P0 innehåller ljten andel av denna komponent. Amfibolernas förmåga att 

b . 2d "" 3+ ., . t l b. t. t 1 1 ' • 11 KAct-Bi < i 00 in a mei' J.•e an samexis eranc e io i· ec .. or 'tl M • 9 en 
J.·-1.g 

tendens som ncoo11tuer0,s när XMg -·t '1.00., V«::,rför uppvisar nu aktinoli ten 

och biotiten en variation i Mg/Mg + Fe snmt i den övriga elementfördel-

ning? Vid diskussion av metamorfosgradon och den därmed förknippade mi-

neralstabili toton användes enligt min rnenin<'S' termen P alldeles för odif'.... 



ferentierat. P är som bekant summan av ett växlande antal partialtryck, 

vilkas enskilda inverkan är mycket skiftande på elementfördelningen och 

därmed även mineralstabiliteten. Att utan vidare sätta dessa lika med 

en konstant och endast diskutera temperaturen som varia.bel är ett långt 

ifrån acceptabelt tillvägagångssätt. I det här fallet måste hänsyn tagas 

till följande partialtryck: P0 9 IH 09 P CO och det li tostatislrn trycket. 
2 2 2 

Ro $S inverkan på elementfördelningen 
2 

Ehuru vissa sam.band råder mellan de ingående partialtrycken torde det vara 

lämpligast att först behandla deras enskilda inverkan på elementfördelningon 

och då i första hand på mol bråket Mg/Mg+ Fe. Eugsters ( 1957) buffertmetodik 

för c~-ntotisko, Fo-J)Ig-silikat demonstrerar på ett övertygande sätt vikten 

av att hänsyn tages till P0 • För naturliga mineral har Mueller (1960, 1961) 
2 

visat att molbråket Mg/Mg + Fe varierar med P0 samt att detta har ett kons-
2 

tant värde, när associationen är buffrad med magnetit och hämatit vid konstc 

T och PH 0 6 De buffrade systemen hör emellertid till undantagen i naturen cch 
2 

l'"D .. r:.ligtvis har P vid metamorfa och vulkaniska processer haft ett värde 9 
02 

som legat inom magnet i tens stora stabilitet sområde. Detta gäller även ffo· 

de här studerade aktinoliterna och biotiterna. Enda eventuella undantaget 

är biotiten (nr 33), som samexisterar med till synes primär hämatit och 

magnet it. Frånvaron av säkert buffrade Fe-Mg-silikat gör det nödvändigt 

att söka efter andra metoder för att åtminstone få ett begrepp om de in-

bördes P0 , som rått lliid silikatbildningen. 
2 

Vid en viss temp* 'r 1 ( fig. 15) kan P0 i magneti tintervallet variera mel-
2 

lan B och A. Denna variation tillåter i sin tur att molbråken för aktino-
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lit och biotit kan antaga alla värden mellan dessa punkter i fig .. 16. 

Om vi går från punkten B i fig. 16 mot A ökar alltså Mg/Mg+ Fe beroende på 

oxidationen av Fe2+_. Fej+.. En del av fe:rrijärnet (eg .. 2 Fe3+ i· Fe2+) 

avblandas och omvandlas till magnetit, medan resten blir kvar i aktinoliten 

och biotiten. Denna rest 5kar alltså som en funktion av P0 ooh när sitt 
2 

maximum i A.. Här finns alltså möjlighet att bedöma oxidationsgraden ge-

nom att på våtkenri:sk väg bestämma Fe3+ /Fe;,+ + Fe2+ i silikate~. Denna 

renodlade modell kompliceras emellertid avsevärt genom närvaron av fram-



förallt Na och Al i silikaten. Proven 21, 26, 24 9 16, 5 och 19 är tagna 

i Kiirunavaara och representerar de Fe-fattigaste aktinoliterna~ Nr 21 

har t 0 3+; 3+ 2+ i· 3 det förmodligen höga P 0 som rått ett lagt Fe Fe + Fe 
2 

jämförelse med övriga Fe 3+ -analyserade aktinoli terna. Ser vi emellertid 

på Na-halten, finner "llii att denna är mycket låg i dessa prover. :Det är 

t dl . t tt F 3+ 1 F 3+/F 3+ F 2+ 0 t .. d d t y ig a e el er e e + e mas e anvan as me s or för sik-

tighet 9 när det gäller att i detalj indikera Fe-Mg-silikatens inbördes 

bildnings-P0 • 
2 

I tabell 3 uppges även molbråken Mg/Mg + Fe 2+ för de 

våtkemiskt analyserade aktinoliterna. Proven 21, 22 och 23 är hämtade från 

3+ identiskt lika miljö och efter korrektion för Fe antar molbråken värden, 

som ligger helt inom mätnoggrannheten. Kan då magnetitens kemiska samman-

sättning ge oss någon infor~aticn om ett varierande P0 ? Ett eventuellt 
2 

inslag av maghemit skulle kunna lösa denna fråga. Noggranna våtkomiska 

analyser kompletterade med magnetvågsmätningar samt röntgenupptagningar visar 

dock att magnetiten är stoikiometrisk. Av de fem elementen i tabell 4 till-

drar sig vanadinet det största intresset. Burdese (1957) har på experimen-

tell basis visat att lösligheten av V i Fe-oxid vid konst. T ökar i serien 

Vanadinhalten är med andra ord beroende av P0 • 
2 

Om de icke 

kalcitassocerade aktinoliternas och biotiternas Fe-halt, som är grova mått 

på P0 , avsättes scm funktion av vikts-% vanadin i samexisterande magnetit 
2 

erhålles intressanta samband. Av fig. 17 och 18 framgår att V-hal ten ökar 

med stigande P0 • :Det partiella syretrycket är alltså en av de variabler 
2 

som påverkar Fe-Mg-fördelningen i de här studerade silikaten. 

Som vi sett påverkas Fe3+/Fe3+ + Fe 2+ av andra element i gittret men värdet 

kan dock ge en viss vägledning när det gäller att avgöra i vilken del av 

magnetitintervallet som aktinolterna och biotiterna kristalliserat. På ba

sis av sina syntesförsök har Wones och Eugster (1965) angivit biotitens Fe3+/ 

/Fe 3+ + Fe 2+ för olika buffertar. För Fe 3o4 - Fe 2o3 anges 0,25, Ni - NiO 

0 1 10 och 0,05 för Fe 2sio4 - Fe 3o4 - Si02• Magnetit-hämatitbuffrade biotiter 

från Malmberget (Annersten, 1967) har ett medelvärde på o, 31 medan Ca-amfi-
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bolerna ligger något hög:re nämligen pä 0,35.. Om vi antar att de senare 

uppvisar samma trend som biotiterna skulle motsvarande värden blit 

0,35, 0,14 och 0,07 för ovan angivna buffert:pa.r .. Det skulle innebära 
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PCO :s inverkan på KAkt-Bi 
2 Fe 

De mikroskopiska studierna av kalcitassocierad aktinolit och biotit visar 

klart att amfibolen påverkats och delvis sönderdelats av P00 • Som visats 
2 

tidigare har dessa silikat en annan fördelningskoefficient, vars ändring måcr0e 

vara att söka direkt eller indirekt i P00 • Om koldioxidtrycket varit till-
2 

räckligt högt kan man tänka sig att jämviktsreaktio en (3) inställer sigo 

Denna avslöjar dock inte varför biotiten blir förhållandevis Fe-rikare i 

kalcitmiljö. Lösligheten av Fe och Mg i karbonatet bör generellt inte på-

verka fördelningen. Halterna är dessutom låga som framgår av tabell 6. 

Svårigheten med kalcitens stabilitet vid mikrosondanalysen gör, att dessa 

Nr. %Mg0 %Fe0 

3 0.5 0.3 

15 0"2 0.2 

17 o.8 o.6 
18 Ou4 0.3 

Tabell 6 

värden endast får betraktas som halvkvantitativa. KAkt-Bi . t· Fe :s varia ion 

måste alltså sökas i andra orsaker. Av fig. i2 framgår att ett visst 

samband föreligger mellan Fetot och Altot i biotit. I fig. 19 har därför 

KAkt-Bi tt t Al Fe avsa s mo tot" 26 av de 32 proverna uppvisar ett klart samband 5 

såtillvida att Altot ökar, när fördelningskoefficienten minskar. Nästan 

alla de kalcitassocierade biotiterna är alltså Al-rikare och det tycks vara 

den oktaedriska andelen, som ökar mest. Den därmed åtföljande vakansbild

ningen (se fig. 8) har en substitutionsstimulerande effekt på Fe 2+. Den 

vakanta positionen kan nämligen betraktas som negativt laddad. De koor-

dinerade syreatomernas relativa laddning ökas sålunda, samtidigt som pola-

riserbarheten blir större kontra övriga positioner. Härigenom gynnas den 
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i jämförelse med J.Jg2+ mer elektronegativa Fe2+-jonen. Sammanfattnings-

vis kan sägas att 2 Al 3+ + f-- 3 M2+ ökar n.ffiniteten för Fe2+ 

i likhet med den av Ramberg ( 1952) diskuterade Al 3+ f- Si 4+ - substi tu-

tionenc 

Låt oss nu betrakta följande jämvikts 

( Ca2(Fe 4.5l Alo,5 Alo.5Si7 ,5022(0H)2 J + 

~ ( K2(Fe405Al)A12s16020(0H) 2] + 

2 KAJ.s1 3o8 + 2 co2 + H2o 

(i1) 

+ 

där AlVI i biotiten la#ddningskompenseras genom den tidigare beskrivna 

vaka.nsbild.ningen. Al-variationen är liten i a.ktinoliten och halten har 

här betraktats som konstant. 



Vid jämvikt gäller~ 

0 = + 

+ 0 
7 .. 5 GKvarts - GAkt 4.5 RTln XFe(Akt) 

(12) 

2 RTln P00 -
2 

RTln PH O 
2 

där X betecknar molbråken för respektive element. 

exp 
RT 

= 

2 RTln P 00 -
2 

0 
G 

XFe(Akt) 
~·----· 

= 

= 

+ RTln XAl(Bi) 

.. 

.. 

4 .. 5 RTln XFe(Akt) -

I jämförelse med P CO torde PH 0 ha varit lågt vid metamorfosen. 
2 2 

Genom kvadreringen kommer P00 att helt dominera nämnaren. När detta 
2 

(i 3) 

(14) 

(15) 

partialtryck antar ett värde omedelbart under jämviktstrycket för ekvation 

(11) kan (15) skrivas: 

XFe(.Akt) 
-----·---

·'"'"" -· ( 16) 

när PH 0 2 är konstant och exempelvis = 1 bar 

Uttrycket (16) kan ytterligare approximeras tills 

-~ 1 .. 00 
1 1 ( 17) 
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Om Pco2 antages vara 100 bar blir k 2 = o.1. Ökas trycket till 1000 bar 

vid konstant kn fås: 
c:. 

KAkt-Bi 
Fe 

XFe (Akt) 
-~_,,.,..,...,. ........ ____ ,~· (18) 

XFe (Bi) 

Sättes XFe(Bi) 0.32 blir XFe(Akt) således c.10. I detta fall tillkom-

mer emellertid AlV1 :s inverkan. XAl(Bi) varierar mellan OoOO och 0.10e 

För det representativa värdet 0.05 blir k 1 I"\,,! 0.5, vilket skall multipli-

oeras med 0.32. Detta leder till KJJ~t-Bi 
Fe 

K"l\kgt-Bi ~ 0 • 6 3 e 11 e T -~ - 1,,07. 

Avsikten med ovanstående approximeringaT har endast varit att belysa tTenden 

Medan samtliga prov fTån Luossavaara är kaloitassocierade tycks en vjss grup-

pering av denna typ föreligga i Kiirunavaara. Speciellt vanliga är dessa i 

kontakterna mellan malm ooh sidoberg samt i det senare. Eftersom de kalcitfö-

Tande biotiterna uppvisar en inblandning av muskovit 9 finns anlednine att 

erinTa om sevici tiseringen av plagioklaserna enligt reaktion ( 6) o Genom a;t 1, 

kombinera denna med (3) erhålles den nödvändiga Alvr. P:ven en kompletterande 

saussuri t isering enligt ( 8) kan tänkas. Gemensamt för de reakt ionorna är att 

plagioklasen bliT Ca-fattigare, något som dock icke haT konstateTatso Detta 

fåT i förste, hand sky~las på den oomvandlacle plagioklasens '1lbitiska karak-

täT 9 som gÖT det svåTt att optiskt spåTa små vaTiationeT. 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Alltför litet koniskt intresse har tidigare ägnats de mineral, som uppträ-

der i och i anslutning till våra svenska järnmalmer. Syftet med denna un-

dersökning har därför varit att få ökad kännedom om två av de viktigaste 

Fe-Mg-silikaten, vilka är associerade mod apatitförande järnmalm av Kiruna-

typo Eftersom erfarenhet hittills saknats i att analysera komplexa silikat 

med mikrosond, har visst intresse ägnats åt analysernas reproducerbarheto 

Ca-amfibolernas tremolitiska och biotiternas flogopit='-ska karaktär har gjort 
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det möjligt att påvisa en rad kopplade substi tutioner 9 vilka oftast är mac-· 

kerade i mer komplexa representanterc I<'ör aktinoli terna tycks samband råda 

mellanz 

a) 

b) 

l. ' . t . h Al 3+ ( F 3+ ) . S . . t . 11.-pOSl lOE 00 + 1 e l i-posi ion 

N + . ' . t . 1 Al 3+ ( F 3+ ) . r< • • t . + a l J1.-p8Sl ion oc l + 1e l 0i-·pOSl ion 

vilket tyder på ett odonitiskt drag hos aktinoliternao 

Vidare 

o) K+ i A-position och m/ i X-position, som tyder på en K-richteritislz 

komponent i aktinoliten. 

d) Na+ i X-position och Fe 3+ i Y-position~ (förnod.ligon M2 ); ; om är 

ett typiskt drag f5r riebeckiten. 

e) Överskottet i Y-position kan tänkas kompensera underskottet i X-posi-

tion och motsvarar då ett cummingtonitiskt inslago 

f) Ökad Ti-hal t leder till minskad T!In-hal t o Detta fenomen kan relato::cs 

till P0 o 

2 
F'ör biotiterna gäller följande generella dragz 

e;) Besiittningen av Y-posi tionen minskar med stigande Fotot-halt o 

h) 

i) 

j ) 

])etta tillskrivs de vakansbilclando substi tutionernaz 

2 Al 3+ 
+ " 3 M2+ 

I' ~· ;;·."'~"'"'°'''-~ 

Ti4+ + ....... -~\. 
~~"· 

2 M2+ 

2+ 2+ Denna vs,kansbildning stimulerar substitutionen Mg mot Fo o 

Avsikten med studiet av de enskilda Fo-Mg--silikaten har varit att påvioa 

det kvalitativa sambandet mellan de substituerade olernenteno En exakt 

bestämning fordrar dels större rnätnoggrannhet än mikrosonden kan erbjuda 

dels en totalanalys på de ingående elementeno 

Fördelningskoefficienten 9 K:t-J3i 9 är ,,, • .; 1.00 för den kalci tfria associa

tionen. Avvikelserna från detta värde ligger inom mätnoggrannheten, vartill 

kommer den måttliga felkällan i Fe 3+ Q :Oet markant skild::;, KJ)värdot för de 

kalcitförande aktinoliterna och biotiterna måste bero på någon eller några 

av följande faktorer: icke jämvikt~ variationer i T och P eller ändrad halt 



46. 

av något annat element i silikaten. Om det första alternativet förelåg, 

borde en mer slumpartad fördelning av punkterna erhållas. Det är dessutom 

känt att biotiten normalt är Fe-rikare än samexisternade hornblände eller 

diopsid i karbonatmiljö (Ramber.~,1952). Vidare har Kretz (1960) fått ett 

liknande Kn-värde för biotiter och Al-fattiga aktinoliter i skarn. Om 

variationen i Kn ondast skulle bero på temp., borde associationerna ha sam

ma värde om jämvikt inställt sig i bägge fallen. För den kalcitförande 

associationen tycks bioti tens ökade halt av Al VI i kombination med ett f·ör-

höjt P00 vara den egentliga orsaken. De härigenom uppkomna vakanserna i 
2 

biotiten ökar de kringliggande syreatomernas relativa laddning och polari-

serbarhet, vilket har en substi tut•ionsstimelerando :S..nverkan på utbytet 

TJig2+ mot Fe 2+. 

Generellt kan sägas, att de Mg-rikaste silikaten återfinns i malmen och att 

Fe-halten sedan ökar i kontakterna för att nå sitt optimala värde i sidober-

get. Här föreligger alltså en klar P0 -gradiont, som också avspeglar sig 
2 

±·V-halten för de samexisternade magnetiterna. En svaghet är att V endast 

mätts i en fas p.g.a. att silikaten innehåller alltför låga koncentrationer. 

En suooesiv ökning av P0 mot malmen innebär, att Fe extraheras ur Fe-Mg-
2 

silikaten och bildar järnoxider. För järnmalmer i extrem Fe-Mg-silikatmiljö 

kan en sådan avblandning med åtföljande mobilisering vara den egentliga or-

saken till malmbildningen. För Kii runavaara-Luossavaa,ras del utgör "skarnet" 

en förhållandevis ringa del, varför ett sådant bildningssätt är minS.re tro-

ligt. 

Syntetiska undersökningar av de här studerade silikaten har gett oss värde-

full in~orillation om deras maximala stabilitet vid definierade P-T-betingel-

ser. De höga vattentrycken (= Ptot)' som användes inom hydrotermaltekniken, 

svarar ej mot reella geologiska förhållanden, varför vissa omräkningar mås-

te göras. En extrapolering av Boyds (1959) data för reaktionen~ 

tremolit diopsid + enstatit + kvarts + H2o 

till ett PH 0 av I 0.1 bar de ungefärliga temperaturerna 0 resp. ger 500 och 

600° 
2 

c. Eftersom onstatit såväl som diopsid saknas i detta fall, får vi 



47. 

räkna med att reaktionen är förskjuten åt vänster. Ernst (1966) syntiti-

sering av ferrotremolit visar att denna är stabil vid en betydligt lägre 

temperatur vartill kommer P0 - beroendet. En inblandning av Fe-komponen-
2 

ten sänker alltså den maximala stabiliteten betydligt. Samma sak gäller 

exempelvis för magnosiumriebeckit (Ernst,1960) riebeckit (Ernst, 1962) 

och pargasit (Boyd,1959) - ferropargasit (Gilbert,1966). Intressant är 

vidare att stabiliteten ökar i serien tremolit - magnesiumriebeckit - par-

gasit under identiska P-T-betingelser. En motsvarande approximering av 

PR 0 för magnotit-hämatitbuffrad biotit med ott Mg/Mg+Fe = 0.9, 
2 

Wones och Eugster (1965) en temp. på ......; 500° vid PH 0 = Oo1 bar 
2 

gor enligt 

och 0 
;v 600 C 

vid 1 bar. Detta utgör alltså de maximala stabiliteterna för respektive 

mineral vid ett fixerat P0 , PH 0 och T. 
2 2 

Vid jämförelser mellan syntetiska och naturliga mineral uppstår alltid 

problemet med de "främmande" elementens inverkan på stabiliteten. Som 

framgår av tabell 5, innehåller aktinoliten avsevärda mängder fluor~ Det 

finns ingen anledning att antaga att biotiten skulle avvika i detta avseende, 

En ökad F-halt höjer de hydrerade mineralens stabilitet betydligt (Wittels) 

1952). Detta generella drag gäller även för fluorapatiterna (Beevers och 

Mcintyre 1946). 

Frånvaron av buffrade Fe-Mg-silikat samt kända geologiska termometrar för 

de studerade mineralen omöjliggör en exakt temperaturbestämning. Det komp-

lexa sambanden mellan de ingående partialtrycken visar också, att variabler-

na T och Ptot är långt ifrån tillräckliga för att karakterisera en parageneso 

Slutligen måste flera av de apatitförande järnmalmerna bli föremål för lik-

nande undersökningar, innan de generella dragen för dessa malmer slutgiltigt 

kan tolkas. 



Ett tack skall riktas till de personer som på olika sätt varit engagerade 

i undersökningen. Professor He Ramberg har fortlöpande följt arbetet och 

kommit med många värdefulla synpunkter. Ett givande samarbete har vidare 

ägt rum med fil.kand. H. Annersten i samband med hans Malmbergsundersökning 

och fil.lie. o. Dahl. Mikrosondbestämningarna och den speciella korrektions

metodiken har utförts och behandlats av fil.mag. M. Dahl. Vid fältarbetet 

har geologerna vid LKAB varit till stor nytta. Undersökningen har möjlig

gjorts genom anslag från Kiirunavaara-Luossavaara Aktiebolag samt Malmfonden 

(no* 87). 
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