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Abstract 
 
Mineralogical-mineral chemical characterisation of Nb-Ta-bearing 
assemblages from the Stripåsen granitic pegmatite, Norberg 

Jens Henriksson 
 

The occurrence of Nb-Ta-bearing minerals has earlier been briefly documented in 
the Stripåsen granitic pegmatite, Norberg, central Bergslagen. This report describes 
the background, preparation and basic characterisation of sampled Nb-Ta-bearing 
mineral assemblages from this pegmatite. These comprise (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-
oxides of mainly a tantalum-dominated A2-mB2X6-wY1-n-type, belonging to the 
pyrochlore supergroup. The major primary mineral is suggested to have been a 

fluorcalciomicrolite, ideally (Ca,Na,☐)2Ta2O6F. In association with abundant fracture 

formation related to metamictisation of the microlite minerals, they are interpreted to 
have been variably altered by late-stage fluids. Thus, the system has been 
extensively modified after the primary crystallisation of the pegmatite melt. Besides 
these (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxides, monazite-(Ce) ((Ce, LREE)PO4), native 
bismuth (Bi) and presumably radiogenic galena (PbS) were identified. The samples 
have mainly been studied by means of scanning-electron-microscopy with energy 
dispersive spectroscopy (SEM-EDS), utilising reflected polarised light microscopy as 
a complementary tool. The study was done within the framework of the EU-
supported FRAME-project which is focused on a selection of metals and minerals, 
among others niobium (Nb) and tantalum (Ta). 
 
Keywords: (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxides, pyrochlore supergroup, Nb-Ta- 
minerals, granitic pegmatite, SEM-EDS 
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Sammanfattning 
 

Mineralogisk-mineralkemisk karakterisering av Nb-Ta-förande associationer 
från Stripåsenpegmatiten, Norberg 
Jens Henriksson 
 
Förekomsten av Nb-Ta-förande mineral har tidigare dokumenteras i 
Stripåsenpegmatiten, Norberg, centrala Bergslagen. Här redogörs för bakgrund, 
provförberedelse och grundläggande karakterisering av provtagna Nb-Ta-förande 
mineralassociationer från denna pegmatit. Proven som undersökts innehåller 
(Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider av främst tantaldominerad A2-mB2X6-wY1-n-typ 
tillhörande pyroklorsupergruppen. Den huvudsakliga primära fasen tolkas ha varit en 

fluorkalciomikrolit, idealiskt (Ca,Na,☐)2Ta2O6F. I anslutning till rikligt förekommande 

sprickor som är relaterade till omfattande metamiktisering har mikroliterna 
omvandlats i varierande grad av sena fluider. Systemet har alltså förändrats kraftigt 
efter den primära kristallisationen av pegmatitsmältan. Förutom (Y,REE,U,Th)-
(Nb,Ta,Ti)-oxider identifierades monazit-(Ce) ((Ce,LREE)PO4), gedigen vismut (Bi) 
och vad som sannolikt är radiogen blyglans (PbS). Provmaterialet har huvudsakligen 
undersökts med genom svepelektronmikroskopi med energidispersiv spektroskopi 
(SEM-EDS), varvid malmmikroskopi har använts som ett kompletterande verktyg. 
Studien gjordes inom ramverket för det EU-stödda FRAME-projektet som bland 
annat fokuserar på förekomster av de kritiska och konfliktrelaterade metallerna niob 
(Nb) och tantal (Ta). 
 
Nyckleord: (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider, pyroklorsupergruppen, Nb-Ta-mineral, 
granitpegmatit, SEM-EDS 
 
Självständigt arbete i geovetenskap, 1GV029, 15 hp, 2019 
Handledare: Erik Jonsson 
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Villavägen 16, 752 36 Uppsala 
(www.geo.uu.se) 
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Inledning  

På senare år har det i ett flertal olika sammanhang lyfts hur nödvändigt det är att den 

Europeiska Unionen (EU) blir mera självförsörjande vad gäller industriellt kritiska 

metaller och mineral (se t.ex. Jonsson et al. 2019, och referenser däri). I dagsläget är 

många av dessa kritiska metaller producerade i ett fåtal inte sällan odemokratiska 

länder, och i vissa fall sådana som är belägna i konfliktregioner, vilket i båda fallen 

medför en ”tillgångsrisk”. 

Tillgång till råvaror är direkt avgörande för EU:s ekonomiska välstånd, överlevnad 

och utveckling. Den europeiska kommissionen presenterade Råvaruinitiativet (Raw 

Materials Initiative, RMI), där man säger: “Att man kan säkerställa en pålitlig, 

störningsfri tillgång till råvaror håller i ökande grad på att bli en viktig faktor för EU:s 

konkurrenskraft och är därmed av avgörande betydelse för uppfyllandet av 

Lissabonpartnerskapets mål för tillväxt och sysselsättning” (European Commission, 

2008). Ett antal EU-rapporter där kritiska metaller och mineral klassificeras och listas 

har sedan dess publicerats, varav den senaste 2017 (European Commission, 2017). 

20 kritiska metaller är i nuläget identifierade baserat på: tillgång, tillgänglighet samt 

ekonomisk betydelse (bilaga 1.). Två av dessa metaller är niob (Nb) och tantal (Ta); 

tantal används i hårdmetaller liksom i kondensatorer i elektronik, medan niob bland 

annat används för att göra superlegeringar som används i jetmotorer och andra 

högtemperaturtillämpningar. I dagsläget bedrivs i princip ingen brytning av dessa 

metaller inom Europa, utan vi tvingas förlita oss på utomeuropeisk import. Importen 

av niob och tantal sker huvudsakligen från Brasilien (71 %) respektive Nigeria (81%); 

den sistnämnda siffran med reservation för (stora) skevheter i den afrikanska 

statistiken (European Commission, 2017). 

I och med råvaruinitiativet startades många olika EU-projekt. I ett EU-stött 

samarbete mellan medlemsländernas geologiska undersökningar startades projektet 

”Forecasting and Assesing Europe’s Strategic Raw Materials needs” (FRAME), som 

går ut på att utreda förekomsten av kritiska metaller och mineral i medlemsländerna i 

EU. Ett av arbetspaketen i FRAME är Work package 6 (WP6) som leds av SGU. 

Målet med WP6 är att ta fram information som på sikt potentiellt kan hjälpa den 

europeiska industrin få tillgång till konfliktfri, europiskproducerad niob och tantal. I 

dagsläget är den huvudsakliga gruvbrytningen av särskilt tantal koncentrerad till de 

konfliktdrabbade länderna i Centralafrika, där förekomsten av barnslavarbetare i 
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gruvorna är vanligt. Inom FRAME WP6 genomförs således en Paneuropeisk 

kartläggning av områden där de geologiska förutsättningarna för potentiella niob- och 

tantalmineraliseringar är gynnsamma.  

Ett av områdena som tidigare identifierats för dess potential för bland annat 

kritiska metaller som REE, Ta, Nb och Co är den klassiska malmprovinsen 

Bergslagen i södra Mellansverige. För Bergslagen, liksom andra malmprovinser i 

Europa, finns information om mineraliseringar och gruvor i flera databaser. En av de 

som framtagits tidigare är Minerals4EU, i vilken bland annat Stripåsenpegmatiten 

finns upptagen som en ”signifikant” Nb-Ta-mineralisering. Stripåsenpegmatiten är 

belägen nordost om det klassiska gruvsamhället Norberg i Västmanland. Den enda 

vetenskapliga undersökning som är utförd på pegmatiten finns redovisad i en 

publikation av Tenow (1902). En modernare prospekteringsinsats genomfördes 

också på 1980-talet i form av ett samarbetsprojekt med Sandvik, AB-LKAB och PAB 

(Bjurstedt, 1982). En mer detaljerad karakterisering av pegmatitens mineralisering på 

basis av varpmaterial har nu genomförts och redovisas i denna rapport. 

 

Figur 1. Bild på ett is- och snöfyllt tidigare kvartsbrott i Stripåsenpegmatiten, taget i mars 

2019. 
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Geologisk bakgrund 

Malmprovinsen Bergslagen tillhör den sydvästra delen av den ca. 2,00 – 1,75 

miljarder år (Ga) gamla Svekokarelska domänen i den Fennoskandiska skölden. 

Berggrunden i Bergslagen (Fig. 2) är huvudsakligen paleoproterozoisk (1,90 - 1,80 

Ga) och karakteriseras av rikliga och diversifierade sulfid- och 

järnoxidmineraliseringar, vilka huvudsakligen förekommer i eller direkt associerade 

med svekofenniska vulkanosedimentära bergarter (se t.ex. Stephens et al., 2009). 

Den äldre berggrunden i området har i olika grad metamorfoseras och deformerats 

under den svekokarelska orogenesen (Stephens et al., 2009). Bergarterna utgörs 

främst av plutoniska bergarter med åldrar i intervallet 1,90 – 1,75 Ga som trängt in i 

de svekofenniska vulkanosedimentära bergarterna, vilka avsatts under utvecklingen 

av en kontinental ”back arc basin” vid en aktiv kontinentalkant (Allen et al., 1996). 

 

 

Figur 2. Översiktlig berggrundskarta över Bergslagsregionen (från Stephens et al. 2009).   

Röd rektangel nordost om Norberg representerar området där Stripåsenpegmatiten ligger.  
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Regionalgeologi  

Den Fennoskandiska skölden bildades huvudsakligen under tidig proterozoikum 

genom ackumulation av vulkanbågar, sediment och mikrokontinenter på och mot den 

redan befintliga arkeiska kratonen (Gaál & Gorbatschev, 1987). Som beskrivs ovan 

berggrunden i området i olika grad metamorfoseras och deformerats i anslutning till 

den svekokarelska orogenesen; de allra västligaste delarna har senare också 

påverkats i varierande grad av den svekonorvegiska orogenesen, omkring 1,00 – 

0,90 Ga (Stephens et al., 2009).  

Stratigrafiskt består Bergslagens metasuprakrustala bergarter av övervägande 

felsiska metavulkaniter i form av en mycket tjock packe som är ”inbäddad” mellan två 

metasedimentära enheter, den undre består av relativt kraftigt metamorfoserade 

metagråvackor, medan den överlagrande enheten består av metaargilliter, 

metagråvackor samt mindre mängder kvartsit och metakonglomerat.  Bergarterna av 

sedimentärt ursprung är alltså delvis höggradigt metamorfoserade och en del av 

dem, särskilt i den södra till sydöstra delen av Bergslagen klassificeras idag som 

migmatitiska paragnejser (se t.ex. Stephens et al. 2009). De felsiska 

metavulkaniterna kan delas upp i två huvudkategorier baserat på deras karaktär och 

avsättningsmiljö; pyroklastiska flöden, lavor och subvulkaniska gångar/intrusioner 

ingår i den underliggande delen av den stratigrafiska successionen, medan 

vulkaniska askor (tuffer) i silt- till sandfraktionerna dominerar i den övre delen. I 

lagren bestående av huvudsakligen aska förekommer även mindre inlagrade enheter 

av marmor, bandad järnmalm och vulkanoklastiska massflöden. Ytbergarterna, och i 

synnerhet vulkaniterna, har lokalt hydrotermalomvandlats, åtminstone till dels 

samtidigt som den vulkaniska aktiviteten, vilket bland annat lett till magnesium± järn± 

natrium± kisel±-omvandling i dem. Åldrarna på de vulkaniska enheterna har bestämts 

till mellan 1903 ± 3 Ma och 1887 ± 5 Ma med U-Pb-datering av zirkon (Stephens et 

al., 2009, samt referenser däri). Mineraliseringar förekommer huvudsakligen i de 

överliggande pyroklastiska metaryoliterna och i något mindre utsträckning i de 

vulkaniska och subvulkaniska metadaciterna (Allen et al., 1996).   

De metasuprakrustala bergarterna har över tid intruderats av tre 

sammansättningsmässigt skilda intrusionssviter som av Stephens et al. (2009) 

benämnts, Granitoid-Dioritoid-Gabbroid (”GDG”) med åldrar mellan ca. 1,90 – 1,85 

Ga; Granit-Syenitoid-Dioritoid-Gabbroid (”GSDG”) bildade ca. 1,87 – 1,78 Ga, och 

Granit-Pegmatit (”GP”) bildade ca. 1,85 – 1,75 Ga, alla åldersbestämda med U-Pb-
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datering av zirkon. Intrusionssviten med GDG-sammansättning uppvisar en kalk-

alkalin utvecklingstrend, medan GSDG-intrusionerna visar en kalk-alkalin trend med 

en shoshonitisk sammansättning. GP-svitens bergarter skiljs bland annat ut baserat 

på de höga genomsnittliga halterna av torium och uran i GP (Stephens et al., 2009). 

Intrusionerna av GP-typ antas ha bildats i ett sent skede av den svekokarelska 

orogenesen. Inom GP-sviten förekommer fyra olika huvudtyper av granit i 

Bergslagen; Stockholmstyp - fin till medelkornig, jämnkornig, Fellingsbrotyp -mera 

grovporfyrisk, Enkullentyp - finporfyrisk och Malingsbotyp - stora mängder xenoliter 

(Stephens et al., 2009). Graniter av Stockholm-Malingsbotyp är så kallade S-

typgraniter, d.v.s de har ett sedimentärt ursprung och anses vara ett resultat av 

uppsmälttning kopplad till den regionala migmatiseringsprocessen (se t.ex. Lundqvist 

et al., 2011). Bergslagens granitpegmatiter uppträder vanligen i anslutning till 

intrusioner av Stockholm-Malingsbotyperna. Inom GP-sviten uppträder tre 

huvudsakliga typer av pegmatiter, enkla granitpegmatiter innehållandes kvarts, albit, 

mikroklin, biotit och ibland muskovit. Komplexa pegmatiter med förhöjda halter av 

Niob, Yttrium och Fluor som klassificeras som pegmatiter av s.k. NYF-typ, och om de 

har förhöjda Litium-, Cesium- och Tantal-halter klassificeras de som av LCT-typ 

(Romer & Smeds, 1997; Simmons et al., 2003); karakteristiskt för de senare är 

förekomsten av ett eller flera Li-mineral i form av silikater (t.ex. petalit, spodumen) 

och/eller fosfater.  Just den senare pegmatittypen har potential att vara av 

ekonomiskt intresse med avseende på inte minst litium, tantal och tenn. 
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Lokalgeologi 

Norbergstrakten har historiska anor av inte minst järnmalmsbrytning sedan 1300-talet 

(Geijer, 1936). I dagsläget bedrivs ingen gruvverksamhet i området, men beviljade 

undersökningstillstånd innehas, bland annat av Holmasjön prospektering AB i ett 

område på ca. 3 km2, norr om Stripåsens hållplats.  

Området karakteriseras av en ca. 80 km lång nordost-sydvästligt orienterad, i 

varierande grad mineraliserad, karbonatförande metavulkanitlins med ryolitisk till 

dacitisk sammansättning. Linsen är omgiven av intrusioner av huvudsakligen GDG-

serien samt två mindre intrusioner av GP-seriens graniter. Bandning förekommer i 

delar av metavulkaniterna och karbonaterna, och dess riktning sammanfaller med 

S2-foliationen, som är den dominerande regionala tektoniska strukturen i området 

(Ripa et al., 2018). Ytbergarterna visar genomgående tecken på hydrotermal 

omvandling och representeras idag ofta av cordierit- och glimmerrika enheter, vilket 

medför svårigheter i observation och tolkningar av primärstrukturer (Ripa et al., 

2018).  

En bestämning av den stratigrafiska sekvensen och veckningshistoriken i 

Norbergs-området är komplicerad. Redan Geijer (1936) menade att det omfattar två 

synklinalstrukturer. Ambros (1988) framförde tesen att området består av en 

monoklinalveckning. Ripa et al. (2018) styrkte, baserat på geofysiska data, Geijers 

idé om två synklinalstrukturer och förkastade därmed Ambros monoklinalteori. 

Veckningen i området yttrar sig som kraftigt sammanpressade isoklinalveck (Geijer, 

1936). 

I området finns ett fåtal kända granitpegmatitgångar, alla för små för att illustreras 

på de berggrundskartorna i skala 1:50 000. I en av pegmatiterna, belägen 200 m väst 

om Stripåsens gamla hållplats (Sweref 99: N: 6664669 E: 556747) förekom enligt 

Tenow (1902) tantal- och niob-förande mineral. Tidigare har pegmatiten brutits för sin 

rena kärnkvarts. Berggrunden som omger pegmatiten utgörs av natriumrik metaryolit 

och cordieritglimmerskiffer i norr och albitgranit och en intermediär tidigorogen 

alkalisk granit i söder (figur 4; Geijer, 1936). Pegmatitgången har en bredd på ca. fyra 

meter, är tydligt zonerad och skär igenom de kringliggande bergarterna i en öst-

västlig riktning med 60° stupning i söder (Tenow, 1902). Djuputbredningen för 

kroppen är bevisad till 10 meter men är troligen mer omfattande. Blottlagda hällar 

200 meter väster om det gamla kvartsbrottet antyder potential för en avsevärd 

utsträckning i strykningsriktningen. Mineralogiskt består pegmatiten av fyra zoner 
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(figur 3): en glimmerrik kontaktzon mot den tidigorogena graniten, en relativt 

homogen albitzon följt av en albitzon innehållandes starkt glimmeromvandlad topas, 

så kallad pyrofysalit (E. J., personlig kommunikation, 2019) samt Nb-Ta-mineral och 

slutligen en kärna av ren kvarts (Tenow, 1902). 

Figur 3. Lokalgeologi i närheten av Stripåsenpegmatiten. Det vita strecket visar 

pegmatitgångens möjliga utsträckning i strykningsriktningen. Den svarta rektangeln visar 

pegmatitbrottet där proverna är tagna. Brun = Tidigorogen granitoid, Grå = 

Cordieritglimmerskiffer, Grön = Skarn, Orange = Natriumrik felsisk metavulkanit, Gul = 

Kaliumrik felsisk metavulkanit, Blå = marmor, Streck = Skiktning, Prickar = Kvartsporfyrisk. 

Modiferad efter Geijer (1936). 
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Figur 4. Profil genom Stripåsenpegmatiten med de olika zonerna: a - glimmerrik kontaktzon 

mot den omgivande granitoiden, b - homogen albit, c - albit med topas och Nb-Ta-mineral. 

Modiferad efter Tenow (1902). 

Regional deformation och metamorfos  

Bergslagen kan enligt Stephens et al. (2009) delas in i fyra strukturella domäner; 

norra, centrala, södra och västra; uppdelningen i domäner är baserad på karaktär 

och orientering av den flerfasiga plastiska deformation som påverkat dem. Graden av 

metamorfos skiljer sig också inom Bergslagen: från grönskiffer- till låg amfibolitfacies 

i de västra delarna till övre amfibolitfacies och t.o.m. granulitfacies i de södra till 

sydöstra delarna. Den kraftigaste deformationen uppträder huvudsakligen i de 

tidigorogena intrusiven och de svekofenniska ytbergarterna (Stephens et al., 2009). 

De yngre bergarterna har främst deformerats sprött i förkastningar och sprickzoner, 

medan lokaliserad plastisk deformation av de yngre bergarterna har förekommit i 

skjuvzoner (se t.ex. Lundqvist et al., 2011). De norra och södra domänernas 

strukturer är brant lutande med dextral strike-slip i en väst-nord-väst till ost-syd-ostlig 

riktning, och är bildade under amfibolitfaciesförhållanden (Stephens et al., 2009). De 

centrala och västra domänerna kännetecknas av kraftig veckning med en penetrativ 

plastisk deformation under amfibolitfacies som åldersbestämts till 1850 ± 5 Ma med 

U-Pb analys av zirkon och titanit (Hermansson et al., 2007).  

Veckningen av regionen har ägt rum i två faser (Beunk & Kuipers, 2012; Stephens 

et al., 2009), men lokalt kan tre veckfaser urskiljas (se t.ex. Högdahl et al., 2013). De 

dominanta regionala strukturerna är relaterade till den andra veckningsfasen och 
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överpräglar tidigare veckfaser, vilket också resulterat i interferensveckning av tidigare 

veck (Beunk & Kuipers, 2012).  

Pegmatiter och mineraliseringar  

Pegmatitisk är en term som generellt används för att beskriva väldigt grovkorniga 

intrusiva magmatiska bergarter. Pegmatit syftar vanligtvis på en mycket grovkristallin 

gångbergart av granitisk sammansättning, alltså en granitpegmatit, men 

definitionsmässigt inkluderar begreppet alla grovkristallina gångbergarter, oberoende 

av sammansättning; så till exempel finns också gabbropegmatiter. 

Mineralsammansättningen i en granitpegmatit består huvudsakligen av kvarts, 

fältspat och glimmer (se t.ex. Simmons et al., 2003). En granitpegmatit har sitt 

ursprung i en granitisk smälta (magma) rik på viskositets- och 

kristallisationstemperatursänkande volatiler som H2O, CO2, B, F, Li och P (Simmons 

et al., 2003). De mera sällsynta och inkompatibla elementen, som Be, B, Cs, Ta, Nb, 

Zr, U och sällsynta jordartsmetaller (också kallade REE efter engelskans Rare Earth 

Elements) anrikas gradvis i den kvarvarande, allt mer volatilrika smältan, då de gärna 

inte inkluderas i kristallstrukturerna i de bergartsbildande mineralen under granitens 

kristallisation. 

Baserat på deras mineralogi och närvaro och typ av zonering finns det tre 

huvudkategorier av granitpegmatiter: enkla, zonerade och komplexa. Enkla 

pegmatiter är i tvärsnitt strukturellt, texturellt och sammansättningsmässigt 

homogena. Deras mineralogi domineras av kvarts, fältspat och glimmer, med 

accessoriska och variabla mängder av bland annat turmalin och granat. Enkla 

pegmatiter är vanligt förekommande i metamorfa miljöer (Simmons et al., 2003). 

Zonerade pegmatiter karakteriseras av en generellt symmetrisk zonering med 

kornstorleksökning från en finkornig, aplitisk ytterzon in mot en grovkornig till blockig, 

fältspatrik zon, vilken gränsar till en ofta monomineralisk kvartskärna; detta 

representerar alltså en sekventiell kristallisation från kontakten och ytterzonen in mot 

kärnan (Simmons et al. 2003).  Komplexa pegmatiter är i grunden zonerade 

pegmatiter som via sena och ibland flerfasiga ersättningsprocesser utvecklats som 

strukturellt och mineralogiskt mera komplexa system. De sena eller sekundära 

enheterna bildas genom omvandling och ersättning av de primära enheterna genom 

processer dominerade av senhydrotermala lösningar. Komplexa zoneringsmönster i 
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pegmatiter återfinns vanligen i pegmatiter belägna utanför moderplutonen, s.k. 

externa pegmatiter (se t.ex. Simmons et al., 2003).  

Klassifikation av granitpegmatiter 

Pegmatitklassificering idag utgår ofta från den som presenterades av Černý (1991). 

Den klassifikationen baseras på fyra huvudgrupper med underordnade 

petrogenetiska familjer, som vidare anknyter till de metamorfa förhållandena hos 

värdbergarterna (figur 4), förekomst av spårelement och granitrelationer (tabell 1). De 

fyra klasserna är: abyssala pegmatiter, muskovitpegmatiter, sällsynta element-

pegmatiter och miarolitiska pegmatiter. 

Pegmatiter av den abyssala klassen är vanligen produkter av partiell uppsmältning 

för vilket de rådande P-T förhållandena sträcker sig från övre amfibolit- till 

granulitfacies (Černý & Ercit, 2005). Vanligast är att de abyssala pegmatiterna utgörs 

av lokala delsmältor eller leukosom. Ovanligt men förekommande är att de 

storskaliga abyssala pegmatitkropparna gränsar till eller genomskär närliggande 

granitoider (Černý & Ercit, 2005).  

Muskovitpegmatiter bildas under högtrycksamfibolitfacies och är resultatet av partiell 

uppsmältning. 

Sällsynta elementpegmatiter (eng. ”rare-element pegmatites”) delas in i två 

undergrupper ”REL-REE” och ”REL-Li”. ”REL-REE”-gruppen härstammar från post- 

och anorogena granitsmältor av metaluminös till peraluminös karaktär, vanligtvis 

bildade i en extensionsmiljö (Černý, 1991). De bildas på ett måttligt djup som resultat 

av magmatisk differentiering från granitiska plutoner, och kan i fallen med mera 

välfraktionerade kroppar ibland innehålla ekonomiskt brytvärda mängder av mineral 

rika på sällsynta metaller av litofil karaktär (Černý & Ercit, 2005). Miarolitiska 

pegmatiter bildas på grunda till subvulkaniska (mycket grunda) djup, varvid 

miarolerna, alltså gashålrummen, uppstår när i magman lösta gasfaser avblandas 

under pegmatitens kristallisation och genererar hålrum. Sådana pegmatiter kan vara 

ekonomiskt intressanta om miarolerna innehåller välutvecklade kristaller av 

ädelstensmineral som beryll och topas. 
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Tabell 1. Klassifikation av granitiska pegmatiter. I tabellen redovisas petrogenetisk familj, 

karakteristiskt anrikade metaller, mineraliseringspotential, P-T-förhållanden och 

granitrelationer. Litium-cesium-tantal=LCT, niob-yttrium-fluor=NYF. Modifierad efter Černý 

(1991). 

Klass: Petrogenetisk 

familj: 

Anrikade 

metaller: 

Mineraliserings

potential: 

P-T-

förhållande: 

Granit-

relationer: 

Abyssala 

pegmatiter 

- U, Th, Zr, 

Nb, Ti, Y, 

REE, Mo 

Låg till medel 4–9 kbar, 

700–800 ͦ C  

Ingen 

(anatektisk) 

Muskovit-

pegmatiter 

- Li, Be, Y, 

REE, Ti, 

U, Th, 

Nb>Ta 

Låg till medel 5–8 kbar, 

580–650 ͦ C  

Ingen 

(anatektisk), 

till marginal 

eller extern 

Sällsynta 

element-

pegmatiter 

(rare 

element) 

LCT Li, Rb, Cs, 

Be, Ga, 

Sn, Hf, Nb, 

Ta, B, P, F 

Låg till riklig 2–4 kbar, 

500–650 ͦ C  

Intern eller 

marginal till 

extern 

  NYF Y, REE, 

Ti, U, Th, 

Zr, Nb>Ta, 

F 

Låg till riklig Varierande Intern till 

marginal 

Miarolitiska 

pegmatiter 

NYF Be, Y, 

REE, Ti, 

U, Th, Zr, 

Nb>Ta, F 

Låg, ädelstenar 

förekommer 

1–2 kbar Intern till 

marginal 
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Figur 5. Tryck- och temperaturförhållanden för bildning av de olika pegmatitklasserna; 

abyssala pegmatiter=AB, muskovitpegmatiter=MS, sällsynta elementpegmatiter=REL och 

miarolitiska pegmatiter=MI plottat på ett diagram med stabilitetsfälten för Al2SiO5-

polymorferna samt likvidus och solidus för en granitsmälta. Detta visar i vilken metamorf grad 

man bör påträffa de olika typerna av mineraliserade granitpegmatiter. Modiferad efter Černý 

(1991). 

 

 

Mineraliseringar med Nb-Ta-förande mineral förekommer främst i pegmatiter av den 

sällsynta elementklassen. Den kan delas upp i ytterligare fem undergrupper: 

sällsynta jordartsmetallpegmatiter, beryllpegmatiter, komplexa pegmatiter, albit-

spodumenpegmatiter och albitpegmatiter. Undergrupperna delas i sin tur vidare upp i 

subtyper baserat på geokemisk signatur (se tabell 2). Ekonomiskt potentiella 

mineraliseringar av Nb-Ta-förande faser hittas i gadolinit-, beryll-columbit-fosfat-, 

spodumen-, ”lepidolit”-, amblygonit-, albit-spodumen- och albit-subtyperna.  
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Tabell 2. Klassifikation av sällsynta-elementpegmatiter efter pegmatittyp. Modifierad efter 

Černý (1991). Lepidolit är ett en beteckning för ospecificerade lila Li-glimrar. 

Pegmatittyp: Subtyp, 

geokemisk 

signatur: 

Typiska mineral: Metaller med 

ekonomisk 

potential: 

Sällsynta  

jordartsmetaller 

allanit-monazit 

LREE, U, Th (P, 

Be, Ta<Nb) 

allanit, monazit REE 

  gadolinit 

Y, HREE, Be, 

Nb>Ta, F, (U, Th, 

Ti, Zr) 

gadolinit, fergusonit, 

euxenit 

Y, REE, U, (Be, 

Nb-Ta) 

Beryll beryll-columbit 

Be, Ta± (±Sn, B) 

beryl, columbit-tantalit Be 

  beryll-columbit-

fosfat 

Be, Ta≥/≤Nb, P, 

(Li, F, ±Sn, B) 

beryll, columbit-tantalit, 

triplit, trifylit 

Nb-Ta 

Komplex spodumen 

Li, Rb, Cs, Be, 

Ta≥/≤Nb (Sn, P, F, 

±B) 

spodumen, beryll, tantalit, 

(amblygonit, ”lepidolit” 

pollucit) 

Li, Rb, Cs, Be, 

Ta, Sn 

  Lepidolit 

F, Li, Rb, Cs, Be, 

Ta>Nb (Sn, P, ±B) 

”lepidolit”, topas, beryll, 

mikrolit, (pollucit) 

Li, Rb, Cs, Ta, 

Be, Sn 

  amblygonit 

P, F, Li, Rb, Cs, 

Be, Ta>Nb (Sn, ±B 

amblygonit, beryll, tantalit, 

(”lepidolit”, pollucit) 

Li, Rb, Cs, Ta, 

Be, Sn 

Albit-spodumen Li, (Sn, Be, Nb 

≥/≤Ta, ±B) 

spodumen, (kassiterit, 

beryll, tantalit) 

Li, Sn (Be,Ta) 

Albit Ta ≥/≤Nb, Be (Li, 

±Sn, B) 

tantalit, beryll, (kassiterit) Ta (Sn) 
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LCT kontra NYF: mineralogi och undergrupperingar 

Pegmatiter av den sällsynta element-klassen har vanligtvis en enkel och i allmänhet 

sparsam mineralogi vilken utgörs främst av kvarts, kalifältspat, albit och mindre 

mängd av glimmermineral. I kontrast till detta kan en enskild, högfraktionerad 

pegmatit av sällsynt-komplex-typen innehålla över hundra olika mineral, med förhöjda 

halter av litofila element, volatiler och alkalimetaller (Černý, 1991). Sällsynta 

pegmatiter kan petrogeniskt delas in tre olika grupper; LCT, NYF och mixade (tabell 

3). LCT-pegmatiter är oftast associerade till granitoider av sedimentärt ursprung eller 

glimmerskiffrar bildade i en kompressionsmiljö. NYF-pegmatiter härstammar 

överhängande från intrusioner bildade i en extensionsmiljö 

De potentiellt ekonomiskt intressanta mineralen i pegmatiter är företrädesvis 

silikater, oxider och fosfater. Silikater kan bilda potentiella malmmineral med Li, Rb 

Cs, Be, Zr, Hf och mera sällan REE. Fosfater förekommer främst i mera fraktionerade 

och diversifierade system av LCT-pegmatiter, i vilka mängden primära fosfatmineral 

ofta är sparsam och många av fosfaterna utgörs av sekundära faser (Černý, 1991). I 

sällsynta metall-pegmatiter utgörs oxidmineralens katjoner främst av ”sällsynta” 

metaller (Nb, Ta, Ti, Sn, U, Th). Närvaron av radioaktiva element (U, Th) i dessa 

föreningar leder över tid till metamiktisering och uppsprickning hos de närliggande 

mineralen. Hos pegmatiter innehållandes Nb-Ta-oxider ökar den mineralogiska 

mångfalden med ökad fraktionering. Vissa mineral uppvisar flera generationer med 

tydliga skillnader i morfologi/textur och kemisk sammansättning under 

fraktioneringen, främst i fallen med beryll, columbit-tantalit, turmalin och mikrolit. 

Detta möjliggör petrografiska utvecklingsstudier av både enskilda pegmatiter och 

större fält baserat på sådana systematiska förändringar (Černý and Ercit, 1985; 

Černý and Ercit, 1989). 

Den geokemiska signaturen domineras av litofila element, medan 

pegmatitsystemens normala avsaknad av svavel gör att starkt kalkofila element (Sb, 

Bi) främst förekommer i form av oxidföreningar eller i elementform snarare än i form 

av sulfider. LCT- och NYF-typerna särskiljs geokemiskt på halter av alkalimetaller, 

REE och joner med höga laddningar, så kallade HFSE-element (Černý, 1991). 
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Tabell 3. Petrogenisk klassifikation av pegmatiter. 

Familj Pegmatittyp Geokemisk 

signatur 

Associerade 

graniter 

Bulk-

sammansättning 

LCT beryll, komplex, 

albitspodumen, 

albit 

Li, Rb, Cs, Be, Sn, 

Ga, Ta>Nb  

(B, P, F) 

syn/senorogena 

eller anorogena; 

heterogen 

Peraluminös 

A/CNK>1 

NYF sällsynta 

jordarter 

Nb>Ta, Ti, Y, Sc, 

REE, Zr, U, Th, F 

huvudsakligen 

anorogena (kan 

vara syn-, sen- till 

postorogena; 

homogen 

subaluminös till 

metaluminös 

A/CNK~1 

”Mixed” blandad 

LCT/NYF 

blandad postorogen till 

anorogen; medel 

heterogen 

metaluminös till 

mellan 

peraluminös 

A/CNK>1, 

A/NK<1 

(Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider 

I sällsynta elementpegmatiter förekommer i varierande utsträckning (Y,REE,U,Th)-

(Nb,Ta,Ti)-oxidmineral, oftast tillhörande äschynitgruppen, euxenitgruppen, 

samarskitgruppen, fergusonitgruppen eller pyroklorsupergruppen. Dessa mineral 

innehåller metaller av generellt ekonomiskt intresse som Ta, Nb, Y och REE. 

Oxiderna innehåller även ofta de radioaktiva elementen uran och torium. Innehåll av 

sådana radioaktiva element leder med tiden till metamiktisering (d.v.s. att deras 

kristallstruktur sönderfaller) av mineralen, vilket utesluter analyser baserade på deras 

strukturella egenskaper (se t.ex. Ercit, 2005). Upphettning har använts för att försöka 

återskapa de ursprungliga strukturerna hos mineralen genom omkristallisation; Ewing 

(1975) konstaterade dock att det inte är möjligt att säkert fastställa att 

mineralstrukturerna som återskapas vid upphettningsprocessen är de ursprungliga, 

detta eftersom flera variabler i det ursprungliga kristalliserande systemet utelämnas 

och/eller är okända (P-T-förhållanden, pH, gastryck, etc.). Bestämning av sådana 

(Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-mineral görs vanligtvis därför baserat på kemiska analyser 

(Ercit, 2005). 

 De generella formlerna för (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider är ABO4 för samarskit 

och fergusonit; AB2O6 för aeschynit och euxenit och A2-mB2X6-wY1-n för mineral 

tillhörande pyroklorsupergruppen. I samarskit kan A-positionen besättas av Y, REE, 



16 
 

Ca, U, Fe2+ och Fe3+, och B-positionen av Ta, Nb och Ti. A-positionen och B-

positionen i fergusonit kan innehålla Y och REE respektive Ta, Nb, och Ti. Hos 

mineral i äschynit- och euxenit-grupperna kan A-positionen besättas av Y, REE, Ca 

och U medan B-positionen kan innehålla Ti, Nb och/eller Ta. Pyroklorsupergruppen 

består av fem subgrupper baserat på kemisk sammansättning och dominansen av B-

positionen (Ta-, Nb-, Ti-, Sb-, W-förhållande) (Atencio et al., 2010).  

  

Pyroklorsupergruppen 

Pyroklorsupergruppen omfattar flera grupper av kemiskt variabla och relativt 

komplexa kubiska oxider. Supergruppen representerar en utökning och modifikation 

av den tidigare nomenklaturen för pyroklormineralen enligt Hogarth (1977). Den nya 

nomenklaturen och klassifikationen presenterades av Atencio et al. (2010), efter att 

problem med avseende på IMA:s regler för mineralogisk nomenklatur identifierats i 

den då tillämpade systematiken baserad på Hogarth (1977). I den nya 

klassifikationen (Atencio et al., 2010) inkluderas nu också strukturellt liknande 

mineralfaser innehållandes Sb och W. Utifrån dessa premisser identifierades fem 

olika grupper med den generella kemiska formeln A2-mB2X6-wY1-n, enhetscellen 10,4 

Å, Z=8. Klassifikationen baseras på den dominerande B-katjonens oxidationstal: 

antalet fyrvärda katjoner summeras till M4+, medan antalet femvärda katjoner 

summeras till M5+ o.s.v. I fallet med pyroklorgruppen domineras B av Nb, för 

mikrolitgruppen Ta, för roméitgruppen Sb, för betafitgruppen Ti och för 

elsmoreitgruppen dominerar W. Om M4+>M5+ och M4+>M6+, tillhör mineralet 

betafigruppen, förutsatt att Ti är den dominerande M4+-katjonen. Om M5+>M4+ och 

M5+>M6+, tillhör mineralet pyroklorgruppen förutsatt att Nb är den dominerande M5+-

katjonen; mikrolitgruppen om Ta är den dominerande M5+-katjonen, och 

roméitgruppen om Sb är den dominerande M5+-katjonen. Om M6+>M4+ och M6+>M5+ 

tillhör mineralet elsmoreitgruppen, förutsatt att W är den dominerande M6+-katjonen. 

 I regel består A-positionen av [8]-koordinerade katjoner med en ungefärlig radie på 

1,0 Å: Na, Ca, Sr, Pb2+, Sn2+, Sb3+, Y, och U. A-positionen kan även utgöras av 

vakanser (□)och H2O. Y- och X-positionerna innehåller anjoner i 

pyroklorsupergruppens mineral. Det vanligaste elementet på X-positionen är syre, 

dock förekommer även fluor och hydroxylgrupper i den. Likt A-positionen kan 

vakanser också förekomma på Y-positionen (Atencio et al., 2010).  
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 Identifikation av mineral av den här typen görs lämpligast med våglängdsdispersiv 

mikrosond istället för energidispersiv EDS-analys och allra helst kombinerat med 

enkristallröntgendiffraktionsanalys för strukturbestämning. När den kemiska formeln 

beräknas för mineral i pyroklorsupergruppen normaliseras företrädesvis B-katjonen 

till två atomer per formelenhet. Anledningen till detta är att vakanser kan förekomma 

på A-, X- och Y-positionerna, men har aldrig identifierats på B-positionen (Atencio et 

al., 2010; Christy & Atencio, 2013). Namngivningen av pyroklorsuppergruppens 

mineral görs baserat på dominansen i Y-positionen följt av dominans i A-positionen; 

slutligen läggs klasstillhörigheten till som ändelse, det vill säga den dominerande B-

katjonen (tabell 4). Enligt följande: Y-position dominerad av fluor, A-position 

dominerad av Ca och B-position dominerad av Ta = fluorkalciomikrolit. Här har vi 

dessutom valt att ta med (deskriptivt) ytterligare förekommande metaller enligt 

följande: utöver de dominerande elementen innehåller den analyserade fasen 3 At% 

U och 2,5 At% Fe = en uran-järnförande fluorkalciomikrolit. 

 

Tabell 4. Namngivning av mineral i pyroklorsupergruppen (B=namn efter dominerande B-

katjon), modifierad efter Atencio et al. (2010). 

Dominerade 

A-position 

Dominerade Y-position 

 OH F O H2O □ 

Na Hydroxynatro(B) Fluoronatro(B) Oxynatro(B) Hydroxynatro(B) Kenonatro(B) 

Ca Hydroxykalcio(B)     

Sn2+ Hydroxystanno(B)     

Sr Hydroxystrontio(B)     

Pb2+ Hydroxyplumbo(B)     

Sb3+ Hydroxystibio(B)     

Y Hydroxyyttro(B)     

U4+ Hydroxyurano(B)     

H2O Hydroxyhydro(B)     

□ Hydroxykeno(B)     

Hjelmitbegreppet 

I Stripåsenpegmatiten finns lösligt dokumenterade fynd av ett udda, svart, 

halvmetalliskt oxidmineral, ursprungligen namngivet efter den svenske kemisten och 

mineralogen Peter Jacob Hjelm. Hjelmit beskrevs första gången från Kårarvet, Falun 

av Nordenskiöld (1860), som ansåg att fasen var relaterad till samarskit eller tapiolit 



18 
 

baserat på bl.a. otydliga morfologiska data. I en långt senare publikation av Crook 

(1979) framförs tolkningen att den uppenbarligen heterogena hjelmiten från Kårarvet 

är en tantalekvivalent av yttropyroklor som av författaren kallas: yttromikrolit. Crooks 

tolkningar diskrediterades sedermera av Peacor et al. (1982), vilka fastställde 

medelst röntgenkristallografi och elektronmikrosondanalys att ”mineralet” i fråga är en 

blandning av gips, tantalit och heterogen mikrolit. Peacor och hans kollegor 

undersökte dock inte material från Stripåsen. I Tenows arbete från 1902 framförs det 

att hjelmiten som påträffats i Stripåsen uppträdde tillsammans med ortit (idag allanit). 

Metodik 

Polerproven som undersökts är tillverkade från tre stycken stuffer fältinsamlade av 

Erik Jonsson, SGU/UU i den kvarvarande varpen vid Stripåsen. Två av stufferna är 

till synes homogena och består av svarta halvmetalliska och tunga mineral, medan 

den tredje stuffen utgörs av en bit zonerad pegmatit med halvmetalliska mineral i en 

kvarts-fältspatgrundmassa i kontakt med mera homogen kvarts. Från dessa prov har 

sammanlagt sju stycken polerprov tillverkats; från varje stuff sparades också ett 

reservprov. En praktisk och teoretisk introduktion till polarisationsmikroskopi i 

reflekterat ljus (malmmikroskopi) gavs av Erik Jonsson i arbetets inledande fas. Med 

malmmikroskopi har tre mineraliserade och representativa polerprov valts ut och 

fortsättningsvis karakteriserats texturellt och analyserats kemiskt med energidispersiv 

spektroskopianalys s.k. SEM-EDS-analys (eng. Scanning Electron Microscopy with 

Energy Dispersive analysis) och från den bakåtspridande elektrondetektorn har s.k. 

BSE-bilder (eng. Back-Scattered Electron) genererats.  

Polerprover 

En fundamental premiss vid såväl malmmikroskopi som SEM-analys är att 

polerproven som studeras är jämna och mycket välpolerade. Vid tillverkning av ett 

polerprov sågas valda delar ut från stufferna med en diamantsåg, proverna väljs ut 

baserat på helhetsrepresentation samt texturell och mineralogisk relevans. Proverna 

placeras med den aktuella ytan nedåt för ingjutning i en blandning av i detta fall 15 

delar epoxy och 2 delar härdare, i cylindriska formar med som här har en inre 

diameter om 2,5 cm. Efter ingjutning placeras proverna i ett dragskåp för att härda.  

Vid slipning och polering av proverna användes en slipmaskin av märket Struers 

Labpol-25, med hållare för tre prov åt gången. Slipningens syfte är att utjämna 
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provytan; detta görs enklast stegvis med successivt finkornigare slipmedel. För att 

fastställa att slipningen med en specifik kornstorlek är slutförd studeras proverna i 

malmmikroskop. Förekommer uttalad plockning (lossning av mineralfragment ur 

provytan) av provytan måste föregående slipsteg repeteras. De slipmedelstorlekar 

som användes var ”kiselkarbidslippapper, korn 500” och ”kiselkarbidslippapper, korn 

1200”.  

Polering görs för att ta bort de repor som uppkommit i samband med sågning och 

slipning och generera en jämn överyta lämpad för mikroskopi och analys; värt att 

notera är att en för omfattande polering lätt leder till relief i provytan om 

hårdhetskontrasterna är stora mellan ingående mineral. För att polera användes 

polerskivor och diamantsuspension av fyra kornstorlekar: 6µm, 3µm, 1µm och 

0,25µm. Mellan varje polersteg tvättas polerproverna i ett ultraljudsbad för att 

avlägsna både mineralfragment och eventuella diamanter som fastnat på provytan. 

Utöver detta tvättas provet försiktigt med alkohol efter det slutliga poleringssteget. 

För en utförligare förklaring om förberedelse av polerprov se Lundh & Rosén (2011). 

Malmmikroskopi – Polarisationsmikroskopi i reflekterat ljus 

Malmmikroskopet utgör en central del i petrografiska och mineralogiska studier av 

opaka mineral och specifikt malmmineral. I ett ordinärt petrografiskt mikroskop 

studeras minerals optiska egenskaper med genomfallande polariserat ljus. Skillnaden 

gentemot ett malmmikroskop är att ljuskällan i detta fall är placerad ovanför provet, 

något som möjliggör studier av mineralens reflektionsegenskaper i påfallande 

polariserat ljus. Ett malmmikroskops huvudsakliga komponenter är ljuskällan, 

analysator, polarisator, färgregleringsfilter, objektiv, okular, roterbart bord och 

ljusreflektor. Ljuset färdas genom ett antal linser, filter och en polarisator för att 

reflekteras mot provytan och därefter färdas tillbaka genom en eventuell analysator 

till okularen. Observationer i malmmikroskopet görs antingen i planpolariserat ljus, 

med enbart en polarisator eller i korspolariserat ljus med både polarisator och 

analysator i strålgången. I planpolariserat ljus observeras färg, reflektans, 

bireflektans, reflektionspleokroism liksom kornformer och andra strukturer och 

texturer. Korspolariserat ljus används för att studera mineralens isotropi/anisotropi 

och inre reflexer. I fallet med icke-kubiska (nominellt anisotropa) mineral möjliggör 

detta också karakterisering av inre strukturer i aggregat som kornformer och 

tvillingbildning. De två polarisationsmikroskop som användes var ett Nikon Eclipse 
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H550S och ett Nikon Eclipse E600 utrustad med en Nikon Dsi-Fil kamera. För en 

utförligare förklaring av malmmikroskopi se Lundh & Rosén (2011). 

För att effektivisera SEM-EDS-analysen producerades navigationskartor för 

polerproven i malmmikroskopet. Provytan fotograferas bit för bit av med 50x-

förstoring. Bilderna importerades därefter i Photoshop där de fogats ihop till 

översiktliga kompositbilder för att underlätta ”navigation” i svepelektronmikroskopet. 

Intressanta punkter märktes ut på ”navigationskartan” inför SEM-EDS-analysen (se 

appendix 1).  

SEM-EDS 

I ett svepelektronmikroskop (SEM) kan flera olika typer av information erhållas, 

beroende på instrumentets inställningar. I detta fall har två typer av information tagits 

fram; BSE-bilder och EDS-analyser. BSE-detektorn används för att ta fram bilder 

över grundämnesfördelningen i den skannade ytan. EDS-analysen ger kemisk 

punktinformation eller ytinformation från den skannade ytan. Vid analyserna 

användes ett svepelektronmikroskop av märket Zeiss, modell SUPRA 35VP och en 

BSE-detektor av modellen RBSR, en EDS-detektor av märket EDAX, modell SDD 

Apollo X. Accelerationsspänningen var 20kV och arbetsavståndet till provytan var 

inställt på ca 8,5mm.  

SEM skannar med en fokuserad elektronstråle en provyta i ett rastermönster. SEM 

används generellt för att producera högförstorade bilder av mikroskopiska objekt och 

strukturer. Vid analys av mineral med SEM används oftast bakåtspridande elektroner 

(BSE) för att detektera och skillnader i genomsnittligt atomnummer hos de 

grundämnen som ingår i respektive mineral (Reed, 2005). Bakåtspridningen i form av 

BSE uppstår när elektronerna passerar nära en atomkärna i provet; deras färdväg 

förändras då på grund av kärnans elektronattraherande natur. Storleken på 

atomkärnan, det vill säga elementvikten, avgör mängden elektroner som bakåtsprids, 

där en större (tyngre) kärna leder till en större spridning och därmed en ljusare bild 

(Reed, 2005). Med ett tillägg av en EDS-detektor kan SEM användas för kemisk 

analys. Teorin grundar sig i att vid intensiv elektronbeskjutning av ett prov exciteras 

de elektroner i grundämnena i den fas som träffas till ett högre energiläge och när 

exciterade elektroner sedan faller tillbaka avges energikvanta som mäts av EDS-

detektorn (Reed, 2005). De olika grundämnena har unika atomstrukturer som ger 

upphov till ett antal karakteristiska toppar i det elektromagnetiska 
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emissionsspektrumet. Begränsningarna hos en EDS-analys är främst av tre slag, den 

ena begränsningen grundar sig i att element med atomnummer mindre än ca. 11 är 

för lätta för att normalt kunna analyseras med EDS. Den andra begränsningen är att 

den energidispersiva metoden ger mindre möjlighet att separera olika grundämnen 

p.g.a överlapp av deras energitoppar, och det tredje är att analyserna alltid 

normaliseras till totalsummor om 100%, med andra ord kan man inte se hur mycket 

som ej analyserats, exempelvis i form av lätta element (se ovan). Svårigheter uppstår 

därmed exempelvis vid identifikation av förekomst av vakanser i mineral liksom 

förekomsten av hydroxylgrupper och kristallvatten. 

Stökiometriska beräkningar 

Från EDS-analysen erhölls mineralkemisk data i form av bl.a. halter angivna som 

viktsprocent (Wt%) och atomprocenthalter (At%). För att stökiometriskt beräkna 

empiriska mineralformler användes atomprocenthalterna från analyserna. 

Grundämnena som förekommer på respektive position (A,B,X,Y) summeras och 

balanseras i fallet för pyroklorsupergruppen utifrån B-katjonen, med två atomer per 

formelenhet. A-, X- och Y-positionerna viktas sedan utifrån B-katjonen vilket 

resulterar i en empirisk formel (med reservation för de begränsningar som 

förekommer vid EDS-analyser). 

Resultat 

I resultatdelen presenteras observationer i malmmikroskop och SEM, samt 

mineralkemisk data från punktanalyserna i SEM-EDS tillsammans med 

stökiometriska beräkningar baserade på erhållna data.  

Svepelektron- och malmmikroskopiska observationer 

Här ingår presentation av BSE-undersökningar samt gjorda tolkningar baserat på 

dessa samt optisk mikroskopi och SEM-analyser. Mineralbestämningarna som visas i 

BSE-bilderna redogörs för senare i mera detalj i detta avsnitt. 

I alla tre prover observeras sprickstrukturer i huvudmineralet och i anslutning till 

sprickorna är den aktuella mineralfasen betydligt mörkare än i områden längre bort 

från sprickorna (se Fig. 6). Merparten av bilder och analyser är fokuserade på den 

dominerande heterogena huvudfasen i de undersökta proven, men ytterligare 

associerade mineral har också undersökts och analyserats. 
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Figur 6. BSE-bilder av EJ-STRP-1-2 Vy 1,2. Utsnittet visar huvudsakligen olika 

mikrolitartade mineral. T.v. REE=Ce, Nd, Dy. REE-Ca-Al-förande mikrolit=p1, p3, REE-

förande mikrolit=p2, T.h. Förstoring av den röda rektangeln (T.v.) visas en inneslutning av en 

Ti-U-förande kalciomikrolit=p4, p5 och en Fe-Ti-U-Al-förande kalciomikrolit=p6 (tabell 5). 

 

I Fig. 6 syns att huvudmineralet består av ljusare och mörkare partier, vilka 

genomdras av tydliga spricksystem. Intill sprickorna är huvudfasen markant mörkare. 

De mörkare faserna innehåller Ca och Al, vilket grundmassefasen inte gör. I den 

andra bilden syns en zonerad subhedral otydligt zonerad inneslutning omgiven av 

huvufasen, med varierande gråskala. Zoneringarna i det subhedrala kornet utgörs av 

dels en uranrikare fas (ljus), och en uranfattigare fas innehållandes större mängder 

järn (mörk). De små vita inneslutningarna som förekommer spritt i den grå 

grundmassefasen är blyglans. Notera även de radiella sprickorna runt om kornet. 
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Figur 7. BSE-bild av EJ-STRP-1-2 Vy 3. Muskovit=p9, Ti-Ca-Ce-U-förande pyroklor=p8 

(tabell 5).  

 

I Fig. 7 var den ursprungliga grundmassefasen sannolikt homogen. Vid ökad 

elementkontrast framträder två skilda faser, en Ti-Ca-Ce-U-förande pyroklor omgiven 

av albit. I bilden kan även något som liknar relikt spaltning urskiljas. Till höger på 

bilden kan en mikroförkastning observeras.  
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Figur 8. BSE-bild av EJ-STRP-1-2 Vy 5 REE=Nd, Ce. MSK=muskovit=p9, Al-Ca-REE-

förande pyroklor=p10, REE-Ca-förande pyroklor=p11 (tabell 5) i en BSE-mörkare 

grundmassa av albit.  

 

Nedre delen av bilden visar kontakt mellan pyroklor och albit. Pyrokloren uppträder 

även utfyllandes oregelbundna sprickor i albiten. Muskovit förekommer som enskilda 

kristaller i albiten och i kontaktzonen mot huvudfasen i bildens nedre del.  

 

Figur 9. T.v. BSE-bild av EJ-STRP-1-2 Vy 6b. Monazit-(Ce)=p12 (tabell  5). T.h. 

Malmmikroskopisk bild på samma monazitkristall, där en ännu tydligare spaltning kan ses.  

 

I Fig. 9 har de processer som omvandlat de övriga faserna i provet inte märkbart 

påverkat monaziten. 

 

Figur 10. T.v. BSE-bild av EJ-STRP-1-2 Vy 8. Ti-U-Fe-förande kalciomikrolit=p13 (tabell 5) 

invid gedigen vismut (Bi).  T.h. en malmmikroskopisk bild på den gedigna vismuten, vilket här 

uppvisar en gulaktig färgton p.g.a begynnande ytoxidation.  

 

Det centrala, grovt sett triangulära aggregatet utgörs av partiellt oxiderad (område 

med högre reflektans) gedigen vismut. Runt om kornet är omfattningen av de 
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sprickrelaterade, mörkare faserna mer tilltagen. Det subhedrala till anhedrala kornet 

till höger om den gedigna vismuten är dock till synes opåverkad av den process som 

i övrigt påverkat området runt vismuten. 

 

Figur 11. BSE-bilder av EJ-STRP-2-2 Vy 1a,1b Monazit-(Ce)=p1, Na-Ti-U-förande 

fluorkalciomikrolit=p2,p3,p4 (tabell 6).  

 

Mörka, blockiga och runda monazit-(Ce)-kristaller som är sammanväxta med en 

ljusare, kraftigt uppsprucken Na-Ti-U-förande fluorkalciomikrolit. På Fig. 11, Vy 1b 

urskiljs zoneringarna i Na-Ti-U-förande fluorkalciomikrolit. 

 

Figur 12. BSE-bilder av EJ-STRP-2-2 Vy 2,2b. REE= Dy, Nd, Yb, La. U-Ca-förande 

mikrolit=p5, Na-Ti-U-förande fluorkalciomikrolit=p6, REE-Ca-Y-förande pyroklor=p7, Ca-

REE-Y-förande pyroklor=p8 (tabell 6). (Reservationer för Y och Yb, de delar elementtoppar 

med Ta i EDS-analys, analysen av dessa blir därmed osäker). 
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Fig. 12, Vy2 visar homogena, spaltande, BSE-medelgrå partier av monazit-(Ce) 

sammanväxta med en BSE-vit till grå heterogen massa med mörkare grå 

inneslutningar och markanta koncentriska zoneringsmönster. Fig. 12, Vy 2b är en 

förstoring av den röda rektangeln i Fig. 12, Vy 2. Den heterogena, delvis koncentriskt 

zonerade massan framträder där tydligare. Det som tydligt sticker ut är de rundade 

mörka REE-Ca-Y-förande pyroklorkornen och de vita U-Ca-förande 

mikrolitindividerna i kontakt med monaziten. I de mörkare delarna av den heterogena 

massan förekommer vita mikroinneslutningar av blyglans (PbS) i noterbar mängd. 

 

Figur 13. BSE-bild av EJ-STRP-2-2 Vy 4 U-Ca-förande plumbomikrolit=p10, p11 (tabell 6).  

 

Den BSE-vita U-Ca-förande plumbomikroliten sticker ut från grundmassfasen på 

grund av sin rikedom på tunga grundämnen. I grundmassfasen kan man tydligt se 

ljusare och mörkare områden. De ljusare partierna är Ta-dominerade och de mörkare 

är Nb-dominerade. Plumbomikroliten kan potentiellt vara en kenoplumbomikrolit.   
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Figur 14. BSE-bilder av EJ-STRP-3-2 Vy 1a, 1b=ökad kontrast,1c=förstoring av 1b. 

REE=Dy, Y, Nd, Ce. Ca-REE-U-förande mikrolit=p1, monazit-(Ce)=p2, REE-Ca-Y-U-förande 

mikrolit=p3, Ca-REE-Y-förande pyroklor=p5 (tabell 7). 

 

I Fig 14 vy 1a syns ett växelvis mönster av mörkare och ljusare faser. Med ökad 

elementkontrast i vy 1b och 1c ses rikliga sprickor, i sprickorna har BSE-ljusa faser 

kristalliserat, troligen genom remobilisering från de primära mineralen.  

EDS-analysdata 

Data från de genomförda EDS-analyserna. Bestämning av Y och Yb i merparten av 

mineralen kan ej göras, eftersom framförallt att Y (och Yb) överlappar tantals 

elementtoppar. Överlag är de flesta REE svåra att analysera säkert med denna 

metod. Många av EDS-analyserna resulterade i icke-balanserade formler, sannolikt 

på grund av vakanser, strukturellt bundet vatten och hydroxylgrupper som inte kan 

analyseras med denna metod. 
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Tabell 5. Prov-id EJ-STRP-1-2; Analyspunkternas grundämneshalter i atomprocent (At%), 

beräknade (empiriska) formler, tolkade (ställvis approximativa) mineral samt ideala formler 

för de tolkade mineralen. 

EJ-STRP-1-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne, 

Atom% 

Beräknad empirisk 

formel 

Tolkat mineral Ideal formel 

p1 O (51.11) (Ce,Ca,Nd,Dy,Th) Σ=0,9  REE- mikrolitgruppen 

 
Nb (5,59) (Ta,Ti,Nb)2O4,9 kalcium- (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Ti (7,52)  förande Christy, A.G. & 

 
Ta (9,02)  mikrolit Atencio, D. (2013)  

 
Th (0,24)   Mineralogical  

 
Ca (2,90)   Magazine 77: 13-20 

 
Ce (3,61)    

 
Nd (1,68)    

 
Dy (1,07)    

p2 O (51.09) (Ce,Nd,Dy,U,Th) Σ=0,6 REE-förande mikrolitgruppen 

 
Nb (5,39) (Ta,Ti,Nb)2O4,7 mikrolit (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Ti (7,42)   Christy, A.G. &  

 
Ta (9,11)   Atencio, D. (2013)  

 
Th (0,21)   Mineralogical  

 
U (0,25)   Magazine 77: 13-20 

 
Ce (3,54)    

 
Nd (1,59)    

 
Dy (0,98)    

p3 O (56,65) (Ca,Ce,Nd,Al,Dy,U) Σ=0,9 Kalcium-REE- mikrolitgruppen 

 
Nb (4,54) (Ta,Ti,Nb)2O6,1 uran-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Ti (6,29)  mikrolit Christy, A.G. & 

 
Ta (7,78)   Atencio, D. (2013)  

 
Al (1,18)   Mineralogical  

 
U (0,20)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (2,63)    

 
Ce (1,78)    

 
Nd (1,29)    

 
Dy (0,87)    
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Fortsättning tabell 5. 

EJ-STRP-1-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne, 

Atom% 

Beräknad empirisk 

formel 

Tolkat mineral Ideal formel 

 

p4 O (59,88) (Ca,U,Fe) Σ=1,5  järn-förande mikrolitgruppen 

 Ca (13,85) (Ta,Ti,Nb)2O5,3 kalciomikrolit (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 Ti (4,05)   Christy, A.G. &  

 Ta (16,15)   Atencio, D. (2013)  

 Nb (2,56)   Mineralogical  

 U (2,09)   Magazine 77: 13-20 

 Fe (1,42)    

p5 O (60,32) (Ca,U,Fe) Σ=1,6 Titan-uran- mikrolitgruppen 

 Ca (13,65) (Ta,Ti,Nb)2O5,4 järn-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 Ta (16,09)  kalciomikrolit Christy, A.G. &  

 Nb (2,36)   Atencio, D. (2013)  

 U (2,10)   Mineralogical  

 Ti (3,90)   Magazine 77: 13-20 

 Fe (1,58)    

p6 O (65,40) (Ca,Fe,U,Al) Σ=1,8 Järn-titan-uran- mikrolitgruppen 

 Ca (9,60) (Ta,Ti,Nb)2O7,2 aluminium-  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 Ta (13,02)  förande  Christy, A.G. &  

 Fe (3,77)  kalciomikrolit Atencio, D. (2013)  

 
Al (1,49)   Mineralogical  

 
Nb (2,23)   Magazine 77: 13-20 

 
U (1,62)    

 
Ti (2,88)    

p7 O (51,37) NaAl1,2Si3,7O6,3 Albit NaAlSi3O8 

 Na (8,18)    

 Al (9,88)    

 Si (30,57)    

p8 O (73,47) (Ca, Ce, U) Σ=0,5  Titan-kalcium- pyroklorgruppen 

 Ta (7,52) (Nb, Ta, Ti)2 O6,9 cerium- (Ca,Na,☐)2Nb2O6F 

 Nb (8,51)  uran-förande  Christy, A.G. &  

 Ti (5,38)  pyroklor Atencio, D. (2013)  

 U (0,96)   Mineralogical  

 Ca (3,02)   Magazine 77: 13-20 

 Ce (1,15)    
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Fortsättning tabell 5. 

EJ-STRP-1-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne, 

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat mineral Ideal formel 

p10 O (67,82) (Al,Ca,Nd,Ce,U)  Aluminium- pyroklorgruppen 

 
Ta (6,29) Σ=0,6(Ti,Nb,Ta)2O5,4 kalcium- (Ca,Na,☐)2Nb2O6F 

 
Nb (8,59)  REE-förande  Christy, A.G. &  

 
Ti (10,12)  pyroklor Atencio, D. (2013)  

 
Al (3,03)   Mineralogical  

 
U (0,26)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (1,55)    

 
Ce (1,13)    

 
Nd (1,20)    

p11 O (64,93) (Ce,Ca,Nd,U,Th) Σ=0,7 REE- mikrolitgruppen 

 
Nb (6,29) (Ti,Ta,Nb)2O5,1 kalciumförande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Ti (9,88)  mikrolit Christy, A.G. &  

 
Ta (9,40)   Atencio, D. (2013)  

 
Th (0,09)   Mineralogical  

  U (0,27)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (3,14)    

 
Ce (3,85)    

 
Nd (2,15)    

p12 O (59,76) (Ce,La,Nd,Th) Σ=0,9 Monazit-(Ce) Ce(PO4) 

 
P (20,84) (P,Si,)(O,S)Σ=2,8   

 
Ce (12,72)    

 
Si (0,39)    

 
S (0,32)    

 
Th (0,15)    

 
La (3,66)    

 
Nd (2,15)    

p13 O (59,87) (Ca,U,Fe) Σ=1,7 Titan-uran- mikrolitgruppen 

 
Nb (5,17) (Ta,Nb,Ti)2O5,4 järn-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Ca (13,91)  kalciomikrolit Christy, A.G. &  

 
Ta (13,25)   Atencio, D. (2013)  

 
U (2,17)   Mineralogical  

 
Ti (3,57)   Magazine 77: 13-20 

 
Fe (2,06)    
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Tabell 6. Prov-id EJ-STRP-2-2; Analyspunkternas grundämnesthalter i atomprocent, 

beräknade (empiriska) formler, tolkade (ställvis approximativa) mineral samt ideala formler 

för de tolkade mineralen. 

EJ-STRP-2-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne,  

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat mineral Ideal formel 

p1 O (63,84) (Ce,Nd,La,Th,Ca)  Monazit-(Ce) Ce(PO4) 

 
Si (0,43) Σ=1 (P,Si) Σ=1,3 O4,1   

 
P (20,21)    

 
Th (0,62)    

 
Ca (0,41)    

 
La (2,10)    

 
Ce (8,55)    

 
Nd (3,84)    

p2 O (55,81) (Ca,Na,U) Σ=1,9 Natrium-titan- (Ca,Na,☐)2Ta2O6F 

 
F (5,40) (Ta,Nb,Ti)2O5,7 uran-förande  Christy, A.G. &  

 
Na (5,09) F0,5 fluorkalciomikrolit Atencio, D. (2013)  

 
Nb (3,76)   Mineralogical  

 
U (1,52)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (12,50)    

 
Ti (2,89)    

 
Ta (13,04)    

p3 O (56,31) (Ca,Na,U) Σ=1,866 Natrium-titan- (Ca,Na,☐)2Ta2O6F 

 
F (5,00) (Ta,Nb,Ti)2O5,631F0,5 uran-förande Christy, A.G. &  

 
Na (4,59)  fluorkalciomikrolit Atencio, D. (2013)  

 
Nb (3,89)   Mineralogical  

 
U (1,51)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (12,56)    

 
Ti (2,70)    

 
Ta (13,42)    
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Fortsättning tabell 6. 

EJ-STRP-2-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne,  

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat mineral Ideal formel 

p4 O (56,01) (Ca,Na,U) Σ=1,9 Natrium-titan- (Ca,Na,☐)2Ta2O6F 

 
F (5,25) (Ta,Ti,Nb)2O5,6 uran-förande  Christy, A.G. &  

 
Na (4,56) F0,5 fluorkalciomikrolit Atencio, D. (2013)  

 
Nb (2,54)   Mineralogical  

 
U (1,62)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (12,46)    

 
Ti (3,23)    

 
Ta (14,33)    

p5 O (69,72) (U,Ca) Σ=0,3 Uran-kalcium- mikrolitgruppen 

 
Nb (6,78) (Ta,Nb,Ti)2O5,2 förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
U (2,34)  mikrolit Christy, A.G. &  

 
Ca (1,37)   Atencio, D. (2013)  

 
Ti (4,69)   Mineralogical  

 
Ta (15,10)   Magazine 77: 13-20 

p6 O (53,81) (Ca,Na,U) Σ=1,9 Natrium-titan- mikrolitgruppen 

 F (5,54) (Ta,Nb,Ti)2O5,1 uran-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 Na (4,88) F0,5 fluorkalciomikrolit Christy, A.G. & 

 Nb (5,98)   Atencio, D. (2013)  

 U (1,79)   Mineralogical  

 Ca (12,89)   Magazine 77: 13-20 

 Ti (3,28)    

 Ta (11,84)    

p7 O (70,36) (Ca,Dy,Y,Nd,Yb,  REE-kalcium- pyroklorgruppen 

 Yb (0,97) U,La) Σ=1,3  yttrium- (Ca,Na,☐)2Nb2O6F 

 Y (1,20) (Ti,Nb,Ta)2O6,5 uran-förande Christy, A.G. &  

 Nb (6,17)  pyroklor Atencio, D. (2013)  

 U (0,58)   Mineralogical  

 Ca (2,82)   Magazine 77: 13-20 

 Ti (9,15)    

 La (0,24)    

 Nd (1,07)    

 
Dy (1,51)    

 
Ta (5,93)    
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Fortsättning tabell 6. 

EJ-STRP-2-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne,  

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat mineral Ideal formel 

p8 O (72,76) (Ca,Dy,Yb,Y, Kalcium-REE- pyroklorgruppen 

 
Y (0,80) U,Nd )Σ=0,8 yttrium-uran- (Ca,Na,☐)2Nb2O6F 

 
Nb (12,84) (Nb,Ta,Ti)2O7,4 förande Christy, A.G. &  

 
U (0,79)  pyroklor Atencio, D. (2013)  

 
Ca (3,54)   Mineralogical  

 
Ti (1,68)   Magazine 77: 13-20 

 
Nd (0,30)    

 
Dy (1,38)    

 
Yb (0,83)    

 
Ta (5,10)    

p9 O (63,37) (Ca,Nd,Dy,Ce,Y, REE-kalcium- mikrolitgruppen 

 
Ta (10,13)  U,Th) Σ=0,7  yttrium-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Y (0,90) (Ti,Ta,Nb)2O4,7 mikrolit Christy, A.G. &  

 
Nb (6,56)   Atencio, D. (2013)  

 
Th (0,18)   Mineralogical 

 
U (0,37)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (3,58)    

 
Ti (10,51)    

 
Ce (1,00)    

 
Nd (1,90)    

 
Dy (1,49)    

p10 O (67,71) (Pb,Ca,U) Σ=1,1 Kalcium- mikrolitgruppen 

 
Nb (4,39) (Ta,Nb,Ti)2O6,5 uran-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Pb (7,54)  plumbomikrolit Christy, A.G. &  

 
U (1,74)   Atencio, D. (2013)  

 
Ca (2,08)   Mineralogical  

 
Ti (2,99)   Magazine 77: 13-20 

 
Ta (13,56)    
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Fortsättning tabell 6. 

EJ-STRP-2-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne,  

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat mineral Ideal formel 

p11 O (66,81) (Pb,U,Ca,Dy) Σ=1,2 Uran- mikrolitgruppen 

 
Nb (4,52) (Ta,Nb,Ti)2O6,4 kalcium-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Pb (8,12)  plumbomikrolit Christy, A.G. &  

 
U (1,75)   Atencio, D. (2013)  

 
Ca (1,45)   Mineralogical  

 
Ti (3,08)   Magazine 77: 13-20 

 
Dy (0,90)    

 
Ta (13,36)    

 

Tabell 7. Prov-id EJ-STRP-3-2; Analyspunkternas grundämnesthalter i atomprocent, 

beräknade (empiriska) formler, tolkade (ställvis approximativa) mineral samt ideala formler 

för de tolkade mineralen. 

EJ-STRP-3-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne,  

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat 

mineral 

Ideal formel 

p1 O (62,17) (Ca,Ce,Nd,U) Σ=0,8 Kalcium-REE- mikrolitgruppen 

 
Nb (7,13) (Ti,Ta,Nb)2O4,6 uran-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
U (0,66)  mikrolit Christy, A.G. &  

 
Ca (4,64)   Atencio, D. (2013)  

 
Ti (11,27)   Mineralogical 

 
Ce (2,74)   Magazine 77: 13-20 

 
Nd (2,61)    

 
Ta (8,77)    

p2 O (59,00) (Ce,Nd,La,Ca,Th)  Monazit-(Ce) Ce(PO4) 

 
Si (0,65)  (P,Si)Σ=1,1O3,1   

 
P (21,01)    

 
Th (0,25)    

 
Ca (0,36)    

 
La (2,56)    

 
Ce (12,07)    

 
Nd (4,10)    
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Fortsättning tabell 7. 

EJ-STRP-3-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne,  

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat 

mineral 

Ideal formel 

p3 O (64,83) (Ca,Nd,Ce,Dy,Y,U,Th)  REE-kalcium- mikrolitgruppen 

 
Ta (10,04) Σ=0,7(Ta,Ti, Nb)2O5,1 yttrium-  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Y (0,74)  uran-förande  Christy, A.G. &  

 
Nb (6,00)  mikrolit Atencio, D. (2013)  

 
Th (0,51)   Mineralogical 

 
U (0,51)   Magazine 77: 13-20 

 
Ca (3,91)    

 
Ti (9,58)    

 
Ce (1,19)    

 
Nd (1,63)    

 
Dy (1,07)    

p4 O (76,06) (Ca,Ce,U) Σ=0,6  Kalcium- mikrolitgruppen 

 
Nb (5,17) (Ta,Nb,Ti)2O8,4 cerium-uran-  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
U (0,66)  förande  Christy, A.G. & 

 
Ca (4,32)  mikrolit Atencio, D. (2013)  

 
Ti (1,96)   Mineralogical 

 
Ce (0,79)   Magazine 77: 13-20 

 
Ta (11,04)    

p5 O (69,03) (Ca,Dy,Y,Nd,Ce,U)  Kalcium-REE- pyroklorgruppen 

 
Ta (3,62) Σ=0,6 (Nb,Ti,Ta)2O5,8 yttrium-  (Ca,Na,☐)2Nb2O6F 

 
Y (1,60)  förande Christy, A.G. &  

 
Nb (16,04)  pyroklor Atencio, D. (2013)  

 
U (0,14)   Mineralogical  

 
Ca (2,07)   Magazine 77: 13-20 

 
Ti (4,01)    

 
Ce (0,52)    

 
Nd (0,96)    

 
Dy (2,02)    
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Fortsättning tabell 7. 

EJ-STRP-3-2 

Analys- 

punkt 

Grundämne,  

Atom% 

Beräknad  

empirisk formel 

Tolkat 

mineral 

Ideal formel 

p6 O (72,18) (Dy,Ca,Y,Nd,U) Σ=0,3 REE-kalcium- pyroklorgruppen 

 
Ta (4,86) (Nb,Ta,Ti)2O6,0 yttrium-  (Ca,Na,☐)2Nb2O6F 

 
Y (0,83)  förande Christy, A.G. & 

 
Nb (14,91)  pyroklor Atencio, D. (2013)  

 
U (0,19)   Mineralogical  

 
Ca (0,90)   Magazine 77: 13-20 

 
Ti (4,31)    

 
Nd (0,43)    

 
Dy (1,39)    

p7 O (56,71) (Ca,Na,U) Σ=1,6 Natrium- mikrolitgruppen 

 
F (4,20) (Ta,Nb,Ti)2O5,2F0,4 uran-förande  (Ca,Na)2Ta2(O,OH,F)7 

 
Na (2,67)  kalciomikrolit Christy, A.G. & 

 
Nb (4,53)   Atencio, D. (2013)  

 
U (1,60)   Mineralogical  

 
Ca (12,93)   Magazine 77: 13-20 

 
Ti (2,47)    

 
Ta (14,88)    

 

Baserat på B-positionssammansättningarna utgörs det undersökta materialet främst 

av två huvudsakliga grupper. En tydligt tantaldominerad grupp och en grupp där 

Nb/Ta/Ti ≈ 1. Gruppen där Nb/Ta/Ti ≈ 1 avviker från normalsammansättningen hos 

faser tillhörande pyroklorsupergruppen (figur 14).  

Huvuddelen av faserna är tantaldominerade. A-katjonerna utgörs huvudsakligen av 

Ca men också REE, U, Th och Y. Noterbart är den totala avsaknaden av Na i 

mineralfaserna tillhörande pyroklorsupergruppen.  
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Figur 15. B-positionssammansättning i de analyserade proven från Stripåsen (svarta runda 

punkter). De grå ytorna representerar generella globala sammansättningar för mineral 

tillhörande pyroklorsupergruppen från Atencio et al. (2010). 

 

Diskussion och slutsatser 

De analyserade proven domineras av (Y,REE,U,Th)-(Nb,Ta,Ti)-oxider tillhörande 

pyroklorsupergruppen. En generell tantaldominans är genomgående för alla tre 

proven (figur 14). Det förekommer även niobdominerade mineral och ett antal faser 

med en ungefärlig likvärdig halt av respektive B-katjon (Nb,Ta,Ti). De rikliga 

sprickorna torde vara ett resultat av volymförändringar i samband med och efter 

metamiktisering eller genererad av sprödtektonisering efter att faserna 

metamiktiserats. I anslutning till uppsprickning har sannolikt lågtempererade 

vattenlösningar fått tillträde, vilket lett till varierad grad av omvandlingar. 

Lägre halter av A-katjoner uppträder i merparten av de analyserade faserna. Om 

denna representerar A-katjonförlust kan en förklaring till detta vara just att mineralen 

omvandlats. Proverna visar genomgripande och uppenbara tecken på omvandling i 

direkt anknytning till de spricksystem som genomgående uppträder i Ta-Nb-

mineralen. I BSE syns tydligt att materialet i närheten av sprickorna är mörkare än 

huvudfasen, vilket visar att en omvandlingsprocess påverkat huvudfasen via de 

observerade sprickorna, vilket lett till en relativ utarmning av tyngre element. 

Huvudfasen; ett primärt mineral som alltså kristalliserat ur pegmatitsmältan har av allt 
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att döma ”urlakats” på tyngre element och sannolikt tillförts lättare element och/eller 

vakanser. Faser som i mindre grad påverkats av omvandling innehåller höga halter 

av Ca (A-position) och F (Y-position). I de omvandlade faserna har REE och 

förmodligen också strukturellt bundet vatten tillförts, medan halten av Ca är avsevärt 

lägre och F saknas fullkomligt (figur 16). Liknande fenomen har tidigare bland annat 

påvisats av Ewing (1975): ”Primary alteration (e.g. hydrothermal) causes a consistent 

increase in calcium content, generally a decrease in the uranium and thorium 

content, a decrease in the absolute rare earth concentrations, (with only one 

exception, the REE distributions remain constant), a slight decrease in B-site cations, 

and an increase in structural and absorbed water.”  

 

  

Figur 16. Schematisk modell över bildning, metamiktisering och omvandling av mikrolit. 

Röda pilar= α-sönderfall, grön ytterkant=expansion av mineral, svart=sprickor, blåa 

pilar=fluider i sprickor, vita pilar=Na, Ca, F, gula pilar= REE, strukturellt bundet vatten. 

Modifierad efter Duran et al. (2016). 

 

Dessa strukturella och kemiska förändringar har troligen lett till ökad 

vakansförekomst på främst A- men också Y-positionen. Den här typen av 

sprickkontrollerad omvandling har visat sig överprägla tidigare primära omvandlingar 

(se t.ex. Lumpkin & Ewing, 1995). I och med ökad omvandlingsgrad ökar mängden 

strukturella vakanser hos mineral av pyroklorsupergruppen (Mitchell, 2015). 

Tillskottet av strukturellt bundet vattnet i kombination med vakanser i A-positionen 

kan dock inte på något sätt påvisas med EDS. Det kan således argumenteras för 
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men ej säkert bevisas att ett antal av analyspunkterna visar på just sådana 

stökiometrier, som kan relateras till och tolkas med avseende på sådana processer 

som visats av exempelvis Ewing (1975), Lumpkin & Ewing (1995) och Mitchell 

(2015). 

I provet förekommer märkbara mängder av blyglans (PbS), i form av spridda 

mikroskopiska korn. Blyet i blyglansen är högst troligt ett resultat av 

uransönderfallskedjan. I den aktuella pegmatiten förekommer inte noterbara mängder 

av primära sulfider, vilket tyder på att svavlet i blyglansen troligtvis tillförts utifrån. 

Rimligtvis har fluider innehållandes svavel introducerats i systemet i samband med 

en senare sprödtektonisk händelse. Omvandlingen har rimligen inträffat i samband 

med en större deformationshändelse i regionen.  

Stripåsenpegmatiten verkar huvudsakligen innehålla tantaldominerande mineral 

tillhörandes pyroklorsupergruppen, och mera specifikt mikroliterna. För att fastställa 

om någon eventuell ekonomisk potential för Ta (och Nb) föreligger i 

Stripåsenpegmatiten med omnejd skulle det krävas vidare grävningar och 

borrprogram.  Analyser med mikrosond är nödvändiga för att fullständigt fastställa 

sammansättningen av merparten av de aktuella mineralfaserna.  
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Appendix 1 

 

Översiktskartor (kompositbilder) över undersökta polerprov 

 

 

Översiktskarta över EJ-STRP-1-2. Vyerna visas av röda rektanglar, inom varje vy har ett 

antal EDS-analyser (p) utförts (presenteras i resultatdelen). 
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Översiktskarta över EJ-STRP-2-2. Vyerna visas av röda rektanglar, inom varje vy har ett 

antal EDS-analyser (p) utförts (presenteras i resultatdelen). 
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Översiktskarta över EJ-STRP-3-2. Vyerna visas av röda rektanglar, inom varje vy har ett 

antal EDS-analyser (p) utförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


