
Texturella studier och analyser av 
Baddeleyitomvandlingar i zirkon, 

exempel från sydöstra Ghana 

Kandidatarbete 
Alexandra Glommé 

Geologiska institutionen 
Lunds universitet 



Innehåll 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 

Abstract  

1. Introduktion ...................................................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................................ 5 

1.2 Geologi ............................................................................................................................................................... 5 

2. Metoder ............................................................................................................................................................. 6 

2.1 Polarisations mikroskop ..................................................................................................................................... 6 

2.2 Svepelektronmikroskop ..................................................................................................................................... 6 

3. Resultat .............................................................................................................................................................. 8 

3.1 038A deformerad granit som överlagras av kvartsiten....................................................................................... 8 

3.1.1 SEM, ytbilder .................................................................................................................................................. 8 

3.1.2 Sammanfattning 38A, i SEM ........................................................................................................................ 11 

3.1.3 Ljusmikroskop, bergartsbeskrivning ............................................................................................................. 11 

3.2 038B kvartsiten som ligger precis över kontakten till graniten ........................................................................ 11 

3.2.1 SEM, genomskärning .................................................................................................................................... 11 

3.2.2. Sammanfattning 38B SEM, genomskärning ................................................................................................ 15 

3.2.3 038B, ytbilder SEM ...................................................................................................................................... 15 

3.2.4 Sammanfattning 38B, ytbilder ...................................................................................................................... 19 

3.2.5 Ljusmikroskop, bergartsbeskrivning ............................................................................................................. 19 

3.3 038C samma kvartsit som 38B men provet är taget längre från granit kontakten............................................ 19 

3.3.1 SEM, ytbilder ................................................................................................................................................ 19 

3.3.2 Sammanfattning 38C, ytbilder ...................................................................................................................... 22 

3.3.3 Ljusmikroskop, bergartsbeskrivning ............................................................................................................. 22 

4. Diskussion ....................................................................................................................................................... 22 

4.1 SEM, EDS-analyseer ....................................................................................................................................... 22 

4.2 Ljusmikroskop ................................................................................................................................................. 23 

4.3 Bildningsprocess .............................................................................................................................................. 23 

5. Fortsatta undersökningar .............................................................................................................................. 23 

6. Slutsatser ......................................................................................................................................................... 23 

7. Acknowledgements ......................................................................................................................................... 23 

8. Referenser ....................................................................................................................................................... 23 

9. Appendix ......................................................................................................................................................... 25 

10. Appendix ......................................................................................................................................................... 32 

11. Appendix ......................................................................................................................................................... 41 

Omslagsbild: Bilder tagna på zirkoner i BSE, på ytan och i genomskärning. 



Nyckelord:  Baddeleyit, zirkon, fluider, Ghana, svepelektronmikroskop 

Handledare: Andreas Petersson, Anders Scherstén och Alexander Lewerentz 

Ämnesinriktning: Berggrundsgeologi 

Alexandra Glommé, Geologiska istitutionen, Lunds universitet, Sölvegatan 12, 223 62 Lund, Sverige. E-post: 

glomme_@hotmail.com  

Texturella studier och analyser av Baddeleyitomvandlingar i  

zirkon, exempel från Ghana 

ALEXANDRA GLOMMÉ 

Glommé, A., 2013: Texturella studier och analyser av Baddeleyitomvandlingar i zirkon, exempel från sydöstra 

Ghana. Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, Nr. 347, 24 sid. 15 hp.  

Sammanfattning: Baddeleyit är en zirkoniumoxid som normalt sett inte är stabil i kiselmättade miljöer, utan då 

omkristalliserar till zirkon, eftersom Si halten är så hög. Mitt arbete kommer att handla om ett extremfall då badde-

leyit har påträffats i en kvartsit i södra Ghana. Zirkoner med baddeleyitomvandlingar hittas precis vid kontakten till 

en deformerad granit. Efter att ha undersökt både bergarten och de enskilda zirkonkornen i ljusmikroskop och elek-

tronmikroskop, och sedan gjort kemiska analyser så kan jag konstatera att baddeleyiten hittas i kvartsiten precis 

över granitkontakten och i några fall början till baddeleyitomvandlig på ytan av graniten. Det finns observationer 

som inklusioner, bubblor och områden som är urlakade på specifika ämnen. Detta tyder på att det finns fluid påver-

kan i både graniten och kvartsiten precis över kontakten. Det finns förklaringsmodeller sedan tidigare som föreslår 

att baddeleyit kan bildas både primärt och sekundärt i zirkon, beroende på baddeleyitens spridningsmönster i kor-

net. Om det handlar om en sekundär process är en förklaringsmodell att det rör sig om fluid påverkan i bergarten. 

Resultaten i mitt arbete tyder på att baddeleyiten har bildats av sekundära processer, fluider som rört sig genom 

bergarten.   



Keywords:  Baddeleyit, zircon, fluids, Ghana, scanning electron microscope 

Alexandra Glommé, Department of Geology, Lund University, Sölvegatan 12, SE-223 62 Lund, Sweden. E-mail: 

glomme_@hotmail.com  

Textural studies and analysis of Baddeleyitinclusions in zircon, an 

example from southeast Ghana  

ALEXANDRA GLOMMÉ 

Glommé, A., 2013: Textural studies and analysis of Baddeleyitinclusions in zircon, an example from southeast 

Ghana. Dissertations in Geology at Lund University, No. 347. 24 pp. 15 hp (15 ECTS credits) .  

Abstract: Baddeleyit is a zirconium oxide that normally is not found in silica rich environments, where it is not 

stabile. My paper will deal with an extreme case where the baddeleyit was found in a quartzite in the southernmost 

part of Ghana. Zircon with baddeleyit inclusions were found right above a contact with a deformed granite. After 

studies on the rock and the zircon grains in a optical microscope and a scanning electron microscope, and some 

chemical analysis I could draw the conclusion that baddeleyit is found in the quartzite just above the contact to the 

granite, and in some cases a beginning to a baddeleyit on the surface of the granite. Observations like inclusions, 

bubbles and areas that are leached in specific elements, suggest that both the granite and the quartzite just above the 

contact have been affected by fluids. There are several models suggesting that baddeleyit can form during both pri-

mary and secondary processes in zircon, depending on the baddeleyit distribution patterns in the grain. One of the 

explanatory models concerning secondary processes is that fluids have affeceted the rock. The results from my 

work indicates that that baddeleyit have formed during secondary processes, fluids going through the rock.     
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1  Introduktion  
 

1.1  Bakgrund 
Baddeleyit (ZrO2) är ett zirkoniumoxidmineral som är 

en bra källa för zirkonium. Det är ett mineral som of-

tast hittas i kiselomättade miljöer. Om det  finns myck-

et Si  när zirkonen bildas så kommer inte baddeleyit att 

kristallisera. Baddeleyit omkristalliserar till zirkon 

(ZrSiO4) vid en hög Si halt genom reaktionen nedan: 

ZrO2 + SiO2  ZrSiO4 

Det finns ändå fall där baddeleyit dokumenterats i mil-

jöer som är mer eller mindre rika på kisel. Lewerentz 

(2010) beskriver zirkoner med baddeleyit inklusioner i 

bergarter som granit, gnejs och skiffer från Grönland. 

Proverna som analyserats i detta arbete kommer från 

Ghana och de hittas i en kvartsit precis över kontakten 

till en deformerad granit. Målet med arbetet är att be-

skriva zirkoner som innehåller baddeleyit, deras textu-

rella samband samt den kemiska sammansättningen. 

Även bergarternas textur och sammansättning be-

skrivs. Resultaten jämförs med tidigare arbeten för att 

se om de processer som ger upphov till baddeleyite 

kan fastställas. En av förklaringsmodellerna för hur 

baddeleyit har bildats är att hydrotermala fluider rört 

sig genom bergarten. Om det kan fastställas att det rör 

sig om detta kan de hjälpa till att ge insikt i hur fluider 

rör sig i jordskorpan och vilken kemisk sammansätt-

ning de har. I detta arbete presenteras resultatet av 

studier i ljusmikroskop och svepelektronmikroskop för 

att beskriva zirkonkornen och bergarterna. 

1.2  Geologi 
Under stora delar av Proterozoikum har en omfattande 

orogen cykel dominerat i bland annat Afrika, och slu-

tet på denna cykel brukar benämnas som Pan-

Afrikanska orogenesen. Under perioden 850-550 Ma 

har kontinenter sammanslagits och bildat de orogena 

bälten som hittas i Brasilien, Antarktis och Afrika 

(Kröner & Stern2004). Trans-Sahara bältet är ett av 

dessa orogena bälten och sträcker sig över 3000 kilo-

meter genom västra Afrika, från de södra delarna runt 

Ghana, genom Sahara upp till medelhavet (fig. 1). Bäl-

tet omger den ca 2 Ga gamla västafrikanska kratonen 

på östra och norra sidan (Kröner & Stern2004). Pro-

verna som är grunden i detta arbete kommer från syd-

östra delarna av Ghana och är en del av Trans-Sahara 

bältet. Bergarterna i området är så lika varandra att det 

varit svårt att säga om det hörde till Volta formationen 

eller Togo formationen (Affaton et al. 2008, Grant 

1969). British Geological Survey (BGS) och Dan-

marks Geologiske Undersøgelse (DGU) motsvarighe-

terna till Sverige Geologiska Undersökning (SGU) har 

ett pågående projekt med kartering av bergarterna så 

man ska få en klarare bild över geologin i området 

(Affaton et al. 2008; fig. 2). Dessa är numera klassade 

Fig. 1 Illustrerar paleogeografin under neroproterozoikum, ca 540 Ma (modifierad efter Kröner et al. 2004). 
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att tillhöra Voltabassängen som är en del av den passi-

va plattgräns som löper väster om Togo bergen 

(Affaton et al. 2008; fig. 3) och öster om den västafri-

kanska kratonen (Köner & Stern 2004). Tre olika berg-

artsprover har undersökts; en deformerad granit, och 

två prover från en kvartsit som överlagrar denna. Kon-

takten är tektonisk. Det första provet är taget precis 

ovanför kontakten till graniten och det andra ca 1-2 

meter över denna kontakt (appendix 9.1, fig. 21). Den 

bergart som är mest intressant för detta arbete och som 

analyserats närmre är kvartsiten som ligger precis 

ovanför gränsen till den deformerade graniten. Denna 

valdes ut då den innehåller zirkoner med baddeleyi-

tinklusioner. Zirkonerna från bergartsproven som an-

vänds i denna studie har inte blivit daterade än, så be-

skrivningarna nedan bygger på Affatons et al. (2008) 

artikel, då de gjort undersökningar och beskrivit zirko-

ner från det område där proverna kommer från (fig. 3). 

Zirkonerna i kvartsiten är detritala vilket betyder att de 

härstammar från annan eroderad berggrund. Zirkoner-

na i kvartsiten är av varierande ålder som spänner över 

en väldigt lång tidsperiod (Affaton et al. 2008). Berg-

arterna i området är av Neoproterozoisk ålder, medan 

zirkonerna är mycket äldre. De äldsta har en ålder på 

2200-2000 Ma och tolkas att ursprungligen komma 

från den kristallina Birimian berggrunden (Affaton et 

al. 2008, Taylor 1992). Många zirkoner har en ålder 

som faller inom tidsramen 1000-1700 Ma(Affaton et 

al. 2008). Dessa tolkas att komma från den Amazons-

ka kratonen eftersom den västafrikanska kartonen un-

der denna tid inte påverkats av något orogent event 

(Black & Liégeois 1993). Dessa slutsatser kan dras då 

många rekonstruktioner över paleogeografin tyder på 

att den Afrikanska och den Amazonska kratonen låg 

nära vanandra under denna tid (Weil et al.1998). 

2 Metoder 

I arbetet återfinns både teoretiska och praktiska delar. 

De teoretiska bitarna av arbetet består av litteraturstu-

dier och de praktiska beskrivs nedan. 

2.1  Polarisations mikroskop 
Polarisationsmikroskopet användes för att bestämma 

bergarternas ungefärliga mineralsammansättning och 

bestämma zirkonförekomsten. Studier av tunnslip 

gjordes för att se vilka mineral som zirkonerna före-

kommer tillsammans med, för beskrivning av deras 

utseende, storlek och form. 

2.2  Svepelektronmikroskop 

Ett svepelektronmikroskop (SEM) fungerar på så sätt 

att en högintensiv stråle av elektroner scannar provet 

och strålning kommer antingen att absorberas eller 

avges från provet. Det finns sedan detektorer placerade 

över provet som registrerar strålningen (Klein & Du-

trow 2007). SEM används till exempel i mineralogiska 

sammanhang för att göra texturella, topologiska eller 

Fig. 2 En karta som visar var volta bassängen hittas i Afrika (efter Affaton et al. 2008). 
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Fig. 3 En karta som visar var voltabassängen hittas i Afrika. Proverna i detta arbete ligger i området vid punkterna 12 och 13 

(modifierad efter Affaton et al. 2008). 
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kemiska analyser på bergar ter och mineral i 

genomskärning eller på dess yta (Klein & Dutrow 

2007). För att få så bra resultat som möjligt poleras 

först provet och täcks av ett tunt lager kol för att inte 

elektronstrålen ska spridas på fel håll på grund av 

laddningseffekter. Det är även viktigt att vakuum tåli-

ga prov används (Reed 1995). Det är flera olika strål-

ningssorter som kan registreras med detta mikroskop 

bland annat secondary electrons(SE), cathodolumine-

scence radiation(CL), elektromagnetisk strålning eller 

backscatter electrons(BSE). De kemiska analyser som 

görs med hjälp av mikroskopet kallas EDS och innebär 

att röntgenstrålning som avges från provet kan ge in-

formation om vilka grundämnen som är närvarande i 

provet. Intensiteten på strålningen som registreras i 

backscatter electron detektorn beror på grundämnets  

atom nummer, alltså dess densitet (Klein & Dutrow 

2007). Områden som innehåller tunga grundämnen 

kommer att registreras som ljusare medan områden 

med lätta ämnen kommer att bli betydligt mörkare. 

Textur och topografi på zirkonkornens yta studeras i 

BSE bilder. EDS för kemiska analyser på kornen i 

bergarten som innehöll baddeleyit. BSE används även 

för att ta bilder på de polerade prover där även EDS-

analyser gjordes för att fastställa den kemiska sam-

mansättningen. 

 

 

3  Resultat 
 

3.1 38A deformerad granit som  
 överlagras av kvartsiten 
 

Förstudier gjorda på graniten i genomskärning visar 

inga baddeleyitomvandlingar, därför är inga närmare 

analyser gjorda på zirkonkorn i genomskärning.  

 

3.1.1 SEM Ytbilder 

Korn 1  
Kornet är avlångt euhedralt format med en mycket 

uppsprucken yta. Det finns många mindre mineralkorn 

på ytan, vars färg varierar från mörk till ljusgrå. Tre 

områden med avvikande färg eller form valdes ut och 

sedan gjordes kemiska analyser på de utvalda partierna 

(fig. 4). Det första området som analyserades har en 

ljus färg. Analysen visade att området bestod av Zr, Si, 

Mg, Cl, Na, Al och O. Där den högsta halten som regi-

strerades i analysen var Zr (fig. 4). Det andra området 

som analyserades har en mörkare färg och har en kan-

tig form. Na och Cl finns i en stor mängd men det 

fanns även spår av Si, O, Mg, Zr och Ca. Det sista 

området som analyserades var likt det första som un-

dersöktes med en hög halt Zr och den kemiska sam-

mansättningen var reaktivt lik, men mängderna av 

spårämnena Na, Cl, O och Si är mindre (fig. 4). 

 

Korn 2  
Zirkonen har euhedral from med ganska mycket 

sprickor på ytan och en ojämn textur på ytan av kornet. 

Det finns en del färgskiftningar åt det mörka så väl 

som det ljusa hållet. Det utfördes två kemiska analyser 

på provet av områden som båda var ljusa till färgen. 

Det första som analyserades har en ljusare grå färg och 

såg mer ut att vara en beläggning på kornets yta än ett 

separat mineralkorn. Området har en hög halt Zr, och 

små mängder Ca, O, Si och Na registrerades också. 

Det andra området som analyserades var ett liknande 

område fast på en annan del av kornet. Även här var 

Zr det dominerande grundämnet men det fanns även 

en låg halt av Si och Na (fig. 5). 

 

Korn 3 
Kornet har euhedral form, men den ena kanten har en 

ojämn yta vilket antyder att kornet har gått sönder, och 

Fig. 4 & 5 Ovan finns det exempel på zirkoner som hittades i graniten. Kemiska analysområden är markerat med vitt. 
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det som finns kvar är ena kanten av en större zirkon-

kristall. Kornets yta är mycket ojämn och domineras 

av sprickor. Det finns små mineralkorn spridda över 

zirkonens yta har en färg som är mörkare grå. Två av 

de mörka områdena valdes ut och kemiska analyser 

utfördes. Den första delen som analyserades var ett 

större korn på övre kanten av kornet och det innehåller 

mycket Ca, men också en mindre mängd Si, O, Zr, Na 

och Cl. Det andra området som analyserades var ett 

mindre korn med en fyrkantig form, men fortfarande 

en mörk färg. Ämnena som registrerades var S, O, Ca, 

K, Si, Zr, Na och Cl, där de tre förstnämnda fanns i 

mycket högre halt än de resterande ämnena (fig. 6). 

 

Korn 4 
Kornet har euhedral form och ganska mycket sprickor. 

Det finns några områden som har en ljusare färg än 

majoriteten av zirkonen och en del som är mörkare. De 

ljusa ser ut som en beläggning på ytan medan de mör-

ka har en egenform och ser mer ut som fristående mi-

neralkorn som sitter fast på ytan. Den kemiska analy-

sen på det vita området på kornets ovansida visar att 

det innehåller mycket Zr, O och en större Si mängd än 

i de tidigare ljusa områden som undersökts. Det fanns 

även en mycket liten mängd Na (fig. 7). 

 

Korn 5 
Kornet är litet, inte så mycket sprickor och kornet har 

utvecklade kristall ytor. Det finns en del mineralkorn 

på zirkonens kant, de har en mörkare färg, medan de-

ras form varierar, vissa är helt kantiga andra helt run-

da. Det gjordes en kemisk analys på detta korn. Det 

innehöll mest S, Ca men det fanns även lite Na, Cl, det 

var en minimal topp på Si, O och ingen märkbar på Zr 

(appendix 1, fig. 23, område 1). 

 

 

Korn 6 
Kornet har en euhedral form med några få ytliga 

sprickor som löper över kornets yta. Färgen är homo-

gen förutom i ett fåtal punkter där den har en lite mör-

kare ton. Det finns inga synliga områden med en ljusa-

re färg än zirkonen. Ingen kemisk analys gjordes på 

detta korn (appendix 1, fig. 23). 

 

Korn 7 
Kornet har euhedral form och få sprickor. Kornet är 

till stor del täckt av en mörk beläggning. Det har gjorts 

två kemiska analyser varav en på det mörka området 

och en på ett ljusare område som ligger ovanpå det 

mörka. De ljusa delarna som det gjordes kemiska ana-

lyser på visar att det innehåller mest Zr, och en mindre 

mängd av ämnena Si, Ca, O och Cl (appendix 1, fig. 

23 område 2). Det mörka området är väldigt lika de 

som beskrivits tidigare och innehåller en stor mängd S, 

Ca, med en mindre halt Si, O, Zr, Na, Mg (appendix 1, 

fig. 23 område 3). 

 

Korn 8 
Zirkonen har euhedral form med några få sprickor 

längs ena sidan av kornet. Det finns rikligt med små 

mineralkorn som har en lite mörkare grå färg än zirko-

nen. Det finns några få oregelbundna prickar i en lju-

sare färg spridda över kornets yta. Ingen kemisk analys 

gjordes på zirkonen (appendix 1, fig. 23). 

 

Korn 9 
Kornet har euhedral form och en skrovlig yta. Det 

finns några sprickor som går genom kornet. Det finns 

även områden som är mörka och några ljusa. De ljusa 

partierna har ingen egenform utan är mer som ett täck-

ande lager. En kemisk analys på det ljusa området på 

zirkonen registrerar en hög halt Zr. Det finns mindre 

halter av Si, O, Na och Cl. Provet består i princip bara 

Fig. 6 & 7 Ovan är exempel på zirkoner som hittades i graniten. Kemiska analysområden är markerat med vitt. 
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av Zr (appendix 1, fig. 23 område 4). 

 

Korn 10 
Detta korn har subhedral form med en skrovlig sprick-

fattig yta. Det finns några mineral korn som har en 

mörkare färg, inga ljusare områden finns på detta korn. 

Det finns ett mineralkorn på zirkonens yta som det 

gjorts en kemisk analys på. Det innehåller samma äm-

nen som flera andra korn tidigare, med samma struk-

tur. Analysen visar att området innehåller S, Ca. Det 

finns lite Na, Si, O, Cl och K registrerat också 

(appendix 1, fig. 23 område 5). 

 

Korn 11 
Kornet är mindre till storleken och har en euhedral 

form. Det finns några mörkare mineral korn på toppen, 

det finns inga synliga sprickor. Det finns ett större 

mörkare korn som har några sprickor som löper paral-

lellt med varandra genom dess yta. Det har gjorts en 

kemisk analys på detta korn. Analysen visar att det 

innehåller en stor mängd S och Ca med en mindre halt 

Cl, O, Na, Si, Zr och K. (appendix 1, fig. 23 område 

6). 

 

Korn 12 
Kornet har euhedral form men det är trasigt så att bara 

ena kanten återstår. Det finns ganska mycket sprickor 

som går genom kornet och det finns några fläckar som 

är mörkare än resten. Ingen kemisk analys gjordes på 

detta korn (appendix 1, fig. 23).  

 

Korn 13 
Kornet är subhedralt med mycket andra mineral på 

dess yta. Både mörkare och ljusare. Därför är det svårt 

att se om det finns några sprickor på kornet eller inte. 

Det har gjorts två kemiska analyser på kornet, en på ett 

av de många mörkare områdena och en på det stora 

ljusa området på kornets ände. Analysen visar att det 

ljusa området innehåller en stor mängd Si, O och Zr 

med en mindre andel Mg, Na och C (appendix 1, fig. 

23 område 7). Analysen på det mörka kornet på zirko-

nens övre del visar att det innehåller mycket Na och 

Cl. Det finns en liten halt Si, Mg, O och Zr (appendix 

1, fig. 23 område 8). 

 

Korn 14 
Kornet har euhedral form, men det är bara en liten del 

kvar av den ursprungliga krisatallen kvar. Det har en 

sprucken yta med mycket ojämnheter. Det finns små 

mineral korn över hela ytan. Färgen går åt det mörkare 

hållet. Det har gjorts två kemiska analyser. Det första 

området som analyserades innehåller en stor mängd 

Ca, en mindre mängd av Si, O, Zr, Na, Cl (appendix 1, 

fig. 24 område 1). Det andra partiet är ett litet område 

på änden av kornet som innehåller mycket S, Ca, K det 

finns en mindre mängd av Si, O, Zr, Na och Cl 

(appendix 1, fig. 24 område 2). 

 

Korn 15 
Kornet har en subhedral form med några färgskiftning-

ar åt både ljust och mörkt. De ljusa har en textur som 

mer liknar en beläggning, medan de mörkare kornen 

har en egenform. Det finns inga tydliga sprickor på 

kornets yta. Någon kemisk analys gjordes inte på zir-

konkornet (appendix 1, fig. 24). 

 

Korn 16 
Kornet har euhedral form med ganska mycket sprick-

or. Det finns några områden som har en ljusare färg än 

zirkonen. De ser ut som de andra ljusa områdena på de 

tidigare beskrivna kornen, likt en beläggning och inte 

ett eget korn. En kemisk analys på detta område visar 

att det innehåller mycket Zr likt flera tidigare analyser 

av likvärdiga domäner men mängden Si är större i det-

ta område än de tidigare. Det finns även O och en 

mycket liten topp av Na, men den är väldigt lite 

(appendix 1, fig. 24 område 3). 

 

Korn 17 
Der är ett euhedralt korn som är trasigt så att bara ena 

änden är kvar. Det finns en del sprickor som går ge-

nom provet. Det finns en del mineralkorn i en mörkare 

färg än resterande partier av kornet. Ingen kemisk ana-

lys utfördes på detta korn (appendix 1, fig. 24). 

 

Korn 18 
Kornet har anhedral form med en ojämn yta. Kornet 

har inga synliga sprickor på ytan, och det finns inga 

speciella färgvariationer. Ingen kemisk analys utfördes 

på detta korn (appendix 1, fig. 24). 

 

Korn 19 
Det kornet är subhedralt med ett mindre korn på top-

pen, den kemiska analys som har gjorts på det mindre 

kornet som ligger ovan på visar att det endast innehål-

ler Si, O och Zr. Kornet har några sprickor som går 

genom kornet utan att följa någon generell riktning. 

Det finns även några små området som har en lite mör-

kare färg som ligger på kanten mellan de båda kornen 

(appendix 1, fig. 24).  

 

Korn 20 
Kornet har euhedral form med en del sprickor som går 

i alla riktningar. Kornet är bara en topp av den ur-

sprungliga zirkonkristallen det syns ett tydligt brott på 

ena sidan. De ljusa partier som finns ser ut att vara en 

beläggning på kornet, vilket stämmer överens med 

utseendet på de andra ljusa delarna som undersökts. 

De områden som har mörkare färg har även mer ut-

vecklade former. En kemisk analys på det ljusa partiet 

som återfinns på kornets topp, visar att området inne-

håller en hög halt Zr. Det registrerades även en mindre 

mängd av Si, Ca, O, Na och Cl (appendix 1, fig. 24, 

område 4). 

 

Korn 21 
Detta är ett euhedralt korn med mycket sprickor och en 

ojämn yta. Det finns en del färgskiftningar åt det mör-

ka så väl som det ljusa hållet. Det gjordes två kemiska 

analyser på detta prov av två ljusare områden. Det 
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första har en lite ljusare grå färg än zirkonen, och inne-

håller precis som tidigare korn en mycket hög halt av 

Zr, fast detta område innehåller en betydligt mindre 

mängd Ca och mer Si. Det finns även en liten topp på 

Na (appendix 1, fig. 24 område 5). Även det andra 

området innehåller mycket Zr. Det finns en mindre 

halt Si och O en ännu mindre på Na (appendix 1, fig. 

24 område 6). 

 

Korn 22 
Kornet har euhedral form med en ganska skrovlig yta 

men det finns inte några synliga sprickor. Det finns 

några kantiga mineralkorn på zirkonens ena kant, de 

kemiska analyser som är utförda är gjorda på dem. 

Analysen visar att det innehåller lika mängder av Na 

och Cl och halten är hög. Det finns registrerat små 

mindre Si, O, Zr och  Mg (appendix 1, fig. 24 område 

7). 

 

3.1.2 Sammanfattning 38A, i SEM 
Överlag så har kornen en ganska ojämn, sprucken yta. 

Kornen har oftast euhedral form. Det finns områden 

som har en mörkgrå färg och det finns även områden 

som har en ljusare färg i jämförelse med zirkonen. 

Områdena har antingen en egenform eller en belägg-

ningsliknande textur. Mineralkornen som har en speci-

fik form har antingen en mycket kantig form eller helt 

avrundad. De vanligaste kemiska sammansättningarna 

var Na, Cl, S, Ca och Zr. I alla fallen förekommer även 

en mer eller mindre mängd av andra ämnen som Si, O, 

K, Zr, Mg och Al.  

 

3.1.3 Ljusmikroskop, bergarts beskrivning 
Resultatet av en petrografisk undersökning av tunnsli-

pet på bergarten visar att den består av ungefär lika 

delar kvarts och fältspat, en liten del muskovit, zirkon-

korn och en mindre del mineral som inte är identifiera-

de. Det är svårt att säkert identifiera vilken fältspat det 

är då bergarten är så deformerad. Kvartsen är i de fles-

ta fall full av sprickor och kornstorleken varierar från 

fin- till grovkornig, men överlag är kornen mycket 

större i graniten jämfört med kvartsiten. Det finns po-

rer och inklusioner spridda i tunnslipet tillsammans 

med ådror som går genom bergarten (appendix 1, fig. 

15, 16). Zirkonerna är ofta svåra att identifiera efter-

som de är så små och för att bergarten varierar mycket 

i färg och har en hög deformeringsgrad.  Zirkonkristal-

lerna hittas i samband med både kvarts och fältspat, 

men de hittas oftast i samband med kvarts. Man kan 

känna igen zirkonkornen på deras höga interferensfärg, 

höga relief jämfört med omkringliggande mineralkorn 

och deras typiska avlånga kristallform. Zirkonerna har 

i de flesta fall en subhedral eller euhedral form och 

den höga reliefen är i de flesta fall lätt att se. Bergarten 

har bara studerats texturellt i ljusmikroskop, det har 

inte gjorts några kemiska analyser på provet (appendix 

1, fig. 22). 

 

 

 

3.2 038B kvartsiten som ligger precis 
över kontakten till graniten 
 
3.2.1SEM Genomskärning 
Zirkonens färg ligger i mitten på grå skalan vid jämfö-

relse med andra områden som är både mörkare och 

ljusare. Det finns andra ämnen som har en ännu mör-

kare färg än zirkonen vilka oftast är inklusioner. Pro-

vet har sedan tidigare varit belagt med guld för andra 

analyser och det finns fortfarande spår av detta då små 

områden med guld ofta ligger precis bredvid zirkoner-

na. Dessa känns igen på sin i jämförelse väldigt höga 

kontrast. Det finns även områden inuti zirkonerna som 

har en ljusare grå färg än baddeleyiten, och ibland näs-

tan går mot vit, och det är områden som innehåller en 

högre halt tyngre ämnen. I detta prov är det i de flesta 

fall Th. O finns registrerat i alla analyser i mer eller 

mindre mängd, även om det inte skrivs ut för varje 

korn.  

 

Korn 1 
Kornet har en skarp kant på ena sidan så det som syns 

är bara en topp av en större zirkonkristall. Den delen 

som finns kvar har subhedral form. Zirkonen är full av 

baddeleyit. Det finns ingen zonering eller andra struk-

turer att urskilja ur kornet. Det finns en del små inklu-

sioner spridda i kornet, men inga synliga sprickor. Tre 

kemiska analyser gjordes på kornet. Den första analy-

sen är gjord på ett ljust område som innehåller lika 

mängd Si, Zr och Th med spår av Fe (fig. 8 område 1). 

En av de andra analyserna som gjordes var på en liten 

inklusion innehåller hög halt av Si, Zr och O (fig. 8 

område 2). Och den sista analysen som gjordes var på 

ett ljusgrått område som innehåller en hög halt av Zr 

och en mycket liten topp av Si (fig. 8 område 3). 

 

Korn 2 
Zirkonen innehåller större områden med badeleyitom-

vandladezoner, i oregelbundna mönster spriden i zir-

konen. Det finns ganska mycket inklusioner och kor-

net har även en del sprickor, primärt längs kanten. Det 

finns ingen synlig zonering i kornet. Kornet har sub-

hedral form. Det har gjorts fyra kemiska analyser på 

kornet. Två inklusioner har analyserats och de har 

samma kemiska sammansättning. De båda inklusioner-

na innehåller Al och Si i en större mängd och sedan 

finns det en mindre halt Fe, Mg och K (fig. 8 område 

4, 6). Det har även gjorts analyser på två områden med 

en ljusgrå färg som båda innehåller en hög halt Zr, 

med en mycket liten halt Si (fig. 8 område 5, 7). 

 

Korn 3 
Det finns en tydlig kärna som innehåller baddeleyit 

områden och några få små inklusioner. Det finns en 

yttre tjockare homogen zon i zirkonen med sprickor 

som går in mot mitten. Det finns flera andra korn där 

liknande strukturer har registrerats. Baddeleyiten är 

spridd i ett oregelbundet mönster inuti kärnan i små 

prickar. Kornet har en rundad anhedral form (fig. 8). 
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Två kemiska analyser har gjorts på kornet. Den första 

är gjord på ett ljusgrått område som antas vara badde-

leyit (fig. 8, område 8). Den kemiska analysen visar att 

området innehåller mycket stor mängd Zr, men det 

finns även en liten mängd Si. Det andra området som 

analyserades var en vit prick i kanten precis innan den 

homogena zirkonzonen börjar. Analysen visar att om-

rådet innehåller lika mängder Si och Zr, samt en mind-

re mängd Th (fig. 8, område 9). 

 

Korn 4 
Ett homogent korn utan baddeleyit. Delvis euhedral 

form och mycket omvandlat i nedre delen av kornet 

(fig. 8). Den övre delen av kornet är helt homogen 

utan tecken på zonering eller baddeleyit. Det gjordes 

ingen kemisk analys på detta korn (fig. 8). 

 

Korn 5 
Kornet är mycket homogent relativt sprickfritt och 

saknar tydlig zonering. Det finns en del inklusioner i 

varierande storlek. Zirkonen har en avrundad subhed-

ral form. Kornet innehåller inte heller någon hög halt 

av baddeleyit. De kemiska analyserna som gjorts på 

inklusionerna visar att deras sammansättning varierar. 

En av dem innehåller i princip bara Al (fig. 8 område 

11) med en mycket liten del Si, medan en annan inne-

håller bara Si och O (fig. 8 område 12). Kemiska ana-

lyser gjordes på en fläck som är nästan vit vilken inne-

håller Si, O, Zr och Th (fig. 8 område 10). Analyser 

utfördes även på en mörkare prick som innehåller Si, 

O,  Zr och en mindre mängd Al (fig. 8 område 13). 

 

Korn 6 
Det finns zonering i kornet som har flera olika riktinig. 

Baddeleyiten förekommer sparsamt och följer inte 

strukturerna i någon större utsträckning utan förekom-

mer oregelbundet genom kristallen. Det finns en del 

inklusioner. Det finns inte mycket sprickor. (fig. 8). 

 

Korn 7 
Kornet är mycket uppsprucket och innehåller ett stort 

antal inklusioner. Det finns en tydlig zonering i zirko-

nen trots att det är så uppsprucken. Baddeleyiten före-

kommer som små ljusgråa områden och de följer zone-

ringen i zirkonen till viss del, men är fortfarande till 

största delen spridna oregelbundet i kristallen. Det har 

gjorts tre analyser på kornet. Den första på ett område 

som antas vara baddeleyit. Resultaten från analysen 

visar att området innehåller mycket Zr, med en liten 

mängd Si och O. Det har gjorts två kemiska analyser 

på inklusioner i kornet och den ena innehåller nästan 

bara Si och O med spår av Al, K och Zr (fig. 8 område 

15). Den andra innehåller mycket av både Si, O och 

Al, även här finns det spår av K, Mg och även en liten 

del Fe och Zr (fig. 8 område 16).   

 

Korn 8 
Ett avrundat korn med en tjockare homogen zon utan-

för en omvandlad kärna som innehåller baddeleyit och 

små inklusioner. Genom den yttre delen går det  

sprickor in mot mitten precis som i ett av kornen som 

nämnts tidigare. Bortsett från den yttre delen kan man 

inte se någon zonering eller tillväxt i zirkonen. Kemis-

ka analyser visar att ljusgråa områden har en låg halt 

av Si, O och en mycket hög halt av Zr (fig. 9 område 

1). En analys gjordes på ett område som är nästan vitt, 

den analysen visar att det innehåller lika delar av Si, Zr 

och en hög halt Th (fig. 9 område 2). Ett område i den 

homogena zirkonen analyserades och resultatet visar 

att det bara innehåller Zr, O och Si (fig. 9 område 3). 

 

Korn 9 
Kornet har en avrundad form. Zonering syns tydligt i 

zirkonens inre delar och bildar ett område likt en kär-

na. Utanför denna är det svårare att se tillväxtstruktu-

rer. Det finns fler mindre inklusioner än i den inre de-

len. Det finns även några större i gränsen mellan kär-

nan och den yttre delen. Det finns mycket baddeleyit 

som följer den yttre kanten av kärnan, men det finns 

även områden som inte följer någon av zirkonens 

strukturer utan är slumpmässigt fördelat i zirkonen. 

Kemiska analyser på de ljusgråa områdena visar att det 

har en låg halt Si och en betydligt större mängd Zr 

(fig. 9 område 10).   

 

Korn 10 
 Provet innehåller inte mycket baddeleyit och den som 

finns har inget speciellt spridningsmönster i kristallen. 

Zirkonen är mycket sprucken och innehåller en del 

inklusioner. Det finns ingen tydlig zonering men det 

ser ut som att det finns en kärna som är mer omvand-

lad och full med inklusioner jämfört med den yttre 

delen som är mer homogen och är full av sprickor. Tre 

kemiska analyser är utförda på provet, två av dem på 

inklusioner som visar att de innehåller i princip bara Si 

och O, med en låg halt Zr (fig. 9 område 4,6). Den 

tredje analysen som gjordes genomfördes på ett vitare 

område och det visade sig att det innehåller lika delar 

av Si, O och Zr och en liten halt Th (fig. 9 område 5). 

 

Korn 11 
Zirkonen har subhedral form och är sprucket och tra-

sigt längs kanten ena. Här finns baddeleyiten i ett ore-

gelbundet mönster runt om i kristallen. Det finns ett 

fåtal inklusioner spridda oregelbundet i kornet. Man 

kan se svaga antydningar till zonering i vissa delar av 

kristallen. Kemiska analyser har gjorts på flera olika 

områden i kornet, både på inklusioner, ljusare områden 

och mörkare områden. De ljusgråa områden som i alla 

korn antas vara zirkon innehåller en hög halt Zr. Det 

registrerades även en lite mängd Si och O (fig. 9 områ-

de 7). Området som har en mörkare grå färg innehåller 

lika delar Si och Zr men även en del Al och O (fig. 9 

område8). En av inlkusionerna analyserades och även 

här kan man se att det finns en högre halt Si, O det 

syns även lite halt av Zr, som då ligger på en betydligt 

lägre nivå än i omgivningen (fig. 9 område9).  

 

Korn 12 
Områden som antas vara baddeleyit ses som ljusgrått 
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Fig. 8 Illustrerar zirkoner i genomskärning, bilderna är tagna i BSE, i SEM. Kemiska analysområden är 

markerade med vitt.  
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och förekommer fläckvis i kornet och följer delvis 

strukturer i zirkonen. Kornet har en subhedral form 

med en tjockare homogen zon ytterst i zirkonen där det 

inte förekommer någon baddeleyit. Genom denna zon 

går det sprickor rätt in mot mitten. Detta fenomen kan 

ses hos flera av kornen i provet. Innanför denna tjock-

are homogena zon finns ett område med smalare zone-

ring som baddeleyiten delvis följer. Kemiska analyser 

på de större inklusionerna i kornet har gjorts och den 

kemiska sammansättning visar en hög halt av Al och 

Si medan halten av Zr blir mycket låg (fig. 10 område 

1, 2). Det fanns även en liten förhöjd halt av K och Mg 

i de båda. Inga kemiska analyserna gjordes på områ-

den som tros vara baddeleyit eftersom de områdena i 

detta korn är så små, vilket gör det svårt att få några 

tydliga och säkra resultat (fig. 10).    

 

Korn 13 
Detta korn har en mer avrundad form. Kornet har få 

sprickor, det finns en hög halt inklusioner i varierande 

storlek. Man kan se zonering i vissa delar av kornet. 

Baddeleyiten förekommer som ljusgrå och är oregel-

bundet spridd genom zirkonen. Flera kemiska analyser 

är utförda på zirkonen. En av analyserna är gjord på ett 

ljusgrått område, som visar på en högre halt Zr, med 

spår av Si (fig. 11 område 4). Flera inklusioner har 

analyserats och den kemiska sammansättningen varie-

rar från inklusioner som bara innehåller Si och O (fig. 

10 område 6), andra Si, Al, O, Fe och Mg (fig. 10 om-

råde 7) och en tredje som innehåller Ca, Zr, Si och Fe 

(fig. 10 område 5). Den sista kemiska analysen som 

gjordes var på en väldigt ljus prick, som visade sig 

innehålla lika delar Si, O och Zr. Men det registrerades 

även betydande mängd Th (fig. 10 område 3). 

 

Korn 14 
Zirkonen har en avlång avrundad form. Man kan se 

antydan till zonering, olika riktningar i kristallen. Det 

finns några få sprickor och de verkar gå vertikalt ge-

nom zoneringen in mot mitten av kornet. Det finns en 

del små inklusioner som är spridda genom zirkonen 

utan någon regelbundenhet. Det finns ett litet område 

som följer zirkonens struktur, mellan två zoner. Sedan 

så finns det en stor inklusion nästan i mitten av zirko-

nen. Det finns några små baddeleyit områden och de 

återfinns i områden som ligger mellan de homogena 

zirkonzonerna (fig. 10). En kemisk analys är gjord på 

kornet. Den är utförd på den stora inklusionen vilken 

innehåller mycket Al, O och Si men även en betydan-

de mängd K och Mg. det finns en liten mängd Fe ock-

så men den är mycket liten (fig. 10, område 8). 

 

Korn 15 
Kornet är helt fullt av inklusioner, det finns inga synli-

ga sprickor eller zonering i kristallen. Baddeleyiten 

förekommer i ett oregelbundet mönster genom zirko-

nen. Kornet har en avrundad form. Det finns en speci-

ellt stor inklusion i kornet och den innehåller enligt de 

Fig. 9 Zirkoner i genomskärning. Bilderna är tagna i BSE i SEM med kemiska analysområden markerade i vitt. 
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kemiska analyserna K, Mg, Al och Si, ingen Zr regi-

strerades (fig. 10 område 11). Analys utfördes även på 

en mindre inklusion och den innehåller bara Si och O 

(fig. 10 område10). Det gjordes även en kemisk analys 

på ett mycket ljust parti som visade sig innehålla lika 

delar Si, Zr och Th (fig. 10 område9). Det sista områ-

det som det gjordes en kemisk analys på var ett områ-

de som innehåller en mycket stor mängs Zr och en 

lägre halt Si, O (fig. 10, område 12).  

 

3.2.2Sammanfattning SEM, genomskärning 

I detta kvartsit prov hittas baddeleyit hittas i alla sor-

ters zirkoner, det finns i korn med zonering, sprickor 

och inklusioner. Mängden varierar, men oftast är det 

inte mycket och områdena har ofta en oregelbunden 

form som inte följer zirkonens zonering, med det finns 

undantag då baddeleyiten följer zirkonens zonering. 

Baddeleyiten hittas inte i helt homogena zirkonzoner, 

utan i mer omvandlade områden. Det förekommer 

flera fall där baddeleyiten hittas i sprickor. Ett korn 

som har mycket inklusioner och sprickor innehåller 

ofta mer baddeleyit, men det finns undantag åt båda 

hållen. Det fanns flera korn som har en tjockare yttre 

zirkonkant och i denna homogena kant hittas ingen 

baddeleyit. Men de kornen har gemensamt att det 

fanns sprickor som gick vertikalt in mot mitten.  De 

kemiska analyserna på inklusionerna visar att deras 

sammansättning varierar mycket genom provet och 

alla zirkoner. Det finns inklusioner som består bara av 

Si och O, andra består av Si tillsammans med en 

mängd metaller, Al hittas ofta i inklusionerna tillsam-

mans med Si. De vitare områden som har analyserats 

innehåller i regel Si, Zr, O och Th. De mörkare har en 

mer varierande sammansättning, mellan Si, Zr och 

olika metaller.  De helt kritvita områdena som ibland 

finns runt kornen är guld från tidigare beläggning för 

andra analyser.  De ljusgrå områdena har som väntat 

en högre halt av Zr och en låg halt Si. 

3.2.3 ytbilder i SEM 

 

Korn 1 
Kornet har anhedral form med en mestadels ojämn yta. 

Det ser ut som att kornet är en del av ett större korn 

som har gått sönder. På kanten finns det några mörkare 

områden men det är några av de få färgvariationer som 

finns på kornet. Det finns inga synliga sprickor på zir-

konens yta. En kemisk analys har gjorts på ett av de 

mörka områdena som finns på kornets kant och de 

Fig. 10 Visar zirkoner med baddeleyitomvandladezoner. Kemiska analysområden är markerat med vitt.  
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består i princip bara av Si och O, det finns även en lite 

mängd Zr (fig. 11 område 1).  

 

Korn 2 
Kornet är subhedratl. Ytan har en slät karaktär och det 

finns inte heller några sprickor. Det finns många områ-

den som har en mörkare färg. De flesta är små fläckar 

på kornets yta. Det finns ett större korn på kanten av 

zirkonen som har en ljusare färg. På ett av de ljusare 

partierna har en kemisk analys gjorts. Analysen visar 

att det innehåller en stor mängd Zr, och ganska mycket 

Si och O. Det finns en mindre del Na och Cl (fig. 11 

område 2). 

 

Korn 3 
Kornet har euhedral form, det är även ett av de slätaste 

kornen som undersökts. Det finns inte några färgför-

ändringar på zirkonen. Det finns antydan till två mind-

re sprickor men de är väldigt små och ytliga. Det finns 

några små prickar på ytan, både mörkare och ljusare. 

Det gjordes en kemisk analys på kornet, på en av de 

små vita prickarna. Den kemiska analysen visar att den 

undersökta pricken innehåller Fe, Ni, Cr, O men det 

registrerades även Si, Zr (fig. 12 område 1). 

Korn 4 
Kornet har anhedral form med mussliga brott på kan-

terna och ytan har inga sprickor. Ytan är slät på de 

flesta ställen medan den är lite ojämn textur på andra 

ställen. Färgen är jämn över kornet. Det finns några 

fläckar som har en mörkare färg än omgivningen. De-

ras form varierar då både helt runda och några som är 

fyrkantiga finns att hitta på zirkonens yta. Det finns en 

lite fläck som har en ljusare färg men den har jag inte 

gjort någon analys på. Kemiska analyser gjordes på tre 

olika mörka fläckar. Det första analysområdet är ett 

kantigt mineralkorn på kanten. Det innehåller mycket 

Cl och Na. Det registreras även en liten mängd Si, och 

Zr, mängden O är låg (fig.12 område 2). Det andra 

Fig 11 3D bilder på zirkoner, kemiska analysområden markerade med vitt. 

Fig 12  3D bilder på zirkoner, kemiska analysområden markerade med vitt.         
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området ligger bredvid det första och har också en 

knatig form. Den kemiska sammansättningen är iden-

tisk med den förra analysen men mängden Cl, Na är 

lite lägre, O och Zr ligger på samma halt (fig. 12 områ-

de 3). Denna analys registrerade fortfarande en betyd-

ligt större mängd Na och Cl är Zr, O och Si. Det sista 

som analyserades var ett par små prickar på ovansidan 

av zirkonen och även de innehåller en hög halt av Na 

och Cl, men i prickarna är mängden Si och Zr högre än 

i de andra analysområdena (fig. 12 område 4).  

 

Korn 1 
Kornet har en del mindre mineralkorn på ytan så det är 

svårt att avgöra men det ser ut som att kornet har en 

euhedral form, kornet är dock trasigt så det är bara en 

del av zirkonen som finns kvar. Ytan är betydligt 

ojämnare än det andra zirkonerna som undersökts i 

denna bergart. Det finns partier på ytan som är både 

mörkare och ljusare i färgen. Tre kemiska analyser har 

gjorts på kornets yta. Det första området som under-

söktes var ett av de mörkare och det finns ovanpå zir-

konen, det har en avrundad, mjuk form. Analyserna 

visar att kornet innehåller i princip bara Na och Cl. det 

finns mycket små mängder av Si, O och Zr registrerat 

men inte mycket (appendix 2, fig. 31 område 1). Det 

andra området som analyserades var ett av de mörka 

områdena på zirkonens yta och analysen visa att det 

innehåller mycket S och Ca, med mindre toppar på K, 

Cl, Si, O, Zr, Na. Även denna har en rundad mjuk 

form (appendix 2, fig. 31 område 2). Det sista området 

som undersöktes var ett av de ljusare på kanten av 

zirkonen. Analysen visade att det innehåller mycket 

Th, Si, O och Zr (appendix 2, fig. 31 område 3). 

 

Korn 2 
Kornet har en relativt slät yta och det finns inga 

sprickor och färgen är väldigt enhetlig med bara några 

få områden som är lite mörkare, det finns inga synliga 

områden som har en ljusare färg. Kornet i stort är fyr-

kantigt men avrundat. Det finns ett område som har en 

liten fördjupning och innehåller något som har en lite 

mörkare färg. En kemisk analys är gjord på detta korn. 

Det visade sig att det innehåller mycket Si, Al, O och 

Zr. Det finns även en mindre mängd K (appendix 2, 

fig. 31 område 4).  

 

Korn 3 
Kornet är anhedralt med många områden som har en 

mörkare färg, men även några med ljusare. Kornet är 

trasigt, med en yta utan sprickor. Kornets yta är slät 

om man jämför med de zirkonerna i 38A. Ett vitt om-

råde undersöktes, en lite högre halt av Na, O, S, Si, Zr 

registrerades men de är fortfarande låga jämfört med 

vad man normalt hittar i en zirkon (appendix 2, fig. 31 

område 5). 

 

Korn 4 
Kornet har anhedral form, med en slät tya. Det finns 

några områden som har en mörkare färg, och få prickar 

med en ljusare färg. Kemiska analyser utfördes på om-

råden med både färgerna. Det första området som ana-

lyserades innehåller en högre halt av många metaller.  

Av metallerna finns det mest, Fe, Cr, Ni, O men det 

finns även en mindre mängd Ti, Mg, Al, Ca, Na 

(appendix 2, fig. 31 område 6). Sedan finns det även 

höga halter av Si, O och Zr, och en mindre mängd S. 

Det andra området som analyserades registrerade hal-

ter av i princip bara Si, O och Zr, men det finns spår av 

K, Ca, Cl och Na (appendix 2, fig. 31 område 7).  

 

Korn 5 
Kornet har subhedral form men det är väldigt trasigt. 

Ytan har en slät karaktär och det finns inte heller några 

sprickor. Det finns många områden som har en mörka-

re färg, små fläckar på ytan. Det finns ett ljusare parti 

på kanten av kornet. Jag har gjort en kemisk analys på 

det ljusa området på kanten. Analysen visar att det 

innehåller en stor mängd Zr, och ganska mycket Si, O. 

Det finns en mindre del Na och Cl ingen Zr registrera-

des (appendix 2, fig. 31 område 8). 

 

Korn 6 
Kornet är avrundat med en anhedral form med en 

ojämn yta den har några mörka fläckar men inte några 

större områden. Det finns inte något område på kornet 

som har en färg som är ljusare än zirkonen. Kornet är 

fritt från sprickor. Det finns några områden som är lite 

fördjupade men annars är det bara mindre strukturer. 

Ett av områdena som var mörkare än den resterande 

kristallen gjordes det en kemisk analys på, och det 

hade en mycket hög halt av Si och O , dock fanns det 

en liten topp på Zr (appendix 2, fig. 31 område 9). 

 

Korn 7 
Kornet har en jämn yta och det finns ganska mycket 

sprickor, det har subhedral form och det finns mörka 

såväl som ljusa områden på kornets yta. Kornet har ett 

område som har en ojämnare karaktär, det finns även 

mer mörka mineralkorn i detta parti. De ljusare partik-

larna ligger ofta i sprickor eller nära sprickor. Två ke-

miska analyser är utförda på detta korn båda på mörka-

re områden. Det första analysområdet finns i området 

som har en skrovligare yta med mer mörka mineral-

korn. Den kemiska analysen säger att det innehåller 

väldigt mycket Si, O och ganska mycket Al med en 

mindre mängd Ca, K, Cl, Mg, Na (appendix 2, fig. 31 

område 10). Det andra området som analyserades var 

en mindre mörk fläck på kornets nedre del. Det inne-

håller i princip bara Si, med en liten topp på Zr och 

ännu mindre på Na, Ca, Al och Mg (appendix 2, fig. 

31 område 11).  

 

Korn 8 
Kornet är anhedralt och kornet är trasigt. Det finns 

inga tydliga sprickor i kornet. Ytan är slät på sidan 

som är analyserad, men om man tittar på kanten under 

så ser det ut som att det har en lite ojämnare yta. Fär-

gen är jämn över hela provet förutom två delar som 

har en lite mörkare grå färg. Kemiska analyser är ut-

förda på två områden som har en mörkare färg. Det 
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första området som analyserades var ett betydligt  

mörkare område i nedre delen av kornet. Också detta i 

en fördjupning. Enligt analysen innehåller det bara Si 

och O med en mycket lite topp på Zr (appendix 2, fig. 

31 område 12). Det andra området som analyserades 

var i en lite mörkare färg än zirkonen men ljusare än 

det andra området som analyserades. Området ligger i 

en lite fördjupning i kornet och ser nästan ut att vara 

fyllnads material. Enligt analysen innehåller det myck-

et Si, Al, O, Zr och en del Mg, K, Fe (appendix 2, fig. 

31 område 13).   

 

Korn 9 
Kornet har anhedral form med en jämn yta, det är 

ganska trasigt men det har en jämn färg. Kornet har 

inga synliga sprickor. Det syns bara ett område som 

har en mörkare färg än resten, den mörka fläcken har 

det gjorts en kemisk analys på. Den mörka pricken 

innehåller mycket Si, O, Al och Zr. Det finns en mind-

re topp på Mg och K också. Fläcken syns tydligt mot 

den ljusare zirkonen, och har en skarp gräns (appendix 

2, fig. 31 område 14). 

 

Korn 10 
Detta är ett av de slätaste kornen som undersökts, det 

finns heller inte några färgskiftningar och det finns 

bara två ytliga sprickor i kornet. Det finns några små 

prickar på ytan både mörkare och ljusare, kornet har en 

euhedral form. Det gjordes en kemisk analys på kor-

net, på en av de små vita prickarna. Den kemiska ana-

lysen visar att den undersökta pricken innehåller Fe, 

Ni, Cr, O men det fanns även Si, Zr i ungefär lika 

mängd med varandra (appendix 2, fig. 32 område 1). 

 

Korn 11 
Kornet är anhedralt med områden i en mörkare färg på 

ytan, finns några få som är lite ljusare än omgivningen 

men de är mycket små, annars är ytan slät med bara en 

eller möjligen två sprickor. De mörkare partierna har 

ingen egenform. De små vita kornen hittas ofta i eller 

förhöjningar och sprickor på ytan. Två kemiska analy-

ser är utförda på de mörkare delarna. Det första områ-

det som analyserades innehåller mycket Si, S, Ca, O 

och en del Zr. Det finns även en mindre mängd av 

ämnena Na och K (appendix 2, fig. 32 område 2). Det 

andra området som analyserades är lite mindre som 

enligt analysen innehåller det bara Si och O med en 

liten topp på Zr, annars inga andra ämnen (appendix 2, 

fig. 32 område 3). 

 

Korn 12 
Kornet har anhedral form med en slät yta med en del 

fördjupningar. Kornet har inte några synliga sprickor, 

och det har små fläckar i en mörkare ton spridda över 

hela ytan. Det gjordes två kemiska analyser på kornet, 

en på ett mörkt område och en på ett ljust område. Det 

ljusa området är precis på kanten av kornets översida 

och analyserna visa att det innehåller Cr, Fe, Ni med 

en del Si, O, Zr, S men inte i någon jättestor mängd 

(appendix 2, fig. 32 område 4). Det mörka området 

som analyserades var nästan helt svart. Enligt analysen 

finns det Ca, Si, Zr, Cl, O och lite Na och Mg men i en 

väldigt liten mängd (appendix 2, fig. 32 område 5). 

 

Korn 13 
Kornet har anhedral form med en mestadels ojämn yta 

och kornet är trasigt så det är bara en liten del som 

återstår. På kanten finns det några mörkare områden 

men det är några av de få färgvariationer som finns på 

kornet. Det finns inga synliga sprickor på zirkonens 

yta. En kemisk analys har gjorts på ett av de mörka 

områdena som finns på kornets kant. Områdena på 

kanten innehåller enligt, analysen bara Si och O, det av 

bara en mycket lite topp på Zr, annars var den helt ren 

av bara kisel (appendix 2, fig. 32 område 6).  

 

Korn 14 
Kornet är subhedrat med en ganska slät yta. Zirkonen 

har inga sprickor, det finns en del färg variationer. Det 

finns några få mörkare områden men de flesta är ljusa-

re. Ytan har en ojämnare textur på de övre delarna av 

kornet än de nedre. Tre kemiska analyser är utförda på 

detta korn. Det första analysområdet är ett ljust område 

med en utstickande kantig form. Analysen visar att 

mineralkornet innehåller lika delar Si, O och Zr, och 

inga andra ämnen (appendix 2, fig. 32 område 7). Det 

andra området som analyserades hade liknade mer en 

ljus beläggning på zirkonen än ett mineralkorn. Det 

innehåller mycket Zr, O och Si inget annat (appendix 

2, fig. 32 område 8). Det sista området som analysera-

des var ett liknande det första området både i färg och 

utseende. Enligt analysen innehåller även denna bara 

Si, O och Zr, inga ämnen registrerades i analysen 

(appendix 2, fig. 32 område 9). 

 

Korn 15 
Kornet har en ganska jämn yta med några små ojämn-

heter. Kornet har en subhedral form, det finns några få 

områden som har en mörkare färg, det finns inga om-

råden som är ljusare färg det finns inte heller några 

synliga sprickor. Det har utförts en EDS-analys på ett 

av de mörkare områdena som hittas på kornet. Det 

område som undersöktes i detta korn innehåller myck-

et rikt på Si, Al, O, Zr. Det registrerades även en liten 

topp på K, en ännu mindre topp för Na (appendix 2, 

fig. 32 område 10). 

 

Korn 16 
Kornet har euhedral form utan sprickor med en ganska 

jämn färg, det finn en del fläckar i en mörkare nyans 

och en på kanten som är betydligt mörkare än resten. 

Ytan är slät med några undantag då det finns några 

ytliga fördjupningar på kornets ovansida. Det gjordes 

en kemisk analys på en mörk fläck på kornets nedre 

kant. Analysen visar att området innehåller, i fallande 

ordning Si, Al, O, Zr, K, Mg, Na, Fe där mängden av 

Fe, Mg, Na är mycket liten (appendix 2, fig. 32 områ-

de 11).  
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Korn 17 
Det har subhedral form med mycket sprickor och 

ojämn ytan. Sprickorna korsar kornets yta i x-form. 

Det finns inga mörkare områden på kornet. Det finns 

några få vita fläckar i sprickorna och jag har analyserat 

en av dessa. Eftersom bilden har en mörkare färg än de 

andra så var det enkelt att se de små vita områdena i 

kornets sprickor. Den bestod av rena metaller, som Fe, 

Cr, Ti, O och Ni. Ingen speciell Zr topp registrerades, 

det fanns en mycket lite på Si (appendix 2, fig. 33 om-

råde 1).  

 

Korn 18 
Den ena delen av kornet har en jämn yta med en jämn 

färg med utvecklade kristallytor medan den övre delen 

av kornet har en mycket ojämnare yta med fler färgva-

riationer än den undre delen. Det syns inga sprickor på 

kornets yta. Den övre ojämnare delen av kornet har en 

mer avrundad form än den nedre. En kemisk analys är 

gjord på ett mörkt parti i den över delen på kornet. Det 

registrerades en mycket hög mängd av Si, Al och O i 

området, det fanns även små toppar på K, Fe, Mg, Zr 

(appendix 2, fig. 33 område 2). 

 

Korn 19 
Kornet är anhedralt med mussliga brott på kanterna, 

ytan är slät och har inga sprickor. Färgen är jämn över 

kornet, men det finns några fläckar som är mörkare 

färg än omgivningen både helt runda och några som är 

fyrkantiga. Det finns en lite fläck som har en ljusare 

färg men den är det inte gjort någon analys på. Kemis-

ka analyser är utförda på tre olika mörka fläckar. Det 

första området som analyserades var ett par små prick-

ar på ovansidan av zirkonen och även de innehåller en 

hög halt av Na och Cl men i prickarna är mängden Si, 

O och Zr högre än i de andra analysområdena 

(appendix 2, fig. 33 område 3). Det andra analysområ-

det är ett kantigt mineralkorn på kanten. Det innehåller 

mycket Cl och Na. Det registreras även en liten mängd 

Si och Zr, mängden O är lägre än normalt (appendix 2, 

fig. 33 område 4). Det sista området som analyserades 

ligger bredvid det första och har också en knatig form. 

Den kemiska sammansättningen är identisk med den 

förra analysen men topparna är lite lägre. Men den 

innehåller fortfarande en betydligt större mängd Na 

och Cl är Zr, O och Si (appendix 2, fig. 33 område 5).  

 

3.2.4Sammanfattning 38B ytbilder 
Kornen har överlag en slät yta, medan formen varierar 

desto mer. Kornen som finns i kvartsiten har allt från 

anhedral till euhedral form. Det finns färgskiftningar 

som är både mörkare och ljusare än zirkonkristallens 

normala färg. De kemiska analyserna visar att partier-

na i avvikande färg har en varierande sammansättnig. 

Det finns korn med en mörkare färg som bara består 

av Na och Cl, andra består bara av Si och O meden 

andra har en betydligt mer komplex sammansättning. 

Vissa av de ljusare områdena visar på en blandning av 

rena metaller som Fe, Ni, Cr och Ti. 

 

3.2.5 Ljusmikroskop, bergarts beskrivning 
Provet är taget precis över kontakten med graniten och 

består av kvartsit. Det enda provet som innehåller bad-

deleyit av dem som har undersökt. Bergarten består till 

99 % av kvarts, med en varierande kornstorlek. De 

större kornen är avlånga till formen och orienterade i 

en och samma riktning med områden av små kvarts-

korn mellan sig. Det finns några områden som innehål-

ler lite muskovit och ett par korn av både mikroklin 

och plagioklas har identifierats. Några korn som är för 

små för att identifiera och zirkoner hittas i bergarten. 

Precis som i graniten finns det porer och inklusioner. 

Zirkonerna hittas i samband med kvartskorn i varieran-

de storlek. När man tittar i planpolariserat ljus varierar 

färgen på zirkonerna från mörkare brun till nästan helt 

genomskinlig. Den karakteristiska interferensfärgen 

syns i korspolariserat ljus. Zirkonerna har i de flesta 

fall en euhedral/subhedral form men det finns några 

korn som har en mer avrundad form. Reliefen och in-

terferensfärgen varierar mer i detta prov än i 38A. Den 

är väldigt hög i vissa fall medan den är svår att ens 

upptäcka i andra fall (appendix 2, fig. 40). 

 

3.3 038C samma kvartsit som 38B men 
provet är taget längre från granit kontak-
ten 
 

Förstudier visar att kvartsitprovet längre från granit-

kontakten inte innehåller baddeleyitomvandlingar, 

därför är inga vidare analyser gjorda på provet.  

 

3.3.1SEM, ytbilder 
Inga kemiska analyser har utförts på kornen som är 

från detta prov. 

 

Korn 1 
Kornets yta består till lika del av mörka mineralkorn 

och områden av zirkonen som syns mellan dem, det att 

avgöra vilken av färgerna som dominerar. De ljusare 

partierna, har samma färg som zirkonen i andra korn. 

Sedan finns det många mörka partier också. Kornet har 

en subhedral form, utan några tydliga sprickzoner(fig. 

13).   

 

Korn 2 
Kornets form beskrivs bäst som euhedral, även om 

bara en del av kornet finns kvar. Ytan är slät och 

sprickfri, med en del mörkare partier annars är färgen 

homogent grå för resten av kornet (fig. 13).  

 

Korn 3 
Kornet har en helt avrundad subhedral form med en 

del sprickor som löper över kornets yta. Zirkonen har 

en jämngrå färg, det finns ett litet område som har en 

mörkare ton men det är väldigt litet (fig. 13).  

 

Korn 4 
Kornet har en subhedral form med en del mussliga 

brott. Det finns några små mineralkorn på ytan som 
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går i en mörkare ton än zirkonens huvudsakliga färg. 

Utöver kornets ojämna brott finns det inga sprickor 

eller andra ojämnheter, själva ytan på kornet är helt 

slät (fig. 13).  

Korn 5 
Kornet har en anhedral form med en ojämn yta. Zirko-

nens yta har en ojämn textur och i fördjupningarna 

finns det små mineralkorn som antingen är i samma 

färg som zirkonen eller mörkare. Kornet har inga 

sprickor som är syndliga på bilden (fig. 13). 

 

Korn 6 
Kornet har en subhedral form med lite ojämnheter och 

skrovlig yta. Det finns några områden som har lite 

större fördjupningar. Färgen på kornet är homogen 

utom i några delar där den har en mörkare ton.       

Zirkonen är sprickfri på de synliga ytorna (fig. 13). 

 

Korn 7 
Kornet har en subhedral form med en skarp kant där 

den troligtvis har gått sönder. Det finns annars inga 

tydliga sprickor och ytan är överlag slät. Det finns ett 

parti som har en lite ojämnare yta där det även finns 

mörkare områden, annars är färgen homogen över 

kristallen (fig. 13). 

Korn 8 
Kornet har en anhedral form med en mycket ojämn 

yta. Färgen är homogen men det finns några mörkare 

fläckar spridda på kornets yta. Trots att ytan är så 

ojämn finns det inga tydliga sprickor (fig. 13). 

 

Korn 9 

Fig. 13 Visar zirkoner och deras yttextur. 
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 Detta korn liknar det föregående på många sätt. Det 

har en subhedral form med en slät yta och en homogen 

färg. Det finns några små prickar i en mörkare färg på 

dess yta. Det finns inga synliga sprickor på detta korns 

yta (fig. 13). 

 

Korn 10 
Denna zirkon är mycket liten till storleken, ca 30 um. 

Den har delvis utvecklade kristallytor och en slät yta. 

Den har en homogen grå färg över hela kristallen utan 

några speciella färgvariationer. Det finns inga synliga 

sprickor på kornets yta (fig. 14). 

 

Korn 11 
Zirkonen har en subhedral form, med en del färgvaria-

tioner som går åt det mörkare hållet. Kornet har inga 

synliga sprickor men det finns några områden med en 

del fördjupningar. Ytans textur är ojämn (fig. 14). 

 

Korn 12 
Kornet har en subhedral form men en slät yta. Det 

finns några sprickor på kornets ovansida. Det finns 

även några prickar som har en lite mörkare ton än zir-

konen , annars är färgen homogen över kornets yta 

(fig. 14). 

Korn 13 
Kornet har subhedral form utan sprickor och en rela-

tivt ojämn yta. Färgen är jämngrå över hela kornet 

utom i några punkter där den har en lite mörkare ton 

(fig. 14). 

 

Korn 14 
Man kan se att kornet har utvecklade kristallytor men 

Fig.14 Visar zirkoner och deras yttextur.  
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det har gått sönder så det är bara en del av kornet som 

finns kvar. Det finns inga tydliga sprickor på ytan. 

Zirkonen har en homogen färg utom i några punkter 

som har en mörkare ton (fig. 14).  

 

Korn 15 
Zirkonen är nästan helt sfärisk. Kornets yta är ojämn 

med några mörkare delar i fördjupningar på kornets 

yta. Kornets yta är sprickfri (fig. 14). 

 

Korn 16 
Kornets yta är ojämn och sprickfri. Det finns en del 

fördjupade områden. Kornets form beskrivs bäst som 

subhedral med en homogen färg.  Det finns några par-

tier som har en mörkare färg än zirkonen och några 

små prickar som har en ljusare färg, men de är få till 

antalet (fig. 14). 

 

Korn 17 
Kornet har en euhedral form med en synlig spricka 

som går rakt över kornet. Det finns några mörkare 

fläckar annars är färgen homogent grå över hela kornet 

(fig. 14).  

 

Korn 18 
Kornet har en subhedral form med några mörka fläck-

ar spridda över kornets yta. Annars är färgen helt ho-

mogen. Det finns inga synliga sprickor eller fördjup-

ningar på ytan med den har ändå en ojämn textur, över 

de största delarna av kornet (fig. 14).  

 

3.3.2 Sammanfattning 38C 
Kornen har i de flesta fall en subhedral form, med en 

sprickfri yta. Själva ytan är helt slät och inte småbuck-

lig som i många av kornen i prov 38A. Det finns un-

dantag då kornen har en anhedral form eller till och 

med euhedral. Färgvariationer och mineralkorn som 

sitter på zirkonernas yta går oftast åt det mörka hållet. 

Det finns ett par mycket små korn som är ljusare. Kor-

nen är oftast små till storleken och få per zirkon korn.  

  

3.3.3 Ljusmikroskop, bergarts beskrivning 
Kvartsitprovet är taget cirka en meter över kontakten 

till graniten. Zirkonerna som hittas i bergarten är små. 

Deras form varierar från avlånga euhedralt formade till 

avrundade anhedrala korn. De identifieras genom sin 

form som skiljer sig från de andra mineralen i tunnsli-

pet, genom att kornen har en betydligt högre relief än 

omgivande mineral eller genom zirkonens höga inter-

ferensfärg. Eftersom det är en kvartsit så består bergar-

ten nästan till 100 % av kvarts hittas kornen bara i 

kontakt med detta mineral. Det förekommer en lite 

mängd muskovit, men den är så obetydlig och så 

spridd i bergarten så hittade jag inga zirkoner som har 

kontakt med dessa. Det fanns även en mindre del av 

mineral som är för små för att identifiera (appendix 3, 

fig. 57).   

 

 

 

4  Diskussion 
 

4.1 SEM, EDS-analyser 
Under arbetets gång är det bara ett större problem som 

uppstått. I och med att jag inte gjorde någon kalibre-

ring innan EDS-analyserna gjordes i SEM ledde detta 

till att analyserna jag hade gjort bara kan användas 

generellt för att säga vilka ämnen som finns närvaran-

de och inte i hur stor mängd de finns. Analyserna är 

gjorda på mycket små områden därför finns det en 

chans att analysområdet går utanför det området som 

man verkligen vill analysera. De kemiska analyser 

som har gjort bekräftar att det finns baddeleyit i kvart-

siten precis över granitkontakten. Efter noggrannare 

undersökningar kan jag konstatera att jag bara hittar 

baddeleyit i kvartsiten som ligger precis vid kontakten 

och inte den som är provtagen längre från kontakten, 

det hittas inte heller någon baddeleyit i graniten. EDS-

analyser på de mörkare kornen som växer på zirkonens 

yta visar att de inte innehåller tunga ämnen, i de flesta 

fallen var det kvarts, natriumklorid eller en hög halt av 

S och Ca med spår av metaller. De ljusa prickar på 

zirkonerna som analyserades innehåller bara rena me-

taller som Fe, Cr, Ti och Ni. De ljusa områdena som 

innehåller nästan i alla fallen en mycket hög halt av Zr, 

och mindre mängd Si med spår av bland annat Ca och 

S. De områden som innehåller en högre mängd Zr med 

en liten halt Si är troligen zirkondelar som börjat om-

vandlas till baddeleyit. Fast det är i flera fall svårt att 

avgöra om det är en Zr eller P halt som registrerats, 

vilket förändrar resultatet markant. Om det är P, så är 

det istället apatitkorn och inte baddeleyit. Att det hittas 

NaCl i så stor utsträckning kan bero på saltrester sedan 

zirkonsepareringen.  

 Kemiska analyser  gjorda på zirkonerna i 

genomskärning visar att de mörkare partierna och in-

klusionerna inte innehåller tunga ämnen, utan i de fles-

ta fallen var det kvarts eller något aluminiumsilikat då 

det i många av fallen fanns höga halter av Al, Si och O 

samtidigt som det fanns spår av andra metaller. Det 

fanns även områden som var rika på Th. De partierna 

har en mycket ljusare färg. Anledningen till att Th 

hittas kan vara att det är en del i U-sönderfallskedja, då 

zirkon ofta används i U-Pb datering. De kemiska ana-

lyserna som är gjorda på baddeleyitrika områden visar 

att den inte är helt ren. Den innehåller Si i olika stor 

mängd. Det finns ibland också spår av metaller eller 

andra ämnen, men i väldigt små mängder. Jag kan inte 

hitta något samband mellan baddeleyit som har högre 

Si halt och var de hittas i zirkonen. Till exempel skulle 

det kunna påverka om baddeleyitenområden låg närm-

re sprickor eller kanten på kornet. Baddeleyiten före-

kommer i nästan alla kornen i en oregelbunden form 

mitt inne i kornet utan tillgång till någon spricka eller 

liknande. Zirkonerna har i flera fall en kärna som är 

mer omvandlad och innehåller baddeleyit, som är in-

nesluten av en homogen baddeleyitfri zirkonzon. Om 

de olika zonerna dateras skulle en ålder för när fluiden 

varit i bergarten kunna bestämmas. 
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4.2 Ljusmikroskop 
Om man jämför de olika proven där bilder har tagits 

på ytan av zirkonkorn kan man se vissa skillnader. De 

zirkoner som kommer från 38A-graniten har i nästan 

alla fall en sprucken och ojämn yta, men kornen har 

oftast en euhedral eller möjligen subhedral form. Kor-

nen som kommer från kvartsiten är generellt mycket 

slätare på ytan och har inte mycket sprickor. Deras 

form varierad dock mer, då det finns korn som är an-

hedrala och dem som är euhedrala.  Det finns mineral-

korn på samtliga zirkoners yta vars färg varierar till-

sammans med form och storlek och kemiska samman-

sättning. 

 

4.3 Bildningsprocess 
Det skulle kunna vara så att baddeleyiten fällts ut se-

kundärt eftersom de inte följer några primära struktu-

rer i zirkonen. Det kan vara en möjlighet då det finns 

flera tecken på att bergarterna påverkats av fluider. De 

kemiska analysernas resultat visar att det bland annat 

finns mycket Al, Ca och Fe i de omvandlade delarna 

av zirkonerna och enligt Geisler et al. (2003) tyder det 

på fluidpåverkan. Det finns även andra tecken på att 

bergarten varit påverkad av fluider. Crawford & Hol-

lister (1986) beskriver olika tecken som tyder på att 

bergarten har varit utsatt för fluider. Detta kan vara 

hålrum som fyllts med fluida inklusioner som små 

bubblor av gas eller vätska. Både graniten och kvartsi-

ten som är precis över kontakten visar tecken på fluid 

påverkan i form av bubblor och en stor mängd Al, Ca 

och Fe. Inklusionerna i bergarten som hittades i tunn-

slipen kunde tyvärr inte undersökas närmre på grund 

av att det inte fanns utrustning på instutionen som kun-

de göra det. Lewerentz (2010) föreslog precis detta. 

Han gjorde en studie av zirkoner med baddeleyitom-

vandlingar från Grönland och fick resultat som liknar 

mina. Lewerentz hittade även i sina analyser förhöjda 

halter av Al, Ca och Fe. Han föreslog att baddeleyitens 

bildnings process beror på vilket spridningsmönster 

mineralet följder. Om baddeleyiten följer zirkonens 

primära strukturer eller inte, kan avgöra om den bildats 

primärt eller sekundärt i zirkonen. Eftersom så gott 

som alla zirkoner som innehåller baddeleyit från mina 

prover har en oregelbunden form och spridning tror 

jag att bergarten varit utsatt för hydrotermalafluider. 

Baddeleyiten hittas ofta i sprickor, med det finns även 

fall då baddeleyiten hittas mitt inne i zirkonkristallen 

utan tillgång till sprickor eller porer. Det finns ett fåtal 

korn som har baddeleyit som följer zirkonens zone-

ring, dessa baddeleyitområden har nog bildats under 

andra omständigheter än majoriteten i bergarten. Re-

sultaten från båda studierna, den från Grönland och 

denna från Ghana tyder på fluid påverkan. Lewerentz 

(2011) försökte återskapa de förhållanden som badde-

leyit är antaget att bildas under i ett laboratorie så att 

man bättre ska kunna förstå processerna som ligger 

bakom dess bildning. Han lyckades skapa baddeleyit i 

flera olika miljöer, med varierande tryck, Si tillgäng-

lighet och fluidsammansättning. Lewerentz (2011) 

kunde då dra slutsatsen att det är möjligt att baddeleyit 

bildas i kiselövermättade miljöer om det finns tillgång 

till fluider. Vilket stödjer min teori om att baddeleyiten 

i kvartsiten har bildats genom fluid påverkan. 

 

5  Fortsatta undersökningar 
Som fortsatta studier skulle jag föreslå att göra kemis-

ka analyser på tunnslipen av bergarterna för att möjli-

gen kunna få en kemisksammansättning på inklusio-

nerna, som förmodligen är på grund av fluid påverkan. 

Då skulle man även få ursprungssammansättningen på 

fluiden. Jag skulle även föreslå att zirkonerna dateras 

eftersom de åldrarna jag har använt är från någon an-

nans arbete som daterat zirkoner i området där mina 

prover kommer från. Datering av zirkonerna skulle 

också kunna säga när fluiderna rört sig genom bergar-

ten, eftersom det i många fall finns kärnor med badde-

leyitomvandlade områden, med en tjock homogen zir-

konzon utanför. 

 

6  Slutsatser 
Jag kan dra slutsatsen att bergarten varit utsatt 

för fluider. 

 

Att även om det är kiselövermättad miljö så kan 

baddeleyit bildas med hjälp av fluider.  
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Fig. 15 & 16 Här ser vi ett exempel på de ådror som går genom den deformerade graniten. De blir svarta när de är i 

korspolariserat ljus. 

Fig. 17 & 18 Till vänster visas ett zirkonkorn som hittas i fältspat, det har ensubhedral form. Det finns även omvandlad musko-

vit nära kornet. Till höger finns zirkonen i ett kvartskorn, detta har en rundare form. 

Fig. 19 & 20 Zirkonen till vänster hittas i kvarts och den till höger i fältspat. 
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Fig. 21 Figuren visar kontakten mellan graniten och kvartsiten (Scherstén).  
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Fig. 22 Visar tunnlipet på graniten. 
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Appendix 1   
 

Fig. 23 visar zirkoners yta så att dess textur kan studeras, de inringade områden på bilderna visar var analyser är gjorda. 
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Fig. 24  visar zirkoner på dess yta så att texturen kan studeras, de inringade områden på bilderna visar var ana-
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Spektran: 
Kemiska analyser gjorda på ytan av kornet. 

Fig. 27 Visar resultatet av en EDS– analys gjord på et zirkonkorn, fig. 6, område 1. 

Fig. 25 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 1, fig. 4, område 3.  

Fig. 26 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 11, fig. 23, område 6. Det illustrerar även svårheten att bestämma 

om det är P eller Zr, vid jämförelse med fig. 25. 
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Fig. 30 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 10, fig. 23, område 5. 

Fig. 28 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 13, fig. 23, område 8. 

Fig. 29 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 5, fig. 23, område 1. 
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10  Appendix 2  
 

Prov 38B 

Fig. 31 Visar zirkoner så att texturer kan studeras på dess yta, de inringade områden på bilderna 

visar var EDS-analyser är gjorda. 
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Fig. 32 Visar zirkoner så att yttexturer kan studeras, de inringade områden på bilderna visar var analyser är gjorda. 
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Fig. 33 Visar zirkoner så att yttexturer kan studeras, de inringade områden på bilderna visar var analyser är gjorda. 
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Fig. 36 & 37 Båda figurerna ovan visar exempel på zirkoner som hittas i bergarten. Deras färg varieras så även for-

men men de flesta har en euhedral eller subhedral form.  

Fig. 38 & 39 Figuren till Vänster visar en zirkon med utvecklade kristallytor. Figuren till höger är ett exempel på de porer/ in-

klusioner som hittas i både graniten och kvartsitprovet precis över granit kontakten. 

Fig. 34 & 35 Till vänster ser vi zirkonen i planpolariserat ljus och till höger i korspolariserat där man tydligt kan se den höga 

interferensfärgen som zirkoner oftast har. 
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Fig. 40 Visar zirkoner så att yttexturer kan studeras, de inringade områden på bilderna visar var analyser är gjorda. 



37 

 Sprktran: 
Kemiska analyser gjorda på zirkoner i genomskärning. 

 

Fig. 41 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 15, fig. 10, område 10. 

Fig. 42 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 14, fig. 10, område 8. 

Fig. 43 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 1, fig. 8, område 1.  
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Fig. 46 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 2, fig. 8, område 7. 

Fig. 44 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn  

Fig. 45 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 13, fig. 10, område 5.  
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Kemiska analyser gjorda på ytan av kornet. 

Fig. 47 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 2, fig. 11, område 2.  

Fig. 48 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 8, fig. 31, område 12. 

Fig. 49 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 1, fig. 31, område 2.  
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Fig. 52 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 1, fig. 11, område 1. 

Fig. 50 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 2, fig.31, område 4.  

Fig. 51 Visar resultatet av en EDS-analys gjord på korn 17, fig. 33, område 1.  
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11  Appendix 3 
 

Prov 38C  

Fig. 53 & 54 Figuren till Vänster visar en zirkon med utvecklade kristallytor. Figuren till höger är ett exempel på de porer/ in-

klusioner som hittas i både graniten och kvartsitprovet precis över granit kontakten. 

Fig. 55 & 56 Zirkonerna i figurerna ovan är typ exempel på de som hittades i provet. Med den avlånga formen, i detta fall med 

en eeuhedral/subhedral form och hög relief. 
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Fig. 57 Visar tunnslipet på kvartsiten längre från granitkontakten.  


