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ABSTRAKT 
 

I denna avhandling studerades tonalit migmatit från Nylandsbältet i södra 

Finland. Området är beläget i Svekofenniska orogenesen som har en komplex 

tektonisk utveckling som inträffade 1920–1770 Ma. Bergarten undersöktes 

eftersom migmatit kan innehålla viktig information om protolitens metamorfa 

utveckling. Detta eftersom migmatit formas genom partiell uppsmältning, 

som i huvudsak kopplas ihop med orogenes. Syftet med studien var att 

petrografiskt beskriva bergarten, åldersbestämma migmatiseringen och 

reflektera över bergartens ursprung samt smältningsprocess. Vid 

petrografiskanalys användes mikroskopering, med stöd från 

mikroröntgenfluorescens. Smältprocessen undersöktes med 

elektronsondmikroanalys. Åldersbestämningen utfördes med U-Pb metoden 

och laserablativ induktivt kopplad plasmamasspektrometri. Resultaten visade 

att tonalit migmatit förekommer i södra kusten av Nylandsbältet. Protoliten 

har varit en amfibolit som genom partiell uppsmältning bildat en kaliumfattig 

tonalitisk leukosom. Den partiella uppsmältningen har skett i kontakt med 

externa fluider och bildat peritektiskt amfibol. U-Pb dateringen gav 

kondkordia åldrar på 1894 Ma och 1895 Ma med viktade medelvärden på 

1889 Ma och 1895 Ma. Vilket indikerar på att tonalit migmatiten formats 

under en orogenes ca.1890 Ma. Tidsmässigt passar migmatiseringen ihop 

med tidig Svekofennisk deformation. Det anmärkningsvärda i resultatet är att 

både bergarten och deformationsperioden är tidigare onoterade i området. 
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1. INTRODUKTION 
 

Södra Finland är beläget i paleoproterozoiska delarna av den Fennoskandiska 

urbergsskölden i den Svekofenniska orogenesen. Vilket är en ackretionsorogenes som har 

daterats till 1920–1770 Ma (Lahtinen m.fl., 2005). I södra Finlands förekommer två 

migmatitbälten som formades under den Svekofenniska orogenesen. Längst söderut i 

Finland finns granit migmatitbältet och norröver det ligger tonalit-trondhjemit bältet 

(Mouri, m.fl., 1999).  

 

Migmatitbältena skiljer sig från varandra både i sammansättning och i ålder. Tonalit-

trondhjemit bältet har en kaliumfattig leukosom. Bältet tros ha av formats av tidig 

Svekofennisk deformation kring 1885 Ma bältet och finns i Mellersta Finlands granitoid 

komplex (Mouri, m.fl., 1999). Granit migmatitbältet finns har en kaliumrik leukosom 

(Ehlers m.fl., 1993). Granit migmatit bältet anses ha formats av sen svekofennisk 

deformation 1830–1810 Ma är beläget i södra Finlands subprovins (Väisänen, 2002; 

Luukas, m.fl., 2017).  

 

Granit migmatitbältet är en del av den tektoniska enheten Nylandsbältet. Nylandsbältets 

södra kust skärs igenom av södra Finlands skjuvningszon. Zonen utgör även södra 

gränsen för granit migmatitbältet (Ehlers m.fl., 1993). Kustområdet söder om 

skjuvningszonen är avhandlingens studieområde. Området är av intresse på grund av 

avgränsningen av förkastningszonen och för att migmatit från området har daterats till 

1880–1860 Ma av Hopgood m.fl. (1983). Detta indikerar på att området inte varit utsatt 

för samma grad av sen Svekofennisk deformation som resterande delarna av 

Nylandsbältet (Kähkönen, 2005). Vilket kan innebära att områdena inte tektoniskt hör 

ihop. 

 

I studieområdet har möjligen migmatit med tonalitisk leukosom observerats av 

Migmatitprojektet vid Åbo Akademi. Tonalit migmatit är en bergart som inte tidigare har 
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noterats i området. Den är intressant eftersom leukosomens sammansättning kan berätta 

mycket om protolitens metamorfa utveckling (Sawyer, 2007).   

 

Hypotesen för avhandlingen är att tonalit migmatit förekommer i studieområdet. 

Migmatiten bildades genom partiell uppsmältning av vulkaniska avlagringar och kunde 

av den orsaken forma en kaliumfattig leukosom. I studieområdet formades tonalit 

migmatiten under tidig Svekofennisk deformation ca 1885 Ma.  

 

I denna studie kommer tonalit migmatit från södra kusten av Nylandsbältet petrografiskt 

beskrivas och åldersbestämmas. Studien kommer även reflektera över bergartens 

ursprung och smältningsprocess. För den petrografiska analysen används 

mikroskopering, med stöd av mikroröntgenfluorescens. Smältprocessen undersöks med 

elektronsondmikroanalys. Åldersbestämningen utförs med U-Pb metoden och 

laserablativ induktivt kopplad plasmamasspektrometri. 

 

 

2. GEOLOGISK BAKGRUND 

 

2.1 Södra Finlands tektoniska utveckling och magmatism 

Södra Finland formades under den Svekofenniska orogenesens 1920–1770 Ma (Lahtinen 

m.fl., 2005).  Svekofenniska orogenesen har definierats som en ackretionsorogenes med 

flera olika steg. Enligt Lahtinen m.fl. (2005) består orogenesen av 

mikrokontinentackretion, kontinentalextension, kontinentalkollison och orogen kollaps 

före stabilisering av berggrunden. 

 

Södra Finland började formas under kollisionen mellan mikrokontinenterna Bergslagen 

och Keitele som utgör högsta graden metamorfos och magmatism under tidiga 

Svekofenniska perioden (Nironen, 2017). Kollisionen var även starten för den Fenniska  
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orogenesen 1890–1870 M (Nironen, 2005). Fenniska orogenesen resulterade i flera 

vulkaniska bälten, bl.a. Nylandsbältet (Kähkönen, 2005).  

 

 

 

Figur 1. Förenklad geologisk karta över Fennoskandiska urbergsskölden. Den 

röda rutan representerar studieområdet. CFGC=Mellersta Finlands granitoid 

komplex, TB= Tammerforsbältet, HB=Tavastbältet, UB=Nylandsbältet 

(Modifierad efter Koistinen m.fl., 2001, Lahtinen m.fl., 2005 och Korja m.fl., 

2006). 
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Nylandsbältet är ett område som kännetecknas av metasediment, metavulkaniter (1900–

1880 Ma) och synorogena intrusiva bergarter (1880–1870 Ma) (Skyttä, 2007). Det finns 

flera tolkningar av Nylandsbältets tektoniska miljö. Förekommande tolkningar är bl.a. 

paleo-öbågemiljö (Gáal, 1990), back-arc-bassäng (Nironen, 1997) och kontinental back-

arc-extensionsregion utvecklad på äldre kontinentalskorpa (Weihed m.fl., 2005). 

 

Nylandsbältet har omformats av olika regionala metamorfa händelser. Den tidiga 

svekofenniska perioden (1880–1870 Ma) nådde amfibolitfacies och kan ses i hela 

Svekofenniska provinsen (Skyttä, 2007). I Nylandsbältet nåddes högsta graden av 

metamorfos under den sena svekofenniska perioden (1840–1800 Ma) (Kähkönen, 2005). 

Perioden präglas av hög temperatur metamorfos och extension med tillhörande mafisk till 

felsisk magmatism (Nironen, 2005). Metamorfosen nådde granulitfacies och täckte i stor 

utsträckning över tidigare bergarter och strukturer (Kähkönen, 2005). Karaktäriserande 

strukturer för perioden är skjuvzoner i NV-SO riktning (Väisänen & Skyttä,  2007). 

 

Deformationen under sena svekofenniska perioden har förklarats med t.ex. sned kollision 

mellan protokontinenterna Fennoskandia och Volgo-Sarmatia (1820–1800 Ma) (Nironen 

m.fl., 2002). Kollisionen orsakade även postkollisions magmatism i södra Finland som 

formade bimodala shoshonitiska intrusioner 1810–1770 Ma (Eklund m.fl., 1998).  

 

 

2.2 Områdesbeskrivning och geologi 

 

Studieområdet är beläget vid kusten i södra Finland och på gränsen mellan landskapen 

Egentliga Finland och Nyland (Figur 2). Området befinner sig geografiskt i 

skärgårdsmiljö och provtagningarna utfördes i Hitis och i Ekenäs. Geologiskt ligger 

området i södra Finlands subprovins och Nylandsbältet (Luukas, m.fl., 2017; Kähkönen, 

2005). 
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Edelman & Jaanus-Järkkälä (1983) har petrografiskt beskrivit Hitits. Hitits omfattar 

provtagningslokalerna Kalvholmen och Djupplåten. I Hitis förekommer bergarterna 

gnejs, amfibolit, gabbro, diorit, granodiorit, mikroklin granit och ultramafiska bergarter. 

Amfibolit och gnejs är sammanblandade och bildar tillsammans starkt deformerade 

formationer som innehåller stycken av ultramafiska bergarter och linser av kalksten. 

Granodiorit och gabbro förekommer både i zoner och som linser. Hela regionen har 

genomgått granitisering som ställvis involverat omkristallisering (Edelman & Jaanus-

Järkkälä, 1983). Provlokalen Baggö domineras av bergarterna kvartsdiorit och 

granodiorit men även gabbro, diorit och granit förekommer. Graniten är till största del 

migmatiserad (Laitala, 1973). 

 

 

 

Figur 2. Berggrundskarta över studieområdet. Kalvholmen och Djupplåten ligger i 

Hitis och Baggö Marina i Ekenäs (Modifierad från GTK Berggrund 1:200 000). 
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2.3 Migmatit 

Migmatit är en bergart som består av två eller flera petrografiskt olika delar. De påträffas 

i områden som utsatts av medium till hög metamorfos och formas av att minst en del av 

bergarten har påverkats av partiell uppsmältning. Den allmänna termen för partiell 

uppsmältning är anatexis. Anatexis är en komplex process som påverkas bl.a. av 

temperatur-och tryckförhållanden, närvaro av fluider och protolitens sammansättning. 

Eftersom migmatit formas först vid medium till hög metamorfos är protoliten vanligen 

en redan metamorf bergart (Sawyer, 2008).  

 

Det finns fyra huvudsakliga petrografiska delar som migmatit kan bestå av. Paleosom 

representerar urprungsbergarten och är de delar som påverkats måttligt eller inte alls av 

anatexis. Paleosom har därmed strukturer som är äldre än den partiella uppsmältningen. 

Neosom är omformad av anatexis och kan vara fraktionerad i smälta och fast fas. Smältan 

kallas för leukosom och innehåller till största del fältspater och kvarts. Den resterande 

fasta fasen kallas melanosom och består av mörka mineral (Sawyer, 2008).  

 

Leukosomen kan klassificeras efter var smältan har kristalliserats i förhållande till var 

den bildats. Kristallisering som sker i smältans ursprungsposition definieras som in-

situ.  In-source leukosom är smälta som har migrerat från sin ursprungsposition men 

fortfarande befinner sig i sitt ursprungslager. Om smältan migrerar till ett annat lager i 

samma metamorfa-region formas leukokratiska ådror och gångar. Smälta som migrerat 

ut från ursprungsregionen bildar lagergångar med granitisk (tonalitisk, granodioritisk 

etc.) sammansättning (Sawyer, 2008). 

 

Migmatit kan klassificeras som metatexit eller diatexit utifrån graden av anatexis. 

Metatexit migmatit innehåller paleosom med välbevarade strukturer som är äldre än 

anatexis. Diatexit migmatit har däremot varit utsatt för högre grad av uppsmältning 

domineras därför av neosom. Diatexit migmatit kan vara helt utan paleosom eller 

innehålla paleosom i schollen strukturer (Sawyer, 2008). 
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2.4 Amfibolitsmältning 

 

Amfibolit är en metamorf bergart som huvudsakligen består av amfibol och plagioklas.  

Amfibol förekommer vanligen i formen av hornblände (Coutinho m.fl., 2007). Amfibol 

och plagioklas bör sammanlagt utgöra minst 75 % av bergarten för att den skall klassas 

som amfibolit. Förekommande accessoriska mineral är bl.a. kvarts, klinopyroxen, granat, 

epidot, biotit, titanit och skapolit (Coutinho m.fl., 2007).  

 

Amfibolit börjar smälta när solidustemperaturen för bergarten överskrids. 

Solidustemperaturen påverkas av tillgången till fluider, detta eftersom fluider försnabbar 

smältningsprocessen (Weinberg & Hasalová, 2015). Fluider sänker solidustemperaturen 

för amfibolit ner till runt 700–750 °C och under högt tryck ner till 650 °C. 

Amfibolitsmältning som sker utan externa fluider sker kring 850–900 °C (Weinberg & 

Hasalová, 2015).  

 

Dehydreringssmältning sker utan externa fluider och kräver smältreaktioner med 

hydratfaser såsom muskovit, biotit och amfibol. Vid dehydreringssmältning genereras 

smälta och smältreaktioner som producerar peritektiska mineral (Weinberg & Hasalová, 

2015). Vilka mineral som formas beror på protolitens sammansättning, temperatur och 

tryckförhållande. Vid dehydreringssmältning av amfibolit (Hbl+Pl) kan de peritektiska 

mineralen klinopyroxen, ortopyroxen, granat och amfibol bildas. Om amfibolit innehåller 

biotit kan dessutom kalifältspat bildas. Dehydreringssmältning av amfibolit genererar 

även en plagioklasrik smälta (Weinberg & Hasalová, 2015).  

 

Vilka peritektiska mineral som förekommer kan ge indikationer på om smältan har 

genererats med eller utan kontakt av externa fluider (Weinberg & Hasalová, 2015). 

Kalifältspat och pyroxen är peritektiska mineral som endast är stabila vid fluidfria eller 

fluidfattiga miljöer. Amfibol formas däremot vid tillgång av externa fluider (Weinberg & 

Hasalová, 2015). Även smältans sammansättning varierar beroende på tillgången till 

fluider. Skillnaden i proportionerna mellan albit, anortit och ortoklas är tydligast. Höga 

vattenhalter producerar en tonalitisk till trondhejmitisk smälta, medan 

dehydreringssmältning genererar en mer granitisk smälta (Weinberg & Hasalová, 2015).  
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3. MATERIAL 

 

3.1 Fältarbete 

För studien samlades sammanlagt nio prov bestående av petrografiskt olika delar av 

tonalit migmatit (Tabell 1). Sex prov togs från Baggö, två prov från Kalvholmen och ett 

prov togs från Djupplåten. Prov togs från alla lokaler och från alla olika delar av migmatit 

för den petrografiska beskrivningen. Prov bestående av leukosom togs från Baggö och 

Kalvholmen specifikt för åldersbestämning av migmatiseringen. Provtagning utfördes 

under sommaren och hösten 2018 på Djupplåten och Kalvholmen i Hitis på Kimitoön 

samt Baggö Marina i Ekenäs skärgård. Provtagningarna utfördes under handledning av 

FM Anna Saukko, FD Kaisa Nikkilä och Prof. Olav Eklund.  

 

Under fältstudierna gjordes observationen att migmatiten i studieområdet är väldigt 

heterogen och kännetecknas av stor variation av strukturer och fältegenskaper (Figur 3). 

Paleosomen förekommer endast ställvis. Neosomen i studieområdet är ofta fraktionerad 

i leukosom och melanosom. Leukosomen i området karaktäriserades av låga halter av 

kalifältspat och hade en tonalitisk sammansättning. Grovkorniga porfyriska amfibolkorn 

förekom i leukosomen (Figur 3b). Vid leukosomen förekom också ställvis ackumulering 

av mörka mineral (Figur 3c).  

 

 

Tabell 1. Lista på alla prov som analyserats i denna studie.   

Prov Lokal Koordinater 

(WGS84) 

Fältbeskrivning Analystyp 

MIGMA-

2018-1.1 

Baggö marina 59° 53 22.362'' N 

23° 30' 32.76'' E 

Amfibolitsmältning Petrografisk 

beskrivning 

MIGMA-

2018-1.2 

Baggö marina 59° 53' 22.362'' N 

23° 30' 32.76'' E 

Leukosom Petrografisk 

beskrivning, EPMA, 

LA-ICP-MS  

MIGMA-

2018-1.4 

Baggö marina 59° 53' 22.362'' N 

23° 30' 32.76'' E 

Melanosom Petrografisk 

beskrivning, EPMA 
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MIGMA-

2018-1.6 

Baggö marina 59° 53' 22.362'' N 

23° 30' 32.76'' E 

Paleosom Petrografisk 

beskrivning, EPMA 

MIGMA-

2018-1.8 

Baggö marina 59° 53' 22.362'' N 

23° 30' 32.76'' E 

Tonalit migmatisering, 

innehåller stora amfiboler 

µXRF 

MIGMA-

2018-1.9 

Baggö marina 59° 53' 22.362'' N 

23° 30' 32.76'' E 

Tonalit migmatisering Petrografisk 

beskrivning, µXRF, 

EPMA 

MIGMA-

2018-7.2 

Kalvholmen 59° 52' 17.364'' N 

22° 24' 55.26'' E 

Amfibolitsmältning µXRF 

MIGMA-

2018-7.3 

Kalvholmen 59° 52' 17.364'' N 

22° 24' 55.26'' E 

Leukosom LA-ICP-MS 

MIGMA-

2018-8.1 

Djupplåten 59° 51' 44.136'' N 

22° 23' 48.336'' E 

Breccia omringad av smälta Petrografisk 

beskrivning 

 

 

 

Figur 3. Fältbilder. a) Översiktsbild av provtagningshäll på Baggö b) Ackumulation 

av amfibol (Baggö). c) Ackumulering av mafiska mineral vid smälta (Kalvholmen). 

d) Hällarna på Djupplåten har ett mer breccierat utseende. 
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3.2 Provpreparering 

 

Före analyserna kunde utföras preparerades prov i enlighet med analysmetoden. Tunnslip 

behövdes till petrografisk beskrivning och för elektronmikrosondanalys. Av den 

anledningen tillverkades åtta tunnslip av sju prov. Proven sågades till ungefär 3*5*2 cm 

stora bitar och fästes på glasskivor. Bitarna slipades och polerades sedan till standard 

tjockleken 0,03mm. Tunnslipsprepareringen utfördes under handledning av Labtekniker 

Arto Peltola från Åbo Universitet. För mikroröntgenflouroscensanalysen sågades två 

bergartsprov till lämpliga skivor och ytorna slipades blanka. 

 

För U-Pb datering extraherades zirkoner från två prov. Mineralen i proven separerades 

genom standard tekniker (sågning, krossning, malning, silning, vaskning, handmagnet, 

gravimetri, och separering med Frantz isodynamikseparator). Omkring 30 zirkoner per 

prov var därefter handplockade och monterade på en dubbelsidig tejp. Zirkonerna gjöts 

sedan in i epoxiplast och ytan slipades för att blotta en genomskärning av zirkonerna.  

 

 

4. METODER 
 

Proven analyserades med petrografisk beskrivning, mikroröntgenfluorescens, 

elektronmikrosond, U-Pb metoden och svepelektronmikroskop. Den petrografisk 

beskrivning utfördes för att beskriva texturer och mineralinnehåll hos bergarten. 

Grundämnesfördelning i karakteriserades med mikroröntgenfluorescens. 

Elektronmikrosondanalys gjordes för att undersöka skillnaden i grundämnesmängd i 

mineralfaser mellan olika petrografiska delar av migmatit. U-Pb datering genomfördes 

för att åldersbestämma migmatiseringen. Svepelektronmikroskop användes för att studera 

zirkonernas morfologi 
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4.1. Mikroröntgenfluorescens (µXRF) 

 

Mikroröntgenfluorescens används för att mäta sammansättningen av huvud- och 

spårelement på en mängd olika sorters provtyper och med en minimal provberedning 

Metoden tillåter analyser på större prov än vad som är möjligt med andra tekniker, men 

med en lägre resolution. Finskaliga analyser förhindras även av att XRF tränger längre 

ner i prov än olika elektronsond-metoder. Tekniken lämpas därför bäst till 

översiktsanalyser (Flude m.fl., 2017).  

 

Mikroröntgenfluorescens bestrålar provet med röntgenstrålar och analyserar de strålar 

som provet återutsänder. Grundämnen kan identifieras eftersom de återsänder specifika 

röntgenstrålar (Flude m.fl., 2017). Analysen utfördes av FL Sören Fröjdö vid Åbo 

Akademi med en M4 TORNADO. All databearbetning utfördes med mjukvaran Brauer. 

 

 

4.2. Elektronmikrosond (EPMA) 

 

Elektronmikrosondanalys används för att mäta grundämnesmängden i prov. Fördelen 

med metoden är att den kan utföra noggranna och kvantitativa elementanalyser på mycket 

små områden. Grundämnesfördelningsanalyser kan även genomföras med linjeprofiler 

(Reed, 2005). Tekniken har en hög upplösning i mikrometerskala och detekteringsgränser 

på tiotals delar per miljon (Reed, 2005). EPMA använder sig av en elektronstråle för att 

emittera koncentrerade röntgenstrålar på ett fast material. Grundämnena i materialet 

aktiveras och återutsänder röntgenstrålar med karakteristisk våglängd och 

mängdintensitet. Utslagen från materialet jämförs sedan med standarder för att erhålla 

absoluta koncentrationer av grundämnen (Reed, 2005). FM Casimir Näsi på 

TopAnalytica utförde analysen med en JEOL JXA-8600 Superprobe. Mätningarna 

utfördes med 10 nA styrka.  
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4.3. U-Pb-metoden 

 

4.4.1. U-Pb datering 

 

Radiometrisk datering baserar sig på att vissa grundämnen förekommer som instabila 

isotoper. Dessa sönderfaller med en bestämd hastighet och bildar stabila isotoper av ett 

annat grundämne. U-Th-Pb radioisotopiska systemet är det mest använda inom 

radiometrisk datering (Schoene, 2014). När vissa mineral (t.ex zirkon, titanit, monazit, 

baddeleyit, apatit, rutil) kristalliseras innesluter de höga koncentrationer av uran och 

torium, samtidigt som de stöter bort bly. Efter kristallisationen börjar U- och Th-

isotoperna sönderfalla till stabila Pb-isotoper. Genom att jämföra isotophalterna mellan 

ämnena går det därmed att avgöra hur lång tidsperiod som gått sedan bergarten 

kristalliserades (Schoene, 2014).  

 

Fördelen med U-Th-Pb metoden mot andra radiometriska dateringsmetoder är att den 

använder tre oberoende radioisotopiska system 238U till 206Pb, 235U till 207Pb, och 

232Th till 208Pb. De olika systemen består av flera mellansteg med kortlivade 

isotoper (Figur 4) (Schoene, 2014). De olika systemen kan testas mot varandra för att 

kontrollera resultatens tillförlitlighet och att mineralet har varit i ett slutet system sedan 

kristallisering. Detta kan göras med olika konkordia diagram (Harley & Kelly, 2007). 

 

Zirkon är det vanligaste mineralet som används vid U-Th-Pb datering. Detta eftersom 

zirkon är väldigt stabilt både kemiskt och mekaniskt samt är ett rikligt accessoriskt 

mineral i de flesta magmatiska och metamorfa bergarter (Schoene, 2014).  

 

Zirkon har även en hög blockeringstemperatur på över 900°C. Om temperaturen 

överskrider blockeringstemperaturen stöts eventuella Pb-isotoper bort och det 

radioisotopiska systemet nollställs (Schoene, 2014).  Zirkon producerar inre texturer som 

kan vara betydelsefulla vid tolkning av mineralets tillväxthistoria (Harley & Kelly, 2007).  
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Figur 4. Sammanfattning av U-Th-Pb sönderfallskedjor (Schoene, 2014).  

 

 

4.4.4. Laserablativ induktivt kopplad plasmamasspektrometri (LA-ICP-MS) 

 

 

U-Pb dateringen utfördes med Laserablativ induktivt kopplad plasmamasspektrometri. 

LA-ICP-MS har en snabb analyseringstid, precisa och noggranna resultat och är relativt 

förmånlig (Xie m.fl., 2018). Tekniken som användes var en Nu Plasma AttoM single 

collector som var kopplad till Photon Machine Excite laserablation system. Proven sattes 

in i en HelEx ablation cell tillsammans med standarder (Müller m.fl., 2009). Cellen 

fylldes därefter med en blandning av helium- och argongas. Proven besköts sedan med 

laser. Lasern hade följande inställningar: stråldiameter 25 μm, pulsfrekvens 5 Hz och 

strålenergidensitet 2.50 J/cm2. De ablerade partiklarna transporterades till ICP 

instrumentet var partiklarna joniserades med plasma. De joniserade partiklarna analyseras 

sedan i masspektrometern. Standarder mättes både före och efter analyssessionen och 

även med jämna mellanrum mellan mätningarna. Standarderna som användes var 

standard GJ-1 (609 ± 1 Ma; Belousova m.fl., 2006), internstandarden A382 (1877 ± 2 

Ma) och A1772 (2716 ± 3 Ma, Huhma m.fl., 2012). Analysen genomfördes på Geologiska 

forskningscentralen i Esbo under handledning av FD Matti Kurhila. 
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4.4.5. Databehandling 

 

Rådatan överfördes från instrumentet till programmet Glitter (Van Achterbergh m.fl., 

2001). I programmet var rådatan korrigerad för bakgrundsstrålning, laserinducerad 

grundämnesfraktionering och massdiskriminering. De uppmätta jonhalterna var även 

kalibrerade efter standarderna och omvandlade till U-Pb förhållanden. Ytterligare 

reducering av datan gjordes med Excel-kalkylblad skrivet av Lahaye och O'Brien. 

Kalkylbladen är utvecklade för att avlägsna vanlig blykorrektion och felutbredning från 

data. Resultaten plottades sedan i diagram med programmet Isoplot/Ex3 (Ludwig, 2003). 

Alla åldrar var beräknade med 2σ-standardfel och utan sönderfallskonstantfel. FD Matti 

Kurhila på Geologiska forskningscentralen utförde databehandlingen. 

 

4.5. Svepelektronmikroskop (SEM) 

 

Svepelektronmikroskop användes för selektion av zirkoner och analysposition till U-Pb 

datering. Elektronmikroskop är ett instrument som används för att framställa bilder av 

små objekt. Detta möjliggör studier av zirkoners morfologi och inre textur (Goodhew 

m.fl., 2001). Bilder produceras genom att instrumentet bombarderar ytan av provet med 

elektroner. Elektronerna interagerar med provet och de återsänds som olika signaler. I 

denna studie avlästes andelen sekundärelektroner, som är den vanligast använda signalen 

inom SEM (Goodhew m.fl., 2001). Analysen utfördes med en JEOL JSM-5900LV på 

Geologiska forskningscentralen i Esbo under handledning av FD Bo Johansson.  
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5. RESULTAT 
 

5.1 Petrografisk beskrivning 

 

Den petrografiska beskrivningen utfördes på åtta tunnslip. Fem av tunnslipen är från 

Baggö och tre är från Hitis. 

 

Prov MIGMA-2018-1.6 representerade paleosom (Figur 5a). Texturen i provet är fin till 

medelkorning. Huvudmineral är amfibol och plagioklas. Accessoriska mineral är biotit, 

kvarts, kalifältspat, apatit, kalcit, opaka mineral och zirkon. Mineralsammansättningen är 

därmed typisk amfibolitsk. I provet förekommer smälta i trippelkorsningar (triple 

junction) (Figur 5d).  

 

Prov MIGMA-2018-1.4 består till största del av melanosom, men har även delar av 

paleosom (Figur 5b). Melanosomens textur är medelkorning, medan paleosomen är 

finkorning. Mineralsammansättningen är densamma i båda delarna. Huvudmineral är 

amfibol, plagioklas och biotit. Accessoriska mineral är kvarts, kalifältspat, apatit och 

zirkon. I melanosomen förekommer fickor av smälta innehållande plagioklas, kvarts, 

kalifältspat och mindre korn av amfibol. Fickorna var troligen resultatet av instängd 

smälta. 

 

Prov MIGMA-2018-1.2 representerar leukosom (Figur 5c). Leukosomens textur är 

medelkorning och huvudmineralen är plagioklas, kvarts, kalifältspat. Accessoriska 

mineral är amfibol, biotit zirkon och kalcit. Kvartsen erhåller deformationstextur. I provet 

förekommer områden med finkorniga mineral av olika sammansättning emellan större 

korn av fältspater och kvarts (Figur 5e). Dessa områden har tolkats vara initial smälta. I 

Figur 5c identifierades ett amfibolkorn som är i processen att omvandlas till plagioklas.   
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Figur 5. Skannade bilder av tunnslip och bilder på 

bergartsproven de tagits från samt petrografiska bilder 

tagna på smältprocesser. Tunnslipsbilderna är tagna i 

XPL med 4x förstoring. a) Paleosom (MIGMA-2018-

1.6). b) Melanosom (MIGMA-2018-1.4). Tunnslipet 

innehåller även en del av finkornig paleosom. c) 

Leukosom (MIGMA-2018-1.2) d) Smälta i 

trippelkorning (i cirkeln) (MIGMA-2018-1.6) e) Initial 

smälta (MIGMA-2018-1.2) f) Amfibol omformas till 

plagioklas (MIGMA-2018-1.6) g) Kraftigt seriticerade 

fältspater i leukosom från Hitis (MIGMA-2018-7.2.2). 

(Amf=amfibol, Pl =plagioklas, Qz=kvarts,) 
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Figur 6. Mineralfördelningen i prov MIGMA-2018-1.9. 

Mikroskopbilderna är tagna i XPL. a) Biotit förekommer i band i 

smältan. b) Typisk sammansättning för leukosomen. c) Skannad bild av 

tunnslipet. Notera instängd smälta i melanosomen. d) Typisk 

sammansättning för melanosomen e) Omvandlad pyroxen i 

melanosom. (Amf=amfibol, Pl =plagioklas, Px=pyroxen, Qz=kvarts, Bt 

=biotit) 
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Prov MIGMA-2018-1.9 innehåller neosom (Figur 6). Provets textur är grovkornigt. 

Huvudmineral i provets leukosomdel är plagioklas, kvarts och kalifältspat. Accessoriska 

mineral är amfibol biotit, apatit, kalcit, och zirkon. Melanosomens huvudmineral är 

amfibol och plagioklas. Accessoriska mineral är biotit, pyroxen, kvats, kalifätspat och 

apatit. I leukosomen förekommer biotit i band (Figur 6a). 

 

Prov MIGMA-2018-7.2.1 och MIGMA-2018-7.2.2 innehåller neosom. Provens textur är 

grovkornigt. Huvudmineral i leukosomen är plagioklas, kvarts och kalifältspat. 

Accessoriska mineral är kalcit, biotit, amfibol och zirkon. Melanosomens huvudmineral 

är amfibol och plagioklas Accessoriska mineral är biotit, epidot, kvats, kalifätspat och 

apatit. Fältspaterna i proven är kraftigt seriticerade (Figur 5g).  

 

Prov MIGMA-2018-8.1 innehåller melanosom. Provets textur är grovkornigt. 

Huvudmineral är amfibol och plagioklas. Accessoriska mineral är kvarts, kalifältspat, 

biotit, amfibol och zirkon. Fältspaterna i proven är kraftigt seriticerade. 

 

 

5.2 Mikroröntgenfluorescens 

 

Prov MIGMA-2018-1.8 och MIGMA-2018-1.9 analyserades i µXRF. Båda proven är 

från Baggö. Figur 8 demonstrerar grundämnesfördelningen och var punktanalyserna 

utfördes.  

 

I prov MIGMA-2018-1.8 kan tre olika mineralfaser urskiljas; kvarts, plagioklas och 

amfibol (Tabell 3). Kvarts förekommer nästan enbart i smältpartier medan amfibol och 

plagioklas förekommer jämnt fördelat i hela provet. Provet består av leukosom och 

melanosom. 
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I prov MIGMA-2018-1.9 identifierades plagioklas, kalifältspat, biotit, klinopyroxen och 

kvarts (Tabell 4). Provet består till största del av leukosom och melanosom. Leukosomen 

domineras av kvarts och plagioklas, medan melanosomen till största del består av 

amfibol. Biotit förekommer i band i leukosomen och som enskilda korn i melanosomen. 

I provet identifierades även ett område med paleosom. Palosomen har en mindre 

kornstorlek än de resterande delarna av provet.  

 

 

   

Figur 7. µXRF-analys på prov MIGMA-2018-1.8 (t.v.) och MIMGA-2018-1.9 (t.h.) och 

bild på de analyserade områdena. Mineralfördelningen är en tolkning utgående från 

punktanalyser gjorda i de olika färgområdena (se tabell 3 och 4 för analysresultat). 

Färgerna representerar det relativa mängdförhållandet av olika grundämnen i proven. 

Analysområde för MIGMA-2018-1.8 är 1,5 * 15 cm och för MIGMA-2018-1.9 10*3 cm. 

Röd ruta är leukosom. Blå ruta är melanosom. Grön ruta är paleoso 
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Tabell 3. Punktanalyser på MIGMA-2018-1.8. 

MIGMA-2018-1.9 (Baggö Marina, 59° 53' 22.362'' N, 23° 30' 32.76'' E) 

Analys SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Na2O 

(%) 

MgO 

(%) 

K20 

(%) 

CaO 

(%) 

TiO2  

 (%) 

Fe2O3 

(%) 

Tolkning 

1 99,67 0,12 - - - 0,09 0,01 0,08 Kvarts 

2 53,31 29,82 5,99 - 0,68 9,75 0,01 0,33 Plagioklas 

3 53,10 30,27 5,99 - 0,62 10,41 0,08 0,16 Plagioklas 

4 40,20 9,99 - 10,10 1,26 11,49 1,28 25,29 Amfibol 

 

 

Tabell 4. Puntanalyser på MIGMA-2018-1.9.  

MIGMA-2018-1.9 (Baggö Marina, 59° 53' 22.362'' N, 23° 30' 32.76'' E) 

Analys SiO2 

(%) 

Al2O 

(%) 

MgO 

(%) 

K20 

(%) 

CaO 

(%) 

TiO2   

(%) 

FeO 

(%) 

Tolkning 

1 51,36 0,87 14,83 - 22,06 0,06 10,33 Klinopyroxen 

2 62,40 22,24 - 10,60 4,52 0,07 0,16 Kalifältspat 

3 47,05 6,45 14,16 0,73 12,37 0,83 17,93 Amfibol 

4 45,13 14,53 8,89 8,30 2,11 2,47 18,41 Biotit 

5 36,44 15,25 11,80 10,10 0,54 2,72 22,95 Biotit 
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5.3 Elektronmikrosondanalys 

 

Elektronmikrosond användes för att undersöka grundämnsmängden i amfibol och 

plagioklas från fyra prov från Baggö. Analysresultaten hittas i Bilaga I och Bilaga II. 

 

Plagioklasanalyserna visade ingen tydlig grundämnesfraktionering (Figur 8). Skillnad i 

sammansättningen gick enbart att urskilja mellan paleosom och neosom. Plagioklaserna 

i neosomen har en mer albitisk sammansättning, medan paleosomen är mer anortositisk.  

 

Amfibolanalyserna har en grundämnesfraktionering (Figur 9). Melanosomens amfiboler 

har ständigt högsta halten av magnesium medan leukosomens amfiboler hade lägst. 

Paleosomens amfiboler har en sammansättning mellan leukosomens och melanosomens. 

Amfibolanalysen från MIGMA-2019-1.9 placerade sig tillsammans med melanosomens 

amfiboler trots att den befinner sig i en del av leukosom. 

 

 

 

 

Figur 8. Plagioklasanalyser. Röda kryssen 

representerar leukosom, blå boll melanosom 

och gröna ringar paleosom.  
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Figur 9. Amfibolanalyser. Röda kryssen representerar leukosom, blå boll 

melanosom och gröna ringar paleosom.   

 

 

 

De analyserade amfibolerna klassificerades även enligt diagram av Leake m.fl., 1997. 

Klassificeringen av amfibol baserar sig på det kemiska innehållet i standard 

amfibolformeln: A0-1 B2 C5 T8 O22 (OH, O, F, Cl). Grundämnena i formeln är (Leake 

m.fl., 1997):  

 

A = Na + K 

B = Na, Ca, Mn, Fe 2+ 

C = Mg, Fe2 +, Fe3 +, Mn, Ti, Al (Ni, Cr, V, Zn, Li) 

T = Si, Al  
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Resultaten visar att villkoret (Ca + Na) B ≥ 1,00 och NaB <0,5 stämmer för alla analyser, 

vilket betyder att de analyserade amfibolerna räknas till gruppen av Ca-amfibol (Leake 

m.fl., 1997). I Figur 10 ser man amfibolanalyserna i ett klassificeringsdiagram för Ca-

amfibol (Leake m.fl., 1997). 

 

Amfibolerna från melanosomen klassades till magnesiohornblände och amfibolerna från 

paleosomen lägger sig på gränsen mellan ferrohornblände och ferrotschermakit. De två 

analyserna från leukosom hade väldigt olika sammansättning. MIGMA-2018-1.2 är 

ferrotschermakit medan MIGMA-2018-1.9 är aktinolit. Prov MIGMA-2018-1.2 passar in 

på trendlinjen och tolkas därför representera leukosomens amfibolsammansättning.  

 

 

 

 

Figur 10. Klassificeringsdiagram för Ca-amfibol (Leake m.fl., 1997). Röda 

korsen är amfiboler från leukosom. Blå bollar är amfiboler från melanosom. 

Gröna ringar är amfiboler från paleosom 
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5.4. U-Pb Data 

 

U-Pb datering utfördes på två prov av leukosom sammansättningen för att undersöka 

tidpunkten för migmatiseringen.  

 

5.4.1. MIGMA-2018-1.2 

 

Zirkonerna i prov MIGMA-2018-1.2 var mellan 50–150 µm stora. De hade en euhedral 

morfologi och vissa av kornen hade en svag magmatisk zonering (Figur 11 och Bilaga 

III). Somliga zirkoner hade en hög grad av sprickbildning. På provet utfördes tio analyser 

på tio olika zirkoner. Analyserna utfördes både i kärnor och på kanter av zirkon. Nio av 

analyserna gav konkordanta resultat. U-Pb analyserna är sammanfattade i Bilaga V. 

Resultaten av 207Pb/206Pb åldrarna varierade mellan 1872–1926 Ma. Den äldsta 

konkordanta analysen är för avvikande för att inkluderas med de övriga resultaten. 

Resultaten gav en sammanlagd konkordia ålder på 1894,8 ± 11 Ma och ett viktat 

medelvärde på 1895±18Ma (Figur 12 och 13). 

 

 

 

Figur 11. Exempel på analyserade zirkoner från MIGMA-2018-1.2. 

Bilderna är tagna med SEM och illustrerar zirkonernas morfologi. 

Cirklarna på bilden representerar ablationsytan. Åldrarna är 207Pb/206Pb. 

Se BILAGA I för alla analyser och utförligare information. 
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Figur 12. Konkordia diagram på prov MIGMA-2018-1.2. 

De röda ringarna representerar konkordanta analyser, 

medan den mörkblå ringen är för avvikande för att räknas 

med i resultatet. Den ljusblåa ringen representerar 

konkordia åldern. 

 

 

 

Figur 13. Viktat medelvärde på de yngre konkordanta 

analyserna från MIGMA-2018-1. 
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5.4.2 MIGMA-2018-7.3 

 

Provet innehöll både fler och större zirkoner än provet från Baggö (Figur 14 och Bilaga 

IV). Zirkonerna var mellan 75–350 µm stora. Majoriteten av zirkonerna hade en euhedral 

morfologi, men rundade zirkoner är även förekommande. Vissa av kornen hade en svag 

magmatisk zonering och somliga zirkoner hade en hög grad av sprickbildning. På provet 

utfördes 55 analyser på 37 olika zirkoner, varav 49 gav konkordanta resultat. Analyserna 

utfördes både i kärnor och på kanter av zirkon. U-Pb analyserna är sammanfattade i Bilaga 

V. Resultaten på 207Pb/206Pb åldrarna varierade mellan 1865–1936 Ma.  Analyserna 

gav en sammanlagd konkordia ålder på 1892,3 ± 4 Ma och ett viktat medelvärde på 

1888,8±3.8 Ma (Figur 15 och 16). 

 

 

 

 

Figur 14. Exempel på analyserade zirkoner från MIGMA-2018-7.3. Bilderna är 

tagna med SEM och illustrerar zirkonernas morfologi. Cirklarna på bilden 

representerar ablationsytan. Åldrarna är 207Pb/206Pb. Se BILAGA V. för alla 

analyser och utförligare information. 
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Figur 15. Konkordia diagram på prov MIGMA-2018-7.3. 

Diagrammet innehåller endast de konkordanta analyserna. 

De röda ringarna representerar analyserna, medan den 

ljusblåa ringen representerar konkordia åldern. 

 

 

 

 

Figur 16. Viktat medelvärde på alla konkordanta analyser 

från MIGMA-2018-7.3. De analyser som är märkt med blå 

färg är för avvikande för att räknas med i gemensamma 

medelvärdet. De avvikande analysernas medeltal visas i den 

gula rutan. 
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6. DISKUSSION 
 

6.1 Petrografisk analys och smältprocess 

 

Petrografiska analysen visade på att bergarten är en tonalitisk migmatit.  Både proven 

från Hitis och från Baggö har en leukosom som är kalifältspatfattig och dominerades av 

plagioklas samt kvarts. Migmatiten är väldigt varierande och består av petrografiskt olika 

delar. Mineralsammansättningen domineras av amfibol och plagioklas som hittas i alla 

petrografiska delar av bergarten. Även kvarts, biotit och kalifältspat är vanligt 

förekommande. Accessoriska mineral är apatit, zirkon, kalcit och epidot.  

 

Paleosomen består i huvudsak av plagioklas och amfibol. Mineralsammansättningen är 

den typiska för en amfibolit (Coutinho m.fl., 2007). Detta tyder på att protoliten för 

migmatiten har varit en amfibolit.  

 

Petrografiska analysen gav bevis på att partiell uppsmältning förekommit i bergarten. I 

proven återfinns tydliga smältprocesser och bl.a. identifierades smälta i trippelkorningar 

samt omvandlade mineral. 

 

Fältspaterna i proven från Hitis är hydrotermalt omvandlade och kraftigt seriticerade. 

Detta gör att kemin inte längre är ursprunglig för migmatiten och av den orsaken utfördes 

inga geokemiska analyser på prov från Hitis. 

 

I fält observerades ställvis i studieområdet ackumulering av mörka mineral kring 

leukosom. När partiell uppsmältning sker in-situ sker fraktioneringen på plats emellan 

leukosom och melanosom (Sawyer, 2008). De mörka ackumulerade mineralen antas 
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därmed vara resultatet smältextraktion och melanosom medan smältan antas vara in-situ 

leukosom.  

 

Grovkorniga porfyriska amfibolkorn förekom ställvis vid leukosomen. Vid 

amfibolitsmältning formas inte enbart leukosom utan även peritektiska produkter. 

Amfibol är vanligt förekommande peritektiskprodukt vid amfibolitsmältning som sker i 

kontakt av externa fluider (Weinberg & Hasalová, 2015). Dessa korn tolkades därmed 

vara peritektiska produkter och indikation på att den partiella uppsmältningen skett i 

kontakt med externa fluider. 

 

Elektronmikrosondanalysen visade att amfibolanalyserna har en 

grundämnesfraktionering. Utgående från EPMA resultaten kunde även amfibierna 

klassificeras. Grundämnesfraktioneneringen tolkas förekomma pga. den partiella 

uppsmältningen. Eftersom en protolit som utsatts för anatexis borde ha en leukosom 

anrikad med för smältan kompatibla ämnen medan de resterande mineralen, melanosom, 

borde ha en motsatt sammansättning. De oförändrade delarna, paleosomen, borde därmed 

ha en sammansättning mitt emellan leukosom och melanosom.  

 

EPMA av amfibolanalysen på MIGMA-2019-1.9 och del av leukosom gav avvikande 

resultat. Analysen har liknande sammansättning som melanosomens amfiboler. Provet i 

fråga har delar av både melanosom och leukosom, vilket innebär att amfibolen kan vara 

en xenolit från melanosomen. 

 

Petrografiska analysen med stöd från µXRF bekräftar att tonalit migmatit förekommer i 

studieområdet och formats från en protolit med amfibolitsammansättning. 

Grundämnesfraktioneringen i EPMA analyserna bekräftar att bergarten formats genom 

partiell uppsmältning. Migmatiseringen har baserat på fältobservationer skett in-situ och 

producerat peritektiskt amfibol. EPMA analyserna bekräftar att bergarten innehåller nya 

generationer av amfibol. Förekomsten av peritektiskt amfibol är bevis för att partiella 
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uppsmältningen skett i kontakt med externa fluider (Weinberg & Hasalová, 2015). Detta 

styrks även med leukosomen sammansättning, eftersom höga vattenhalter producerar en 

tonalitisk till trondhejmitisk smälta (Weinberg & Hasalová, 2015).  

 

 

6.2 Åldersbestämning 

 

Zirkon analyserna visade att både provet från Baggö och Hitis till största del innehåller 

euhedrala zirkoner, vilket är den typiska formen för magmatiska zirkoner. Metamorft 

modifierade zirkoner borde generellt erhålla en rundad och resorberad form (Corfu, m.fl., 

2003). Proven är tagna från en metamorf bergart, men från delar av leukosom. Detta 

innebär att zirkonerna i proven har utvecklats i kontakt med smälta och är därmed sensu 

stricto magmatiska (Corfu, m.fl., 2003).  

 

Proven har konkordia åldrar 1892,3 ± 4 Ma och 1894,8 ± 11 Ma med viktade medelvärden 

på 1888,8 ± 3,8 Ma och 1895 ± 18 Ma. Standardmätosäkerheten för analyserna är dock 

relativt hög, vilket innebär att proven ändå kan vara av samma ålder. Resultatet ca. 1890 

Ma passar tidsmässigt ihop med tidig Svekofennisk deformation (Nironen, 2005). Detta 

deformationsskede är vanligtvis övertäckt i Nylandsbälet och södra Finland. (Skyttä, 

2007). Tidigare åldersbestämningar på migmatiter från området på 1880–1860 har 

indikerat på att studieområdet inte varit utsatt för samma grad av sen Svekofennisk 

deformation som resterande delarna av Nylandsbältet (Hopgood, 1983; Kähkönen, 2005). 

Dessa resultat bekräftar påståendet.  

 

Det går inte att urskilja olika åldersgrupper i resultaten och det förekommer inga bevis på 

tidigare händelser i studieområdet än resultaten från avhandlingen. Detta indikerar på att 

bergarten formats under en orogen händelse ca 1890 Ma och att perioden kan antas vara 

högsta graden av metamorfos för studieområdet. 
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 7. SLUTSATSER 

 

Tonalit migmatit förekommer i Hitits och Baggö och de södra delarna av Nylandsbältet. 

Petrografiska beskrivningen med stöd från mikro XRF och EPMA indikerar på att 

protoliten varit en amfibolit som genom partiell uppsmältning bildat en kaliumfattig 

tonalitisk leukosom. Den partiella uppsmältningen har skett in situ i kontakt med externa 

fluider och bildat peritektiskt amfibol. U-Pb dateringen indikerar på att tonalit migmatiten 

formats under en orogen händelse ca.1890 Ma. Datering på ca. 1890 Ma passar 

tidsmässigt ihop med tidig Svekofennisk deformation. Det anmärkningsvärda i resultaten 

är att både bergarten och deformationsperioden är från tidigare onoterade i området.  
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BILAGA I – Elektronmikrosondanalyser på plagioklas 
 

Plagioklas 

Prov MIGMA 
2018-1.2 

MIGMA 
2018-1.9 

MIGMA 
2018-1.4 

MIGMA 
2018-1.4 

MIGMA 
2018-1.6 

MIGMA 
2018-1.6 

Petrografi Leukosom  Leukosom Melanosom Paleosom Paleosom Paleosom  

W% (Na2O) 9,930 8,819 8,855 4,107 7,597 8,651 

W%(Al2O3) 25,057 23,575 24,892 29,019 25,790 25,743 

W%(SiO2) 60,078 50,322 55,755 43,834 54,115 52,616 

W%(CaO) 7,258 6,623 8,180 12,271 9,572 7,462 

Summa 102,323 89,339 97,681 89,231 97,0747 94,472 

 O 2,881 0,320 0,491 0,999 0,129 4,823 

Na 3,295 0,269 0,462 0,837 0,118 4,983 

Al 3,0218 0,243 0,488 0,928 0,145 4,827 

Si 3,271 0,078 0,569 0,729 0,219 4,867 

Ca 3,036 0,118 0,506 0,901 0,171 4,731 

 
 
 
 

BILAGA II – Elektronmikrosondanalyser på amfibol  
 

Amfibol 

Prov MIGMA 

2018-1.9 

MIGMA 

2018-1.9 

MIGMA 

2018-1.4 

MIGMA 

2018-1.4 

MIGMA 

2018-1.2 

MIGMA 

2018-1.6 

MIGMA 

2018-1.6 

Petrografi Leukoso

m 

Melanoso

m  

Melanoso

m 

Paleoso

m 

Leukoso

m 

Paleoso

m  

Paleoso

m 

W% (Na2O) 0,64 0,83 0,83 0,96 0,89 0,89 0,91 

W%(MgO)  11,59 13,82 8,77 9,40 5,90 12,98 8,60 

W%(Al2O3)  7,16 6,63 7,56 9,89 12,25 9,78 9,59 

W%(SiO2)  43,47 41,75 46,10 40,88 40,29 43,61 42,64 

W%(K2O )  0,92 0,39 0,90 1,18 1,41 1,42 1,24 

W%(CaO)  8,77 7,83 10,78 8,94 9,31 11,53 11,47 

W%(TiO2) 0,31 0,30 0,51 0,78 0,72 0,65 0,70 

W%(FeO)  10,82 10,12 14,28 16,40 25,16 19,33 18,64 

W%(Fe2O3) 12,03 11,25 15,87 18,23 27,96 21,48 20,72 

Sum (FeO) 83,69 81,67 89,74 88,44 95,94 100,20 93,80 

Sum (Fe2O3) 84,90 82,80 91,33 90,26 98,74 102,35 95,87 
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Na 0,021 0,030 0,027 0,031 0,028 0,028 0,029 

Mg  0,288 0,301 0,300 0,232 0,188 0,249 0,252 

Al 0,141 0,130 0,148 0,194 0,240 0,192 0,188 

Si 0,724 0,695 0,767 0,680 0,670 0,726 0,709 

K 0,020 0,008 0,019 0,025 0,030 0,030 0,026 

Ca 0,156 0,140 0,192 0,159 0,166 0,207 0,204 

Ti 0,004 0,004 0,006 0,010 0,009 0,008 0,009 

Fe 0,151 0,141 0,199 0,228 0,350 0,269 0,260 

O 3,300 3,442 2,918 3,045 2,601 2,679 2,752 

Sum 4,802 4,890 4,576 4,605 4,285 4,389 4,431 

Enligt standard amfibolformeln (Leake m.fl.): 

Si 7,774 7,158 7,35 6,744 6,391 6,465 6,732 

Al (IV) 0,226 0,842 0,65 1,256 1,609 1,535 1,268 

Al (VI) 1,283 0,498 0,77 0,667 0,682 0,174 0,516 

Ti 0,041 0,037 0,059 0,097 0,086 0,073 0,084 

Fe+2 0,123 1,451 1,904 2,263 3,34 2,397 2,461 

Mg 3,087 3,532 2,084 2,311 1,396 2,87 2,025 

Ca 1,679 1,438 1,837 1,579 1,583 1,831 1,941 

Na 0,222 0,272 0,257 0,307 0,272 0,255 0,278 

K 0,21 0,083 0,182 0,247 0,286 0,269 0,25 
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BILAGA III – SEM-bilder på zirkoner från prov MIGMA-2018-1.2. 

Bilderna illustrerar zirkonernas morfologi. Cirklarna på bilden representerar 

ablationsytan. Åldrarna är 207Pb/206Pb med 2σ standardfel. Åldrarna i parentes är mer 

än 5 procent diskordanta. Se Bilaga III för utförligare information. 
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BILAGA IV – SEM-bilder på zirkoner från prov MIGMA-2018-7.3. 

Bilderna illustrerar zirkonernas morfologi. Cirklarna på bilden representerar 

ablationsytan. Åldrarna är 207Pb/206Pb med 2σ standardfel.  Åldrarna i parentes är mer 

än 5 procent diskordanta. Se Bilaga III för utförligare information. 
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BILAGA V – U-Pb analyser 
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