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i. Sammanfattning
Europaskolan Strängnäs
Kemi-/Fysikprogrammet
Projektarbete 100p
Höstterminen 2010/Vårterminen 2011
Johannes Orstadius

Spektrometrisk analys av ädelstenar i ett försök att finna en
koppling mellan gemmologi och kontinenternas rörelse
Sammanfattning
Att kontinenterna rör på sig är idag ett känt fenomen. Det började dock som en högst
kontroversiell teori, och det dröjde ungefär 50 år från det att Alfred Wegener föreslog idén
år 1912 tills man fann tillfredsställande bevis. Den här studien syftar till att styrka
kontinentaldriftens existens ur ett ej tidigare undersökt perspektiv: det gemmologiska.
Tjugofem ädelstenar undersöktes spektrometriskt med en Jasco 410 FT/IR-spektrometer.
Testerna delades upp i två försök. I försök A testades 16 diopsider från nio olika platser, för
att ur ett gemmologiskt perspektiv försöka visa att Sri Lanka och Madagaskar en gång satt
ihop. I försök B testades nio blågröna turmaliner från fem olika platser i ett försök att visa
att Afrika en gång satt ihop med Sydamerika.
Resultatet visade emellertid att kemiska likheter som hade kunnat indikera kontinentaldrift
var otydliga eller saknades helt. Främst troddes detta bero på ett underdimensionerat urval.
Däremot kunde några samband ses som var tydliga, men utan koppling till kontinentaldrift.
Ädelstenar som härrörde från samma plats uppvisade i flera fall kraftiga inbördes likheter.
Indikationer fanns också på att ämnen som gav ädelstenarna färg påverkade deras
absorption inom det infraröda området. Om dessa samband inte var komna ur slumpen
utgör de en indikation på att FTIR som analysmetod även för oorganiska ämnen är kapabel
till att ge utslag på mycket små kemiska skillnader, med en precision som är högre än vad
tidigare studier på ädelstenar visat.
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ii. Abstract
Europaskolan High-School Strängnäs
Chemistry/Physics Program
Project work 100 points
2010/2011
Johannes Orstadius
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Abstract
The movement of continents is a well-known concept in the present day. However,
continental drift, when first suggested, was a most controversial theory. From Alfred
Wegener’s postulation of the thesis in 1912, it took scientists half a century to find
satisfying evidence. This study aims to provide evidence for continental drift from a new
perspective, namely from a gemological point of view.
A total of 25 gemstones were analyzed using a Jasco 410 FTIR spectroscope. The study
was split up into two case studies. In case A, the absorption of 16 diopsides from nine
different countries was measured in order to point towards a former geographical bond
between Sri Lanka and Madagascar. As an attempt to indicate that Africa was once joined
together with South America, tests on nine tourmalines were also carried out.
Results showed, however, that chemical similarities with ability to confirm these objectives
were indistinct or absent. Foremost, this was thought to be due to meagre sample.
Nonetheless, some correlations without any visible connection to continental drift were
generated. It appeared that many of the gemstones whose origin was the same, proved to
have near identical absorption patterns. Also, results indicated that the colouring agents of
some of the gemstones had influence on their absorption in the infra-red. If these
correlations were not coincidental, they indicate that FTIR is a method capable of detecting
chemical differences on trace amount level, in inorganic compounds also, and with better
precision than what has previously been shown in tests with gemstones.
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iv. Terminologi
Definitioner från Nationalencyklopedin, 2009 års utgåva. Information från andra källor markeras med *.

Geologi: Vetenskapen om jorden. Geologin är främst riktad mot jordens yttre hölje och dess täckande
jordarter, och studerar sammansättning, uppbyggnad och historia.
Petrologi: Gren av geologin som ägnas åt bl.a. hur bergarter bildas.
Sediment: Inom geologin en lös avlagring och som innan den avsatts transporterats i luft, vatten eller
is. Sammanpackning, cementering och omkristallisation omvandlar sedimenten i ett senare skede till
fasta bergarter.
Mineralogi: Läran om mineralen, deras fysikaliska och kemiska egenskaper, klassificering,
bildningssätt, förekomst och praktiska användning.
Mineral: Ämne som utgör beståndsdel i den fasta jordskorpan (den mest basala enheten i
uppbyggnaden av berg, förf. anm.). De viktigaste bildningssätten är kristallisation ur bergartssmältor
som stelnat på olika djup i jordskorpan eller trängt upp på jordytan, kristallisation ur heta
vattenlösningar som transporteras i sprickor i berggrunden samt utfällning av salter vid indunstning av
havsvatten. Mineral kan också bildas vid metamorfa processer i jordens inre, varvid tidigare mineral
omvandlas till nya på grund av ändrat tryck och temperatur.
Gemmologi: Läran om ädelstenar, deras identifiering, beskrivning och förekomst.
Ädelsten: Sten som efter klyvning, slipning och polering är tillräckligt attraktiv och varaktig för att
användas som personlig prydnad. Stenen kan vara ett mineral, en bergart, korall, bärnsten eller pärla.
Stenarna kan bildas bl.a. genom kristallisation av magmor (smält berg) som stelnat på stort djup i
jordskorpan.
Plattektonik: Platt-tektonik; modell för hur litosfären (jordskorpan och översta delen av manteln) är
uppdelad i plattor och hur dessa rör sig inbördes. Det som driver plattorna är troligen storskaliga
konvektionsströmmar i manteln.
Kontinentaldriftsteorin: En av Alfred Wegener 1912 framlagd teori om att dagens kontinenter en gång
hängt ihop i en enda landmassa, av Wegener benämnd Pangea (”allt land”). Efter Wegeners död
glömdes teorin i det närmaste bort. År 1960 framlade Harry H. Hess en teori om oceanbottenspridning,
som kom att bli grunden för teorin om plattektonik.
Pangea: Pangeae; den enda väldiga landmassa som fanns för ca 300 - 200 miljoner år sedan.
Spektroskop/Spektrometer: Spektrometer är ett instrument för studium av spektra. En noggrann
mätning av enskilda spektrallinjer görs med en spektrometer.
FTIR: Fourier Transform Infra-Red spectroscopy. IR-spektrometer som använder sig av
Fouriertransformation för analys av rådata.*
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1. Inledning
De hårda, vackra, sällsynta och inte sällan genomskinliga stensorter vi kallar ädelstenar; så
egendomliga är dessa naturens skapelser att de av många kulturer genom historien tillskrivits ett
övernaturligt ursprung.
Man kan se på ädelstenar ur många olika perspektiv. De kan ses som prydnader med ett i första hand
estetiskt värde. De kan också ses som investeringar av helt och hållet ekonomiskt värde. De kan ses
som statussymboler eller modemarkörer. De kan vidare ses som spirituella verktyg, kapabla att läka
våra åkommor och sia om framtiden. Men ädelstenar kan också ses ur ett naturvetenskapligt
perspektiv, som mycket ordnade blandningar av atomer. Som rena och varaktiga koncentrat av de
substanser som annars existerar huller om buller i vår jord. Sett ur den här synvinkeln kan man se det
som att ädelstenarna bär på information - de har en historia att berätta om sin egen gamla värld, berget
i vilket de växte och förhållandena som rådde där. Kanske bär dessa ordnade blandningar av atomer på
så mycket information om sin forna omgivning att de, även polerade och borttagna ur sin ursprungliga
modersten, kan låta oss dra slutsatser kring andra fenomen i vår omvärld?

1.1 Övergripande syfte
Människans strävan efter att förstå vår jord tar sig många namn och uttryck. Kanske är denna del av
vetenskapen av större betydelse idag än någonsin tidigare. I tider där problem såsom av människan
förvållade utsläpp, övergödning, försurning, krav på ökande livsmedels- och energiförsörjning från en
ökande befolkning, och slutförvaring av kärnavfall måste lösas kan konsekvenserna av att inte förstå
vår jord tillräckligt väl bli katastrofala.
Framsteg i alla vetenskapens grenar bygger på ständigt fortlöpande bevisarbete, där teser testas av
olika forskare, med olika metoder, i olika förhållanden och ur olika perspektiv. Den här studien syftar
till att ge ytterligare bevis för existensen av kontinentaldrift genom att undersöka denna ur ett nytt
perspektiv; det gemmologiska.
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1.2 Bakgrund
1.2.1 Kontinentaldriftsteorins utveckling
1912 postulerade Alfred Wegener genom två artiklar teorin att kontinenterna inte är statiska objekt,
utan att de genom historien varit dynamiska. Hans idéer var kontroversiella.
Idag kan emellertid kontinentaldriftsteorin och dess moderniserade version, plattektoniken, för
geologin sägas vara vad evolutionen är för biologin eller kartläggandet av atomens struktur för fysiken
och kemin. Plattektonik är en teori som förenar många av geovetenskapens grenar och ger förklaring
till vitt skiljda fenomen. Det är idag vedertaget att jordskorpans dynamiska egenskaper förklarar såväl
vulkanism och jordskalv som bildning av bergkedjor. (1)
Wegener var dock inte först med att fundera över huruvida kontinenterna alltid innehaft sina
nuvarande positioner. Kious och Tilling (2) beskriver hur en holländsk kartmakare redan 316 år innan
Wegener offentliggjorde sin teori, publicerade idéer som enligt kartmakarens mening tydde på rörelse
hos kontinenterna. Enligt Kious och Tilling menade kartmakaren, Abraham Ortelius, i sitt verk
Thesaurus Geographicus (1596) att ”Amerika slitits loss från Europa och Afrika … med hjälp av
jordbävningar och översvämningar”, och argumenterade ”hänförelsen över denna sönderbrytelse
uppenbarar sig om man tar fram en världskarta och noga reflekterar över de tre kontinenternas
kustlinjer”.
Figur 1: Tidiga tankar
Teckningar
från
1858.
Geografen Antonio SniderPellegrinos förslag på hur en
sammanslagning, och sedan
splittring, av Sydamerika och
Afrika skulle kunna ha sett
ut.
Reproduktioner
av
originalteckningarna,
tillhörande University of
California, Berkeley.

Vidare indikationer följde med Eduard Suess, som år 1885 förmodade en tidigare superkontinents
existens, uppbyggd av bland annat Sydamerika och Afrika. Han utnyttjade idén som förklaringsmodell
i sina försök att hitta ett samband mellan skilda kontinenters likheter i vissa bergslager. Fossiler av
plantan Glossopteris utmärkte sig, då den frekvent förekom i sedimentlager av viss ålder på flera
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kontinenter. Alfred Wegener sammanställde i sina arbeten en mängd argument till teorin om
kontinenternas drift. I hans mest omtalade verk, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (översatt
ungefär ”Kontinenternas och oceanernas ursprung”) påtalar Wegener bland mycket annat Wilsons och
Bowers upptäckt av glossopterisfossil på Antarktis under en expedition år 1910-1913. Wegener kunde
ansluta Antarktis och Australien till Suess superkontinent. Denna superkontinent kallades i början av
1900-talet Gondwanaland, idag används främst termen Gondwana. (1)
Wegeners idéer om dynamiska kontinenter mötte motstånd, och av decennierna som följde
utgivningen av Die Entstehung der Kontinente und Ozeane framträder bilden av ett splittrat
vetenskapssamfund. Samtidigt som kontinentaldriftsidén utsattes för massiv kritik, inte minst från
Harold Jeffreys vars tes (The Earth, 1929) var att jorden var alltför solid och massiv för att tillåta
kontinentala rörelser, uttryckte sig Wegeners sydafrikanske anhängare Alexander du Toit på följande
vis:
”The hypothesis of Continental Drift must now be regarded no longer as mere speculation, but as a
definitely established and fundamental truth that can brilliantly and effectively reveal the past history
of our Earth.” (1)
Du Toits bok Our wandering continents (1937) presenterade stora mängder bevis, mer detaljerat än
vad Wegener gjort 1915. Du Toit sågades dock av den akademiska världens kritiker för sitt ytterst
färgstarka och överdramatiserande språkbruk. (3) Det var först genom utvecklingen av oceanografi
och paleomagnetism under de två decennierna 1947-1967 som bilden klarnade.

Figur 2: Alexander du Toits hypotes. Du
Toits uppdelning av jordens kontinenter I
Gondwanaland (nere) och Laurasien (uppe),
åtskilda av Tethyshavet. Du Toits konstruktion
var den första detaljerade, men byggde bara på
kustlinjernas passform gentemot varandra samt
geologiska kopplingar (1). Innan Gondwanaland
och Laurasien åtskildes utgjorde de tillsammans
den i våra dagar kanske mest välkända
superkontinenten, Pangea.

Det som upptäcktes under denna tidsperiod var exempelvis hur kontinentalplattorna, vilka man nu
förstått inte var att likställa med de över havsytan synliga landmassorna, delade på sig genom att ny
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oceanisk jordskorpa bildades längs mittoceaniska ryggar ute till havs. Paleomagnetismen bygger på att
mineralet magnetit när det kristalliseras antar riktningen av jordens magnetfält, och en bergart av viss
ålder kan därmed få förmågan att visa i vilken riktning jordens magnetiska poler låg vid den
tidpunkten. Genom att först undersöka nybildad, och därefter äldre, berggrund på samma plats kan
man återskapa den platsens vandringsväg i förhållande till polerna, steg för steg. (1) Med kunskapen
om hur ny skorpa bildas, med kartläggandet av våra sju huvudsakliga kontinentalplattor (4) och
förståelsen för hur dessa ”flyter” ovanpå astenosfären, talar man numera om platt-tektonik - en
förklaring och fördjupning av kontinentaldriftsteorin.

Figur 3: Mittoceaniska ryggar. Illustrationen visar de
mittoceaniska ryggar där ny oceanisk skorpa hela tiden
bildas.

Idag tror man att det under jordens historia existerat
flera superkontinenter. Pangea, som delades upp i
Laurasien och Gondwana för 170 miljoner år sedan (5),
var förmodligen blott den senaste i raden av litosfära
jättar(6).

1.2.2 Geologisk bevisföring
De geologiska bevisen var avgörande för kontinentaldriftsteorins tidiga utveckling. Wegener
presenterade ett antal geologiska kopplingar mellan kontinenter som stöd för sin teori. Bland annat såg
han att berglagren i Karoosystemet i Sydafrika intill förväxling liknade berglagren i Santa Catarinasystemet i Brasilien. Även Alexander du Toit slogs av likheterna mellan berggrunden i hans
sydafrikanska hemtrakter och berggrunden i delar av Sydamerika. (3)
I den här studien har C. B. Dissanayakes och R. Chandrajiths artikel Sri Lanka-Madagascar
Gondwana Linkage: Evidence for a Pan-African Mineral Belt (7) granskats särskilt ingående.
Enligt Dissanayake och Chandrajith hade Sri Lanka en position i Gondwana som låg tätare intill
Madagaskar och Lützow-Holmfjärden i Antarktis än vad man dittills antagit. Författarna grundar sin
slutsats på en rad storskaliga geologiska samband och fenomen, ett faktum de uttrycker med orden:
”It is the aim of this article to discuss the comparative mineralizations of Sri Lanka, South India, and
Madagascar within the broad framework of the geology of the Mozambique Belt.”
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Exempel på dessa geologiska samband är att många för höggradigt metamorf berggrund
karakteristiska särdrag, till exempel rikliga förekomster av amfibolmineralet charnockit, enligt
Dissanayake och Chandrajith återfinns både på Sri Lanka, Madagaskar, och i Indien sydligaste del. De
påtalar också att Sri Lankas Höglandskomplex och ett område i det antarktiska Lützow-Holmområdet
båda uppvisar slående likheter i form av berglager med samma komplexa sammansättning. Vad gäller
kopplingen mellan Sri Lanka och Antarktis så föreslår även Yoshida, Funaki och Vitanage (8) att Sri
Lankas två resterande geologiska huvudregioner, Wannikomplexet och Vijayankomplexet, skulle
kunna jämföras med Prins Olav-komplexet respektive Yamato-Belgicakomplexet på Antarktis. Tack
vare Kröners mätningar 1991 kan Dissanayake och Chandrajith vidare slå fast att åldern på Sri Lankas
berggrund generellt är mycket yngre än den indiska, och i högre grad överensstämmer med åldern på
berggrunden i det (Pan-African Belt), vilket bland annat Madagaskar är del av. De konstaterar också
existensen av ett ädelstensförande mineralbälte som löper genom Tanzania, Madagaskar, Sri Lanka
och även Antarktis, dock är de ädelstensorter de nämner i argumentationen även vanliga på många
andra platser på jorden och borde därför inte brukas som annat än en lös indikation på samband. Andra
källor uppvisar emellertid verkliga exempel på samhörighetsindikatorer, såsom ädelstenen
grandidierit. Grandidieriter av ädelstenskvalitet större än 1 mm har hittills enbart påträffats i Kolonne
på Sri Lanka och Andrahomana på Madagaskar, två platser som kan ha legat blott 60 km ifrån
varandra i Gondwana.(9)
Härigenom vill Dissanayake och Chandrajith visa på en stark koppling mellan Sri Lanka och
Madagaskar, i motsats till den tidigare ståndpunkten att Sri Lanka var en utskjutande del av södra
Indiens till stor del gnejsdominerade berggrund (7).
En analys av Dissanayakes och Chandrajiths rapport är relevant för den här studien av två skäl. För det
första nämner och sammanfattar Dissanayake och Chandrajith en mängd relevanta publikationer, som
tillsammans utgör en betydande del av de då aktuella geologiska studierna inom området. Deras artikel
ger därför en god bild av de geologiska resonemang som är vanliga inom plattektonisk forskning och
bevisföring. För det andra diskuterar de i sin artikel kring ett geografiskt område som också är
utgångspunkt för ett av denna studies försök (försök A, avsnitt 2.2.1), vilket förhoppningsvis skänker
granskningen ytterligare värde.
Likheter mellan områden med avseende på bergarter och berggrund är vad de flesta artiklar som den
här studien har kommit i kontakt med varit grundade på. Av anledningen som följer är det den här
studiens ståndpunkt att jämförelser mellan sådana petrologiska likheter har vissa brister.
Man har hittills definierat omkring 4500 olika mineral (10). Detta innebär att sammansättningen hos
en bergart, vilket är en blandning av olika mineral, kan variera närmast i det oändliga. Berggrund, som
oftast består av en blandning av bergarter, kan därför bli svårdefinierad.
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Det är med detta i tankarna som man kan skönja en brist i att den plattektoniskt kopplade, geologiska,
bevisföringen till sådan grad domineras av storskaliga resonemang och gränsdragningar mellan
områden med olika berggrund.

1.2.3 Gemmologi
Gemmologi är läran om ädelstenar. En ädelsten kan definieras som en motståndskraftig, sällsynt och
vacker sten. Dessa tre kriterier är subjektiva, därför finns ingen allenarådande uppfattning om hur
många olika ädelstenar som existerar.
En ädelstens viktigaste egenskap är dess kemiska sammansättning. De flesta ädelstenar består av
jonföreningar, såsom aluminiumoxiden rubin. Det existerar också ädelstenar uppbyggda av ett enskilt
grundämne såsom diamant och jet, två olika former av rent kol, eller av organiska material,
exempelvis korall. En ädelstens kemiska sammansättning talar i första hand om vilket mineral stenen
består av, men föroreningar och andra små variationer i den kemiska sammansättningen är också av
betydelse. Exempelvis är föroreningar det enda som skiljer en röd rubin från en blå safir. De två
ädelstenarna är båda varianter av mineralet korund och har därför samma kemiska sammansättning,
sånär som på små mängder förorenande kromjoner som ger rubinen dess röda färg på samma sätt som
järn- och titanjonföroreningar ger blå safir dess blå färg. Sådana små mängder av förorenande joner,
benämnda spårämnen, ersätter de ursprungliga byggstenarna i kristallstrukturen. Hos till exempel rosa
smaragd (rosa beryll; morganit) kommer den rosa färgen av att en liten del av alla aluminiumjoner i
dess kristallstruktur har ersatts med manganjoner. Spårämnen kan också hjälpa gemmologer att
bestämma var på jorden en ädelsten hittades. Varje fyndlokal har mer eller mindre unika geologiska
förutsättningar, som präglar en ädelsten under dess uppkomst och ger den egenskaper som i många fall
kan identifieras i efterhand.
En annan del av gemmologin är därför att beskriva fyndorter och deras respektive egenskaper ur ett
gemmologiskt perspektiv. Vilka geologiska processer som skett på platsen och gett upphov till
ädelstenarna, hur ädelstenarna från platsen skiljer sig från samma sorts ädelsten från andra platser och
varför, och vilka egenskaper som är karakteristiska för ädelstenarna från platsen.
Identifiering, att kunna skilja en ädelstenssort från en annan, är en väsentlig del av gemmologin.
Redan före vår tideräkning använde människor ädelstenar för att pryda sig själva och sin omgivning.
Behovet av gemmologisk kunskap, i synnerhet identifiering, har med andra ord funnits under lång tid.
Till viss del används samma principer och hjälpmedel vid identifiering idag som för tvåtusen år sedan.
Genom att skrapa olika stenar mot varandra kan man avgöra vilken som repar vilken, och på så sätt
bestämma en relativ hårdhet. Kristallernas form avslöjar mycket, likaså deras glans och densitet.
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Forntida ädelstenskännare klarade sig förvånansvärt väl trots fåtaliga hjälpmedel. Idag har
gemmologer till sin hjälp instrument för att snabbt och enkelt bestämma brytningsindex,
absorptionsspektrum, och flera andra egenskaper hos en ädelsten. Allt oftare används avancerade
instrument inom gemmologisk identifiering och forskning. Det kan röra sig om olika spektrometriska
metoder, mikroskopi med hög förstoring eller svepelektronmikroskop (11).
Denna utveckling beror inte enbart på en strävan efter att göra identifiering snabbare och enklare, utan
ofta har införandet av förbättrade metoder rentav krävts för att möta ett växande utbud av
förfalskningar och förbättringsprocesser, ofta benämnda ”behandlingar”. Exempelvis introducerades år
2001 (12) en alltjämt icke-legitim behandling där safirer i vanligt förekommande färger, såsom
ljusgrön eller ljusgul, hettades upp till över 1800 grader Celsius (13) tillsammans med grundämnet
beryllium. Safirerna kan under dessa förutsättningar övergå till en intensivt gul eller brandgul färg.
Behandlingen lämnar dock spår av beryllium efter sig, som kan upptäckas med bland annat LIBS
(Laser Induced Breakdown Spectroscopy). En stor av gemmologers arbete generellt består numera i att
undersöka och identifiera behandlingar. Såväl kunskapen att identifiera ädelstenar och upptäcka
behandlingar som att känna till avancerade metoder är väsentliga i den här studien, då det måste
säkerställas att testobjekt är äkta - dessutom är instrumentet som utnyttjas i den här studien också ett
av de senaste tillskotten i gemmologiska laboratorier. Främst används den då i syfte att avslöja
plastlika sprickfyllnadsmaterial i smaragd, opal och jade (14).
Gemmologins framväxt som vetenskap har pågått under lång tid, i motsats till plattektonikens
utveckling. Ändå finns det saker som man ännu inte kan förklara, som varför stenar av samma sort och
samma färggivare ibland reagerar olika på behandlingar. De processer som ger ädelstenar deras färg
kan vara mycket komplicerade och svåra att till fullo förstå, i synnerhet när det handlar om flera
samverkande faktorer. (13)
Två skäl finns till att introduktionen på sida 8 talade om ädelstenar som rena, och regelbundna,
substanser. Dels består en ädelsten enbart av ett mineral, vilket gör att olika exemplar av en och
samma sorts ädelsten i grunden har konstant kemisk sammansättning. Mot denna konstanta bakgrund
framträder små variationer, såsom de tidigare nämnda spårämnena, tydligt. Det andra skälet är att de
flesta ädelstenar är ytterst täta. I det här avseendet står de i klar kontrast till de flesta bergarter. Genom
sin täthet motstår de kemisk vittring, vilken annars kan förändra bland annat kemisk sammansättning.
Ädelstenars hållbarhet gör att det oftast krävs högt tryck och/eller temperatur för att påverka deras
kemiska sammansättning. Behandlingar kan tas som exempel, då det kan krävas höga temperaturer för
att en behandling ska få effekt. Ädelstenar kan därför agera ”fossil”. Ett exempel på det är att världens
äldsta berg har daterats till 3,96 miljarder år. I denna berggrund fanns dock kristaller av ädelstenen
zirkon som härstammar från ännu äldre berg, och har daterats till en ålder på 4,3 miljarder år. (1)
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Att ädelstenar generellt är genomskinliga för med sig ytterligare två testmässiga fördelar. För det
första kan man med blotta ögat eller i mikroskop se om det skulle finnas några främmande material i
form av inneslutningar i stenen, vilket riskerar att påverka resultatet av en mätning. Dessutom utökas
testmöjligheterna eftersom transmitterat ljus är att föredra i vissa testmetoder, såsom den
absorptionsspektrometri som används flitigt av gemmologer.

1.2.4 En plattektonisk-gemmologisk koppling?
Syftet med den här studien är att ur ett gemmologiskt perspektiv styrka kontinentaldriftens existens.
Kontinentaldriften innebär förflyttning av berggrund. Det skulle också kunna uttryckas som förändring
av geografisk position hos geologiska egenskaper.
Gemmologin beskriver bland annat ädelstenars kemiska sammansättning. Innan försök görs som
förutsätter att de ovanstående faktorerna kan interagera måste det säkerställas att en koppling mellan
dem faktiskt existerar. Frågan ”kan ett samband mellan geografisk position och ädelstenars kemiska
sammansättning identifieras, och hur ser detta i så fall ut?” är motiverad.
En grundläggande förutsättning för att en plattektonisk-gemmologisk koppling ska kunna göras är att
ädelstenars kemiska sammansättning är beroende av moderberget. Att så är fallet är väl styrkt. S. H.
Abdel Wahab m.fl. (15) uttrycker det på följande sätt i samband med en undersökning av zirkoner:
”…it is well established that the content of the trace elements in zircon is a function for the chemical
composition of the host rock from which zircon was separated…”
Berggrunden på två platser är inte identisk. Med avseende på ovanstående implicerar detta att två
exemplar av ett och samma mineral ej är identiska.
Berggrund är generellt mer likartad inom samma geografiska område, vilket framgår av bilden nedan.
Figur 4: Geologiska
enheter. Berggrund med
specifika
geologiska
egenskaper påträffas oftast i
form av sammanhängande
områden, här illustrerade i
färg.

Förutsatt att mineralet påverkas likadant av sin moderbergart på samtliga platser, leder resonemanget
till att två exemplar av samma mineral, vilka bildats globalt sett nära varandra, är kemiskt mer lika än
två exemplar av samma mineral som bildats långt ifrån varandra.
Ovanstående samband kan naturligtvis ses i omvänd riktning: Om två exemplar av ett mineral är mer
kemiskt lika än två andra exemplar, så talar sannolikheten för att de bildats närmare varandra.
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Detta är det samband som den här studien tar sin utgångspunkt i.
Resonemanget är fört i generella termer, och svaret (”likheten”) ges därför i lika generella termer. Det
finns en poäng med detta, eftersom testmetoden endast i vissa fall är kapabel till att specificera
likhetsfaktorerna.

Figur 5: En plattektonisk-gemmologisk koppling? En sammanfattning i bilder.
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1.3 Hypotes
Det är den här studiens hypotes att det med utgångspunkt i den plattektonisk-gemmologiska
kopplingen som beskrevs i avsnitt 1.2.4 går att styrka kontinentaldriften även ur ett gemmologiskt
perspektiv.
Det är vidare den här studiens hypotes att detta sätt att styrka kontinentaldriften kan ge upphov till
empiriska försök med en mer väldefinierad jämförelsemetod och mer entydiga resultat, jämfört med
tidigare nämnda storskaliga geologiska resonemang.

1.4 Frågeställning
Kan jag genom spektrometrisk analys av ädelstenar visa att kontinentaldrift har ägt rum?

1.4.1 Definitioner och avgränsningar
För att påvisa rörelse hos kontinenterna utförs i den här studien två försök som avser varsin
”hopkopplingspunkt”. Med andra ord är studien avgränsad till två enskilda geografiska områden.
Försöken kräver bara kännedom om två egenskaper hos testobjekten: information om deras ursprung
och vilket mineral de består av. I och med antagandet att information om testobjektens
moderberggrund speglas i testobjektens kemiska egenskaper, i enlighet med avsnitt 1.2.4, frigörs
studien från behov av separat information såsom ålder på moderberggrunden och upplysningar om
vilka andra mineral stenarna påträffades tillsammans med.

18

2. Metod
2.1 Övergripande utformning
Testerna i den här studien utgörs av två separata försök; försök A och försök B. Varje försök utgörs av
en uppsättning mätningar. De två försöken är utformade för att beskriva varsin ”hopkopplingspunkt”,
en geografisk position där den här studien vill undersöka om två numera åtskilda kontinenter tidigare
har suttit ihop. För att söka påvisa existensen av sina respektive hopkopplingspunkter använder de två
försöken sig av varsin ädelstenssort.
Försök A syftar till att undersöka ifall diopsider från Sri Lanka och Madagaskar är mer kemiskt lika än
diopsider från sju andra platser jorden över. Om så är fallet kan det i enlighet med avsnitt 1.2.4 ses
som en indikation på en tidigare geografisk koppling mellan de två länderna.
Försök B syftar till att undersöka ifall blågröna turmaliner (elbaiter) från Nigeria och Brasilien delar
större kemisk likhet med varandra än de gör med blågröna turmaliner från Moçambique, Namibia och
Afghanistan.
Mätningarna åskådliggörs delvis genom de ursprungliga grafer som IR-spektrometern genererar.
Graferna ger en god översiktig bild av mätningarna. De låter betraktaren urskilja uppenbara samband
och likheter. Bilder där respektive försöks alla grafer illustreras i ett och samma koordinatsystem ger
ytterligare skärpa till betraktarens helhetsbild. Men att observera likheter mellan två kurvor när man
har 16 kurvor (som blir fallet med försök A) framför sig är svårt. Att trots den stora mängden
invecklad information anstränga sig för att finna sådana likheter leder förmodligen lätt till förhastade
och/eller dåligt underbyggda slutsatser. I den här studien genomförs omfattande numerisk analys av
mätningarna i syfte att strukturera jämförelsen och förtydliga resultatet.

2.1.1 Metod för insamlande av data
En mängd olika spektrometriska metoder kan användas för att analysera sammansättningen hos fasta
material. I den här studien används FTIR (Fourier Transform Infra-Red spectroscopy).
FTIR används vanligen vid kvalitativ såväl som kvantitativ analys av organiska föreningar. Metoden
utnyttjar att elektromagnetisk strålning inom det infraröda området har energikvanta som motsvarar
vibrationerna från atom- eller jonföreningar, såsom vattenmolekyler eller silikatgruppen SiO4. Följden
av detta är att det som ger utslag i en IR-spektrometer inte är enskilda atomer eller joner (vilka snarare
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kan identifieras med strålning inom röntgenområdet) utan grupper av dessa. Många organiska
molekyler ger utslag inom välavgränsade regioner i IR-grafen och har studerats ingående. Oorganiska
föreningar och hur de interagerar med strålning i IR-området är inte undersökt i samma grad, och deras
kännetecken i en IR-graf tycks ofta mindre välavgränsade och mer invecklade. (16) Icke desto mindre
kännetecknas varje ämne, även oorganiska, av en specifik graf. (Med vissa förbehåll; se diskussionen
kring kristallriktning i avsnitt 4.2) Med andra ord: två prov med identisk kemisk sammansättning ger
identiska grafer. Absorption av en bestämd våglängds strålning motsvarar inte en viss ämnesgrupp ena
gången och en annan ämnesgrupp nästa gång. Av den anledningen kan FTIR ändå användas för att
undersöka generell likhet mellan testobjekten.
I gemmologiska sammanhang används FTIR främst för att upptäcka ifall ädelstenar innehåller olja,
polymerer eller andra organiska ämnen. Tack vare att organiska föreningars kännetecken i IR-grafen
är så väl karakteriserade går det ofta att bestämma vilken polymer det handlar om samt i vilken
utsträckning behandlingen skett. Martin, Mérigoux, och Zecchinis karakterisering av över 60 olika
ädelstenars och ädelstensimitationers IR-spektrum år 1989 (16) möjliggjorde bredare användning av
FTIR i ädelstensidentifiering.
Insamlandet av data i den här studien utförs med enbart FTIR. Inga andra faktorer, som eventuella
inneslutningars särdrag eller den omgivande berggrundens ålder, har observerats eller vägts in i
studien. På så sätt uppnås syftet att studiens resultat helt ska vara grundat på empiriska mätningar.
En förutsättning för att kemiska skillnader mellan testobjekten ska ge utslag i mätningarna med FTIR
är att de aktuella skillnaderna påverkar kristallstrukturens och de ingående molekylgruppernas
vibrationer. Till exempel, att de substitueringar som sker i och med att spårämnen ersätter vissa av de
ursprungliga atomerna i
kristallstrukturen (se avsnitt
1.2.3) ger upphov till att
också hela
kristallstrukturens
vibrationer förändras.

Figur 6: Jasco FT/IR-410.
IR-spektrometern som
användes i den här studien.
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2.1.2 Metod för analys av data
Som tidigare nämnts är det problematiskt att dra riktiga, fullständiga och underbyggda slutsatser
utifrån en visuell uppfattning av 16 (som i försök A) eller 9 (som i försök B) grafer. Det försvåras
ytterligare av att absorptionsvärdena (talen längs y-axeln) skiljer sig vitt graferna emellan. Detta beror
på att värdet i y-led för varje punkt på IR-grafen är proportionellt mot antalet fotoner (inom
citationstecken) som når FTIR-instrumentets mottagarenhet. Av praktiska skäl varierar denna faktor
mellan mätningarna. Exempelvis är de reflekterande ytorna hos ädelstenarna olika stora och vinklarna
i den optiska färdvägen (se figur 7) olika korrekta för varje testobjekts mätning, vilket leder till att
mängden ljus som når mottagarenheten efter att ha studsat mot testobjektet varierar.

Figur 7: Ljusets
väg genom
IR-spektrometern.

För att möjliggöra väl underbyggda jämförelser mellan testobjekten, och förhoppningsvis göra det
möjligt att avgöra ifall samband finns som styrker hopkopplingspunkterna, ansätts följande procedur:
Graferna tas ut i numeriskt format, dvs. i form av de värdetabeller som grafen plottats utifrån. En
tabell ges som två kolumner med en längd på 8191 rader, där den ena kolumnen representerar xvärden med enheten vågtal och den andra kolumnen y-värden som beskriver hur stor testobjektets
absorption är för motsvarande vågtal. Med andra ord beskriver tabellen 8191 koordinater, som kan
illustreras i form av en graf.
Kolumnerna med x- och y-värden kopieras in i Excel samtidigt som x-värdena (med enheten vågtal)
justeras för att spegla grafernas verkliga intervall: 400< cm-1 <4000. (Värdena var ursprungligen
uppdelade i 8191 steg mellan 0 och 3600, se bilaga N1)
Kolumnen med x-värden konverteras till enheten våglängd. Detta sker genom att värdena inverteras
(observera att denna definition av vågtal som inverterad våglängd är specifik för spektroskopi,
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vågrörelselärans definition av vågtal är en annan), och förlängs med 107 för att värdena ska fås med
enheten nanometer. Kolumnen av y-värden behålls intakt. I det här skedet skulle en graf som plottas
från dessa kolumner precis motsvara testens visuella grafer (återfinns i avsnitt 3.1 och 3.3), med
undantaget att bakgrundsabsorptionen dras av från de visuella graferna medan ingen hänsyn tagits till
bakgrunden så här långt i den numeriska analysen.
Ett medelvärde av y-värdena (absorptionsvärdena) beräknas.
En ny värdetabell skapas där y-värdena normerats mot medelvärdet. På det här sättet kringgås
komplikationen med att y-axelns skala skiljer sig åt mellan testobjekten. Nu beskriver talen i yvärdeskolumnen endast det aktuella y-värdets förhållande till grafens genomsnittliga y-värde, och
grafer som plottas från den nu skapade tabellen skulle till skillnad från graferna i avsnitt 3.1 och 3.2 få
absorptionsvärden som vore direkt jämförbara graferna emellan.
Av den nya värdetabellen med normerade y-värden skapas en DAT-fil. Ett skript för Gnuplot (en
grafritande applikation) skrivs som beordrar Gnuplot att skapa en graf utifrån DAT-filens kolumner.
Alla testobjekts Gnuplotgrafer analyseras. Topparna i varje graf söks och våglängden (x-värdet) vid
vilket topparna är som högst antecknas. Eventuella lägre toppar mellan 2500 och ca 10 000 nm
ignoreras, då bakgrunden kan ha bidragit till vissa av topparna i området eftersom bakgrundens
absorption i det här intervallet var förhållandevis hög. Anledningen till att just de våglängder som
uppvisar absorptionstoppar görs till föremål för jämförelse beror på just det - att absorptionen är hög.
Kraftig absorption vid en viss våglängd implicerar att det finns något, en atom- eller jonstruktur i
testobjektet, vars vibrationer interagerar med strålning på denna våglängd. Om den normerade
absorptionen vid denna våglängd för ett testobjekt är kraftigare än densamma för ett annat testobjekt,
implicerar det att det första testobjektet innehåller större andel av den molekyl eller motsvarande som
gav upphov till absorption vid den aktuella våglängden.
Absorptionsvärdena som motsvarar de utvalda våglängderna sökes och antecknas för vart och ett av
testobjekten. Resultatet ställs upp i form av en tabell där alla testobjekts absorptionsvärden för var och
en av de utvalda våglängderna åskådliggörs.
Ett medelvärde av absorptionstalen beräknas för varje våglängd för sig.
För varje våglängd normeras testobjektens absorptionsvärden vid denna våglängd mot det beräknade
medelvärdet. För varje våglängd erhålls då en serie tal vars medelvärde är 1,0. Varje våglängds serie
ställs upp som ett stapeldiagram, som tack vare den sista normeringen blir mycket tydligt. Likheter
mellan testobjekten för respektive våglängd kan i och med det förhoppningsvis urskiljas.
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Den numeriska analysen utgår ifrån de orörda mätvärdena, från vilka bakgrundsmätningen inte dragits
av. Detta till skillnad från graferna i avsnitt 3.1 (försök A) och 3.3 (försök B) i vilka
bakgrundsabsorptionen subtraherats. Skälet till att bakgrundsabsorptionen inte dras av i den numeriska
analysen är att bakgrundsmätningens graf, inklusive dess y-värden, måste antas vara likadana över alla
mätningar, oberoende av vilket testobjekt mätningen gäller. Bakgrunden utgörs av samma bit kartong,
av samma storlek, vid samtliga mätningar. Därmed skulle en subtraktion av bakgrundsmätningens
värden (som alltid är desamma) från två olika testobjekts mätvärden (som vid antagandet att de två
testobjekten är kemiskt identiska skulle vara proportionella till varandra) kunna liknas vid att
subtrahera en konstant från båda leden i ett proportionellt förhållande. Förhållandet upphör då att vara
proportionellt. Den numeriska analysen som beskrivs ovan bygger på att graferna hade förhållit sig
proportionellt mot varandra om det inte varit för de variationer som testobjektens kemiska olikheter
ger upphov till. Om, och endast om, avvikelsen från grafernas inbördes proportionalitet enbart skapas
av skillnad i kemiska egenskaper kan stapeldiagrammen användas för att spegla dessa skillnader.

2.2 Försök A
2.2.1 Idé och definition
I försök A undersöktes huruvida en diopsid från Madagaskar och tre diopsider från Sri Lanka uppvisar
större kemisk likhet sinsemellan än med 12 andra diopsider från sju andra fyndorter världen över.
Testobjekten analyserades med FTIR.
Sri Lanka och Madagaskar är två länder som fått en central roll i plattektonisk forskning, då det tycks
som att dessa öar agerade ”brygga” mellan flera större delar i det forntida Pangea. Dissanayakes och
Chandrajiths tidigare nämnda studie är bara en av många som undersökt samband mellan de två öarna
och deras omkringliggande regioner.
Sri Lanka och Madagaskar har båda rika ädelstensförekomster, vilket naturligtvis innebär en praktisk
fördel vid anskaffandet av testobjekt. Viktigare än att ädelstenar förekommer i riklig mängd är att
många ädelstenssorter är gemensamma för de båda öarna. Det innebar för den här studien att en
ädelstenssort kunde väljas som är synnerligen välanpassad som testobjekt. Ädelstenen diopsid består
av ett enda distinkt mineral, utsätts aldrig för förädlande behandlingar och hittas i ädelstenskvalitet på
en mängd platser världen över - från Kina och Burma till Österrikiska alperna och Värmland.
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2.2.1 Urval
Tabellen nedan utgör en översikt över försökets testobjekt. För detaljerad information se bilaga 1A.
Tabell 1.

Diopsider

ID-nr
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

Fyndort
Sri Lanka, Ratnapura
Sri Lanka
Sri Lanka
Madagaskar, Betroka
Brasilien, Minas Gerais
Brasilien, Minas Gerais
Tanzania, Merelani
Burma, Mogok
Burma, Mogok
Österrike, Tyrol
Kina, Xinjiang
Kina
Kina
Kina
Ryssland
Sverige, Långban

Färg
Ljust grön
Ljust grön
Gul
Grön
Grön
Grön
Grön
Grön
Mörkt grön
Grön
Grön
Grön
Grön
Grön
Mörkt Grön
Grön

Habitus
Cabochon
Fasettslipad
Fasettslipad
Råkristall
Fasettslipad
Fasettslipad
Råkristall
Fasettslipad
Råkristall
Fasettslipad
Fasettslipad
Fasettslipad
Fasettslipad
Fasettslipad
Fasettslipad
Råkristall

Vikt(ct)
1,15
0,88
1,13
12,25
0,75
0,34
10,0
3,96
7,85
0,40
1,74
1,80
1,69
1,66
2,27
0,07

Transparens
Transparent
Translucent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Translucent

Behandling
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

A.2.1 och A.9.1 fick varsin kristallyta polerad för att möjliggöra för IR-spektrometerns laserstråle att
reflekteras. A.4.1 och A.5.2 uppvisade lämpliga, naturliga kristallytor.

2.2.2 Utförande
IR-spektrometern, modell Jasco FTIR-410, iordningställdes och sattes till att utföra 16 repetitioner per
mätning. Ett testförsök utfördes på ett material med tidigare känt spektrum för att försäkra att
instrumentet visade korrekta resultat.
En förtillverkad ställning med speglar ställdes upp enligt figur 7 så att ljusgången mot testobjektets
största fasett, alternativt bäst lämpade kristallyta, och mottagarenheten blev riktig. För att testobjekten
inte skulle falla igenom ställningen, då dess övre hål var alltför stort, placerades en bit tunn kartong
med en cirka 10 mm lång och 2 mm bred skåra över hålet. Två bakgrundsmätningar utfördes på luften
och ovan nämnda kartong, som gav samma resultat.
Därefter mättes testobjektens spektra. Spegelställningen och stenens position justerades för varje
testobjekt för att få ett optimalt resultat. Varje testobjekt flyttades och dess vinkel justerades minst två
gånger, för att se om bästa möjliga resultat hade uppnåtts. Om inte gjordes upp till fem skiljda
mätningar där arrangemanget modifierades mellan var mätning. Med alla mätningar färdiga drogs
bakgrundsmätningen av från varje testobjekts spektrum. På så sätt erhölls för varje testobjekt en graf
som bara visade själva testobjektets absorption.
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Samtliga grafer konverterades slutligen från vågtal till våglängd med hjälp av spektrometerns
programvara för att få jämförelser i mer universellt bekant enhet.
Graferna till försök A visas i avsnitt 3.1.
För att förtydliga jämförelserna gjordes därefter en numerisk analys av testobjektens grafer.
Förfarandet beskrivs i avsnitt 2.1.2.
De våglängder som valdes ut specifikt för försök A var 6950, 9560, 11050, 11600, 11920, 12000,
12200, 14500, 15100, 15200 och 15400 nm.
Stapeldiagrammen för försök A återfinns i avsnitt 3.2.
De exakta tillvägagångssätten vid konverteringar, normeringar och andra beräkningar som ingick som
steg i den numeriska analysen återfinns i sin helhet i bilaga N1-N4.

2.3 Försök B

2.3.1 Idé och definition
I försök A undersöktes huruvida en blå/blågrön turmalin (elbait) från Nigeria och en blå/blågrön
turmalin från Brasilien uppvisar större kemisk likhet sinsemellan än med sju andra blå/blågröna
turmaliner från tre andra fyndorter världen över. Testobjekten analyserades med FTIR.
Sydamerikas och västra Afrikas kartmässiga passform, och senare deras geologiska likheter, var två av
kontinentaldriftsteorins tidigast uppmärksammade indikationer. Här fann Alfred Wegener och hans
efterföljare stor inspiration. Blå eller blågrön elbait (elbait är en medlem i turmalingruppen, och då
elbaiter som regel benämns ”turmalin” i handeln kommer den beteckningen att användas även här) är
en sällsynt ädelsten. På vissa fyndorter kan koppar ha färgat turmalinerna, och de kan då få en
intensivt blå/blågrön färg. Sådana av koppar färgade blågröna turmaliner kallas Paraibaturmaliner, och
är en av de dyraste ädelstenarna i världen. Paraibaturmaliner har hittills bara påträffats i den
brasilianska delstaten Paraiba, i Nigeria och i Moçambique, något som föranledde ICA (International
Coloured Gemstone Association) att skriva följande:
…In that year (2001, förf. anm.) some shining blue-green tourmalines from Nigeria suddenly
appeared on the market, rather like the ones which had until then come only from Paraiba. (…) But
this example of one of the most precious gemstones in the world does illustrate for us some of the
evidence of continental drift. To get at the explanation, what we have to do is take a world atlas and
have a look at the outlines of the South American continent and of Africa. If in our thoughts we shift
the coastline of South America eastward, we will find that it fits the west coast of Africa like a piece in
a jigsaw puzzle. Nigeria nestles nicely by the north-east of Brazil. Thus we may suppose that the
radiant copper tourmalines from Nigeria came into being under the same conditions as those from
Paraiba, at a time before the ancient continent drifted apart. Is that the reason why it is so difficult to
tell one from the other? This remains one of the great riddles in the fascinating world of gemstones.
(17)
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Utöver i Brasilien, Nigeria och Moçambique finns blågröna turmaliner, vad man vet dock inte
kopparhaltiga, på fler platser. I den här studien undersöktes ett exemplar från Namibia och fem från
Afghanistan. Testobjekten från Afghanistan representerar en färgskala från kraftigt grönaktigt blå till
rent blå.

2.3.2 Urval
Tabellen nedan utgör en översikt över försökets testobjekt. För detaljerad information se bilaga 1B.
Tabell 2.

Turmaliner

ID-nr
B.1.1
B.2.1
B.3.1
B.4.1
B.5.1
B.5.2
B.5.3
B.5.4
B.5.5

Fyndort
Nigeria, Oyo
Brasilien, San José da B.
Moçambique
Namibia, Karibib
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan

Färg
Blå
Blå
Blå
Mix
Blå
Blå
Blågrön
Blågrön
Blågrön

Habitus
Fasettslipad
Råkristall
Fasettslipad
Råkristall
Fasettslipad
Fasettslipad
Fasettslipad
Fasettslipad
Fasettslipad

Vikt(ct)
0,85
3,77
2,06
35,42
2,55
1,57
1,71
1,96
1,42

Transparens
Transparent
Translucent
Transparent
Translucent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent
Transparent

Behandling
Ingen
Möjlig värme
Möjlig värme
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Kopparhaltiga, eller antaget kopparhaltiga, turmaliner behandlas ofta genom värme. Syftet är att
eliminera turmalinens röda färgkomponent, kommen av manganjoner.
B.2.1 och B.4.1 fick varsin kristallyta polerad för att möjliggöra för IR-spektrometerns laserstråle att
reflekteras.

2.3.3 Utförande
Se utförande - försök A, avsnitt 2.2.2
De våglängder som valdes ut för jämförelse specifikt för försök B var 9560, 9800, 10100, 11000,
11450, 11800, 13100, 13250, 13750 och 14300 nm.
Grafer och stapeldiagram till försök B finns i avsnitt 3.3 – 3.4.
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3. Resultat
3.1 Försök A - grafer
En sammanställning av graferna från testobjekten i försök A återfinns nedan. Graferna till försök A
finns också samlade i nummerordning och fullformat i bilaga 2A.
Värdena på x-axelns skalstreck skall inte användas. Vid den numeriska analysen upptäcktes
indikationer på att datorprogrammet som tillhör IR-spektrometern och som genererar graferna, och
sedermera konverterar x-axelns enhet från vågtal till våglängd, inte tycks ha plottat graferna korrekt i
förhållande till x-axelns skala. Detta inverkar dock inte på graferna i sig eller korrelationen mellan
graferna, som utgörs av samband mellan kurvornas form.

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.2.1

A.3.1

A.3.2
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A.4.1

A.5.1

A.5.2

A.6.1

A.7.1

A.7.2

A.7.3

A.7.4
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A.8.1

A.9.1

3.2 Försök A - stapeldiagram
Nedan följer stapeldiagram som illustrerar förhållandet mellan testobjektens absorption vid en
bestämd våglängd. Stapeldiagrammen finns också samlade i fullformat och nummerordning i bilaga
3A.

6950 nm

9560 nm

6950 nm

9560 nm

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

12200 nm
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

11920 nm

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

11050 nm
11050 nm

11600 nm

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

11920 nm

12000 nm

12200 nm

14500 nm

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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11600 nm

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
12000 nm

14500 nm

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

15100 nm

15200 nm

15100 nm
2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

15200 nm

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2.1
A.3.1
A.3.2
A.4.1
A.5.1
A.5.2
A.6.1
A.7.1
A.7.2
A.7.3
A.7.4
A.8.1
A.9.1

2,00

15400 nm
2,00
1,50
1,00
15400 nm

0,50
0,00

3.3 Försök B - grafer
En sammanställning av graferna från testobjekten i försök B återfinns nedan. Graferna finns också
samlade i nummerordning och fullformat i bilaga 2B.
Värdena på x-axelns skalstreck skall inte användas. Vid den numeriska analysen upptäcktes
indikationer på att datorprogrammet som tillhör IR-spektrometern och som genererar graferna, och
sedermera konverterar x-axelns enhet från vågtal till våglängd, inte tycks ha plottat graferna korrekt i
förhållande till x-axelns skala. Detta inverkar dock inte på graferna i sig eller korrelationen mellan
graferna, som utgörs av kurvornas form.

B.1.2

B.2.1
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B.3.1

B.4.1

B.5.2

B.5.1

B.5.3

B.5.4

- Sammanställning av graferna
- Grafisk analys av graferna

B.5.5
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3.4 Försök B - stapeldiagram
Nedan följer stapeldiagram som illustrerar förhållandet mellan testobjektens absorption vid en
bestämd våglängd. Stapeldiagrammen finns också samlade i fullformat och nummerordning i bilaga
3B.

9560 nm

9800 nm

9560 nm

2,50

2,00

2,00

1,50

1,50

1,00

1,00
0,50

0,50

0,00

0,00

10100 nm
2,00
1,50

11000 nm

10100 nm
1,50
1,00

1,00
0,50
0,00

9800 nm

0,50
0,00
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11000 nm

11450 nm

11800 nm

11450 nm

11800 nm

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

13100 nm

13250 nm

13100 nm

2,50

3,00

2,00

2,50

13250 nm

2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

13750 nm

14300 nm

13750 nm

2,50

3,00

2,00

2,50
2,00

1,50

1,50

1,00

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00
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14300 nm

4. Diskussion
4.1 Diskussion med avseende på frågeställning och resultat
Syftet med försök A och försök B var att undersöka huruvida diopsiderna från Sri Lanka och
Madagaskar, respektive turmalinerna från Nigeria och Brasilien, uppvisade markanta inbördes
likheter.
I försök A utmärkte sig två samband. Absorptionen var påtagligt lika för två av diopsiderna från Sri
Lanka (A.1.1 och A.1.2) på samtliga våglängder som stapeldiagrammen illustrerar. Den tredje
diopsiden från Sri Lanka (A.1.3) skilde sig relativt kraftigt från A.1.1 och A.1.2. Inga samband kunde
heller urskiljas mellan diopsiderna från Sri Lanka och diopsiden från Madagaskar. Eftersom det var ett
eventuellt samband Sri Lanka-Madagaskar som enligt tidigare resonemang kunde utgöra indikation på
kontinentaldrift, så kunde försök A inte ge någon sådan indikation.
Det andra sambandet utgjordes av att absorptionen för diopsiderna från Mogokområdet i Burma (A.5.1
och A.5.2) var mycket lika. Här blir en jämförelse med diopsiderna från Sri Lanka intressant. Medan
man kan argumentera att den gula A.1.3 skiljer sig från de båda ljusgröna A.1.1 och A.1.2 på grund av
de ämnen som ger den annorlunda färg, finns ett motsatt fårhållande hos de burmesiska diopsiderna.
Trots att den burmesiska diopsidkristallen A.5.2 är närmast identisk med den ryska diopsiden A.8.1 till
färgen (diopsider med den mörkgröna färg som A.5.2 och A.8.1 har benämns ”kromdiopsider” i
handeln) så är dess absorption långt mer lik den ljust olivgröna A.5.1.
Mätningarna på A.9.1 måste anses ha misslyckats. På grund av testobjektets ringa storlek reflekterade
stenen bara tillbaka marginellt mer ljus till mottagarenheten än vad bakgrunden gjorde. Endast ett
kännetecken hos testobjektet, nämligen en topp i absorptionen kring 10 000 nm, var så kraftigt att det
utmärkte sig.
Grafen till den nigerianska turmalinen (B.1.1) tyder på att något fel skett, då avvikelsen baserat på
artikeln Reflectance infrared spectroscopy in gemology (16) verkar överstiga felmarginalen för
turmalin. Eftersom instrumentet tycks ha fungerat väl i övrigt kan orsaken med större sannolikhet
sökas i frakturen hos B.1.1. Det rostliknande ämne som syns i frakturen kan ha påverkat mätningen,
eller möjligen också trängt in i en större del kring stenens bordsfasett vilket skulle förklara att alla fem
mätningar som gjordes på B.1.1 blev kraftigt avvikande. Detta medför att ingen jämförelse mellan
B.1.1 och B.2.1 eller de övriga turmalinerna kan göras. Inte heller försök B gav alltså något samband
som hade kunnat utgöra en indikation på kontinentaldrift.
Däremot visar stapeldiagrammen för försök B att de afghanska turmalinernas (B.5.1-B.5.5) liknar
varandra mer, med avseende på absorption, än någon av dem liknar någon icke-afghansk turmalin. De
afghanska turmalinerna uppvisade dessutom ett till samband. Nedan återfinns de fem afghanska
turmalinernas grafer samlade, med intervallet begränsat från 6500 nm till 17000 nm. Grafen är hämtad
från bilaga 4, sida 6.
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De två afghanska turmalinerna vars färg hade kraftigast inblandning av grönt (B.5.4 och B.5.5)
uppvisade närmast identisk absorption, dvs. närmast identisk form på kurvorna, inbördes.
Motsvarande gällde för de tre blåaste afghanska turmalinerna (B.5.1-B.5.3).

Sammanfattningsvis finns inga samband i studien som kan bekräfta hypotesen och ge ett positivt svar
på frågeställningen. Av senare diskussion framgår att om sådana samband hade verkat förekomma,
hade de på grund av felkällor i studien ändå inte kunnat tolkas som ett positivt svar på
frågeställningen.
Materialet som presenteras i resultatdelen kan däremot anses ge underlag för flera påståenden i
studien. Både grafer och stapeldiagram visar med all önskvärd tydlighet att ädelstenars kemiska
egenskaper varierar även när de utgörs av samma mineral. Diopsiderna från Sri Lanka, och i synnerhet
de burmesiska diopsiderna och de afghanska turmalinerna, stödjer påståendet att ädelstenar som har
bildats inom samma region uppvisar större likheter inbördes än med ädelstenar av samma mineral från
andra platser. Tillsammans med de samband som testerna visar mellan absorption och färg, indikerar
de här sambanden att IR-spektrometrin har potential som precisionsanalytiskt verktyg också för vissa
oorganiska föreningar. Med tanke på att det längsta man hittills kommit med IR-spektrometriska
undersökningar på ädelstenar är att skilja olika mineral från varandra (Martin, Mérigoux och Zecchini,
1989), medan sambanden i den här studien bygger på skillnader på spårämnesnivå, så är dessa resultat
förvånande.

4.2 Diskussion kring metod och urval
Flera felkällor som kommer ur metod och urval kan identifieras.
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En bakgrundsmätning hade kunnat göras på varje objekt, istället för att mäta bakgrundsabsorptionen
vid endast ett tillfälle i början och sedan dra av denna absorption från samtliga testobjekts absorption.
Detta kan ha gett upphov till att skillnader som inte berodde på kemiska olikheter uppstod i graferna.
I teorin stämmer antagandet att bakgrundens graf borde vara konstant mellan alla mätningar, men det
faktum att vissa grafer hamnade delvis under nollstrecket efter subtraktion av bakgrundsmätningen
visar att så inte var fallet. Ett testobjekts absorption av en våglängd kan inte vara negativ, och för att
ett y-värde efter subtraktion av bakgrundsmätningen ska hamna under noll krävs att den ursprungliga
bakgrundsabsorptionen var större än den faktiska i det aktuella försöket.
Observera att bakgrunden bara dragits bort från graferna i avsnitt 3.1 och 3.3. Av skäl som förklarades
i avsnitt 2.1.2 drogs bakgrundsabsorptionen inte bort vid den numeriska analysen. Stapeldiagrammen
borde ändå ha påverkats på liknande sätt av att bakgrundsabsorptionen skilde sig åt mellan
mätningarna, då möjligheterna till att se korrekta samband i stapeldiagrammen bygger på att det enbart
är kemiska olikheter som stör det proportionella förhållandet mellan absorptionen i grafer som
kommer från samma mineral (se sida 23, avsnitt 2.1.2 för bakgrund).
En betydande felkälla i metoden konstateras av Martin, Mérigoux och Zecchini (16). I sina analyser
med exakt samma metod som den här studien använder sig av, upptäckte de att ädelstenars absorption
skilde sig åt beroende på kristallaxlarnas riktning i förhållande till fasetten/kristallytan där reflektionen
sker. De konstaterar också att den uppmätta skillnaden inte är tillräcklig för att ge upphov till en
överlappning mellan absorptionen hos skilda mineral. Däremot nämner de inte huruvida skillnader
alstrade av variation i kristallriktning medför en risk när absorptionen hos exemplar av samma
mineral, som är fallet i den här studien, ska jämföras.
Enbart de beståndsdelar i testobjekten som den infraröda strålningen kan interagera med ger utslag i
mätningarna, och dessa beståndsdelar behöver inte nödvändigtvis spegla hela sammansättningen, eller
ens den väsentliga delen av sammansättningen. Det här är ett allvarligt problem. Ett exempel är att
natriumklorid (koksalt) och kaliumbromid båda är genomskinliga för strålning inom det infraröda
spektrumet, och alltså inte ger upphov till någon absorption överhuvudtaget (18).
En berättigad följdfråga är ifall FTIR missar de kemiska egenskaper som beror på ursprunget. Risken
finns att de ämnen som är karakteristiska för en fyndort är genomskinliga för infraröd strålning på
samma sätt som natriumklorid.
För att uppnå studiens syfte hade det därför varit till fördel att använda en annan spektrometrisk
metod, vars strålning interagerar direkt med enskilda partiklar och där man får en klar bild över vad
olika egenskaper hos grafen representerar (vilket i sin tur skulle tillåta en kvantifiering av
testobjektens olika byggstenar, inklusive spårämnen). Metoder som svarar bättre än FTIR mot dessa
kriterier är till exempel EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescense) och laserablation. Tyvärr
tycktes det vid studiens början som att inga sådana instrument fanns tillgängliga i Sverige. Icke desto
mindre gav användandet av FTIR upphov till vissa intressanta indikationer på metodområdet, i form
av den förvånansvärda användbarhet för ädelstenar som IR-spektroskopin trots allt uppvisade.
Den största bristen med avseende på urval var urvalets storlek. Testobjekten hade behövt vara många
gånger fler från varje plats för att ge en rimligt representativ bild av berggrunden i området.
Brister i urvalet finns också vad gäller enskilda testobjekt. B.1.1 kan ha påverkats av den fraktur som
är placerad mitt i den testade fasetten. I frakturer kan främmande ämnen lätt tränga in, och
användandet av B.1.1 borde därför ha undvikits.
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Vidare finns mer generella felkällor, i form av faktorer som kanske, men inte nödvändigtvis,
påverkade resultaten. En sådan är värmebehandlingen som några av turmalinerna har utsatts för. Det
mest allvarliga med behandlingen är att det är omöjligt att veta hur stor påverkan den kan ha haft på
absorptionsmätningarna.
Övriga felkällor som har att göra med studiens utförande innefattar delar av den numeriska analysen.
Till exempel riskerar små men karakteristiska kännetecken att suddas ut eller bli mindre tydliga i
normeringarna. Icke optimala urval kan också ha gjorts när de våglängder vars höjdvärden skulle
jämföras valdes ut. Hur passande urvalet av våglängder var finns dock inget svar på; inget facit finns
för exakt vad olika våglängder speglar.

4.3 Diskussion kring studiens utgångspunkt och resonemang
Även studiens kärna tål att ifrågasättas. Varje antagande i avsnitt 1.2.4 rymmer ett mer eller mindre
stort mått av generalisering. Vissa av påståendena är mycket rimliga i förhållande till situationen.
Påståendet att en ädelstens kemiska sammansättning beror av berggrunden, i synnerhet vad gäller
skillnader i sammansättning mellan ädelstenar av samma mineral från olika fyndorter, rymmer
förhållandevis små mått av variationer och slumpmässighet.
Det kanske största felet i studiens resonemang ligger i påståendet att geologin är mer likartad inom
samma geografiska område, och att två ädelstenar därmed bildades nära varandra om att de har
kemiska egenskaper gemensamt. Som princip är detta inte fel, men i praktiken, och i synnerhet med
tanke på den här studiens låga antal testobjekt, är antagandet av en orimlig generaliseringsgrad.
Samma faktorer som gör storskaliga geologiska jämförelser och gränsdragningar mellan olika sorters
berggrund svåra att definiera, nämligen att berggrunden skiljer sig oberäkneligt från plats till plats, gör
att det i praktiken är orimligt att påstå att en ädelstens kemi beror av vilket land den kommer ifrån. För
att hålla slumpmässigheten på en rimligt låg nivå med så få testobjekt som den här studien bygger på,
hade områdena som jämförs snarare behövt avgränsas till kvadrater på 10 x 10 meter.
Resonemanget leder mot slutsatsen att en adekvat jämförelse mellan hela länder bara kan fås med ett
stort antal testobjekt. De närapå perfekta genomsnitten man då hade erhållit för varje land hade kunnat
reducera överlappningen av geologiska egenskaper hos olika länders fyndorter och slumpmässigheten
i varje fyndorts geokemiska förhållande till regionens genomsnitt till marginell betydelse.
Man kan ifrågasätta användandet av politiska nationer som jämförelseområden i en studie likt denna.
Å andra sidan kan argumenteras, att om man hade ansträngt sig för att välja ut enhetliga geologiska
områden som jämförelseområden hade likhetsbedömningen mellan olika områdens berggrund, och
därmed studien i sig, i en bemärkelse redan varit utförd - och inte på ett sätt som svarar mot studiens
mål att bygga på empiriska mätningar.
Sammanfattningsvis kan likheter vara oberoende av geografiskt ursprung, med grund i ovanstående
resonemang, om man ser till:
- Ett för litet antal testobjekt.
- För stora geografiska områden.
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Man skulle kanske kunna se det som att tillförlitligheten i en studie likt denna beror på kvoten av de
två ovanstående faktorerna. Om antalet testobjekt är litet måste områdena som jämförs vara mycket
små för att urvalet från varje område skall utgöra en god spegling av områdets geologiska egenskaper.
Så fort de jämförda områdena blir större måste även antalet testobjekt bli mycket större för att
fortfarande utgöra en god spegelbild av områdets egenskaper som helhet.
Brister som petrologiska jämförelser kan uppvisa riskerar överföras även till en gemmologisk
jämförelse. Egentligen är detta en självklarhet med tanke på att ädelstenarnas sammansättning beror på
bergsmältans sammansättning på den plats där kristallen växte. Slumpmässighet i det första ledet förs
över till det andra. Ironiskt nog utgör just ädelstensfyndigheter ett gott motargument till det påstående
som framförs genom figur 4; på en plats kan fynden av en ädelsten vara rikliga, medan det tio meter
bort inte finns ett spår av samma ädelstenssort. Även om berggrunden inom ett område ser likartad ut
existerar praktiskt taget alltid sådana lokala variationer. Möjligen kan en jämförelse mellan ädelstenar
istället för berggrund framhäva skillnader tydligare, men av den anledningen att bara några utvalda
geokemiska egenskaper hos berggrunden har överförts till ädelstenen. Därmed sker förbättringen i
tydlighet på bekostnad av helhetssynen. I slutändan leder resonemanget till att jämförelser mellan
bergarter och geologiska områden blir svårdefinierade och komplicerade just för att de rymmer
verkligheten som helhet.
Sammanfattningsvis kommer undersökningar med ädelstenar i framtiden aldrig att kunna ersätta
undersökningar av bergarter eller mineralbälten, men med ett rimligt urval väl komplettera dem.

4.4 Slutsats
Samband som hade kunnat indikera kontinentaldrift var antingen otydliga eller obefintliga. Även om
samband hade kunnat urskiljas gav studiens grundidé, metod, och i synnerhet urval, upphov till så
kraftiga slumpfaktorer att eventuella samband inte hade kunnat tolkas som annat än mycket svaga
indikationer på att kontinentaldrift ägt rum.
Däremot kunde ett fåtal samband ses, som var tillräckligt tydliga för att anses understödda av fakta,
men som var utan koppling till kontinentaldrift. Det tydligaste sambandet bestod i att testexemplar
som härrörde från samma land visade större likheter inbördes än med exemplar av samma mineral från
andra länder. Särskilt tydligt uppvisade de afghanska turmalinerna (B.5) och diopsiderna från Burma
(A.5) det här sambandet. Graferna för de afghanska turmalinerna (B.5) och diopsiderna från Sri Lanka
(A.1) indikerade dessutom att samband fanns mellan testobjektens absorption och vissa av ämnena
som ger upphov till ädelstenarnas färg. Detta kan betraktas som bekräftelse på att dessa ämnen
påverkar vibrationerna hos molekyler och större kemiska strukturer i stenen, och därmed kan
interagera med strålning inom det infraröda området.
Om dessa samband inte var komna ur slumpen utgör de en indikation på att IR-spektrometri är kapabel
till att ge utslag på mycket små kemiska skillnader, med en precision som är långt högre än vad som
visats i tidigare studier med ädelstenar. Främst jämförs då med Martins, Mérigouxs och Zecchinis
arbete (16), vilkas studie från 1989 fortfarande utgör de senaste rönen inom området.
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4.5 Generaliserbarhet och vidare forskning
Likheterna i absorption som uppmättes med FTIR mellan testobjekt med samma ursprung indikerar att
IR-spektrometri har kapacitet för en användning inom det oorganiska området som sträcker sig längre
än att skilja mineral från mineral. Om fler, och mer omfattande, studier kan visa liknande resultat finns
möjligheter att utvidga användningen av FTIR. Inte minst inom det gemmologiska området, där ett
behov av snabba, icke-destruktiva analyser alltid finns.
För att lyckas med den här studiens kärnsyfte rekommenderas för vidare undersökningar ändå
användning av EDXRF eller LA-ICP-MS framför FTIR. Om de mest betydande felkällorna från den
här studien, främst urvalets omfattning, åtgärdas finns goda chanser att påvisa en koppling mellan
gemmologi och kontinenternas rörelse.
För vidare forskning föreslås därför en uppdelning. Att utforska närmare hur oorganiska molekyler
interagerar med elektromagnetisk strålning inom det infraröda området är nödvändigt, likaså kan
vidare försök att använda ädelstenar för att styrka kontinentaldriften leda till ökad förståelse inom både
gemmologi och för hur kontinenternas rörelser påverkar berggrunden.

Figur 8: Felkällor. En sammanställning av åtgärder som krävs inför liknande studier i framtiden: med de
mest vitala i rött och de något mindre vitala i svart.
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