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DOEL VAN DE STUDIE
De in dit werk bestudeerde granieten en gneissen zijn afkomstig uit de gesteenteverzameling van het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika (K.M.M.A.) te ïervuren. Daar werden ze in de loop van
de maanden augustus en september 1979 uitgekozen aan de hand van de
terreinbeschrijvingen van verschillende medewerkers van dit instituut
(TACK, DREESEN, GERARD, WALEPFE). Bij de uiteindelijke selektie werd
o.m. rekening gehouden met geografische situering en de verweringsgraad van het handstuk. Finaal werden voor Burundi een vijftigtal
en voor Rwanda een dertigtal gesteenten geselekteerd, waarvan de
lokalisatie aangegeven is in de bijgaande lijsten.
Het doel van dit werk belielst in de eerste plaats een
grondige petrografische studie van deze gesteenten. Hierbij wordt
getracht de verschillende granieten en gneissen in bepaalde petrografische type-groepen in te delen. Tevens wordt gepoogd een vergelijking door te voeren tussen de type-groepen uit beide landen en deze
eventueel uit te breiden tot de reeks beschreven Burundiaan en
Ruziziaan graniettypes uit Shaba en Oeganda.
In tweede instantie werd een geochemisch onderzoek van de
verschillende petrografische types uitgevoerd. Dit behelsde zowel
totaalanalysen als de bepaling van de sporenelementen. De totaalanalysen werden uitgevoerd in het Laboratorium voor Aardkunde
(R.Ü.G.), terwijl de sporen-elementanalyse in het Instituut voor
Nucleaire Wetenschappen (R.ü.G.) plaatsgreep.
De bedoeling van dit luik bestaat erin, uitgaande van de
geochemische resultaten en parameters, het oorsprongsgesteente en de
latere chemdsche evolutie van de verschillende type-groepen te bespreken. Verder wordt gepoogd een korrelatie te leggen tussen de
verschillende type-groepen en hun gehalte aan bepaalde sporenelementen.
Het opstellen van eigen petrografische type-groepen is
nodig gebleken aangezien nog geen grondige petrografische studies
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Coördinaten van de geselekteerde monsters van Burundi
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29^46.70'
29°48.30'
29''48.35'
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29°30.08'
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29°33.20'
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29°30.57'
29°30.68'
29°31.68'
29^32.86'
29*^32.51'
29°39.57'
29°40.30'
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verricht werden op de granieten en gneissen uit Burundi. Voor de
gesteenten uit Rwanda werden wel reeds enkele inleidende petrografische studies gepubliceerd in het kader van geochronologische bepalingen, die op zulke gesteenten uitgevoerd werden (6ERARDS, 1969 j
GERARDS & LEDENT, 1970 en 1975).
Van verschillende bestudeerde gesteenten verschenen geochronologische gegevens in het jaarverslag voor 1978 van het
Departement Geologie en Mineralogie van het K.M.M.A. (LEDENT, 1979a
en 1979b). Deze gegevens worden dan ook gebruikt om de verschillende type-groepen geochronologisch te situeren. Daardoor kunnen betere
korrelaties tussen de verschillende groepen uitgevoerd worden en is
het bovendien mogelijk de bekomen resultaten te vergelijken met
zowel petrografische als geochronologische gegevens uit Shaba en
Oeganda.
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1. GEOGRAFISCHE SITUERING EN GEOLOGISCHE GESTELDHEID VAN RWANDA EN
BURUNDI
1.1. Geografische situering
Rwanda en Burundi zijn buurlanden die in Equatoriaal Afrika
gelegen zijn. VJat oppervlakte betreft kunnen beide, met elk ongeveer
26000 km oppervlakte, tot de kleinste landen van Afrika gerekend
worden.
Burundi wordt in het westen begrensd door het Tanganyikameer (772 m) en de vlakte van de Ruzizi (1100 m). De Ruzizi voert
het water van het Kivumeer (l460 m) af naar het Tanganyikameer, dat
zelf afwatert naar de Zaïre via de Lukuga. De oostgrens met Tanzania
wordt grotendeels gevormd door de Ruvubu, terwijl de noordgrens met
Rwanda gevormd wordt door de Akanyaro en de Akagera.
Rwanda wordt in het westen begrensd door Zaïre en het
Kivumeer ; in het noorden paalt het aan Oeganda. In het oosten wordt
de grens met Tanzania gevormd door de Akagera.
De geografische indeling van Rwanda en Burundi is vrij
analoog. Drie grote eenheden kunnen onderscheiden worden. Deze zijn
van west naar oost, de westelijke tak van de Centraal-Afrikaanse
slenk, het centraal hoogplateau en de oostelijke schiervlakten. In
Rwanda kan hieraan nog een vierde eenheid toegevoegd worden, nl. de
vulkanische keten van de Virunga. Deze bevindt zich langs de grens
met Zaïre en Oeganda. In dit massief, gebonden aan het vulkanisme
van het Afrikaans riftgebied, is de Karisimbi (^507 m) de belangrijks
te vulkaan.
Het grootste gedeelte van Rv/anda en Burundi wordt ingenomen
door het centraal hoogplateau (II8O-27OO m in Burundi en 1500-2000 m
in Rwanda). Het behoort tot twee hydrografische bekkens, namelijk
dat van de Zaïre en dat van de Nijl. De Zaïre draineert het westelijke (kleinste) gedeelte van de hoogvlakte, voornamelijk via de
Ruzuzi en zijn bijrivieren. Het hoogplateau wordt echter in hoofdzaak gedraineerd door bronriviertjes van de Nijl. Aan de westrand •
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van het hoogplateau bevindt zich de "Crete Congo-Nil", die de waterscheidingskam vormt tussen beide bekkens. Deze kam (tot 3000 m in
Rwanda) stemt overeen met de opgeheven oostrand van de westelijke
tak van de Centraal Afrikaanse slenk.
Het centraal hoogplateau vermindert in het oosten en zuidoosten aanzienlijk in hoogte en gaat over in de schiervlakten en de
valleien van de Malagarasi (Mosso) in Burundi en de Akagera (Bugesera
in Rwanda. Langs deze laatste zijn talrijke kleine meren ontstaan.
De westelijke vertakking van de Gentraal-Afrikaanse slenk
vormt het derde gedeelte van beide landen. Dit slenkgebied wordt
volledig ingenomen door het Kivumeer, de vlakte van de Ruzuzi en het
Tanganyikameer.
1.2. Geologische opbouw van Rvjanda, Burundi en aangrenzende gebieden
De hierna gebruikte stratigrafische terminologie is voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van belangrijke geologische kenmerken zoals diskordanties, intrusies en plotse wijzigingen in de
lithologie. Aangezien deze over relatief grote oppervlakten kunnen
waargenomen worden, maken zij het mogelijk, in een bepaalde geologische provincie, de grote ''tektono-stratigrafische" eenheden af te
bakenen (CAHEN & LEPERSONNE, I966).
De gesteenten van Zaïre, Rwanda, Burundi, Oeganda en
Tanzania worden gewoonlijk in twee grote groepen onderverdeeld :
- de jongste groep of de ''deklagen" : deze gesteenten zijn subhorizontaal, jonger dan het Midden-Karboon en hebben geen metamorfisme
ondergaan ;
- de oudste groep of de "sokkel" : daartoe behoren uitsluitend
Precambrische gesteenten ; ze zijn voor het grootste gedeelte gemetamorfoseerd.
Aangezien al het materiaal van deze studie zeker tot de
sokkel behoort, zal hier geen verdere aandacht besteed worden aan de
deklagen.

30»

3:

•Sketcl» m a p of the Kibai'an-Burundian ycosyncline. 1, Kasai Shield (foreland of the Kibaran). 2. Hinterland of the Kibaran, covered by the K a t a n y a n .
3, The Ubondian-Ruzizian geanticline. 4, 5, G, Hinterland of the Burundian
(4, T o r o : ó, Toro or Xyanzian or both covered by the Bukoban; 6, Xyanzian).

Fig. 1.1. - overzichtskaart van het Kibariaan-BurundiaanKaragwe-Ankoleaan
(CAHEN & LEPERSONNE,. 1966)
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De sokkelgesteenten dagzomen in vijf grote gebieden langs
de rand van het Zaïrebekken :
- Neder-Zalre,
- Shaba,
- Kasai en West-Shaba,
- Oost-Zaïre, Rwanda, Burundi, Oeganda en Tanzania,
- Noord-Zaire.
Binnen de sokkel worden van oud naar jong de volgende
groepen onderscheiden :
- de eigenlijke sokkel (oudste nuclei),
- Ubendiaan-Ruziziaan,
- Kibariaan-Burundiaan-Karagwe-Ankoleaan,
- Katangiaan-Malagarasiaan.
12.1. De sokkel, het Ubendiaan-Ruziziaan en het Katangiaan-Malagarasiaan
Van de eigenlijke sokkel is in Rwanda en Burundi nog weinig
of niets bekend. In Burundi dagzoomt hij slechts in de streek van
Nyanza Lac, helemaal in het zuidwesten van het land. Dateringen
uitgevoerd op sokkelgesteenten uit Noord-Zaire en Kasai wijzen op
een ouderdom gaande tot 3500 m.j. (CAHEN & LEPERSONNE, 1966). Zij
behoren bijgevolg tot de oudste gesteenten van Afrika.
Het Ruziziaan vormt een geplooide 250 km brede gordel. Het
dagzoomt in Oost-Zaïre en Tanzania, langs beide zijden van het
Tanganyikameer, met een algemene NW-SE strekking. In Noord-Burundi
en Zuid-Kivu vertoont het een noordwaartse afbuiging. Tenslotte
draait het westwaarts over Kivu en Maniema, waar het verdwijnt onder
het
de gesteenten van het Zaïrebekken. In Tanzania loopt m zuidoostelijke richting verder en staat het bekend onder de naam Ubendiaan.
Stratigrafisch wordt het Ruziziaan ingedeeld in een bovenste
en een onderste sekwentie ; beide bestaan vooral uit schisten,
kwartsieten en fynieten. Absolute ouderdomsbepalingen uitgevoerd
op granieten van het Ubendiaan-Ruziziaan, tonen aan dat de ouderdom
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van deze gesteenten begrepen is tussen I850 en I65O m.j.
Het Katangiaan-Malagarasiaan is de jongste groep van de
sokkel. Deze groep dagzoomt voornamelijk in Shaba, maar in de vlakte,
van de Malagarasi werden eveneens gesteenten aangetroffen die tot
deze groep behoren.
12.2. Het Kibariaan-Burundiaan-Karagwe-Ankoleaan
Meestal rust deze groep duidelijk diskordant op de onderliggende eenheden (Ruziziaan b.v.), terwijl hij zelf diskordant
bedekt wordt door het Katangiaan en zijn equivalenten. De eerste
geochronologische resultaten hebben aangetoond dat deze gesteenten
te situeren zijn tussen 1950 m.j. en 1240 m.j. Uit meer gedetailleerde geochronologische studies op gesteenten en mineralen van Shaba
Kivu, Rwanda en Burundi kan men nu besluiten dat de KibariaanBurundiaanorogenese moet plaatsgevonden hebben rond 130O m.j., terwijl zich nog posttektonische verschijnselen voordeden tot 845 m.j.
(CAHEN & LEPERSONNE, 1966).
122.1. Het Kibariaan
De zeer dikke Kibariaansekenties, dagzomen met een SW-NE
strekking doorheen Shaba (fig. 1.1). Meer naar het NE toe staan gesteenten van analoge ouderdom bekend als Burundiaan. Men vermoedt
dat het Kibariaan en een gedeelte van het Burundiaan in een zelfde
geosynklinale werden afgezet. Daar er tussen de twee gebieden een
belangrijke onderbreking in de ontsluitingen bestaat, is men nog
steeds verplicht ze als afzonderlijke groepen te behandelen.
De lithostratigrafische indeling; voor Shaba werd voorlopig
als volgt vastgelegd (CAHEN & LEPERSONNE, 1966).
d. Lubudi-sekwentie
Kalkstenen en dolomieten, dikwijls gefolieerd ; zwarte grafiethoudende fyllieten, zandstenen, donkere arkosen en konglomeraatlenzen
c. Mt. Hakansson-sekwentie
Donkergekleurde fyllieten en kwartsieten ; lichtgekleurde fyllieten en kwartsfyllieten ; kwartsieten of konglomeraten
b. Lufira-sekwentie
Kwartsieten, plaatselijk kwartsfyllieten en fyllieten ;
basiskonglomeraat
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a. Mt. Kiaore-sekwentie
Fyllieten, kwartsfyllieten en schisten ; kwartsiethorizonten j
plaatselijk rhyoliet (aan de top) en kristallijne kalksteen ;
plaatselijk een basiskongloneraat
Doorgaans vertoont het Kibariaan een eenvoudige plooitektoniek. Grote synklinale en antiklinale zones met een globale SW-NE
strekking volgen elkaar op.
Strukturele en lithologische gegevens laten vermoeden dat
er verschillende tektonische fasen plaatsvonden vóór de hoofdfase
van de Kibariaan-orogenese.
Er kan een pre-, syn-, en posttektonisch magmatisme onderscheiden worden.
Pretektonisch zijn in het Kibaragebergte en in het gebied
van Mwanza een reeks dolerieten, rhyolieten, gabbro's en dolerietische sills. Al deze gesteenten komen voor in de Mt.Kiaore sekwentie,
waarbij de rhyolieten de bovengrens van deze sekwentie vormen.
Enkele lava's werden gevonden in het gebied van de Mt. Hakansson en
Bukama.
De syntektonische aktiviteit wordt volledig gedomineerd
door granietintrusies en granitisatieverschijnselen.
Tot het posttektonisch magmatisme rekent men pegmatieten,
kwartsaders, aplieten alsook bepaalde granieten, dolerieten en
gabbro's, waarvan verondersteld wordt dat zij de laatste Kibariaanaktiviteit vertegenwoordigen.
Algemeen wordt aanvaard dat een gneissachtige porfierische
graniet tot het syntektonisch plutonisme kan gerekend worden, terwijl een equigranulaire twee-micahoudende graniet of een tinhoudende
muscovietgraniet als posttektonisch te beschouwen zijn (CAHEN, DELHAL
& DEUTSCH, 196?).
De meeste geologen aanvaarden dat de Kibariaangranieten van
magmatische oorsprong zijn. Evenwel wergen geen kontaktaureolen opgemerkt rond de syntektonische granieten, terwijl dat wel het geval
is bij gelijkaardige granieten uit het Burundiaan van Rwanda
(GERARDS, 1965).
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Recent fotogeologisch onderzoek wijst uit dat deze syntektonische granieten en gneissen gelokaliseerd zijn in antiklinale
strukturen, die parallel verlopen met de plooiingsrichting van het
Kibariaan.
Petrografisch en petrologisch kunnen twee grote klassen met
vijf typen vooropgesteld worden (CAHEN, DELHAL & DEÜTSCH, 1967).
Granieten en gneissen beïnvloed door de Kibariaan-orogenese
Type A:porfierische gneissachtige granieten
Type Brheterogranulaire gneissachtige granieten met biotiet en
muscoviet
Type C:biotietgneissen met een niet granietische samenstelling
Type D:fijnkorrelige biotiet- en muscoviethoudende granietische
gneissen
Granieten niet beïnvloed door de Kibariaan-orogenese
Type E:granulaire leukokrate granieten met muscoviet en een weinig
biotiet ; tinhoudend
De petrografische kenmerken van deze gneiss- en graniettypes kunnen als volgt samengevat worden.
Type A : porfierische gneissachtige granieten
Deze gesteenten bestaan uit mikroklien, oligoklaas-andesien
kwarts, biotiet en accessorische mineralen. Muscoviet ontbreekt^
maar secundair sericiet is soms overvloedig aanwezig in de plagioklaa
De mikroklien-plagioklaas-verhouding toont duidelijk aan dat het om
ademellieten gaat (WILLIAf^S, TURNER & GILBERT, 195^).
Naast de mikroklienfenokristen bevat dit gesteentetype ook
grote zonaire plagioklaaskristallen en onregelmatige kwartsmassa's.
Deze grove bestanddelen liggen, samen met de biotietconcentraties,
in een fijne matrix van voornamelijk mikroklien en kwarts.
Deze gesteenten ondergingen meestal kataklase. De mikroklienfenokristen zijn immers duidelijk gebroken en doordrongen met
wiggen van matrixmateriaal. De kwartsmassa's vertonen een mozaiekachtige textuur. De vervormde biotietplaten zijn vervormd en gechloriet iseerd. De matrix tenslotte blijkt het produkt te zijn van
de herkristallisatie ten gevolge van de kataklase. Druppelvormige
kwartsinsluitseIs en myrmekiet zijn frekwent.
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Aangezien kataklase en herkristallisatie de oorspronkelijke
textuur van het gesteente grotendeels hebben uitgewist, is het onmogelijk zijn juiste ontstaanswijze te bepalen. Texturele kenmerken
wijaen er nochtans op dat het gesteente oorspronkelijk een intrusieve graniet was, die achteraf werd gegneissifiëerd.
Type B : heterogranulaire gneissachtige granieten met biotiet en
muscoviet
Deze gesteenten zijn, zoals die van het type A, adamellieten bestaande uit mikroklien, oligoklaas-andesien, kwarts, biotiet^
muscoviet en accessorische mineralen.
Mikroklien is licht perthietisch en de plagioklaas min of
meer gesaussuritiseerd. De grote biotiet- en muscovietlamellen blijken cogenetisch. De textuur van het gesteente is heterogranulair,
georiënteerd, maar niet kataklastisch. Hoewel bij de meest typische
monsters de kwartsmassa's niet gegranuleerd zijn, kan men toch in
enkele grote kristallen sporen van vervorming waarnemen. De meest
voor de hand liggende verklaring is dat deze gesteenten syntektoniscl
gneissen zouden zijn, waarschijnlijk in hoofdzaak ontstaan uit
Kibariaansedimenten.
Type C : biotietgneissen met een niet granietische samenstelling
De textuur en de samenstelling van de mineralen van deze
gesteenten verschillen weinig van die van groep B. De chemische
samenstelling is nochtans totaal verschillend en wijst eerder op
oorspronkelijk kwartsrijke sedimenten. Het voorkomen van deze niet
granietische gneissen laat vermoeden dat de gesteenten van type B en
C gevolg zijn van de partiële granitisatie van sedimenten.
Type D : fijnkorrelige biotiet- en muscoviethoudende granietische
gneissen
Deze granieten vertonen meer overeenkomsten met groep B dai
met groep A. Ze bevatten echter toermalijn. Wegens hun volledige
herkristallisatie is hun oorsprong moeilijk te bepalen.
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Type E : granulaire leukokrate granieten met muscoviet en een weinig
biotiet; tinhoudend
Dit zijn meestal niet vervormde, korrelige gesteenten.
Slechts plaatselij'k kunnen sporen van kataklase geobserveerd worden.
Ze bestaan uit mikroklien, albiet-oligoklaas en kwarts, zijn rijk aan
muscoviet en arm aan biotiet. Deze intrusieve granieten vormen
duidelijk afgebakende massieven met goed ontwikkelde contactaureolen.
Met het oog op de absolute datering van voormelde granieten
en gneissen werden verschillende Rb/Sr metingen uitgevoerd op deze
gesteenten en op sommige van hun bestanddelen (biotiet) j de U/Pb
methode vrerd ook toegepast op zirkoon uit deze gesteenten (CAHEW,
DELHAL & DEUÏSCH, 1967).
Type A : de ouderdom van deze granieten schommelt tussen 1241 ± 52
m.j. en 1289 ± 90 ra.j. Op grond van de bekomen isochronen,
kan men de gemiddelde ouderdom van dit gesteentetype op 1288 ± 45
m.j. schatten.
Type B : de resultaten schommelen tussen 1297 ± 159 m.j.
l4l3 ± 378 m.j. Uit de verkregen isochronen en
diagrammen wordt de ouderdom geschat op 1306 ± 35 m.j.
Type C : de schaarse gegevens wijzen op een ouderdom van
170 m.j.
Type E : de verkregen resultaten schommelen tussen 906 ±
947 ± 26 m.j.

en
concordiaI830 ±
3ra.j.en

Uit deze resultaten blijkt dat de gesteenten van type A,
met een gemiddelde ouderdom van 1288 m.j., iets jonger zouden zijn
dan de gesteenten van type B (1306 m.j.). Hieruit volgt dat de
gneissachtige granieten van type A ontstonden door een proces van
gneissifikatie tijdens de Kibariaanorogenese, terv/ijl iets vroeger de
type B-gesteenten door granietisatie tot stand kwamen.
Wat de gesteenten van type C betreft is de interpretatie
van de verkregen resultaten moeilijk. De petrologische gegevens wijzen erop dat deze gesteenten het residu voorstellen van de partiële
granitisatie van de sedimenten, die aanleiding gaven tot het ontstaan
van de gesteenten van type A. De verkregen ouderdom kan dit eventuee
bevestigen.
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122.2. Het Burundiaan
Het Burundiaan vormt in Oost-Zaïre, Rwanda en Burundi een
grote SW-NE geplooide keten, die het Kibariaan van Shaba verbindt
met het Karagwe-Ankoleaan van Tanzania en Oeganda (fig. 1.1). Ter
hoogte van het Kivumeer buigt de strekking van de lagen om, eerst
naar het N en later naar het SW. Het belangrijkste deel van de keter
loopt verder volgens deze strekking en verdwijnt onder de deklagen
van het Zaïre-bekken. Een andere tak loopt verder noordwaarts naar
Oeganda, waar het onderbroken wordt door dagzomende oudere gesteenter,
die verderop zeer duidelijk diskordant door het Karagwe-Ankoleaan
bedekt worden.
Het Burundiaan wordt in drie sekwenties onderverdeeld
(CAHEN & LEPERSONNE, 1966).
?Ji22Yê_2ï-Ê2Y§?3|t®»§§^wentie (BUI)
- siliceuse leistenen en fyllieten met interkalaties van kwartsieten
en psammieten ; aan de basis grove arkosen
- fijne tot grofkorrelige arkosen met conglomeraten in het bovenste
gedeelte.
Deze sekwentie rust zwak diskordant op de oudere gesteente;
van de Byumbasekwentie.
B2umba_,of_middelste_sekwentie (BIX)
- donkere fyllieten en kwartsrijke phyllieten met interkalaties van
kwartsieten en psammieten
- grofkorrelige kwartsieten m.et fylliet interkalaties j basisconglomeraat met kleine kwarts- of kwartsietkeien
Ql}^erste_sekwentie (BI)
- donkere schisten eri fyllieten met schaarse interkalaties van
kwartsieten ; aan de basis donkere kwartsrijke fyllieten,
- kwartsieten
- fyllieten, kwartsfyllieten, arkosen en kwartsieten ; kwartsieten
die overgaan in conglomeraten die bestaan uit kleine kwarts- en
kwartsietkeien
- afwisselend schisten, fyllieten, arkosen en kwartsieten
- zandstenen en kwartsieten
- een alternatie van kwartsieten en fyllieten, in de laagste gedeelten overgaand in muscovietschisten en kristallijne kwartsieten die
ontstaan zijn door kontaktmetamorfisme veroorzaakt door granietintrusies
- groenstenen, amfibolieten en zure lava's (Bo)
De basis van de onderste sekwentie kan nergens waargenomen
worden.
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In Rwanda en Burundi zij'n de lagen van het Burundiaan zeer
sterk geplooid;, in een opeenvolging van synclinoria en anticlinoria.
De lagen hellen meestal zeer sterk j ze zij'n soms sub vertikaal of
geïnverseerd.
Typisch voor het Burundiaan is het voorkomen van grote
subcirkulaire domevormige lichamen, waarin zowel granietische gneissen als granieten quasi konki^dant voorkomen met het nevengesteente
(fyllieten, kwartsieten, enz.). Deze lichamen zijn eveneens bekend
in Oeganda, waar men ze arena's noemt.
Het voorkomen van granietmassieven, die dikwijls komposiet
zijn, is veruit de belangrijkste getuige van een intrusieve aktiviteit (CAHEN & LEPERSONNE^ 1966). Pegmatieten, kwartsaders en doleriet
sills komen eveneens voor. Extrusiva zijn schaars.
(1) Granietische gneissen die enkel in "arena's' voorkomen
Een eerste groep (GERARDS & LEDENT, 1970) bestaat uit gneissen met een gelaagde textuur ("texture rubanée') en met mikroklien,
oligoklaas, kwarts en biotiet als voornaamste mineralen. Muscoviet
is eerder onbelangrijk en de mikroklien-plagioklaas-verhouding wijst
op een adamellietsamenstelling. De plagioklaas is min of meer
gesaussuritiseerd. Accessorische mineralen komen talrijk voor. De
struktuur van de gneissen is heterogranulair j enkele fenokristen
kunnen voorkomen. Sporen van vervorming zijn merkbaar. De gneissen
blijken ontstaan te zijn door syntektonische granietisatie.
Een tweede groep (op cit.) bestaat uit gneissen met een
duidelijke gefolieerde textuur en die gekenmerkt zijn door het optreden van idiomorfe en nypidiomorfe mikroklienporfiroblasten. Ze
komen voornamelijk voor in de buitenste delen van de "arena's".
Naast de mikroklienporfiroblasten komen mikroklien, plagioklaas
(oligoklaas 15-20 % An), kwarts en m.ica's voor. Accessorische mineralen zijn eerder schaars. Een belangrijke saussuritisatie van de
plagioklaas komt soms voor.
Wanneer deze gneissen sterk gegranitiseerd zijn hebben ze
een adamellitische samenstelling. In verschillende gesteenten zijn
duidelijke sporen van kataklase waarneembaar.
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.(2) Granieten die zowel in "arena's'' als geïsoleerd in diskordante.
massieven voorkomen
Een eerste groep (op cit.) bevat rose tot gele alkaligranieten met een weinig mica. Zeer grote mikroklienfenokristen zijn
frekwent. De plagioklaas heeft een oligoklaas of een albietsamenstelling. Zonder echt gekataklaseerd te zijn, kunnen ze barsten vertonen, waarin sericietisatie is opgetreden. Dit graniettype is duidelijk intrusief en het kwam tot stand op het einde van de orogenese.
Een tweede groep (op cit.) bestaat uit witte hyperalkalische granieten. Zij bevatten mikroklien, plagioklaas en muscoviet.
Sommige monsters vertonen een vervorming, die zich m.anifesteert door
de lichte verbrokkeling van de mikroklienkristallen en de plooiing
van de mica's en plagioklasen. Zij ontwikkelen dikwijls pegmatoïde
faciëssen en zijn geassocieerd met belangrijke pegmatieten. Ze zijn
jonger dan de gesteenten van de eerste groep.
Een dertigtal ouderdomsbepalingen werden reeds uitgevoerd
op Burundiaangranieten van Rwanda en Burundi (GERARD & LEDENT, 1975).
Op grond van de resultaten vrerden volgende types onderscheiden.
Ql : metingen uitgevoerd op monsters afkomstig uit de massieven van
Mutare, Myakizu, Hukiki en Myaminungu geven een ouderdom van
1366 ± 32 m.j.) ; dit is ook nagenoeg de ouderdom van de
gneissachtige granieten van type A en B van het Kibariaan ^
G2 : dit graniettype werd gedefinieerd naar analogie met de graniettypes van Shaba, maar werd tot dusver nog niet v;aargenomen in
Rwanda en Burundi 1
G3 : de gesteenten uit de massieven van Kamonyi en Ntongwe (Rwanda)
geven een ouderdom van III8 ± 13 m.j. , een graniet van deze
ouderdom bestaat niet (of werd nog niet geobserveerd) in Shaba ;
G4 : monsters uit het massief van Kirengo (Rwanda) zijn 995 ± 23 m.j.
oud ; hier is blijkbaar een overeenkomst met het type E van het
Kibariaan.

lil

122.3. Het Karagwe-Ankoleaan
De gesteenten uit het Ankole-distrikt (fig. 1.1) in Zuidwest Oeganda worden3 samen met die van het Karagwe-distrikt uit
West-Tanzania, tot dezelfde orogenetische cyclus gerekend als die
van het Burundiaan en het Kibariaan (KING, 1959).
Stratigrafisch is een korrelatie door te voeren tussen de
eenheden van het Karagwe-Ankoleaan en de gesteenten uit het laagste
gedeelte van de Byumba-sekwentie van het Burundiaan. Deze gesteenten
bestonden oorspronkelijk uit kleiige of arenietische afzettingen, die
door zwak metamorfisme werden omgezet tot fyllieten, sericietschisten
en kwartsieten. Deze laatsten vertonen dikwijls "current bedding" en
"ripple marks" en bevatten soms konglomeraatlenzen.
De hoofdplooien van het Karagwe-Ankoleaan zijn tamelijk een
voudig. Ze zijn gekenmerkt door subvertikale asvlakken met een
NNW-SSE strekking. Storingen van lagere orde geven het geheel echter
een complex uitzicht.
De bovenste kleiige gesteenten zijn zwak geplooid en verto
nen geen duidelijke gelaagdheid. De oudere zandige formaties daarentegen zijn gekenmerkt door goed ontwikkelde gelaagdheid. Bovendiei
treedt in die gesteenten een secundaire schistositeit op.
Alhoewel de hoofdplooiing een NNIV-SSE strekking bepaalt j,
zijn er duidelijke aanvrijzingen voor een tweede belangrijke plooiingsrichting met een strekking schommelend tussen NE-SW en NNE-SSW.
Men kan dan ook spreken van kruisende plooien, terwijl er bovendien
aanwijzingen zijn dat beide plooiingsrichtingen min of meer gelijktijdig ontstonden.
Typisch voor het Karagwe-Ankoleaan is het voorkomen van
zogenaamde ''arena's". Dit zijn domeachtige strukturen, waarvan de
bovenliggende metasedim.enten door erosie werden verv/ijderd en waardoor de onderliggende granieten ontsloten werden. Rondom deze granieten liggen kwartsiet- en fyllietgordels die, doordat ze doorgaans
meer bestand waren tegen erosie, in reliëf staan.
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Het centrun van deze arena's bestaat uit granieten of
gemetamorfoseerde Karagwe-Ankoleaanschisten en -gneissen. Het relatieve belang van deze granieten en gneissen kan zeer sterk uiteenlopen, waarbij overgangen bekend zijn van arena's die volledig uit
graniet bestaan CChitwe) tot andere waar zeer weinig graniet voorkomt (Dwata).
De verschillende gneissen en granieten die voorkomen in het
Karagwe-Ankoleaan zijn vaak te koppelen aan de types A, B, C, D en E,
die gedefineerd vrerden in Shaba. Het onderscheid tussen A en E is
hier echter veel moeilijker dan in Shaba.
De hoofdfase van de Karagwe-Ankoleaan-orogenese wordt aangegeven door de type A en type B granieten, die te vinden zijn in de
Rwentobo (1364 ± 87 m.j.), Ntungamo (1218 ± 59 m.j.) en Kamwezi
(1243 ± 139 m.j.) arena's. Een gemiddelde ouderdom van 1278 ± 58
m.j. kan bijgevolg vooropgesteld worden (VERMON-CKAr-ffiERLAIN &
SNELLIxNG, 1972).
Granieten afkomstig uit de Chitwe arena werden gedateerd
op 1146 + 40 m.j. Deze ouderdom werd nooit verkregen voor granieten
uit het Kibariaan, maar vertoont overeenkomst met de III8 m.j. van
de G3 granieten uit Rwanda.
Granieten uit de Kyabokojoapophyse hebben een ouderdom van
972 ± 57 m.j. en blijken dus van dezelfde fase te dateren als de
type D en G4 granieten in Shaba en Rwanda.

%
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2 . PETROGRAPIE

2.1. Inleiding
Van alle beschikbare gesteenten werden in het Laboratorium
voor Aardkunde gekleurde en niet gekleurde slijpplaatjes gemaakt, die
verder onderzocht werden met de petrografische mikroskoop. Het
kleuren gebeurde met natrium cobalt nitrietj waardoor de K-veldspaten
een geelachtige schijn krijgen onder niet gekruiste polarisators
(HUTCHINSON, 197^). Deze bewerking heeft tot doel de determinatie
van de K-veldspaten en de plagioklasen te vergemakkelijken. Dit
onderscheid was in sommige gevallen bijzonder moeilijk, vermits heel
wat gesteenten sterk waren gebroken of vergruisd. Hierdoor konden
vaak de tweelingen niet meer v/orden herkend.
2.2. Kenmerken en nomenklatuur van de type-groepen
Het petrografisch onderzoek voorzag op de eerste plaats het
indelen van de verschillende monsters in bepaalde typegroepen. Daartoe werden zowel texturele als mineralogische kriteria gebruikt.
Om het werk te vereenvoudigen werden de monsters afkomstig
uit Rwanda en Burundi aanvankelijk apart bestudeerd en pas later werd
een correlatie doorgevoerd tussen de verschillende groepen uit beide
landen,
22.1. Gesteenten afkomstig uit Burundi
Wegens de vrij uniforme mineralogische samenstelling van
deze monsters werd vooral gesteund op texturele kriteria zoals de
graad van vervorming^ kristalvorm, het al of niet voorkomen van
fenokristen, herkristallisatie van bepaalde komponenten. Slechts in
tweede instantie werd gebruik gemaakt van de mineralogie.
Bij de uitwerking van de verschillende type-groepen werd
getracht een nomenklatuur op te stellen, waarin zowel informatie
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geleverd wordt over het gesteentetype als over de belangrijkste tex~
turele en mineralogische eigenschappen. Op basis hiervan werden volgende type-groepen onderscheiden.

Type-groep
BI
B2
B3
B4
B5
B6

Benaming
granietische mylonitoschisten
porfieroblastische gneissachtige granieten
zwak gekataklaseerde micahoudende granieten
granietische biotiet-muscovietgneissen
gekataklaseerde micarijke granieten
gekataklaseerderaica-armegranieten

2.2. Gesteenten afkomstig uit Rwanda
Ook hier werden wegens de uniforme mineralogische samenstelling vooral texturele kriteria gebruikt. Slechts bij één type-groep
(Rl) werd een onderverdeling uitgevoerd op basis van de mineralogie.
Voor de naamvorming werd dezelfde methode gebruikt als bij de gesteenten uit Burundi.
Type-groep

Rl

R2
R3

A
B
C

Benaming

licht gneissachtige granieten

gekataklaseerde micarijke granieten
granietische gneissen
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2.5. Beschrijving van de verschillende type-groepen
23.1. Type-groep BI : granietische mylonitoschisten
Monsters nrs. R.G. 84519/84520/636lO/33580/63866/35607/336o8
130817/131216/127100/127089/13^353/84876/13^406
Op het handstuk vertonen deze gesteenten een grofkorrelig
gneissachtig uitzicht. Grote lensvormige, lichtroze tot beigekleurige gebroken veldspaatkristallen liggen subparallel georiënteerd tussen donkere, fijne lamellen van mafische mdneralen en lensvormige kwartsaggregaten. Ofschoon alle gesteenten van deze typegroep deze megaskopische kenmerken bezitten, kunnen toch heel wat
varianten optreden in functie van de korrelgrootte der veldspaatfragmenten en van de grootte der geobserveerde aggregaten. In bepaalde gevallen krijgt men een sterk granulair gesteente met weinig
lineaties. Aggregaten van kwarts, veldspaat en mafische mineralen
liggen in nesten naast elkaar en hun afmetingen schommelen tussen
0,5 en 2 cm (33607), In andere gevallen zijn de gesteenten veel
fijnkorreliger en vertonen ze een gneissachtig uitzicht. Tenslotte
kan men toch alle mogelijke overgangsvormen waarnemen tussen beide
gevallen.
Mineralogisch bestaan deze gesteenten uit orthoklaas of
mikroklien, kwarts, plagioklaas (Ab. 79-86) en bruine tot bruingroene biotiet. Accessorische mineralen zijn muscoviet, hoornblende,
epidoot, zirkoon, apatiet, sfeen, toermalijn en waarschijnlijk ook
fluoriet.
Textureel (xig. 2.1) kunnen ze beschreven worden als hetero
granulair, kataklastisch tot mylonietisch, al naar gelang van de
graad van fragmentatie en herkristallisatie van de verschillende
mineralen. Alle mineraalfragmenten zijn xenomorf tot hypidiomorf.
Kwarts kan op twee manieren voorkomen : (1) als aggregaten
van fijnkorrelige xenomorfe kristallen en (2) als grote, xenomorfe
en langwerpige kristallen.

HËh<^

F j g . 2.1
Type-groep 8 1
Monster 84519

VTTS^

2^

mikroklien
ptagioklaas

biotiet
gerekristalliseerde
kwarts
kwarts

r
A

mikroklienfenoblasten

F i g . 2.2

•

Type-groep B 2
Monster 13U25

ptagioklaas
kwarts
biotiet
matrix

'mmêmm.
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Wanneer aggregaten van fijnkorrelige xenomorfe kwartskristallen optreden, vindt men ze als brede lintvormige zones tussen
de veldspaten, waardoor ze een groot gedeelte van het slijpplaatje
kunnen innemen. Ze zijn opgebouwd uit zeer talrijke kleine kwartskorrels, die volgens een mozaïekpatroon gerangschikt zijn. Deze
kleine kwartskorrels zijn vaak geassocieerd met grotere kwartskristallen, hetgeen laat vermoeden dat ze ontstaan zijn door partiële herkristallisatie van deze grote kristallen. Deze laatste bezitten een
zeer onregelmatige omtrek en kunnen als lensvormig afgeplatte kristallen over een grote afstand doorheen de lintvormige aggregaten
worden vervolgd. Ze vertonen een sterk golvende uitdoving als gevolg van de ondergane vervormingen. Soms volgt de uitdoving een
ruitvormig patroon dat overeenkomt met de oriëntatie van de vlakken
met de minste vervorming (AUGUSTITHIS, 1973).
Op sommige plaatsen lopen de brede lintvormige aggregaten
rond en tussen de grote veldspaten, zodat hun verloop een onregelmatig golvend uitzicht vertoont. Uitlopers van deze aggregaten kunnen
tussen de verschillende veldspaatfragmenten doordringen en fijne
kanaaltjes vormen die opgevuld zijn met kwarts. Deze verbinden vaak
twee naburige lintvormige aggregaten.
Kwarts wordt echter ook aangetroffen als mikrografische en
myrmekietische insluitsels in de veldspaten. Ze bestaan uit fijne,
vingervormige vertakte kanaaltjes en uit druppelvormige insluitsels.
De K-veldspaat is orthoklaas of mikroklien, die meestal
perthietisch is. De oorspronkelijke orthoklaas- en mikroklienfenokristen werden echter sterk gebroken tijdens de vervorming, die ook
de herkristallisatie van de kwarts tot gevolg had. Hierdoor komen
verschillende grote xenomorfe veldspaatfragmenten tot stand die nagenoeg dezelfde optische oriëntatie hebben bewaard. Tussen de verschil
lende fragmenten komen de kwartskanaaltjes voor alsook mikrokristallijne biotietlamellen. Ook in veldspaat wordt als gevolg van de vervorming een golvende uitdoving waargenomen, die echter minder opvallend is dan bij kwarts.
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Veldspaatfenokristen met Carlsbadtweelingen komen talrijk
voor. Sporadisch vindt men ook kwarts- of biotietinsluitsels. Ze
lokaliseren zich meestal in de nabijheid van de kwartskanaaltjes en
de mikrokristallijne biotietlamellen, die de contactzone uitmaken van
twee aanpalende veldspaatfragmenten.
^® plagioklaas heeft steeds een oligoklaassamenstelling
(Ab79-86) en is meestal sterk verbrokkeld. De afzonderlijke fragmenten zijn kleiner dan die van de K-veldspaten en liggen ook meer
verspreid, zodat de vorm en de afmetingen van het oorspronkelijk
mineraal niet meer te herkennen zijn. De talrijke albiettweelingen,
die in deze fragmenten voorkomen, vertonen een merkwaardig golvend
en gebroken verloop. Naast deze vrij frisse fragmenten treft men ook
grotere, seer sterk gesericitiseerde plagioklaaskristallen aan. Deze
laatste hebben weinig of geen verbrokkeling ondergaan, maar kunnen
wel afgeplatte vormen aannemen. Tijdens de vervorming reageerden
beide plagioklaastypes blijkbaar zeer verschillend, wat ons inziens
een gevolg is van het sericietgehalte waardoor bepaalde plagioklasen
makkelijker vervormd werden. Deze vervorming is op sommige plaatsen
zo ver gegaan, dat de sericietmassa als het ware uit de plagioklaas
geperst werd.
Insluitsels van druppelvormige kwartskristallen werden bij
sommige plagioklasen aangetroffen.
Vermelden we tenslotte dat ook bepaalde plagioklasen duide~
lijke sporen van saussuritisatie vertonen.
Biotiet komt voor als sterk golvende, donkere lamellen,
waarin slechts sporadisch grote biotietkristalfragmenten aanwezig
zijn. Het grootste gedeelte van deze lamellen bestaat uit zeer fijnkorrelig biotiet, dat subparallel georiënteerd is. Het is ook hier
dat het grootste gedeelte van de accessorische mineralen kan gevonden
worden.
In de gesteenten, waarin biotiet weinig vervormd is, komt
het mineraal voor als xenomorfe bruine tot bruingroene kristallen,
met sterk golvende uitdoving en striaties die eveneens een golvend
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verloop kennen. Biotiet kan men eveneens aantreffen als allotriomorfe insluitsels in K-veldspaten.
In sommige gesteenten kan biotiet nesten vormen tussen de
veldspaten en de kwarts. Het mineraal heeft ook in deze gevallen dezelfde optische kenmerken, hetzelfde voorkomen en dezelfde geassocieerde mineralen als in de andere gesteenten.
Als voornaamste accessorische mineralen kunnen muscoviet,
pistachiet, klino-zoisiet, zirkoon, apatiet, toermalijn en sfeen vermeld worden.
Muscoviet is meestal van secundaire oorsprong, nl. ontstaan
ten gevolge van de verwering van plagioklaas (sericiet). De sericitisatie van de plagioklaas is in sommige gevallen 20 ver doorgedreven,
dat van het oorspronkelijk plagioklaasmineraal nog slechts hier en
daar resten overblijven te midden van grote sericietaggregaten.
Bovendien worden in deze aggregaten ook secundaire hypidiomorfe
biotietkristallen aangetroffen.
Dat de sericitisatie reeds (gedeeltelijk) vóór de vervorming
moet hebben plaatsgegrepen, bewijst het feit dat de meeste sericietaggregaten tijdens de vervorming uit de plagioklasen als het ware
geperst werden en nu in verschillende richtingen tussen de naburige
mineralen als uitlopers terug te vinden zijn.
Pistachiet en klinozoisiet worden als fijnkorrelige xenomorfe tot hypidiomorfe kristallen aangetroffen in de biotietlamellen.
Allaniet komt sporadisch voor als automorfe prismatische kristallen,
zowel in de biotietlamellen als in sommige kwartsbanden.
Zirkoon, apatiet, toermalijn en sfeen komen slechts sporadisch voor
Zirkoon en apatiet komen voor als idiomorfe tot hypidiomorfe insluitsels in de biotiet en zijn meestal omringd door reactiehalo's. Enkele xenomorfe fragmenten komen voor in de biotietlamellen.
Automorfe sfeen en subautomo.r'fe toermalijn bevinden zich tussen de
gerekristalliseerde kwartskorrels. Enkele allotriomorfe kristallen,
die verspreid liggen tussen de kwartsfragmenten of voorkomen als insluitsels in de veldspaat, bestaan waarschijnlijk uit fluoriet.
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Deze algemene mineralogische en petrografische beschrijving
voldoet voor de slijpjes met de nummers RG 8it519/8i>520/35580/63866/
131216/33607/33608/130877/8^1876/134353. In de gesteenten met de
nummers RG 13^406/84876/127069/127100 komen dezelfde texturele en
mineralogische eigenschappen naar voor, maar ze zijn echter veel minder uitgesproken :
- kwarts onderging minder herkristallisatie en is meer gegroepeerd in
lensvormige aggregaten,
- biotiet komt voor als banden van hypidiomorfe kristallen die gelokaliseerd zijn tussen de kwartslenzen,
- het gehalte aan hypidiomorfe muscoviet kan in sommige gevallen zeer
aanzienlijk zijn.
Bij alle hoger beschreven gesteenten is de hoeveelheid
gefragmenteerd en gerekristalliseerd materiaal ongeveer dezelfde.
In dergelijke gevallen wordt door BELLIERE (persoonlijke mededeling)
de benaming mylonltoschist gesuggereerd. Vermits het oorsprongsgesteente hier duidelijk granietisch is, worden de gesteenten van deze
groep gekatalogeerd als granietische mylonitoschisten. Deze benaming
wordt dus verrechtvaardigd door de texturele en mineralogische eigenschappen van de gesteenten.
23.2. Type-groep B2 : porfieroblastische gneissachtige granieten.
Monsters nrs. R.G. 134245/134420/134428/134432/134^32/134433
In het handstuk vertonen deze gesteenten een fijnkorrelig
granietisch tot licht gneissachtig uitzicht.
Roze tot beigekleurige veldspaten van gemiddeld 0,5 tot
1 cm lang vormen aggregaten die aan deze gesteenten hun opvallend
porfierisch uitzicht geven. Tussen deze aggregaten liggen grote
kwartsconcentraties. Wanneer het gesteente een groot gehalte aan
mafische mineralen bezit 3 liggen deze veelal geconcentreerd in duidelijk afgescheiden zones, die aan het gesteenten een licht gneissachtig uitzicht verlenen. V/anneer de hoeveelheid donkere mineralen afneemt, liggen ze willekeurig verspreid tussen de veldspaat en de
kwarts en is het gneissachtig aspect minder opvallend.
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Mineralogisch zijn deze gesteenten voornanelijk samengesteld uit mikroklien, kwarts, plagioklaas (Ab90) en biotiet. Als
accessorische mineralen komen soms belangrijke hoeveelheden groene
hoornblende voor, naast sfeen en zirkoon. Muscoviet ontbreekt in de
meeste gevallen, maar is soms aanwezig als sericitisatieprodukt.
Textureel (fig. 2.2) kunnen ze best beschreven worden als
porfieroblastisch, vermits ze grote idiomorfe en hypidiomorfe mikroklienfenoblasten bevatten die vervat liggen in een granietische
matrix bestaande uit subequidimensionale kwarts en plagioklaas.
Kwarts vormt het hoofdbestanddeel van de matrix. Het komt
hier voor als een mozaïek van hypidiomorfe en xenomorfe korrels die
geen merkbare sporen van vervorming vertonen. Golvende uitdoving en
fragmentatie ontbreken. In bepaalde kwartsmassa's kunnen echter wel
aggregaten van kleine licht afgeronde kwartskristallen aangetroffen
worden. Een dergelijke vorm is zeker niet kenmerkend voor gerekristalliseerde kwarts. Xenomorfe en hypidiomorfe kwartskorrels komen
eveneens voor als insluitsels in de mikroklienfenoblasten ; ze zijn
dan vooral gesitueerd in de randzones van deze kristallen.
Zoals hoger vermeld komt K-veldspaat meestal voor als grote
idiomorfe en hypidiomorfe mikroklienfenoblasten (sporadisch ook orthc
klaas), die al dan niet gegroepeerd liggen in het gesteente. Ze zijr
steeds sterk perthietisch. Verschillende K-veldspaten vertonen de
typische Carlsbadtweelingen. De sterke perthietisatie heeft niet
zelden het albiet- en periklientweelingspatroon van de mikroklien
geoblitereerd, zodat in dergelijke gevallen de identifikatie van het
mineraal sterk bemoeilijkt wordt. Typisch voor deze gesteenten is
het hoge gehalte aan insluitsels in de K-veldspaatfenoblasten. Het
gaat meestal om xenomorfe ktvarts- en hypidiomorfe plagioklaaskristallen. Deze insluitsels zijn voornamelijk gesitueerd in de randzones
van de fenoblasten. Wanneer de hoeveelheid insluitsels sterk toe- .
neemt krijgt men vaak de indruk dat niet êên maar meer fenoblasten
naast elkaar voorkomen, telkens gescheiden door matrixmateriaal.
Ofschoon enkele plagioklaasfenokristen worden aangetroffen,
is dit mineraal toch meestal beperkt tot de matrix. In de grondmasss
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komen idiomorfe kristallen met albiettweelingen slechts sporadisch
voor. Meestal zijn het xenomorfe kristallen die door een weinig intense sericitisatie of saussuritisatie het tweelingspatroon gedeeltelijk of totaal verloren hebben. Soms kan ook hypidiomorfe plagioklaas aangetroffen worden als insluitsel in de mikroklienfenoblasten.
Zelf bezitten sommige plagioklaasfenokristen insluitsels van druppelvormige xenomorfe kwarts en sporadisch ook van hypidiomorfe biotiet.
Biotiet is bruingroen. Alhoewel geïsoleerde idiomorfe
kristallen aangetroffen worden, komt het mineraal meestal voor als
sferische tot lintvorraige aggregaten van talrijke xenomorfe kristallen. Het gehalte aan biotiet is meestal hoog, maar in het gesteente
RG 13^5^3 ontbreekt dit mineraal bijna totaal.
Muscoviet, hoornblende, sfeen, zirkoon en epidoot zijn de
belangrijkste accessorische mineralen.
Muscoviet komt voor als sericietverwering in de plagioklaas
Soms zijn kleine hypidiomorfe muscovietkristallen geassocieerd met
biotiet.
Groene hoornblende is het belangrijkste accessorische mineraal en komt meestal voor in de grote biotietaggregaten ; xenomorfe
kristallen domineren ofschoon ook hypidiomorfe vormen kunnen voorkomen.
Sfeen komt sporadisch voor als idiomorfe rhomboëdrische
kristallen in de matrix en in de biotietaggregaten.
Zirkoon is aanwezig als xenomorfe en hypidiomorfe kristallen, die sterk verbrokkeld kunnen zijn. Het mineraal wordt aangetrof
fen in de matrix en in de biotietaggregaten. In sommige gevallen
komt het voor als hypidiomorfe insluitsels in biotiet, waar het omgeven is door een reactiehalo.
Epidoot is uitsluitend aanwezig in gesaussuritiseerde
plagioklaas.
De gneissachtige granieten van type-groep B2 danken blijkbaar hun textuur vooral aan hun tektonische vervorming. Aanwijzinger
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hiervoor zij'n te vinden in de mikroklienfenoblasten. Deze vertonen
immers sporen van kristalloblastese (AUGUSTITHIS, 1973).
Het feit dat kristalloblastese plaatsgegrepen heeft wordt
op de eerste plaats aangetoond door de talrij'ke insluitsels die voornamelijk geconcentreerd liggen langs de randen van de fenoblasten.
Het is makkelijk denkbaar dat deze door kristalloblastische groei
langzaam opgenomen werden. Een tweede aanwijzing van kristalloblastese en tektonische vervorming ligt in de sterke perthietisatie van de
fenoblasten. Deze perthietisatie kan volgens AUGUSTITHIS (1975) ontstaan wanneer perthietvormende oplossingen lange breuk- en splijtvlakken in de K-veldspaat binnendringen. Tektonisch vervormde mineralen zullen dus makkelijk dit proces kunnen ondergaan. Als illustratie
beschrijft deze auteur perthieten waarin de plagioklaasaders breukvormige patronen volgen. Dergelijke patronen kunnen ook opgemerkt worden bij de bestudeerde monsters van type-groep B2 (RG 13^2^5).
Voorts zijn de granieten van typegroep B2 gekenmerkt door
een kleine korrelgrootte van de matrix. Dit zou kunnen verklaard
worden door kataklase van het gesteente. De tektonische vervorming
moet minder intens geweest zijn dan bij de gesteenten van type-groep
BI, aangezien hier geen belangrijke herkristallisatie is opgetreden.
Alles beperkte zich blijkbaar tot fragmentatie van de matrix en
kristalloblastische groei van mikroklien.
23.3» Type-groep B3 : zwak gekataklaseerde micahoudende granieten
Monster Nrs. R.G. 134358/13^^04/13^528/13^531/13'f329/l3^373/
134374.
In het handstuk vertonen deze gesteenten een typisch intrusief karakter. Equidimensionale korrels van kwarts en lichtbruine
veldspaten liggen samen met mafische mineralen willekeurig verspreid
in het gesteente. Aggregaten van een bepaald mineraal of opvallende
grote mineralen ontbreken.
Het gesteente bestaat hoofdzakelijk uit kv;arts, mikroklien,
plagioklaas (Ab96-100), biotiet en muscoviet alsook uit een geringe
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hoeveelheid accessorische mineralen (toermalijn, epidoot, zirkoon en
apatiet).
De gesteenten bezitten een licht gekataklaseerde granietische textuur (fig. 2.3), bestaande uit een mozaïek van subequidimensionele, idioraorfe, hypidiomorfe en xenomorfe mineralen.
Kwarts komt meestal voor onder de vorm van grote hypidiomorfe en xenomorfe kristallen, die doorgaans geïsoleerd zijn of soms
aggregaten vormen. De aggregaten bevinden zich meestal in zones, die
sporen van vervorming vertonen. In dergelijke zones vertonen de
geïsoleerde kwartskristallen ook vaak een lichtgolvende uitdoving en
is een begin van rekristallisatie merkbaar. Mikrografische kwarts en
myrmekiet inraikroklienen plagioklaas zijn zeer frekwent. Een deel
van de grote kwartsen en van de mikroklienen zijn omgeven door fijne
lamellen, waarvan de natuur en de herkomst moeilijk kan achterhaald
worden.
Mikroklien is, net als kwarts en plagioklaas, hypidiomorf
of xenomorf. Geïsoleerde kristallen met ongeveer dezelfde afmetingen
als die van de grotere kwartskristallen, kom.en samen voor met aggregaten van kleinere, eveneens xenomorferaikroklienkorrels.Niets in
deze aggregaten wijst er echter op dat ze zouden ontstaan zijn door
verbrokkeling van één groot kristal. Dit verschil in voorkomen moet
een oorspronkelijk kenmerk zijn van het gesteente. Grafische kwarts
en m.yrraekiet in de grote mikroklienen kunnen in sommige gevallen zo
talrijk zijn, dat men de indruk krijgt dat deze veldspaten tot fragmenten verbrokkeld werden. Andere insluitsels zijn idiomorfe en
hypidiomorferauscovieten biotiet naast xenomorfe plagioklaas.
Enkele mikroklienkristallen vertonen een netwerk van barsten
die opgevuld zijn met sericiet of sporadisch met kwarts. Het gekombineerde albiet- en periklientweelingspatroon is vooral bij de kleinste kristallen merkbaar. Bij de grotere is het echter geoblitereerd
door de talrijke insluitsels, door de perthietisatie of door de verwering van het mineraal.

Fig. 2.3
Type-groep B 3
Monster nüS2%

Fig. 2.A

r^

y

.•

Type-groep &i>
nnica

Monster 13/,392

^

kwarts

^

plag'ioklaas

mi

mikroklien
}J<y

1

^fc../^'^''

t—j

§

ê

<

- ^
"J

.GS

^

êr~

1s
• * ^

„

..r..r£>

/f^

*"*^.

^Ji^ i^f^*^fe^

^

7 N '^^^^
/n=sö^rn:
\i—

^

7

27

Plagioklaas is hypidiomorf tot xenomorf. De meeste plagioklasen kunnen als subequidimensionaal bestempeld worden ; ze hebben
een gemiddelde korrelgrootte die vergelijkbaar is met die van de
grotere kwarts- en mikroklienkristallen. Over het algemeen is de
plagioklaas onderhevig geweest aan sericitisatie. Secundaire epidoot
(saussuritisatie) wordt eveneens aangetroffen. Albiettweelingen zijn
het best waarneembaar bij de minst verweerde individuen. Kleine
xenomorfe of hypidiomorfe plagioklaas vindt men als insluitsels in
mikroklien. Op zijn beurt kan plagioklaas zelf insluitsels van
kwarts (myrmekiet) bevatten.
In de meeste gesteenten is het muscovietgehalte belangrijker dan het biotietgehalte. Beide mineralen komen ook samen voor in
aggregaten van idiomorfe en hypidiomorfe plaatvormige kristallen.
Ook geïsoleerde idiomorfe individuen komen voor. Een parallelle
oriëntatie van deze mineralen ontbreekt. ï'^uscoviet komt bovendien
voor als secundaire sericiet in de plagioklaas en vult eveneens barsten die de verschillende mineralen doorkruisen. Biotiet bevat insluit
sels van accessorische mineralen, die echter te klein zijn om te kunnen geïdentificeerd worden, maar die opvallend zijn door hun reactiehalo's.
In 13^^04 en 13^358 is het micagehalte vrij hoog. In
13^528 en 13^531 komen veel minder mica's voor : hier zijn zij beperkt tot enkele aggregaten van xenomorfe biotiet en tot sericietaccumulaties in de plagioklaas.
In de gesteenten van het type B3 is het gehalte aan accessorische mineralen opvallend laag. Waar ze voorkomen omvatten ze
toermalijn, epidoot (saussuriet), apatiet en zirkoon. De aanwezigheid
van deze laatste twee mineralen is echter twijfelachtig, ofschoon ze
gesuggereerd wordt door het optreden van halo's.
Uit wat voorafgaat volgt duidelijk dat de gesteenten van
type-groep B3 slechts weinig vervorming hebben ondergaan i.v.m. de
voorgaande groepen. Men kan hier bijgevolg spreken van licht vervormde granieten.
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23.'*. Type-groep Bk : granietische biotiet-rauscovietgneissen
Monsters nrs. R.G. 122120/127103/134282/13^389/134392/15^^15/
134426
Op het handstuk lijken deze gesteenten op gneissen vermits
ze een duidelijke lineatie van de mafische mineralen vertonen. Tussen de zones met donkere mineralen liggen aggregaten van lichtbruine
veldspaten en witte kwarts. Muscoviet ligt duidelijk zichtbaar in
de donkere banden geïntegreerd.
Mineralogisch bestaan deze gesteenten hoofdzakelijk uit
kwarts, andesien-oligoklaas (Ab. 67-80), mikroklien, muscoviet en
bruine tot bruingroene biotiet. Accessorische mineralen zijn vnl.
toermalijn, epidoot» zirkoon, apatiet en granaat.
De textuur is typisch gneissachtig (fig. 2.4). Dit vrordt
onderlijnd door banden parallel georiënteerde idiomorfe en hypidiomorfe mica's, waartussen lensachtige aggregaten van xenomorfe veldspaat
en kwarts voorkomen.
Kwarts komt voor in geëlongeerde en lensvormige aggregaten,
die parallel verlopen met de micalaagjes. Hun onregelmatige vorm
wordt nog geaccentueerd door een geringe herkristallisatie van de
randen. De meeste kwartsen zijn met hun lengteas subparallel
georiënteerd in de zin van de algemene lineatie van het gesteente.
Een sterk golvende uitdoving is kenmerkend voor de kristallen die rekristallisatie hebben ondergaan. Andere vertonen deze golvende uitdoving in mindere mate. De meeste kwartskristallen zijn subequidimensionaal. Sommige vertonen heel wat barsten, waardoor ze herleid
worden tot korrels, die in grootte vergelijkbaar zijn met die uit de
matrix. Kwartsinsluitsels in andere mineralen zijn schaars. Enkele
druppelvormige kwartskristallen en fragmenten van myrmekiet zijn aanwezig in de rairkoklien.
Mikroklien komt meestal voor als kleine xenomorfe kristallen, die gerangschikt zijn in langwerpige aggregaten. Daarnaast
treft men ook enkele grotere xenomorfe kristallen aan, die over het
algemeen sterk gebroken zijn. De fijnkorrelige aggregaten zelf zijn
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V7aarschijnlij'k ontstaan door de kataklase van de grote mikroklienfenokristen. Dit wordt aangetoond door de aanwezigheid aan beide
uiteinden van deze aggregaten van de grote gefragmenteerde mikroklienkristallen.
Het typische albiet- en perklientweelingspatroon is in de
meeste gevallen duidelijk te herkennen. Golvende uitdoving is
frekvfent, maar is over het algemeen minder uitgesproken dan bij
kwarts.
Als insluitsels in de mikroklien vindt men kwarts,
idiom.orfe biotiet en muscoviet.
Plagioklaas komt voor als kleine aggregaten van sterk
xenomorfe kristallen. Ook grote plagioklaaskristallen werden sporadisch opgemerkt. In de meeste gevallen is de plagioklaas matig tot
sterk geseritiseerd en vertoont hij soms rayrmekitisatie. Alhoewel
men ook hier met subequidimensionele fragmenten te doen heeft, is
de gemiddelde korrelgrootte van de plagioklaas merkelijk kleiner dan
die van mikroklien en kwarts. We veronderstellen dat de plagioklaas
de sterkste kataklase heeft ondergaan.
Biotiet vormt samen met muscoviet de lamellen, die op het
handstuk het gneissachtig uitzicht geven aan het gesteente. Het
biotietgehalte is echter kleiner dan het muscovietgehalte. Het mine
raal komt voor als idiomorfe en hypidiomorfe plaatvormige kristallen
die alle met de lengteas subparallel georiënteerd zijn. Insluitsels
van apatiet en zirkoon zijn te herkennen door de typische reactiehalo's.
Muscoviet komt voor hetzij als grote idiomorfe en hypidiomorfe kristallen, hetzij als sericiet. Deze fijnkorrelige muscoviet
is waarschijnlijk afkomstig van extreem gefragmenteerde plagioklesen.
Beide mica's vormen insluitsels in mikroklien ; soms treft
men ze ook aan tussen de kwartskorrels.
De gesteenten van dit type B^ bevatten zirkoon, apatiet,
toermalijn en granaat als accessorische mineralen. Zirkoon en
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apatiet omringd door pleochroische halo's worden veelvuldig aangetroffen in biotiet. Omwille van de geringe korrelgrootte zijn beide
mineralen slechts zelden optisch determineerbaar. Granaat en
toermalijn zijn eerder zeldzaam. Doorgaans zijn de granaten sterk
verbrokkeld.
Deze granieten hebben een merkelijke vervorming ondergaan,
die hun een gneissachtig uitzicht heeft gegeven en die in het slijpplaatje weerspiegeld wordt door de banding van mica-kvrarts- en veldspaatmineralen.
Uit de microscopische waarnemingen menen v;e te mogen afleiden dat de gesteenten van type-groep B4 wel een sterke kataklase
hebben ondergaan, maar dat ze daarentegen weinig of geen sporen van
rekristallisatie of blastese vertonen.
23.5. Type-groep B5 : gekataklaseerde micarijke granieten
Monsters nr. RG 122098/127093/130818/13^330/13^769/33675/
63855/118072/118131/122123/127119/1271^0 en 133969.
Op het handstuk vertonen deze gesteenten een gneissachtig
uitzicht. "Ogen" bestaande uit kwartsaggregaten en veldspaatfenokristen worden omzoomd door korte banden van mafische mineralen. Het
hoge micagehalte geeft aan deze gesteenten een licht "schisteus''
voorkomen.
Mineralogisch bestaan deze gesteenten vooral uit mikroklien,
kwarts, plagioklaas (Ab 75-98), biotiet en muscoviet. Accessorische
mineralen zoals zirkoon, apatiet, toermalijn, granaat, sfeen, chloriet en opake korrels zijn eveneens frekwent.
Textureel hebben ze een kataklastisch uitzicht (fig. 2.5).
Ze bevatten een grote hoeveelheid xenomorfe mineraalfragmenten.
Kwarts vormt grote aggregaten van hypidiomorfe en xenomorfe
subequidimensionele kristallen. De meeste onder hen vertonen sporen
van kataklase. Dit resulteert in een golvende uitdoving en niet zelden vertonen ze een geringe rekristallisatie aan de randen. Buiten
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deze grote aggregaten, treft men kwarts eveneens aan in barsten in
de veldspaatfenokristen of onder de vorm van myrmekiet of grafische
kwarts in de veldspaat. Kleine kwartsaggregaten worden slechts in
enkele gesteenten waargenomen en zij'n bijgevolg van ondergeschikt
belang.
De zeer grote hypidiomorfe mikroklienfenokristen zijn
meestal door kataklase herleid tot xenomorfe fragmenten. De afmetingen van deze fenokristen zijn vergelijkbaar net die van de kwartsaggregaten. De fenokristfragmenten vertonen op hun beurt sporen van
kataklase, vermits ze marginaal omgeven zijn door kleine xenomorfe
mikroklienkristallen. De albiet- en periklientweelingslamellen zijn
meestal duidelijk zichtbaar en in sommige gevallen gecombineerd met
Carlsbadtweelingen. De meeste mikroklienen zijn zwak perthietisch,
terwijl ook grotere hypidiomorfe plagioklaaskristallen in het mineraal opgenomen kunnen zijn.
Plagioklaas komt doorgaans voor als kleine hypidiomorfe
of xenomorfe kristallen. Deze liggen al dan niet gegroepeerd en vertonen duidelijke albiettweelingen. Alle gesteenten van de groep bevatten ook een wisselend gehalte aan plagioklaasfenokristen. Deze
laatste zijn meestal xenomorf, soms ook wel eens hypidiomorf. Hun
tweelingen zijn meestal sterk vervaagd ten gevolge van sericitisatie.
Bepaalde plagioklaasfenokristen kunnen ook omvormd zijn tot éên
groot muscovietkristal. KwartsinsluitseIs in de plagioklaas geven
vaak aanleiding tot de vorming van myrmekiet.
Met uitzondering van het gesteente RG 13^330, dat geen
biotiet bevat, komen muscoviet en biotiet steeds in grote hoeveelheden voor. Beide mineralen zijn idiomorf of hypidiomorf en liggen
geconcentreerd in grofkorrelige aggregaten of banden. Ze vormen ook
insluitsels in de veldspaten. Biotiet bevat heel wat insluitsels die
duidelijk merkbaar zijn aan een reactiehalo.
Zirkoon en apatiet zijn de voornaamste accessorische minera
len. Ze worden aangetroffen met reactiehalo's in de biotiet. Beide
zijn idiomorf of hypidiomorf en vertonen geen sporen van kataklase.
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Toermalijn en granaat zijn eerder zeldzaam en zijn niet in
alle monsters aanwezig. Waar ze optreden zijn ze xenomorf en verbrok
keld. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de toermalijnkristallen
reeds aanwezig waren in het oorspronkelijke gesteente.
De bovenstaande beschrijving heeft vooral betrekking op de
gesteenten 122098/127093/1308l8/13^330 en 13^769. Bij de andere
monsters heeft vervorming een grotere rol gespeeld, zodat ze textureel een grote verwantschap vertonen m.et de gesteenten van de typegroepen BI en B2 (63855/127119/127140 : B2), (33675/ll8072/ll8l31/
122123/133969 : BI). Beide groepen zijn echter veel rijker aan hypidiomorfe muscoviet en biotiet dan de gesteenten van types BI en B2
en werden op basis van dit kenmerk in de type-groep B5 ondergebracht.
Ook deze gesteenten hebben kataklase ondergaan. Daarvan
getuigen de gefragmenteerde veldspaatfenokristen, de golvende uitdoving en de geringe rekristallisatie van kwarts, alsmede de subparallelle oriëntatie van de mica's. De intensiteit van de vervorming kan
men als intermediair beschouwen tussen de lichte kataklase in de gesteenten van de type-groep B3 en de intense vervorming van de gesteen
ten van de type-groepen BI en B4.
23,6. Type-groep B 6 : gekataklaseerde mica-arme granieten
Monsters nrs. RG 63865/13443^/13^718 en 154721.
Deze gesteenten vertonen zowel op het handstuk als in het
slijpje gelijkenissen met die van de voorgaande type-groep. Zij bezitten echter op het handstuk een grofkorreliger uitzicht en bevatten
macroscopisch zichtbaar toermalijn (134718). Het korrelige uitzicht
is vooral te wijten aan de overvloed van de veldspaten en de kwarts.
De mineralogische samenstelling van de gesteenten van typegroep B 6 gelijkt sterk op die van type-groep B5 (fig. 2.5). Het
grootste verschil ligt uiteraard in het micagehalte maar ook in de
gemiddelde samenstelling van de plagioklaas. In het geval van de gesteenten van type-groep B6 bedraagt deze Ab^.? „n t.o.v. Ab^^. ^a voor
de gesteenten van type-groep B5. Voor de verdere beschrijving van de
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mineralen kan verwezen worden naar 23.5.
Ofschoon de gesteenten van beide groepen textureel een
grote gelijkenis vertonen, kan toch opgemerkt worden dat die van
type-groep B 6 aan een intensere kataklase onderhevig waren.
De gesteenten van de type-groepen B5 en B 6 zijn in menig
opzicht sterk verwant. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat de
grotere of kleinere concentraties aan mica's, die deze gesteentenmonsters bevatten, het gevolg zijn van toevallige verschillen.
23.7. Type-groep Rl : licht gneissachtige granieten
Monsters : RIA : nr. R.G. 71177/71178/71220/71221
71259/71262/95085/97106/119050
RIB : nr. R.G. 71138/71258/71259/71266
85737/97105
RIC : nr. R.G. 71263/97233/118929/118908/1190^3.
Op het handstuk zijn deze gesteenten licht gneissachtig met
"ogen" van witte tot roze mikroklien en duidelijke banden van kwarts
en biotiet. Soms is de gneissachtige textuur nog nauwelijks zichtbaar en is het materiaal grofweg granietisch.
De mineralogische samenstelling van alle gesteenten is
identisch en bestaat uit mikroklien, kwarts, plagioklaas (Abco-Aboc)
en biotiet. Accessorische mineralen zijn muscoviet, toermalijn,
zirkoon, apatiet, granaat en opake mineralen.
De gesteenten van deze groep kunnen op basis van het mikroklein- en het plagioklaasgehalte tot drie subtypes teruggebracht
worden. Het subtype RIA wordt gekenmerkt door een mikrokliengehalte
dat groter is dan het plagioklaasgehalte, bij RIB zijn de beide gehaltes ongeveer gelijk, terwijl bij RIC plagioklaas abundanter is dan
mikroklien.
Kwarts is xenomorf en vormt meestal aggregaten van subequidimensionale kristallen. Een lichte verbrokkeling en een golvende
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uitdoving worden regelmatig opgemerkt. Bij de sterker vervormde
monsters kunnen de kwartskorrels geëlongeerd zijn, terwijl ook een
lichte rekristallisatie wordt waargenomen. Talrijke druppelvormige
kwartsinsluitsels kenmerken de veldspaten. Ook grafische kwarts en
myrmekiet worden in de meeste monsters aangetroffen.
Mikroklien is hypidiomorf tot xenomorf en komt zowel geïsoleerd als in aggregaten van equigranulaire kristallen voor. In beide
gevallen zijn de typische albiet-periklientweelingslamellen duidelijk
herkenbaar.
Enkele grotere hypidiomorfe mikroklienfenokristen vertonen
sporen van vervorming. Opmerkelijk is dat mikroklien meestal geconcentreerd is in bepaalde zones van het gesteente. Daarbuiten ontbreekt het mineraal nagenoeg totaal. Insluitsels van kwarts, biotiet
muscoviet of plagioklaas zijn frekwent.
In zijn manier van voorkomen en zijn uitzicht is plagio»*"'.
klaas sterk vervjant met mikroklien. Het mineraal is meestal gesericitiseerd. In sommige gevallen is de plagioklaas bijna volledig vervangen door grofkorrelige idiomorfe muscoviet.
Biotiet is het enige belangrijke mafisoh mineraal. Het
komt voor als idiomorfe en hypidiomorfe bruine kristallen, die bij
de sterkst gneissachtige types een parallelle oriëntatie vertonen en
bijgevolg geconcentreerd liggen in bepaalde zones. Bij de meer granietische gesteentetypes ligt biotiet willekeurig verspreid tussen de
andere mineralen. Enkele aggregaten van kleine hypidiom.orfe biotietkristallen worden eveneens aangetroffen.
Onder de accessorische mineralen moeten muscoviet, granaat,
apatiet, zirkoon en toermalijn vermeld worden.
Muscoviet is steeds van secundaire oorsprong. Het v7ordt
aangetroffen als sericitisatieprodukt in plagioklaas en als aggregaten die voorkomen tussen verschillende mineralen. Enkele plagioklasen zijn deels omvormd tot grove idiomorfe muscovietkristallen.
Granaat komt meestal voor als bolvormige, verbrokkelde
kristallen, die geassocieerd zijn met biotiet.
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Apatiet en zirkoon zijn in de regel hypidiomorf en liggen
vervat in de biotiet. Ze hebben in dit mineraal steeds een halo doen
ontstaan.
In enkele monsters komen sterk verbrokkelde xenomorfe toermalijnkristallen voor.
De gesteenten van subgroep Rl hebben een relatief zwakke
vervorming ondergaan (fig. 2.6). Hiervan getuigen de barsten in de
raikroklien- en plagioklaasfenokristen, de gerekristalliseerde lamelle
die de meeste veldspaten afboorden alsook de oriëntatie en de golvende uitdoving van de kwarts. Ook de parallelle oriëntatie van biotietkristallen is waarschijnlijk het gevolg van deze tektonische vervorming.
Vergeleken met de monsters uit Burundi, zou men de intensiteit van de vervorming kunnen definiëren als nog als zv/akker dan die
in de type-groepen B5 en E 6 .
23.8, Type-groep R2 : gekataklaseerde micarijke granieten
Monsters nrs. : R.G. 71264/71265/97002/118956.
Op het handstuk vertonen deze gesteenten een typisch gneiss
achtig uitzicht. Tussen micarijke zones vindt men "ogen" en banden
van lichtgekleurde kwarts- en veldspaatkorrels. Grote veldspaatfenokristen (enkele cm) zijn eveneens op het handstuk merkbaar.
Mineralogisch bestaan de gesteenten van type-groep R2 uit
mikroklien, kwarts, plagioklaas (Ab^,_gg)j muscoviet en biotiet.
Accessorische mineralen zijn zirkoon, apatiet, sfeen en epidoot
(pistachiet) ; ze liggen doorgaans geconcentreerd in de micarijke
zones van het gesteente.
Zov/el de textuur van de gesteenten als de wijze van voorkomen van de verschillende mineralen vertonen een sterke analogie met
die beschreven in de type-groepen B5 en B6 (fig. 2.5). Er zal op
deze kenm.erken dan ook niet verder worden ingegaan.
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De overeenkomst tussen dit gesteentetype en de gesteenten
van de type-groepen B5 en B6 wijzen op een zekere verwantschap.
Deze uit zich in het type van vervorming die de gesteenten ondergingen. Verdere verwantschappen moeten echter gevonden worden op basis
van geochronologische gegevens en van de resultaten van het petrochemisch onderzoek.
23.9. Type-groep R3 : granietische gneissen
Monster nr. R.G. 71256.
Dit gesteente vertoont op het handstuk een zeer duidelijke
afwisseling van fijne, donkere en iets bredere, lichtgekleurde banden
Van alle bestudeerde gesteentegroepen benadert dit type het duidelijkste het facies van echte gneissen.
Mineralogisch bestaat dit gesteente essentieel uit kwarts,
mikroklien, plagioklaas (Abg^), biotiet en muscoviet. Apatiet en
zirkoon zijn accessorische bestanddelen.
De lichtgekleurde zones bestaan uit een massa van voornamelijk hypidiomorfe en xenomorfe kwarts en veldspaten. Daartussen liggen zones met parallel georiënteerde idiomorfe en hypidiomorfe biotiet en muscoviet.
Kwarts komt voor als eerder ronde kristallen, die geïsoleerd of in kleine aggregaties tussen de veldspaten gesitueerd zijn.
Grafische en myrmekietische kwartsvergroeiingen ontbreken, maar grote
druppelvormige kwartsinsluitsels in de veldspaten zijn frekwent. Een
licht golvende uitdoving en een parallelle oriëntatie van bepaalde
kwartskristallen zijn de enige aanwijzingen van een mogelijke vervorming.
Mikroklien en plagioklaas komen voor als xenomorfe kristallen, die soms sterke vergroeiingen vertonen met aanpalende mineralen.
TweelingslameHen zijn in beide types zeer duidelijk merkbaar. Zoals
in het geval van kwarts zijn een licht golvende uitdoving en de paral
lelie oriëntatie van sommige veldspaten veroorzaakt door de vervor^
raing van het gesteente.
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In sommige gevallen is plagioklaas bijna volledig vervangen door secundaire grote idiomorfe muscovietkristallen.
Biotiet en muscoviet liggen geconcentreerd in banden die
de verschillende kwarts-mikroklien-plagioklaaszones scheiden. In
deze banden liggen de idiomorfe en hypidiomorfe mica's parallel georiënteerd, zonder dat daarbij sporen van vervorming merkbaar zijn.
Muscoviet kan eveneens secundair gevormd zijn door sterke
sericitisatie van de plagioklaas.
Vermits dit proefschrift uitsluitend betrekking heeft op
granietische gesteenten valt dit metamorf gesteente duidelijk uit de
toon. Het werd hier dan ook petrografisch zeer sumier behandeld.
23.10. Algemeen besluit van de petrografische waarnemingen
Uit het petrografisch onderzoek is de uniforme mineralogische samenstelling van de verschillende granietmonsters duidelijk
naar voren gekomen. Het onderscheid tussen de verschillende typegroepen is dan ook louter gebaseerd op texturele kenmerken, die in de
meeste gevallen getuigen van de ingewikkelde tektonische voorgeschiedenis van deze gesteenten.
Een deel van de door ons bestudeerde granieten werden
reeds eerder geochronologisch onderzocht. De resultaten van deze
absolute ouderdomsbepalingen werden gepubliceerd door GERARDS (1969)
LEDENT (1979a), LEDENT (1979b) en werden in onderstaande tabel samengevat .
Uit de texturele kenmerken enerzijds en uit de geochronologische gegevens anderzijds, volgt dat er geen verband bestaat tussen de intensiteit van de vervorming en de ouderdom van de granieten.
Dit is logisch als men het bestaan in acht neemt van talrijke breuken die waarschijnlijk lokale vervormingen van de granietmassieven
als gevolg gehad hebben. Deze breuken affecteren zowel de preBurundiaan als de Burundiaangranieten.
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Type-groep en
gesteentenuromer
- preBurundiaangesteenten

El : 84876
RIA : 71177
71721
95085
71220

- Burundiaangesteenten

R2 :118956
97002
B5 : 63885
B6 : 63965
RIB : 71266

Ouderdom
~ 2400 m.j.
~ ISOO m.j.

- 1360 m.j.
~ 1320 m.j.
- 1360 m.j.

Het juiste verband tussen textuur en ouderdom zal slechts
kunnen bepaald worden aan de hand van nauvikeurige en gedetailleerde
regionale studies.
2.4. Correlatie met aangrenzende gebieden
De voornaamste graniettypes, die voorkomen in het Kibariaar
Burundiaan-Karagwe-Ankoleaan van Shaba, Rwanda, Burundi en Oeganda
werden uitvoerig behandeld in 122.1, 122,2 en 122.3. De ouderdom van
de verschillende granieten staat geresumeerd in de onderstaande tabel.
Type A/Gl : porfierische gneissachtige granieten
Type B/G2 : heterogranulaire biotiet- en muscoviethoudende gneissachtige granieten
Type--/G3 : leukokrate granieten
Type E/64 : equigranulaire tinhoudende
muscovietgranieten

^ i-^OO
.
m.j.
± 1100 m.j.
±

950 m.j.

De uniforme mineralogische samenstelling van de granieten
van het Kibariaan-Burundiaan-Karagwe- Ankoieaan werd ook waargenomen
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in de pre-Burundiaan- en Burundiaangranieten van Rwanda en Burundi.
Dit maakt een correlatie op basis van de mineralogie tussen de granieten van Rwanda en Burundi onmogelijk.
Uit ons onderzoek is gebleken dat bepaalde type-groepen
uit Rwanda en Burundi textureel te correleren zijn met granieten van
Shaba en Oeganda :
type-groepen B5, B 6 , R2 met type A/Gl,
type-groep B3
met type E/G4.
In Shaba en Oeganda werden deze texturele kenmerken gebruikt om granieten van verschillende ouderdom te differentiëren en
tevens om een stratigrafische opeenvolging er voor op te stellen.
In het licht van onze petrografische observaties, gekoppeld
aan de geochronologische gegevens, blijkt echter dat een dergelijke
werkwijze zeker niet verantwoord is bij de studie van de granietmassieven van Rwanda en Burundi.
3. CHEMIE VAN DE HOOFDELEMENTEN
3.1. Algemeen
Het hoofddoel van dit onderzoek is het karakteriseren van
de verschillende in 2. beschreven graniettypes op basis van hun hoofd
elementen. Met dit doel werden 23 van de meest representatieve gesteenten geselekteerd, nl. 15 uit Burundi en 8 uit Rv/anda.
De analysen werden alle door ons zelf uitgevoerd in het
Laboratorium voor Aardkunde. De hierbij gebruikte analysemethode
werd uitgewerkt en beschreven door J. VAN HENDE (1976) en steunt vooral op colorirnetrie en atomaire absorptiespectrometrie. Alle gesteenten werden in het dubbel geanalyseerd en steeds werd ter controle
gebruik gemaakt van standaardgesteenten.
De resultaten van de totaalanalysen staan vergeld in
tabel 3.2.

^0

3.2. Nomenklatuur
De klassifikatie van granietische gesteenten is meestal
gesteund op de samenstelling van de plagioklaas en op de kaliveldspaat/plagioklaasverhouding in deze gesteenten. Teneinde de geanalyseerde monsters te kunnen klasseren, werd door ons de hoeveelheid
en de aard van de veldspaat afgeleid uit hun chemische samenstelling.
Deze gegevens zijn opgenomen in tabel 3.2.
Uit de hiernavolgende tabel volgt dat het grootste gedeelte
van de onderzochte gesteenten adamellitisch zijn (VfJLLIAMS, TURNER ?v:
GILBERT, 195^).
Type-groep

BI
B2
B3
BH
B5
B6

1/2
.-•^ 3/4
1/2
~ 1/2
~ 1/2
~ 1/2
> 2/3
- 1/2
,r; 1/3
1/2
**-f

ï-w

A
Rl B

C
R2

Veldspaatverhouding

^•v

Benaming (WILLIMANS; TURI^JER
& GILBERT, 195^)
adamelliet
graniet
adamelliet
adamelliet
adamelliet
adamelliet
graniet
adamelliet
granodioriet
adamelliet

Volgens TURNER & VERHOOGEN (196O) behoren alle gesteenten
tot de graniet-granodiorietclan.
Door LACROIX (1933) werd voor de verschillende magmatische
gesteenten een nomenklatuur ontwikkeld op basis van de normatieve
samenstelling en van een aantal **magmatische parameters". De parameters (p, q, r, s voor de koefolieten) en de daaruit volgende namen
van de gesteenten van Rwanda en Burundi zijn aangegeven in tabel 3.1.
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CIPW-Lacroix rnagnatische parameters en benamingen

lype-groep
monster'ïTommer

r

q

84519
33580
8ii520

I
I
I

3(4)
'4
3'

'2
1(2)
1(2)

B2

134420

I

4(5)

1'

B3

134528
134373
134358

I
I
I

'4
4
3(4)

1
1
1'

BH

122120
127103
134392

I
I
I

3
3'
3'

2
'2
1'

85

127093
122098
134330

I
I
I

3
3
3

(1)2
'2
1

B6

'63865
134721

I
I

(3)4
(3)4

RIA

71178
71220

I
I

3'
(3)4

RIB

',1138

I

'4

RIC

118929
71263

I
I

R2

71264
97002

I
I

R3

71256

I

BI

^

P

1'
1
•2
1

s

•3
2(3)
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Benaming

orthosi-plagiokl asische ircnzonietische kalkalkaligraniet
orthosische alltaligraniet
orthos i sche alkal i ej-aniet
orthosische alkaligraniet

2(3).
'3
3

orthos i sche alkali graniet
orthosische alkaligraniet
orthosische alkaligr'aniet

'3
'3
(2)3

orthosi-plRgi oklasische nionzonietische kalkailcal igraniet
orthosi-plcLgioklasische monzonietische kalkalka1igraniet
orthosische alkaligi-aniet

2(3)
2(3)
3

perorthosische potassiumgraniet
perorthosische potassi'Jmgraniet
orthosische alkaligi-'aniet

3
3

orthosische alkaligraniet
orthosische alkaligr'aniet

2'
'2

perorthosische potassiumgraniet
orthosische alkaligrai'iiet

1(2)

3

orthosische alkaligraniet

3(4)
4

1'
2'

4
3

orthosi-a 1 bietische all<al igraniet
orthosi-plagioklasische monzoiiletische kalkalkaligraniet

3(4)
(3)4

1'
2
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(2)3
(2)3
2(3)
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Hieruit blijkt dat de meeste monsters een orthosische of
orthosi-albietische alkaligranietische samenstelling hebben. De
overige gesteenten kunnen tot de kalkalkaligranieten gerekend worden.
Bij deze laatste groep kan tevens een duidelijk onderscheid gemaakt
worden tussen monzonietische kalkalkalische granieten en potassiumgranieten.
Er moet hierbij echter opgemerkt v;orden dat bij de hogervermelde klassifikatie geen rekening gehouden wordt met de voorgeschiedenis (uitgangsmateriaal, metamorfe processen, vervormingen) van
het materiaal.
3.3. Chemische samenstelling van de gesteenten van de verschillende
typegroepen
De resultaten opgenomen in tabel 3.I en 3-2 tonen aan dat
een onderscheid tussen de verschillende type-groepen op basis van hun
gehalte aan hoofdelementen niet mogelijk is.
Enerzijds is het zo (tabel 3.2) dat -•:^ en elke type-groep
de concentratie van een hoofdelement soms sterk kan verschillen,
e
terwijl anderzijds voor alle onderzochte gesteent^ti de resultaten elkaar geregeld overlappen.
Deze heterogene samenstelling van die type-groepen is ook
af te leiden uit tabel 3.I. Hier vindt men in elke type-groep verschillende granietsoorten, terwijl een bepaalde granietsoort in verschillende type-groepen kan voorkomen. Het bepalen van een gemiddelde chemische samenstelling van elke type-groep was dan ook zinloos.
3.4. Niggli-parameters en het si/al^

alk^

fm en e diagram

Aan de hand van de Niggli-parameters (tabel 3.3) kunnen
voor de verschillende gesteenten de oorsprongsmagmatypen afgeleid wor
den. Tevens kunnen de berekende parameters voorgesteld worden in een

sx/aly

alky fm en c diagram (fig. 3.1).
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Tabel 3.3. - Petrografische parameters van de onderzochte
gesteenten
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Het si/al^
alk^ fm en o diagram vvordt vaak gebruikt om de
differentiatie binnen een bepaalde magmatische provincie voor te
stellen. Meestal begint deze differentiatie bij* een basische en
eindigt ze bij een zure pool, waardoor ze grafisch voorgesteld wordt
door een min of meer doorlopende reeks die heel het diagram doorkruist. De differentiatiereeks van de aardgemiddelden der belangrijkste plutonische gesteenten, berekend door CORRENS (1969), is ter
illustratie eveneens weergegeven op fig. 3.1.
Uit fig. 3.1. volgt dat de verschillende geanalyseerde gesteenten van Rwanda en Burundi vrij goed de algemene trend van de
aardgemiddelden volgen. Wel kan bij al een relatieve aanrijking
worden vastgesteld, terwijl alk verarmd is t.o.v. de aardgemiddelden.
De meeste monsters vallen in de pool van het granietisch magmatype
(alkaligraniet-aplietgraniet).
Ook hier vertonen de verschillende type-groepen een heterogeniteit die een composiete oorsprong kunnen staven. De ligging van
type-groep B2 in de buurt van het granodiorietisch magmatype beduidt
niet noodzakelijkerwijze dat het oorsprongsmagma een granodiorietische
samenstelling had. Bij deze voorstellingen wordt immers, net zoals
het geval is bij de parameters van LACROIX, geen rekening gehouden
met metasomatose en metamorfisme. Het is dan ook zo dat het lage
e-t-gehalte van type-groep B2, met daaraan gekoppeld de hoge aly alk
en lage fm en o gehalten, waarschijnlijk de weerspiegeling zijn van
de veldspaatblastese, die deze gesteenten ondergaan hebben.
3.5. Normatieve samenstelling (C.I.P.W. norme)
De berekening van de nonne van een gesteente volgens het
systeem van CROSS-IDDINGS-PIRSSON-WASHINGÏON (C.I.P.W.) geeft de
virtuele mineralogische samenstelling (in gewichtsprocenten) van het
onderzochte monster. Een onderscheid wordt gemaakt tussen koefolieten
(bleke mineralen) en barylieten (donkere mineralen).
De norm.e van alle geanalyseerde gesteenten staan vermeld
in tabel 3.4.
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Tabel 3.4. - C.I.P.W. normen van de onderzochte gesteenten

^13

Wat de koefolieten betreft, geeft de norme belangrijke info:
matie over de samenstelling van de veldspaten en het kwartsgehalte
van dit gesteente. Met uitzondering van monster 13^528 bezitten alle
monsters normatief corund hetgeen zou kunnen wijzen op een sedimentaire oorsprong van het materiaal. Volgens HOLMES (1922) worden
echter frekwent intrusieve granieten aangetroffen die tot 5 % norm.atief corund bevatten.
Eén monster (B3/13'f528) bezit normatief natriummetasilikaat (Ns) en aegyrien (Ac). Dit is opmerkelijk vermits dit gesteente
geen aegyrien bevat in het slijpplaatje. De hoeveelheid normatieve
aegyrien is echter te gering om te doen geloven dat een belangrijke
fout zou bestaan op de AlpO,-bepaling van dit gesteente.
Andere parameters die kunnen berekend worden zijn ondermeer de kleurindex (K.I.), de solidificatie-index (S.I.) en de differentiatie-index (D.I.).
K.I. = som van alle bar*7lieten
g j

_

100 MgO
MgO+FeO+Fe20,+Na20+K20

D.I. = Q + Ab + Ne + Le + Ns + Ks
Van alle bestudeerde gesteenten worden voormelde indices
alsook de normatieve samenstelling van de plagioklaas opgenomen in
tabel 3. ^. •
Een indeling van de gesteenten op basis van de normatieve
samenstelling werd reeds besproken in 3.2.
3.6. Oorsprong van de granieten
Op basis van de petrografische onderzoekingen was het onmogelijk vast te stellen of de geanalyseerde granieten intrusief zijn

i|4
of ontstaan zijn door de granietisatie van sedimenten. Uit de
onderzoekingen van verschillende vooraanstaande Amerikaanse en
Japanse petrologen, blijkt het echter wel mogelijk de oorsprong van
granieten te achterhalen, nl. door gebruik te maken van ternaire
diagrammen zoals Q-Or-Ab en An-Ab-Or.
36.1. Het Q-Or-Ab diagram
Voor het opstellen van dit driehoeksdiagram X'^orden de gewichtsprocenten aan normatieve kwarts (Q), orthoklaas (Or) en
albiet (Ab) tot honderd herrekend (fig. 3.2, tabel 3.3*^*
Wanneer men de Q-Or-Ab waarden van de verschillende gesteenten van Rwanda en Burundi in een dergelijk driehoeksdiagram
uitzet, vallen het grootste gedeelte van de monsters in of in de
nabijheid van de centrale driehoek. Deze centrale driehoek werd
door TUTTLE & BOWEN (1958) afgelijnd op basis van experimentele
gegevens en omvat volgens deze auteurs het veld van de echte granieten (met meer dan 80 % aan normatieve Q + Or + Ab). Bovendien
vallen de meeste punten binnen de minimale contourlijnen, en enkele
zelfs binnen het veld van de maximale puntdichtheid.
Deze contourlijnen tonen aan in hoeverre de 571 granieten
die beschouwd werden door TUTTLE & BOWEN (1958) verwijderd liggen
van de kurve die het minimaal quaternair eutektisch punt van een
Q-Or-Ab-HgO smelt volgt, bij een toename van de pHpO van 0,5 tot
10 Kbar (fig. 3-2). Er is een geleidelijke trend waar te nemen in
de richting van de Ab- en H2O-P00I, terwijl de temperatuur van het
eutecticum afneemt. De E20"pool vormt de top van een tetraeder
waarvan het hier beschouwde driehoeksdiagram het grondvlak is waarop de projectie gebeurt.
Ook werd bij de experimentele onderzoekingen opgemerkt dat
het liquidus-oppervlak van dit quaternair systeem een "thermale
depressie" (thermal through) vertoont. Het eutectisch smeltpunt
komt overeen met de minimale temperatuur in deze depressie (fig.
3.3a). Nu blijkt dat de verschillende honderden onderzochte
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granietische gesteenten met meer dan 80 % aan normatieve Q + Or + Ab
in nauw verband staan met deze thermale depressie. Bij gefraktioneerde kristallisatie van de oorspronkelijke magma's zal de samenstelling van het residuele magma steeds meer in de richting van deze
thermale depressie evolueren.
Bij pHpO < Oj,5 Kbar en bij hogere temperatuur verdwijnt de
kurve die de twee veldspaatzones (Ab en Or) scheidt en blijft slechts
naast het kwartsgebied êén veldspaatgebied over (fig. 3.3b). Opvallend is dat ook in dergelijke omstandigheden een thermale depressie
blijft bestaan. Gesteenten die onder deze omstandigheden ontstaan
bezitten dus slechts één veldspaat (perthiet of antiparthiet na ontmenging).
Door TüTTLE (1952)werd geopperd dat de mogelijkheid bestaat
dat graniet met slechts één veldspaat (zg. hypersolvusgranieten)
zouden ontstaan bij hoge kristallisatietemperatuur uit HpO-arme
magma's en dat de granieten met twee veldspaten (zg, sufc,solvus
granieten) hun ontstaan danken aan relatief HpO-rijke magma's, die
uitkristalliseerden bij lagere temperatuur.
Het is echter moeilijk, bij gebrek aan akkurate gegevens^
een onderscheid te maken tussen hypersolvus- en subsolvusgranietsn,
op basis van hun ligging ten overstaan van de thermale depressie en
de kurve van het entektisch minimum. Als hulpkriterium kan echter
wel gebruik gemaakt worden van het Al-gehalte. Men heeft immers opgemerkt dat de hypersolvusgranieten zeer dikwijls onderverzadigd zijr.
aan Al en als gevolg daarvan acmiet, diopsiet, wollastoniet of
natriumm-etasilikaat in hun norm.e bevatten. In tegenstelling daarmee
bezitten de subsolvusgranieten zeer dikwijls normatieve korund
(LUTH, JAHNS & TUTTLE^ 1964).
Op basis van de bovenstaande diskussie kunnen reeds enkele
voorlopige besluiten getrokken v;orden in verband met de genese en
van de verschillende granieten van Rwanda en Burundi.
Zoals hoger vermeld vallen de meeste bestudeerde gesteenter
binnen de voormelde centrale driehoek en binnen de minimale contour-
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lijnen. Volgens TUTTLS en BOV/EN (1958) bevinden zich hier de granieten van zuiver plutonische oorsprong.
Het voorkomen van normatief korund in alle monsters laat
daarenboven vermoeden dat het hier meestal om subsolvusgranieten gaat»
die bijgevolg uitkristalliseerden bij relatief lage temperatuur en
in H20-rijke of gesatureerde omstandigheden. De groepering van de
monsters in de buurt van het minimaal quaternair smeltpunt bij relatief lage pHpO (0,5 Kbar) is zeer goed te korreleren met het voorgaande, aangezien subsolvusgranieten enkel kunnen ontstaan bij meer dan
0,5 Kbar.
Dit wijst erop dat de onderzochte granieten van Rwanda en
Burundi -afgezien van hun ouderdom of textuur- steeds onder sterk
gelijkaardige omstandigheden werden gevormd.
Slechts enkele monsters vallen buiten de certrale driehoek.
Volgens TUTTLE en BOWEN (1958) zou men deze gesteenten niet tot de
normale granieten mogen rekenen. Het is echter voorbarig, in het
licht van de volgende paragraaf om. aan deze gesteenten een metasomatische oorsprong toe te kennen.
36.2. Het An-Ab-Or diagram
Het An-Ab-Or diagram wordt op dezelfde wijze geconstrueerd
als het vorige diagram. Het geeft vooral informatie over de samenstelling van de veldspaten en granietische gesteenten.
Het An-Ab-Or diagram dat ontwikkeld werd door TUTTLE &
BOWEN (1958) (fig. 3.4) is gebaseerd op gegevens betreffende dezelfde
571 granieten die gebruikt werden voor het opstellen van het Q-Ab-Or
diagram. Hieruit blijkt dat een veld kan afgebakend worden waarbinnen alle granieten gelegen zijn. Ook alle onderzochte gesteenten van
Rwanda en Burundi vallen binnen dit veld.
In het An-Ab-Or diagram van KLEEMAN (1965) (fig. 3.5) wdrdt
eveneens rekening gehouden met het kwartsgehalte van het systeem,
waardoor het hier in feite om een quaternair diagram gaat. Enkel de
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projectie van dit systeem op het An-Ab-Or basisvlak wordt weergegeven.
Volgens KLEEMAN bestaat er hier een betere overeenkomst tussen de
granietische samenstelling en de thermale depressie dan in een Q-AnOr diagram. Het verloop van deze thermale depressie wordt weergegeven
door de twee volle lijnen, terwijl beide stippellijnen de maximale
breedte voorstellen die deze kan aannemen.
Vermits de meeste monsters van Rwanda en Burundi dicht bij
de thermale depressie gelegen zijn, kan de conclusie van de vorige
paragraaf worden bevestigd. De gesteenten zijn dus waarschijnlijk
ontstaan door uitkristallisatie van granietische magma's.
Slechts twee monsters die uitgezet zijn op fig. 5-5 liggen
ver verwijderd van de thermale depressie. We vermoeden dat ze reeds
uitkristalliseerden vóór dat de samenstelling van het magma de thermale depressie bereikte. Op basis van het Ab-An-Or diagram van
TUTTLE & BOWEN (1958) kan men beide gesteenten echter nog tot de
echte granieten rekenen.
3.7. Het K20/Al20^ diagram
Een andere grafische methode die men kan gebruiken ter
bepaling van de ontstaanswijze van granietische gesteenten DS het
K2O/AI2O, diagram (SATO, 196I). In fig. 3.6 zijn de velden voor magmatische granieten van Krijtoiaderdom en voor sedimentaire en metamorfe
gesteenten uit Japan voorgesteld. Beide velden liggen ongeveer orthogonaal ten opzichte van elkaar.
Het is operkelijk dat bij het uitzetten van de granieten
van Rwanda en Burundi een veld kan afgelijnd worden dat nagenoeg evenwijdig verloopt met dat van de magmatische granieten uit Japan. MANUS
(1968) kwam tot een gelijkaardige conclusie bij zijn studie van een
aantal indonesische granieten.
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3.8. Het APM-diagram
Dit driehoeksdiagram wordt geconstrueerd aan de hand van de
gewichtsprocenten van de alkali's (A = NapO + KpO), het ijzer (uitgedrukt als PeO) en het magnesium (MgO).
Een dergelijk diagram wordt meestal gebruikt om binnen een
bepaalde magmatische provincie de differentiatie grafisch voor te
stellen. Basische gesteenten zijn steeds rijk aan ijzer- en magnesiumhoudende mineralen, terwijl de zure gesteenten voornamelijk samen
gesteld zijn uit sterk alkalihoudende mineralen. Dit komt duidelijk
naar voren in fig. 3.7> vraarop ook de differentiatiereeks voor vulkanische gesteenten van de Neder-Zaïre is voorgesteld (TACK, 1978).
Het is duidelijk dat alle onderzochte monsters van Rwanda
en Burundi in de buurt van de zure pool van het diagram vallen. Er
kunnen echter wel twee duidelijk gescheiden groepen herkend worden.
Dit is volkomen in lijn met de nomenklatuur volgens LACROIX (3.2).
Het blijkt imir:ers dat de meest alkalirijke groep gevormd
wordt door de orthosische- en de orthosi-albietische alkaligranieten,
terwijl de andere groep bestaat uit monzonietische kalkalkalische- en
potassische granieten.

4. CHEMIE VAN DE SPORENELEMENTEN
4.1. Onderzoekstechniek en principes van instrumentele neutronenactivatieanalyse (INAA)
4l.l. Inleidende begrippen
In activeringsanalyse met thermische en epithermische reactorneutronen wordt de concentratie van een element bepaald door
meting van de activiteit, die via een (n, y) reactie in een stabiel
isotoop geïnduceerd wordt (HERTOGEN, 1974).

^9
De activiteit na een bestralingstijd tg wordt gegeven door
de vergelijking :

waarbij : A = de activiteit van het gevormde radioisotoop in
desintegraties per seconde
-2
-1
$.. = de thermische neutronenflux m n.cm . s
$ . = de epithermische neutronenflux m n.cm-2 . s-1
a., = de isotopische werkzame doorsnede van (n, y)
reacties met thermische neutronen in cm (practische
eenheid = barn = 10-24 cm ? )V
I = de activeringsresonantie-integraal in cm (in barn)
0 = de isotopische abundantie van het stabiele uitgangsisotoop (100 % = 1)
M = het atoomgewicht van het bestraalde element
21
N. = het getal van Avogadro (602 x 10 )
g = het gewicht van het bestraalde element in gram
S = de desintegratiefactor =

1 - exp (

0.693tg
YrrT"^ = 1 - exp (-Xtg)

met T 1/2 = halveringstijd van het gevormde radioisotoop
en X

= vervalconstante van het gevormde radioisotoop.

De activiteit (in tellen per seconde), die men meet na een
vervaltijd t, wordt uitgedrukt als :
^gem ' ^^P ®^P ^''^^^

^^'2)

waarin e : de detectie efficiënte van de detector voor de gemeten
straling
p : fractioneel voorkomen van de gemeten straling in het vervalschema van het geactiveerde isotoop.
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Hierbij geldt de vergelijking (1,2) voor de meest eenvoudige voorkomende nucleaire reactie :

^X (n, X) ^^^ X

5 Y

(1,1) en (1,2) laten dus theoretisch toe het gewicht g van het bestraalde element te bepalen. Deze zogenaamde absolute methode wordt
echter zeer zelden toegepast omdat een aantal parameters onvoldoende
nauwkeurig gekend zijn. In de praktijk volgt men meestal een relatieve methode.
In de klassieke standaardmethode wordt een gekende hoeveelheid g van het te bepalen element sim.ultaan met het monster bestraald. Als standaard en monster in gelijke voorwaarden gemeten
worden, leiden (1,1) en (1,2) tot een principieel eenvoudige uitdrukking van het te bepalen gewicht g :

^x

= \em,x
Agem,S
c ' ^s

.
.
^^'^-'

In de Ge(Li) gammaspectrometrie (HERTOGEN^ 197^) meet men
echter zelden telkadansen (A
) maar berekent men de geïntegreerde
fotopiekkadans (= fotopiekoppervlakte A -ek^* Vergelijking (1,3)
wordt dan :
g = ^ p i £ k ^ .g
^
^^piek,S
^

(1,4)

41.2. Ge(Li) gammaspectrometrie
412.1. Algemeenheden
Een simultane en instrumentele bepaling van sporenelementen
volgens de hierboven beschreven principes in complexe monsters zoals
silikaatgesteenten, werd alleen maar mogelijk door de opkomst van de
hoge resolutie Ge(Li)-gammadetectoren. De twee voornaamste vereisten, waaraan dergelijke Ge(Li) detectoren moeten voldoen, zijn
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respectievelijk een hoog oplossend vermogen (resolutie) en een groot
bruikbaar volume. Zo werden er grote nauwkeurige detectoren ontwikkeld met een bruikbaar volume 35 en 75 cm'^. Nu blijkt echter dat het
gecombineerde effekt van een aantal factoren als gevolg heeft dat
zelfs deze nauwkeurige grote Ge(Li)-detectoren minder geschikt zijn
voor het meten van laag energetische garnmastralen in complexe spectra.
Nu bevatten de spectra van silikaatgesteenten een zeer groot aantal
fotopieken in dit laag energetisch gebied. Dit schept natuurlijk
problemen voor de bepaling van een aantal elementen, waarvan de meest
intense pieken of de enige pieken in dit gebied vallen. Om deze
moeilijkheid, althans ten dele^ te overwinnen is men in de INAA van
silikaatgesteenten dan ook vrij vlug gebruik gaan maken van zg. extrahoge resolutie "Low Energy Photon Detectors'' (LEPD), vmarvan het
bruikbare volume kleiner is dan 1 cm^ (HERTOGEN, 197^).
412.2. Specificatie van de gebruikte telketens
Tijdens dit werk werden de metingen parallel uitgevoerd op
grote 6e(Li) detectoren en op laag energetische fotondetectoren
(LEPD). Beide types hebben voor- en nadelen, maar het gecombineerde
gebruik van beide levert enkele interessante voordelen op. Men komt
immers tot het besluit dat een LEPD interessant wordt voor metingen
beneden de 200 keV, terwijl de grote Ge(Li) detectoren het meest geschikt zijn in het interval tussen 200 keV en 2000 keV.
Schematisch kan men de gebruikte teltekens op de volgende
wijze voorstellen (zie volgende bladzijde).
412.3. Standaard voor de simultane bepaling van meerdere elementen
in silikaatgesteenten
Zoals hoger vermeld (4.1) werkt men in de Ge(Li) garamaspectrometrie met een standaard die onder dezelfde omstandigheden als de
te onderzoeken monsters behandeld en bestraald wordt.

Telketen didac 3

Tel]<.eten didac 2

Ge(Li)
detektor

LEPD

Canberra 7229
Vol. : 55 cm5
Resol. : 2.25 keV

Ortec 8013
?
7Ö mn" X 5 nm
250eV bij 59 keV
Rescl.
460eV bij 100 kev

i
Voorversterker

Voor'/ersterker

Camberra
Model 970
EET preampli

Ortec
^fodel 117
PET preampli

1
Versterker
Canberra
Model 1^115

Veelkanaalsanalysator

Veelkanaalsanalysator

Intertechnique
Didac 4000 kan.
ADC 1000 MHz C4i|B
0.5 keV/kan.

Intertechnique
Didac 4aXi kan.
ADC 50 Mlz Cil2X
0.1 keV/kan.

COI^^ÜTER
DIGITAL PDP 11/20
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De hier gebruikte standaard is een secundaire standaard
(PU128) die door HERTOGEN op punt werd gesteld. PU128 is een
hawaiiet van de Canarische eilanden die qua samenstelling intermediair is tussen een bazalt en een meer gedifferencieerd SiO^-rijk
gesteente.
41.3. Bewerking en voorbereiding van de monsters en van de standaard
413.1. Reductie
De twaalf geselecteerde monsters werden met een kaakbreker
verpulverd tot korrels van ongeveer 2-5 mm diameter. Vervolgens we*'d
het materiaal met een "splitter" gereduceerd tot een representatief^
monster van ca 10 g. Tenslotte werden deze 10 g gedurende ongeveer
15 min. fijngemalen in een agaatmortier.
413.2. Voorbereiding van de monsters
Om foutenbronnen i.v.m. telgeometrie zoveel mogelijk te
vermijden, is het vereist monsters met een identieke geometrische
vorm en gelijke schijnbare dichtheid te bekomen (HERTOGEN, 1974).
Dit probleem werd opgelost door de gesteentepoeders, samen met een
constante hoeveelheid was als bindmiddel, tot pastilles met een
konstante dikte en diameter te persen.
Om praktische redenen v;erden de geselecteerde monsters in
twee reeksen van zes monsters en één standaard bewerkt. In beide
reeksen werd van de m.onsters en van de standaard een constante hoeveelheid gesteentepoeder afgewogen (ongeveer 900 mg) en vermengd met
een constante hoeveelheid was (250 mg). De zo verkregen hoeveelheden
(1150 mg) werden in getarreerde polytheenbuisjes gebracht. Het vermengen gebeurde gedurende 2-3 uur in een mechanische schudmachine. Op
dat ogenblik werd verondersteld dat het gesteentepoeder en de was
homogeen vermengd waren. Vervolgens werden de pastilles geperst en
een tweede maal afgewogen. Dit is noodzakelijk om de eventuele gewichtsverliezen die optreden tijdens de behandeling te kunnen in acht
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nemen bij de verdere berekeningen.Tenslotte werden de gewichtscorrectiefactoren berekend door het nettogewicht van de standaard arbitrair
gelijk te stellen aan 1.00000 g en de nettogewichten van de verschillende monsters in functie daarvan te herrekenen(tabel 4.1).
Tabel 4.1 (-)
Standaard
PU128
gewicht monster
gewicht was
gewicht pastille
gewicht pastille
gewichtsverlies
herrekend nettowicht monster
gewichts correktief act or ('-'')

0.9022
0.2494
I.1516
schudden
1.1471
0.0045

Monster
134330 (b.v.)
0.8996
0.2498
1.1494
en

persen

0.8987

(") alle waarden zijn in
("") onbenoemd

1.00000

1.1435
0.0059
0.8950
1.00413

g uitgedrukt

Vervolgens werden de pastilles verpakt in cellofaanfolie om contamins
ties en beschadiging van de pastilles tijdens de verdere behandelingen en metingen te vermijden.
Om beschadiging van de pastilles tijdens het pneumatisch
transport van de bestralingscontainer van en naar het reactorkanaal
te voorkomen, werden de pastilles vooreerst in hard-polytheen stapeldoosjes ingepakt. De zeven doosjes werden gestapeld volgens bijgaand
schema (standaard in het midden). Het geheel werd vervolgens ingepakt in een cellofaanzakje en finaal in de bestralingscontainer geplaatst.
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Door deze stapeling en de hoeveelheid monsters die tegelijk bestraald vjorden (6+1) treden echter soms aanzienlijke verschillen op in de neutronenflux, zodat een experimentele bepaling van de
fluxgradiè'nt over de verschillende monsters vereist was. Als fluxmonitors werdengetarreerde koperdraadjes gebruikt die in een inkeping
rond de stapeldoosjes gewikkeld worden. Een week na de bestraling
werden deze koperdraadjes in oplossing gebracht en werd de aktiviteit gedurende enkele minuten gemeten. De gemeten piek werd over
een honderd-tal kanalen uitgeprint en de piekoppervlakte werd berekend (aantal tellen A ) . Vervolgens werd de verhouding gemaakt tussen
het aantal tellen (A) en het gev/icht van de Cu flux m.onitor (in mg)
(tabel h.2).
De grootste waarde werd arbitrair gelijkgesteld aan
1.00000 en de vier andere waarden werden in functie daarvan herrekend
Vervolgens werd op basis van deze waarden de theoretische verhouding
bepaald voor de twee nog ontbrekende monsters (in dit geval B en E ) .
Om de fluxcorrectiefactor te verkrijgen werd dan de waarde voor de
standaard arbitrair gelijkgesteld aan 1.00000 en alle andere waarden
werden in functie daarvan herrekend.
Tenslotte wordt de algem.ene correctiefactor voor de monster
en voor de standaard berekend door het product te maken van de gewichtscorrectie en de fluxcorrectie. Het is deze correctiefactor
die in de verdere bewerkingen zal gebruikt worden (tabel H.2).
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Tabel 4.2
A/mg
onder 1

2
3
4
boven 5

2123-1.00000
0.97250
2007-0.94536
1965-0.92558
1914-0.90155
0.88450
1840-0.86670

Fluxcorrectie

Gewichtscorrectie

Correctie
factor

A: 134330
B:122120
C:134528
Pul28

O.9255Ö
0.95175
0.97908
1.00000

0.92940

D:134420

1.02665
1.04644
1.06794

1.00413
1.00605
1.00111
1.00000
1.00134
1.00234
1.00301

Monster

E:33580
P:63865

0.95751
0.93107
1.00000
1.02803
1.04889
1.07115

41.4. Uitvoeren van de metingen en verv/erking van de resultaten
414.1. Meetschema
Om in een komplex mengsel van radionucliden met uiteenlopende halveringstijden en intensiteiten elke radionuclide zo optimaal
mogelijk te tellen, moeten verschillende metingen uitgevoerd worden.
Het meetschema dat in dit werk gevolgd werd is weergegeven in tabel
4.3. Op te merken valt dat bij elke procedure de standaard tweemaal
geteld werd : eens in het begin en eens op het einde van elke reeks
metingen.
414.2. Ordinatorverwerking van de gammaspectra
Voor een snelle stockage en verwerking van het groot aantal
spectra die gemeten werden met de verschillende telketens, werd gebruik gemaakt van een ordinatorverwerking(DIGITAL PDPll/20 ordinator).
Voor elk opgenomen spectrum gebeurde de verwerking in drie opeenvolgende stappen :
- kwalitatieve analyse van het spectrum,
- kwantitatieve verwerking van de geselecteerde pieken,
- berekening van de eindconcentraties.

IE

Tabel 4.3. Meetschenn voor langlevende radionucliden (HERTOGEN, 197^)

Grote Ge(Li) detector

Lage energie foton detector (LEPD)
Iteltype

Wachttijd
ffeettijd
6 dagen

Teltype

Geneten radionucliden

59pe, 131B^, 140^^ 141^3, 147,,

Wachttijd
Pfeettijd

1

Gemeten radionucliden

6 dagen

2 V , %c,

1 h.

l^^La, 153sm, 177^,

2-3 weken

^^Sc, 51cr, 59i^, 60,^^ 8 6 ^

59pe, 60co,

IC

IL
1 h.

153sm, 152EU; 166^0, 1^7^,

8-9 dagen

59Fe, 13lBa, ^^^La, ^^^^Ce, ^^^^d

2L

153s., '^hn,

239^(Ü)

l^^Ho, 169^, 177^^

151B;,

(l^^La),

l^lRf. 233p,(^)

152EU,

16°^. 1^5^^

1-2 h.

l^^Hf, ^33pa(-ih)^ 239j^p(U)

Ih.

177LU,

3-5 weken

51cr, 59pe, 131B^^ 141,^^ 147J,,

3-5 weken

^6sc, 51cr, 59pe, ^co, 86^^

3L

152EU, 153^,

160^^

170^

3C

(85sr), (95zr), (13^Cs)
2 h.

5-8 h.

1 6 % , 181^^^ 182^^ 233p^(^)

^•ü

2C

15lBa,

152EU.

^ % > , iSlRf, I82a^, 233p^(^)
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4142.1. Kv;alitatieve analyse van de spectra
Dit behelst de lokalisatie van alle aanwezige fotopieken
in het spectrum door de ordinator, het onderzoek van de piekbreedte
en de omrekening van de kanalen van de detectieapparaten in energieën. Hierbij werd gebruik gemaakt van de programma's SEQAL voor de
grote detector en LEPSAN voor de kleine detector. Voordat overgegaan
werd tot een verdere kwantitatieve verwerking van de spectra^ werd
steeds aan de hand van de print-outs gecontroleerd op de aanwezigheid van onverwachte interferenties en pieken, alsook op abnormaliteiten zoals piekverschuivingen, gestoorde kanaalinhouden, enz.
4142.2. Kwantitatieve verwerking : programma LESDEP
Dit programma behelst in een eerste stap de verwerking van
de geselecteerde fotopieken (fig. 4.1) door de berekening van de
piekoppervlakte en in een tweede stap de bepaling van de concentratie
verhoudingen van de onbekende monsters t.o.v. de twee metingen van
het standaardgesteente. Deze dubbele meting van de standaard was een
extra zekerheid, daar één enkele foutieve meting (o.a. door defekten
aan telapparatuur) het verlies van de hele serie impliceert.
Tevens werden bij de berekening van de concentratieverhoudingen via ponskaarten verscheidene parameters ingevoerd, die toelieten de resultaten van elke reeks te normaliseren. Deze parameters
waren onder andere :
- eventuele verschuivingen van kanaalnummers van de geselecteerde
pieken,
- tijdsverloop tussen het begin van de eerste meting in de telreeks
en het begin van de meting van het te verwerken monster in dezelfde
reeks,
- definitieve correctiefactor van het monster,
- tijdsverloop tussen het einde van de bestraling en het begin van
de meting van het monster.

-T

ES""''

86
•''Rb (10766)

c

Fe (1099.3)
—^46
Sc(1120.5)

* ^

152 Eu(12pakeV)
— 181 HT|[ 133.01
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r«'Co(1173.2)
1SI
Ta 02214)

é-»51 Cr(320.1)

y

Hf(i82X))

monster £,5665

Fig. 4.1.

spectrum na 2 u tellen op een grote Ge(Li)detector,
De aangeduide pieken werden gebruikt voor de
bepaling van het sporengohalte.
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4l42.3. Berekening van de eindresultaten
41423.1. Berekening van de gemiddelde concentratieverhouding tussen
monster en standaard
Voor elementen die een bepaling toelaten op verschillende
fotopieken, eventueel nog in verschillende metingen, geeft het programma LESDEP verschillende resultaten (variërend tussen 2 en 30
naargelang het te bepalen element) zodat voor de bepaling van de gemiddelde concentratieverhouding gebruik moet gemaakt worden van een
statistische bewerking. Hiervoor werd het programma JULIA gebruikt.
Dit programm.a be^^kent enerzij'ds het gewogen gemiddelde van de reeks
resultaten, samen met haar de standaardafwijking en de kohsistentie2
test (x -test). Anderzij'ds werd ook het rekenkundig gemiddelde met
corresponderende standaardafwij*king en konsistentietest (t-student
test) berekend.
Naargelang het aantal resultaten en de waarden van de
2
X - en t-student-test, werd dan het rekenkundige of het gewogen gemiddelde geselecteerd als definitieve waarde voor de concentratieverhouding.
41423.2. Berekening van de concentraties
Door de vermenigvuldiging van de definitieve concentratieverhouding met de aangenomen concentratie in het standaardgesteente,
berekent men uiteindelij*k het gehalte van elk element in het te analyseren monster.
Er kan tenslotte nog op gewezen worden dat de akkuraatheid
van een analyseresultaat nauw samenhangt met de akkuraatheid van de
standaardconcentratie.
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i|.2. De analyseresultaten
42.1. Algemeenheden
Van elk van de petrografische typegroepen werd minstens één
monster geselecteerd en onderzocht op het gehalte aan sporenelementen.
In totaal werden twaalf sporenanalyses uitgevoerd, waarvan zeven op
monsters uit Burundi (type-groepen B) en vijf op monsters uit Rwanda
(type-groepen R).
In totaal werden 21 elementen met INAA bepaald (tabel 4.4).
Twee daarvan (Na en Fe) zijn hoofdelementen, die reeds volgens de
klassieke methodes geanalj^seerd werden. Ter vergelijking werden de
resultaten van deze twee hoofdelementen ook in tabel 4.4 opgenomen.
Onder de 19 andere elementen vindt men de belangrijkste lanthaniden
(zeldzame aarden), Th, U, Sc, Cr, Co, Rb, Ba, Hf en Ta.
Tabel 4.4 vermeldt naast de absolute concentraties (in ppm)
en het 95 % betrouwbaarheidsinterval (de kans dat de werkelijke waarde
schommelt tussen ± B.I. is 95 %)» ook de chondriet-genormaliseerde
waarden van de lanthaniden. Deze chondriet-normalisatie werd ingevoerd door MASUDA (1962), omdat het zeer moeilijk is op de grafieken
te werken met de absolute concentraties van de Z.A. De Z.A.-concentraties worden dus beter element per element "genormaliseerd" op de
gegevens van de chondrietische meteorieten. Daartoe wordt de concentratie van elk element van de reeks gedeeld door de overeenkomstige
waarde van de chondrieten. Voor de gemiddelde waarde van de lanthaniden in de meteorieten werd gebruik gemaakt van de gegevens vermeld
door HERTOGEN (1974).
42.2. Bespreking van de voornaamste elementen
Fe en Na worden in tabel 4.4 weergegeven in gewichtsprocenten van hun respectievelijke oxiden. Als men deze resultaten vergelijkt met de gegevens van de totaalanalyses, blijken geen al te grote
afwijkingen op te treden.

Tabel 4.1|. - Resultaten van de sporenanalyses
a : concentratie
b : 95 % betroa«dc»aarheidslnterval
c : genormaliseerde waarden.

De gegeven waarden zijn in ppm voor a en b
uitgenomen voor Na en Fe waar ze uitgedrukt
zijn in gewichtsprocenten NajO en ^©2^3
De Ho en Tm waarden zijn onnauwkeurig
O : gegevens uit de totaalanalyses
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De gemiddelde Rb-concentratie bedraagt 220 ppm. HURLEY et
al. (1962) en HEDGE (1966) vermelden als gemiddelde Rb-concentratie
in granieten respectievelijk I96 ppm en 190 ppm. Ten opzichte van
deze gemiddelden zijn de granieten van Rwanda en Burundi bijgevolg
enigszins aangerijkt aan dit element.
De meeste Sc-concentraties liggen lager dan 15 ppm. De
gesteenten met concentraties van 498 ppm, 78 ppm en 386 ppm vallen
hier duidelijk uit de toon. De in de litteratuur vermelde gegevens
over het Sc-gehalte van granieten blijken analoog te zijn met de
resultaten van de granieten uit Rv;anda en Burundi. Immers PROHLICH
(i960), TUREKIAN & WEDEPOHL (I961) en VINOGRADOV (1962) vermelden
respektievelijk Sc-gehalten van 1 ppm, 4,1 ppm en 25 ppm.
De hoogste Co-concentratie is 4,11 ppm. Deze lage concentraties werden eveneens gevonden in granieten uit andere gebieden :
REILLY & SHAVJ (1967)
RIEHM et al. (I960)
CARR & TUREKIAN (1961)

: 4,4 ppm voor
: 3,2 ppm voor
: 1 ppm voor
gehalte
7 ppm voor
gehalte.

granieten uit NW Ontario,
granieten uit het Zwarte Woud,
granieten met een laag Cagranieten met een hoog Ca-

Het Ba-gehalte bedraagt meestal enkele honderden ppm. Twee
monsters met respectievelijk I678 ppra en 2265 Ppm vallen hier uit de
toon. Toch zijn ook deze hoge waarden nog te korreleren met de
litteratuurgegevens voor granieten,aangezien Ba-gehalten tussen 223000 ppm vermeld worden (WEDEPOHL, I969).
Sc en Co worden vaak gebruikt om onrechtstreekse informatie
in te winnen over het gehalte aan mafische en opake mineralen in het
geanalyseerde gesteente. Het blijkt immers dat het gehalte aan Sc
het gehalte aan mafische mineralen reflecteert, daar deze laatsten de
eigenschap bezitten om Sc te concentreren (PREY et al. 1971). Het
verband tussen het Sc-gehalte en de kleurindex van alle geanalyseerde
gesteenten is weergegeven in fig. 4.2. Ook hier is de overeenkomst
met de literatuurgegevens sprekend.

opaak (7e)
Co (ppm)
A

•

^ Co

a—-o opaak

12

KI

2Q-Sc(ppm)

•

• Sc

0 . - - 0 KI

B^ B2 B3 B3 B^ B5 Bg
Fig. A.2, A.3
Co versus opaak
Sc versus Kl

f^la f'lc ^2 ^2

^3
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Op analoge wijze weerspiegelt Co het gehalte aan opake
mineralen (HERTOGEN, J.^ persoonlijke mededeling). Deze algemene
vaststelling wordt ook bevestigd door de analyseresultaten op de gesteenten van Rwanda en Burundi (fig. 4.3).
Uit de litteratuurgegevens blijkt dat het Th-gehalte in
granieten sterk wisselt zowel van streek tot streek als binnen eenzelfde gebied. Ondanks het feit dat het dus m.oeilijk is een betekensvolle gemiddelde waarde voor het element naar voren te brengen,
neemt men aan dat het gemiddelde Th-gehalte van granieten meestal
schommelt tussen 10 en 20 ppm. Eenzelfde heterogeniteit in de Thgehalten vinden we terug in de granieten van Rwanda en Burundi
(tabel 4.5). De gemiddelde v/aarde bedraagt hier 24,4 ppm.
Tabel 4.5

Th-gehalten (ppm)

Burundi

Rwanda

BI : 260
B2 : 26,7
B3 : 64 en 329
B4
17,2

^lA

B5 :
B6 :

5,5

57,8

^IC : 1,7
R2 : 18 en 27,2
^3

: 26,1

67,1

Precambrische micagraniet (Oekraïne schild)
PILIPOV & KOMLEV (1959)
: 33
Conway graniet (New Hampshire)
ADAMS et al. (1962) ; ROGERS et al. (1965) : 56
Precambrische granieten uit de Rocky Mountains
(PHAIR & GOTTFRIED (1964)
: 16
Southern California batholiet
ROGERS (1964)
: 8
De grote concentratieverschillen die optreden bij de Thgehalten in granieten vindt men ook terug bij de U-gehalten. De gemiddelde waarden voor de U-concentraties die door de meeste auteurs
worden vooropgezet gaan van 2 tot 10 ppm. Voor Rwanda en Burundi
zelf vonden we een gemiddelde van 6^9 ppm (tabel 4.6).
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Tabel 4.6.
Burundi
BI
B2
B3
B4
B5
B6

Rwanda

4 ,8
^lA • 6,2
1 .4
^IC '' 15,5
9 ,8 en 9. 2
4,2 en 4,4
\
•'
6 .4
R,
: 6,8
3
7 .4
6 ,2

U-gehalten (ppm)
Andere plaatsen
Luzy graniet (Frankrijk)
COULOMB (1959)
: 4,2
Precambrische micagranieten
(Oekraïne) PILIPPOV &
KOMLEV (1959)
: 5,7
Conway graniet (New
Hampshire) ADAMS et al.
(L962) ROGERS et al. (1965): 15
Granieten en granodiorieten
uit de Southern California
batholiet. ROGERS (1964) : 2,4

Elk van de geanalyseerde lanthaniden (Z.A.) vertoont sterk
wisselende absolute concentraties binnen de onderzochte granietreeks.
Teneinde de verschillende granieten beter onderling te vergelijken,
werden alle genormaliseerde gegevens grafisch voorgesteld op de fig.
4.4 en 4.5 volgens het systeem van CORYELL-MASUDA (1962). Twee
vaststellingen dringen zich hierbij op.
1. op ëên uitzondering na vertonen alle gesteenten een belangrijke
negatieve Eu-anomalie (42.3) j
2. er is een algemene aanrijking van de lichte Z.A. ten overstaan van
de zware Z.A. (42.4).
42.3. Eu-anomalieën
Zoals uit de chondriet-genormaliseerde curven duidelijk tot
uiting komt (fig. 4.4 en 4.5) vertonen alle monsters belangrijke
Eu-anomalieën.
Het is reeds lang gekend (GOLDSCHMIDT, 1958) dat van de
Z.A. alleen europium in magmatische omstandigheden als tweewaardig
kation kan gestabiliseerd worden. Dit kan in bepaalde geothermische
processen leiden tot een scheiding van Eu en de andere Z.A. Alhoewel
de juiste verklaring van deze Eu-anomalieën controversioneel blijft
is het niet denkbeeldig dat ze ontstaan ten gevolge van de bijzondere

10^

type-groep
Ria

10

10

La Ce
Fig. 4.4

Nd

Sm Eu (Gd) Tb (Dy) (Ho)

(Tm) Yb Lu

Chondriet - genormaliseerde kurve voor de monsters
uit Rwanda

10 3 I-

10

10

La Ce
Fig. A.5

4-4
Nd

Sm Eu (Gd) Tb (Dy) (Ho)

(Tm) Yb Lu

Chondriet-genormaliseerde kurve voor de monsters
uit Burundi
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kristallochemische eigenschappen van de veldspaten, die preferentieel
Eu
opnemen in hun kristalrooster. Typisch is dat positieve Euanomalieën enkel voorkomen in veldspaatfenokristen. waarbij in de
residuele vloeistof een negatieve Eu-anomalie ontstaat.
Eu-anomalieën kunnen kwantitatief gedefinieerd worden als
Eu _ Eu(ppm) geobserveerd/Eu(ppm) chondriet
Eu" " Eu(i3pm) geïnterpoleerd/EuCppm) chondriet
waarbij Eu(ppn) geïnterpoleerd de concentratie is, die verwacht wordt
in afwezigheid van elk afwijkend gedrag van Eu. De waarden van deze
Eu-anoraalieën zijn eveneens weergegeven in tabel ^.4. Er dient op
gewezen dat bij zg. positieve anomalieën de waarde van voormelde
verhouding hoger dan één is, terwijl bij negatieve anomalieën deze
steeds lager dan één wordt.
42.4. Z.A.-fractionering
Uit de figuren 4.4 en 4.5 blijkt dat in de loop van de
petrogenese de Z.A. zich niet als een homogene groep gedragen, maar
dat er een zekere fractionering optreedt^ die blijkbaar gekoppeld is
aan de ionenstraal van de verschillende elementen. Het is duidelijk
dat er in de granieten van Rwanda en Burundi een relatieve aanrijkin§
heeft plaatsgevonden van de lichte Z.A (La-Eu) ten opzichte van de
zware Z.A. (Gd-Lu). De graad van deze fractionering kan men weergeven door de verhouding te naken van de concentraties van lichte en
zware Z.A. :
ppm La-Eu
ppm Gd-Lu
Uit de litteratuurgegevens blijkt dat voor de meeste gesteenten van de aardkorst en ook bij bepaalde meteorieten deze verhouding groter is dan 1, zodat men kan stellen dat er in deze gesteen
ten een aanrijking van de lichte Z.A. plaatsgegrepen heeft (V/EDEPOHL,
1969).
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Een vereenvoudigde voorstellingswijze van de Z.A. fractionering bestaat erin de verhouding van de beide eindtermen van de
Z.A.-reeks weer te geven (PREY, BUMA & WONES, 1971). Dergelijke
verhoudingen, in casu y^VfR-^-i , werden voor de onderzochte monsters
berekend en zijn aangegeven in tabel 4.7.
Tabel 4.7.
Type-groep
BI
B2
B3
B5
B6

La/Yb
32
18,5
5 en 4,3
7,
7,5
31

Type-groep

La/Yb

R^^

24

%C

7

R3

12,6

Het voorstellen van deze C.A.-fractionering in functie van
het % gehalte van de belangrijkste hoofdelementen laat toe bepaalde
trends naar voor te brengen. Een welbepaalde geochemische verklaringvoor het verband tussen de Z.A. en de hoofdelementen kan echter niet
gegeven worden zonder verder onderzoek.
Een vluchtige blik op de fig. 4.6 en 4.7 wijst erop dat
de monsters met een matige Z.A.-fractionering (+ 20) een hoger gehalte aan AlgO,, CaO, MgO, 'Pe^Oj^y m&^O en K2O bezitten dan die met lageen hoge Z.A.-fractionering (respectievelijk < 10 en > 30). Het boogvormige patroon, dat hierdoor tot uiting komt, is vooral uitgesproken
in het geval van de granieten van Burundi.
42.5. De K/Th, K/U en Th/U verhoudingen
Als men de K/Th, K/U en Th/U verhoudingen berekent voor
diverse gesteentetypes uit de aardkorst, dan zou men normaal verwachten dat deze nagenoeg konstant zijn. Inderdaad vertoont Th de
neiging om samen met K voor te komen, terwijl anderzijds Th en U
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verbonden zijn door de desintegratiereeksen van verschillende üisotopen en waarin o.m. Th-isotopen voorkomen.
De gemiddelde K/Th en K/ü verhoudingen voor de aardkorst
bedragen respectievelijk 3.10-^ en 1.10 (tabel i!.8). De gemiddelde
Th/U verhouding schommelt tussen 3,5 en 4. Voor granieten in het
bijzonder neemt deze echter waarden aan van 4 en hoger (4-5,5).
Tabel 4.8 geeft de berekende K/Th, K/U en Th/U verhoudingen
weer voor de onderzochte m.onsters, alsook de waarden voor enkele
granieten uit andere werelddelen. Het blijkt dat zowel bij de gesteen
ten van Rwanda en Burundi als bij de referentiegesteenten belangrijkverschillen kunnen optreden met hogervermelde gemiddelden. Berekent
men echter het geraiddelde van alle geanalyseerde monsters, dan blijkt
deze waarde niet zoveel van dit aardgemiddelde af te wijken.
De extreem lage Th/Ü waarden van B3ii B5 en RIC alsook de
hoge waarde voor B 6 kunnen moeilijk verklaard worden. Een fout in de
analyseprocedure of in de verwerking van de analyseresultaten is
echter onwaarschijnlijk, vermits de geciteerde waarden gemiddelden
zijn, die berekend werden uit verschillende fotopiekverhoudingen. Een
verder onderzoek op gesteenten eveneens afkomstig uit de vindplaatsen
van B 3 , B 5 en B 6 kan hierin misschien enige klaarheid brengen.
Analoge opmerkingen kunnen geformuleerd worden voor de K/Th
en K/U verhoudingen in de granieten van Rwanda en Burundi. Ook hier
blijken extreem hoge en/of extreem lage waarden voor te komen, die
op het eerste gezicht niet kunnen verklaard worden. Het feit dat de
onderzochte gesteenten in mindere of meerdere mate afwijken van de
aardgemiddelden is echter niet verwonderlijk in het licht van de
litteratuurgegevens. Uit deze blijkt immers duidelijk dat de K/Th
en de K/U verhoudingen aan schommelingen onderhevig zijn en slechts
toevallig het aardgemiddelde benaderen.
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Tabel 4.8
Type-groep

K/ü("")

K/Th(«)

BI
B2
B3
B4
B5
B6

1,81
7,18
5,85 en 1,70
1,77
6,12
0,63

0,98
3,39
0,38 en 0,61
0,48

RIA
RIC
R2
R3

1,13
12,5
2,45 en 1,65
1,59

1,06
0,14
1,05 en 1,03
0,60

Gemiddelden
Andere
granieten

0,90

3,69
0,97 en l3l3(4)
0,75 (5)

3,5
Aardgemiddelde

0,45
0,68

3

Th/U

5,4
^,7
0,7 en 3,6

2,7
0,7
10,9

9,3
0,1
4,3 en 6,2

3,9
4,38
5,8 (1)
3,7 (2)
3,8 (3)

(6)

1

3,5 - 4

(") Alle gehalten zijn te vermenigvuldigen met 10
("") Alle gehalten zijn te vermenigvuldigen met 10
(1) Precambrische micagraniet (Oekraïne)
PILIPPOV 8= KOiyiLEV (1959)
(2) Conway graniet (New Hampshire)
ADAMS et al. (1962)
ROGERS et al. (1965)
(3) Graniet en granodioriet uit de Southern California Batholiet
ROGERS (1964)
(4) Westerly graniet (Mass.)
PREY (1971)
(5) Naragansett pier graniet (Rhod. Isl.)
PREY (1971)
(6) Cape Ann graniet (Mass.)
PREY (1971)

66

-4.3. Verband tussen de petrografische types en de geochemische
kenmerken
M3.I. 2.A. gehalten
De chondriet-genormaliseerde waarden van de Z.A. van alle
onderzochte gesteenten werden verwerkt met een door OP DE BEEK ontworpen ordinatorprogramma, dat toelaat verwantschappen tussen verschillende analyseresultaten grafisch voor te stellen in functie van
de procentuele dissimilariteit, die deze resultaten onderling vertonen. Het uiteindelijk resultaat is als een dendrogram voorgesteld
in fig. M.8.
We zien dat op basis van 10 % dissimilariteit slechts twee
verwante groepen kunnen onderscheiden worden. Deze groepen worden
gevormd door respectievelijk de type-groepen RIC, B3, B5 en Bk, R2s
R3» RIA. De overige monsters vertonen slechts verwantschap bij een
dissimilariteit groter dan 10 %.
Aangezien slechts de helft van de monsters beneden de 10 %
dissimilariteit duidelijke groepen vormen, kan men zich de vraag
stellen hoeveel belang in dit geval mag gehecht worden aan de aangegeven verwantschappen. Het is dan ook aangeraden deze resultaten
slechts als voorlopig te beschouwen en ze slechts te weerhouden, indien later andere gegevens in dezelfde richting zouden vjijzen.
43.2. Eu-anomalieën
In het licht van v;at vermeld werd in 42.3. kunnen de Euanomalieën eveneens helpen om bepaalde korrelaties tussen gesteenten
door te voeren.
Uit de analyseresultaten (tabel 4.3) blijkt dat de petrografische groepen BI, RlA en B 4 de minst uitgesproken negatieve Euanomalieën (0,58-0,61) vertonen. In de overige gesteenten zijn de
Eu-anomalieën eveneens negatief, maar ze zijn merkelijk belangrijker.
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Als gemiddelde waarde kan hier 0^39 opgegeven worden. Bij deze gemiddelde waarde werd zelfs geen rekening gehouden met het gesteente
B3 (0,06).
Het is opmerkelijk dat de sterkte van de Eu-anomalieën niet
gekoppeld is aan de chemische samenstelling van het onderzochte graniettype. Ook schijnt er geen duidelijk verband te zijn met de graad
van de vervorming (textuur) en met de ouderdom van het geanalyseerde
gesteente.
De positieve Eu-anomalie in de graniet vs.n type-groep B2
(I573) kan ons inziens in verband gebracht worden met de hypothese
van kristalloblastese van de veldspaten onder invloed van de tektonische vervorming. Deze tektonische vervorming ging blijkbaar gepaard
met een beperkte aanvoer van Eu-voerende oplossingen in het granietmassief, waarbij later het Eu gefixeerd werd in de groeiende veldspaatfenoblasten.
43.3. Rb- en Ba-gehalten
Wanneer men de concentraties van Rb van de verschillende
onderzochte gesteenten naga'at (tabel H.k) kan men opnieuw twee (groepen onderscheiden. Relatief lage Rb-concentraties worden opgemerkt
in de gesteenten BI, RIA, B2 en B 4 (gemiddeld 153 Ppm), terwijl de
gesteenten B3, B5, B6 en R2 relatief aangerijkt zijn aan dit element
(gemiddeld 268 ppm).
Anderzijds zijn de gesteenten van de type-groepen BI, RIA,
B2 en B4 opvallend rijk aan Ba (gemiddeld 784 ppm), terwijl de overige slechts geringe concentraties van dit element bevatten (226 ppm).
43.4. Z.A.-fractionering
De Z.A.-fractionnering van de onderzochte gesteenten varieert
sterk van gesteente tot gesteente (tabel 4.7). Opnieuw kunnen bij de
onderzochte monsters twee groepen onderscheiden worden, nl. BI, RIA,
B2, B 4 (met een gemiddelde fractionering van 23) en B3, B5, B 6 , R3
(met een gemiddelde fractionering van 12).
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43.5. Besluit
Uit wat voorafgaat komt een duidelijk parallellisme naar
voren tussen de Z.A.-fractionering, de Rb- en Ba-concentraties en d
de grootte van de Eu-anomalieën van de onderzochte gesteenten. Al
deze parameters worden blijkbaar niet beïnvloed door de globale
chemische samenstelling van de gesteenten. Toch bestaat er geen
korrelatie tussen voormelde parameters en de textuur en ouderdom van
deze granieten.
Hierbij dient echter opgemerkt dat dit parallellisme in
sterk kontrast staat met de klassifikatie, die voortvloeit uit het
dendrogram volgens OP DE BEEK (43.1).

5. ALGEMENE CONCLUSIE
Uit het petrografisch onderzoek is de uniforme mineralogische samenstelling van alle onderzochte gesteenten duidelijk naar
voren gekomen. Een onderscheid tussen de verschillende granieten en
gneissen uit Rwanda en Burundi kan enkel op basis van de textuur gemaakt worden. Enkele van de aldus verkregen type-groepen kunnen
textureel gekorreleerd worden met beschreven granieten uit Shaba en
Oeganda.
Uit de texturele kenmerken enerzijds en uit de geochronologische gegevens anderzijds is het duidelijk gebleken dat er geen enkel verband bestaat tussen de intensiteit van de vervorming en de
ouderdom van de verschillende bestudeerde gesteenten. Op deze basis
is het dan ook niet mogelijk een "chronologische'' opeenvolging op
te stellen.
De resultaten van de totaalanalysen wijzen alle op het
intrusief karakter van de onderzochte granieten.
Wegens de heterogene chemische samenstelling van de gesteenten binnen elke type-groep, is het tevens onmogelijk gebleken
de verschillende texturele graniettypes chemisch te identificeren op
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basis van hun gehalte aan hoofdelementen.
De resultaten die bekomen werden bij' de sporenelementanalyse wij* zen op een parallellisme tussen het gehalte aan Rb en Ba,
de Eu-anomalieën en de Z.A.-fractionering. Hierbij is het zo dat de
globale chemische samenstelling van de verschillende onderzochte
gesteenten blij'kbaar onafhankelijk varieert ten opzichte van deze
laatste gegevens.
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