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alkali af organifk uppkomft; hvadan alla der.
ralter lika vål hora till denna elars J fOOl de
honingftensfyrade.

Il.

Unded'åkning af 'några i g~ann{kapet af
Fahlun funna Fosfilier; ~f JOH XN GOTT

1.IEB GAHN och JACOB BSRZELIUS.
,

(Beråttelfen år uppfatt ar BE Il Z E L I U' ,.

1. Fin/Jo.

For fIera år fedan, då tillgången af quarts
blandad -malm vid St. Kopparbergsgrufvan var
mindre betydlig, hemtades ror fmåltningea
quarts af Hr J. HENRIC GAHN Jun. fråa ett'
qvartsbrott I mil från Fahlun, ej långt från
Myckelmyra ,tåttbredvid'Jandsvågen. Jemte
quartfen forefOllo der flere mineralier , hvil.
ka, genom de forfOk J. GOTTL. GAHN der
med anftållde, funnos vara dels fOrut okånda,
dels af en fiillfammare art. Till de fednare
horde Gadolinit eller Ytterit, forn likvål en·
daft fanns i fmårre korn, och en egen tenn·
målmsart, fOrn ockfå fillan fOrefOll annat åa
i fmå infprångda gryn. Blandokånda voro

Fyra.
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Pyrophyfalithen, hvars fammanfåttning (eder·
mera underffiktes af HIS ING ER och mig, (amt
en hvit, ftråligt krumbladig, fåltfpatsartad
Renart ~ fom analyferad~s af HE DEN BER G.

Genom deffa nlineraliers narvaro fick fliiUet
ett 11ags mineralogifk ryktbarhet , och uppfOk
tes af alla frål1lmande -Mineralog~r, fom korn
mo till Fahlun. Hr J. HENRIC GAHN fOl:t
for att tid efter annan bryta delfa mineralier,
och, fiållet fick Damn af Finbo·fkårpning, der
af att Finbo år den fOrfia vid landsvågen be'·

'lågna gård, ~an traffar då man firdas ifrån det-
ta brott J oaktadt den år nåra ~ mil d~rifrån

aflågfe. •

SjeJfva quartsbrottet, få vidt man kan
:nuta af defs niirvarande fkick, år en fiående
gång i gneis af fleia alnars bredd, forn nry-,
ker ,j nordveft. Vi forefatte ofs under lop
pet af fommaren. 18 14, att, nårmare ån hit
tills fkett, underfOka de mineralier , forn hir
forefal1a, och att, få Ungt tiden det tiUi't,
genom kemifka analyfe'r beftåmma hvart och
ett fosfils art, och ehuru vi icke kunna lem
na en fullfiåndig underfOkning af alla, få hop·
pas vi dock, att hvad vi hunnit gåra fkall
"fårtjena Mineralogernas uppmårkfamhet.

Vi låto (prånga en anienlig .del, fl vål
. af gelfva gneisvåggen , forn al' quartsgå~getJ,

och'
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och ofvertygade afs derigenom, att det endaa
ir fjelfva, qvartsgången råm rorer &le minen
lier vi bår fkola omtala.

. I) Gndolinit, åfven kallad Ttter;t. For~

kommer hår infprångd i quarts, i form af fmi
korn, hvilka fillan ofverfiiga en årts ftorJek~

och någon gång funnits af ·e1t haffeInots va
lume. Nånan alla omgifvas utpå af en vittrad .
fkorpa, forn år, rod till fårgen ~. lik jernroft,
och forn' orfakar att' ftenen litt utfaller ur fin
matrix, då man onikar ge åt denna redoare en
paffande form. Någon gång finnas tecken lill
~rifialli(ationer, forn likvål alltid iro ofullkom·
liga, men låta ijpta till figuren af en oCheder.

'Stundom fynas krifiallerna itvårbrottet vara
femfidiga prismer; men om någon gång en lå
d~n kan uttagas, finner man derå inga tecken
till kriftallifation, då det utfallna ftycket till
hela fin långd betraktas. I afrigt gor deo ut
på omgifvande vittrade fkorpao att' ma~ faga
kan fiuta lill de vid Finbo fOrekommande ga
dojiniternes form.

. De likna 'for afrigt till yttre caraClerer,
åfvenfom till fina fOrhållanden for bJåsroret,
den vid Ytterby fOrekommatJde gadolioiten få

. -fullkomligt, att man ·icke kan draga i betåo
l\ande att anfe dem lor fainm& fOlfil med den
na. - Pulveriferade uppllifas de af' {yror med

lem.
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lemaing af kifeljord, och fyrorna upptaga yt- •
terjord , jernoxidul och, fOPl vi långre ned'
tko]a fe, åfven ceroxidul.· ,

Rorande denna Gadolinitarts qvantitativa
Iammanfåttning, hånvifar jag tiU Bihanget om
Gadoli"iter'lltJ.

2) P,ropIJ,/øJjtb, om hvilken jag bånviCar till
Bil.gan rorande topazllågtets fammanCåttning•.

3) .FluJJjpat., dels mo.rk violett, antingen ,
anfkjuten i {må 3fidiga pyramider, eller endaO:
fårom elt fyrenfårgadt anflog på andra mine
ralier, dels gronaktig, halfklar och. ~erb. Den
rednare utmårker fig derigenom, att .då den .
forblåsroret upplOfes i gips och utCåttes for

. -fiark. reduttionseld, ger den lUkt af ar{enik.
Arfenikhalten fås åfven om det ilammade fos-

o ,

filet digereras med concentrerad faltfyra , o och
en firom af fvafvelbunden våtgas fedan ledes
derigenom, då'litet fvafvelbunden arfenik flines.
Åfven få:; den om fos,fi1e~ decomponeras med
fvafveHyra 'j' ofverfkott och den fr~~ 'fyran ut·
drages m,ed va~ten; om då caullik. ..ammoniak
tillhlMlqas, få f~lle8 en ringa ,Jt1ipgd- ,af ett
hvitt ,flockigt puhrer, forn år en b!a!ldning ;;lf
arfenikfyr!1d kal~ me~d litet manganoxi,dul, och
.{Qm, iJ:k~utgor 2, ptocent ar ~~C~fpa~e~ .vigt.

_,;, ~},rtirom·it. Så kalla ,~i ett nyt~ v;d
,Finbo fOrek~Jl1a~4e~fosfil '. COJn:, cpl~t den

ana-
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.nalys vi derlt gjort, beftår af fIufs{pats{yrad
kal k. jord, flufsfpatsfyrad ceroxid oeh flufs
fpatsfy'rad ytterjord, och fom fåledes' utmår·
ker fig, få vål genom fållfamheten af viffa bland
defs beftåndsdelar, forn genom den ovåntade
forening, hvari de fOrekomma.

Fårgen var,ierar; år antingen mork violett
. eller grårod , eller hvit eller grå, oftafl i en

och famma fiuff omvixlande i lager. Ytan
fiundom vittrad och der merendels hvit.

Formen derb J utan yttre tecken lill kri..
Hålli fation.

Tt-'xturen half kriflallinifk, bladig i fIera
gen'omgångar. Stem~ns' maffa år deponerad
tid efterannan i Jager, af omvåxlande farger,
hvilka"vi pa ett och annatexemplar funnit
krokta eftet formen af den iboli~het, dit den
f:Hom mjuk maffa blifvit inpreffad.

Brottet i al101ånhet jemt, i ftenens natut
liga genomgångar gliinfande, oell i tvirbrott
mindre gJanls·nde. ,

Ogenomfkinlig, åfven i unterna.
"Repa~ af knifven oeh af quarts, men re•

.par 'lått flufsfpat, fom å fin ·8da icke gor re
p 'på en polerad yta a( yttroeeriten.

Fo;'ek~mmer infprangd i quarts, i regel.
bundna ftycl~en ar obeftå{Dd form, if..å. tunoa

"3nflog' liU klumpar af! IJ. i vigt.
Fia-

•
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Finnes likvål mipdre omnigt å~ något an
nat vid Finbo forefallande fosfil.

Egentliga vigten 3,447.
For blåsroret foflorar den fin fårg innan

den glodgar, och blir hvit, eller nåra hvit,
med en' dragning åt rodt. SmåIter ej fOr fig
fjelf; genom tillfats af gips fmålter den till en
perla, forn )ikvål icke j pågon grad ar hetta
blir klar, fåfom det hånder med flufsfpat. Ku·
lan år efter affvalning hvit.

Upphettad i ett glasrer orver Jamp1Agan
fosforefcerar den icke, luktar· ·Htet vidbrånd,
ger· fpår af fuk.tighet och bHrfårgJos. Den
vioJetta fårgen fynes fåledes icke vara al me.
taUitk natur.

I fint pulver upplOr~8 den lått i kokning
ar faltfyra , utanlemning och med gul ~årg.

Af (varvelfyra decomponeras ftenpulvret
'med låtthet , under utveckling af vårme och
med frisning. Decompofitionen fker my.cket
·littarean den af vanlig fIufsfpat. Den de-
componerade maflan år djupt orangeguJ och blir
genom gJodgning hvit. Den återftående mas
fan hat 'en mjoHg nlen tillika fockerfOt {mak.

, A.

I. 200 probermarker (= 6~ grammer)
fia'mmadr. och glOdgadt pulver ar valda ljufare
'bitar af ftenen decomponerades med coueen

trerad
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trerad och i glasur1 omdifiillerad fv,afvelfyra.
Maffan atraktes tilldefs {larre delen af fytao
var fOrjagad, och den pomeransgula återfioden
glOdgades, hvarefter den utkokades i Bera om·
gångar med vatten, hvartill litet faUfyra var
blandad, ,till defs den återfiående gipfen var
fuUkomligt fårglas. Den på filtrum faml.de
gipf~n vågde efter gladgning ~08~ p. m.

jJ. LOsniogen fålldes med cauRik amma.
niak; den hvita voluminafa fållningen togs
på filtrum, der den t våttades vål med vatten.
Den gulnade under ,torkning och bIet genom
glcidgoiog mårkt raRgu!. Den vågde 52 p. m.
D~n 'laftes i faltCyra med gul !årg och under
en långfam utveckling af fyrfatt faltfyregas.
L&ningeh hade ,en fockerfOt, {ammandragan
de {mak, och filldes med hvit meg af cauilikt
kali, {om i flort ofvedkott tillfattes; den fi·
laGe klara vitfkan, neutraliCerad med en fyra,
fiillde inter, ifverr då deo foril afvermåttades

-lJ1ed .fyra och· fedan blandades med cauftik am-
~n~. "

3. Lesningen, hvarur denna jord blifvit
filM, evaporeJlades 'till torrhet, uh torra
maffao glodgacles. Den vågde 23,3 prob. m.
Bebandl~ tned -CaItfyra utdrag denna derur ett
Jpår af manganoxid~ fom ]ikvål -ei- var vig-

, . bart, ,1t)~D h'vars 'natur upp~ck.tef,få vål de,ri
ge-
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genom att det fvartftade i luften., fom aE den
fårg det gal åt fosforfaJt for blbror ,då dea
rmålta kulan vidrårdes med Htet falpeteto

40 l Den 'j lo erhillna gipfen decompone
rades i kokning med en Jut af bafiJkt kolfy
radt kali; den återftående kolfyrade kalkeD
upplåfies af falpeterfyra , med CD ringa lem
ning, forn efter ny behlndling med Jut ytter
}igare decomponerades, och fedan utaD lem.
ning låRes i falpeierfyra. Upplosningen af
kalkjord i faJpeter{yra blandades med cauftik.
.amrnoniak, hvaraf ånnu en portion jord, lik
den i 2. erhållna, affkildeso. Den vågde efter
glådgning 2,66 p. mo .

Då denna analys bor- kunna vara gj()rd
utan {ardeles betydlig fOrluft, f~ tor~e det fe
lande 'kunna anfes får flufsfpatsfyrao ,Att den
na var flufsfpa~sryra i fitt rena tillftånd:, och
ej' ki{elhaltig flufsfpatsfyra (- AciduØl filicio
t1uoricum J, utråntes på tåljande fått: en gir
ven vigt fiammadt pulver af ren yttrocerit
blandades i en platinadegel med fvafveJryra;
på degeln var ett noga fiutande lock af filfver
fårut luft tått fafikittadt med en blandning af
bernfiensferniff~ och kemifktren, brind lerjord;
i en på loc.ket gjord ,oppning .fWlfkrufvades
ett filfverror, och den utvecklad,e' fyran upp.
hemtades i ett 6lfverkårl i en lOsDing at bo-

rax,

.'

,
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rax, hvilken, utan att affiitta nigon anmårk·
ningsvård portion kifeljord, fOrvandlades till
ett neutralt fluoborat af' natron, {om åfven
genom inkokning ej affatte någon kifeljord.

Refultatet ar denna analys år fåledel
231,66 p. m. gips, hvarifrån afgå 2,66 p. m.

,jord, hvilket fAledes ger 229 p. m. gips, rva
rande emot 95,26 p. ol. eller 47,63 procent
ar ftenens vigt kalkjord. Egc!n jord 52+2,66
=54,66 p. m. eller 27,33 procent, hvarefter
återRA 50,08 eller 25,04 p. c. fOr flufsfpatsfyra.

B.
.Men får att icke bero ar ett enda fOrCOk ,

repeterades analyfen ånnu en gång på flammadt
pulver ~f utletade violetta ftenbitar. 100 d.
deraf rorlorade 3,45 p. c. i vigt, forn, då fOr
råket gjordes iretort, fanns vara endaft vatten.
Det. b{linda pulvret var nu aUdeles likt det af
den mindre fårgade Renen , och fOrlorade vid
ny och fiarkare glodgning i platinadegel icke
något mera i vigt.

100 p. m. gl6dgadt pulver gåfvo, efter
cn alJdeles lika behandling med den anforda,
117,7 p. m. gips, fvarande emot 48,85 pro
cent kalkjord, (amt 26,63 p. m. egen jord,

'hvarefter iterftå 'for flufsft>atsfyra 24,52 p. ol.

I ånnu ett annat rorfåk ,erh611s 50 proc. kalk
jord' {amt 24,55 procent af den egna jorden.

, F~
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For att underfoka naturen at den egna
jorden, jemfOrdes den med andra J forn åga
egentkapen att gifva fOta falter. . Den kunde
icke vara blyoxid, emedan den med {vafvel·
fyra. gaf ett losligt falt; den kunde ick.e' eller

. yara beryllord eller lerjord , emedan den icke
loftes i cauftikt kali. Det återftod fåledes att
gitra på ytterjord och ceroxid, af hvilka båda
den fyntes vara en blandning, eqJedan den ic
ke blef få flarkt fårgad, i brinning, fom det
borde hafva fkett, ifall den varit ren ceroxid.

For att åtfkilja de båda formodaoo åmne
na, upploftes en liten portiOIl af jorden i fal.
peterfyra , afroktcs till torrhet och glodgades
till fyrans bortdrifvande. . Den rodg~la mas.
ran digererades med åttika, i tanke att denna
1k.utle lemna ceroxiden, men båda upploftes
lika och med gul tårg.

Då ceroxiden ger med fvafvelfyra och
kali ett {vårloft falt, trodde vi ofs kunna be·
gagna denna utvåg lill deras åtfkiljande. .Vi
blandade derfOre en upplosning ~f jorden i
fvafvelfyra med fvafvel(yradt ·kali., och upp
virmde blandningen, hvarvid ett hvitt kriftal·
linifkt pulver aHattes. Men då vi med det
famma underfOkte ytterjo,rdens fOrhåUande un
der lika omftåndigheter, funna vi, att åfven
den med fvafvelfyra oc:h kali gcr ett mindro

lått·
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Jåtdoft dubbelfalt. Ytterjordsraltet år dock
Iålligare ån ceroxidfaltet, få att då vi fårfkilt
upptogo det forn rorft aHattes, och fonderde.
Jade det genom ~illfats af koHyradt alkali,
erbålls ett kolfyradt olosligt falt, forn i ap
pen eld brinde fig tegelrodt, oeh får blåsrar
vifade ~lIa ceroxidens egen'fkaper. Ofvergots'
denna tegeJreda oxi~ rped fvafvelfyra, få er
hens en citrongul upplosning, fom, då bland·
Diogen efter en fiunds digefiion fick affvalna,
anfket i finå orediga citrongulakriftaller, all·
deles li~a dem af {ur fvafvelfyrad ceroxid.
Ofvergots den tegelrOda oxiden med faltfyra ,
få upplefies den med utveckling af fyrfatt falt·
fyre."gas, likt ceroxiden. - Då den delen ar
liquiduin, 'hvarur det fvårlofia dubbeifaltet till
en fior del anfkjutit, fålldes med caullik am·
moniak, erhells en hvit jord, forn ej gulna·
de i torknins:,- forn endafi fvagt fårgades vid
brånning i oppna kårl, och forn med fvafvel
fyra gaf ett fOtt falt, k!'ifiaUirerande i fneda
rhomber, hvarigenom fåledes de.p -hvita jorden
ågde ytterjordeDs eg~nfkaper"

, SedaD vi efvertygat ofs, att den erhållnl
jorden verkligen var en blandning af ceroxid
och ytterjord, återftod ofa att utfprfka i hvil
ka forhållaaden de derifuDDOS blandade"

ED {amIld mafi'a' af 145 p. m. gJOdgad
jord
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jord upplåfies i ittik" hvarefter losningen
, fålldes med kolfyrad ammoniak, {om i ftort

ofverfkott tillfattes, ocb lemnades i någu tim·
mars .naceration. Det olafta djg~rerades i tåppt
kårl med en ny qvantitet kolC. ammoniak,
fom deraf upplofte elldaO: en ringa quantitet,

. men {om lik den fårfta ammoniakalifka losnin· .
gen blef efter hand guraktig. Det olafta toga
på filtrum och glOdgades. Det lemnatle 70,65

, p. m. tegelrod ceroxid, fom likvil icke var
fri från ytterjord.

Låsningen i kolfyrad ammoniak decom· .
ponerades i kokning. fOrfattes fedaD efter det
ofvertlodiga a~ka)its bortjaganrle med Htet 'cauft. '
ammoniak J och filade.. Den glodgade fåIl·
ningen vågde 74,14. ,Den blef gul i glådg-

.ning i oppen eld, och defs låsning i faltCyra
blef gulak.tig. Den var fftledes ej fri från
ceroxid, hvilken deCsutom ej år olåslig i kalf.
ammoniak, ehuru den lofes i Ungt ringare
grad ån ytterjorden.

For att åtfkilja ytterjorden från ceroxiden
forfåkte vi flere medel, forn likvil ej ville
lyckas. Det fom kom nårmafi målet, var lik·
'vål anvåndandet af fvafvelfyradt kali, på fått

, och med de fårfigtighetsmått, fom i Bihanget ~
rorande gadolill'iternas ao&lys, fkan anfåras.

- De 24,55 proccnt. blandad rOdgul jord';
fom .
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forn i fifta forwket erh?llos, glfvo på detta
(ått 8,1 p. Co ytterjord (amt 16,45 p. c. mork
rOd ceroxid. Då ytterjorden och ceroxiden
innehålla lika qvantiteter (yre, (å{om vi ling
re fram fkola fe, oeh ceroxidens qvantitet hår

. utgor oiftan precift dubbeIt få mycket fom
ytterjordens, få fynes det, (om vore deffe hiri
fOrenade i ett beftåmdt forbåJlande, få a~t eer·
oxiden biller d~bbelt få mycket fyre, fom
ytterjorden.

Att med nigon pålitlighet bedåmma detta
losfils k~mifka conftitution ir omojligt~ Vi
kunna for det nirvarande. bloft framllåIla de
probabilitete~, emellan hvilka framdeles 'utvid
gade kunfkaper fkola decidera.

Vi hafva funnit, att llenen innehåller från
24,55 till 21,33 p. c. blandad ytterjord och

, ceroxid, ar bvilka 1 år ytterjord ach i ceroxid.
Om vi antaga medelfårfiikets reCultat 26,63,
famt att båda oxiderna innebålla 20,7 procent
fyre, få håUer ytterjorden 1,831 och ceroxi·
den 3,675 d. fyre',tilJfammans 5,51. FluCsfpats
fyran innehaIler , efter de forfok ~vi liittills i·
ga, fOr att berikna defs fammanfåttning, 77 p.c.
fyre, eller, ror att ej fiåta de Kemifters grano
lagenhet , {om tro att man i Kemien ej får
anvinda beråkningen, der det direCla fårfOkets

refultat
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Tcfultat ej kan ,liggal på vågll:.ålen; flufsfpats.
fyran måttar en qvantitet bafis, 'hvars ryre år
77 ~ (ålede•.måtle den ytterjord oc~ den eer·
oxid, fom finnu i yttroceriten, upptaga' en
~vantitet f1wsfpatsfyra, =1,15 proc. af frenens
vist. 47,63 a 50 cL kalkjord innehåUa 13,4
a 14 d. fyre, och mattas {åledes af 17,532
l 18,18 proc. af fienens vigt fiufsfpatsfyra.
Flu(sIpatsCyrans vigt gor fåledes tillfammans
24,511-5 å 25 proceat af tlenens·vigt, hvilk.et
lå nata' ofverenafiåmmer med analyCen fom
mall kao viDta, belft fOrfia rorfOket gifvit
25,04 och det andra 24,52 procent. Det
ir deraf klart, att de fUnDa haferna i {lenen
t.orekomma j form af reDa neutrala kifelfria
tIuater.

Sedan denna punkt. år afgjord, frågas : år
detta fosfil att anfe fårom cn blott mekan'jfit
bJandning af de 3 fluaterna ,eller fåfom en
blandning af o.ufsfpcat. med fluas yttrico.cericus '1
eller ir det eD blandoing af två dubbelfluater:
ett af kalkjord och ceioxid, oeh det andra
af kalkjord och ytterjord'i eller flutligen, k.an
det an{cs f!fom ett kemilkt helt, d. å. fårom ett
falt beftående af en fyra med 3 bafer?

Ingen af deffa frigor kan Alee! någon fi.
kcrhet befvlraa. ' Fosfilet. yure egenfkaper,
fornåmJigaft de1i textur , vifa J att det blifvit

IV Del-. L bil·
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bildadt genom en långfamt ocb under foråno,
made omfiindigheter fkeende fållning eller
affåttning, och icke genom kriftållifation; men
då en fållning af flerå olOsliga fåreninr;ar kan
aga rum på en gång, få kan deraf ingenting
flutas. Fosfilets betydligt ftOrre hårdhet iD
flufsrpatens, 9aktadt flufsfpatsfyrad kalkjorcJ
deraf utgor it fynes !iUkånnagifva, att dere
befiåndsdelar finnaa fOrenade i ett annat foro
hållande ån i flufsfpaten teller åtminfione att
de andra flua terne , fom deri' tiUika finnas,
måne vara betydligt, hårdare ån v.at!lig flufsfpat.

Så lange vi innu ej af andra omfiåndigo

heter, kanne en kemifk fOrening, beRående af
en fyra forenad med 3 barer, få år det icke
tillbo~ligt att i fOrtid antaga få~nes exiffeos,
på grund af en med denna likartad underfOk·
ning; och defsutom fynes ej eller analyfen.
refultat fOrmånligt fOr denna mening, emedan
1,83, forn år den Higfia fyrehalten, ej divi·
derar någorlunda jemt upp 13,5 a 14, (om
ir d'en hogUa fyrehalten.

Så lange inga dubbelfluater af kalkjord
bch ytterjord eller af kalkjord och ceroxid
iro bekanta , kan ingen ting afgoras, h varken
larande probabiIiteten af fådanas exiftcns i yUro
ceriten, eller rorande antalet af flufsfpats.par
tiklar fom åro farenade med dem flufsfpatsfy-

, rado.
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rade ytterjorden, eller mecl den flufsfpatsfyra.
o.e ceroxidep. Men då å en annan fida cerium
år en fOljellagare af ytterjord~n, och fOrekom·
mer få vil i de hår befintliga gadoliniterna ;
fom i de från Ytterby, få år det fkiil att fOr
modå, . att yuerjord 'och ceroxid bål: åro får
enade till ett dubbelfluat, af I partikei fluas·
yttricus med Sl p. fluas-cericus, hvilket fåUt fig
på en gång och i blandning med f1uas.calcicus,
och hvaraf yttroceriten har fin fiorre hårdhet
och fin nagot fiorre egentl. vigt ån den van
liga t1u[srpatenso

Oaktadt delfa åfverlåggningar virst icke
hafva upplyn något med afgorande fiikerhet
øm yttroeeritens inre kemifka confiitution, få
anfer jag dem likvål af mycken vigt, emf'dan
om man på detta fitt fårfar vid hvarje fosfils '
~rmkning, lå kommer man flutligen derhån ,
att i Mineralogien befiiimdt veta hvad fam ar
fullt fåkert, ocb hvad fom återfiår att tillfyl.
len utredas af framdeles- underfOkningar, och
Ulan bortblandar icke ofåkra ideer och fanno.
lil\beter med. pofitiva kunfkaper.

Dot numerira ,re(ultatet af analyCen har
aifvit : ..

Kalkjord • 4.7,63 till 5°,00.
Ytterjord 9,11 - 8,10.
Ceroxid' • 18,22 _o 16,45.
FluCsfpat8!y~ '25,05 - ~5,45.

L ~ Det
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Det vettentkapliga refultatet ger:
Flufsfpatsfyrad kaJkjord 65,162 - 68,18.

ytterjord Il ,612 - 10,60.
\ ceroxid 23,226 - 20,22.

Så att, i ran den fiO: anforda åfigten af Cosli·
lets ketnilka confiitution år riktig, ~et målte
Jnnehålla trån ungefår 31 till 35 proc. af det

. dubbla fluatet af ceroxid och ytterjord.

5) Tennmalm. Få~gen fvart, nAgot dra·
gande åt rodt. eller åt rodgrått. Denna Duan
cering likvil faga mårkbar.

SålIan krjOalliferad, och då iocbedrar,.
hvars florlek ej ofv~rftiger ett hampfros. Van.
ligen i fmå korn utan beftåmd for,m. SållaD
i florre klumpar. Brottet ojemt. MetalIglanlJ.
Ogenomfkinlig. Hård, repar glas.

Forekommer infpringd i quarts, pyrophy.
lalith, albit o. fl. af de hår fOreraHande fos
filierna.

Ger ett i bårjan grårodt, meD vid båttre
rifning niflan hvitt pulver.

Eg. vigteri =6,55.
For blås,ror fOrandras den icke. Angripes

tregt ar fosforfalt , blir hvit och ger ingen
fårg åt glafet. Om finrifvet pulver famman~

fmåltes med fosforfaltetj upplofes aJltfammanl
efter fort fatt påblåsning, men glaret får ingen
mårkbar fårg, hVlrken i yttre eller iare lågan.

Af
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Af borax låfea den littare till ett halfklart •
grlaktigt glas, hvars fårg och klarhet genom
affvalningicke forandras. Det fordras en fior
tillfats aU gara glafet fullt oklart. Glaret mule
nar ej, eller obetydligt då det å nyo lindrigt
upphettas. Med foda ger den, i pulver an
vind, omnigt tennkulor, dåden påbliifes med
råkig reduaionslåga. QvantiteteD af reduce-

"adt ten~ åkes innu mer, om litet borax till·
.fittes.

Angripes ej af fyror.
Fårlorar endaft hygrofcopi'fkt vidbångano

de vatten då den uppgloogas.

I. 100 p. m. flammadt, och glOdgadt, nå
ftan hvitt pulver af tennmalm (måltes med 500.

p. m. cauRikt kali i filfverdegel vid lindrig
glodgning en· half timme. Den grona mafi'an
upploRes i vatten; det klara affkilldes och måt
tades i glaskårl med. faltfyra ~ hvaraf det fOri\
mIldes , men fedan genom till(ats af DIer fyra
bleI åter kla~t.

2. Det oloRa digererades i tåppt kårl med
hydrothyon~mm,oniak.. pet af denne oloRa
togs på filtrum och .aftvattades fOrft med vat
ten och fedan med falt fyra ; den oloRa delen
vågde efter glodgning 2,5 p. m., och fOrholl
fig i dermed anftillda prof (årom tantaloxid.
(Se vidare långro~ fram).
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g. Låmingen ifaltfyr. {rån I) blandade.
med både den hydrotbyon.ammODiak och den
{altfyra , bvarmed tantaloxideo blifvit tvittad.
Derefter ledde. derigenom en ftrom af fvaf·
veJbunden våtgas-, få ·långe någon fiUning der';
al uppkom. Den gula :fållDingen togs på fil.
trum, tvåttadea och decomponerades fedan med
kungsvatten~ hvaraf den utaD lemning upp
loftes. Den fålldes foril: med cauftik ammo
niak, och fedan tillfattes J for att affkilja all .
hinterhalt af tennoxid J bemlleDsfyrad amma
Biak, till. liqvidum ej mer grumlades deraf.
Den erhållna fållningen vigde efter tvittoiDg
och glodgning, 9:!,4 p. 'm.

4. Den med fvafvelbunden våtgas fållda.
våtfkan koktes med falpeterfyra, neutralilera
des med 81muoniak och fåUdes fedan med bel'l1"
fiensfyrad ammooiak. Fillningen var blekråd,
men blekare ån bernftensfyrad jernaxid. Den
vågde J efter fårbrånning i oppen eld, ~,6 p. DI.

Behandlad med faltfna, upploftea rod jernoxid,
och 1,2 p. m. lemnades 'oloft, fom for blås
ror med foda reducerades till tenn, Och v.ar
råle~es en hinterbalt af tennoxid. Aternåt rå-
ledes 1,4 p. m. for jernoxid. .

5. Den med bernftensfyrad ammoniak BIl
~a vitfkao blandades i tippt kårl med hydro
thyon.ammoniak, hvam en arumliIJg uppk=Jt

lom,
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forn., fe_n den §unkit, var rodgul. Det klara
afhålldes, o~ det fallda loffes i faltfyra, hvar'
efter det kokande fiilIdes med baUlkt kolfyradt
kali. Den glodgade f~llningen gaf 0,8 p. ID.

manganoxid.

6. Den med hydrothy.on.ammooiak fållda
våtfkan blandades med oxalfyrad ammoniak,
.cch kulet korkades. VitJka.n behåll fig klar.
Tennmalmen i~håller derfOre ingen kalkjord.

Analyfen har fåledes gifvit:
Tennoxid • 93,.6.
Tantaloxid. • 2,4.
Jernoxid • 1,4.
Manganoxid 018.

98,:.
Tm fina yUre caraaerer fiiiller fig denna

tennmalm bredvid tantalit , wolfram och de
fDsfilier, fom 1)afva en blandning af jernoxidul
och manganoxidul tm balis. Det ir fåledes
all anledning att fOrmoda, att de fmå qvan·
ti~eter af jernoxid och manganoxid, fom ana
Iyfen framdragit, tillhora denDa tennmalrn vi
fendtligt .och fOi'orfaka den tydligafkillnad , fom
.~ger rurn emellan Finbo te~nmalm', och den

. ifrån Cornwall, foD,1 år genomfkinlig, ,mycket
hårdare , at ~n fiorregravitas fpecifica, och
i hvilken KLAPROTH fann endail: tennoxid.
Au .de elea.rqpoutiva oxidernBS qvantitet år

lå
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få ringa, jemforelfevis med den elearonegati
va oxidens och med ders betydliga fyrhalt,
ir egentligco intet bevis emot deona mening,
emedan teunoxidea har en gaofka ringa mitt
øjngscapacitet, eoligt de forffik. derofver, bvil
ka jag (or lange fedan utgifvit. Det vore e
mediertid fOr mycket fordeat , att vid få ftora·
olikheter j beRåndsdelamu relativa qvantite
ter vilja beftåmma multiplema af baCernu fy
re j teonoxiden, ifveofom det ir fvårt att af·
gora, i bvad fOrhållande jern- och' mangan·
oxideo iro till hvaraodra, emedan deras qvan
fileter iro få fmi, att ett litet feI vid ana
lyfen blir ån~å alltid fårftort, for att tillita en
oågorJunda pålillig approximations-berikoing.

6) Tantølit. Bland det vi aoUgo fOr teoo·
malm, fOrefållo ftycken af en lill utCeeodet
mOikare, mera direae Cvart art, fom for blås
ror gaf mindre qvantitet tenn, iD den foregå.
ende J men fom vi J det oaktadt, mnge håUo
for' tennmalm , intilldefs .upptåckten af tantalit
vid -Rroddbo roraoledde eD oirmare under
fOkning hiraf; hvarvid då fanns, att de mor.
kare artema innehol1o varieraode portioner ar
tantalit , inblandad med teonmalmen.

Fårgen år mera rent fvart in tenomalm'ens.
Formen derb utan yttre eller jare teeken

tlll kriftallifatioa. BrottytaD ojemn, metall·
I Slin.
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glånfande. Ogenomfkinlig. Hård, repar fvagt
glas. Pulvret. morkt, fOrft rvarthrunt och (e

dan ,vid ytterligare rifning likt kaffe med litet
grådda. Firgnuancen hos pulvret varienr ef·
ter den -florre eller' mindre qvantitet tantalit
forn fosfilet innehållei, få att man genom jem.
fOrelfe kan tydligt fe hvilken' lom håller mer
och hvilken (om håller 'mindre derilf.

Gr. fpec. ej under(okt.
For blåsror fåråDdras den ej. Med fos·

forfalt upploJes den temmeligen lått ,lardeles
då den i pulver inlågges, och ger ett brun
gult glas, {om under affvalning blir endaft gult,
och hvars fårg i reduClionslågan ej blir faffrans
rod. l borax upplofes den l,åttare och ger ett
klart gult glas, fom aDtingen vid affvabJingcn
eller ockfå, då' det å DyO upphettas lindrigt,
i 'rure lågan forlorar .genomfkinligheten och.
blir mjolkhvitt. GeDom deffa omftåndighetcr
ir det fåJedes lått' att ikil ja tantaliten från den
icke tantalhaltiga tennmahnen. Med foda ger
den tennkulor i reduaionslågan, (irdeles om
litet borax tilllåttes. '

Tantaliten forekommer merendels i ftarre
klumpar ån 'tennmalmen , men år deremotfåll·
fammare. Den år, likforn 'den fednare, in.
fpråDgd i qvarts, albit, fåltfpat och pyrophy. ,
{&titq. .

3,333
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3-,333 gr. fiammadt pulver ar en {lorre
Duff, fom fOrv&r8s i min famling J decompo
Ileradea med -I 2 gr. Cluftikt kali under : tim
IDel glOdgning i 6lfverdegel olver fpritlampa.
Maffan decompOnerades g80fta !nut och blef
djupt gron J hvilken fårg den efter. airval~ing

behol(. -

I. MaØån utlåftes ur degeln med kokano
de vatten och blandades fedan i glaskåri med
faltfyra i ofver~ott. LOaDingen filldes af fyran,
och våtikan blef f-ådl brunJfedan' vinråd och
ilutligen gul, hvarvid fyrfatt Ialtfyregas ut~

vecklades. Liquidum upphettades till· kokning
cch tilades. På filtrum återfiod en fior qvan
titet af en hvit i faltryran oloslig -maffa. Den
_ftogs. varfamt med en platinafpade från fil
~rulB och digeretades fedan J på grunder J forn
"'id Brodbo.tantaliten komma att utfOrligt upp
gifvas, med hydrothyon.ammoniak. Den toga
{edermera åter på ramma filtrum, och den he
patilka vitfkan hlandades till det forut genom
'gångna fura liquidum_ Det på filtrum ftadna
de aHkoljdes med litet _vatten och åfvergots
fedan med kokhet faltfyra , hvaraf defs gran
aktiga fårg forvandlades i ,hvit.' Den geoom
-«ingna fyran bJandades till det oiriga liquidum•
.Qet på filtrum qvarfiadnade vågde efter gl04g
Ding 2,~33 gr., och hade alla 'c~taa:erer Af
tantaloxid. :3.
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2. Liqt,1idum, fom, genQD1 bydrothyon.
alkalit& tillkomft, affatt en betydiig pQ1'tio.a
gult fvafvelbundet tenn, bragtef, med tiUfats

,I

af ammoniak, nirnrare Deutralitetspunkt~t

hvarefter en arom ar fvafvelbundeo vitgas led·
des derigenom. Den gula lillningen fråntila
des, och decomponerades derpå med kungs.
vatten, hvaraf delJ upplåfies utan femning;'
till bevis, att den ej innehol1 wolframfyra , få
forn vi Hingre ned fkola fe att det, ilr hindel.
{en med tantaliteo från Broddbo. Upplosnin
gen fålldes med c!luftik ammoniak, och hioter·
halten af teno"aHkilldes med bernftensfyrad
ammoniak. Den i oppet klirl ftråogt geoom.
glodgade tennoxiden vågde 0,505 gr.

3' Deo i 2. med fvafvelbunden våtgas
utfållda' och {edan made vådkan koktes med
fa)peterfyra' och neutraliferadesderefter med
ammoniak, hvarefter med beroftensfyrad am·,
Øloniak utfåUdes bemftensfyrad jerooxid, fom,
efter fOrbrånning i appeo eld lemnade 0,279~

gr. rod jerooxid, hvilken Jikvil vid åter·
upplOsning i !altfyra lemnade 0,02 gr. tenn-
()xid 019ft. Jernoxidens qvantitet utgar fåledes
D,2594·

4. Den med bernftell6fyrad ammoniak Bli.
da våtfkaD.biandadeø i en flafka ined hydrotbyon
lUltllooiak, hvaraf fålldes hydro~byo&maogan.

fQJDJ'
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fom, {edan de. afraU fig, åter upploO:es j fal.
peterfyra och filldes derur i kokning 'med kol.
fyradt kali. Den ftringt glOdgade mangan.
oxiden vågde 0,266.'

5. Den afhållda klara hepatifka vittkan
blandades med oxalfyrad ammoniak och kor
kades; den affatte oxalfyrad kalk, fom" efter
brinning och behandling med fvafvelfyra gaf
0,192 gr., gips, {varaDde enlot op,8 gr. ren
kalkjord.

Analylen hade falede~ gifvit:
Tantaloxid 2,233, .66,99.

, Tennoxid 0,525. 16,75.
Jernoxid 0,259. 7,67.
~langanoxid 0,266. 7,98.
Kalkjord 0,06°. 2,40.

3,363, 10 (,19.
Ar hvad långre ned kommer att anforaa

rorande Tantalaterna , fkan man finna, att tan
taloxiden egentligen år att betrakta '{årom en
fyra, och att 100 delar deraf måtta en qvan
titet balis, hvars fyre år omkring 5,2. Man
fkan ock finn. af hvad forn i bihanget roran
de . de Finlka tBntaliterna forekommer,' att i
tantaliten denna' fyra år måttad med jernoxidul
och manganoxidul j den proportion , att blda ,
håUa lika qvantum fyre,åfvcnfom man af de der
auforda analyrer (kall finna, att. knappt Dåget

tan-
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Hntatat f5rekommer~ fom icke inncbåller mer
eller mindre tantalfyrad kalk. Efter deffa fore·
glngna refletlioocr, ir det icke fvårt att bedom
rna det foregående fosfilet& kemifka conilitu·
tion.Det har gifvit ett ofverfkott i vigt; det·
t_ utvifar fåledes, i {ammanbang, med de 'ut
fOrligare underlokni.n&ar man finner vid Broddb~

tantaliten , att jernet och mapgan i fosnlet en
dail irq oxidulerade. 7,67 p. c. jernoxid rvara
emot 6,886 proc. oxidul, och 7,98 mangan
oxid emot 7,189 p. c. oxidul, af bvilka den
forra innehåller 1,568 d. fyre_ och den red,na.
re 1,582 d. fyre, få att de kunna antagas fOr
att hafva hållit lika q vantiteter• 2,4 p. c. kalk·
jord innehålla 0,67 d. fyre; hvilket råledes
hos baferna tillCammantagna gor 3,81 fyre;
'men om 100 d. tantaloxid måtta en qvantitef,
bafis, hvars fyrelr 5,2, få matta 66,99 en qvan·,
titet balis, hvars fyre ir 3,48. Således, då man
från de funDa baferna afdrager hvad (om till.
hort tennmalm'ens kemifka fammantattning, få
komma de återfiående qvantiteterna få mycket
nårmare tantaloxidens' måttningscapacitet. Det
torde derfore kunna anfes fåfom tåmmeJigcn
afgjordt, genom denna analys, att det under
fO~ta fosfilet varit en blandning af. omkring:

Tantalit • . '57,5.
Tantalfyrad kalk 15,4-
Tennmalm 17,1. Eu
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En Bnnan tant.lidort, tagen af en norre
Ruff, Com fOrvarla i Hr J. HE N R I C G Ali NS jun.
famling, underfoktes på alldeles lika ratt OCQ
gaf: "

I2,22~

• 83,65·
2,[8.

Tantaloxid
Tennoxid •
Jernoxid
Manganoxid •
Kalkjord

1,-22.

1,40•

100,67'
Denna D11atys bekråftar fåledes, att tan

talatema foreltomma endail blandade, ej ke
mifkt roreoade med tennmalmen ; det fednare
~06filet utgOres få ledes af en blanning af

"Tennmalm • 85 ,3~

Tantalater I 4,7~

och torde det kanfke vara råuafi att, i anfe
ende till den ofvervågande qvantiteten af tenn
malmen, rikna det feduafi underfokta till tenn-

, malm. • "

7) Smaragd -eller fnarare pfeudofmaragd.
Så ville jag gerna kalla ett fosfil , forn mera
fillan" forekomD'ler, och forn vanligen bildar
Bora fexfidiga' reguliera prismer, af från I

till ;3 tums diameter. ,
Flrgen gron från 'morkgrån till gulgron,

otta ojemn, Id att ena .ftycket af krifial1en år
ljufare in def andra.

For-
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Formen merendels alltid kr.jØallinifk., re.
gulier fexf1dig prisma. Kriftallernas y~a fkrof.
lig, utan glaDs och betåckt med talkfjåll t af
lika art med dem, forn plaga betlcka pyro
phyfalitheD. Krifial1eme hafva ftuDdon) iDuti
en kårne af quarts.

Brottet ojemt och aDtingen I11fttt eller al
en {vag fettglaDs , utan tecken till kriftallini·
Jka geDomgåJJgar.

LOft ,repas' af kDifven med ftord:a Jåtthet.
Somliga ftålJen, fårdeles de Ijufare, åra dock
något hårdare , ehuru de gifva efter for knifven..

Pulvret och affkafvet hvitt eller drag~

de. i gult, fett fOr kånfeln. .
. l .kanterna geoomfkinandemed gulgroD

{årg.
~g. vigten 2,701.

Fosfilet liknar i forRa på(eendet en fer.
pentinart " och rådaDt der. naturligabrottytor
vifar det J 'kan man icke genaft uppticka nå.
gan olikførmighet i dels textur.

Krifiallfiguren; i fammanhang med IOsbe
ten hos detta fosfil " gal ols anledning att ai
ders aDalys våDta fårdeles ioteretTanta ~e{ultat.

Stenen brindes med alkali, matTan decoJU~

ponerades med raltfyra, och dermed fOrfora på
vanligt ·lått. Vi erhollo kiIeljord J lerjord J

kalkjord och berylljord" rom giQk Joda lill a
prec. af fieDens vigt. Jult
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Juft då vi lagade or. att oarmare beftåm
ma deira bcftlndsdclars inbordes qvantiteter,
upptåcktesfmaragden vid Broddbo ocb fOran
ledde en mrmare granfkning af detta fosfils
mekaniJka {ammanfåttning, belfi både formen
och berylljordens nårvaro uttrycklige~ tyda
på {maragd.

Ett Byeke at f08filet flipades ocb polerade._
Dervid framtedde fig en mekanifk blandnjng
af ett hlrdare, nåra fårgloft fosfil , forn tog
politur, ocb ett loCare gront, Com ej kun·de
pQJeras. Båda lågo om hvarandra blandade,
nngefår fom de oJika fårgade gipsarterna i fiuceo.
Det blef då helt klart, att det hårdare fosfilet
var fmaragd, och det mfare igenkiindes tydligt
for att vara ramma art med det, hvars be·
fkrifning hår nedanfOre fOljer. Li.kvål fanns,
att fmaragdens minfta delar vara ofveral1t ub
bJandade med det IMare fosfilets , emedan kan·
terna af det 1lipade fosfilet , åfven på de fliUen
der de tagit politur, låto aUkafva fig af knif·
veD. Hiraf fes {åledes , att båda fosfiliernas
matra blifvit i flytande tillfiånd' blandad, DleD
att anlkjutningen måfie fOift hafva ågt rum i
ett ej flytande , mjukt tillftånd, hvarvid fma-'
fagdens minfia delar, under' det de lydde fin
krifiallini1ka polaritet, och hårdnade till en
kropp at bellimd figur, ~j formådde u~tringa,

, utan
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utaD måfte omOuta, det andra ick.e krillaHi.
{eraDde fosfilet. Detta fos fil framfiåller fåle.
des ungefår Camma håncleHe, rom Candfiens·
kriftaUerna från Fontainebleau, med den (kili·
Bad, att d,effe formerat ftg af ett flytande kri
ftalliferande och ett redan hardnadt fosGl, hvari
genom den mekaQifka b1andningenår ra mye·
ket påtagligare; då deremot pfeudø·(maragdens
kriftallifation m~fte hafva fkett i en blandning
af två flytande <;Kh ftelnande fQSfilier.

Qvantiteterna af fmaragdmaffan varierar.
Det till uaderfOkning anvinda ftycket vifade .
fig -yid jemforelfen med någta andra {luffer t

forn blifvit Qipade, vara af de fmaragclhalti.
gare. .G~nom beråkning frin de(s halt af' be·
I'ylljord kan den anfes vara blandad af nåra

Smaragd • 59
Talk • • 41a

8) Talk (jlri/rig). Fargen varrerande från
gr&gron till brungroo, bruna~tig 04:h mera fål.
lao cinoberrod.

Formen derb, fkifrig t utaD' tecken till
kriftallifation J men lått fOnderfalla~de i rhom~
boider. . '

Brottet bladigt -j ilera genomgångar, vax
likt glånfande.

. I kanterna geoomfkinande.
'Lå. J repas litt af knifven.> kan nåftan

IV Del. M tiljas. '



J 7S l1derfJkni"g., .

tiljas. Repad ger hvitt ftreck och defs pul.
ver kånnes fett.

Egentlig vigt 2,7 18.
Forekommer i flor re och mindre afron.

drade klumpar" af dels råtfkifrig, deJsnågot
krun1fkifrig textur, och varierande emellan be·
tydligt flora matfor och enda11: tlJ,nna hinnot .
eller anflog på de åfriga mineralierna , Br'de.
les på pyrophyfalithen. .Ar vanligen i alla'
direaioner genomdragen af filfverglimmer.

For blåsto'ret fmålter den i tUll1la kanter
till ett ofårgadt, blåfigt, ogenomfkinligt glas.

Med foda, borax och fosforralt IMes den,
i fmI portjoner tillfatt, trågt till ett klart glas,
fOql lyfergult få Unge det annu ar hett, Dlett
fom under affvaln1ng blir of1irgadt~ Tillfittes
mer af ftenen i pulver, an tlutfen kan låfa,
fiadnar ett genomlkinande ,hvitaktigt fkelett
olån; få(om det hander med alla lerjordshal.
tigare fosfilier.

Den angripes fåga af fyror i kokning•

. Vid ett ofullflåndigt anaJytifkt pror å glOd·
gadt ftenpulver, fanns den ir:inehålla:

Kifeljord • 5 1,40.
Lerjord •• 33,16.
Jernoxid ..' '4,00.
Kalkjord med talkjord . '3,00.

Fårluft ... .8;44.

Den
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Den bår funna ffiriuften kan icke vara annat
ån alkali, helft det analytilka farfQket var an·
ftålldt med' vederbOdig noggr,annhet i affeen·
de på undvikandet af otillbOrliga fOrluller.

Sjelfva ftenen fOrlorade torofrigt i glOdg
Jling i fiera foriok emellan 6 och 8 p. c. vatten.

Att på ett få ofullkomligt fOrfok vilja be
domma fosfilets kemifka conftitution vore o
timligt, och det Ikulle ålven vara alldeles få
-Ungt, om fOrfOket vore fullllåndigt, emedan
blotta utCeendet virar, att detta Dags fosfil ej
år likartadt tvårt igenom. D~t horer emedler·
tid ganfka tydligt till det fiags mineral J (om
af H~ 'Oy kaU~s Roche talqueufe Iamella,ire.'

9) Tølk (jordartad). År tydligen {amma
foafil med den fOregående, men varierande i
formen, på det fått, att den ir fprueken i få
fmå delarJ att den kan -utrifvas i fina fjåll el·
ler i jordartadt tillllånd; den har gemenligen
en Ijus,gron farg, och kånnes fet for kånfeln;
ej fåUan utgar den en {ammanhangande matra
med den fOregående. Vi hafva derå icke an
RåUt några {arfkilta kemifka fOrfOk. - Den
(ynes vara likartad med HAUY'S Tale granu:
leux.

10) Glimmer af fardeles Ikona krifiallifa
tioner, men fillan i nora krillaller. 'Den hår
fårekommande glimmer år råtbladig, dels fl,U-

M ~ ver.

-'
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verhvit, dels i tunna blad klar genomfkinlig,
i tjoekare blad genomlkinande med rokig hya
cinthfårg, och i tjocka fiycken ogenomfkinlig;
dels fvart ogenomlkinlig, gifvande ett gront
pulver. Den fvart,a glimmerarten utmarker
fig genom en ganfka omnig halt af mangan.
Hr H. P. EGGERTZ har gjoft den till ett fore
mål fOr fina underfOkningar, hvaraf vi 'vånta.
ganfka interesfanta r~'fultat.

Il) Fd/t/pat vanlig, dels råd (ljufare och
morkare), dels ofårgad i ilora derba maffor.
Ganfka ofta med a~flog al yttrocerit i rprie
korna.

12) A/bit, ett i vår tanke hittiIls obe
mårkt eget fpecies fosm, forut at HEDENBERG

befkrifvit under namn af krumbladig fiiltfpat.
(Afh. i Fyfik; Kemi och Mineral. I D. fid. fl 8).

Denna fienart ultnirker fig genom fin egna
krumbladigt anikjutna textur , fin hvita fårg,
forn ofiafi år fn~hvit, famt fin hårdhet , erne
dan den ej repas af quarts; den år, ej en fålt
fpatsart. Hr H. P. ECGERTZ har åfven gjort
den till ett fåremål fOf fin underfOkning, hvars
rerultatej Ofverensfiåmmer med det at HE..

DENBERO uppgifQ8. Vi vilja ieke fOrekom-
'ma honom i att gelf bekantgora delfa forCok;
oeh då HEDENBERO redan i fOrhand temme
ligen precift ~ befkrifvit detta foaIiJa yttre ca.

ntle·
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raClerer, Infe vi afs hår kke bOra anfora nå:
got mera derom.

J 3) En tgm ort granat, lållan redigt an·.
fkjliten, oftaft f6rekommande endafti ganIka
fmå gryn, i flera fOrbållanden liknande Fahlu
granater, men har ej af afs blifvit iårikildt
underfOkt.

14) Quørtl, dels halft genomikinlig, dels
mjolkig. Befanns vid en derå anftålJd analy·
tifk unde~rokning vara. alldeJes ren, utan an.'
nan inblandning, an endafi ett ringa fpår af
jernoxid. Forekom~ner i fiora' aflkilda maffor.

2.. Brodd ho.
Under det vi fyffeIratte afs med Finba-'

brottets miDeralier, hemfOrde en af de dervid
nyttjade arbetarne några flyckenpyrophyfalitb
och albit, dem"' han funnit på en annan fida
om Fahlun. Vi uppfokte genaft detta fiålle,
belliget vener om Fahlu ~ad i aen flora ode

. Stenbacken , fom utgor" ett fienrMe af omkring
en half q\'adratmil, på hvilket rofiroken få~',

flort all vegetation , linda till Cryptogamerna
på nenarnas yta. En frårre jordften , några
hundrade' famnar veller om den få kalJade Skål.
pU!f(ens (Odra ånda , bade blifvit fprångd af
Bergsmiin J forn fakte ftållfren till hyttarna ,

ocb
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och då den hefanns ei paffande dertill, qvar
lemnad på flillet. I deffa lertmingar funna vi
·nu flarte krHlaller af pyrophyfalith och åtfkil
liga gadoliniter , åtfaljde af alldeles {amma
fosfilier med dem, forn utgora gångarten vid
Finbobrottet. Defsutom funl)o' vi hår ett ljus
grant mineral i flora krifialler , hvilket .vid
narmare uDdcrfOkning hefanDs vara fmaragd.
Vi foretogo ofs derfare att underfOka få vål
den återftående florre delen at denna Jordllen~

forn t.rakten i allmånhet.

Yi fUDDo då, att florre och nlindre fiei
nar at lika art med Finbogången lågo fpridda
i en vefilig flriickning af några bundrade al
nars bredd; ingen af dem vifade några teckcn
till pyrophyfalither eller till fmaragd, utOlt\
den enda flenen, (om af Rergsminneb håndelfe
vis blifvit fprångd. Atlkillige af dem hylle
gadoliniter, af hvilka likvål florre delen ge..
Dom luftens, regnets och den fu'ra roftrokens
gemenfalIlma åtgård blifvit upplafla och bort·
{(irda, med lemning af ett tomt hol, bvarun
der en mork och roRig rand på fle~ens yta
utmarkte 'den fmåningom nedflutna {oluti01lens,
vag. . Der flarre gadoliniter fOrefallit i ytan , .
var ånnu en liten del af dem. qvar och till.
kånnagåf uppkomllen af deffa iholigbeter.

Vid fprångningen af den omtalta jordft~

Den
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. Den c(holls en mångd pyrophyfalither ~ e~

florre och klarare art an de vid Finbo. Til·
lika funnos rmaragder i reguliera {exfiqiga
priSJtler, ifrån en till 6 a 7 turns diameter.
Deras langd kan icke beflåmmas, ernedan de
vid fprångningen iOnderbr9tos; men af. de 12

till 14 turns Jånga flyckeo forn utfollo , fynas
deras langd vifferligen hafva gått till fIere gån
ger diameterns långd. SåIlan funnos fmårre
krjfialler. Jemte delfa tråffades albit af eD
tatare och mindre rent hvit art an vid Finbo,
famt hvit fåltfpat, och der deffe fiutade, vid·
tog, merelldels j en temmeligen mårkbar grij,ns, .
ett kornigt krifialliferadt, marmorlikt , ganfka
hårdt, fosfil , forn ganfka mycket till fårg och
textur liknade toppfocker; på grånfen emelIan
desfa låg en bred rad af granater ~ likl dem
vid Finbo; hir och der forefallo gahniter oc~
gadolinite,t, infirodda bland granaterna. På ett
nålle låg i granaternas nåll~ en bred rad af
florre, och mindre gadoliniter, hvilkas tvårbrott
(ynes utmarka irreguliera femfidiga prismer.

Emellan faltfpaten och albiten afvåxlade,
inuti .fienens matra, glim mer, dels rak och af
fIera tuma måktighet i alla dimenfiooer, dels
fit.ålig och filfverglanfande. Hår och der, lir·
.deles på glimrner.rikare flilIen, faDns ett fvart,
4å.rdt fosnl J hvilket vi af defs yUre utfeende

geo
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genaO: utan betankande togo fOr tennmalm ar
,lika art med den frAn Finnbo, men -hvilk.et
vi, vid nlrmare underfåkning, federmera hm"
no till Gn hufvudmaffia ntgoras ar tantalit, blan
dad med wolfram; en omftåndighet, hvilken
få mycket mer. viel'.te vå~ uppmårkfamhet,
forn de ftuffer Hr GOTTL. GAHN i fin fam·
ling forvarade af gångarterna trån de i Sk-ogs
bOle i Kimito i Finland igenlaggda tenngruf.
vorna, hvarifrån man tror att den Finfka tan
talit~n hårftammar, innehollo aUdeles lika be·
'ikaffad fåltfpat famt glimmer, få vil ar den
raka, {om krumbladiga variationen.

Då jorden kring den omtalta nenen null·
le undanrymmas, fanns den till ett virsl af··

_ftånd ifrån ftenen utgoras af groft· grus, be·
nående af glimmer, qvartsfand, ftårre ftycken
qvarts, fmaragd och pyrophyfalitb, få att en
del af nenen fyotes hafva blifvit krolfad af .
den revolution,. forn ditkaftat den. De pyro
pbyralither, forn hår lågo, voro ofta ftora de
lar af kriftal1er, af hvilka den ftoraa, fom
bade krHlallfiguren någorlunda redigt i be·
håH, bade s! turns hojd, famt i lilla indan 9
tum i dim 1ingre diametern, och iftora indln
I) turn. Lilla diametern. v,ar upptill ungetlr
(5 och nedtill ungefar ?t tum. Styeket vigde
27 =It. Ett aDnat Byeke ren oc:hoblandad pyr-o-, .

phy-
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phyfalith, men på hvilket ingen ar kri~all.

fidarna var qvar, vågde 84 fI.- Stora ftycken
af Imaragder funnos åfven ~ fivaraf ett innu
hade en krifiaUfida i behåll, och en ftor del
af de tvenne nåftliggande. Bredden at denna
fida utgjorde 3 i turn, ~varaf- man lått kan
:nuta til~ kriftallens diameter, helil refterna ar
de andra tvenne fidoma fyntes 'tillkånnagifva ,

att prisman varit likfidig. Styeket vågde 9i m.
Bland detta grus fanns lrven några ilycken
tantalit , al hvilka det ftåt'~a vågde 28 lod,

od~ af två andra det ena 14 och det andra Illod.
De årriga gingo ej orver ett a 2 lod. Vi låto
derfore 'valka jorden, forn upptogs rundt om
kring ftenen ,hvar'vid erhålls annu något me
ra af fmårre tantalitbitar. Sedan jorden var
undang1'åfd till omkring 2 alnar irrAn ftenen,
upphorde deffa mineralier aUdeles , och grus
backen fOede nu kke annat ån de allmiinna
ftenforter, hvaraf detta coloffala ilenras beftår.

, En och annan ilen af lika gångart och i
grannfkapet med den nu omtalade fOoderfprång
des, men den gaf endaft gadolinit, fåltfpat,
gahnit och granater. De forde hvarken glim..
mer, pyrophyfalitl1, fmaragd eller tantalit , Il
att vi på detta flille, eftet aHt ut(eende, ror
'detnårvarande uttomt hela tillgingen på defi'a.
fosfilier.,

Då
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Då man erinrar, att redan mot FahJun
utkaften af porfyr från Elfdalsbergen begynna
blifva ganika fiUCamma, och fOdl i LekCand,
Råttvik och i allmånhet i grånsCocknarna kring
Elfdalen." begynna al1månnare forekomma ; och
då man vidare erinrar, att de' vid Broddbo fun
na utkallen af pyrophyCalith, fmaragd,.. tan,ta
lit, &c. redan' inom en half mils .mand fin
nas vid Finbo.fkårpningen i faft. klyft ,kan det
ej flå felt, I att det falla berg ,hvarifrån de ur
fprungligen hårftamma 2 ej kan vara fårdeles
långt aflagCe.

I ftråckningen ernelIan Finbobrottet och
Broddbo tratras hår' och der jordfienar al lika

,art med de hår l,mderfOkta, hvilka fora gado
linit och mera (lilIan fmaragder. De få fOla
fllgder, {OlJl traffas vid Finbo, åro, {åCom vi
anfart, ganfka arena, af fråmmande med fma
r:Igd-Olaflan' {ammangjutna inblandningar. De,
(pm. blifvit tråffade i ftråckan emellan Finbo
och Broddbo, aro mindre ore~a ån de vid
Finbo, men mindre homogena in de. vid
Broddbo C). .

Det år' anledning· att formoda, att man
vid fullfOljande af Finbogången flutligen fkall

upp· .
*) DciTe Cmaragdcr funnos forR af Bergmållaren WAL L.

1>1 ... N vid fprangningcD af eD jordficn pli defa egen
d,om LaUarfvet, fom ligger i en linje med BroddbQ

.' J)ch Finbo, mcu n5got nårmaro till det forra.
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upptåtka de gigantifka Broddbo.fosfiliernas ur.
fprungliga hemvift.

En vidare utfiråckt nnderfåkDing håraf
lofvar Ikona frugter, få vålJt Geognofien fom
åt Mineralogien, och vi {kola, fl långt våra
enfkilta omftåndigheter det medgifva, 'fortfåtta
deffa forfk,ningar; men, det år att bekl&«a J att
den oorganitka Naturalhiftorien fordrar ej en
~aft deCs idkaresnit J utan åfven betydliga ca·
pi taler , få ofta den ej lemnas åt flumpen aE
arbeten i metaJlgrufvornao

Vi {kola nu gifva be~rifningen af hvarje
fårfkildt vid Broddbo funnet fosfil.

l:O Pyrophyjølil!J. .
Den år har aE alldeles ramma art fom

den vid Finbo J men forefaller endaft i ftårre
kriftaller; de hafva alla topazens figur i tvår
brottet, men fpetra fig mot åndan, få att ~e

formera en pyralllid. DetCamma år åfveD hiD
delfen med· Finbo.pyrophyfalithen. ·Se vidare
Bilagan om Topazfiigtets fammanfittning.

~:o Smaragd.
fargen dels gronaktig från fvagt blågron

tiU gulaktigt' grån, dels hvit, eller fvagt dra..
gande i guli.

Anfkjuten i reguliera fexfidiga pri,mer,
med merendels tvenne fmalare fidor. And
fpetfar filllam11la; men de fom fUllDos, fl hela..

att
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'att de kunde underfOkas lika med HAUY's
fig. 46, ,Pl. ,XLV.'

Kryftal1er~a vanligen ganfka ftora.
Brottytan ojemn, fplittrig och af fettglans,

med ei otydliga tecken till Cpatig textur.
Brouftyckena obeftimdt kantiga.
Ogenomlkinlig eller fmdaft i tunoare lag

genomfkinande. På polerade ytor virar fig hår
och der enomvixlande utdelning af genomfkitJ
Jighet och ogenomfkinlighet, ,hvari det oge
nomfkinliga råder.

Hård, repar quarts.
Eg. vigten emellan 2,673 Oeh 2,683'
For blåsroret fåråndras den i oorjan icke,

hvarken till fårg eller genomlkinlighet. Efter
en lange fortfatt hiftig påblåsning rundas den
i .kanteroa, och llutligen begynna visfa punkter
fmalta, hvarvid en kokning der uppkommer.
maforn'a falla genaft ned, o~h niUet fer un·
dtr microfcopet ut fåfom en ofårgad flagg.
Fenomenet intråffar forfi efter en ganfka lang'c
ulhållcn påblåsning.

Med få vål fosfarfalt forn borax upplo
fes den lill klart glas. Sodan upplåfer den
något trågilre, men ger ett klart glas, hvar.
med den' caraaerifiiktfkiljer fig från pyrophy-

.{alithen, {om icke {milter med {oda•.
Finrifven och fugtad med falpeterfyrad

kobolt
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,

kobolt blir den i branning morkt blå, dragan.
, de i violett.

Forlorar ingen ting i vigt då den glOdgas.
Smaragden refs till pul1fer i flintmortel ,

det finafteaffiammades med vatten. For 200

probermarker glådgadt fiammadt pulver hade'
mortein lorlorat 2 p. m. i vjgt; få att det till
analyren tagna 'pulvret håll en procent kjfel·
jord, .afrifven från morteIn. .

ø) 200 probermarker fmaragdpulver (=-i
lod eller ungefår 6! grammer) fmåltes i en
platinadegel med 4 gAnger få mycket bafifkt
k.olfyradt kali. Smålta manan var fvagt blå
aktig. Den upploftes i utfpadd falt fyra, hvat
vid lemnades någl'a få litta, utfvållda flockor
af kifeljord, {om tydligen kunde igenkånnas'
icke vara odecomponeradt ftenpulver.

h) Låsningen afråktes i en platinafkåI till
, gelatinering , .och intorkades fedan under be

fiåndig områrning. Torra maffan digererades
med faltfyra , blandades fedan med va~ten..;

hvarefter den filades. Den 'uttvåttade och
glådgade kifeljorden vågde 136,7 p. m.

&) Den genomgångna klara vatlkan fåll
des med caufiik ammoniak, hvarefter 200 p. m.
kolfyrad ammoniak tillfaues oc.h blandningen
lemnades i 12 timmar. Det oIoRa togø på
filtrum och tvåttadeø J hvarefter det å oyo med

en
~
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enpIatinafpade' varramt aftogs, digererades
å nyo med en upolOsning af 100 p. m. koi.
fyrad ammoniak J och fOrdes fedan på filtrum,
der det tvittades forll med litet rent vatten,
och fedan med en losning af, kolfyrad ammo
eiak, 'intill defs den genomgångna ammonia·
ken ingen ting holl uppIoR. Den uttvåttade
jorden vigde efter firing glOdgning 36,65 p. m.

ti) Den ~~nomgångnaammoniakalifka våt.
ikan koktes i engl~sko1f till det ofverflodiga
alkalits forjagande , hvat'Under liquidum grum
lades och affatte en' kornig jord. Sedan intet
fpår af alkali mer kunde rojas i viitfkan, till·
fattes' få mycket caull. ammoniak, att vatfkan
reagerade alkalifkt, hvarigenom, den del af
jorden, fom under den filla kokningen kunde
hafva upplofl: fig i fyran ,genom ammoniakens
forjagande , åter affkiljdes. Den olona jorden
togs på filtrum, tvittades och glodgades firangt.
Den var fnoh,.,it och vigde 26,8 p. m." och
forhall fig i alla de prof, fom dermed anllaH.
del, fullkomligt likt beryll jord 0)•

. ' e) Upp•
• ) V A 17 Q 17 E L I N uppger, !'åram en dilHnClif caraa:er

af berylljordcn. att den ej fiilillS If vål måltadt
bydrothyanalkali, (ADnlles de Chimill, T. XXVI.
p. 176), hvilket fedan. influtit i 1111 LårooFkc:r.
Vi ODikade att bcglgnl deQJ1a ut\'ig. for att uPF
tåcka OlD ej i den berylljord analyfcn gifvit, nI.
gaa hioterbait af lerjord kUDoat finnas. Vi blaa_
4ado d,rforo I till CD fydig upplosDing af beryU-
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l) UpptoR' i CaltCyra lemnade den oIo{l
0,55 p. m. af en kiCeljordslik maifa, forn lik.
val fOr blåsrår ej gaf glas med foda, men gar '

,med borax ett klart glas, Com vid upphettning
blef mjOlkigt, och var fåledes tantal(>xid. Det
ta intråifade lika alven i ett par andra analy
tifka prof på andra hitar af Broddbo-fmalagd~

j) Den glOdgade jorden från t) upploftes
i faltfyra och låsningen fålldes med cauftikt
kali, fom i ofverfkott tillfattes, hvaraf Ull·
bingen åter upploftes med lemning af jernoxid t

forn. efter glådgning vågde 1,45 p. m. Då
tlella afdragas från 36,65, återRå 35,2.

g) Den i kalit upplofta jo~den; utfåJld
med en fyra" hade alla egenfkaper af lerjor
de~, och gaf, då den åter 'digereradesmed

kolf.
jorden i_ talttyra ~ hy~rolhyonaamtnoniak, hvaraf
fOlft ett ringa fvart pra:cipitat bitdades, hvilket
vi aflkiljde, och funno vara cn blandning ar jern
med liletmlDgaD, men alldeles fOr ringa ,Itt viigas.
Sedan utfiilldes jordeD af mera hydrolhyonammoniak,
utan all friisDin~; vi trodde dl, att ett ifvcrlkott'
ar fvafvelbundet yale fordrados till dera upplas
ning, hvarfare vi ledde under två timmars tid 011

I\I0m af deDna, gas gonom blaDd~ing~D, meQ jor
den fOrblef oloft; och ur det made liquidum fåll.
iles inlet, hvalken leboin kokoing lfllOl' tiUfaus aE
alkaU. Doua fyaes Alodos bevif'; litt be"Ujor-

_don viii forenas· med -{vafvclbdndel ,it~, 'Øloa doa

na f3rcning lir- 'tj l3sKe i vattCR.
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kolf. ammoniak, icke mera några mårkbara
fpir .af ·berylljord.

Broddbo fmaragd bade fåledes gifvit:
Kileljord 13.6,70. 68,35.
Lerjord ~5,:20. 1.7 ,60.
Berylljord 26,~6. 13,13.
Jernoxid 1,45. 0,72•

.TantaIoxid 0,55. 0,27.

200,16. 100,08.

D,et kan aldrig fåttas i fraga, att- ju tan
talo.x:iden och jernoxiden iro fOr defs {ammao-

. fittning aUdele. fråmmande, och då fåledea
deffa, åfvenfom eo. procent från mortelo af·
rHven kifeljord aldragas fråo hufvudmaffan,
få återfiå 99 procent for den egentliga (ma
ragden, hvilket fOr denqa åter gor. befiånds.
delama till foljande pr<lcebt:

Kifeljord 68,6+
Lerjord 17,96.
Berylljord 13,4°.

Nu ge~ den beråknade formein for fOla
ragdenø 000 beryllens fammanfåttning 68,20
kifeljord. 18,12 lerjord famt 13,68 beryll
jord -). I <leUa ir berylljordens fyre enbet ,

lerjordens

*) nrfak aU ceaom den clearokem~tka theoriens
eeb 4ie kemifka propo~tioDlrna. aøvåndande pl
)fiaeralosila crunc1ligg& ett reDt vetteDitaplilt
MiDHalCyftlma. alJ. BEuunl, p. 71. I



cf fl3gra FOJjilier. tg1

lerjordens' en multipel med ~, och ki(eljordens
med 6 af denna enhet; då den har antorda
analyfen endafi genom en half procent kil .ljod ,
eller något derofver, afviker 'från formelo ,
lå kan den anfes fåtom en bekråftelte på for'
meIns riktighet, åfvenfom den arger ett nytt

bevis på berylljordens b(~går att fOretråd('''vis
bilda fura .falter, då hon relatift tilt fin mm
Ilingscapacitet upptar i detta fosli l dubbelt li
mycketkifeljord, forn lerjorden. Form<.:.b lot
fammanfåttninge.n af Broddbo fmaragd, år rå~

le,des alldeles denfamma. forn' fOr d'·n adla frna
ragden och rot beryllen, neml. GS4 +2 AS!!.

- Alla defi"a måA:e få ledes utgora ett oclt

ramma mineralifka fpecies, och åtfkiljas endalt
senom tillfålliga omftåndighett>r, i anfeel~de

till kriftalIifation, genomfkinlighet och fråm·
mande jnblandningar~

Så, t. ex., fkiljer fig Broddbo:fmaragden
från både beryllen och den adla {maragden
a) genom fin ogenomfkinlighet, forn likvål ic·
Ite år någon kemiik difiin8:ion, emedan vi ofta
vid kriftallifationer erhålla viffa falter fiundom
mjolkhvita J ogenomlkinIiga, och ftundom all.

deles klara, hvilket jag ofta fett intråiIa få
. vil med fvafvelfyradt kali, {Oin med fat'peter

{yrad blyoxid. - ø) genom de frammande få.r·
WD~ N .~~
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gande inblandoingarna, forn i Broddbo.fmarag
den ir antingen jernoxidul, eller, hvad fom
ir g~nfka fannolikt, rent aE tantalit , 'då de
deremot j den Amerikantka {maragden utgåra.
af chromoxid och litet kalkjord. l några ai
de få vål vid Broddbo {om emellan detta fiållo
och Finbo. i jordftenar funna fmaragder, bar
det fårgande amnet varit Finbo tennmalm; des
fe utmijrka fig genom, en gulaktig fårg, grof.
kornigt brott, och en mera decider'ad fetfglans.

'3:0 TantaUt.

Fargen {vart och jemn', arven på fiipad.
och polerad yta.

Formen obeflåmd, u~an tecken till kri·
ftallinifk textur. '

Brottet ojemt, metallglanfande. Brott
ftyckena utan beflåmd form.

Qgenomlkinlig aEven i tunnafte fplittror.

Ger kaffebrunt pulver, fom, då det år
mycket fint, liknar kaffe med få droppar grådd~

, , I

, Repar fvagt, eller fnarare blott nåter glas,
eldar ej mot flål, och repas af quarts.

Eg. vigten aE ett flårre, alldeles rent Rye.
ke, om Il~ lods vigt, fanns vid + 20° vara
0":19 I. Af en mindre fullt ren !luff 6,208.
. Yerkar ei merkligt på 'magnetnilen. '

Au-
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Angripes ej af fyror; Om icke till n~gon
liten del af kokande concentrerad fvafvelfyra.

På kol fOr hlåsror· undergår ingen. fOråo
dring. '

tJpplofes i fosfor falt ; fardeles då den pul.
verifad inlågges; till ett klart gulaktigt glas,
fom i reduCtionseld, blir djupt faffransrodt; af
alideles famma nuance med den fosfodaltet' får

. genom en ringa 'tilIfattIl af wolframfyrad jern
oxid. Fårgen hlir fiarkare undet det glaiet
kaIlna,r, och framkommer fedao glafet kallnat,
om den år fOt Cvag lltt markas medan det
ånou åt varmt, '

Upplofes i horait. till ett klart gulaktigt
glas t fOI11; då det å nyp uppheuas) Iindrigt
mjolkas och blit o~nomfkibljgt.

Med foda fot blåstor get tennkutor) får.
delet dA Htet borax til1fittes. Stundom hån
der, likvlil att lennet ej riktigt fås fram fOrr
&n maifan dragit fig in i kolet, och detta ut
tagesoch pulveriferas, fåfom vid redut1ionl·
fijrfOk fOt blåsrorel år vanligt. I

Na



Distinctiva caracterer emellan Broddbo Tantalit, Fido Tantalit och Finbo Tennmatm. III
GIa occ
~~
a
CII
.~

FinlJa Tennma!m.

Hvitt, dragande
i grårodt. .Cl

SvårloR, lemnaf å
en hvit, olafi C;
maffa , glafet g
fårgloft.' B

CII

Lofes mindre lått, ~
ger ett of!irga~t ~

eller gråaktigt, ::a
Ikymligt glas,fom .~
ej blit emaljlikt. '3

. , a:lI
Ger teDnkulor :1
lått, i mångd och J:I

utaD borax. Q

Lika med fOregå
ende.

Fi,jho Tanta/it.

Ljufare, rodbrunt"
kaffe med grådda.
Låttlafi, ger ett
klart, gult glas,
hvars f:irg minikas
i reductionseld,men
okesi.oxidationseld.
Lika med fOregå
ende.

Pulvret.

\O
~...

Broddho Tanta/it.

Morkt, lvartbrunt, likt
kaffe med faga' grådda.

Med fosfor- LåttloR, ger djupt faf
~ salt i redu- fransrodt, klart glas,
.~ llion~-eld. hvars fårg tilltar i in
~ Fossllet an- tenfitet under och firax
~ vant i pulver. efter affvalningen.
~

~ Med :Borax. LOfes lått till klart gult
glas, forn,. då det åter
uppvårmes i yUre lå·
gan, blir ogenomfkin
ligt och emaljlikt.

Med Buda. . Ger tennkulor, men
{vårt och båD: då efteråt
litet borax tilH'ittes.
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på tennmal~ens allmånn~ caraaerer, forenade
med horaxglafets egenfkap att vid repeterade, .
haftiga, lindriga uppvårmningar i yttre lågan
f~rlora fin genomfkinHghet och blifva mer el
ler mindre ftarkt emaljhvitt. Ju mera fosfor
faltet och boraxen fårgas aE den tantalithalti
ga tennmalmen , ~ju mera tantalit innehål1el.
deri.

Då Vl l borjan trodde att detta mineral
var tennmalm , af lika art med den ifrln Fin
bo, och bruket af caufiikt kali foll fig både
bervårligt och dyrt, få {orfåkte vi andra ut
~ågar till dett~ fosfils analyse

Om vi, t. ex., kunde reducera tennoxi·
den till ox.idul, få fkulle det fedan icke vara
{vårt att upplofa den få ~ducerade maifan i
faltryra och att redan åtfkilja defs beftåndsdelar.
Groft pulver deraf inlades derfåre i ett glas
ror, {om uppheuades till gladgning, under det
våtgas leddes derigenom; men pulnet fanna
deraf ej åndradt.

Derefter blandades finfiammadt pulver med
cinober och diftilJerades iglasretort , men einoo

bern uppfteg ofåråndrad och lemnade pulvret
i ramma fkick forn fOrut.

En portion deraf inlades i en koldegel,
och uppbettades till en får mangans reduaioD

till·
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tillråeklig hetta. Maffan fanos efter eD tim
mes pablåsning reducerad till en ftålgrå, på
rtan gulaktig metallklump , fom var hård ocb
fkor, ja att den Kunde pulveriferas. Orver
gjuten med faltfyra upplåfies den i b5rjan med
vatgas.utveekling, hvilken fnart flutade. Till
fattsaf faJpeterfyra okade icke defs upplOs
ning, och ett (vart metallifkt pulver återftod
ololl, fom ånnu efter 24 timmars digeftion
med kungsvatten ej fanns foråndradt. Detta
~af ofs .tillråddiga bevis, att det ifrågavaran
de foslilet ej var en tenn malm. Losningen i
fyrorna inneholl jern och mang~n~ men intet
mårkbart fpår aE tenn.

En portioD af det flammad~ pulvree af
foslilet 'koktes med concentrerad fvafvelfyra i

hvaraf det decompo'nerades till någon del, 'och
blef ·ljufare; fyran upptog jern. och mangan
oxidul, men annu, fedan fyran i flera rep~ifer

vat· afdillilleraq ofver pulvret, var det ieke
mer ~n till en gan~ ringa del dec;omp(meradt~

SVafvelfyrans ver1\an foranJedde att fOt"!
roka att· fmålta det puJveriferade fosfilet me<l
furt fvafveHyradt kali. Detta lyckades full..
komligt;, få fnart maffan kom i glodande flufs,
upp1ofles. pulvret fullkomligt till ett klart li~

quidum, f~m ånnu hett var brandgult, men
fom, efter' Reining oc~ affvalning gaf en hvit;

, {~~~
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la1tmaffa. Då denna HUles i vatten, 1emnad~1

ett hvitt flockigt pulver oloil, forn efter ut.
lakning och glodgning. blef gråaktigt, och fom
1 reduction 'med fada gaf mårkbara' fpår på
tenn. En del af detta pulver, forn icke blif.
vit glodgadt, digererades med concentrerad
faltfyra , hvaraf det icke upplOfies; menfyraø
firgade fig gulaktig och utdrog litet jernoxid,
men intet tenn. En ilrom af fvafvelbunden vit-

. gas leddes nu genom den fura blandningen, for att
genomtennoxidens reduC\ion till' oxidul få deo
låttareupplOil i fyran; fyran upptog ockfå
verkligen en ringa portion tenn, men' dca
återfiående hvita oxiden gar åD~U {pir af teDD

i reduEtion fOr blåsroret.

Då foslilets yttre caracterer, fammanlagg
de med .aen .hvita oxidens oloslighet, fOl'anled·
de ofs att mifstiinka den kunna vara tantal.
oxid, fOrfoktevi att, efter WOLLASTONI

forefkrift, upplofa den i oxalfYl'a', vinfyra och
f:oncentrerad (vafvelfyra. De båda fednare
upptogo, arven efter några timmars fkarp di.
geflion, intet deraf, menoxalfyran gaf, efter
mattning med caufiik aDimoniak, en Cvag gtunt
ling, och fick, då den bla'ndades med gaUipple
infufion, den brandgula firg, forn utmårker
taDtaloxiden. .,

Då WOLLASTONS forCOk varit anftållda
med
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mad en tantaloxid, (om blifvit erhlllen genom
fosfilets fOnderdelning med alkali, och fom (i...
ledes mojligen kunnat innehålla kali, hvarige..
,Dom den tiHiifventyra vare låttloftare i fyror..
na, genom biJdandet af dubbeHalter , få dige..
rerad~1l en portiao af den hvita oxir;len med
{urt oxaHyradt kali, hvaraf den 'efter en Runel
ful1komJigt upploRes, och igenkåndes nu på
de caraaerer, WOLLASTON oc:h EKE!ERG

uppgj~vit fOr tantaloxid.
Dt't blef tJu frigan huru den fkul1e &tiljall .

fr3n tennoxiden, hvars nårvaro deri g~nom

Wåsrorspro!ven fattes utom all' friga. _ En
pOT'ion aJ den erhållna 10sningen ftiUdes i di.
gefiion ofver difiiJlerad ~ink; men ainken låIl..

I -

de i barja.n intt"t, oc.h ft'danendafi ett hvitt
pulver, unda det att den ijelf upploO:es un
der \iåtgasutveckling. En ftrom af {vafvel..
bunden viitgas, ledd genom upplOsningen, ut
raUde t'n ringa portioD af ett fmutfigt gulbrunt
åmne, fom inneholl både tenn' och tantaloxids
Ølen den i (olution <jvarflaooade tantaloJS.ideos
vHade efter utfållning ,ånnu fpår på tenn for
blåsroret. .

Intet {yotes ofs- kunaa bittre {vara emo'
vårt åndamål, in eleB:rifka flapelns redueeran..
de fOrmåga, fårdeles då qvickfilfver nyttjadea·
till negatif ledare J' hvilket då, bAde genOIQ

cleari· .
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eleltricitetens reduaionsfOrmlga ach fin egen
affinitet borde upptaga tennet. .Vi hade ej
fiorre eleCl:rifk kraft att tillgå ,ån 60 par run-

. da zink-· och koppar-brickor 'af I j turns dia
meter. ji'or urladdningen aE deffa mfatle. vit
fkan j en liten glaskolf, i hvars botten en
pJatinatråd var inblåfi, och derofver ~iUde.

qvickfilfver få att tråden var ~tickt;'lill po
fitif It:dare nyttjades platina. Som 'folutione~

vid luftens vanliga virme (lelnar till en {mor.
lik. maff~, få måne den bAllas flytande genorn
en lit~n oljI~mpa, forn (lilldes underkolfven.
ForfOket "fortfattesoupphorligt i 3 dygn; qvick.
filfver uttogs då och då och afroktes, men for
tIog alltid utan att lcmna något efter fig. Un
der nila natten hade lampan fiocknat ochvåt
ikan nelnat. Det lagret deraf J forn betåckie
qvickfilfret'J hade då en lInje hagt antagit ea
fkon ljusblå fårg, lik den ett wolframfyradt
ralt får, då en upplosning af tennoxj~ul deri
indrypes. Detta gaf ors anledning att i vår
tantalbxid fOrmoda ifven wolframfyra. Det
blå :Iagret uttogs derfore fårfkilt, oxiden utfåU·
d~s och fårfOktes for blåsroret pl wolfram J men .
fosfo.rfalt blef icke blått deraf; oxiden gaf
tenn med foda; En annan portion digereradea
med caufiik ammoniak, fOr att utdraga wolfram
fyran, men ammoniak.en gaf efter afdunllning
icke det minna {pir af, wo~framfyra. Ef·
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Efter deffa mifslyckade fOrlOk digereradea
oxiden med fvafve1bundet kali, fom utdrag
derur en betydlig portion tenn; men den åter
nående tantaIoxiden var innu tennhaltig.

Slutligen -forfOktes en maUad upplOsning
af hydrot.hyon-ammoniak; oxiden tog deraf en
gronaktig fårg, likafolB det iifven fkedde med
det fvafvelbundna kaUt, och liquidum firgadc
fig morkt brandgult. Efter några timmars di
gefiion i tåppt kårl amlades våtfkan, och det
olofta tvåttades med kokadt vatten. Losnin
gen i hydrothyon.ammoniak Bildel med {al.
peterfyra och gaf ett gulbrunt pr:rcipitat, fom
digererades med kuogsvatten, hvaraf det upp
lones med lemning a~ ett {kont citrongult pul
ver, forn befaims vara wolframfyra J d. å.,
forn låftes i cauftik ammoniak, (om i fosfor
falt for blåsrorgaf i yure lågan ett gult.glal
och i den jnre ett fkont, rent blått. Ur Jås
ningen i kungsvatten .mlldes tennoxid med
ammoniak.

Den groaaktiga i hydrothyon.ammoniak
digererade oxiden, kokad med falteyra, blei
hvit, och fyran utdrog derur litet jern. Den
återfiående oxiden gaf numera intet {pår aE
tenn får blåsrår, och då den fmåltes till glas
med fosforfalt och litet jernoxid tillCatte., kun
de den faffransroda fargen icke mera fram kal-

las i
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las;' hvilket lter genail hånde med den tantal
øxid, f6m ej varit behandlad. med h)'drotbyoo
ammoniak.

Genom denna method att fkilja tantaloxi
den .åa tennoxid och tirdeles wolframfyra,
hvilken fikert ingen Kemift fkulle a priorifkt
tillgripa, kunde vi hoppas att viDna ett nå
80dunda nojaktigt refultat af Inalyfen.

A.
I) 5' grammer flammadt och fedan gIoo.

lidt tanlaJitpulver blandades i eQ platinadegel
nU'd .. grammerpulveriferadt, furt fvafvel
fyradt kali (lo), hvarefter blandningen fmaltes
och qvarholls i glOdgningen, intilldefs den bil
dade en klar folutioD, hvari ingenting fyntes
alåa på degelns botten. Den affvalade mas
fan utdrogs med varmt vatten, losningeD af
hiHdes och det olona ~tkoktes i flera omgån
gar med vatten.

~) Den olona hvita mafi'an digererades i
i2 timmar i tappt kirl med hydrothyon.am-'
lIloniak, hvarvid den bIef. morkgron. Det
brandgula liquidum afhilldes och det olafta
tvattacles med kokadt vatten, (om fedao blif·
vit blandadL med litet hydrothyon.ammoniakj
hvarefter det oupplofia. digererades med faltly-

.' , ra,
') Saltet bade fOrut blifvit glådgadt. får att bindra·

.U kokniag af fuktighet oUor ofvorlkjutlode fyr••



204 UøiJerflkning

ra, forn borttog den marka fårgen. Oxideo
,togs på fittrum, tvåttades, torkad~s och glOd.
gades.. Den vågde 3,333 gr. .

3) Låsoingen i hydrothyon.ammoniak råll·
des med falpetedyra; fålIningen togs flå fil·
trom, hvarefter den ftpplofies f kungsv~tten ,
forn lemnade olefi wolframfyra , hvilken, ef·
ter tvåttning med fvafvelfyrehaltigt vatten,
hvaraf den ej upplofes, glådgades och lem
uade 0,289 gr. wolframfyra.

4) Lesningen i kungsvatten fåll des med
.cauftik ammoniak, och hinterhalten af ~tfåldt
tenn deri affkilldes genom tilHa'ts af litet bern
ftensfyrad ammoniak; fållningarna vågde till"
fammans, efter glodgning i oppet kårl, 0,244.

5) Den fyra, hvarmed tantaloxidfn efter
-lJydrothyon.ammon·iaken blifvit behandlad, blan
&des till IOsningen och lkåIjvattnet från (2) s
hvarefter den fria fyraD måttades med caufi~k

ammoniak., och liquidum afroktes till en rin
.gare volum. Bernfiensfyrad ammqniak utfåll·
de derur jernoxid, fom, efter forbrinning i
oppa.t kårl vågde 0,69 gr., och vid återupp
losning i faltfyra lemnade 0,1575 tennoxid
oIOfi. Aterftar fåledes for jernoxid 0,5325.

6) Den med bernftensfyrad ammoniak fåIl...
ela våtfkan utfålldes i kO,kning med kolfyradt

kali.;



aj ",8grq FoJjiJier. 20 S

kali; fånningen togs på filtrum ocb gaf, erter
gledgning, 0,5 I gr. malJganoxid.

Analyfen bade fåledes gifvit:
Tantaloxid '. !h333' _,' 66,66.
Wolframfyra o,~89. •• 5,18.
Tennoxid • °,4°[. •• 8,02.

Jernoxid • ,0,532. • • 10,64.
Manganoxid °,510. • • 10,20.-----5,065- 101,30'
Några fOrfOk , fom efteråt gjordes med

manganbal~en, gåfvo anledning' att deri får
moda kalkjord.

B.
En bit- affiogs ar det nprretlinfalit.fiycke,

{om tjent till underfOkningen af fOS,fil~ts eg.
vigt. Refs till pulver och flammades.

I) 4 grammer af det lindrigt glOdgade
ftenpulvret fmaltes till full upplesning med 30
grammer furt fvafvelfyradt kali. Den efter
behandling med bydrotbyon.ammoniak och falt
fyra återfiående tantaloxiden, vågde> gIodgad
2,13 grammer.

2) Lesningen i bydrothyon.am91oniak fåU
des med rOkallde falpeterfyra och gaf, efter
en lika beh~ndIing, fom i fåregående analys,
0,1192 gr. wolframfyra , famt 0,2885 gr. tenn
oxid. Den nlCd rokande falpererfyra fåUda
vådkan afroktes tili torrhet ~h upphettadel:

lin·
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lindrigt. Den lemnade, efter den falpeterfy.
rade ammon~akens frivilliga detonation, en gul
maffa, fom efter full utglodgning vågde 0,073
gr. och var wolfram fyra.

3) Losoingen i vatten jemte l~sningen i
faltfyra från (t) koktes med Htet fslpe,terfyra,
neutra,liferades och fålldes med bernflensfyrad
ammoniak. Den roda fållningen togs på fil.
trum, tvåttades, torkades och fOrbrindes Hip
pet kårl, hvarefter återfiodo °,425 gr. jern
oxid, fom vid återupplosning i faltfyra.lemna
de 0,042 gr. tennoxid oloR. Återflår låledes
for ren jernoxid. endaft 0,383. .

4) Det med bernflensfyrad ammoniak fiU.
da liquidum blandades i en flafka med hydr~

thyonoammoniak; fom derur aHkillde en pa
meransrod fiillning. Flafkan tilltiipptes och li·
quidum lemnades att klarna, hvarefter det af
hiUdes; fillningen togs på filt~um, hvarifrån
den aflofles med falpeterfyra och utfålldes fe
dan kokande med .kolfyradt kali. Den gat
efter glodgning 0,286 gt. mangaooxid.

5) De~ med. hydrothyon·ammoniak BUd.
vitfkari blandades med oxalfyrad ·ammoniak J

hvaraf en hvit f~llninguppkom, forn, efter oxal
lyrans bortbrånning; gaf med fvafvelfyra 0,114

p.gipsj {varaDde elJlot 0,t0475 gr. ren kalkjonL.

ADa-
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~naIyren hade rål~des gifvit:

Tantaloxid • 2,73°0. • •
Wolframfyra 0,2475. • •
Tennoxid • 0,3310. '. •
Jernoxid • 0,383°. • •
Manganoxid . . 0,2860. • •
Kalkjord • 0,0475, • •

4,°25°.

68,22.
·6,19,
8,26.

.9,58·
7,15·
1,19,

10°,59,

C.
Samma analys repeterades på e'tt ftycke

lom hade några tecken till anlk jutning, lik den
fom fiundom traffas hos Fin1ka tantaliten.
3'33 gr. anvåndes till analyfen, fom gaf:

Tantaloxid • 2,2lJ5. • • 66,345.
Wolframfyra 0,2°40. • • 6,120.

Tennoxid • 0,2300. " 8,4°°.
Jernoxid • 0,369°. • .' II,070.
'~1anganoxid 0,2200... 6,600.

Kalkjord .0,°5°0.. . • 1,5°0.
3,3395, 100,189,

. Ofverensftåmmelfen emellan delfa analy.
fet utvifar fåledes, att f9sfi}eti alla de un-·
derfOkta bitarna måfie hafva varit af enahanda
fammanfåttning. Nu erl1juda fig flere frågor
till bervarande. I hvad tillfiånd finnes jernet
ach ma~gan deri Y Kan ett få beJkaifadt fqs.
~1, fom ifråsavarande, anres får ett kemiiU;

helt 'l
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helt Y eller bOr det riknu till daffen aI b1an
dade fosfilier Y

H vad den mrb betriffar, rorande jefJ]etl
och mangans oxidationltilUlåod, få kan detta
från flen fidor utråDu. F06filet verkar ej på
magnetnllen, och fkulle fåledes kunna anfes
icke innehiiUa annat in rOd jelnoxid; men då
det(amma åfven ir hindelfen' med kolfyrad
jernoxidul, innan kolfyran år genom brinning
utjagad, få kan detta ingenting bevira, roran
de jernoxidens fyrfittningsgrad i tantaliten.

Att den innehåller deffa metaller oxidu
lerad~, .d. å. j den lagRa bafificationagraden,.
fynes kunna llutas af fåliande omflåndigheter:
1:0 Analyferna hafva icke gifvit fOrlufl, utan
fnarare en liten tillak.ning i vigt. Då fårluil

_ vanligafl år oundviklig, få år det klart, att
den i df'ffa forfOk. måft åga rum; men att den
blifvit betåckt af ett 'tilJfkott i vigt, fOrorra
kadt derigenom" att oxidulerne fårvandladt fig
till oxider under analyfen och blifvit i detta
tillflånd vågda. 2:0 Tantaliten har fior lik-

·het i yttre fOrhållanden med wolfram, och
med det i Frankrike funna fosforfyrade mån
ganhaltiga jernraltet, om hvilka det med me
ra direB:a forfok låter hevira fig, att de inne
hålIa deffa metaller oxidulerade; och då ernel!
lan jernoxidulens och jemoxidena kemifka får-

eningar
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eningar år en fior. oeh påtagtig åtlkillnad, få
{ynes tantaliten bOra innehålla, ramma barer,
forn wolframen, d. å: jernoxidul och mangan
oxidul. (Se vidare Bilagan om Wolframiaterna).
3;0 En pottion tantalitpulver fmåltes med for.
glarad borax i en liten deraf fylld glaskolf,
tills tantalitpulvret var fullt upploft. Glafet
hade eg fvag gronaktig fårg. Samma fOrfOk
·repeterades i' en liten platinadegel med ett no
ga flutande Iock, och, li\l.a refultat erhålls.
Glafet blef obetydligt morkare .ti Il fårgen då
det upphettades; men då det fOr blåsrår fm ål- ,
tes i yttre lågan och litet falpeter tillfaUes,
framkommo de fiirgfpel forn utmarka jernoxi
den och manganoxiden.

, Hvad andra frågan , rorande detta fos(iJs
kemifka conftitution, betråffar,. få torde den
vara lått nog befvarad. I anledning af hvad
jag på ett annat, ftålle yttrat, kan intet annat
fosfil anfes fOr oblandadt eller mineralogifkt
enkelt, d. å. for att utgåras af en enda ke
milk fOrening J ån antingen fådana, på hvilka
man kan roja, den 9mftiindighet, t. ex..kriflal·
lifation, fublimation, genom hvilken .de blif.
vit affkillda ifrån den mekanilka blandning·,
hvari elementerna och' dens omfefidiga fore.
ningar måfte urfprungligen hafva befunnit fig
i jordklotets maffa J eller ockfå fådana, fom,
. IV Del. O oak-
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oaktadt dylika omtlåndigbeter, nu mera icke
kunoa markas, tydligen otgoras blott af eo
enda erkånd eller åtminflone med {annolikhe
ten åfverensfiåmmande kemifk fOrening. Nu
åter, år det .vifferligen icke ofverensfiåmman·
de med hvad vi bittil1s kanne af ke milka fOr
eningar, att de tre elearonegativa oxidema:
tantaloxid, wolframfyra och tennoxid, (kuUe

i en och ramma kemifka forening forekomma
neutraliferadc med tre fårfkilta elearopolitiva
oxider, nemligen: jemoxidul, manganoxidul
och kalkjord ; men deremot ar det ej allenaft
fannolikt, utan afgjordt, att florre delen af i
jordens maffa forekommande fosulier måfie va
ra mekanilka blandningar af fIera fårlkilta for
eningar, ernedan de omfiåndigheter, forn /kul· _
le kunna åtfkilja deITablandningar, aroganlka
få, och omojligen kunna verkaofverallt och
lika pli alla foreningar. Jag tror få ledes, att
ingen rationell ~1ineralog 1ij.ail befirida den nut
fli tren ,'att Broddbo.tantaliten bor aofes [Mom

-horande till c1affen at famman{målta fosfilier,
och att den fåledes måfle vara en mekanilk
blandning af tantalit , wolfram och tennmalm ,

.(den rednale tilllifvent'yrs· af lika befkaffenhet
med den vid Finbo), helft de relativa qvan
titeterne af de funna oxiderna fullkomligt in
tråffa defmed, på fått jag nu lkall vifa:

Vi
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Vj -'kole af det fOljande fe, att tantaliten ,
i fitt rena tillftånd, fådan den forekommer vid
Kimito i Finland, beftår af tantaloxid, fOrenad
med manganoxidul och jemoxidul i ett fådant
forhållande, att båda deffa oxidulers fyre år'
lika. (Se Bilagao omTantalitens fammaQfåttning).

Vi tkole vidare finna, att.wolfram, fadao
.den i fitt feDa fkick fårekornmer , innehåller
wolframfyra , fOrenad med ramma oxiduler,
men i ett fådaol fOrhållande J att jernoxidulens
fyre år 3 gånger manganoxidulens, famt att
wolframfyrans fyre år 3 gånger de bada oxi
dernas tillfammantagoa. Brodd bo.tantaliten in
nehåller 6 till 6,2 p. c. wolframfyra, hvars
fyre år I,~ till 1,24; och forn fålcdes fVafar
emot J ,874 procent af ftenens vigt jernoxld,
i det tillftånd analyfen gifvit den, famt o,6H
p. e. maogano)(id. Demf fOljer, att tantah'{cil
måfte hafva jnnehållit 8,69 ·procent wOlfram•

. Analyferna hafva vidare gifvit emelIan
8,26 och. 8,4 procent . tennoxid. A f de un
derfOkningar vi m~ddelat ,Iorande de vid Finbo
fkårpningen .{orekommande fosfilierna , finner
Dlan, att tennoJl.iden har lika egenIkap med
tantaloxiden att fOreftålla en fyra och ·var e·
lecuonegatif; men att J i anfeende till dels yt
terR fvaga 'affiniteter, den måttas af en ganfka
ringa qvaDtitet balis J hvilken hål' vål utaD

O :2 fiort



flart feI kunde forfummas. Men lat afs, ef
ter re(ultatet af tennmalmens analys, afdraga
for 8,4 tennoxid, 0,268 jernoxid ramt 0,09
manganoxid, få återfiå mot 66,345 d. tantal·
oxid, 8,93 d. jernoxid, 5,998 d. manganoxid,
famt 1,5 d. kalkjord. ' Den fifinimndes fyre
år °J42; manganoxidens, reducerad lill oxidul,
det tillfiånd hvari den i {lenen forekommer,
ar 1,2 och ,iernoxidulens 1,78, d. å. mangan·
oxidulens fyre år 3 ganger kalk jordens, aeh
jernoxidens, med en ganfka ringa afvikelfe 2

4 gånger. AIlas tillfammantagna halt af fyre
år 3,4~ Men om, enligt de underfokningar,
forande tantaloxidcris fanlman[åttning', jag i
det fOljande kommer a~t anfora, tantaloxirlen
innehål1er 5,1 procent [yre, få måne 66,345
d. innehålla 3,38 d. eller lika med de funna
bafernas halt at fyre.

]emfqre vi analyfernas rerultat, [å finne
vi, att de fmå fkillnaderna ~lIa vånda fig om·
kring en gemenfam punkt; vi kunna fåledes
taga fOr afgjordt, att Broddbo-tantalit år en
blandning. af en egen art kalkhaltig tantalit
med wolfram oca med [amma flags tennnlalm,
forn den vid Finbo fOrekommande•

. Det i denna ilen fårefallande tantalhaltiga
. fosfilet torde derfOre bOra betraktas (årom fam

manratt af en partikei tantalfyrad kalk, 3 tan·
talfyrad manganoxidul famt 4 part, tantalfyrad

. .
Jerna
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jernoxidulj eller, efter elearokemifka å{igter, af
,två,dubbeltantalater, nemligen 1 partikeI dub

beltantalat af kalkjord och jernoxidul J famt
3 p. dubbeltantalat af Dlanganoxidul och jern
.oxidul. De formler, forn uttrycka defs fam
manfåttning, måfte fåledes blifva:

Ca Ta + 3 Mn Ta + 4 FeT a eller_.. .. - _.... -
( C a T a + FeT a) + 3 (M n T a + FeT a).
Om denna expofition al fosfilets fammanfått
ning ar riktig, få beftår det egentHgen tantal·
halliga fosGlet af:

Tantaloxid • 8 I ,812.
Je~noxidul • • • 9,178.
MangalJoxidul 7,124.
Kalkjord • 1,826.'

Det al denna tantal it fammangjutna fos
filet mUle vara fammanfatt af: .

rTantaloxid. • • 67, 586l '
T t rt JManganoxldul o 5,902 8

an a 1 )Jernoxidul • •. 7,560 2,55 2 .,

lK.alkjord • • • 1,504J
Wolfram • .. • '_ • • 8,("9°.
Tennmatm ••• • • • ~,7·58.

100,00:).

De qv.:zntiteter af jerl1oxidq}, forn finnas
fl val j tantaliten , forn wolfrptllen och tenn- ,
mal(j:'Cn, fkulle efter denna dppfiåJlning b~fva

gifvit 10,77 p. c. jern(l-~(d, famt rnanganoxi.
duleJ '7,16 mang..n'Bxid, hvilket nåra iofiiim-
m" med ap.otyfernas rdultat. 4:0



~I4 UnderfJkn':mg

4:0 Gaåalinit, till fina yttre caraaerer all
deles lik den ifrån Finbo, men i långt Borre
fiycken, (å att de funnits anda till få fiora

, forn valnotter. Inga tecken till kriilallifatiOD.
Se vidare Bilagan om GadoHniterna.

. 5:0 Tttrocerit forekom h~r endaft till CJå
gra få (pår, och detre aUa fittande inuti k.ri.
flaner af fmaragden.

6:0 Gahnit., i ikona, gråsgråna , redigt an·
fkjutna oaaedrer, likvål mindre allmånt, fit
tande med granat och gadolinit i qu~rts.

, 7:0 Grannt. af lika art med den vid Fin
bo, men oftail j florre ftycken, ftundom at
fIera ikål punds vigt.

8:0 En egm ørt·Tttrotantø/. Fanns blott
ett enda litet flycke; år få likt gadoli~it, att
nåftim blott håndelfen foranIedde upptackten
af defs ikiljaktighet fr~n gadoliniten. Utmår
ker fig genom fullkomlig ogenomfkinlighet åf.
ven i tunnafie kanter, da deremot gadoliniten
der ir genomikinande gron, Ger alldeles fvart
pulver) då gadoliniten ger grAgrånt. Gelati.
nerar ej løed fyror. Fanns vid några derl an
1Hillda prelih1,inårprot innehålia ta'l\taloxid, }rt_

terjord och jel':loxidul. En nårmare hiinnedom
af defs .fammanl'i.!tning hafva vi icketwmnat

. erhålla, emedan VI vid de (unna gadoliDitc:r..
nas noga granfkning ej ~de upptåcka mel'

å.
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ån den cmda fmulan ,forn håndelfen fort i vA.
ra hinder, och forn redan var åtgången till
våra. preliminårfårfOk, innaD vi riktigt klnde
·defs mårkviirdigbet.

9:0 E" -egm (J~t BergfJeck, j runda glo·
bulDfa korn. ' Fanns endaft till qvantitet ar nå·
gra få gran. Forbrånde for blåsroref med lå·
ga och en alldeles egen luk:t; bråndes till en
ljusgron, alka, fom holl något kopparoxidfalt ,
acb forn med flusfer gaf gront glas, hvari
tenn på vanligt fått framt~g kopparen.

" J 0:0 Gedigm !Pi/mat". fanns bland gru
, Jet, men blott ett enda flycke af ungefår I~'

lods' vigt'- fullkomligen compaa: J och af -ett
bladigt me~aHifk brott.

I (:0 Glimmer, for det mefla flJfvergliin·
rande, krifiallif~rad i flora klumpar af fiera
fkål punda maffa J 'dels' råtfkifvig, dels fkålig.
Af den fvafta glimmerarten forefOll vid Brodd·
Ijo intet, eller blott ett och annat fpår.

• 12:0 A/bit-, 'lika till textur och utfeende
forn den vid Finho, men fållan få fullt hvit.

- 13:0 ~dftlpat, och
] 4:0 Quartl, alldeles lika dem vid Finbo.

, l 5;0 Ett eget hvitt, i (må korn k.riftalli·
feradt {asfil , f~ likt toppfocker J att vi fam
talsvis brukade kalla det Sockerflm. Det år .
hirdt, få att det eldar mot fiål, alosligt i fy.

ror,
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ror, fmålter tragt fOr blåsriir och ger med flus
fema ofårgade glas. Vi hafva. annu ej hunnit
Dårmare underfåka. det.

16:0 FlrtfiJPat"arCenikhaltig, lik den från
Finbo.

Det .år anmårkningsvårdt hvilken mångd
af fårfkilta ttroppar på denna lilla flåck blif
vit lammanfårda, bland hvilka åt~illiga hora
till de fållfammare. Således hafva vi hår fun
Ilit bland metallema: tenn, wismuth, jern,
mang,an, zink·), cerium, wolfram, tantalum,
arfenik; bland jordarterna :, kifeljord, lerjord ,
Jtterjord, berylljord, talkjord och kalkjord,
famt def.utom flufsfpatsCyran i flufsfpaten,·
yttroceriten och pytophyfalith~n, och kali i
fiiltfpaten och glimmern. Hårtill komma n~

de fmulo~ af bergbeck,· forn åfven torefaUt9.
Det år befynnerligt nog, att då ofta genom
fiora bergfirickor enahanda maffa ofåråndrad
fortfar, få fkall man bar och der finna på ett·
fUlle Cå många fållfamma och olikartade ru~

flancer fammanblandade.

*) I G.baHen.

Ill.




