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Unåerflkn;ng. tJj
mål; äfvenrom att en del af .det .deri befintliga tantalum, är antingen JpetalliJkt' eller
, ringare oxiderad!, än i den fGrm det vid· analyfen väges'. Den gifsning, fom för det
närvarande förefaller. mig fanpolikaft ä~, att
det håller inblandadt. ett bitantaletum ferri
(Fe Ta2 ) , beln ännu blott en enda oxidationsgrad af tantalum är känd, och.om en
lägre" oxid än denne fkulle exiftcra, .det ändå
mindre, fannolikt att den ikulle förekomma förenad med någon faltbafis.
,
I

år

-.

..

XIV.'
Underfökning af ett hittills obem~l"kt ..
" Fossil, so~ stundom följer den· Siberiska kromsyrade .blyoxiden; af JAC••
Bi'RZ EL I U S.

,VA"UQUtELIN uppg~r

att den röda krom.
fyrade blyoxiden fkulle följas af ett grönt ,
"lika med det röda, anJkjutet fosfil af
·kromox.id och bJyoxid, {om vore bildadt .af
det
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def förfllläinnda 0). H A U S ~ A N anförer J
att jemte _den röda blyfpaten', af honom kallad kaIlocbram, fkulle förekomma fosro.t~
fyrad blyoxid, . och ett lefvelbrunt fosfil.
tom innehå:IleJ:" krQmfyrad blyoxid.
,
Hände)ftm .förde i mina liånder en Ruff
af Srberifk kromfyrad ,'blyoxid , forn ymnigt
innehöll ett grönt fosOI, hvars fam~aDfätt
ni ng , i händelfe det befiått af kromoxid och
blyo~d~, intresferademig far d~n upplys'ni ng -den ku~de gifva om naturen af krom-, .
jern~~
.
Jag fkall ge en kort 'befkrifning ~e.rpå.
Färgen- mörkgrön, närmaft till olive:
grön. Formen dels derb, dela krifiaHinifk.
Bildar ha.Jfklotformigt' upphögda (mamme.
Jonnes) masfor, hvars upphögda delar fram.fii i oregelbundna caviteter, och äro der
.Öfverklädda med fmå mörkgröna glittrande
kriftalleraf {amma ämne. KriRallerna äro
':ganfka fmå, få ~tt deras form med blotta 'ögat ej kan rigtigt urfkiljas. UnderfammaJbo
Jatt mikrotkap fann jag 'dem be flå af Rhom·
boedr,ar, hvars v'ink)ar jag., väl ej kunde
, måta, men forn betydli'gt mindre atlägsnade
.1ig från den cubika formen ån- kalkfpatens',
ungefär .forn chabaljen. Kcifrallernas yt3' var
~
.'
.
.'
(peg*)

lp~rDal'

dcs Mines, T. VI, p. 760.
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Unde,flkning af

fpeglande och ftrimmig i «len kortare aiagonaiens direction. Andra kriftaUer bildade
fpetfiga pyramider, i hvilkas facetter man
likVäl bär och der 'fåg rhomhoederns '{ida
u~tryckt, Iilldeles fåfom den ibland fynes pi
kalkfpatskriftaller.
Brottet dels tätt och af föga glans eller o'ck matt, och brottytans färg grågrön,
dels jordartadt,. och färgen der pifta,eg~ön,
ger fifkgrönt firek och pu-Iver. Repas 'af
nageln.
,
'
Jag faknade tillräckligt rammanhängartde och täta fiycken deraf för att underföka
defs ego vigt.
,För blåar ör ,fö, jig fjel/: Pöfer litet och_
fmält~r _fedan med 'flark fkumning till en
mörkgrå metaijglänfande kula, kring bvil- _
ken man fer Cmå r~ducera,de blykorn. Slö·rfia delen af kulan behåller fig, äfven i ftark
reductionseld, oförändrad.
Löres i borQx lätt och med fräsning till
, ett fvart -ogenomfkinligt glas. En ringa ~ill
fats ger ett grönt glas, forn, i yttre lågen
bebandladt, b~håller fig klart under affvalning ;. men efter uträttand~ för reductionseld, blir, under a(fvalning, eft;~ika rik
tillfats, genomfkinligt r'ubiilrödt, o~t rödt
iller alldeles Cvart. Den ,röd, färgen; fom
•
här,,:-
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hårrör af koppar, f~amk~mmer ännu lättare,
) .då litet tenn tillfättes.
Med joifor[alt förhåller det fig fullkom·
ligt'på ramma fätt. '
.''
Med foda på kol upplöfes och går i ko·
1et, och på ett platinalöf fmålter undel' ftisning lätt ,till en ,genomfkinlig masfa, f(Dm är
'grän' få långe den flyt,er, men blir brand·
gul 'då den ftelnar. En omftåndighet,fom ,
utvifar krom. Den gula masfan, lilft i en
droppa v.atten, ger den gul färg, och fäller
redan blyfolution gu1.
, Desfa förhållanden utvira kro'm, bly och
koppar.
I falpeterfyra upplöres foslitet partielt;'
lösningen ,blir mörkgrön, och ett brandgult'
pulver, fom är kromfyrad blyoxid, blir o·
,-löft. Lösningen, öfvermättad med cauftik
ammoniak, behåller fig grän och faller in, tet;' men om den förft digereras. med al~ohol, 'och redan bland~s medcauftik a~mo
niak i' öfverfkott, få fälles grön kromoxid "
och liq vidum blir blitt. Fosfilet innehåller
låledes ,icke kromoxid utan kromfyra. ' .
'

,

I

Analyfen deraf anfiälldes på följande •
fått: , 2,71 . grammer ,finrifvit pulver upp.
hettadel i .eo vägd alalk.alfJ 'h varvid det.

utan
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utan att Dågon fugtighet (yntes condeQferad" .
l'educerades till ~,692 gr. MufaD kom ic.ke tinglödgning.
',a) Den öfvergöts nu med. concentrerud Jaltfyra, hvartill fattes 3 gånger fyrans'
volum 'alkohol. Då blanningen Hndrigi uppvärmdes kom den i kokning, etli~r utveck;
lades, vätfkan färgade fig Ikönt och djupt
mörkgrön, och faltfyradt bly bildades på,
botten.
,
b) Liq vidum filades gen(nn ett vägdt
filtrum , och' det, olöfta tvättades med alkohol ,af o,R4; det på flltrum {lannade falt frrade. blyet vägde 2,045 gr. och upplöfte fi~
utan llngafte 'tecken till lemning i en till·
räcklig q vantitet kokhett vatten, författ med
)itet ,falpeterfyra.
'.c) Lösningen i alkohol utfälldes 'med
fvafvelbunden vätgas. Den 'fällda fvafvelbundna kopparen vägde efter torkning 0,382
gram mer. Den löftes 'i kungsvatten utan'
lemning af f~afvelfyrad blyoxid , och fäll·
ies med bafifkt kol fyrad t - kali; fällningen
togs på filtrum. Det g.enomgångna, forn drog
• i grönt, afröktes' i en platinadegel till torrhet och upphettades'till lindrig glödgning,
hvarefter, vid upplösning i vatten, lemn~·
.des en -liten' pqrtion kiopparoxid, ~om glödgad,
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gad " tillika, 'med den kolfyrade ,kopparoxi.
aen, gaf 0,291, gr. kopparoxid.
d) Den m~ fvafvelbunden vätgas fäll.
da vätfkan koktes till gafens utjagande ,
'hvarefter kromoxiden utfälldes med, caullik
amm~niak.' Den gaf efte~ glödgning 0,583
gram. kromoxid. Den med ammoniak fällda
vätfkan, afdunfiad till torrhet, och masfa~
bränd, lemnade ä~nu 0,005 grammer kromoxid ~ fom tillfamman, gör 0,588 grammet.
'kromoxid.
'
,

.'

Kromoxiden å nya digererad med falffyra;hvarvid en del med, grön färg upplö~
Res, utfälldes med kali i öfverfkott, fom intet fl var höll i lösningen; den Var fåledes
fri' från 'lerjord. 0,588 gr. kwmoxid {vara
emot 0,7642 gr. kromfyra, och 2,045 gram. _
faltfY18d blyoxid mot 1,6417 gr. blyoxid.
Analyfen hade fåledes. gifvit:
'i proc.
10,80 häl· ,=. 2,178
Kopparoxid 29,1
Elyoxid . 164,t7 60,87 ler =:.' 4,364
Kromfyra
76,42 ~8,33 f yre
13,031

=

269,69

100,00

Man finner lätt a~t f yret hO$ desfa oxi- ..
.d'er' förhåller fig fåfom 1,' 2 och 6, att få·
ledes för~iD,en ~åfte .,bellA .af cn 'p~fikeJ
,
ba·
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bamlt krorrifyrad kopparoxid , och 2 partiklar
ba6fk kromfyrad bJyoxid, i bvilka kromfyrans fyre är 2 ginger oxidens. Den formel
{om uttryck.er detta fasfils fammanfiuning
är då Cu3 ChR
2 Pb3 ChR.

+

Beräknas fosfilets fammanfåttning enligt
denna formeln efter de till Lärboken börande Tabellerna, få utfaller defs fammanfåttning till:
. Kopparoxid 991,39 _ 10,30
Blyoxid
5578,00 - 60;;9
Krom fy ra 2607,28 - 22,41
-----

9176,67

-

---

100,00,

hvilket väl inRämmer- med analyfens re·
fultat. '
.Detta fosfil bör äga ett ferfkiJt namn.
När det vettentkapliga namnet ej är för
långt, få är det visferHgen cl~t bäfta, och
bör bibehåUu for. enkla'
falter; .
jag fkulIe
,
,anfe det orätt, att kalla kromfyrad och fosforfyrad blyoxid med andra namn än de
vettenfkapHga; me-n med dubbelfalter och
rerdeles baftJka dubbelfalter ägnar tig det
vettenfkapliga namnet, d_å ett fådant kan
gifvas, mera att vara en definition in ett
namn, Intill defs inan finner- en lämpelig
. och kort mcthoc1 för desras v:ettenfkapliga
be-
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benämning, !kall jag för denna förening fö •.
,reflå e~t arbiträrt namn, i likhet med hvad
fom allmänt brukas i mineralogien~. och vill
kalla den Vauqutline, för att der vid tackCamt
fäfta minnet af den .31tm.ärkt3 Naturforfkare, '
fom Kemien hår aH tacka f~r upptäckt~n af.
foslilets eletlronegativa beftåndsd~l.
Jemte detta' fosfil, förefalla i fållfkap
med den krom fyrade blyoxiden andra, dem.
jag ej baft tillfälle .att med lika o~forg
&ranfka~
,
'
,Af desra bar jag anmifrkt a) CmA, r granatform anfkjutna korn af röd jernoxid, för·
- modligen af vittrad lvafvelkis; b) ett brunt,;
Ilefverfärgadt, dels pulverformigt, dels fam ..
manhängande ämne, utan allt tecken till
kriftallifation.· För blåsrör fmilter det ej.',
men {vattnar, utftöter arfenikångor, och
drages fedan ftarkt af magneten. Uppbet•.
tadt i ett glasrör ger det vatten, blir fvart,'
men drages ej 'ar magneten och ger rödt
'pulver. Upplöft i fosforfalt färgas kulan i
yttre lågen gulgrön och i den' inre blek;
grön; men om litet 'tenn tillfättes få blir.
kulan, under affvalnin'g, ogenomfkinJig ocb'
. föd af kopparoxidul. Med loda på ett pla.
tina bläck bIef faltmasf~n 'ej gul och löRes i
en droppa vatt~n utan färg. Den bålle~ få-

,

, lo-
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ledes icke krom, och {ynes' vara en blanDing af jernoxidbydrat (brauneifentlein) med
arfenik{yrad jernoxid och arfenikfyrad eller
f'osforfyrad kopparoxid. c) Ett ljusgrönt
pulverformigt fosfil, fOlD . man lätt kan ror-o
blanda med föregående, och forn fkiljer ,fig
derifrån , endaft derigenom att det· innehåller fosforfyra i fiället för kr~mfyra. Det'
är ljufare till firgen, mera dragande åt gräsgrönt, läfare till fin textu~, fii.rga~ fosforfalt och borax i reductionseld fvagt grönt,
oc~ ger r reductions~ld ett. näll.an färglöfl '
Ilas, fom under kallnandet blir rödt ocb
ogenomfkinligt, fa,mt med Coda på platinalöf bildar eD fa1tmasfa, fo~ af fomligå fiuffer
alldeles icke ger gul färg åt vatten, och af
andra endaft. eD högft obetydlig. Om, få(om blåsrörsprofvet . ,{ynes gifva anledningatt förmoda, detta är ett fosforfyradt dubbelfalt, analogt med det nyfs befkrifna kromfyrade, få förtje nar det e~ närmare underfökning, fåfom en bittills alldeles okänd'.förening. - Jag bar af den krom fyrade bly-o
oxidens följeflagare omtalat endaft dem, fom
förefallit på de få ftuffer dem jag har haft
tillfälle att närmare examinera.
.

I

----
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