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Finnenlanit, ett n~Ttt bl)~arsenit från Långban.
ÅV

G. AMINOFF.

(Med analys av G. KARL ALl\ISTRÖ~I.)

Före-koDlstsätt. Minerale.t förekommer på sprickor i en kornig
järnglans. Det uppträder endast kristalliserat. Kristallerna ligga
stundom inbäddade i en krusta av ett gulgrått fjälligt mineral,
som ej synes överensstämma med något känt långbansmineral, men
som ännu ej gjorts till föremål för närmare undersökning. lasso..

A. ABr18son foto.
Fig. 1. Finnemanitkristal1cr på järnglans.
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ciationen uppträda någon gång ett par andra Inineral i ytterst små
mängder, vilkas sammansättning likaledes är okänd. ~Iineralet här
stammar från orten »Hindenburg». Det uppmärksammades först av hr
K. J. FINNEl\IAN i Långban,l efter vilken detsamma erhållit sitt namn.

KristallforJIl. 1\Iineralet kristalliserar hexagonalt (fig. 2 och 3).
Intet har med säkerhet iakttagits som tvingar till antagande av
lägre symmetri än holoedrisk. Kristallerna äro alltid långsträckt
prismatiska och kunna nå en längd av ett par cm. Följande former
äro iakttagna:
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Prismat be?) upptl~ädde endast på en kristall med en buktig yta,
vilken bildade c:a 32~ med prisma av första ordningen. På en
kristall avlästes i den streckade zonen (1010): (1011) reflexer vid
e= 58°22''1 57°55' och 59°06'. Dessa reflexer tendera mot formen
{2021}, för vilken beräknas e== 57 049'. Denna form är dock här
ersatt av vicinalytor. Fem kristaller mättes, vilka samtliga visade
kombinationen c p m. Ur 27 mätningar (0001): (lOTl) erhölls så
som medeltal 38°28'. Härur beräknas:

Po == 0..7945
el = 1.1917

Cl~ -:- c:a == 0.6880

Finnemanit. Hexagonal.

N:o I~U~h-lsymb·1 fri~~_rl ep I e I ~o I "lo I ~ I TJ I(pri:men)11
s a en valS) (x : y)

_I d
Y :== tg!,

l .. c O 0001 - I 0'00' 0'00' I0·00' 0°00' 0000,1 O O O

2 .. m =00 10rO 0'00' 19000
. 1

9000 ) 9000 I
• 00 00

13 .. p 10 1011 ) 3828 ) 3828 » 3S"28 . • 0.7945 0.794
--'

Optiska egenSka}ler. 1\Iineralet är till färgen mörkgrått till svart
med i slipprov någon dragning i olivgrönt. Glansen är hög, när
mast att beteckna såsom diamantglans. Endast i tunna splittror
genomlysande till genomskinligt. Optiskt negativt. Brytnings..
koe~ficienterna bestälndes i ett prisma,· vars brytande kant var
parallell med c-axeln (a == 36°11'). Följande värden erhöllos:

1 Mineralet motsvarar n:o 45 i Flinks förteckning) G. F. F. 43 (1921), s. 195.
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162 G. AMINOFF. [Jan.-Febr. 1923.

((j e (u-t

Å == 486 !'ll. . .. . 2.3634 2.3449 0.0] 85
» = 527 ) 2.3333 2.3170 0.0163

) == 540 » .. 2.3242 2.3077 0.0165

) == 589 » .. 2.2940 2.2847 0 ..0101
)) == 656 ) · 2.2725 2.2634 0.0096
» == 687 » • • • .. 2.2651 2.2504 0.0057

Kohesion. l\Iineralet äger en tydlig klyvbarhet parallell med
{IOll}. Hårdhet c:a 2-3.

Spec. Tikt. Fil. dr. G. KARL ALMSTRÖM har med pyknometer be..
stämt Spe v. till 7.08. En annan bestämning, grundad på vägning
i luft och benzol, som fil. dr. G. FLINK haft vänligen att utföra,
gav ett något högre värde, eller 7.265.

Kemisk snnlmnDsiittning. Fil. dr. G. KARL ALl\fSTRÖl\I har haft vän-
ligheten att analysera mineralet. 1 Analysresultatet blev följande:

PbO . . .. . .. . . . . 76.83
AS20 3 • .. • • .. • 20.54
Sb20 a .. .. • • .. .. . . • · .. • .. • spår
FeO spår
CaO . .. . . 0.39
Na20 .. . . .. · .. 0.24
K 20 .... · 0.44
el .. . 2.42

100.86
Avgår O för C~.55

77.48
20.61

2.46

100.55

100.31

Hela arsenikmängden förekom såsom arseniksyrlighet.
fanns ej närvarande. Mineralets formel kan skrivas:

PbsCl(AsOa)3 eller 3Pba(AsOa)2 + PbC12.

Denna sammansättning fordrar:

PbO

AS20 3 • •

el

- O === el 0.55

100.00

Fluor

1 Analysen ingä.r i den serie kemiska undersökningar av Längbansmineral, vilken
planerats och päbörjats av Stockholms högskolas mineralogiska institution. I1ittil.ls
föreligga av denna serie analyser av mineralen nasonit, armangit, pyrobelonit, trigonlt,
bäckströmit, dixenit, akrochordit och barylit.
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l\Iimetesit .
Finnemanit .

FramhåJlas bör att mineralet i kemiskt hänseende i viss mån är
analogt med mimetesit, vars formel kan skrivas Pb:;CI(As 04):1'
Skillnaden är alltså endast den att arseniken i mimetesit är fem
värdig, i det nya mineralet trevärdig. Båda mineralen äro också
hexagonala, med axelförhållanden som ligga tämligen nära varandra:
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Halten av alkalier är
påfallande stor, men i
och för sig ej överras..
kande. LINDSTRÖl\I 1 fann
i en Ba-haltig hedy~an

från Långban en halt av
Na20=O.15, K20==O.09 %.
En formellt tillfredsstäl..
lande strukturformel kan
skrivas:

l°,,Pb
III !/ O/
As", O

--Ph
0/

III /
As-O-Pb-Cl

"O
--Pb

III /0/
As~

\' O ---Pb
\0·/

Fig. 2. Fig. 3.

Zllsamln3nfassullg. Ein neues Bleiarsenit von Långban ,vird be..
schrieben. Die Zusammensetzung ist PbäCl(As03)3' Hexagonal,
mit c = 0.6880. Prismatisch ausgebildete Kristalle mit den Forllle.n
{lOlO}, {tOl1} und_ {ODDI}. Opt. neg. (tJN~ = ~.2D49, eNa • 2,:8

47
.

Spaltbarkeit II .{lOH}. Das Mineral kommt m KIuften ID elUeIl1
körniO'en Hämatlt vor.
Sto~kholms Högskolas mineralogiska institut, febr. 1923.

1 Gcol. För. Förh. 4 (1878-79), s.· 266.




