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Undersökning af ett nytt minel'aJ,
funnet uti Hvena Kobolt-gl'uf

vor uti Nerike;

af

1. SETTERBERG.

])etta mineral förekommer i synnerhet uti Ko
falls samt nya och gamla Galtgrufvol'lla terniigen
allmänt, tillsamman med koboltglans, arsenik
kis, kopparmalm &c.

Yttre karakterer.

Utseendet glänsande, mörkgrått, ej olikt den
i handel förekommande svafve1-antimon; nlen
metallglansen är starkare; brottet stråligt, hård
heten är ej betydlig. Det repas lätt af knifven,
streket och pulvret rent svarta. Ogenomskinligt
äfven i tuunaste kant. Betraktadt, i synnerhet vid
eldsljus, med ett vanligt förstoringsglas, synes det I

öfV'erallt insprängdt med gnistor af gul koppar
malm.

Egentliga vigten , tagen af flere 'särskilta stuf
fer, varierar mellan 6,29 och 6,32.
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Fö,. hläsrörct.

För sig, ytterst lindrigt upphettadt i yttre
lågen, rostar det och beslår kolet med en h vit
rök: vid starkare värme smälter det och beslår
kolet med ett gult anflog. Uti inre lrlgen röker
det starkt och lem nar slutligen ett hvitt metall
kom. Med flusserna ger det rostade profvet
hlallllade reaktioner af jerll och koppar.- Med so
da sammansmälter det i början; men går sedan
snart in i kolet och lem nar ett hvitt, halfsmidigt
melallkorn.

I öppet rör rostas det, under utveckling af
svafvclsyrlighet och autimonsyriighet, redan vid
viirmen af _en vanlig enkel spritlampa. Efter
10 a 15 minuters förlopp, upphör lik väl rostnin
gen till största delen och om nu röret, med inne
liggande rostade prof, ,upphettas till full glödg
ning för blåsröret, så smälter det under stark
frusning och utveckling af förutnämde produkter.
Om en stund flyter massan stilla, och om den då
lemnas att svalna. så ser man att det odekorn
ponerade är omgifvet af ett gulaktigt glas.

I kolf smälter det och ger ett ringa h vitt
sublimat af antimOllsyrlighet, bildad af luften i
kolfvell. Uti mycket slark värme kan man få spår
af sublimerad svafvelantimon.

Kemisk undersökning.

, Att medelst chlor fÖ1'l'älta analysen lyckas
icke, af den orsak att det i röret inlagda mine
ralet, sedan det en stund varit utsatt for chlo
rens åverkan, ytterst lätt smälter till en massa,
som sedermera icke utan förlust kan utkokas. -
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Som mineralet är lösligt i sa1tsy..a, upplöstes
derföre 1,860 grammer deruti; lösningen försattes
med kaustik ammoniak i lindrigt öfverskott, h var
eftel' vätskan blandades och digererades i täppt
kärl några timmar med vätesvafladt svafvelam
monium, h varuti litet svatvel blifvit upplöst.
Den svarta fällningen togs på filtrum, tvättades
med varmt vatten, blandadt med litet väte
svafladt svafvelammonium. Den genomgå.ngna
vätskan försattes med en mycket utspädd salt
syra i ringa öfverskott och liqvidum uppvärmdes
lindrigt; men så länge att den förlorat lukten
af svafvelbundet väte. Den rallda svafvelanLi
mon togs på fil Lrum, t vä ttades och torkades till
dess den vid repeterad tOl:kning ej led någon vigts
forlust. Den vägde 0,901. Af dessa inlades 0,814
i ett på vanligt sätt midtpå utblåst glasrör,
ll\"arefter öfver chlorcalcium torkad vätgas leddes
deröfver, under det röret småningom upphetta
des, sedan atmosfel'iska luften blifvit uLdl'ifven.
Den metalliska antimon vägde 0,155, h vilken,
efter en halftimmas glödgning i vätgas, ej led
någon vigtsförlust. Hela antimonhalten var så
ledes 0,172 grammer. Den förlust af antimon man
vid detta tillfälle lider, sker vid sjelfva reduk
tions!illfället och den blir omärklig, om man ej
i början gifver för stark värme.

Den svarta fällningen, efter behandling med
vätesvafladt svafvelammonium, upplöstes i salpe
tersyra och fälldes med svafvelsyra, som i lin
drigt öfverskott tillsattes; lösningen afdunstades
till dess svafvelsyra började förflygtigas, då den
efter utspädning med vatten lemnade svafvelsy
rad blyoxid olöst, som togs på fiitrum, tvättades
med surt vatten, torkades och glödgades. Den
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vägde 1,120 grammer. Dessa innehöllo gång
art, hvars qvantitet på det sätt bestämdes, att
ett annat prof af samma pulveriserade stuff lö
stes i saltsyra, då jag fann gångarten utgöra 0,027,
hvadan den svafvelsyrade blyoKidens qvantitet
iii' 1,093 grammer.

Den fran den svafvelsyrade blyoxiden afsi
lade vätskan fälldes med svafvelbullden vätgas;
fällningen togs på filtl'Um, tvättades med vatten,
forsa tt med vätesvafladt svafveJammonium, och
det genomgångna afdunstades. Som vätskan var
sur fälldes icke jernet.

Den med svafvelbunden vätgas erhållna fäll
ningen löstes i saltsyrefri salpetersyra, h varefter
lösningen försattes med kolsyrad ammoniak i lin
drigt öfverskott. Efter ett dygns s vag digestion,
togs den fällda kolsyrade vismutoxiden på filt
rum och tvättades. Den hade en ringa dragning
åt grönt, hvarföre den ånyo upplöstes i salpeter
syra och fälldes med kolsyrad ammoniak såsom
förut. Nu var fällningen fullkomligt h vit; men
då jag sedermera undersökte huru mycket kop
paroxid åtföljt vismutoxiden , fann jag dess qvan
titet så ringa att densamma, vid en vanlig analys,
kan utan särdeles fel öfverses. Det lyckas icke
alt med en lösning af kolsyrad ammoniak ut
draga kopparoxiden. Vismutoxiden vägde efter
glödgning {),560 gramm.

Den frän vismutoxiden afsilade vätskan af
dunstades till ringare volum och fälldes med svaf
velbunden vätgas för att slippa en hop ammoni
aksalter. Den fällda svafvelkopparn tvättades
med vatten, försatt med vätesvafladt svafvelam
moniurn, och förvandlades på kända vägar till
oxid, som efter glödgning vägde 0,02 gramm.
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Den mccl svafvelhunclen viilgas från vismut
befriade vätskan innehöll jernoxidlll, h vilkell,
oxiderad med salpetersyra och (älld med kaustik
ammoniak, gaf 0,053 gramm glödgad jernoxid.

U rpslällas nu dessa resu1tater, så finner man
följande förhållande:

S Il' Innehållavafvelmeta er 1 procent. Svafvcl.

0,172 =0,2363 = 12,70 - 3,45.
Metallisk An

timon .

Svafvelsyrad

Blyoxid

Vismutoxid

Jernoxid .

Kopparoxid

Gångart

Förlust

1,093 = 0,8623 = 46,36

0,560 = 0,6173 = 33,18

0,053 = 0,0878 = 4,72

0,020 = 0,0200 = 1,08
0,027 1,45.

0,093 0,51.

6,24.

6,13.
1,76.

0,28.

1,860 100,00.

l ," "

Häraf uppstår formeln Fe3Sb2 +12PbBi.

Då denna sammallsättningsart icke är forut
hos något mineral iakttagen, har jag trott mig
harva skäl att anse detta mineral för nytt och
föreslår derför namnet Kobellit, till erinran af
Hel~r v. KoBELLS fårtjenster om mineralogien.

Att jernet verkligen tillhöl' mineralets sam·
mansä ttning, anser jag troligt af den orsak, att
om detsamma löses i saltsyra och genom denna
lösning ledes svafvelbunden vätgas, så utfällas
alla metallerna med undantag af jernet; men den

fällning
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fållning man nu får är snart sagt olöslig i den
syra, som med lätthet upplöser sjelfva stenarten.
Häraf synes, att genom jernets förlust någon for
ändring försiggätt vid fullningen, emedan alla
metallerna äro pä samma svafvclbilldningsgrad,
som i sjelfva mineralet.

K. V. Ac(ul. Hand/. 7839, 13
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