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UNDERSöKNING

~f ,tvenne i K. Vet. Academiens Mi~

neralsamling befintlige Mineralier;

af

J A C. B E R Z E L I U S.

Vid den iordrringstält'ning, som Kongl. Vctcn
skaps Academi~ns l\fineralsamling nyligen Ull';

dergåU, fuuuos, bhmd andra mindre vanliga
mineralier, som ådrogo sig en särskilt uppmärk
samhet, tvenne som jag undersökt och hviJkas
närmare beskrifiliog jag ansett förtjella att blif
va Kongl. Acaderniell meddelad.

I. T~llurbunden Wismut frdn Riddarhyttan.
Bland de sedan äldre tiiler förvarade mi

neralstufferna frän Riddarhyttall fann jag, så väl
i Academiens äldre samling, som i den Acade
mien nyligen af framledne Prosten ESPLINC'S
arfvingar inköpt, ett hredhladigt, siIfverhvitt,
metalliskt glänsande mineral, så likt det af VON
BORN först upptäckt~ så kallade Molyhdensilfrct,
hvilket KLAPRO'l'H fann bestå af Wi.smut och.
svafvel och hvari jag sedan visat närvaro af tel
lur och litet selenium, a,tt jag trodde 'mig genast
för sanlJua mineral igenkällna det fl'ån lUddar-
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hyttan. bäld~t det som i Norrige fqrekommit ..
och som af ESMARK. ansågs för Tellur, äfvenle
des sitter i kopparmalm. Vid den undersökning
jag sedan med bläsrer derå anställde, erhölls
alldeles samma resultat, som af det VON BORN
SKA mineI1llet; men jag har af profvet anled
ning att förmoda mera svafvel i det från Rid
darhyttan. Myckenheten af selenium deri, syn
tes, att dömma af det röda sublimatets qvanti-

, tel, vara föga skiljaglig. Detta är, så vidt jag
vet, det första ställe der tellur blifvit funnen i
Sverige. En qvantitatif analys på mineralet til
lät icke det bladiga ämnets ringhet i hvarjs
stuff. Mineralet lärer hafva förefallit i Baslaäs
fåltet, hvars varphögar jag flera gånger genom.
letat, utan att der finna det, hvaraf jag s14tar
att det sällan funnits och för sin glans alltid blir.
vit uppsamladl af arbetarne.

:J. Saltsyradt hly.

Natift saltsyradt hly är en af mineralrikets
sällsammaste producter. Så vid t mig är he
kant, har man funnit det endast vid Matlock
(Cromford level) i Derhyshire; det har hlifvit
analyserad t .af Kr.APROTH 0) och CHENEVIX, som
funno det sammar~att af blyoxid85.5. saltsyra

. 8.5, kolsyra 6.0. ~ag har pä ett tinnat stälIe (10)
granskat KLAPROTHS analys och visat, att den tro
ligen girvit falska resultat, och att detta fossil,
att dömma af den fällning som erhölls med silf.
·Yersolution, måste innehålla 10 procent saltsy..
ra, i hvilket fall det vore sammansatt af en

*) Beyträge III. 14(•
...) Afb. i Fysik, Kemi och MIn. IV. I ~5.
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atom kolsyrad t ~ch en atom saltsyradt hly~

Detta mineral är kristalliseradt och har rätvink..
liga genomgångar.

Bland de i Academiens samling befintliga
bly-malmer var en påtecknad: hvit hlyspat
från Mendiff near Churchhill i Sommersetshire.
Tvenne gulare ställen på denna stuff, som he
står hufvudsakligast af kolsyradt bly J ådrogo
sig min uppmärksamhet, af hvilka det ena, som
i ringare qvanlitet fanns, var molybdensyradt
bly, och· det andra förådde för blåsröret tydli
ga reactioner af saltsyra.

Jag afslog en del deraf, för att närmare
undersöka det. Det har en svagt halmgul färg,
är löst och afspringer med bladigt brott i tven
ne genomgångar, som med hvarandra göra
1020 .5 eller i allmänhet emellan J 02° och 103°
vinkel, hvaraf redan synes att det icke är sam
ma chemiska förening som den från Matlock.
För blåsrör decrepiterar den lindrigt, smälter
ganska lätt och blir efter ufsvalning gulare än
förut. På kol reduceras den till bly, under
utslötning af syrliga ångor och med kopparoxid
och phosphorsalt ger den en starkt hlå låge,
saltsyrans vanliga reaction. I salpetersyra löses
den, om syran är utspädd, .ed lindrig fräs
ning, och om särskilta hitar inläggas, ser man
alt fräsningen är olika stark.

För mineralets analys refs det till fint pul
ver och torrkades vid +.60° att aflägsna fuktig
het. Det inlades sedan i en liten destillations
apparat och upphettades till massans smältning,
hvarvid en del länge behöll sig osmält j det
flytande. Gasen leddes genom saltsyrad kalk.
Apparaten hade förlorat 3.26 p. c. af pulvre~s

vigt, och röret med saltsYl'ad kal~ upptagtt
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0.63 fuktighet. Det äterstårsåle4es föl'.. ~o.lsy-
ta 2.63 p. c~ ,

. Del~ smälta mass~n ~öst~s' i 'utspädc!ättik";'
syra utan Jemning. Fälldes de'refter med sa1
petersyrad silfveroxid ocb ~f·34.29. p. c. salt
syradt 'silfver, svarande emot 6.54 p. c. salt..;.
syra. Antages det fejande för hlyoxid, sA tit~

gör den go.20 p. c. Dert från silfver med salt
syra befriade lösningen, fälld-esmedcaustik
ammoniak, som i öfverskott tillsattes. Vätskan
befanns- sedan icke innehålla kalk och hlott ett
spar af koppar. Att delta mineral. icke inne.
hållet' phosphorsyra eller svafvelsyra är klart,
emedan det löstes i ättiksyra, hvari phosphor
syrad och svafvelsyrad hlyoxid äro olösliga.

Beräknar man dessa vigters inhördes för
hållanden, så finner man att de ganska nära sva':'
ra emot 2 atomer kolsyra,' 4' at, saltsyra och '7
at. blyoxid; eller, om de sammanparas, mot I

at. kolsyrad hlyoxid, :i at. saltsyrad hlyoxid
och 4 atomer hlyoxid; d. ä. ett hasiskt saltsy
radt salt i hvilket en atom ~aItsyrad hlyoxid,
eller, efter de nyare åsigterna, en atom chlol'
bly vore förenad med 2 at. hlyoxid.

Men då detta mineral sitter i kolsyradt 1)ly.
var det anledning att förmoda att halten af kol
syrad hlyoxid, ehuru den väj öfverensstäl1Imer
med de chemiska proportionerna, icke vore che
miskt förenad med det hasiska saltsyrade sal
tet. Jag anställde derföre ett nytt prof, der
jag med sorgrallighet afskiljt de närmast matrix
sillande delarne. 100 d. af det pulveriserade
och vid + 60°' torrkade mineralet förlorade' i
smältning 1.57 p. c. i vigt, hval'af 0.54 p. c.
var vatten och 1.03 kolsyl'egas. För att undvika
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inhland.liJig af kiseljord ''från glaset t ,i:kcdde
försöket i en lilt:Q. vägd apparat af platilla~' :.

Det smälta tippIöstes i utspädd kokande sal.
petersyra, försattes med saltsyra och falldesmed
caustik ammoniak. Den erhållna fällningen tvät
tades väl, och löstes i ättiksyra, Inrarvid lem.
nades olöst 0.55 p. c. kiseljord , hvarur likväl
vid tvättningen något löstes, som åter grumla.
de den sura silade vätskan, men var fOr litet
att arskiljas och till sin vigt bestämmas. Det
syntes vara molyhdinsyra. Lösningen hehalld.
lades med distiUerad zink och saltsyra, hvarvid
erhölls metalliskt hly, som tvättadt och hårdt
torrkadt vägde 83.667P' c. Desse upptaga
6.463 d. syre och svara emot !j0.I 3 p. c. hlyo~

xid. Detta försök utvisar således utan all tve
tydighet att den här' fundna hasen var hlyoxid ,
utan inblandning af någon annan hasis.

Den ammoniakaliska vätsklln afdunslades,
saltet upphettades, hvarvid ammoniaksalterne
förflögo och lemnade ett gråagtigt, i vatten olös
ligt ~mne, som för hlåsrör visade sig vara ki.
seljord med en smitta af kopparoxid. Den väg
de g~ödgad o.gl p. C. I detta prof måste sall.
syrans qvantitet bestämmas af förlusten. Den
är,6.84 p. c. alltså föga afvikande från föregå
ende försök.

Resultatet är således

Blyoxid •
Saltsyra
Kolsyra
Vatten .
Kiseljord

go.13
ti.84
J.03
0.54
1.46

100.00
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at. J.• 34.63
55.82

7.55
1·46
0.54

, .J88

1.03 Kolsyra girva med 6.52 d.hlyoxid 7.55
d. kolsyrad hlyoxid. 6.84 d. saltsyra gifva, ef.
ter den äldre theorien, med 27,79 d. hlyoxid
34.63 d. saltsyrad hlyoxid, eHer efter den ny.
are, hvari' 6.84 d. vattenfri saltsyra svara emot
'].833 d. cblor, 34.63 d. chlorbundet bly. Det
återstäI' säledes för hlyoxid 55.82 d. som är duh·
belt sä mycket, som i det saltsyrade saltet, el.
ler som innehåller 2 gånger så mycket bly. som
finnes i det chlorhundna hlyet, hvilket svarar
emot :J.7'79 hlyoxid; men 27'79 + 2 =55.58.
Då resultatet härefter uppställes, består det ana·
lyserade mineral~t af

Chlorhundet Bly
Blyoxid • • .
Kolsyrad Blyoxid
Kiseljord • • .
Vatten. • •

100.00

Alt kiseljorden och vattnet deri äro tillral.
liga beståndsdelar kan ej underkastas tvifvelsmål.
Det kolsyrade saltet måste också vara det, eme.
dan dess myckenhet varierar och är tydligen
ringare midt uti massan, än kring kan.
terna, der mineralet var med detsamma hop~

växt. Den i första analysen ohserverade öfver·
ellsstämmelsenmed cbemiska proportioner, d. ä.
att en atom kolsyradt hly var förenad med jemt
.2 at. chlorhundet och 4 at. syrsatt hly, lärer
endast hafva varit ett ganska tillfalligt förhål.
lande. Formeln för detta mineral hlir således.
med åsidosättande .af dess tilJralJiga inblandnin-
gar, Ph Ch~ + 2 Ph, hvari Ch hetyder chior.
Denna förening är dessutom i chemiskt bän~-
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ende merkvärdig derför alt den' hittills ef med
konst erhållits, emedan det vanliga saltsyrade
blyet med öfverskjutande basis lir sammansatt
af en at. chlorbundet bly och 3 at. hlyoxid,
(Pb ChS -r 3 Pb.)

Den kolsyrade ,blyoxid , som tjenar detta
mineral till gångart, ä~ dels bladig och dels jord
formig , båda äro likväl, såsom jag genom ana...
lys deraf funnit, kolsyrad hlyoxid, i det när..
masle ren.




