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Nya och sällsynta mineralier från Vermlands
. och Örebro län.

Af L. J.

IGELSTRöM.

[Meddeladl den 8 November 1865.)

Hydrotefroit frå.n Pajsberg. Med detta namn fl:Ireslå.r jag
att beteckna ett vid Pajsberg förekommande blekrödt tätt mineral, som kan anses vara en vattenhaltig tefroit. H=4. Strecket
hvitt. Stelnar med saltsyra till ett styft gell>. Genomskinande i
tunna kanter med blekröd färg. Ger vatten i blåsrörs kolf. Innehåller på 100 delar, enligt min analys:

28,46 innehåller syre
15,18
Mn.
53,44
12,04
Mn
0,49
Mg.................... 11 ,89
-.i,76 16,80

Si

il
Ca och Fe....

5,85............................
spår
100,13.

5,20

hvaraf formeln

(Mu, Mg)! Si + il ,
otvunget följer.
Halten af manganoxid (troligen härrörande från fina ådror
af braunit, som någongång genomdraga mineralet) blef bestä.md
genom titrerin~ med svafvelsyrad jernoxidul-ammoniak och öfvermangansyradt kali; vattenhalten medelst glödgningsförlusten, med
behörigt afseende på den vigttillökning, som uppkom genom manganoxidulens oxidering.
. AlIhydrit från Längbans jerllgrufvor. Liknar kalkspat, men
är rödlätt. Sitter på en blandning af malakolit och kalkspat.
Jag fann procentiska sammansättningen vara.:
ÖjfJW6. af K. Vd.·..4A:ad. F6rl., 186S, N:o 11.
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s
Ca

57,36
42,64
100

hV9rifrån formeln Ca iS följer.
Hisingerit (gillingit) från Solbergsgruf~an, nära Elfstorps
bruk, i Grythytte socken af Örebro län. Sitter på malmens
(magnetisk jernmalm) afsöndringsytor; är mycket vackert utbildad; becksvalt; ger brunt streck. .Jag fann Sol bergs hisingeriten
på 32,13 proc. Fe innehålla 7,80 proc. ~'e. Vattenhalten 19,75
proc. Dess sammansättning öfverensståmmer således med gillingitens och motsvarar formeln:
Fe 3 Si,.. 2Fe Si + 9å
såsom RAMMELSBERG uppstält dem I).
Hausmallnit från Jakobsberg vid Nordmarken, kristalliserad
i bladiga massor, har jag analyserat, enligt FUCHS metod, medelst användande af metallisk koppar, och fnnnit dess procentiska
sammansättning vara:
Mn
71,27
Mu
28,73
100.
En analys, gjord enligt F. MOHRS metod medelst användande
af svafvelsyrad jernoxidul-ammoniak och titrering med öfvermangansyradt kali, gaf 6,646 proc. fri syrgas, motsvarande en manganoxidhalt af 65,945 proc., således något mindre än i föregående
bestämning. Vid närmare undersökning om orsaken härtill befanns att det utplockade mineralet, ehuru till yttre utseendet rent,
likväl innehöll kolsyrad kalkjord.
Enligt föregående analyser uppställde jag formeln
MnMn
mr Jakobsbergs hausmanniten, i likhet med hvad fl>rut är bekant
om detta mineral.
Hausmannit från Sjögruf\'an (jerngrufva) i Grythytte socken
af Örebro län. Upptäcktes sommaren 1865. Den är derb, finkornig och ger brunt streck, förekommer i större massor tillsaml

I) RAlIIMELSBERGS,

Handwörterbuch IV

8upplemollt.

1849.
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mans med jernglans och svart malm, mangankisel, m. m., i kornig
kalksten.

Te/roit af askgrå färg, derb, fOrekommeI' vid Sjllgrufvan
tillsammans med hausmanniten.

Bl!Jspat från Pajsberg (stora Pajsbergsgrnfvan), Vermland.
Detta mineral har jag nyligen funnit, utfyllande fina sprickor
malmen vid Pajsberg. Det visar sig, vid dennes särslagning
efter klyftytorna, såsom vackra hvita, starkt diamantglänsande,
öfverdrag af krystallinisk, ~jäderlik och spathig struktur.
Ekmannit, ett nytt mineral, från Brunsjö jerngrufva i Grythytte sorken aJ Örebro län.
Med detta namn, efter vår utmärkta metallurg och nitiskIL
ifrare af bergshandteringens utveckling, Brukspatronen G. EKMAN,
har jag betecknat ett vid nämnde grufva förekommande mineral af
grågrön till gräs- och lökgrön samt svartgrön farg, af oredigt småbladig till storbladig, radialbladig, strålig eller asbestlik textur. I
tunna lameller är det genomlysande med grönaktig färg. 11=3-4.
Pulfrets färg motsvarar mineralets sedd i massa. Glödgadt blifver det magnetiskt. och s\'art, under afgifvande af ymnigt vatten.
Smälter till svart magnetisk kul!!, för blåsröret, samt ger med
flusserna jernets och manganens reactioner. Sönderdelas fullständigt af saltsyra. under afskiljlLnde af flockig kiselsyra. På
100 delar består det af:

a) Småbladig, gräsgrön Ekmannit 80m bildar ådror i magnetisk jernmalm och är genomlysande i tunn kant och med grön. ILktig färg.
Si
34,30 innehåller syre
18,29

f'e

35,78
Mn
1l,45
Mg.................. 2,99

Fe

7,95
2,58
1,20 11,73

4,97

1,49 13,22

Al................... spår
iL
10,51
100.

9,34
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b) Radial-strålig Ekmannit , af grågrön färg.
Si
36,42 innehåller syre
. 19,42
Fe
24,27
5,39
Mn
21,56
4,86 1025
Ca
spår
'
Mg.................. spår
j.~e.
4,79 .................. 1,44
Äl................... J,07 ................. 0,50 194
-_._'_ 12,19
H
. 9,91 .................................... 8,81
98,02.
c) Lökgrön, bladig Ekmannit, med antydning till radialbla<l ighet; genomlysande i tunna kanter.
Si
40,30 innehåller syre
21,49
~·e.......
25,54
5,08
Mn
7,13
1,61
Mg
7,64.................. 3,0~ 10,35

Fe................... 3,60
ÄI

1,08
5,08................. 2,37

H

. 10,71 ...........................

~,45 13,80

9,52

100.
Ur dessa analyser kan man härleda formeln

\ Fe:! l

2 'Mn~d Si + 3Hl)

tMg~ j

för detta mineral. De små qvantiteterna jernoxid, SOlD analyserna
angifva, härröra tydligen från en begynnande oxidation.
Ekmanniten finnes till stor mängd vid Brunsjö grufvan och
bildar i sina olika varieteter malm massornas gångart.

Py,'oaurit, ett nytt mineral, från Låugbans jerngrufvor
Vermland.
') Jag ansor mig ej harva fullgiltiga skäl att antaga mera iin ett mineralspecies,
oaktadt analyserna äro nlgot afvikande frln hvarandra. Skiljakti~heterna sy'
nas mig ej vara visendtliga nog dertilI.
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Med detta namn, härletlt u'ån egenskapen att antaga en
guld lik färg i eld har jag betecknat ett vid nämnde grufvor i
sexsidiga taflor (hörande till hexagonala kristallsystemet) kristalliseradt mineral af hvit fårg I). Det är halfgenomskinligt, sitter
dels i spridda blad ,dels i aggregerade bladiga massor i serpentinhaItig kalkspat, löser sig fullständigt i saltsyra eller salpetersyra.
under litet kolsyregasutveckling 2), gifver ymnigt vatten i blåsrörskoIf, är osmältligt, löst, fett fOr kä.nseln, och har i allmänhet
mycket tycke med hydrotaikiten från Snarum. Analysen af detta
mineral gaf följande resultal:
Mg
34,04
Fe
23,92
iL
34,56
C
7,24
99,76.
Jernoxiden bestämdes i trenne särskilda försök, å olika stutfer, och erhölls vid första försöket af 0,598 gramm mineral 24,25
procent, vid ett annat 25,86 och vid ett tredje de ofvanstående
23,92. Den skiljdes från talkjorden, dels genom att göra lösningen i saltsyra sur och fålla med öfverskott af kaustik ammoniak, dels ock medelst tillsättande af salmiak, noga neutralisering samt utfällning med bernstensyradt natron och den fälda
bel'llstensyrade jernoxidens ånyo upplösning i saltsyra samt åter
fällning med kaustik ammoniak. -- Glödgnillgsförlusten af mineralet visade sig, verkstiild en gång på 0,897 gramm, vara 41.8 proc..
en annan gång på 0,372 gramm = 38,70 procent 3). Kolsyran bestämdes i ett särskildt försök. till de i analysen upptagne 7,24
procent (medelst SCHRÖTTERS kolsyrebestämningsapparat). Om
denna fråndrages totala glödgningsförlusten 41,8 proc., erhålles det
I) Stundom finner mnn det harva en svag dragning i himmelsbUtt.

Stundom
är det genom.kinligt. Ju mera kulsyra det nem l. upptagit ju mindre genomskinligbetsg:rad synes det ffi; det blifver dl mntt. Glansen iir feWik i kulsyrefrinste mineral. BInden biijliga.

2) Löser sig i sJrur under ojcmn
3)

Ö utveckling.

Glödgningsftirlnsten 38.70 har trolil{en ut fallit ror låg tillf61je af inblandade
kalbpatsdelar.
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analyserade profvets vattenhalt, såsom den
upptagen

= 34,56

proc. -

mm analys finnes

Vid pröfning på lerjord befanns mine-

ralet ej innehålla spår deraf, likaså saknades ma.ngan.

Allt jernet

finnes i detsamma i form af oxid I).
RAMMELSBERG,

HER~fANN

och HOCHSTETTER hafva. analy-

serat hithörande mineralier och funnit:
RAMMELSBERG i Hydrotalkit från Snarum : 2)

C

1fg

2,61
6,05
7,:32
7,30

37,27
:~8,18

:37,:30
37,04

HER~fANN

H

Summa.

41,59
37,99
37,38

100,72
100
100
100,59.

37,:~8

Völknerit från Ural: 2)

C
:3,92
HOCHSTETTER

C
10,54

Al
19,2fi
17,78
18,00
18,87

111'

36,30

Mg
37,08

II
Summa.
16,96
42,04
100.
Snarums hydrotalkit: 2)
Al
P
il
Olösligt Summa.
12,00
6,90
32,66
1,20
99,60.
Al

Men vid dylika mineralier, hvarolll nu är fråga, kan med
visshet antagas, att kolsyran icke hörer till dem i deras ursprungliga skick ;1), utan att den är en ytterligare tillkomst, genom
1) Mineralets starkt

rödgula lösning i saltsyra tillkiinnngifver redan, att IItminstone största delen af jernet i mineralet finnes sMom o~ld. För att for öfrigt
komma till kännedom Ilerom, huruvida någol jern f,irefanns i oxidulform, löstes
0,175 gram nf mineralet i llll/(ot utspiLdd saltsyra uti en glaskolf, sedan Inften
derur först blifvit utdrifven me,lelst en inledd ström af kolsY'regas, som nnder
lösningen fick fortfarande gå genom kol fVen. I den sålunda erhållna lösningen
lät jag sedan, efter y·tterligare ntspädning, öfvermangansyrndt kali droppvis infalla: redau de fcirsta dropparne färgade lösningen rosenröd, och följaktli~en
fanns ej någon jernoIillul i det upplösta mineralet. ~'ör aU kontrollera försöket
lade jag cu nästan mikroskopisk bit af jernvitriol oj lösningen. Den rosenröda
färgeu förs\"aun strut, och vätskan kuade försättas med nllgra droppar öf\"ermangansyradt kali, innan kame!eons färg ånyo framkom. Att sIntligen för öfrigt
jernet finnes såsom oxid i mineralet be\"isas viiI äfven deraf, att vid blhrör"lågans
första inverkan på detsamma det straxt antager sill i eld karakteristiska nckra
rödgula farg.
2) R.uIMELSDEIlG, Handbueh der Mineralehemie, 1860, s. 165.
3) Brucit funnen vid LlIngban af Herr Grufingeniiir LUNDSTRÖM har befunnits
fullt kolsyrefri (enligt LUNJlSTRÖM); vid Ladu/l;rufvan upptager den 3 II 4
proc. kolsyra, h\"arigenom vattenhalten nedbringas frln 30 proc. (som den
borde vara) till 26.
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atmosfäriliernas inverkan, och med behörigt afseende härpå kan'
man fdr dessa mineralier uppställa formeln

Mg6 il + 15H.
Denna formel fordrar för hydrotalkit och völknerit:

Mg
Al

H

39,6
16,6
43,8
100.

samt för Pyroauriten:

Mg
Fe
H

36,1
23,7
~ __49,2

100.
hvaraf synes, att öfverensstämmelsen emellan de funna och beräknade halterna äro så noga, som man kan vänta sig af dylika
fOr luft och vatten känsliga mineralier.
Enda skillnaden emellan pyroaurit, hydrotalkit och völknerit är således, att i den fOrstnämnde all lerjord blifvit ersaU
af jtrnoxid. PyroaUl'iten har således formeln:
Mg6 Fe + 15H,
och völkneriten samt hydrotalkiten
Mg 6 Äl + 15H.
Pyroauritens niira förvandtskap m~d völknerit bevisas föl'
öfrigt af deras gemensamma kristallform: hexagonala taflor.

