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Öfversip:t af Konl(l. Vetenskaps-Akademiens }<'örhandlingar 1880. N,o 6.
Stockholm.

Analyser af tvenne mineral från Limgban.

Af G. LnmsTRöM.

[Meddel.dt don 9 Juni 1880.]

Uti bandet III, ~:o 13, at' Geologiska Föreningens i Stock

holm Förhandlingar, har Professor NORDEN~KIÖLD beskrifvit

tvenne blyhaltiga silikat från Långban, Hyalotekit och Ganomalit.

'Vid granskning at' de sändningar, som Riksmusei Mineralogiska

afdelning under de sednaste åren förvärfvat från Långban, har

jag haft tillfälle att iakttaga och undersöka ett tredje bly

silikat, ännu blyrikare än de två förut kända. För mineralets

egenskaper och sammansättning får jag lemna filljande redo

görelse.

Färgen svart till svartgrå, efter anlöpning [lågot dragande i

blått. Pulvret gröngrått. Glansen metallglans till t'ettglans.

Ogenomskinligt älven i ganska tunna splittror. Brottet jemnt

till flatmussligt. Inga för blotta ögat märkbara ~enomgångar

eller spår till kristallisation. Hårdheten = (),!\. Eg. vigten

= 5,73 l). Sönderdelas af salpetersyra.

För blåsrör smälter mineralet under kokning till en svart

kula. Vid smältning med soda på kol erlH1l1a... blykulIIl' och bly

beslag. Ger med borax i oxidationslågan ett i värme rödbrunt, efter

afsvalning gult glas, som i reduktionslågan antager 1'11 smutsigt

brungrön färg. Vid större tillsats blir perlan i yttre lågan starkt

rödbrun, äfven efter afkylning, i inre lågan svart och ogenom

skinlig. Med fosforsalt erhalles kiselskPlett.

') Eg. vigten är något för låg, emedan det icke "ar möjligt att till bestäm
ningen erhålla minera!. fnllt fritt från magnetit och granat. Felet kan dock
icke vara anoat än obet)'dligt.
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Under mikroskop visar mineralet sig vara genomskinligt,

dichroitiskt skiftande i färg mellan buteljgrönt och rödbrunt, och

i polariseradt ljus dubbelbrytande. Tvenne genomgångar äro

synliga, den ena mycket tydligare än den andra. För uppgifterna

om mineralets mikroskopiska förhållanden, står jag i tacksamhets

skuld till Herrar A. E. TÖRNEBOHM och A. SJÖGREN, hvilka

haft godheten göra några slipprof af detsamma.

Mineralet förekommer tillsammans med bly, är ofta upp

blandad t med magnetit och nästan alltid starkt insprängdt med

gul granat. Herrar SJÖGREN och TÖRNEROHM harva äfven på

visat närvaron af ett pyroxenartadt mineral.

Till följd af mineralets betydliga föroreningar har det varit

förenadt med ganska stora svårigheter att få ett användbart

analysmatprial. För att erhålla sådant, utplockades pa vanligt

sätt under lupp ett antal splittror, de reuaste som kunde utsökas.

Dessa pul veriserades derefter och slammades, hvarvid den t yngre

bottensat!wn frånskildes. Slamningen var en säkerhetsåtgärd,

som företllgs för den händelse, att någon blypartikel skulle varit

innesluten i något af de små stellfragmenten. Det afslammade

pulvret behandlades sedan under vatten med en mycket stark

hästskomAgnet, så länge något utdrogs af denna. Pulvret tor

kades der,{ter oeh använrles till analys.

Analysen gaf följande resultat:

Kiselsyra och främmande mineraL.. 19,~ 3

Jernoxid _. ._ .. _.. _. 22,58

Blyoxid . . .. _. 53,85

Kopparoxid ... ... 0,20

J ernoxidul. .. . . 0, i 3

Manganoxidui . . . .___ 0,67

Kalk . . 0,02

Talk. __ . .. . .__ __ 0,57

Kali . . . __ ._.____ 0.23

~atron .. . . __ _ 0,53

Baryt? . o 0,10
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Chlor _ _ _......... 0,14

Fosforsyra 0,07

Glödgningsrörlust. __ :..... 0,93

100,05.

Vid mineralets sönderdelning med salpetersyra visade det

sig, att oaktadt all använd möda det ej lyckats att erhålla fnllt

rent analysmaterial. Kiselsyran var nämligen uppblalldad med

korn af ett i syran olöslihrt eller svårlösligt mineral. Det bier

följaktligen nörlvändigt att göra en korrektion för detta. Denna

verkställdes pli rlet sätt, att kiselsyran afryktes med Huorvätegas,

hvarefter ;iterstoden analyserades. Derefter utplockades af det

gula, förorenande mineralet en qvantitet, som smältes med soda,

hvarefter kiselsyran bestämdes pä vanligt sätt. Den befanns

vara 37,5 %, hvilket blott med ett par procent skiljer sig från

hvad TROLLE WACHTMEISTER funnit i den gula granaten från

Långban. Pil. grund af dessa data beräknades halten af främ

mande mineral att vara 2,56 %. Sedan dessa fråndragits får

analysen fiiljande utseende:

Kiselsyra .. __ .

Jernoxid _ _ .

Blyoxid .

KoplJarllxid .

Jernoxirlul .

:\Iangallllxirlul _ .

Kalk _ .

Talk _ .

Kali .

~atron .. _ _ .

17,32

23,18

55,26

0,20

0,.5

0,69

0,02

0,59

0,24

0,54

Syre.

9,24

6,95

3,96

0,04

0,17

0,16

0,0 I / 4, i 6

0,24

0,04

0,14

Baryt? 0, l I

Chlor _.... 0,14

Fosforsvra _._............. 0,0.

Glödgnillflsfiirlust ..... 0,93

100,04.
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Förhållandet emellan syret i 11l0noxiderna, jernoxiden och

kiselsyran är I: 1,46 : 1,94 eller helt nära I: l! : 2. Mineralet

är följaktligen sammansatt efter formeln

R2Si + FeSi.
H = ePb + Heu, f~e, Mn, Ca, Mg, K, Na).

För att ytterligare kontrollera denna formel, hal' jag äh-en

analyserat minl'ral frän en annan stuff. Denna analys gaf efter

behörig korrektion fiir 3,3 () % främmande mineral nedanstående

resultat:

Kiselsyra, ,' ' .. , ..

.Jernoxid" .

Blyoxid ..

Manganoxidui .

Talk __ ..

Kali __ ' ,

Natron ,

li,22

22,81

58.42

0.57

0,33

0,1 S

0,;)3

Syre.

9.11"

6,84

4, 19]
0.13

0.1:} ( 4.57.

0,03 I
0,09

Som denna stuff var Letydligt mera insprängd med granat

m. m. än den, som användes till första analysen. lät det sig ej

göra att erhalla material till pröfning å jernoxiduI. Då det

blott gällde att afgöra formelns rigtighet, har jag ej heller brytt

mig om att Ll'stämma glödgningsförlusten ellrr att efterf;öka

koppar i blyet, men dessa sma ofullkomligheter i analysen kunna

icke utöt'va annat än ett mycket ringa inflytande på formeln.

Beräknar man syreförhållandena befinnas drssa I'ara

Syre i S~'re i Syre i

Si = I: I,~o: 2,lll.

Denna analys bekräftar således fullkomligt rigtigheten af

den ur första analysen härledd,a formeln.

För det häl' omnämnda mineralet far jag, på grund af dess

egenskap att smälta till en svart kula för hlasröret och till

erinran om dess frändskap med hyalotekiten, föreslå namnet

melanotekit.
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Det torde tillåtas mig att på samIlla gång meddela en analys

af ett annat Långbansmineral.

Mineralet förekoIllmer tillsammans med schefferit. Det är

finstängligt och försedt med tva genomgångar, hvilka med hvar

andra bilda en vinkel af nära 90'. Färgen röd till rödgrå och

grå. Glansen stark glasglans till sidenglans. Genomskinande.

Eg. vigten = 3,40.

Smälter lätt för blil.sri\r och ger med flusserna mangans

reaktioner.

Analysen gaf:

Kiselsyra_ .... _ . __ ._.

ManganoxiduI __ _.. _._

Jernoxidul .

Kalk _. .

Talk _ __ . __ .

Baryt ._ ..

Kali _ . _

]'Iatron _._ _ __ .. __

Svafvelvätefällning o_o.

47,66

31,65

0,48

18,16

1,18

0,19

0,12

0,15

0,52

Syre.

25,42

7,13}

0,11 I
5, 191
0,4 i f

~:~: J
0,04

] 2,98

100,11.

Förhållandet mellan syret i baserna och kiselsyran är l : 1,96

eller helt nära l : 2. Mineralets habitus liknar visserligen mera

amphibolens, men vinkeln mellan genolllgångarne hänvisar det, -

afgjordt till pyroxengruppen, och analysen ådagalägger att det

är den varietet af rhodonit, som benämnes bustamit. Busta

miten är ej förut känd från Sverige, utan endast fran Toscana

och Mexiko.

Tillägg.

RATH och DAMol'R hafva nyligen (Bulletin de la societe

mineralogique de France, 1880, sid. 1(3) beskrifvit ett mangan

blysilikat från ChiIi, hvilket af dem benämnts Kentrolit.. Till

följd af den ringa mängd analysmaterial, som stått till DA-
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MOURS förfogande, har han ej varit i stånd att bestämma man

ganE:ns syrsättningsgrad ; att den ingår såsom högre oxid än

oxidul är dock bevisadt. Antager man, att den förekommer

som oxid, får mineralet formeln Pb2Si + M'öSi och är således

kemiskt fullkomligt isomorft med melanotekiten.




