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Om tantalitartade mineralier från nejden af Torro. 

Af A. E. NORDENSKIÖLD. 

(Meddeladl den U October 1863.J 

l!'ör några år sedan trodde sig v. KOBELL hafva uti ett för 

tantalit angifvet mineral ifrån Tammela upptäckt en ny, nära 

niobsyran stående metalls yra, hvilken af uppfinnaren benämndes 

dianasyra. Denna metallsyra, soin . äfven angafs förekomma i 

en mängd andra mineralier, gaf snart upphof till en ganska \iBig 

polemik emellan v. KOBELL å ena sidan, samt H. ROSE, DAMOUR 

och DEVILLE å den andra, hvilken tyckes utvisa, att den 

förmenta nya syran icke är någonting ann&t än underniobsyra, 

mer eller mindre förorenad af främmande inblandningar t. ex. 

vol framsyra. Tillfölje deraf blir äfven dianiten - så. benämner 

v. KOBELL det talllmela-mineral, i hvilket dianasyrall före

trädesvis skulle förekomma - intet annat än columbit, och den 

kan således icke göra anspråk på det intresse som fäster sig 

vid de naturprodukter, hvilka föra några for dem egendomliga 

enkla ämnen. Men detta oaktadt måste förekomsten af ett 

niobhaltigt mineral i Tammela tantalitbrott i bög grad ådraga 

sig .mineralogernas uppmärksamhet. Hittills har man nemligen 

ansett, att alla tanta\itartade mineralier från qvartsbrotten i 

Tammela och Somero socknar vore verkliga tantaliter l), inne

hållande ~ntaJ- men ej underniobsyra, och med anledning deraf för

modade äfven ARPPE, att det af v. KOBELL undersökta mineralet 

endast genom någon förvexling blifvit angifv(·t såsom fuunet i 

Tammela. Vid en resa till dessa i mineralogiskt hänseende så 

intressanta nejder, bemödade jag mig derföre att ifrån de 

skilda qvartsbrotten insamla profver på tantalitartade mine

ralier, för att ibland dessa om möjligt kunnD. anträffa någon 

columbit eller dianit. Efter undersökning af det material som 

') Redan 'ör längre tid tillbaka hade jag likväl anträffat nnderniobayra i adeltoliten 
'riln Lanrinmäki (Be.kr. äfver de i Finlaud funna miner. l:sLa UI'pl. p. 87.) 

Öj"el·8. nj K. Vel.-Jlkad. [''ö''/a., 186.1, N:o 8. 
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jag hlrvid erhöll, fann jag: 1:0 att columbitat'tade mineralier 
åtminstone i ringa mängd förekomma nästan i hvarje qvaru
skll.rpning, 2:0 att den i tantaliten ingående fllreningen af tantal

syra och jernoxidul är dimorf, och sa ledes bildar tvenne kemiskt 
lika sammansatta, men i kristallografiskt hänseende olikartade 
mineralier. På dessa förhållanden ir behörigt afseende icke fä

stadt vid de undersökningar af tantaJitartade mineralier från 
Tammela och Somero som förut b1ifvit offentliggjorda, och utan 
en kritisk granskning af de notiser vi hittills erhållit blefve der

före Yå.r kunskR.p om dessa mineralier i hög grad osäker och 
vackl!-nde. En dylik af åtskilliga nya undersökningar åtföljd 
granskning får jag härmedelst förelägga Kongliga Vetenskaps
Akademien. 

Följande tantalitlika och med tantalit ofta förvexlade mine
ralier hafva blifvit funna insprängda uti yngre granitgåogar i 

Tamela och Somero socknar: 
l. Tantalit. Verklig, i rhombiska systemet kristalliserande, 

tantalsyrehaltig tantalit har hittills i dessa trakter endast hlifrit 
funnen vid Härkesaari qvarts-skärpning nlra Torro by, bvarest 
mineralet tiSrekommer inspringdt uti en yngre granitgång, belägt'u 
invid sjelfva randen af den stora Tammela mossen. Nästan all 
den tantalit ifrålJ Tammela, som är spridd i Europas mineralie

samlingar, Ar i~samlad vid denna (lå tantalit ovanligt rika fyndort. 
och de flesta hittills offentliggjorda analyser å Tammela-tantalit Aro 
anställda å denna varietet. Det torde vara tillräckligt att här 
hänvisa till dessa, uti alla större mineralogiska handböcker 
upptagna analyser, nemligen af: 

N. NORDENSKIÖLD. Berzel. Årsber. 1832. p. 196. 
JAKOBSON. Pogg. Ann. LXIII. p. 331. 
BROOKS. Pogg. Ann. LXIU. p. 331. 

WEBER. Pogg. Ann. elv. p. 92. 
Då de888 Analyser nästan fullständigt öfverensstä.mma ') och 

'l En ifrln deisIL afvikande analya har blifvit offentliggjord af v. WOBNUlL Dr! 
af honom undenökta ämne var dock tydligeu en blandning af tantalit orl 
ixiolit UrAn Kimitu. 
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då ärven k.ristallformen blifvit noga utredd, så har jag icke 
ansett någon förnyad undersökning af mineralet från denna fyad
ort vara af nöden. 

II. Tapiolit. Med detta från den gamla finska gudaläran lånade 
namn har jag betecknat det redan ofvanf'lSre omnämnda tantal
syrehaltiga mineralet ifrån Kulmala hemman i Sukkula by och 
Tammela socken, hvilket till sin kerqiska sammansättning alldeles 
öfverensstämmer med tantaliten ifrån Bärkesaari, men deremot 
tillhör ett helt annat kristallsystem. Tapioliten kristalliserar 
nemligen ej i det rhombiska, utan i det qvadratiska systemet, och 
den i tantaliten ingående föreningen af tantalsyra och jern- eller 
mangan-oxidul är således dimorf. 

Redan ARPPE analyserade detta ämne, men förvexlade det. 
då han ej var i tillfälle att nndersöka. några kristaller, med vanlig 
tantalit. Sedermera har äfven jag analyserat några tydligen 
till qvadratiska systemet hörande kristaJlfragmenter af samma 
mineral. Våra analyser gåfvo följande alldeles öfverensstämmande 
resultater : 

Tapiulil från Kulmala. 

Analyser af Arppe: af mig: 
I. II. 

Tantalsyra ......... 83.66 82,71 83,06 
Tennsyra ............ 0,80 0,83 1,07 (med spår till W) 
Jernoxidul ......... 15,54 15.99 15,78 

. iöo,oo ---99.53 -99.91. 

Mineralet äl' fritt från mangan. Den del af metalJsyran, som 
af skiljes från tantalsyran genom smältning med en blandning at' 
kolsyradt natroo och svafvel, bestål' af tenn med .en ringa in
blandning af volframsyra. För blåsrör förhåller sig tapioliten 
såsom vanlig tantalit, men ger ej med $oda någon reaktion på 
mangan. Färgen ä\, rent svart. utan någon så stark dragning i 
grått, som hos den vanliga tantaliten. Glansen är ganska stark, 
närmande sig till metall eller diamantglans. Hårdheten -= 6.0. 

Digitized by Google 



• Egentliga vigten 7,35 7,37. ..\mDet kristalliserar det qva-
dratiska systemet. 

a: c == 1: 0,6464. 

Den vanliga formeD, hvilken ofta uteslutande begränsar kri

stallerna är, p, dessutom f"drekomma ofta p ex> , op och 00 P 00 • 

Kristallerna äro merii.ndels ytterst skeft utbildade, så att man 

lätteligen förvexlar dem med monoklinoedriska kristaller, men 

äfven alldeles regelmässigt utbildade qvadratiska pyramider före

komma ofta. Någl'a tvillingskristaller har jag ej iakttagit. Genom

gångar ej heller märkbara. Kristallytorna äro meräDdels glän

sande, DIen ej tillräckligt jemna och plana för fullt noggranna 

goniometermätningar. 

Det axelförltållande, som ofvanföre angifves, gruDdar sig på 

följande å skilda kl'istaller anställda mätningar. 

p:p ..... 
(i polkanten) 

Iakttagna. 

1230 14' 

» O 

» 3 

Beriikll8de. 

123/1 6' ...... 123" l' 

p:p .... 
(i medel kanten ) 

84° 49' 
» 61' 
), 57' 

~4° 56' . 84/1 52' 

p ex> : p ex> ............ " 1340 51' 
(i polkanten ) 

pex>:pex> .•.......... 
(i medelkanten ) 

p: op ......•.••..... 
p ex> : op . . . . . . . . . .. 1470 7' 

P CC : p ................. 1510 30'. 

Tapio lit f"drekommer jemte beryll, turmalin och ringa qvan

titett>r arsenikkis insprängd uti hvit pegmatit- granit från en 

liten qvartsskärpning nära Kulmala hemman i Sukkula by och 
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Tammela socken Denna skärpning är belägen ett 8tycke ifrån 
hemmansgården i en liten af åkrar eller nAstan skogslösa 
beteshagar omgifven bergsklack. Emellan tapiolit-skirpningen 
och sjelfva helDmansgården ligger ett större berg, på hvars 
~luttning Afvenledes åtskilliga skärpningar finnas, anmärknings
värda såsom fyndorter för den nedanföre beskrifna columbiten 
ifrån SIlkkula. 

Tapiolit-kristallerna öfverensstämma till vinklar och axel
förhållanden alldeles med kristallerna af rutil, och då mineralets 

blåsrörsförhållanden visade att det var tantalsyrehaltigt, förmodade 
jag att dess enda väsentliga beståndsdel skulle utgöras af denna 
metallsyra. Trenne fullständigt öfverensstämmande analyser visa 
dock att en betydlig mängd jernoxidul') ingår i mineralet uti ett 
alldeles bestämdt förliiiIIande, och ungefär i samma mängd som 

i den vanliga tantaliten. Man måste derföre betrakta detta 
ämne såsom en kemisk förening af tantalsyra och jernoxidul, 
stående ungefär i samma förhållande till rutil 80m titanjern till 

jernglans. Äfven med zirkon (och perowskit?) är tapioliten 
fullkomligt isomorf. 2) Man har nemligen: 

Tapiolit ••.•. a: c = l : 0,6464 . 

Rutil . . • . . • . a: c = l : 0,6442 

Zirkon • • • . . . a: c = l : 0,6404. 

Med den för det närvarande gällande eqvivalentvigten för 
tantalsyran är det lika omöjligt att uppställa någon antaglig och med 

analyserna öfverensstämmande formel för tapiolit som för alla 

I) Allt cller &tminatone nutan allt jam, som ingllr i mineralet, gör det sisom 
jemoxidul. 

l) En ganska alor öCvcrenastämmelae äger i allmänhet rum emellan kriltall
formen af enbasilka aalter och ~n del oxider. Deaaa euligt radikal-teorin 
sil olikartade fOreningar stil älven enligt typ-teorin ganska nära hvarandra, t. ex. 

Rum. Perou:lkit. 
Ti O}O Ca tn 
Ti O 2 l'i 0}"2' 

Alt döma al krisla1lCormen, skulle man Cörlnoda att äfven tantaliten 
(isomorl med yolframit) och tapioliten utgöra enbasiua IIII1ter. .Ddta kunde 
dock, om den DU gällande atomvigten al Lantalsyran är riktig, icke vara fallet. 
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if riga tantalsyrade mineralier. Tapiolitens yttre utseende visar 
tydligen att detta mineral icke, såsom man antagit att fallet ir 

med tantaliten, utgör ett redan delvis sönderdeladt oeh förindradt 

lIDne. Alla de analyser, 80m hittills blifvit ofFentliggjorda å 
verklig tantalit (ej ixiolit) och tapio lit, 6fverensatämma i allmänhet 

nistan fullständigt med hvarandra och något skäl för det an
tagande, att dessa mineralier skulle utgöra mer eller mindre sönder

delade imnen, hvilkas ursprungliga formel uttryckes genom 

.;e Tal finnes således icke. De olika analyserna pva nemligen: 

Analys 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» JAKOBSON ••••••• 84,47 » Tantalit från Hir-

MetallaYrL Il 

af N. NORDENSKIÖKD .• 83,49 proc.j 

» BROOKS • • • . • • • • 85,20 » keaaari. 

» WEBER . . • . • • • • 84,56 » 

Tapiolit (ran Sak
» ARPPE. • • • • • • • • 83,54 » 
» ARPPE. • • • • • • • • 84,46 » l . 

kula. 
» A. NORDENSKIÖLD •• 84,13 » 

A N • o=. 57 » ,Tantalit frånBjiirk-» • ORDENSKlOLD • • av, 
boda. 

I Tantalit från Skog
» A. NORDENSKIÖLD .• 85,70 » I böle. 

Medeltal •.• 84,57. 

Under antagande af Roses eqvivalentvigt för tantalayran. 

fordrar: 
jo'e Ta' ... 82,49 proc. tantalsyra 

Fei Tar, • . . 85,48» Il 

III. (,olumbit. Nästan uti alla i Tammela eller Somero I 

socknar beligna qvartsskärpningar kan man vid noggrannt efter

letande finna obetydliga kristaller eller körtlar af tantalit-artade 

mineralier, hvilka hittills merändels blifvit betraktade såsom 

verkliga tantaliter. }'å mineraloger torde ock haft tillgång till 
ens den ringa mängd af dess& sparsamt förekommande kristaller. 

I 

Il Tantaloyra med omkring 1 proc. tennoxid. Baaen utgörea allOm bebat al I 

jernoltidul med spit till manganolticlul. 
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som är nödvändig f'6r eu kemisk analys, wh någon fullständigarp. 

undersökning af dem har derföre icke blifvit anställd. Sedan 

jag lyckats insamla nödigt material, undersökte jalI derföre dessa. 

ämnen från Bere skilda fyndorter, och fann då, att alla dessa s. k. 

tantaJiter ej innehålla tantal, utan underniobsyra och att således 

coJumbiten är vida mpra spridd i Tammela och Somero qvartsbrott 

än tantalit, ehurll några större kört.lar af columbit hittills icke blifvit 

anträffade. Medan tantalsyrade mineralier endast förekomma vid 

Härkessari (tantalit) och Kolmala (tapiolit), har jag funnit coJuw

bit, om också. ständigt i ytterst ringa mängd, ~d följande fyndorter: 

1. Kulmalu. /,emman i Sukkula by. En jemförelsevis stor 

(10 till 15 gr.) körtel af columbit anträffades insprängd i gråhvit 

albit eller oligoklas från en obetydlig qvartsskärpning, beläge~ 

emellan tapiolit-skirpningen och hemmausgården. Mineralet från 

denna· fyndort är svart, glänsande, synes vara föga förändradt 

och innehåller enligt en på vanligt sätt af mig anställd analys: 

Columbit från Sukkula. 

Underniobsyra . • • . . . . . .. 79,27 

Tennoxid med volframsyra 

Jernoxidul ........•. 

ManganoxiduI . . • . . . . • • . 

0,82 

17,18 

3,42 

100,69. 

Mineralets egentliga vigt befanns vara = 5,75; den öfver ell 

gaslampa starkt gWdande metallsyrans = 5,34. För reagentier fdr

höll sig denna metallsyra alldeles som underniobsyra. Då syran 

sammansmältes med en ringa mängd borax och blandningen glöd

gades nnder en brä.nning uti en af RÖl'strands porslinsugnar, er

hölls den kristalliserad och hade da en egentlig vigt af 5,08. 

Columbitens kristaller bilua platta, glänsande, i deras längd

riktning strimmade lameller, hvilka tillhöra. det rhombiska sy

stemet och begränsas ut af o p, 00 p 00, 00 il 00, 00 p, 00 Ii ~, 
P 00 , 2 il 00 äfvensom åtskilliga, af mig ej närmare bestämda, pyra

midytor. Såvidt man af 'de ofullständiga kristallerna kan döma, 
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öfverensstämma vinklarna fullständigt med den vanliga colum

bitens. Nemligen: 
Columbit Cohlmhit 

MIn Sukkula. en1 DA~A. ,) 

00 p <Xl: p <Xl ••••• 1310 30' . . . 131" 16 

00 P <Xl : 00 p ..... 140° IS' ..... 140° 20' 

00 ii <Xl : 00 Ii! ' .... 1530 40' • . . . . 15:in 33' 

oopQO.:oop3 .... Il 20 O' ..... 111n 54'. 

2. IIeponnity qlXlrt3broU nära Torro by. Äfven härstädu 

anträffas ett svartgrått columbit-artadt mineral tillsammans med 

stora kristaller af turmalin och beryll. Den ur detta mineral 

framställda, från tenn och volframsyra befriade, öfver gaslampa 

glödgade metallsyran hade en egentlig vigt af 4,91, blef vid upp

hettning gul och forhöll sig till reagentier alldeles som qnder

niobsyra. Mineralet är således tydligen columbit. 

Efter en tångvalig sammansmältning med borax erhölls äfven 

af metallsyran från detta mineral kristaller, hvilkas egentliga 

vigt var = 5,15. 

3. Laurin11låki eller Kiwiwuorenwehmais nära 1'orro by. 
Columbiten förekommer härstädes i form af små utdragna svart

gråa kristallprismer, tillsammans med adelfolit och beryll insprängda 

i oligo,klas. Dessa tydligen redan delvis sönderdelade och oxi

derade kristaller innehålla: 

Något förändrad oel, sönderdelad (.olumbit från Laurinmäki. 

Underniobsyra ....••. 80,96 

Teunsyra. . . . . • . . .. 1,79 

Kopparoxid . . . . . . .. 1,05 

Lerjord. • . . . . . • . .. 0,90 

Jernoxid . . . . . . . 10,06 

.Manganoxid ...... " 4,74 

Kalk- och Talkjord . spår 

99,50. 

Minel'all>ts egentliga vigt = 6,11. 

') G. ROSE. Pogg. Ann. LXIV. p. 171. 
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Kristallerna al colombit ifrån detta ställe bilda långa, ut

dragna prismer begränsade af (Xl p, (Xl p 00, (Xl P <Xl, 2 P <Xl ,'" 

m. rn. Såsom foljallde endast ungefärliga mätningar utvisa, öfver

ensstämma /Lfven mineralets axeldimensioner med den .vanli~a 

eolumbitens. 

Colurubit frln Columbit 
Laurinruäki. cnl. DANA. 

00 Il <Xl : 2 ii <Xl •••• 15]°,5 . • 150" 20' 

2 ii 00 : <Xl p •••••. 124°,0 ....• 1230 41' 

(Xl p: (Xl ii <Xl ••••• 129",6 ..••. 129° 40'. 

4. Kaidasuo å Penni!wja 'l'UJJtTtålls åoor i &mero 80Cktn. 

En qvartsskärpning, som är bellIgen invid sjelfva randen af det 

sålunda benämnda kärret, är ovanligt rik på sällsynta och i 
nat.uren eljest sparsamt förek0!Dmande ämnen. Jemte granitens 

vanliga beståndsdelar träffar man nemiigen i denna lilla akirpning 

albit, spodurnen, lepidolit, bet., II, turmalin, ainalit, ett adelfolit

artadt mineral och columbit. Columbiten bildar endast små i 

feltspat, qvarts eller beryll insprängda, svartgråa, på ytan med 

metallockra öfverdragna prismer, Egentliga vigten = 5,61. En 

analys å denna eolumbitart gaf: 

NåDot ftnändrad och 8mzderdelad Colummt från Penlli1coja. 

Ullderniobsyra ...•..• 81,70 
Tennoxid. • . . • . • . .• 1,87 

Kopparoxid . . . . . . •• 0,28 

Lerjord. . . • . . . . . .. 2,71 

Jernoxid . . . . • . . . .• 9,26 

Manganoxid . . . . • . .• 3,91 

KalkjOl'd . . • • . . . • .• spår 
----

99,73. 

Columbiten ifrån denna fyndort äfvensom den från Laurin

mäki är, såsom kristallernas af metallsyreockra betäckta yta ut

visar, redan betydligt sönderdelad och förändrad, och jag förmodar 

derföre, att det ursprungligen i mineralet såsom oxidul ingående 
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jernet och maganet redan blifvit t,iII större delen syrsatt till jem
och manganoxid. Lerjorden torde härröra från främmande in
blandningar. Metallsyran hade då den blifvit glödgad öfver en 

gaslampa en t>gentlig vigt af 5,31 och förhöll sig IOr reagentier 
alldeles 80m undemiobsyra. 

Kristallerna af eolumbit ifl'ån denna fyndort begränsas af 
talrika, jemna men föga glänsande ytor, hvilka tillhöra det 
rhombiska systemets former, nemligen 00 ii ex>, 00 p eJ:), op, 

ii eJ:), 2 P (X) och åtskilliga ej närmare bestämbara pyramid
ytor. Följande ungefärliga mätningar torde vara tillräckliga att 

visa kristallernas öfverensstämmelse med den vanliga columbitens. 

C'Allumbit (rlln Columbit 
PeDDikoj8. enl. Dana. 

00 ii (X) : 2 ii (X) ••••• 151n •• 150" 20' 
Il il (X) ••••• 132",3. • • • . 1310 16' 

00 ii (X) : 00 p ••.... 139n,6 .•.•• 140" 20'. 

IV. Ainalit. Med detta namn har jag betecknat en isomorf 
blandning af tenn- och underniob- (eller möjligen tantal-) syra, som 
anträffas insprängd i smärre körtlar och kristaller vid Pennikoja. 

Större körtlar af förmodligen samma ämne förekomma j en 
skärpning nära Mäkitulokas hemman i Sukkula by. Mineralet 
som ofta förvexlats med tantalit finnes fullständigt beskrifvit i 
IIBt8kr. ÖfVtW de i Finland funna Miner.» 2:dra uppl. p. 26. 

V. Adelfolit. Jemte kristallerna af columbit från Laurin
mäki fOrekommer ett vattenhaltigt, niobsyradt mineral som N. 
NORDE~SKIÖLD benämnt adelfolit. Arven detta mineral är i 
fOrut anförda arbete fullständigt beskrifvit (p. 144) och jag vill 
darföre bär blott nämna att det adelfolitlika mineral, 80m i 
nämnde arbete säges fOrekomma tillsammans med tantalit vid 
Rosendal nära Björkboda ej är adelfolit utan malakon. De små, 
hartslika, bruna, till qvadratiska. systemet Mrande kristallerna 
( p, 00 p (X) ) innehålla nemIigen: 

Digitized by Google 



-453-

Mala1cQn från BjiYrkboda. 

Kiselsyra .•.•••.•• 24,33 
Zirkonjord •••.•...• 57,42 
Jernoxid . • . • . • . • •• 3,47 
Kalkjord • • • • • • . . .• 3,93 
Tennoxid. . . . • . . • •. 0,61 

Vatten • . . • • . • • • •. 9,53 --
99,29. 

VI. Titanj~rn r . Ett ej närmare undersökt titansyrehaltigt 
mill'lral förekommer, såsom vanligt tillsammans Dled beryll och 

, turmalin, m. m. vid Ra,jamäki nära Torro by, på. gränsen emellan 
I Tammela och Somel'o sockn8l'. Mineralt>t liknar vanligt titanjern 

I 
eller i1menit men innehåller ej allenast titan- ntan äfven under-

'niobsyra. 
l 
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