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Tungften haGe fåledes gif.it:
olframfyra 4,825' 80,4'17.

Kalkjord 1,164. )9,400.

5,989· 99,8! 7·

Nu innebålla 19,4 d. kalkjord 5,43:2 d.
ryre, famt 80,417 d.. wolframryra 16,0834
d. fyre; men 5,432+3 == 16, c;fl) få att allt·
få måttniogsfOrhållandet emel1an baren oen
fyran hår år alldeles detramma forn j wol·
fram, oeh Tuogfiens fammanLattning uttrye
kes med

~<>-

Analys af ett fosfilt Salt) från FahIu gruf
va, och lnQ6 fånkning i af]. G. GA H N

och J. BliR Z E L I US.

(Beratle) .lin uppr: U .r B E Z ~ L I Ul ).

De~ta falt forekommer i fialaaitiJkt forme
nde rada krinallgrupper~ forn vanligen an.
fkjuta på cn kerne af gips. Stundom hafv
de ingen [ynJig kerne, oeh arb å redigafl
anfkutna. Krifial1erne åra [må 4fidiga pris
mer, med tvårt affiympade åndfpetfar, men
vanligen få [amman extå, att derai Fått form

U ~ eJ
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ej kunnat ·med fåkerhet utletas. De fy~as

hafva mycken likhet till formen med den i
pri.smer krifialliferade gråna vitril, fulphas
ferrofus, forn på andra Hillen af Fahlu gruf.

, va forekommer i ganfka flora och f.edi:tta
kriftaller. - Kriftallerne af det rada faltet
åro genomfkinlige, af len roftråd fårg. De
flonas oftafi hår och der blandade med fmå
prickar af gips, af bafifk fvafv<-lfyrad jern.
oxid, famt af bitterfalt , hvilket fednares
Jlårvaro lik.vål fålJan kan med egat upp
tåckas.

I luften benår det på ytaR , blir matt
och ofvertåckes af ett rodgult pulver, våcker
på tungan en ren fammandragande jernfmak.
- For blåsror fmilter det, porer, ger ifrån
fig vatten och" lemnar en gulrod jord, Com
vid ftarkare påblåsning fOJ"vandJas, till rod
eller {vart jernoxid, efter fOln man ger· o.
xioations.. eller reduaion~-eld. Med fod~

hårdt påblåft i red~aion8-eld affåtter ingen 
zinkråk. ~led fosforfaJt ger det ett rådt glas_
forn forlorar fårgen i affvalning, och fom
med falpeter knappt ger något fpår af. man
gan.

N'gra alldeles klara kriftallfmulor af'
detta falt, laggde j kokadt vatten, upploftes
om en fiund med lowning af en gul akra;

hvil-
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hvilken '{åledes utgår en integrerande del
af kriftallerna, och ej harrorer från' de hår

. och der- ftr~dda punkterna af ockra emellan
de klara kriftallerna. I:osningen, forfatt med
falpeterfyra, fålldes af faltfyrad baryt, men
icke af faltfyrad filfveroxid.

Några klara krillallfmulor ofver'gotos i .
ett ljtet glas med caufiik ~mnl0njak, hvat
etter glafet korkades~ - Alkalit utdrag fy
ran och lemnacle oxiden i form af ett fvart,
knappt merkbart i gront dragande . pulver.

_Den jernoxid Com finnes i detta' falt ,år få.
ledes ej oxidum ferricum, utan oxidum ferra
fo-ferriculn~. hvilken i fritt tillfiånd år fvart,
men ger [oda losningar.

l.
A. 100 d. utvaldt 'falt upphettades var~

famt i en vågd platinadegel ofver en ~ fprit~

lampa, till defs att allt krjftallvatten var for
jagadt; det återfiående {altet vigde 69, J2 fl
att 30,9 p. c. krifiallvatten bortgått.

B. Det återfi&eBde pulverformiga faltet
ofvergots med Vlltten, hvarmed det upphete
tade fig, och låftes deri- efter någon Rund t

med Jemning af ett rodt pulver. Blandnin
gen forfattes med kungsvatten , koktes till
fuJI upplåsDing, hvarefter den utfålldes med
cauftik. ammoniak i ofverfkøtt. Den fålld-a

Jern-
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jernoxiden togs på filtru~ och utlutades, få ~

linge det genomgående reagerade for fvaf.
velfyra på faltfyrad baryt.

Den glodgade jernox~denvågde 25,45 d.
C. Den återftående våtfkan, afdunftad till

torrhet i platinadt:gel och upphettad till fV1lg
brun glodning, lemnade en hvit faltmaffa,
fom vågde 20,8 p. c.; då deJn begots me~

vatten, hettade den dermed och lafte fig utall
lemning.

Det forhall fig i alla prof dermed få--
· fom zink- och manganfri {vafvelfyrad talk..~
jord. '

l) 100 d. utvaldt falt upp'låftes i Vilt

ten, hvarvid en gul ockra leJt]nades aloll l

fom ullakades med kokhett vatten fA linge
något derur utdrags. Denna oc;kra vigde .
efter torrkning åfver lågen af .. en fpritlam
pa =:: 6,85 d, Den gaf \ glådgning fvafvel~

fyrlighet, ach lemnade 5,45 d. rod jernoxid,
var aJltfå. fub,fulpha~ ferfiC;Q$,

2) Låsningen k.okte, med falpeteiryra~

hvarefter den utfålldes med. cauftik al11mo~

niak. Jel'noxiden tog$ på filtrumJ uttvattades. .
vål och glådgades. Den vigde 21 ,05 d~'

3) Den filade våtfkan utfålldes med
faitfyrad baryt, och går I02J43 d. fvafv~{.
fyrad baryt. il
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4) Det · filade liquidum ntfålldes med
, {vafvelfyra i ofverfkott, afraktes till torrhet

och glodgades linclrigt. Lemnade 24 d. falt,
forn b~giutet med vatten lofie~ deri endaft
.til1 en del, och lemnade 6,71 d. af ett hvitt
pulver olo{\, rom befanns vara gips. - Bit
terfalret hade fåJedes vagdt 17,1, d.

Dcffa två I forfok gjordes på faltbitar,
rom affiogos från olika fiållen på ramma
fta)aait. Men då det var våfentligt nodigt
att med fåkerhet afgora, om faltets famman
Iåttning var fig lik, och olikheterna jrefnl·
taten kunde fårorfakas af feI i forfåkets nog
grannhet , eller om de funna befiåodsdelar.
Das mångd k/unde befinnas varierande ; an·
våndea en bit af en annan ftalaaifk kriftall.
ma.ffa af 'famma falt, hvilken {orvaras i Fah
lu Bergslagl mjneral-famling~

5-
ø) 100 d. falt upploftes i vatten, och

lemnade oloA: 8,64 d. ockra, fom efter tork.
ning åfver fpritlampa vågde 6,77 och ~ ~fter

fvafvelfyrans bortjagande i glådgning~ lem~

nade 5,39 d. jernoxid. '

t} Losningen forfattes m'ed faltfyra i åf·
verfkott och fålldes med faltfyrad baryt.
Fållningeh tvåttades vål med varmt faltfyre.
haltigt vatten, 'och vågde efter glOdniDI
J06,38 .d. e) Dea
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t) Den fitade våtikan utf~lldes med fvaf
velryra i åfverJkott, hvarefter deo blandades
med litet falpeterfyra, kokades och fålldes
med caufiik ammonia~. Den t~åttacle jerna,
xiden vågde efter glodgning" 19 ,38 d...

d) Det filade liquid.um, afrokt till tor..
het. och glQdgadt lindr·igt, lemnade en {alt
matra, fom· vågde 29,[ d,och fom efter upp
15sning i litet vatten lemnade 2,22 d. gips~

hvarfQre fåledes ,bitterfaltshalten utgåt 26.,&8

'\ procent.

Deffa forfok utv~fa Gledes·, att gips ocl1
bitterfalt icke hora till detta falts kemilka
confiitution, uian ara. dermed endaft famlll6D
kriftallir~rade; emedan d-eras myckenhet i al
la fårfåken utfallit ol-ik. I det forna an.
lytifka profvet felades alldeles gipfen, i det
g:dje utgjorde defs qvantitet 21 procent , oclt
i det andra anda till 6j p. c.

I for~a analyfen· var· mitterfaltshal.en ej
ful~t 21 p. c., i det andra 17, o.ch i det g:dja
~6,8-8.

Det, rada {altet fyRes fåledes egentligeu
utgåras af fvafvelfyradt jern, i ett hittills ej
obferveradt fårenings-tillfiånd, och fom for
tjenar både'kemifiens ~h mineralogens opp.

I mirkfamhet. - Lit ofs derfore vånda vår
uppmarkfamhet mera egentligen deråt. D~t

lire~
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lirer rv~rligen ku.pna 'fittas i fråga, att ju
det fuhful phas ferricus, rom vid det ~oda

faltets upplo~ning~ lemnas aloll, ej til.lhårt
Qetta falt kelni~t 2 utall blifvit tilJika med
detta falt biJdadt och eIPeJlan def$ kriLlal!
delar intcrpoleradt; fåfoln vi veta a'tt falter
ofta', ur en mattad foll.Jtion af f1era, anfkjuta
i egna former och Ke~olllfkinliga, oagtadt
fjelfv~ den genolnfkinliga krifiallen I långt

. ifrån att v'ar~ en ftemifl\. torening, ei år an-'
nat ap ett lnecha~ifkt aggregat; fårom jag
~edan virat i mitt For[ok till en reat vetten
~apljg Princip for ·Mineralogien, p. 14-

Orn vi fåledes 'anfe for fråmmande gips,
1Jitter'r~lt och fubful phas ferricus, få återftir
3~~ prOfva forhållandet enIell~n fvafvelfyran
Qch jerno~iden i den losning, Com fås af det.
ta falt med vatten.

l andra forfoket erhålls 17,1 p. c. bit.
terCalt oc~ 6,71 p. c. gips, hvilkas fyra ut.
gor, tillfammanslaggd I 1,4+3,9;:: 15,3-

Saltet ~ hade gifvit 102,43 d. fvafvelf.
baryt, fom innehålJa 34,9 d. fvafvelfyra. Af.
dragas 15t3 derifrån' få återfiå 19,6 d. fvaf.
velfyra, forn, varit forenade med den qvan.
titet o~idum' ferrofum-ferricum Com gifvit ,

21,05 d. oxid; d. a~ med 20,32 d. de1fa
innehålla 5,7.5 d. fyre; då deremot fvaf.

vel- .
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velfyran innehåller 11,74 d. fyre, men .

5,725+2 =11,45; foljaktligen-ar fyrans fyre
ej 3 utan 2 gånger båfens. '

I ~~dje fårfoket erholJos ~6.88 p. c. bit·
terfalt famt 2,2~ p. c. gips, hvilkas fvaf.
velfyra utgår 17,~2+1,31~ 19,2~ Tillika
producerades 106,38 p. c. fvafvelfyrad baryt,
Com innehålla 36,48 d. fvafvelfyra, hvaraf
{åledes återfiå I 7, I 5 d. for jernoxiden, forn,
i til1ftånd af rod oxid, vågde 19,38 p. c.
och fvarar emot 18,7 d. oxidum ferrofo-fe.r..
r!cum. Nu inn~hålla 'åter deffe 18,7 d. ox.
ferrofo-ferricllm 5,27 d. fyre, och 17,15 d.
fvafvelfyta innehåJla 10,29, men 5,27+2-==

J o,~ 4 eller åter 2 ~ånger jernoxidens ryre~

Detta kan fåledes icke i det forra forro..
ket hafva hårrart från något fei i analyfen,
få att man iette kan forklara refultatet
af denna anaJys på anaat rått, an att'fvafvel·
fyran deri hilJer ~ ,gånger oxidens fyre.
Det ~r klart, att icke en origtigt funnen halt
af jordarternas och oxidens relativa qvanti
teter kan orfaka detta forhållande'; emedan·
talkjorden håller mer fyre ån jernoxiden,
och kalkjorden hål~er lika qVj&ntitet' med o
~dum ferrofo-ferricum. Det enda fått hvar
efter fyran kunde hålla 3, gånger oxidena
{yre v'are, om raltet holle enGiaft ox. ferra-

Cum~
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lom, men i detta fall. 1kulle det vara bli
Bgtigt grant, ej rodt, och fåilas hvitt, ej
fvart af I cauftik ammoniak, Camt ej ge en
morkt ·roftråd upplåsning i vatten. Det kan
ei eller forklaras med e~ hlandning af van
lig gran jernvitriol och ett få.be-&afFadt )ul.
phas ferricus, att fyran der hAller 2 gr. barens
fyre, ty {yran råcker då ej.. till att åfven ge ett
trifulphas med den q vantitet oxidul fom bor
ionas j {altet, då man antager a~t d-etta 'in·

'uehåller oxidum ferrofo.ferricum, och ej el
ler att ge ett bifulpbat med jernoxiden, ona
den fkulle anfes {åfam hel ~h hållen axiduDI
ferricum.. Ej heller kunde det upptickas , att
jernoxiden h·oU nAgan friqlmande inbland.
oing; cauRjk ammoniak utdrag derutur ingen
1Jnk, koppar ellc~ nickel (hvilken nilnim·
de då, och då forefallit i kopparmalmen),
Qch tauftikt kali upplofte icke eller aågot
derutur. Det återfiår fåledes endaft den ror
klaringen, att det underfåkta faltet år en får. 
ening af ox.idum ferrofo...ferricum med fvaf.
velfyra i ett nytt fårhållande, adant, att
fyran håller endaft 2 gånger barens fyre.

"En fådan forening år forut kånd emel·
lan berylljorden och fvafvelfyrall 0), ~en

den
:*) Sa FartOkct att grundl~ggl ett reat vettoofkap1ict

,MiQc(alf.fll"m, p. 99-100.



Subfulphas ferricus
Biful phas fe-rrofD•.ferricu&

Sulphas rnagneucus·
Sulphas c~lci(;us.

Vatten (forluft inbegripen)

Vattenhalten år i
30 procent. Det falt

, 316 Ana!!j" af

: den år lått 'att fårklara enligt corpufeufar
theorieol grunder, då man antager att be-
.ry)lj~rden hiller , likfom fvafvelfyran, 3
atomer fyre. Men en forening af oxidum
frarrofum med fvafvelfyran i ett fådant får
bålland,e, att den fednare håller dubbelt fyre
mot oxiden, kan icke forlikas med dc{fa

å{i~ter t man må anfe oxiJ Uln ferrofum få fOll\

innehlilande 2 elJer 4 atomer fyre, och fvaf
velfyran fåfom innehållande 3 eller 6. For
meIn for en få\ian famm:tnfåttning {kall all.
tid innehåll. ett, bråk af .fvafJets eller jer

nets atomer. - Så litet en fådan famtpanfå:tt
ning for det narvara·nde borde anfes [anno-·

lik., få måne vi likv·ål begåra, att låfaren få~

Rer fin uppmårkfamhet vid denna kantke
blott apparenta anomali,e,. intilldefs att fram
tiden komme·f att ge ofs mera Jjus deri.

De procentalitk-a refultaten !-f de om
talte forfaken år-o foljande:

J:die f"rl.. ~:l rnz:{. I:a f~tC

6.,71· 6,85·l 4S,3~
3S,~5· 39'9:·~
2~88· 17,10- 20,8&

2,22- 6,:]1. 0,0.

~8,28· 3 I ,42- 30,~t'

deffa forfok omkring

rom anvåndes til!. 3.
fart
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rotf. bade redan befiagit en del på ytaft , e.
medan ,det varit- fårvaradt fårom paradftuff
j. -ett ftort och rytpligt ikåp. I andra farro.

.. ltet. hade man åter valda, ej det· minna vit.'
-trade bitar; der år fåledes krifiall vattens-hal
ten få kraft. Bitterfalt båller vanligen elt
q v~ntitct krifiallyatten , hvars fyre år 5 gån
ge~ baf~ns; det. _g~r for 17, r bitterfalt en
qvantitet vatten, hyars fyre år 10,55;' men
31,4 d. vatten hålla 27,75 d. fyre, hva~af
fåledes återttå får jernfaJtet J 7220 .d.; nu år
fyret j' 2°,32 'oxidum ferrofo-ferricum, 5,725"
,ron~ x3 = 17,17, få att kriftallvattnet i jern
f~:ltet hållit, 3 ganger bafens fyre.

----.~

v.

Kemi~· underCOkning åE' atlkillige Fosit· '
~li.er; af W. HISINGER. -

1.

Anaiys af P!Jrodmt11it~f~ån Nordmarks gruCvor.

Detta mineral blef for några år fedan fun
nit af Herrat CLA$ON ocb H •. GARN vid
Bjelke-grt'jv(1". en bland jerngrufvorna vid,
N~ordmark i Wermland'. Att det i~neholl falter
·ra upptåcktes genaft a( Asfeffor J. G. GAH,Nj

I OCR




