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Mineralogi.
Miner.l~ BABlJllEl' 4) har studerat ~jQer.aliernas
:k~ ..~~: optiska kännetecken och deras använd1\nde.
Detecken. Dessa uppför ban under folj.anderuhri'!

kel': 1:0 IjusahsorptioQ, uLan, polarisatioQ
och dubbelbrytning, 2:0 absorption med
polarisation, 3:0 dichroism och poly
chroism , 4:0 ]jusfenomen , analoga med
dem af fina galler och månringar , 5:0 en
stjerna eller analoga fenomen, 6:0 chro
matisk polarisation, (kors eller svarta li.
nier med omgifvande ringar). Detta arbete.
hvaraf hittills endast ett Vetenskaps-Acade
mien i Paris meddeladt utdrag blifvit be
kant, synes vara af stort interesse, likväl
mindre såsom underlättande .mineraliers
igenkännande, än för läran om ljusets
hrytningar i skiljaktiga kroppar af histal
linisk textur.

Tellerala v. KOBELL 5) har lemnat ett bidrag
.y.tem

d
eta till beräkning af tesserala systemets grund

gran ge-
atalter, gestalter. Den är af ett helt och hållet ma.

tematiskt innehäll, som icke medger nå.
got slags utdrag.

Skal. för Han har vidare 6) uppgjort en skala
miner~Ii- för mineraliers smältbarhet att begagna
t:ra .malt~ • ". ~

lIarbet. såsom bIdrag hU 1genkånmngstecken för
hlåsröret. För iltt uppgöra en skala, har
han valt följande mineralier af stigande
svårs/lläl tighet , nemIigen :

4) POPG. Ann., XLI, J 15.
5) Ihid. XLI, 314.
Ii) l. fih pr. Chemie, X I :a58.
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I •. Svafvelhunden ,antimon
. 2. Natrolith

3. Almandin
4. Strålsten
·5. Adularia
6. Diallage.

Af dessa mineralier gör man sig fina
splittror, och jemför dem med lika splitt'
ror af det mineral, hvars lättsmälthet
skall pröfvas. Smältbarheten uttryckes då
med någon af dessa 6 siffror, och med
en tillagd decimal-siffra, som ungefär ut
märker huru mycket mineralet synes
svårsmältare, än det mot siffran svarande
profvet , utan att deri upphinna det nä
sta. Så t. ex. uttrycker han hypersthe~

ne's smältbarhet med 5.5, det är: den är
svårsmältare än Adularia, men ej så trög
smält som Diallage; Datholithens smältbar
het med 1.8 till 2, d. ä., den är lätt
smältare än svafvelantimon, och så svår
smält, eller nära derintill, som Natrolith.
Stor precision kunna dessa bestämmelser
icke Ut, men de blifva dock vid under
sökningar för blåsröret af mycken vigt.

BRE''l'HAUPT 7) har fortsatt sina bestäm- Minerali

manden af mineraliers egentliga vigter ,elig~:i~~
och meddelat en. förteckning på vägning
af 98 mineralier. Till dessa kommer än-
nu jemförelse· af den egentliga vigten af
14 särskilta mineralier från olika ställen,
som blifvit ansedda för Uranpechel'z.

7) J. fUl' PI', Cbemie, XI, I~',.



.1I.efIe- SUCB.OW l) har ·besbif.v.ilen reflexions-
:~':.":..~:" gonyometer, hvars mätnings-resultHt äl'

oberoende af kristallytatis släthet Gch kant
liniens utbildning, oclll anger lutningen af
alla så väl glänsande som matta ytor
emot hvarandru; men den närmare be
,skrifningen derar, kall ,utan figur. ej göras
tydlig. Huf\Tudprin~ipen är 7 att. ~ristal,,:,

len sitter pä ep orörlig pivot, i. centrum
af en cirkelformig o alidad, vid h vilken är
fogad en liten tub, geno~l hvilken kristall
facetten ses. Tuben flyltar sig med ali
daden.,

N". ~i-. . . Det palladjumhaltiga guldet, från gruf
...r.l..r G S . fl '1' Of af'PIUldi-' vap o • ,argo oco l ras! len, omgl v~ .
a":Jixi- .en ockerartad betäckning~ som har. allt pt-

a. .$eende af att vara jernoxidhydrat. Det
är undersökt af JOHNSON, som funnit o att
det tillika inDehålle~ färdigbildad pall:id~
o~idul, löslig med jerno~iden i. saltsyra.
Denna uppgift är bekräftad af LAMfADlUS 9),
som fapn, att JOO gran koql af metallen,
oWKi:fna med sin oxiderade krusta af salt
.syra, reducerades till 40'7 p~lladhaltigt

guld, oph 59.3 som af syran, upplöstes.
" Ammoniak gaf en gul fällning, som ånyo

upplöstes af öfverskjutande lällnings-me-
o del, och ur denna frånsilade lösning kun
de sedan palladium utfällas med qvick
sill'vercyanid.

BREITHAUPT 10) har beskrifvit följande
7 nya mineralier,:

.) J. fiil" Pi". Ch., XI, 158.
') Ihid. XL, 311.
10) lbid. X, 501.
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B'.rsupel'o:rld (Schwal'tzblyerz) från ohe- Bly.~per

kant ställe, misstänkt att .vara Leadhills I), OXId.
bildande en skålig massa, beklädd af kol-

.syrad, fosforsyrad och svafvelsyradt kol
syrad blyoxid. Färgen svart, med brunt
strek. Massan är dcrb, men inneslu
ter kristalliniska delar, hrot'tet ärojemt.
den är skör och icke svår att afhryta.
Ege~lliga vigten 9.332 till 9.448. 'För
blåsröret gel' den först hlyoxid ocbsedan
blykorn. :.

J(up!,erblau från grufvan Herren See- ltUI'Cer

gen i Schoppach-ThaI i Baden. Det är ett blou.

vattenhaltigt· kopparoxid.;silicat med ler-
jord och jernoxid. Färgen är himmelsblå.
Streket . äl' 'smaltbl1itt, glänsande. Lätt
att afbl'yta, skör, fäster föga vid tungan,
färgen blir skönare af vatten, som gör mi-:
neralet genomskinande. Eg. vigt 2.56.

Malthacit (af /AcU..~~'K,Q~, ister, Som detMalthocit.
skall likna), är funnit af TÖRMER, bland
block af vittrad Basalt vid Steindörfel,
emeJlan J~öhau och Baudissin. Färgen'
hVlt, lindrigt gulaktig, haT 1-inga vaxglans.
är genomskinande. ·Bildar tunna skifvor~

sällan en massa, har ojem t skåligt, brott,
sönderbrytes särdeles . lätt , kännes fettig,
sönderfaller i vatten, har 1.996 till 2.0 I

egentlig vigt. Består efter en analys af
O. MEISSl\"ER, af .

.Kiseljord 50.2

Lerjord .I o~7

Kalkjord 0.2

I) J.' fUl' pr. Ch., X, 501.



JernoJlid 3.1

Valten 35.8.

Närmar sig nära nog till formeln
FS4+3AS4+5Aq. Decrepiterar for blåsrör,
och ger vatten, men smälter ej.

Varilcit. Variscit .. (af Variscia, lat. namnet pä.
Voigtland), förekommer med qvartz vid
Messbach i Sachsiska VoigLlandet. Mi
neralet är ett vattenhaltigt fosfat af ler
jord, jernoxid, chromoxid, talkjord ocll
ammoniak. Dess färg är appelgrön, med
hvitt strek, vaxartad t utseende och föga
glans. Det är genomskinanrle, bildar njur
formiga eller gångformiga massor, har
skåligt, något ojemt brott, är fett fÖl' kän
seln, ej svårt att sönderbryta, och af
:1.345 till .2.379 e. v. För blåsrör· ger det.
ammoniakhaltigt vatten, och tar rosafärg:
Är i högre temperatur osmältligl, men
blir färglöst. Med flusserna framkommer
ej chromfäl'gen rätt tydligt.. Boraxglaset
kan fladdras oklart.

Lneoda- Lavendulall. är en af nickeloxid- och
lao. kopparoxid-arseniat smittad basisk ~rse

niksyrad koboltoxidul, som fö~ekqDlDler i
Erzgebirg vid Annaberg , i gmfvan Gali
lreische Wirtshaft. Det är lavendelblått,
glansen emellan vax·och glas, genomski
nande, bildar njurformiga massor, har
skåligt brott, spränges lätt och visar skå
liga lager. E.v. 3.014. För blåsrör ger
det vatten, bladar sig, blir blågrått , och
förlorar sammanhanget. Sm&1ter för blås
rör i tång lätt, och omger sig med en
blå eld, kornet kris~aniserar efter afllval-



ning som fosfol's~rad blyoxid , men är
svart; några visa mörk hyacintröd färg.
På kol reduceras den under arseniklukt,
till en smält arsenik-metall. Med borax
fås en perla, som är (ein weni~) färgad
af kobolt. Besynnerligt nog angifves dock
koboltsaltet att vara hufvudheståndsdel deri.

Diadochit. (Namnet härledes af
J'/a:J'OlGeIY, företräda en annans ställe, och
grundar sig derpå, att minel'alet 'är en
Eisensinter~ hvari fosforsyra helt och ihål
let ersättel' urseniksyran i den vanliga
Eisensintern). Förekommer i alunskiffel'
brotten vid Arnsbach nära Schmiedefeld
iSaaIfeld.

Färgen är mÖl'kt vaxgul, dragande i
brunt, glansen emellan vax och glas, stre
kel fäl'glöst, föga genomskinande ,bildar
njur- eller dl'Oppstensartade gestalter, med
~öjda skäliga ytor, och har skäligt brott.
Ar lätt att sönderbryta, har 2.035' till
2.037 e. v. Hållel' 36~ p. c. vatten, spår
af svafvelsyra, men ingen arseniksyra, ocli
utgöres af vattenhaltig fosforsyrad jem..;
oxid.

Symp!esit. (Namnet' härledes fril.nsymplesit.
(J'\)~7tAf[O'Ir1.'EIV hafva närma're grannar). De~
är arseniksyradt, jern af ovanlig färg,
nemligen den bekanta gröna" föreningen af
oxidlll och oxidsalt, söm hos detta mine-
ral drager i blätt. Det fötekomm'er i jern
grufvorna vid Lobenstein i Voigtland. DesS'
fårg är blekt indigoblå, stundom emellan
indigoblått och seladongrönt, , sällan och
då endast på ytan berg- eller lökgrönt~

Det bildar platta, nålformiga 'kristaller',
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som på fullkotrtligare genomgåpgill' vis..
pedemor~lans. Det är från genomskinan
de , ända lill halft genomskinligt, och dess
e. vigt 2'957' Det innehåller från 25 till
26 p. c.vatten, och hlir vid .glöd~ning

hrunt och luktar arsenik, på kol glöd
gadt blir det Sfart och magnetiskt. Del:
är ganska sannolikt, att detta mineral hål
ler jemte arseniksyrad jernoxid-oxjduJ, äf
v~n fosforsyrad, hvaraf dess nyan'ser i
blått .~rröra.

Då l,Dan läser ~ineral-beskrifningar

af detta slag, kan man omöjligen ufllitlla
sig från den anmärkningen, att så .många
arhetsamma mineraloger, som ,ända till
härkly fveri studera mineraliernas fysiska
karukterer, och efter dem göra indelnin';'
gal' och gifva namn, skola sakna förmå
gan ~!~tmed nödig säkerhet afgörahuf
vwJfrägan, sowär hvad mineralet egent
ligen .är, - Den tid skall dock 'fäl 'en
dag komma fÖJ: mineralogien, a,tt hufvud
frågan, kommer att af alla mineralog(jr föl'
sådan anses. Den af M<>HS yrkade sats,
att ingen ting af kemien hör i mineraio
,gien, hV3rOlll Cuvni:R yttrade sig med rät
ta: qu'il a fait rect\ler la science,' skall väl
en gång dö ut med icke-kemiska minera
loger, ty förr blir mineralogien aldrig
riktigt ;vetenskap" och hennes beskrifnin
garlikna intill dess märkena på taran
omkring. obekanta varor..

~ol.,·rad A. F. SVANBERG och c.. TENGER ,harva
yurrJurd. till Vetenskaps-Academie~s Museum med

delat ett ~f dem funnit nytt mineral Jr4Jl
Ytterby fältspi\l,sbtou." Det . ä~ kolsy,,,d
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YU.eJ'jord., D~ fÖi"ekommer; me. i tu.....
n~, hvita anflog, som i desed:Jiare AMn
anträffas i sprickor af gadoLiniteo ,men
den har äfven förefallit på annan. glng...
art, och Ii så ,tjock 3IIH\Ssa. att den kumlat
llilldel'sökas. Nli~oo, gAng har man tyckb
sig fiona tecken illJen radierad .kri!rt.al-
lisatWn. , ; .

Man l1.nntäcK.ie 'il' '1'760 l'llelaUiskt. Fl1r"t
'rJl ,.and"

qvil::ksilfver i de jordbvarf. hvarpå sladen Mi"m...

Montpeiller h"ilar, 'och som d8t~a ej ,öf... 1i'Ji" ?te

verensstämde nWd ideernJl om denna me": qvic~.iJr-
'9'cr l oy-

talls vanliga sätt att förekomma,' :tog' are jord.

man sin tiUflykt till. den absul'da forkla- hmr.

ringen, att. det kuncie ha{ya' härrört ,der.,
af t att' man pi bospital~rna aB'V~nde så
mycket ti1ercUI'YI.preparaloo.på. det. s~a,
antalet af venerisk smitta ang1'ipna :sjuka~

MA.RCEI. DB8ERRES 2) har visat,atl qvick-
silfret förefaller icke allenast i· hvarfven
under staden; utån äfven der~ni~ring, och
han anser, möjligt, att dessa suHlens ohör
dighet kan vara. deraf fOrorsakad. Del
finnes icke i det öfre jordhvarfvet, som be-
står af hafssand, hvari anträffas sandstens
bankar J geoomströdda J med organiska lem
ningar. Under dessa hvilar, på .en tertiär
kalkstlmsbädci, ett lager af en gulaktig,
lerblandad. kolksteos-mm-gel,. och i den~
förekomma "qviabilfverkulorna .sparsamIl
sp!'idda, utan teck~n: till inblandad cino...
ber. Qvantitelen är :för. ringa att<blifv&
f6remll ror dess uppsamlande. MARCEL DE

SERI\ES anser det hafva ditkommit -så.v.äl
l 1 l ;,1; l '}

2) Annales de Ch. et de ~b. " LXiV ,286; ;
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här, som på flera aoorastlillen; ~noll1.

sublimation underifrlm. .1 detta fall horoJ
de det väl icke inskränkas' blott till ett
visst lager.

l'fickelkit. GLOCKER 1) haranLröffat luistaller af
nickelkis , tillräckligt uthildade ·att skönja,
ehuru ej hestämt mäta deras form; den
är en dihexaeder, och slutar af deras skär
skådning att de tillhöra :~et rhomhoe
driskt-di~xaedriska systemet, utgörande j

likasom jernoxidens och korundenskristal
ler , en öfvergång från det förra till det
sednare.

Silber- . ,SANDER. 4) har analyserat en nativ för..
kapfer- ening. af svafyelsilfv-er med svafv.elkoppar,
glaaa. silherkupferglans, frAn Rudelstadt i Schle-

sien, anskjuten i lika form med' svafvet...
koppar~ Den' fanns hestå af . .

Silfver.52'71

Koppar ~. 30,95

Jern 0.24

Svafvel .. 15'92

99.82
, ,

=.(;11 +Ag. Man anser dess kristallform
såsom en af de omständigheter, som hi
draga att ådagalägga, atthvad vi hit
tills 3ntaga för vigten af I' at. silfver,
egent1ig~n utgöres af vigten af 2 at., eme
dan det eljest icke läter förJdara sig, att
den är isomorf med Cu2S. .

RAM-

3) J. fUr pr. Ch., xn, 182.
4) POGG. ,Ann•. XL,: 3r3.




