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fyrfatta kroppe1W
föreningar, från bvilken desfa afvika pi ett
fl märkvärdigt fått. Deraa föreningar mecl
våte, oagtadt ägande visfa af väteh!lhi«•
gafera egenfkap_er, äro- l i k v äl icke hepatifka
och inga fy ror, och man kan (äga att arferegeln för

den allminn�

·

.

·Diken förhåller fig till fosforen., fåfom fele

nium till' fvaOet,

utan att för öfrigt

{erde les. analogi e exifterar emellan

ne

-

·

par af kroppar.

Underfölming

12.

·

om

nlgon

dolfa tveu·

(4rtkommandet D/ jileaiuta.-

m;,�awiket�

i

Herr Asfesfor G A u N s förfot;g
, :fick jag under loppet af nu betkrifna för
fök, en qvantitet 'af den fvafvelkis, fom
vid Fahlun användes- till beredningen af
·

Genom

·

fvafv:el. Den. var dels temmeligen .ren, dela
med blende, blyglans,

blåsröret eller

chiotit
för
genom .roftning i öppen eld,

kunde

rättiklukt

uppblandad

·

o�h andra främmande ämnen.

men
·

nlgon

Hvarken

dera{

förfpörjas;

då jag u pplöfte 10 gram. deraf i kungs· .

vatten,

och

utfällde

{edan lösniagen med.

fvafvelbunden vätgas, famt deco�ponerade

.fällningen

genol)l

återu.pplösning i
.

vatten, de n fura

kungs·

väUk�s mättning mecl k•·
Ii och faltets diftiUation med falmiak , -�
er·
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fpllr af felenium, e�uru
·

fl rin� att de ej kunde 'fågas• .

Af det gröna orena fvaftet erhöll jag
dylik beha ndling ungefär �V'T".,"'J af

genom

fvafl�ts -vigt felenium.

lik�äl

fkulle det
ätligt

Så litet

tletta·

än är,

årligen gifva ett betydligt'

utbyte af felenium i Mykammaren

Gripsholm

·

·f

om det till fvafvelfyrans bered.

ning användes; men· detta orena fvafvel är
få arfenikhaltigt, att_ man med ikäJ kan befa·

·

r.a en ikadlig ve.rkan deraf på fvafvelfyran.
Ur det _renade fvaflet deremot, har jag en�
dalt . fått

' för

fplr,

forn

dock varit tiJlräckliga

att ·tydligt igenkänna feJenium.

terflår art underföka
.

'

om

icke

ur den
l

De,t å·:

masfa,

forn återflår efter det gula fvaflets afdiftille.
ring t felenium kan med någon ftörre fÖrdel

utdragas:, hel-ft det mefta dera f· ganfka fikert
'
ftannar i retorten.
Förföken
·

t

.

med

fvafvelkifen fynas

tili....

känna.gifva att felenium ligger 1,1tfpridd i O•
.
ändligt ringa q vantitet, men finnes lik väl .

alltid. Deremot torde man

ock få

�f- den -rät·

.

fiundom Sk-all �änMs från raft•
hoparna, kunna fluta att ett felenhaltigt ,mi·
neral bär _och der föreJaUer i 'famlade q van·

tiklukt, forn

titeter ,

·

hvilket

det väl f()rr . eUe_r fednare

&all lyckas att lära :känna igen och att upp·
För
famla.
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För nlgra år fedan hade Herr
·

G A H N meddelat

mig

.

Asfesfor;

till uQderfökning

en;

liten bit af ett fosfil , forn en vän fkickat
honom under namn.af en Svenfk tellurmalm.
Vid underfökning deraf kunde jag .ingezi
te11ur deri finna, oagtadt Herr Asfesfor
G A H N gjorde mi g uppmärkf�tm på den ftar•
ka rät t i k lukt, fom för blåsrÖret derifrån ut•
·

{priddes. Qvantiteten·

deraf var emedlertid'

att närmare underföka orf.aken dl�
lukten. Under mina förfök öfver folenium
blef , det mig Jannolikt att jag med den:nå
kropp haft att göra vid den omtalte tellur�,
malmens underfökning. Jag var då lycklig
n og au,a f famma perfon, fom At Hr Asfes·
for. G A H N le m nat detta fos fil, erhålla ett
- tillräckligt q vantum de ra f för anal y fen °}.
DettJ fosfil fanus nu vid underfökning verk·
)igen innehålla et� betydligt qvant�m {ole�
. ni�m.
\
t"ör ri�ga

långt jag kunnat dömma från do
flere fmärre bitar och fmulor jag erhöll, ha'
detta foslil följande yttre caracterer:
Så

,

Fosfilets

färg
, '

är. blygrå;

det har ine·
·tall·

*) Jag mlfle med ledsnad tillkännagitva att det

ic.

mig tUiltit att nämna girvaren, eller att
offentligt uttrycka JPiD ta�kfamhct föll dcana' fd•.
blliihct.
kc

.

ii r

·

. .., .

.

·''
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'tall glans , fingrynigt, nållan kiil\alliniflit
·brott; i n ga tecken till kriftallifation kunde
för öfrigt märk. s. Löl\; ·repas af �nifven,
oc:h blir der filfverglänfande· _Tar intry c k
_

:;mälter för blåsröret litt
•f hammaren.
·
under utilötande af en fiark l:bkt af felen i
um, famt l e mna r ett blygrått korn, ur hvil,.
k_et det luktande ämnet icke låter fullt ut
·
drifYa fig� Smältes d et ta korn ·med borax,
{å nrgar den fig af. k9ppar, och. ett grått�
tkört metallkorn blir qvar, fom är felenbun·
·

4et filfver.

En " lösning af detta fosfil i ko·

. kande falpeterfyra

fäller ett bvitt pulve�

den blandas med kallt vatten.

'ning är· felenfyrad filfveroxid,

modligen jemte luktell gifvit
anfe

detta

fos fil

'Fosfilet

ir

fåfom en

'

.

.

'

.

och· har för·
a nle dning

att

tellurmalm.'

kalkfpat och
under knifve n taga me·

inväfdt

fom

{varta delar ,

di

Denna fäll,. .

med

tallglans, fmälta trögt för blåsrör, lukta fe•

lenium,

upplöfas med

kopparn� färg i bo.

ra x och fosforfalt, och le mo a dervid intet
korn af felenbundet filfver. De fynQ. i n·
nehålla mycke� fe len bund e n koppar.
Till anaJyfen utletades f!dana' bitar, fom

blifvit få noga fam möjligt afikiljde
från. det fvarta ämnet, och ���fan upptöRes
i kokande falpeterfyra.
Lösningen blanda·
des

förut

·

-

_,.
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·

·des med kokaode vatten och filades, hvarvid
det genomgående föll i en kokhet upplös··
aiog af kokfalt. tpo d. uppiöft foafU gåfvo
6Q,7 d. {mält faltfyrad filfveroxid, fvaraade
emot 58,93 p� c. metallifkt filfver. PI filtrum

.

\

.

.

ftannade kifeljord och

ftenpulver,

forn· varit

mekeoifkt bla�dadt med fosfilet.. De vägde.
ofter glödgning 4- p. C•
Den från falt fyra d

·

filfveroxid filade vät•
tkan fälldes med fvåfvelbunden ·vätgas och
filades. , Fällningen upplöftes i kungsvatten,

hvarvid mot flutet fl mycket faltfyra till·
(a_tles, att. �nder fortfatt digelHon all faJpe·
' .terfyra fkul)e förfiör�s. Det fura liqvidum
·

utblandades {edan· med vatten, och fvafvel·

fyrlig a mm oni a k tillfattes; blandningen :blef

bm 12 tianmar ogenomfkinlig och c�noherröd,

bvaref�,r den upphettades till kokning och
fick koka i 2 timmar, under det fvafvelfyri
lig ·ammoniak då och då tilJfattes. Dervid
udalldits .feleQium i pulverform med fvart
färg. Den upptOgs på ett vägdt filtrum, ecb
efter uttvättning och balfiaiältoing på fil tr um
vägde den 26 p. c.
·

Den med fv.afvel{yrl ighet

utfillda fura

vätlkan, genom kokningen befriad från

fyr•

lighet, fälldes i · kokning. med bafitkt kol fy.

ndt -bli,

b varvid esböUs kolfyrad koppar•
.. oxid,
'

'
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exid, hvilken glödgad l'emnade 2f a . .kop•.
paroxid, {varande emot 2.1,55 .p. c: koppar.
·
Den alkalUka vidkan drog något i grönt ;
mättad med faltfyra �ch digererad med i·
lagdt bla�t jern, utfälldes derur innu l,S
p. c. koppar, tillfamman 23,05 p. c.,
Den med fvafvelbunden våtgas utfällda
vådkan fälldes med eau Rik ammoniak. Fäl'J.

niogen . vägde 1,8 p! c.,_och befann• var.a
en blanning af jernoxid med ganJka litet
. , lerjord. Den med ammoniak fällda vättkan
öfvermättades i k•kning med bafHkt kolfy�
radt kal i ' och afröktes derme.d vid Jindlil
värme tUl torrhet. Dervid lemnades ea bvit
jord fom efter glödgning vägde 5,4 p.- c.
Öfvergjuten med fvafvelfyra fräfie den al.,

got och gaf gips; och

det affkiljda liq vi du�

afdunftadt' för att p rö fvas· på talkjord, gela
tinerade men gaf inga rätt tydlip tecken
till bitterfalt.

mate ,

·

Jag underfökte det icke när-

_'

dl desfa jordartade beftln,dsdelar t-yd·
ligen voro främmande för ·rosfileu coollitutioa.
Foafilet hade fåledes gifvit:
Silfver
Koppar
Selenium

•

de ämnen.

•

Jordartade

•

•

..

·

•

•

främman·

5&93
23,<>5
26,00 .
8,90
·g6,88

··Men
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Men

desfe

. 2,86 d. fyie;

38;93 del. filfver

25,05 del.

koppar

upptiga

upp taga i

oxidulen 2,91 d. fyre, 'och 26 d. feleniurn
10,5 d. fyre.

Man

fer deraf att

upptager lika mycke.t
felenium

dubbelt få

fyre forn filfret, och

mycket fom båda; ty

_det torde .icke kunna dragas
au

kopparen

i betänkande

den fiörre förlufien hufvudfakligafi m2fie

tillhöra felenium, forn fvåfligen låter på nå·

got fått abfolut utfälla sig, hvadan detta
fammanfättning fåledes kan uttryckas
följande formel 2 Cu Se + Ag Se2• Jag

fosfila

med
bör

härvid erindra om likfiäminigheten i
fammanfättning med det fosfil, forn nyligen
·blifvitbefkrifvit afHAUsMANN och STil�
M E 1 J E R. 0) under namn

ocl,l

h v a rs

2CuS +.AgS11•
j det kemifka

vid hvarandra.
·

.

af Silhlr-kupftr-glanz�

fammanfättning

uttryckes med
Hvadan desfa båda fåledes

f yfiemet komma att ftå bred�

Då detta fosfil

behöfver ett

namn, och det ej utan vidlöftighet kan här•.
ledas från beLländsdelarna, fkall jag kalla
det Evkairit (af iu�o�., fom kommer väl
till pafs), för au dermed erinra , att defs
upptäckt fked de i eQ tidpunkt då defs kän•

nedom ferdeles intresferade genom de upp•
.lys·
*) Gilbert, AnnaleD der Phyflk. 1816.
paJ. III 1 följ.
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lysningar det gaf om fåttet_, bvarpl felenium

föreko�nmer.
börj an icke fl

inom' Mineralriket

Ja

g

kunde i

veta hvari·

från. de t ta fosfil härflammar; men då jag åt
Hr H ISI N

GER

meddelade de refultaf

jag

. erbåJJit, igenkände denne ·af Sveriges Mi·

neralhiftoria få högt förtjente Naturforfkare

genalt att det härDammar från en

ödelaggd koppargrufva ,vid
Tryferums förfami i ng i

nu mera

skriekerum i·.

Småland,

och hade

i början ·blifvit anfedt flfom en art af Vis·

Jag uppfökte dl i Kongl Bergs Col•
Jegii faahling de från denna grufva infände
ftuffer, och fann bland dem ett gan fka godt.

mut.

.

exemplar af' E ukairit en

fvart

.

.

Den fitter i en

·

·

tät,

eller mörkgrön art af talk eller fer-

.

··

pentio, fom närmaft intill Eukairiten är, ge·

nomdränkt

med felenbunden koppar, hvil·
ken båller endaft ett fpår af filfver.
Den
är· inuti fin masfa här och der inblandad

Jl.led fåmana
från hvilka

,

mörka art och med kalkfpat

båda jag

,
vid de till föregåe�do

analys använda ftyckena fÖkt med all omforg
befria den.

Närmaft· till Eukåiriten håller

men längre

ifrån

. 6\en bär och der få mycket koppa r, att den
ger metallglans di den fkafves· med knifv�n;

ger den

grönt

ftrek

och

pulver, ehuru den änd• l�ktar af felenium·
för
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tör bllsröret.

Saltfyra utdrager derur· intet

af feleniuan eller kopparen,, till bevis att de

·ej

Den fönderdelar lik väl
äro oxiderade.
den ·mörka- ftenen. Kungsv�tten upplöfer
tien felenbundna kopparen derur med tem·
melig lättbet'. äfvenfl falpeterfyra. skrie
kerums koppargrufva förde dels fiAltät ocb
dels regnbågefärgad kopparmalm. Kalkfpat,
�t�örkgrön ferpentin; Jjufare grön ferpenti�,

fjö.lkum ,.

lik

aäftan

famt

mellanliggande fina

antblacit, fom af

blad af kalkfpat var

d_,lad i tunna lag af f till

linies mik.·

y1�

tighet.

Vid den tippmärkömhet, fom nu

väck·

tes pl fosBlier från skriekerum, underfökte
·

h vad fom _i hans famlirig kun·

hvar och

en

de finnas

från detta ftille.
fann ·då

IT J E Ir N A

fPat,

Herr Sv E D E N•

ett fvart fasfil i kalk.·

hyilket han äfven hade den godheten

att ·1emna mig till unsferfökning. Det bilda·

de vid förfia päfeende långa.jemnbreda fvarta

tilad·; men då jag närmare granu lkade det,
·r.n� ·au ett mörkt fasfil inträngt i· lofsnor·

af kalkfpaten,
lHyfdes fanns deri

ila

octt

då

ftenen derefter

�tt· ttinnt anflog af ett

filfverglänfande m�lalli.lkt fosfil , fom under
timmanfatt mikrofkop

lildade

en

·

var

filfverh-vitt och

oredig - vegetation , utaar: andra
·

tec·
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tecken till kriftallifation. Denna vegetation
had
. o på blda fidor af lofsnan inträngt i kal·
kens m�fa till t linies. djup , och· biWade
pl detta vis det fvarta fosfilet. Under mi·
'krofkopet fåg man ganfka tydlig t huru den
·

dendrit.ifkt fpr.id�e fig i kalken, ehuru allt•

·

femman för blotta ögat fyntea fammanblan•
dadt.

Jag

upplöfte kalkfpaten i

Jaltfyn,

och

fick det felenbundna fosfilet olöft. Det upp•
löftes

utan

lem ning

i falpeterfyra med ut·

veckling af. nitröfl. gas�

Lösningen. var blå.

Grumlades ganfka fvagt

af faltfyra, och all-

icke af falpeterfyrad baryt eller af
fvafvelf.yra. Cauftik ammoniak, i öfvedkott

. deles .

tillfatt, behöll. alltfilmman upplöft.
lyradt

och ur

Med·

kol·

alkali fälldes kolfyrad kopparoxid;,
dea

återRående .vätfkan erhöll

. pl förr omtalta lätt· felenium.

jag

Det i· kalk·

fpaten· ingjutna fosfilet var fåledes icke eu•
kairit, utan felenbunden koppar; men dl

jag förmodade
·

·kunde

·
att

det metallifka anftoget

vara eukairit, aftosfade jag

�äcklig portion deraf
ia;

en

'

till•

och . löfte j falpeterfy.

men äfven . cletta gaf endall o�etydli&&

fplr af filfver�

'

·

blott den
(eleobuadna k.opparen förekommer infiltre
nd·1
Det är anmårkningsvärdt att
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fl väl i ferpentin' fom i kalk fpaten,
hvaraf fynes följa att den varit mera Hqvid,
än Eukail'iten då desfa. masfor antogo fitt
rad'

niårvarande fkaplyn.ne

•

.

Den felenbundna kopparen har en

Jju•

färg än eukairiten., och fer näfian ut
{ifom ett antlog af gediget filfver. Den är

4t'e

ganfka mjuk, {å att då man förfök er atlosfa
dea från kalk fpaten, J åter den utplatt-a och

polera fig
en

,

hvarvid

den polerade ·ytan får

något åt tennhvit. fallande färg

•. ·

Sjelfva

den dermed impregnerade k.alkfpate.n 'tager
metalli fk politur då den filas eller fkafves.

Vi

hafva fåledes redan

tvenne felen•
haltiga fosfilier , h vilka i det kemifka fyftc•
met båda höra till kopparens familj; n:em·
ligen Stlmhunden /loppar (Cu Se), åt h vilken

jag anfer onödigt

a tf

ge

ferfkilt. namn,

Eullairiten Ag Se11 + 2 Cu Se.

··-·

famt

-·

•'
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