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Elpidit, ett nytt mineral från Igaliko.

Uti Geologiska Föreningens Förhandlingar, Band 15, s. 195
redogör FLINK för en af honon1 utförd undersökning af en sanl~"'örl1tom

åtskilliga nIineral, son}
redan förut äro kända, dels derifrån och dels från trakten af
Langesund i Norge, fann han tvenne nya, som han benälnnt
neptunit och epididynlit. Denna samling har sedcrnlera blifvit
till allr~ största delen förvärfvad af Riksllluseurn. Jag begagnar
bär tillfället att göra en rättelse rörande fyndorten för mineralen.. FLINK förrnodar på grund deraf att de flesta af de af honoln
i nämnda uppsats beskrifna rnineralspecies redan förut äro kända
från Kangerdluarsllk, att de omnänlnda Jnineralen äro erhållna
från denna berömda fyndort, IDen det är icke faJJet. Enligt
hvad mig blifvit Illed~eladt härröra de, med undantag af eudialyterna som äro frän KangerdJuarsuk, från tjelIet N agssarsuk,
beläget omkring en Iuil öster onl boplatsen Igaliko i Igalikofjorden
i Julianehaabs distrikt af Sydgrönland.
I samlingen finnes förutom de redan af FLINK beskrifna
nlineralen några stuffer af ett annat lll{\d ett aumärkningsvärdt
ling mineral från Grönland.

utseende.

Det är finstängligt och ljust tegelfårgadt. Då det ge-

undersökning btifvit påvisadt att ett berylliulnhaltigt.
ruinerai förekonlIner vid Igaliko, uttalades en formodan att äfven
det här omnämnda nlineralet skulJe inn.ehåJJa berylljord, och jag
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gjorde derföre en unders()kning af detsanulla. I allra första
början va.r jag verkligen böjd att tro att nlineralet innehöll
berylljord, einedan jag filed alnnloniak erhöll en betydlig Jerjordsliknande fällning, sonl till största delen löstes i alnnloniulnkarhonat,
men då den fÖrl)10dade berylljorden underkastades en närrnare
pröfning visade det sig att dess öfriga reaktioner alls icke öfverensstämde lned berylljordens. Den fortsatta undersökningen
ådagalade sedermera att den erhållna fällningen var zirkonjord.
Det bIer derigenom tydligt att nIan här hade ett förut okändt
mineral att göra Ine1, och jag företog derföre en analys, Inen
denna gaf en betydlig förlust, beroende derpå att nIineralet innehåHer alkalier. ~~n nyanalys måste derföre företagas, lnen då
det vid närlllare gransk ning visade sig att Inineralet äfven förekomlner med alldeles hvit fårg, och att det hvita mineralet är
renare än det röda, som är mera jernhaltigt och dessutonl innehåller litet nlangan och magnesia, så företog jag den andra analysen på d~t hvita. I förbigående vill jag nämna att analysen
af det röda Juineralet gaf ett ganska nära öfverensstänllnande
resultat llled den af det hvita. Skiljaktigheterna förklaras ful lt
nöjaktigt genOJll det röda nIineralets större halt af jern In. lU.
Analysen har utförts enligt de vanliga metoderna. Jag vill
endast annlärka att för att undvika den kända olägenheten att
då zirkoniunlhaltiga silikater smältas med soda, en stor del af
zirkonjorden stannar hos den afskil~a kiselsyran och släpar Ined
af de i mineralen ingående älunena, jag utfört analysen genom att sönderdela Inineralet med fluorvätesyra och svafvelsyra. Kiselsyran bestälndes i ett särskildt prof, som smältes
med soda. Den först erhållna lnycket orena kiselsyran Olllsmältes efter lindrig glodgning lued ett öfverskott af sodae
Den kiselsyra, SOlU då erhölls var betydligt renare, DIen innehöll likvisst närmare två procent zirkonjord och litet natron,
hvilka bestämdes hvar för sig och franräknades. Den i lösninningarne gångna kiselsyran tillvaratogs, och de i densamma ingående obet.ydliga föroreningarne bestämdes äfven. 'Tid den
qvalitativa undersökningen har det visat sig att lned undantag
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af ett ytterst ringa spår kopparoxid Inineralet ej innehåller någon
Ceritoxider, ytterjordar,
thorjord, lerjord, berylljord och lnangan eftersöktes förgäfves,
likaledes baryt, strontiall och lithion. .SvafveJsyra, fosforsyra,
kolsyra och fluor kunde ej heIJer upptäckas. Deremot innehåller
mineralet litet chIor.
Analysen gaf följande resultat:
af felute och sjette gruppens lnetaller.

Atom förha.l1ande.

Kiselsyra. . . . . .
Zirkonjord . .
J ernoxidul .
Kalkjord . .
Natron 2 . •
Kali 2 • • • •

Vatten (15°-100")

J

59.44

0·984

20.48

0.167

0.14

0.002

0.17

0.003

10.41

0.168

0.13

0.001

•

3.89

0.216

5.. 72

0.318

Vatten (100~-glödgn ing).
Chlor 3. • . •

0.15

Kopparoxid . .
Titansyra. . .

spår
spår

1

100.53
Afgår syre för chior. . . .

0.03

4

100.50
On1 man betraktar atolnförlJällandena, vid den lilla chIor-

mängden har jag ej fästat något afseende, då Ulan icke tlled
säkerhet vet huru chioren ingår i InineraJet, så finner Inan att
förhålJandet mellan zirkonjordeo, monoxiderna, '·attnet och kiseJsyran är:
0.167: 0.174 : 0.534: 0.984

eller om zirkonjorden sättes == 1

1 : 1.042 : 3.198 : 5.892
I stället för dessa tal kan Iuan HIrd godt skäl sätta:
1

Vid aHa beriikningnr har aovändts

}1.

'v.

6 Dec. 1890.
2 Vid ett kontrollprof erhöl18 lO.:J9% natron

Cr4ARKES ntomvigtstabell af den
o(~h 0.21

% kali.

3 Är möjligen något för lagt, emedan fullt rent tllatcrinl icke fnnns att tillgl till detta prof. }'e1et torde dock i alla hiindeber vllrs mycket obet),uligt.
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l : 1 : 3: 6
är visserligen något för hög, Inen detta beror
helt säkert derpå, att den till analysen använda stuffen är, SåSOlll
den lnikroskopiska undersökningen visat, litet vittrad. ]letta
synes vara fallet äfvell nled örriga stuffer af Inineralet.
Den enlpiriska formeln blir således

'T attenhalten

°,

RO, Zr0 2 , 3112
6Si0 2
Hos Inineralogerna haf,·a olika fueningar gjort sig gäJlande
rörande

de

zirkoniutubaltiga

RA~IMELSBERG

~ilikatens

konstitution.
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m. fL anse att zirkonjorden fungerar hos deln så-

som syra, andra betrakta den såsoln bas. BLOl\ISTRAND har llled
ifver förfäktat den uppfattningen att zirkonjorden i allnlänhet
ingår i dessa mineral såsonl bas och visat att forInlerna blifva
enklare under denna förutsättning än om zirkonjorden betrak tas
SOlll syra.
Onl lnan försöker beräkna fOrlnlel'na för det af mig undersökta luineralet under båda de olika förutsättningarne, så finner
man onl nIan till att bÖlja lned betraktar vattnet SåSOlll bas och
zirkonjorden likaledes, att förhållandet nIelIan syret i baserna

och syret i kiselsyran blir

l: 2
Antages derenlot zirkonjorden vara syra blir förhållandet

2:7
Antages derelTIot \rattnet vara kristall vatten, så blifva de
resp. syreförhållandena, Oln zirkonjorden betraktas såson} bas
1:4

men

Oln

den anses vara syra

1 : 14
Det är aJldeles påtagligt, att under begge de olika förutsättningarne fornlierna blifva enklare då zirkonjorden hänföres
till baserna. Den allra enklaste forIueln är den första, SOlD lllotsvarar ett lnetasilikat. Den sista är derelDot högst osannolik.
Ett så surt silikat torde väl knappast existera. Att yttra sig
"nled bestämdhet Oln den sannolikaste formeln ror Jnineralet låter
1

Bihang till K. V. A. Hand}., Band 12, Afd. 2. N:o 9.
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sig dock ännu icke göra. Dertill erfordras i frälllsta runl mct att
veta hvilken roI vattnet spelar i detsanllua. Jag är emellertid böjd
att tro att det icke ingår såsoDl kristall vatten, åtIninstone helt
och hållet. Det bortgår visserligen fullständigt vid glödgning
öfver en vanlig gasbrännare, filen mineralet afger vattnet likväl
rned svårighet. Det erfordrades tre dagar för att utdrifva det
vatten, so 111 bortgår vid 100°. Vid 135 for)orade mineralet
0

ytterligare 1.1 o ~', vid 170 1.4 2 ~Io och vid 225 2.67 %. Då.
det upphpttades till glödgnitlg. förlorade det ~Iutligen 0.53 %.
\rid sIllältning öfver bläster bibehöll sig vigten oförändrad.
~lineralet är finstängJigt och Dlatt sidengJänsande.
Det
förekolnrner på de från denna fyndort .bekanta ägirinkristallerna, stundolll fyllande drushålen elnellan denl.
Bär bildar
det långa strålknippen, nlen ibland äro stänglarne korta och
oredigt salllmanväxta. Någon gång äro de hoptofvade till
en halftät, filtliknande tegelfärgad massa. Örriga heledsagande nl1neral äro fältspater af olika sla.g, calcit, nl. In. 1\Iera
sällan förekoffiluer nlineralet med neptunit och epididyn1it. Kristaller eftersöktes länge förgäfves. :F'lera gånger trodde Ulan sig
hafva funnit sådana, luen de visade sig vid såväl den kristallografiska som den kenliska undersökningen vara epididynlit. Till
slut lyckades det G. NORDENSKIÖLD att finna några ytterst små
kristaller af nlineralet, hvilka han funnit tillhöra det rllonlbiska
systemet. OUl mineralets kristallografiska ol"h optiska förhållanden kommer han att lemna vidare nleddelanden.
Färgen hos mineralet är, såsonl förut nälnnts, hvit till guJhvit och ljust tegelfårgadt. Hårdheten är något olika hos det
röda och bvita Inineralet. Det fiirra är Jika hårdt SOII1 qvarts
eller kanske något mera; det senare repas derelnot af qvarts.
Egentliga vigten är äfven något olika hos det röda och hvita
Jnineralet. 1108 det förra är den 2.594, hos d{\t senare 2.524.
Dessa bestänlningar äro gjorda )[)(ld användande af TUOULETS
lösning. ~Iedelst pyknometer har jag bestiilllt eg. vigten hos.
det hvita min{'raJet tilJ 2. ö 73 vid 180, Inen denna bestämning är
troligen mindre säker än de andra, dels på grund af sjelfva rneto0

0
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den, dels derföre att det använda l11at~rialet innehöll litet föroreningar.
För~ blåsrör Slllälter luineralet

då det uppllettas i glasrör.

lätt och afger YJunigt vatten

Löses i borax llled svårighet till ett

klart glas, fosforsaltsperlan blir derellJot fullständigt ogenolnskinlig.

Sönderdelas ej af saltsyra och svafvelsyra, derelnot lätt

af fluorvätesyra.
Då redan den första

sändningen

från IgalikQ lenlnat så

mycket af intresse, har lllan grundade skäl för den förhoppning
att denna fyndort skalJ då den blir noggrallnt och i större skala
undersökt lemna ett rikt vetenskapligt utbyte, och får jag med
anledning häraf för det här beskrifna mineralet föreslå nalunet
Elpidit, härledt af iA.1rtg

förhoppning.

