
GEOLOGISKA FÖRENINGENS

STOCKHOLM:

FÖRHANDLINGAR

S,HlTTONDE BANDET.
(Årgången lR!ln.)

HED U TAVLOR OCH FLERE FIGURER I TEXTEN .

•

STOCKHOLM 1895.
IEU,.QL. BOXTRTCD:RIItT. P. A. >:ORllTIlDT &: .Ö)I)lR.



GBOL. FÖRBli. PÖRHANDL. N:o 1M. Bd 17. Häft. 3. i67

Prellminlra meddelanden om nAgra nnderlÖkninpr .l.
liTenska ml.eral.

Af

HJ. SJÖGREN.

I det följande meddelas resultaten af några undersökningar

på svenska mineral, hvilka framdeles komma att utförligare pub

liceras på annat håll. Några af de här offentliggjorda analy

serna äro utfl)rda för flera år sedan, ehuru de icke förr blifvit

offentliggjorda.

1. !DuJ.er pi tvenne vesuvlan-Yarieteter och om vesuvianens
kemiska konstitution tallmlnhet.

Redan 1891 lät jag fil. lic. R. MAUZELlUS analysera en syn

!igen vackert kristalliserad manganvesuvian från Barstigsgrufvan,

som jag erhållit af hr G. FLllfK. I afvaktan på tillfälle att

analysera flera vesuvianer har jag låtit denna analys ligga opub

licerad. Ett sådant tillfälle erbjöd sig, då hr FLiNK från sio

reaa till Ural 1893 hemförde ett antal stuffer af en vackert Ijus

grftn vesuvisn, bvars färg och forekomstsätt gjorde det antaglillt,

att deo var kromhaltig. Här meddelas nu analyser på båda

dessa vesuvianvarieteter, hvartill anknytes ett t'i:lrsök att upp

ställa vesuvianens kemiska formel och tolka dess konstitution.

Båda vesuvianvarieteterna äro förut analyserade. Mangan

vesnvianen är beskrifven af FLINK,l som först upptäckt den vid

I Bib. t. K. Sv. Vet. Abd. HandI. Bd 12, II, N:o 2. Sep., B. 56.
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o

denna fyndort; han har äfven meddelat en analys af densamma,

som visar en halt af 12.49 " MnO, således en hiigre halt af

mangan än i någon annan känd vesuvianvarietet. FLINK pa
pekar sjelt, att hans analys icke var egnll.d för uppstlillandet af

någon formel för mineralet, enAr den erhållna glödgningsförlosten

af 3.32 " icke närmare bestämd samt blef .iernets oxidations

!Zrad icke blef undersökt. En nyanalys på detta mineral var

silledes beMftig.

I ännu högre grad var detta fallet med den s. k. krollJ

vesuvianen från Vaticha vid 1S'ischni Tagil, som analyserats af

SOFIA RUDBEOK och beskrifvits i denna tidskrift. 1 Äfven i

denna analys saknas bestämning af den till 4.61 " uppgåendl.'

glödgningsförlusten, hvarjemte intet FeO finnes anl[ifvet. Hal

ten af Cr20. uppgifves i denna analys till 2.8 J " och tluor säl[es

icke finuas närvarande, hvilka båda uppgifter, sasom vi skola se,

äro origtiga.

Härnedan meddelas först analysen ii. mallganvesuvian från

Harstigen. Analysen utfördes i två afdt'lningar A och B. I

den förra bestämdes alla ingående ämnen med undantag af

H20 och Fl, hvilka bestämdes i B, som äfven gaf tillfälle

till en förnyad bestämning af Si02• Till A anvAndes 0.3464 g

idealiskt rent, klart och genomskinligt material af en sp. \".

= 3.4 ~ o vid +18". Till B användes O.!I J U g ej alldeles

sa. godt material, ehuru dock. fullt tillfredsställande af sV.

v. = 3.438 vid +160
• Slutligen gjordes på 0.377 g ett sir

skildt prof på FeO, hvilket dock icke fans närvarande. TiO!

söktes, men kunde ej påvisas.

Då i analysen A Si02 b1ifvit bestll.mdt på glödgadt mate

rial var det, sedan Fl påvisats, tydligt, att denna bestämninjr

måste hafva utfallit för lågt. Endast den i analysen B bt-

stämda kiselsyrehalten tages derför i bt'traktande.

I G. F. F. Ii (1898) 606.
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ManganVf'8Ut'ian från Har8ngen (R. MAUZELIU8 1891).

A. i B. Re.nltat. Molek.
i kvoter.
I

[34.03] I I
SiOz 3588 85.88 I 0.086

AllO•. 10.19 - 10.19 I 0.100
I

t'ezOI 8.U - 8.14 I 0.051
I

NiO eller enol apAr - apAr 0.000

MilO. 4.81 - 4.81 0.068

eao 34.18 - 34.18 0.610

MgO. 4.39 - 4.89 0.109

KzO 0.4, -
I

0.4,

I

0.006

IlialO . 0.46 - 0.46 0.00,

"1° - 1.46 1.46 0.081

Glödgningsförllllt . 2.06 - --

I
-

fl. - 1.99 1.99 0.104

Snmma 100.28

I
-

1
101.4, I

-
Afgår fnr Flz - - 0.88 -

SnIDmll - I - I 100.64 I -

Vid analysen på vesu\'ian från Vaticha, hvilken liksom före

g~Dde utförts af MAUZBLIUS, ut.plockades först materialet, som
be~tod af så.väl blekgröna kristaller som ock af klara, mörk

gröna; det pulvriserades sedan till dess att allt gick genom en

sikt lIJed cirka l mm maskor, hvarefter de klaraste och friskaste

kornen utplockades och analyserades särskildt (= material A);
återstodpn ( = material B) underkastadps sedan en fullständig

aualys.

Af materialet A, som i h'å pI'of visade en sp. v. = 3.365

och 3.366 anvlindes O.UH g till hufvudanalysen, medan FeO

bestämdes i särskildt prof på 0.43S3 g, allt torkadt vid + 120·.

Alkalier söktes ej. Krom kunde 1cvalitativt pål'isfU, men

färekom ej i t.ägbar mängd. Denna analys gaf följande re

lultat:

........
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SiOz •

TiOz l
AlzO.,
F~03

f<'eO

CaO

MgO

Fl .

HzO

Afgar för Flz

36.81

19.77

0.87

36.118
3.19
0.311
3.31

100,~~

0.13

100.42.

På materialet B med en sp. v. = 3.366 och 3.364 gjordea

två analyser och användes dervid till analys I 1.113110 !I, till ana

lys II 1.0704 9, torkadt vid 120·. Vid analys II glödgades mine

ralpulvret till konstant vigt för bilister. Det förlorade härvid

3.u ", Eft·er glödgningen befanns profvet starkt sintradt, men

endast till mycket obetydlig grad smält. Det oaktadt sönder

delades det glödgade pulvret lätt för saltsyra. Den SiOz' som

erhållits ur denna analys, har ej medtagits vid beräkning af me

deltalet, emedan en del silicium mäBte hafva bortgått såsom SiFI4I "

BzO. kunde icke påvisas. Äfven hlr kunde endast ovägbara.

spår af CrzO. ('rhåIlas. Spår fans äfven af P205'

Analyserna af materialet B gäJvo följande resultat:

I. II. Med.hal.

SiO . 36.811 [36.30] 36.82
Ti02 • 0.40 0.40

AI2O. 15.112 16.13 15.17

FezO. 4.119 4.119
eaO, 36.18 36.111 36.110
MgO. 3.a 3.a 3.78

K,O. O.U 0.11
-------
Transp. 96.78
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Mgår for Fl2 •

l.

2.95

0.59

n. Medeltal.

Transp. 96.78

0.18 0.18

2.95

0.59

100.45

0.25

Summa 100.iO.

Då Båväl den specifika vigten som äfriga bestämningar visa,

att de båda materialen A och B måste, oaktadt olikheten i ut

seende, hafva varit lika friska, kan samma värde tillmätas alla

bestämningar, hvarigenom erhällas följande medeltal.

Gr6n vuuviaft från Vaticha (R MAUZELIUS, 1894).

Sp. v. = 3.865.
Medeltal. Molek.-kvoler.

SiO, 36.82 0.610}
Ti02 0.40 O 0.615.005

P20å spår

Cr2O, spår

AI2O, 15.14 0.148\
B20, . saknas

0. 017 1
0.175

}'e2O, 4.29

FeO 0.87 0.005\
Cao 36.22 0.647

MgO 3.a
0009 'J 0.748

K20 0.12 0.001

Na20 . 0.18 0.008

R20 3.13 O.IH}
O 0.186PI .. 0.46 .0 III

100.85

Atgår för Fl, 0.19

Summa 100.66.

Det må hiLr vara tillräckligt att anmärka, att, ehuru mine

ralet bar tydlig kromfärg, det dock endast håller ovägbara spår
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af krom. eU bevis på kromoxidens starkt Bl'gande egenskaper.

Beteckningen :ten kromhaltig vesuvian:t lir således knappast be

rättigad. Vidare håller mineralet i likhet med de flesta andra

vesuvianer fluor till cirka en half procent.

Om vi öfvergå till frågan om vesuvianens kemiska formel,

så finna vi föga öfverensstämmande uppgifter i den mineralogi-

ska literaturen. Liksom vid flertalet vigtigare silikater är det l
först genom RAJOIBLBBERGS undersökningar som man fått en full- I
ständigal e föreställning om mineralets sammansättning. Enligt .

hans undersökningar kunna alla vpsuvianer sammanfattas under
n II 1

formeln Rll Si50 21 , der R kan ersättas af såväl ~ som ock af
III

~~.I I denna rent empiriska formel finnas naturligtvis icke in-

lagd någon föreställning om mineralets konstitution.

Af de mineralogiska handböckerna ansluta sig några till

RAMMELSBBRGS uppfattning, t. ex HINTZE, som skrifver formeln

[He, (Ca, Mg)3' (Al, Fehlll Siu °113,

hvilket tydligen endast är en omskrifning af RAMMELSBERG8 for

mel. DANA (6:te upplagan 1892) och TSCHERMAK (4:de upplagan

1894) synes gifva företräde åt den formel, som uppstålts med led

ning af LunwIG's och RENARD'S analyser, nemligen

H. Can (Al, Fe), SilO 0 u ,

medan deremot GROTH i sin Tabellarische Uebersicht (3 uppl.

1889) skrifver formeln sålunda:

Si20 077 AI l2 c~. (OH)lo'

hvilken formel för öfl'igt ytterst obetydlip:t (nemiigen endast på

1H20) skiljer sig från den föregående. GROTH tillfogar: .Eine

rationelle Formel des Idobas l.Lufzustellen, ist hei dem heutigeD

Stande unserer chemischen Kenntniss desselben nicht möglich••

I efterföljande tabell äro ett antal nyare analyser af veso

vian sammanstäida och medeltalet ur desamma lagdt till grund

I RAJlIIlBL8BEBG, Handbnch der Mineralchemie, ErgänzDDgaheCt 1886, l. :tM
och följ.
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för beräknin~ af en formel. Endast molekular kvoterna Iro

gifna, då pndast desla hafva direkt betydelse för formeln. I

denna tabell finnel' man i 1:sta hufvudkolumnen angjfvet mine

rallokalen, analytikern och året för analysen; i 2:dra mnleknlar

kvotpma sådana de beräknats direkt ur analyserna; i 3:dje ko-
lT 111 11

lumnen samma kvoter; men sammanförda såsom R02, ~OJ' RO

och (H 20, FI2); i 4:de kolumnen samma kvoter beräknade med,.,
R02 såsom 6 och slutligen i 5:te kolumnen samma kvoter sam-
manförda så, att enkla och rationella rnrhållanden uppstå mel

lan dem.

Såsom det framgår ur medpItalen i kolumn 4: fOrhåller det

sig i de anförda analyserna
11' ni u
RO.: ~O.:RO: H20(FI.) = 6: 1.a: 1,30: 0.98;

detta förhållande kan skrifvas =

6: (I + 0.72): 7.30: (0.71 + O.u).
III

Om man således tänker sig O.il! ~Ol förenadt med O.i!
01 In

H20 (eller F12) till en tV&atomi~ radikal = ROB (eller RFI) och

denna jemte det återstående af H20, således 0.26 H20 (och F12)

sammanföres med RO. så öfvergår f6rhållandet till

R02 : ~O.: RO = 6; 1: t7.30 + 2. O.a + 0.116)
= 6: 1: 9

Formeln kan då skrifvas
II II

[Al (SiO.). R.]2 R
II

der R = (AIOB)", (AlFI)", (FeOB)II, Ca H2 •

Vesuvianen kan enligt denna formf.'l härledas nr den alu

miniumkiselsyra, ur hvilken redall CLARKE härledt ett antal ao

dra silikat och hvars radikal är

SiG. =:

Al~S~O. =
SIO. ==

Såsom framgått af det nyss anförda, stimmer denna formf.'l

utomordentligt vällIled medelvärdena af analyserna, i det att

detta medelvärde är t:rakt lika med de molekularkvoter som for-
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mein fordrar. Deremot skulle möjligen mot formeln knnna invän

du, att Gen Btämmer mindre vii med de enskilda aaalyeerna. Så

Innda leder t. ex. LINJ>8TRÖMB analys "f Jewreinowit frin Frugård

(AnaJ. 8) till förhållandet 6: l : 8 (Doggraonare till 6: 1.01: 7.99).
Men sådana afvikel.er som denna kunna helt enkelt förklaras

ni = Al)
genom anhydridbildning i det att ur 2AIOH uppstår == Al O

Il

10m kan ersätta 2R. l

AfvikelBer i motsatta riktningen, som repre8E'nteras t. ex. af

MAUZBLII analys från manganvesnvianen från Bantigen, förkla

ras åter genom närvaron af sådana atomgrupper som (Ca-OB)',

tosonakade af en längre gången hydratisering.

Från kemisk synpunkt torde denna formel kunna anses vara

antaglig och den har dessutom den fördelen, att den på ett en

kelt sätt ger förklaring på de olikheter i sammansättning, som

olika analyser ädagalägga. Den ger Afven en ledning vid rur

klaringen af mineralets förhållande vid smältning, dess sönder

delniugsprodukter och dess Jleologiska uppträdande. För att

åskådliggöra detta ntskrifva vi vesuvianformeln in extenso:

/SiO. = Ca/ >Ca
AI~SiO. = Ca

"'.SiO. = Ca

) Ca

('-

SiO. = Ca
- Ca

Al --SiO. "
/ Ca

"'.SiO. = Ca

'Bmellertid ir det antagligt, att vattenhalten i LINDSTRÖMS anal;ner iro
för lip, dA de iro beriknade ur glödguing.förlulten, minikad med den funna
t1l1orbl1ten, beriknad lAaom Si Fl.. VOOIlL har nemligen vilat, att vid glödgning
af ' ..nvian en galformig beltlndldel bortgir, 10m etsar glal och icke ir Si Fl•.
V06KL har icke kunnat identifiera den bortglende gasen. Om nu fluoren bort-

~r allOm t. ex. H Fl (bildad genom .öndllrfallande af ~~ ~H), al ir naturligtvii

de••1 metod fiir vatteubllltimninK oanvändbar. Samma anmärkning giller JAN

IUICB' vattenbeltimninpr.

19
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II

i hvilken formel vi insatt Ca för R, hvarvid vi dock halva
II II

i erinran, att en del Ca lLr ersatt af Mg, Fe, (Al OH), (Fe OH),

K2, Nl&t, H2 möjligen Uven (Ca OH)'2 etc.

Enligt uppgift-er af DOBLTBB och HU88AK, PRBNDBL m. fl.

sönderfaller vesuvian vid smältning, antingen enbart mr sig eller
med flussmedel, i en blandning af mejonit, melilit, anortit, kalk

olivin och hausmannit. Denna sönderdelning förefaller mycket na

turlig, då vi betrakta dessa minerals formler, hvilka kunna skrif

vas på följande Ätt:

ADortit.
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Gå vi till vesovianeDlI naturliga omvandlingsprodukter, finna

vi dessa vara glimmer, klorit, skapolit-arter, granat samt augit

arter. Af dessa kunna åtminstone glimmern, skapolitema och

granaten Iltt förk.laras ur ofvanstående formel. Kaliglimmerns

och kalkgranatens formler kunna skrifvas: J

MUlkovit.

SiO. = Al

AI<S~04 - KH2

S10. _ Al

Rörande härledningen af skapoliten hilnvi8&s till den ofvan

giros formeln för mejonit.

Vesuvian är som bekant ett typiskt kontaktmineral och

delar denna egenskap med skapolitgruppens mineral. De båda

mineralgrupperna med deras tetragonala kristallisation synas äfven

till sin kemiska konstitution stå hvarandra nära.

Enligt TSCHBRMAK äro skapolitmineralen blandningar af

Mejonitsilikat - Ca. Al. Si. Ou och

Marialitsilikat - Na. All Si. 0 24 CI

hvi/ket samme författare förklarar dermed, att de äro atomi

stiskt lika byggda. Om formlerna omskrifvas, få vi

Mejonit Al (SiO.h Al. AIOH . C~ och
Marialit - Al (SiOs)s Al. AICI . Na.,

hvarigenom man får följande påfallande analogi mellan skapolit

och plagioklasgrupperna: 2

I CuUB. Strueture of the Natural Bilioatea. Bull of U. S. G. S. N:o
60. 1890.

2 De hir gifna Itru1:turformlf'nta för anortit ooh albit, likaom de ofVaD aD

föraa fOr mUlkovit ooh grollular, har förr. aufört efter CLAJuuI (I. c.) StruktUr
formlerna fOr mejoDit ooh marialit, likeom ocbl dca ofna för melilit föredagni,
u.r förf. deremot icke flin Htt i litteratareD, eharuväl han dermed icke vill
liga att de iro Dya, dl de ju lijrga synaerIigen nira. DetIamma giller natur
liKt", ilveu dea hir gifna tolkningen af vCluvianeal Itruktar-formel.
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Marialit.

Anor&it.

SiO, = Al

AI~~~O,=AI
:-;10,= Ca

)Ca

SiO,=Ca

AI\S~O,_AI
SIO, Al

Om formlerna för mejonit och marialit skrifvas på detta

sätt, är det förklarligt, huruledes mineralen kunna vara isomorfa

analogi med förhållandet inom plagioklasgruppen.

Om vi återvända till vår vesuYianformel, nemligen

torde det, på grund af det som ofvan anförts, kunna sägas att

densamma, som stimmer synnerligen väl med medelvärden här

ledda ur ett antal af de nyaste ,'esuvianalyserna, ärven tillåter

en förklaring af de afYikelser, som vissa analyser visa från me

delvärdena, och att den dessutom vinner stöd af vesuvianens lIa

turliga omvandlingar och sönderdelningsprodukter vid smält

ning. Den kan älven anses belysa vesuvianena förhållande

till de i kemiskt och kristallografiskt. afseende såväl som i

det geologiska uppträdandet beslägtade mineralen af skapolit

gruppell.
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2. A.DalYBer pI axlDlt frID Nordmarken oeh nanDemora oeh om
axlJlltenl kemIsta konstitution.

I sammanhang med den kristallografiska undersökning, som

jag utfört på axinit från Nordmarken, l lät jag ILfven kemiskt

undersöka mineralet från denna lokal, på hvilket hittills endast

en enda analys förelåg, nemiigen af HIBINGBR.2 Sedermera

utsträcktes undersökningen äfven till axiniten från Dannemora,

hvilken hittills, så vidt mig är klLndt, icke varit kemiskt under

sökt. Vid Norrlmarken förekommer mineralet i två varieteter,

en brun och grå, l hvilka båda undersöktes. Analyserna utfördes

af fil. lic. R. MAUZELIUB och fröken A. CLEVB.

A = brun axinit från Nordmarken j sp. v. = 3.30 vid +16·.
MAUZELIUS.

B = brun axillit från. Xordmarken (samma material som före

gående). CLEVE.

C = grå axinit från Nord1l181'ken j sp. v. = 3.28 vid + 14·.
MAUZELIUB.

D = axinit från Dannemoraj 8p. v. = 3.30 vid + 16·. MAU

ZBLIUS.

I l A. I B. I c. I D.

I
8iOa · 42.40 42.lili 42.40 41.96
B.O, . 4.88 4.20 4.i1 4.61
AI,O. 17.26 2 16.8i 17.89 2 17.69
Fe.O, 1.8S 3.79 0.li9 0.81
rea. 4.27 4.06 4.89 3.61
MnO. 6.97 7.69 6.16 8.lil
CaO . 19.58 19.28 19.ri7 19.71
MItO. 1.80 1.02 1.69 0.97
KaO . 021 - 0.26 4

NaaO 0.26 0.10 0.24 4

HO. 1.90 1.83 1 1.64 1.9S
Fl. .pir I - 0.22 1.11

100.80 I 100.89 I 99.76
I

100.90
ArKAr för Fl - - 0.09 0.47

ISumma 100.80 I 100.89 I 99.66 I 100.43

I Se en preliminär noti. derom i G. F. F.•• (1892): 249 och utförligare
i B.ll. of the Geol. IIIII~ or the Univen. of Up.ala. • (1898): l.

2 Minenl-Geographie Schweden. 1826, •. 170.
I lied .pir af TiOa. - 4 .4.lkalier .ökte. ej. - 6 Glödgning.förlult; HaO

bir i denna analy. utfallit för Ilgt.
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Analyserna af de båda varieteterna från NordmarksD öfver

ensstämma på det allra. närm&lte med hvarandra, och deras

yttre olikhet motava.ra.s knappast af nigon betydligare kemisk

skilna.d. Afven axiniten från Dannemora sluter sig på det allra

närmaste till dem från Nordmarkenj enda akilnaden Ar cirka

2 " högre halt af MnO med motsvarande lägre halt af FeO och

MgO. AnmArkningsvArd Ar halten af 1.11 " Fl i denna analya,

enär det är första gången Fl påviaats i a.xinit. Afven den grå

axiniten från Nordmarken (Anal. C) håller något Fl (O.u ,,).
Med anledning af de aynnerJigen öfverensstämmande resultaten

hos analyserna gjordes ett föraök att med desammas tillhjelp

komma till någon klarhet rörande axinitens kemiska konstitu

tion och formel.

De formler, som man vanligen finner uppgifna för axinit,

äro RAMMELBBBRGB och WHITFIELDS. GROTH anför i 3:dje upp

lagan af sin Tabellarische Uebersicht 1889 båda formlerna, men

aynes gifva företrädet åt den aistnämnda. BINTZE och DANA

angifva. likaledes båda formler, utan att uttala aig för någon.

RAIIMBLBBBRGB formel är:
II 11

[Si04]. AI2 B Ra H R = Ca, Mn, Mg, Fe

medan WHITFIELDS är:
Il

[SiO.1 . Al . BO . H' H2

Sedermera hafva äfvpn formler uppställts af LUEDBCKE nem

ligen:

och JANNASCH:
III II I

Si. 021 R, R, ~.

KENNGOTT har omräknat några nyare analy"er och kommit
111 II l

till formeln [SiO.]. Ra R R, hvilken på det närmaste ansluter

sig till RAMMBLSBERGS. RAMMELBBERGS, LUEDECKES och KENN

GOTTS formler äro orthosilikatformler medan deremot WBITPIBLDS

och JANNABOB' formler något, ehuru obetydligt. afvika från det

normala. orthosiJikateta.
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Om de ofvan gifna fyra analYll8ma beräknas på. 100"

I&DIt de deuutom omrä.knas på enkla element och atomkvoter,

.& få vi följande sammanlltä.llning:

4. B. C. D. A. B. C. D.

Si . 19.87 19.92 20.00 19.64 0.700 0.702 0.704 0.692

B. 1.62 1.81 1.48 1.48 0.189 0.119 0.186 0.181

AL 9.11 8.68 9.24 9.82 0.887 0.820 0.842 0.846
ID
Fe. 0.98 2.66 0.41 0.67 0.017 0.047 0.007 0.010
n
Fe. 8.S1 8.14 8.82 2.78 0.069 0.066 0.068 0.060

H. 5.88 Ö.98 4.79 6.66 0.098 0.108 0.087 0.119

Ca. 18.91 18.72 14.08 14.02 0.846 11.848 0.861 0.861

!Xg 0.78 0.62 1.08 0.68 0.082 0.026 0.042 0.024Il .. 0.17 - 0.21 - 0.004 - 0.006 -
N•.. 0.19 0.07 0.18 - 0.008 0.008 0.008 -

)B . 0.21 0.14 0.18 0.21 0.210 0.146 0.180 0.210

PI. - - 0.22 1.11 - - 0.0l! 0.068

lO . 44.62 48.87 44.41 48.78 2.789 2.742 2.776 2.786

Ur atomkvoterna i de fyra sista kolumnerna finner man, att

i samtliga fyra analyserna förhålla sig i det närmaste

B: Si = l: 5
R : Si = 1 : 2 (R = IAI, IB, Ca ... "2) och

Si: O = l: 4:

eller noggrant uttryck:

A. B. C. D.
B : Si . l : 5.03 1 : 5.8r> l : 5.21 1 : 5.119

R: Si 1 : 1.98 1: 1.90 l : 1.96 1 : 2.04

Si: O l : 3.98 l : 3.90 l : 3.94 l : 3.9~

Med iakttagande hlLraf kommer man till formeln:
II

B Al [S1O.1 R7,
II

der R = IAI, Fe, Ca .... H2•

eller utskrifvet:
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II

Rr

/SiO,

B~iO,
SiO,

Al <ESiO.
'SiO,

Åxiniten skulle på detta sätt vara ett orthosilikat i öfver

ensstämmelse med RAJrIIIELSBERGS och flera andras uppfattning.

Den här uppställda formeln påminner om WHITFELDS I såsom

syDes af följande sammanställning:

Men WHITFIELDS formel stämmer icke med hans egna RDa

lyser; hans formel fordrar nemiigen förhållandet R: Si = 2.1 : 1,

medan hans analys från axinit från Oisans visar R: Si'= 2.08 : 1

samt analysen på Cornwall-axiniten R: Si = 2.00 : 1, således i
båda fallen större öfverensstämmelse med den af mig uppställda

formeln än med hans egen. Åfven den af LUEDECKB uppställda

formeln kommer min ganska nära.

Emellertid kan det sättas ifråga, huruvida axiniten verkligen

är ett orthosilikat och icke i stället ett basiskt metasilikat. Så

som här nedan skall visas, kunna såväl de här offentliggjorda

analyserna, som också flertalet af de nyaste och mest tillförlit

liga axinitanalyserna återföras på en metasilikatformel.

Om vi granska de befintliga analyserna på axinit, finna vi,

att endast ett fåtal uppfylla de fordringar, som man måste ställa

på dem, om de skola vara användbara för härledandet af en for

mel. Vi utgå t. ex. från de analyser, 80m anföras af HINTZE,2

hvarvid vi finna följande:

I Boll. U. S. G. Sorv. N:o 50, lo 6l.
2 Handbllch der Mineralogie, Bd II, 508.
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I. WIEGMANN8 analys på axinit från Treseburg, saknar be

stämning af B20 a, FeO och B 20 j

II. RAMMELSBERG8 på material från samma lokal saknal' be

stämning af B20 3 och FeO j

V. GINTL'S analys på axinit från Pillarsee saknar bestämning

af ~Oa och FeO j

VI. RAMMEL8BERG8 analys på axinit från Oisans kan ej med
I

tagas, enär bestämning af FeO ssknss j

X. HI8INGERS på material från Nordmarken utesiutes såsom

saknande B20 3 och FeO j

XI. RAMMEL8BERGB på material från Ural likaledes, enär den

saknar så\"äl B20 a SOIll FeO och H20.

-. » Cornwall j

1888 » Striegauj

1889 Radauthalj

1891 Franklin N. J. j

» »

Guadalcazar.

BAERWALDS

BAUMERTB

GENTHS

8.

De analyser, som skulle kunna tagas i beräkning, äro således:

1. RAMMBLSBERGB af år 1869 på material från Oissnsj

2. WHITFIKLDB 1867 ~

3.
t
5.
6.
i.

Af dessa afviker likväl BAUMERT8 analys på sxinit från

Radauthai så betydligt från alla tillförlitliga axinitanalyser, att

jag ansett lämpligast att icke här taga den i betraktande, enär

den möjligen kan vara utförd på ej fullständigt rent material.

Likaledes tager jag i den vidare diskussionen icke heller i be

traktande A. CLEVBS här publicerade analys på sxinit från Nord

marken, utan endast MAUZELII analys på samma material. Åter

stå således 10 analyser. Om man vill konstruera en metasilikat

fomel för axinit och således utgår från SiOa• får man låta. öf-
111 11

verskottet af ° bilda sådana grupper 80m AIO, ROB etc. Om

detta iakttages, kommer man till följande IUolekularkvoter:
II 11

B: Al: SiOa : [R + 2ROH + 2AlOJ = l : 1 : 5 : 4, hvaraf tydligen

framgår formeln:
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I efterföljande tabell äro de 10 nämnda analyserna beräk

nade på detta sätt; man har således i första kolumnen uppgift

på analytiker, minerallokal och året för analysen, i andra ko

lumnen finner man molekulal'kvoterna, sådana desamma direkt

beräknas ur analyserna; i tredje kolllRJnen iro desBa molekular-
II Il

kvoter sammanförda såsom Si02, R,O., RO och H20 (F~); i den
II II III

fjerde äro förhållandena B: Al : SiO. : [R + (ROH)'2 + (AIO>tJ

gifna och slutligen i den femte kolumnen deBBa förhållanden be

räknade med SiO. såsom 5; såsom vi se i denna sista kolumn,

kan det nämnda förhållandet i alla tio analyserna bringas till

att nära öfverensstämma med det af formeln fordrade, nemligen

1 : l : 5 : 4, och hos medeltalet af de 10 analyserna blir detta för

hållande så nära öfverensstälUllJande med det teoretiska som möj

ligt, nl'mligen 1: 1 : 5 : 3.99. Då tabellen här nedan meddelas in

extenso, framgår det tydligt af densamma., buru beräkningarna

äro gjorda för att leda till det i sista kolumnen anförda resul

tatet, och hela beräkningen är lätt att kontrollera. I

Det kan vara svårt att afgöra, hvilken af de bär föreslagna
II II

formlerna, orthosilikatfonneln B Al [SiO.1 ~ (R = JAI, Ca ... H2)

!' B02 II II Il

eller meta.silikatformeln AI'[SiO.1 R. (R = Ca, (AIO)'" (ROm',

är att föredraga framför den andra. Nagra sUI skola dock an

tbras, hvarför jag &nBer den senare ega företräde. Det vigtiga

ste af dessa synes mig vara, att i den senare anviB&B åt B, 80m

ju ir mera negativt än positivt, en naturligare plats i formeln;

vidare ger denna formel såsom ett basiskt silikat en förklariog

derpa, att axinitens pulver har en tydligt alkalisk reaktion,

bvilket redan påvisats af KENNGOTT och bekräftats af MAUXBLlI

försök. Slutligen talar f6r rnetasilikatformeln analogien med ett

I Änaly.erDa 8, 9 och 10 iro i deuna tabell icke beräknade pi 100 , (ör
alt icke afYika (rln de öfriga analy,erua. Detta villar DIgra obetydli~ di1Fereu
.er i kolumnerna 2 och 4 mot de lifFror, som förnt I!ifvils för d_ aualyser.
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annat borosiIikat, nemligen turmalin, som synes af följande sam

ma.nställning:

1'urmaliD eD!. RIGGS.

t'_B02 II

Al "(SiO.:k R.

B tilldelas således samma roll dessa båda formler och U1

niten skulle bla.nd metlL8i1ikaten ungefär motsvara tnrmalin bland

orthosilikaten. Emellertid torde intet af de här anförda sUlen

kunna anses vara afgörande.

l ofvan a.nfOrda tabell är det en nyare analys, 80m icke blif

vit tagen i betraktande, nemiigen JANNASOH och Loon'sl pi
axinit från Oisans. JANNASCB uppställer lUed ledning af denna

analys formeln:
III Il I

Si.On R. R. R:z (R = K, Na, H)
på grund af förhållandet:

UJ II I

Si : R : R : R : °=
2.83: 2.13: 2.os: l : 11.H,

hvilkC't afrundlL8 till:

3 : 2 : 2 : 1 : Hi.

Öfverensslämmelsen mellan formeln och a.nalysen är såledel!

icke synnerligen god. Det måste äfven beteckna.s såsom mindre

lämpligt att vid beräkning af silikatanalyser utgå från vattnet,

då detta förekommer med endast ett par procent, helst dess nog

granna bestämning ej är att räkna bland de lättaste. Lämp

ligare synes vara att utgå. från kisplsy..an, som ju alltid före

kommer i större mängd, helst dessutom ett fel i vattenbestäm

ningen inverkar nära sju gånger så mycket på ekvivalenten för

H som ett lika stort fel i kiselsyrebestämningen inverkar på
ekvivalenten för Si.

Om den ofvan använda berll.kningsmetoden tillämpas if\'en på

JANNABCH' och LOCHE'S analys, kommer man på grund af den

cirka l % högre borsyrehalten i denna, hvilken gör förhållandet

B : Si = l : 4 i stället för l: 5, till förhållandet:

I ZeitIchr. fur aDor~aD. Chemie. Bd 4, paJ[. 57.
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B : Al : SiDa : [R +2ROB + 2AIOJ

112: 177: 710 : [~93 + 219 + 98 = ]510 = 0.9i : 1: 4:: 2.88 =
l: l : 4: : 3,

hviliet ger fonnein:

Denna formel skiljer sig från den ofv8n angifna genom ett

minDs af RSiOa och är derigenolU enklare.

Möjligen är halten af B i axinit ej fullt konstant, ehuru

sammanställningen af alla tillförlitliga analyser ådagalägger, att

den icke företer stora variationer.

På brun axinit från Nordmarken (samma material som

1D&lysen ntfördes på.) gjordes några experiment, som antogos kunna

i någon man belysa konstitutionen. Ehuru, så vidt jag kan

inoa, inga vigtigare slutsatser kunna dragas ur dessa filrsök,

aoföras de dock här.

a) Ett prof pulvri8erad axinit smältes och deu sp. v. be

stämdes på det smälta pulvret och befans vara 2.83 vid 15° j

saledes sker en minskning af sp. v. från 3.30 till 2.83 vid smält

ning. Detta öfvereusstämmer med RA)(MELSBERGS uppgift, som

fann att axiniten efter smältning hade en sp. v. = 2.812. Lik

val må anmärkas, att det smälta pulvret under mikroskop visade

sig ganska rikt ps gasbläsor och att tydligen en del af minsk

ningen i sp. v. måste skrifvas på denna orsak. I Efter smält

ning kunde med kokande Bodaiösning utdragas 0.92 " Si02 •

b) Pulver torkadt vid 115° afger vid upphettning till

380--390' O.H " B 20, d. v. s. ungefär fjerdedelen af vatten

halten, som i samma material (jfr analys A) direkt bestämts

till l.9 o ".

I Det uppgifyes för mlngs silikater, alt sp. y. efter smältning är 'lägre iin
fDnt. SI ridt jag U ••er, har lIhil ej det smitta puhret mikroskepi.kt uDder·
likts, Bl att man ku nra "iaa pi, att materialet är blbfritt. I si fall kan
.a aaturligt"ia icke med säkerhet pistl, att icke ändringen i sp. v. beror pli
1iM0IDBteII af gaablleor, bildade vid förflyktigandet af de smA mängder H,O och
I'l, BOUI IJue förekomma hoa de tleda ailika~.
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0.93 "

0.38 )

0.90 )

71.i

11.4

spår

9.1

c) Pulver som var torkadt vid 115° behandlades enligt

Clarkes metod i torr BCI-gas vid 390-400'. (Temperaturen

bestämdes med en kvicksilfvertermometer från MUENOKB, Berlin).

Redan efter 4 timmars behandling hade profvet antagit kontt&Dt

vi~. Upphettningen i HCI-gas fortsattes dock i 11 timmar,

hvarefter vid ntlakning med vatten kunde utdragas 2.21 " som

befans bestå af:

Al20 1 +F~Oa .
MnO.

CaO.

2.21 "

Återstoden efter detta försök di~ererades omkring 100 tim

mar med 25 procentlig saltsyra på vattenbad. Efter behandliug

med sodalösning återstod endast 7.68 " som befans hafva föl

jande sammansA.ttning:

SiO!

AI20 1 + Fe20 a
MnO

CaO

91.7

Möjligen utgjordes denna återstod endast af osönderdelad

axinit jemte SiO!, som ej blit'vit upplöst af N~COa' ED be
stämning af B20 a i återstoden, hvilket skulle .fgjort denna fråga,

kunde af brist på material ej företagas.

3. PerItIas friD LlDgbus ,"",or.

Det torde hlLr endast behöfva erinras derom, att periklu

år 1887 af ANTON SJÖGREN anträffades i Kittelgrofvan af Nord

marksflUtet, ett fynd som var egnadt att ådraga sig nagot upp

seende, enär periklasen hittills endast påtrAffats under helt andra

fbrbållanden och i en helt annan mineralasaociatioD, nemligen i

de vulkaniska ejektionsllJassorna af kalksten vid Vesuv.

J början af 1894 erhöll jag genom br FLINK några .tuler

af periklas från Längban, utgörande ett nytt exempel pi
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den öfverensatimmelse i mineralassociation hos de verm

liodsRa mangangrufvornas mineralier, hvarpå lilan redan har så

Illånga bevis. Periklasens förekomst vid Långban ILr således

redan bekant och stuffer deraf tOl'de vara spridda i många sam

liugar, men sä vidt jag känner har intet derom varit nll.mndt i

litteratnren, ehurn dock fyndets beskaffenhet torde göra det vlLrdt

en beskrifning. J

Mineralet sjelf 'såväl som dess förekomstsitt öfverensstim

mer helt och bållet med periklasens från Kittelgrufvall. Äfven

vid Långban förekommer den tillsammans med hausmannit i en

hvit eller ljusgrå kalksten såsom små korn omgifna af skal af

brucit. Hansmanniten iLr finkornig och fördelad i kalkstenen i

rlnder, SOIU ger åt bergarten en antydan till skiktning; under

stundom kan man bos hausmannitkornen upptäcka kristallkon

turer med afstympadt pyramidala former.

Periklasell förekommer i rundade korn af 3-4 mm storlek,

således betydligt större An nagon af de andra mineralhestånds

delarne j denna bel'gmassa. Kornen hafva samma ljusgröna

flrg som Nordmarksperiklasen ; de kubillka genomgångarne äro

iakttagbara, men såsom det synes dock icke så framträdande

som hos mineralet från Kitteln; ännu mindre kunna de i tyd

lighet mäta sig med manganositens från Långban och NOI'd

marken. Periklasen kan dessutom icke förblandas med man

g&nosit på. grund af sin ljusare, blekgröna filrg och emedan de

omgifvande hydratiseringsprodukterna Iro ljusbruna (brucit), då

Olaoganositens deremot Ilro svarta,

Några slipprof gåfvo anledning till följande iakttagelser.

Kallt8patlcONlen visa sig genomsatta af ytterst talrika tvillings

lameller efter i 0, hvilket tyder på, att mlln har att göra med

eD temligen magnesiafri kalksten, enAr som bekant dolomiten

lDera sällan -visar sådan fl\rtvillning. Detta är anmli.rkningsvärdt,

I Frih. A. I. NOBDBN8KIÖLD omnämnde dock i .in lraberittelae vid
Veten.kap.akademicn. bögticl.dIK dcn 31 mara 1894 törekom.tea af periklaa
men vid r.1ngban.



ty det hade varit antagligare, att periklaseo lUed sio brllCit

förekommit i en magnesiahaltig kalksteD.

Hausmannitkornen visa idiomorfa begränsningar, stundom

tydliga kristallkonturer.

Periklasen visar inlZa kristallkontu,rer, icke beller kan man

af de omgifvande brucitzonerna se, att den röre bydratiseringen

företett kristallkonturer mot kalkmassan. Begränsningarne äro

rundade och som det synes utan att stå i sammanhang med

genomgångsriktningarne. Periklasen är i sig sjelf färglös med

stark Ijusbryt.ning, som /le l' sig tillkänna i mörka konturer och

liksom ojemn slipyta. De kubiska genomgångsriktningarne iro

i slipprof stark.t framträdande; vida mindre tydliga äro de ok

taedriska, ehuru äfven dessa äro väl iakttagbara. Anmärknil1~

värda äro de gröna isotropa inneslutningar, hvarmed periklalell

är späckad; desamma kunna endast vara spinell eller IDaoganosit,

IDen al18er jag det senare antagligast.

Detta är äfven den tydning, som A. SJÖGREN gaf de all

deles likartade inlleslutningarne i periklasen från ~ordmark.eD.

Mineralets gröna farg tillhör således icke detllamma eller med

andra ord periklasen från LånjZban liksom den från Nordmarken

är icke ett idiokromatiskt, men ett allokromatiskt mineral.

Hos de omtalade inneslut.ningarne kunna nästan alltid

oktaederformerna . igenkännas, ehuru de icke alltid utgöra regel

bundna oktaedrar utan oftare äro stafformigt utdl'agoa. Inne

slutningarne äro ofta företrä-desvis anhopade i zoner parallela

med periklasens oktaederytor. Sjelfva inneslutningarne visa inom

samma periklasindivid alltid en paralIei anordning, sä att kristall

axlarne hos inneslutningarne och periklasen sammanfalla. Man

har således här ett fall af lagbunden samman växning melJaD

inneslutningaI' och det inneslutande mineralet.

En analys af Långbansperikl8.llen är under arbete. Den

samma kommer antagligen att visa ungefär lika hög halt af

MnO som NordmarksperiklR.sen eller 8-9 ", mr hvilken man

då har att söka. förklaringen icke i en isomorf inblandning af

290 H. SJÖGRBN. SVENSKA MINERAL. l
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)(00 utan i den stora mängden af förorenande inneslutningar af

manganosit.

Äfven i den omgifvande brucitzonen, som dels visar sig

bestå af ra.diaJstråliga koncentriska. skal, dels af en hoptofva.d

väfnad af fina brucitfibrer, finner man ofta samma inneslut

Dingar; dels äro dock dessa omvandlade till bruna och svarta

manganoxidhydrater. Bruciten visar gråaktiga polarisationsfärger

tyd.uJde på stark dubbelbrytning.

BrucitskaJen äro konstant förhanden och te sig makrosko

piskt såsom runda smutsbruna korn i den af hausmannit för

orenade kalkstenen. Understundom synes omvandlingen gått. så

låDgt, att inga periklasrester återstå.

Periklasen ter sig i sitt uppträdande som ett mineral af

primärt uppkomstsätt, samtidig med hausmanniten och kalk

IteDeD.

4. Tllaslf; eller Fluor·adel1t irAn Llngban.

Tidigare har jag beskrifvit ett mineral från Jakobsberg,

från KitteJgrufvan på Nordmarksråltet, och ·från Långban, för

hvilket jag föreslagit namnet adelit och som visade sig ntgöra

ett monoklint arseniat af sammansättningen HO~:} AsO. (Mi

Dt"ralet från Kittelgrnfvan höll dock blott hälften så mycket

vatteD som denna formel fordrar). Det mineral jag här beskrif

ver står mycket nära adeliten till sin sammansättning, såsom

benämningen jluoradelit angifver.

Mineralet är anträffa.dt vid Långban i dervarande dolomit

och manganmalm lager, i hvilken det förekommer inväxt i oregel

bundet begränsade korn af 5-10 mm genomskärning.

Det är till färgen grått med någon dragning åt violett, har

i brottet fettglans och på genomgångsytorna glasglans. De stuffer,

ja~ haft till mitt förfogande, hafva visat följande associationer.

HDfvudmassan utgöres af en gråaktig, dolomitisk kalksten, tem

Iigen grofkristallinisk och innehållande SlDå korn och ränder af

baDsmannit. I denna grå dolomitiska kalksten uppträda ådror
20
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och körtlar af ett gult berzeliit-mineral samt rent hvit, mera

grofkristallinisk kalkspat och bland dessa senare mineral trätfas

också f1.uoradeliten. Det gula berzeliitmineralet visar sig under

mikroskopet isotropt och har en sp. v. = 4.01, hvadan det utan

tvifvel är veritabel berzeliit.

En analys pö. fiuoradeliten utförd af lic. R. MAUZBLIUS bar

~ifvit följande resultat.

0.97

4.00

1.02

0.0011)

O.oolll
0.4 !i 2

1

0.913

0.4!i2

0.00!i

0.016J
0.000 0.233

0.217

50.91

spår

0.14

0.16

25.32

18.n
0.29

0.28

0.02

8.24

Fluoradelit från Långban (R. MAUZBLIUS 1893).
Sp. v. 8.28 vid 17" C.

0.n2A~O~

P20~

FeO.

MuO

CaO.

MgO

Na..,O

H20.
CI2

FI2 •

103.li8

Afgår O för Fl2 •• 3.47

100.11

Fluoren bestämdes efter Fresenii metod.

Molekularkvoterna 0.97: 4.00: 1.02 kunna tydligen sättas

lika med 1: 4: 1, hvilket motsvarar formeln 2CaO. M~O . MgFI2

. A~O~ eller den för adeliten uppställda formeln med BO ersatt

af Fl:
Adelit.

HO- MgO,

/O-/"ASO
Ca"O

Fluoradelit.

FI- MgO""

<O/AsO
Ca O

Såsom redan inledningsvis anmärktes, förekommer mineralet

icke kl'istalliseradt. De kristallografiska bestämningar, som kunnat

företagas, äro derföre ofullständiga. Mineralet bar en synnerligen
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tydlig genomgång, efter hvilken det lätt klyfves i tunna plattur,

och ätrninstone tre mindre tydliga. En sådan platta, Dågot

jemnad genom slipning och polerad, visar en axelbild, bvars

bisectris är negativ och står vinkelrätt eller i det närmaste

vinkelrätt IDot plattan. Den motsvarar den spetsiga aXt'lvinkelns

biaectris. Den spetsiga axelvinkeln är stor, så att polerna af

bilden ligga utom mikroskopets synrält. En platta skuren vin

kelrätt mot den trubbiga axelvinkelns bisectris med~af mätning

af denna aulvinkel. Mätningarna utfördes i vallmoolja med en

brytningsexponent af ng = 1.4789 och gåfvo följande resultat.

2 Har = 98°40'

2 Hag = 99°50'

2 Hagr = 100'20'

2 Hor = 110'20'

2 Hog = 111"40'

2 Hogr = 112'20'

Om den spetsiga bisectrisen är fullt vinkelrät mot den tyd

ligaste framgångsytan (i alla händelspr kan afvikelsen icke vara

betydlig), så skulle man hafva anledning betrakta denna yta som

ett symmetriplan och antaga mineralet vara rombiskt eller mo

noklint. Detta motsäges dock af genomgångarnes beskaffenhet,

såsom här nedan synes.

På plattor parallela med den genomgångsyta A, på hvilken

den spetsiga bisectrisen utträder, kan man iakttaga tre andra

genomgångar B, C och D. Af dessa är B vida tydligare än de

båda andra; den lillger snedt mot A och genom det i genom·

gångssprickorna reflekterade ljusets inte~ferl!ns är denna genom

gang ofta utmärkt af newtonska färgerna. Denna genomgångs

riktning B gör på A-ytan en vinkel med optiska axelplanet

af 30'.

Genomgången C gör på A-ytan pn vinkel af 34' mot

optiska axelplanet och genomgången D står ungefär vinkelrätt

deremot.

En platta normal mot den trubbiga axelvinkelns bisectris

- således äfven vinkelrät mot genomgångsytan A - visar de

tre genomgångarne A, B och C. B gör på detta plan en vinkel

af 19' mot optiska axelplanet och C af 28' mot samma plan.

-
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Iakttagelserna på plattan normalt mot den spetsiga bisec

trisen (alltså paralIeI Illed A) utesluta det rombiska systemet

och de mot den trubbiga det monoklina systemet. Det åtel'ltår

således icke annat än att anse mineralet för triklint, ehuru detta,

i betraktande af dess nära kemiska Illägtskap med adelit, är

öfverraskande. MinerIIlet är benämndt efter den bekante svenske

bergsvetensRapsmannen DANIEL TILAS, fdrfattare till »Utkast till

Sveriges mineralhistoria».

5. Om pseudomorfoser af ehondrodlt, tremollt oeh dolomit till
serpentin frin ][ogruh'an l Nordmarken.

I min beskrifning på humitmineralen från Nordmarken har

jag framhållit den starka omvandlingsprocess, som desamma

varit underkastade, hvarigenom en stor del af dem omvandlat!

till l'erpentin. I sjelfva verket äro de friska mineralen rt'lati\t

sällsynta, under det att de mer eller mindre serpentinvandlade

utgöra hufvudmassan. Ett närmare studium har visat, att icke

endast chondroditmineralen hii.r öfvergått till serpentin, utaD

äfven en del andra i malm lagret förekommande mineral, förnäm

ligast tremolit och dolomit. Vidare ådagalades genom fynd af

stora kalkspat- eller dolomitkristaller i chondroditeus form, att

äfven en omvandling från chondrodit till kalkspat (eller dolomit)

eger rum.

De omvandlingar, som konstaterats såsom synnerligen \'aD-

liga, äro:

A. Till serpentin från l chondrodit, 2 tremolit, 3 dolomit.

B. Till dolomit (eller kalkspat) 4 från chondrodit.

Vi skola i det följande något närmare betrakta dessa om

vandlingar. Först vill jag duck fästa uppmärksamheten derpa,

att samtliga dessa omvandlingar äro bekanta och besRrifna fraD

Tilly Fosters jerngrufva N. Y. af J. D. DANA l och att deras

rnrekomst derstädes, såsom jag sjelf haft tillfälle öfvertyga mig.

är fullt likartadt med vid Nordmarken. Jag har redan vid ett

I Amer. Jonrnai or Se. Ser. III, 8: 871.
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tidigare tillfälle l framhållit den öfverraskande likhet, som eger

rum mellan minel'alassociationen i Nordmarksgrufvoma och Tilly

}'oster och detta såväl med afseende på de primära mineralen

som de sekuudära. De mineral, hos hvilka likheten mest fram

träder, äro humitgruppens mineral, amfibolerna, kloriten, calcit,

apatit, titanil., den på sprickor förekommande kristalliserade

magnetiten, flusspat m. fl. bvartill ansluta sig de nämnda mine

ralens omvandlingar. I Tilly Foster grufv&n utgöres lagerarten

till sin hufvudmas88 af chondrodit, i Nordmarken af pyroxen och

amfibolarterj malmen är på båda ställen magnetit. I den del

af Kogrufvan, der chondroditmineralen f6rekommo, uppträdde de

dock i så stor mängd, att de kundE' anses utgöra den hufvud

sakliga delen af laj(erarten.

A 1. OmvandliTlgar till serpentin från chondrodit (samt
från humit till klinohumit.) Större delen af den choudrodit,

80m fOrekolD i derbt tillstånd, befans vara mer eller mindre

serpentinvandlad j synnerligast var detta fallet med den chon

drodit, som uppträdde i sammanhang lUed dolomit. hvaremot den,

80m förekom i den täta jernmalmen, var mindre omvandlad.

Kristallerna hafva i allmänhet bättre motstått omvandlingen än

den derba chondroditen. Omvandlingen till serpentin ger sig

tillkänna derigenom, att genomskinli~hetenförsvinner, den honings

gIlla färgen fdrändras fOrst till ljusgul sedan till grågul eller

askgrå med dragning till grönt. Ofta bibehålla kanter och hörn

sin skärpa, men glansen minskas från glasglans till vaxglans.

Ofta finner man de omvandlade chondroditerna omgifna af

ett skal af serpentin några mm i tjocklek. Detsamma är på

yttre sidan rundadt och kristallkontIIrerna äro endast otydligt

synbara på detsamma, men om skalet aflägsnas, finner man der

inom kristallen med oskadade ytor och hörn. Detta skal består

stundom delvis af dolomit, stundom helt och hållet med undan

tag af den yttersta vaxglänsande serpentinytan.

Af de omvandlade chondroditerna har jag låtit göra två

analyser, a utförd af fil. stud. G. ANDERSON, b af R. MAUZELIUS.

I G. P. F. 13 (1891): 583.
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Analysen a utfördes på till utsendet mindre omvllndladt material

in b, hvilkpt senare var fullt serpentiniseradt. De båda ana··

lyserna ledde till följande resultat.

a b
Si02 . 31.19 42.07

TiO t · spår

CO2 7.os spår

Fe20 3 1.26

FeO. ~.3 7 4.31

MnO. 0.74 3.36

CaO. 15.98 0.76

MgO. 29.60 34.57

H20 . 9.46 12.s9

FI2 4.33 0.91

101.25 l00.1a

Afgar för FI2 • 2.03 0.3S

99.22 99.75

Analysen a utfördes på material hemtadt från flera om

vandlade kristaller. Sedan analysmaterialet var pulvriseradt,

utdrogs något magnetiskt pulver med magnet och återstoden

löstelI i HCI. Halten af FeO bestämdes ej direkt, utan har allt

jern antagits närvara såsom FeO. Analysen b utfördes på ma

terial uttaget ur en enda stor kristall; denna rengjordes först på

ytan, hvarefter den pulvriserades och pulvret hehandlades med

ma~net. Före analysen torkades materialet vid 115-120'. Det

lufUol'kade materialet f6rlorade dervid 3.2 " i vigt.

Om vi jemföra de båda, analyserna, så finna vi större olik

heter iln hvad utseendet glOr vid handen. Analysen a visar en

halt af 7.08 " CO2 och en deremot svarande mängd CaO

(15.98 "), medan deremot analysen b vil!ar endast spår af CO2

och helt obetydligt CaO. Dessa olikheter få dock sin fflrklariDg

vid en mikroskopisk undersökning af två kristaller af de olika

analysmaterialen. Materialet till analys b visar sig i polari

seradt ljus såsom ett homogent aggregat utan andra frimmande
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2.13

2.88

2.1.697

0.008

0.050

0.047 1.003

0.014

0.858

0.716}

O 0.790
.024

b
42.18

1.26

4.32

3.37

0.76

34.66

12.92

0.91

100.38

0.38

100.00

2.53

3.50

2.0.621

0.040}

0,0 Il! l
O

f
1.087

.155

0.884

0.153}

O
0.785

.632

37.52

2.85

0.89

8.38

35.61

11.38

5.81

102.44

2.44

100.00

8i02 •

Fe20.
FeO.

MoO.
eaO.
MgO.
B20
F~..

inblandningar ån några större korn magnetit i kristallen. cen

trum, hvilka antingen kunna vara ursprnngliga inneslutningar

eller utskiljningar vid ehondroditens kemiska sönderdelning. Ser

pentinen visar relZelbundet fjäderliknande aggregationsformerj po

larisationsfårgerna äro i preparatets kanter gråblå, i den tjockare

midten deremot grågula. Materialet till analysen a visar sig
delvis vara af samma beskaffenhet som det nyss beskrifna, men

till en del äfven helt olika. Kristallerna af detta slag bestå

nemiigen till IDer än hälften af en nlistan opak eller åtminstone

starkt grumlig massa af en grågul färg, i hvilken man här och

der ser liftigare gulröda polarisationsfll.rger. Äfven vid använd

ning af starkare förstoring lyckas man icke upplösa detta

aggregat i dess beståndsdelar, hvilket dock lDest beror på dess
grad af ogenoDlskinlighet.

Jag tviftar dock icke på, att denna opacitet beror på en

ytterst fin fördelning af karbonater i serpentinmassan, hvilket

bestyrkes deraf, att den nedan beskrifna omvandlinllen af tre
moIit, som äfven visar sig så. opak, likaledes håller en betyd

ligare karbonathalt.

För att närmare jemföra de båda analYlerna a och b med

hvaraDdra frånräkna vi således ur den förra en IDot CO2 sva

rande del af CaO (bildande 16.09 calcit) och beräkna båda ana

lyserna på 100.
a



(3)

(2)

(1)

298 H. """H.... SVENSJU IIINlIHAL. l
Vi fio". w.d.., .tt .0.ly......fv;ka ritt my.k" frio I

hvaraodra. och att ingeD af dem öfverensstämmer med den NDa

serpentinen, hos hvilken molekularkvoternal.ro: Si02 : RO: H20=

2: 3: 2. Likväl närmar sig det mera omvandlade materialet,
alltså. det på. hvilket analysen b är verkställd, mest till serpen

tinformeln.
Om vi emellertid göra ett försök att följa chondroditeDs

omvandling med ledning af ofvan anförda analyser, så finna vi

att densamma han tänkas hafva försiggått på. följande sätt:
Vi utgå från formeln för chondrodit:

!~--MgOH

Si~O> Mg

'O

"0/ Mg

/0>S\\o Mg

\0 - MgFI(OH)

Ur denna har genom utlösning af eD MgO och samtidigt
upptagande af 1 molekyl H20 erhållas.

~?-MgOH
Si -Of'o> MS

I O)
Si~O Mg

O -MgOB(FI)
hvilken genom ytterligare upptagning af 1 mol. H20 öf\Oergår till

~
O-M~OH

Si -O"
i 0/ Mg

.6
I O-H
Si~O-Ml.lOH
. O - MgOH(FI)
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Häraf erhålles genom förlust af MgO just serpentinens
formel

(4)

O-H

Si~O>I "O Mg

6
I O-H

Si<E0-MgOH
O-MgOH

Serpentin.

Kerolit.

Enop1tit.

Webskgit utan kristallvatten.(7)

Ur (4) erhålles genom upptagande af l mol. H20

/O-MgOH

Si~O-H

I O-H
O

I O-H
'/Si~O-MgOH

O-MgOH
hvilket någorlunda motsvarar enophitens sammansättning.

Genom ytterligare förlost af MgO kommer man till

/O-MgOR
Si,-O-H

~ "O - B

I O-B1./
SI~O-H

O-MgOH
och deror genom förlust af l mol. H20 till Webskyit

Si <O-MgOH
/,O.-H
00
~' O--H

l <O-MgOH

(6)

(5)

Den här förslagsvis framställda gången af serpentiniseriogs

processeo, hvilkeu såsom ofvan synes endast består af ett
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successivt utträdande af MgO samtidigt med att B 20 upptages,

gäller med obetydliga och af sig sjelf begripliga modifikationer

ärven för olivin, det silikat ur hvilket serpentin oftast fraDl

gått. Om man tänker sig omvandlingsprocessen ytterligare

fortsatt, kommer man slutligen till mer eller mindre vatten

haltiga kiselsyror, hvilket förklarar förekomsten tillsammans af

serpentin och andra magnesia-hydrosilikater med amorf kisel

syra. Jag inskränker mig vid detta tillfälle att f'lista uppmärk

samheten på, huruledes genom SCHRA.UFS arbete »Beiträge zur

Kenntniss des AS!lociationskreises der Magnesiasilikatt'» I det

visats, att tillsammans med serpentin och såsom sönderdelnings

produkter deraf fört>komma hyalit, halfopal och kalcedon, vidare

sådana sönderdelningsprodukter som enophit och kerolit samt

:tSiliciophiten, hvarmed SCHRA.UF betecknar de omvandlingspro

produkter af serpentin, SOlD äro utmärkta af en abnormt hög

kiselsyrehalt.

Vi återvända till de analyserade sönderdelninllsproduktero8,

bvilkas sammansättning angifves af analyserna a och l" för att

söka inpassa dem i det skema för sönderdelningen, som ofvlJI

angifvits. Såsom ofvan angifvitB gaf materialet till a redan

genom sitt utseende tillkänna en mindre grad af omvandlingj

då detta material dertill befinnes hafva så godt som hela choD

droditens Fl-halt i behall, är det äfven deraf antagligt, att det

representerar ett mellanstadium mellan chondrodit och serpentin.

Dess sammansättning skulle således uttryckas af någon af form

lerna (2) till (4) eller blandningar dem emellan. I sjelfva verket

nnner man också att silikaten (3) och (4) i lika proportioner

gifver just den sammansättning SOIU motsvaras af analysen a.

Denna analys ger nemiigen molekularförhållandet

Si02 : RO : H20 = 2: 3.50: 1.58 = 4: 7 :5.0&

hvilket just motsvaras af (3) + (4) eller

H2 (Si20 1) (MgOB). + H2 (Si20 1) (MgOH)2 Mg.

I Zeilachr. fiir KrYItallogr. VI (1882): 321. Se aärakildt framltål!llillgea
1.336-358.
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Analysen på materialet b angifver en produkt, som står

serpentin mycket nä.rmare men som dock skiljer sig från ser

pentin genom sin mindre halt af RO och större vattenhalt.

Detta tyder på en omvandling, som sträckt sig något längre än

aerpentinstadiet och som representeras af ungeflLr 90" ren

aerpentinsubstans (4) och 10 " k.erolit (6).
Beträffande frågan OlD det omvandlade agent.iet, så lit det

väl antagligt, att detta utgjorts af kolsyradt vatten, hvars lös

DiDgsfDrmåga möjligen varit ökad genom någon halt af alkalikar

boDater eller andra salter. Anmärkningsvärd är afsättningen af

kolsyrad kalk i materialet a samtidiRt med att MgO blifvit

utlöst. Visserligen är MgCO, något lättlösligare i kolsyrade

vatten än CaCO,,1 men dock ej så mycket, att denna omstän

dighet synes k.unna förklara kalkspatafsi1ttningen, synnerligast

10m man skulle kunna antaga, att utskiljnin~en af svårlöslig

dolomit under sådana omständigheter skulle hafva varit sanno

likare. I denna punkt råder således ännu Dågon oklarhet.

A. 2. Omvandlin!lar från tremolit till serpentin. Sådana

förekomma mycket talrikt tillsammans med chondroditpseudo

morfoserna. Tremolitvandlingarne bibehålla kristallformen och

Ilppträda i prismer lDed rundade, bugtiga ytor och afbrutna

toppar. Vid omvandlingen mister tremoliten sin genomskinlig

het, blir opak med grå eller grågrön färg; glansen förminskas

från glasglans till fettglans. Stundom finner man helt friska

Urnor af tremolit i serpentinen. Några slipprof af dessa om

vandlingar visade följ.mde: ett preparat af del'Vis omvandlad

tremolit, som slipades parallelt prismats längdriktning, visade

fullkomligt skarp gräns mellan den omvandlade och den friska

tremoliten ; omvandlingsprodukten, som bar alla mikroskopiska

iaraktärer af ren serpentin, är fullt genomskinlig med aggregat

polarisation och blågrå till gulgrå polarisationsfärger. Serpentin

individerna äro trådlikt utdragna, i det hela parallela med tre

molitgenomgångarne och visa sned utsläckning. Ett preparat

vinkelrätt mot prismariktningen hos samma kristall visar serpen-

I Se to ex. l. ROTU, Allgem. D. chemilche Geologie, I (1879): 48.
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2.00

2.00

3.06

2.04

:2.04

0.411

0.411

0.021 l
0.010/0.626

0.!!94

0.410

O.O!!I}
O

0.420
.369

tremolit från NOf·dmarken.

c. sp. v. = 2.61.

:24.83

18.07

1.63

0.12
23.93

23.44

1.9!!

6.6!!

Si02 •

CO2 •

FeO.

MnO
MgO
CaO.

FI2 •

H20 .

tinmassan sönderdelad i ett fint aggregat af små punkter, 80m

Iylla upp i olika lägen j detta är tvärskärning af de j det före

~ående preparatet synbara trådlika serpentinindividerna.

Ett tredje preparat, likaledes tvärskärning af en kristall,

visar en helt annan bild än de föregående. HAr är serpentin

massan nästan opak och liknar helt och hållet den, som utgjorde

analysmaterial till analysen a på. den omvandlade chondroditn.

Tremolitens prismatiska genomgångar äro änno skönjbara, upp

delande serpentinmassan i rombiska fält, i hvilkas grinser genom

skinlig serpentin finnes, liksolD ocksa kristallens kanter bestå af

sådan. De rom biska filtens inre äro deremot starkt grumliga

nä.'ltan till opacitet.

Pi material af detta slag är en analys c ~ord j den stora

halten af karbonater, som denna analys "isar, ger förklaringen

på. materialets nyss beskrifna opacitet. Analysen är utförd af

R. MAUZBLlUtl.

Serpentinvandlad

Analys

101.12

Af~år ° fOr F12 . .. 0.82

100.30

Analysmaterialet, som togs helt och hållet nr en krietall,

torkades vid 120·, hvarvid det tOrlorad{' 2.16 " i "igt. Till
följd af ringa tiJlgAng på material kunde jernets oxidatione

grader ej beetämmas utan är allt jernet antaget. som oxidul.

Någon direkt bestämning af CO2 kunde ej heller utförasj det
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&ogifn& procenttalet 18.07 är beräknadt ur glödgningsförlusten

24.72 " minskad med det direkt fonna vattnet. Alkalier söktes

ej; Ti02 kunde ej påvisas.

Såsom af analysen synes, motsvara de funna värdena af

CO2 och CaO hvarandra på det allra närmaste och bilda 41,111 "

CaCOa under det att återstoden har serpentinens formel. Att

mängden af kalkspat och serpentin förekomma just i en sådan

proportion, att på l molek. serpentin kommer 2 molek. calcit,

torde väl endast bero pa en tillfällighet, synnerligast som den

ringa opaciteten hos materialet i ~Iipprof synes häntyda på en

mycket intim blandning af två substanser.

A. 3. Omvandlin!lar fråll dolomit (eller calcit) till serpentin.

Dessa omvandlingar äro mycket talrika och ofta utgöres den matrix,

i hvilken såväl de serpentinvandlade ehondroditerna som ock

tremolitvandlingarne förekomma, just af sådan serpentiniserad

dolomit. Den är grå eller grågrön till färgen, visar ett skåligt

till splittrigt brott utan tecken till det ursprungliga mineralets

klyfbarhet samt har en svag fettglans. I preparat förhåller den

sig som en strukturlös massa med serpentinens gråblå till grå

gula polarisatioDsfårgerj utsläckningen är undulerande. En

&nalys af lic. MAUZELIUS på detta material har gifvit följande

resultat.

0.009

0.023

0.0211.112

0.004

0.937

Si02 •

Ti02 •

CO2 ·

Fe20 a
FeO.

MnO.

CaO.

MgO.

Serpentin efter dolomit från Nordmarken.

Analys d, sp. v. = 2.47.

42.30 0.700

spår

spår

1. Il o
1.66

1. Il 1

0.112

37.75

Transport 84.94

2.00

2.89
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Transport 84.94

H20 . 14.14 0.786}
O 0.815 2.33

FI2 1.15 .030

100.28

Afgår Oför F12 • 0.48

99.75

Lufttorkadt material forlorar vid 120· 4.5 % i vigt; analYllen

är gjord på material torkadt vid 120·. Alkalier söktes ej. Det

är anmärkningsvärdt, att i detta matt'rial, som framgått genom

omvandling af ett karbonat, i hvilket kalk ingått åtminstone till

betydlig om ej öfvervägande mängd, nu hvarken CO2 eller någon

afsevärd CaO-halt förefinnes. Likaledes är Fl-halten, hvilken

förekommer i denna liksom i alla öfriga undersökta serpentiner,

högst anmärkningsvärd.

Om vi i öfl'igt se på sammansättningen, så finna vi att

denna genom sin lägre halt af RO och motsvarande större B 20,
än serpentinforllleln fordrar, ansluter sig till de blandningar

mellan serpentin och hydrosilikater med högre vattenhalt, på

hvilka vi redan i analyst'n b haft ett exempel. l sjelfva verket

finner man med ledning af molekularkvoterna 2: 2.89: 2.38,

hvilket kan skrifvas 6: 8.67 : 7, att sammansättningen ganska

nära motsvarar en blandning af 2 molek. serpentinsilikat (4)

+ lmolek. kerolitsilikat (6), hvilken blandning fordrar mole

kularförhållandet 6: 9 : 7.

B. Omt'andling af chondrodit till dolomit (~ll~r calcit).
Vi hafva till sist att omnämna denDa omvandling, 80m före

kommer sällsyntare än de föregående. Man finn!'r kristaller af

dolomit (eller calcit) i chondroditens lätt igenkänliga formt'rj

dock äro kanter och hörn ganska mndade. Materialet, hvaraf

dessa pst'udomorfoser bestå, har ännu icke blifvit undersökt.

Förklaringen af d~nna omvandling, hvilken synes hafva gått

i motsatt riktning mot den nyss förut beskrifna A 3, der dolo

mit blifvit omvandlad till ett hydrosilikat, ligger ganska nära,

då vi erinra oss, att i två af de föregående analyserna a och c,
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betydligare karbonatmängder anträffats, ncmligen i a 16.06 %

och i' c ända till 41.51 ". Om samma process, hvarigenolll

de811a karbonater atåatt sig, ena gängen i en serpentinvandlad

chondrodit, andra gången i en likaledes omvandlad tremolit,

tänkas fortgå och samtidigt serpentinsubstans utlöses, så. skall

man tydligen till sist komma till pseudomorfoser af rent kar

bonat. I enlighet härmed skulle man äJven kunna vänta sig

calcitkristaller i treInolitens form. Jag påminner här om, att

dylika pseudomorphoser af dolomit efter chondrodit beskrifvits

af DANA i hans ofvan citerade afbandling.

Det frBomgår af det ofvanstående, att man kan urskilja

tvenne omvandlingsprocesser, nemligen en serpentiniseringsprocess,

bvilken drabbat så. väl chondroditmineralen och tremoliten som

som ock calciten (dolomiten), och en karbonatvandlingsprocess,

som gifvit sig tillkänna genom afBättning af karbonat i chon

drodit- och tremolitpseudomorfoserna eventuelt dessas fullstän

d~a omvandling till karbonat. Under stundom hafva dessa pro

~88er interfererat med hvarandra och då hafva sådana produkter

uppstått som analyserna a och c visa. Huruvida dessa processer

fortgått samtidigt och i så fall kanske äro att uppfatta som olika.

faser eller yttringar af samma allmänna omvandling, eller om

den ena har föregä.tt den andra och de äro alldeles oberoende af

hvarandrBo, derom synas de tillgängliga fakta icke tillåta några.

säkra slutsatser.

Det har redan inledningsvis påpekats, att de här beskrifna. _

omvandlingarne äro synnerligen lika dem vid Tilly Foster N. Y.

I sjelfva verket är likheten så stor, att man knappast kan

betviila, att sjelfva process!:'n varit densamma på båda ställen.

DANA antager fOr fOrklaringeil af serpentinvandlingen, hvilken

nd TiUy Foster förvandlat alla de i mlllmlagret förekommande

mineralen utom magnetit, nemiigen chondrodit, enstatit, horn

blende, ripidolit, derb klorit, dolomit, biotit, apatit, calcit och

två ombestämbara mineral till serpentin, att malmlagret varit

utsatt för inverkan af varma lösningar eller ångor. Han anser,

att de talrika sprickor och förklyftningar, som genomsätta malm-
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lagret, hänvisa på källan till den högre temperaturen, eventuelt

uppgående till 10000 F (= cirka. 5380 C), enligt hans åsigt

erforderlig f6r att förklara de kemiska förändringarne. Visser

ligen är malmlagret äfven i Kogrufvan genomsatt af talrika

sprickor, hvilka just äro sätet för de fleste i denna grufva före

kommande talrika väl kristalliserade mineralen. Men huruvida

det kan anses sannolikt, att bildningen af dessa sprickor skett

så på en gång, att derigenom en betydligare temperaturförhöjning

kunnat åstadkommas, torde vara tvifvelaktigt, liksom det också

kan synas öfverfiödigt att antaga en högre temperatur tör att

förklara omvandlingarne. I en annan af DANAS slutsatser, att

fiuor spelat en rätt afsevärd roll vid mineralens sönderdelning

och nybildning, är jag fullt flI.rdig att instämma på grund af

fluorhalten i samtliga de fyra analyserna. Säkerligen fdrskrifver

sig denna Fl från de sönderdelade chondroditmineralen.

6. Om Copiaplt, I ett mr Sverige nytt mineral frAn Fala gruffa
och om Botryogenens formel.

Man kunde hafva anledning att antaga, att Falu af ålder

studerade grufva icke mera skulle hafva några nyheter i mine

ralogisk väg att erbjuda. Så är väl också i hufvudsak förhål

landet, om också äfven på senare tiden några fynd af intresse

gjorts der.

Till dessa har jag anledning räkna det mineral, som här

skall besk.·ifvas och bvilket visar sig vara identiskt med aopiapif.,
det förut från Chile och Californien kända basiska jernsulfatet.

Mineralet i fråga anträffades på ett antal gamla stuffer af

botryogen i Upsala Universitets mineralsamIing. Det förekom

på dessa stuffer i riklig mängd, på några till kvantiteten öfver

vägande botryogenen. 1

Mineralet utgöres af finkristalIiniska, något lösa aggregat af

ytterst små. kristaller af en svafvelgul till citrongul färg. Det

I Det är antaglip:t, att limma mineral .k.1l anträffa. äfven i andra IIm

!ingar, der äldre .tn!fer af bot'10gen frln F&1un förekomma.
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skiljer sig IåIDnda betydligt från den på samma stufer före

kommande botryogenen med dess hyaeintröda f1Lrg och karak

teriatiska aggregationNormE'r.

Kriatallerna liro för små för att tillåta mätning med gonio

metern; de enda mätningar, som kunnat företagas, hafva sålunda

slett under mikroskopet. Kristallerna visa sig dervid låsom

rombiska taftor med vinklar på 80°30' och 99°30' i hörnen.

Deua vinklar öfverensstimma ganska nära med de, som beräk.nas

ur LINCKS mätningar på copiapit, enligt hvilka mineralet lir

mOD08ymmetriskt med axelsystemet

a: b: c = 0.47904 : 1 : 0.97!11 o, fl = 72°3'.

De under mikroskopet identifierbara kristalJytol'na äro:

b (010), m (110), B (015) o (449); utbildningen är tafvelformi~

efter (010), allt hänförande sil{ till ofvan nämnda 8xel

system.

Öfverensstimmelsen i kristallform ådagalägger, att mineralet

frin Falun måste vara antingen identiskt eller åtminstone

iIomorft lDed copiapit. De optiska liksom de kemiska egen

superna ådagalägga, att det i sjelfvR verket är identiskt med

ropiapit.

I konvergent polariseradt ljus ser man på symmetriplanet

b (010) en axel bild med stor axelvinkel och negativ dubbel

brytning, hvilket öfverensstämmer med DES CLOIZEAUX'S och

LINCKS' uppgifter att trubbiga bisektris('n är normal mot denna

yta. Axelplanet gör en vinkel af 52°45' mot c-axeln. Enligt

LIRCK skall visserligen axel planet llOs copiapit ligga ungefär

parallelt lIIed d (409), men detta måste bero på. en förvexling

af poRitiva och negativa kvadranterna, i det att detsamma hos

Faln-mineralet befinnes nästan sammanfalla med (409). Att

detta i sjelfva verket är fallet med capiapit, visas af BERTRANDS

och DBS CLOIZEAUX'S undersökningar, hvilka med tolkning af

mineralets kristallform såsom rombisk uppgifva, att axelplanet

sammanfaller med hrachypinakoiden, med hvilken uppgift mina

iakttagelser på Falumineralet belt och hållet öfverensstämma,
21
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liksom de också göra så med LINCK'S, om man antager att bana

(409) står i stället rör (4:09}.1
J ag antager det sålunda &Om bevi8&dt, att Faluminer&let

till kristallform och optiaka egenakaper öfverenaatl.mmer med

Copiapit. En analys pa mineralet utfflrd af fil. lic. Ro MAUZBLIUS

gaf följande reaultat.

S03'
}<'e20.
FeO.

MnO.

ZnO.

MgO.

H20 .

Olöst

Copiapit fråll Falu gru/va.
38.48 0.481

24.46 0.1r,3

0.27 0.004\
0.16 0.002

O O
(

0.106
.r,8 .007

3.a 0.093

32.39 1.799

0.09

100.18

6.00

1.87

1.30

22.00

E~. v. = 2.08 bestämdes genom att bringa mineralet att

sväfva i en blandning af metylenjodid och bl.'nzol, hvarefter

blandningens ego v. bestämdes.

Då det ej lyckades att fullständigt aflägsu& vattnet, utan

att äfven en del SO. bortgick, hAr vattenhalten bestämts p&
det sätt, att det halftorkade mineralet glödgades fÖl' blii.stpr till

konstant vi~t, vigtaförlusten, som icke kunde utgöras af annat in

(SO. + H20), bestämdes och från denna afril.knadea den på annat

sätt funna mängden SO.. Genom sä.rskildt prof hade visats, att

vid en sådan glödgning all svafveltrioxid aftl.gsnas, och det fel,

som må.ste uppstå derigenom att MnO och Fl.'O oxideras, uppgår

ej till 0.1 ".

Mineralet afger vid 400· t.emperatu.r 31.14 " HJO, således

den allra största delen af sin vattenhalt; öfver svafvelsyra vittrar

det betydligt hastigare än botryogen.

I Denna LINCK'S origtiga uppgift bar inllntit är"en i DANA .Tbe .,-.tem'
6:tb Ed. p. 960.
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De ofvan i lI&mlDanhang med analysen gifoa moleblar

boterna ansluta sig närmast till formeln

För jemförelse mellan de 01' denDa formel beräknade och de

fonna värdena förvandla vi FeO, MnO och ZnO till eqvivalenta

mängder MgO och omräkna analysen på 100", di man erhåller:

SOs'
Fe20 s
Mlt°.

"2° .

Fuunet.

38.63

24.~~

4.30

32.82
------

100.00

Beriknadt ur
formeln.

38.S8

25.88

3.26

32.08
----

100.00

Såsom vi se, är öfverensstämmelsen beträffande SO. och

H20 tillfredsställande; afvikelserna i fråga om Fe20, och MgO

åro visserligen betydligare, men knnna knappast anföras som

skil emot den här föreslagna formeln.

Vid en jemförelse mellan denna formel och de, som tidigare

föreslagits, särskildt den af LINOK föreslagna och i DANAS System

accepterade 2F20' . 5S0, . 17H20, faller det i ögonen, att åtmin

atone i tIertalet fall inga tväatomi~a baser ingå i dessa. Detta

star nA.rmast i lMLIDhand dermed, att ingen FeO anföres, antag

ligen emedan densamma icke blifvit sökt, ellorn förekomsten af

MgO och ZnO i mineralet otvetydigt hänvisa på förekomsten

äffen af 2-atomiga baser.

De enda analyser, i hvilka FeO finnes angifvet , äro de af

MBLVILLB och LnmGRBN på copiapit från Knoxville och Solphor

Bank och dessa författare uppstJl.lla lfven formler, i hvilka äfven

tvåatoliliga metaller inrymmas, nemligen för mineralet från

K.noxvilJe MgO. 2Fe20 •. 650, . 30H020, hvilken formel så när

BOm på vattenhalten öfverensstämmer med den ofvan af mig

angifna, samt för mineralet från Sulphur Bank, CaJ.

tFeO . 6Fe20 ll • 15S0, . 50H20.
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hvilken formel om den omskrifves äfven kommer den af mig upp

ställda synnerligen nära.
På grund häraf anser jag den för närvarande sannolikaste

formeln för copiapit vara

}o'c2 (SO.)3 + 2Fe (OH) SO. + MgSO. + xH20,

hvilken 3: är omkring 20; det synes ganska sannolikt, att vatten

halten i detta och andra naturliga salter vexlar, utan att detta

inverkar på mineralets kristallform eller fysiska egenskaper; en

del af "lIlottenhalten bortgår äfven vid jemförelsevis låg temperatur

eller vid torkning öfver svafvelsyra.

I sammanhang med undersökningen af copiapiten lät jag

äfven analysera den botryo~en, tillsammans med hvilken det

förra mineralet förekommer. Botryogenens formel har nemiigen
icke kunnat anses vara ändgiltigt faststäld, då de hittills före

liggande analyserna differerat. BERZELIUS uppstälde, efter att

hafva fråndragit Ca och Mg under form af gips och bittersalt,

formeln:

HOOKAUF, hvilken Benast undersökt botryogen fraD .'alaD

och gifvit en monografisk. beskrifning af deDlamma,l uppställer
II IU

formeln l'>R80. + 2(Fe,8,O.) + 38HaO men föreslår samtidigt
~als einfachste Gedichtmissformel~ MgFe820 s + Fe28,O. + 18H,O,
hvilken sistnämnda formel accepterats af DANA (6:te uppl. p.

973). GROTH omskrifver HOOKAUI'S formel till

[SO.1 [FeOH). (Mg, Fe etc)s .36H20,

medan deremot RAMKELSBERG förmodal', att botryogeD och Roe
merit äro identiska,

En analys utförd af fil. lic. R. MAUZELIDS har gif"it föl
jande resultat.

I Zeitlehr. f. Kryllallogr. XII (1886): 140.



GBOL. ll'ÖRBN. PÖRBANDL. :S:o lej. Bd 17. Häft. 3. 311

4.00

Los

1.90

15.78

so, .
Fe,°a
FeO

MnO
ZnO

MgO

H20
Olöst.

Eg. v. = 2.13, bestlmdes genom att brilJga mineralet att

sviLfva i en blandning af metylenjodid och benzol samt efter

fflljande bestA.mnillg af blandningens sp. v.

Analy' af botryo9en från F'alun.

37.78 0.472 0.472

19.60 0.1211 O.Ull

0.38 0,005l

O.H 0.066

(

0.1lll4
2.50 0.0311

7.31 0.1811

31.39 1.743 1.743

O.lll

99.66

Molekularkvoterna leda omedelbart till formeln

Fe (OH) SO, + MgSO, + 7B20

eller grafiskt framställd

/80,'\.. III

Mg'80,/Fe (OH) + 7aq.

Denna formel öfverensståmmer med HOOKAUFS s. k. ~ein

faehste Gedächtsnissformel» så. när som på vattenhalten och den

IIfverensstäDlmer helt och hållet med den tormel, som CLEVB

redan 1862, således för mer än 20 år sedan, uppställt för 00

tryogen på grond af en af honom utförd analys pI. mineralet.]

Då emellertid eLEVll:S 8åvä.1 analys som formel helt och håJlet

förbisetts och icke finnes citerade i litteraturen, hvarken i DANA,

RAMMBLSBERG eller andra handböcker, icke heller refl'r('rats i

tidskriftslitteraturen, så anser jag mig böra hllr anföra CLEVll:8

aDalys i df!S8 helhet, hvartill jag anser mig hafva så mycket

större anledning, som denna analys utan tvifvel är den fdrsta

riktiga analysl.'n på botryogen och dp.t ärven tillkomml.'r CLEVll:

att först hafva uppställt den riktiga formeln rör botryogen.

I UpI&la UDiYeniteta Årakrift 1862 p. 22 Bamt MiDeralaulyti.ka oJlder
IÖhiogar, akademi.k afh.ad!. 1862, p. 22.
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Anal!!, af botryoge'll från Fal,m af P. T. CLEVK 1862.

SOl 37..64 0.470 4..

Fe20 3 . 18.78 0.117 1.

FeO 0.li8 0.007'
ZnO 4.811 0'06010 '232 1.97

MgO 6.65 0.19!1

H20 31.04 1.722 14.66

Olöst 0.27

99.88

CLEVE uppställer på. grund af denna sin analys formeln

2 (RO. SOl) + lt'~OI' 2801 + 15H2O

hvilken formel i alla delar öfverensstämmer med den, som här

ledts ur MAUZBLII analys.

För att ä.dag&llig~a öfveren88timmelsen såväl mellan de båda

analyserna sins emellan som ock mellan dessa och de ur formeln

beräknade procenttalen, beräkna vid FeO, MnO och ZnO Båaom

MgO och omräkna analysen på 100 ". Dervid erhålles:

M.A.UZlILIus. CUVB. Berikaat.

S03 38.68 38.9\ 38.53

Fe20 3· 20.04 19.36 19.26

MgO 9.24 9.65 9.7u

H20 32.09 32.08 32.5\
----

100.00 100.00 100.00

Båda analyserna visa en påfallande öfveren8stimmelse savAI

sinsemellan som med de beräknade värdena. Då dertill kommer.

att analyserna till större delen äro utförda efter olika metoder,

lUen det oaktadt resultera i samma sammansittning, sa. ligger

deruti ytterligare en bekräftelse på resultatet. Genom den nya

undersökningen har således ådagalagts riktighet~n af CLEVES år

1862 utfl>rda analys och deraf härledda formel tör botry~eD

nemiigen:
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7. ..uzelUt, ett nytt aDtfDloDat frID Jakobsber8'.

Under sist förflutna år erhöll jag dels genom hr FLINK,

dels också direkt fran arbetare vid Jakobsbergsgrufvan i Verm

land några stuffer med ett mineral, som till det yttre starkt

påminner 0111 monimoliten från Pajsberg och Långbansbyttan.

Mineralet ifråga nppträder alltid såsom inväxta kristaller, stun

,dom ijfver 1 cm i storlek, meD vanligen af om~ring 5 mm i

geDOD18kä.rn~ng. Milleralet har en brun färg; krist&lIytorna äro

mörkbruna till brUDsvarta, i, brottet är fårgen Ijullare och pulvret

är ljusgult till gulbvitt. Kristallerna förekomma i sprickor fyllda

med grofkornig kalkspat samt ett rosenrödt mimetisitlikt mineral

med glas- till fettglaDs. Det mimetisitliknande mineralet kunde

att dömma af utseendet vara hedyphan, svabit eller adeHt. Det

visar sill under mikroskopet i pul\'erform flirglöst, klart och

genomskinli~ samt dubbelbrytande. Sådana korn, som vid kor

sade nicols undel' en hel kringvridning f'ljrblif"a mörka, visa i

konvergent polariseradt ljus en enaxig axelhild med negativ

dubbelbrytning. En bestämnin~ af ell. v, gaf 3.78, b\'ilket full

ständigt öfverensståmmel' med svabiten från Jakobsberg, som har

eD ego v. = 3.77-3.82, under det att hedyphanen genom sin

blyhalt har en betydligt högre sp. v. nemIigen 5.40-5.82. Då

de optiska egenskaperna äfven öfverensstämma med svabitens,

som ir enaxig och negativ, så har mineralet utan vidare antagits

vara svabit. l

I Det mi här i förbiglende .nmärka., .tt deuu ...bltnrietet ifTen före
h.mer i kri.taller, invulOa i kalklp.t. Kri.laJlerDa äro till 10 m. i längd
nled hilftea .l .lor bredd; de "il' kombination'B /I = (1010), :t: = (1011),
c = (0001), Illedea lamma kombination lom de sma, nlllika l1'abitkri.tallern.
frh Hantigen, b••krifJl. och afllild.de i CoDtrib. to Iwed. Miner. Part I, •. 62
samt l.lI. V, tig. 8.

Äf.en den hemiedrilk.. utbildningrn af prilm.ytorn. If tredje lerien ater
finDea pi de... kriltaller, h.ilket bekräftar mlB uttal.de förmodan, .tt lY.biten i
likhet med .pati' .kolle nr. pyr.midalhemiedriak. Kriatallero. "ia fullt jemua
och Ipllglande priamaytor, medan deremot pyramidytorDa iro gropiga onh ojemn•.
Kristallerna förekomma .hil med I.mma rOIenröda fil'g 10m det derb. mioeralet,
10m ock i Ijuagröoa färger. .

-
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Svabiten, kalkspaten och det antimonat, som här skal

beskrifvas, förekomma som nämndt såsom sprickfyllnaderj spric

korna Aro 1-2 cm breda och genomsätta blandningar af hana

mannit och kalk med en gul tät granat och derb schetferit

samt manganofyll. På sprickornas viggar förekomma vackra

kristaller af sch~fferiten, hvilka framdeles skola beskrifvas och

80m enligt analys hålla en rätt betydlig kvantitet Fe20. jemte

alkalier och så.ledes· visa sig vara beslägtade med den af mig

förut beskrifna urbaniten från LåD~D och GlakAmsgrufvan. 1

Mineralet förekommer i följande kombinationer:

0(111),00000 (001), 303 (311) och

0(111), 00000 (001).

~R.gra tä. mätningar för att fastställa det l'eguliä.ra kristall

systemet visa följande resultat.

Mitt.

{
1090 4:4'

(111) : (111) 109°36'

J29' 8'
(111): (3111)28°25'

1
54°42'

(111) : (001) 54°55'
\54°77'

Beriblldt.

109°28'16"

29'28'48"

54°44' 8"

l betraktande af kristallytornas mindre tillfredsställande

beskaffenhet är öfverensstämmelsen med de regoliära formerna

fullt tillräcklig. Oktaederytorna äro visserligen på de mindre

kristallerna jemna och glänsande, men på större brutna och

liksom uppdelade i fält. Kubens ytor åro gropiga och ojemna

och ytorna af (311) mindre glä.nsande samt dertill streckade

etter kombinationskanterna med (UI) och (001).

Mineralets hå.rdhet är sådan, att det på kristallytorna knap

past repas af knifsnddj på det ojemna, splittriga brottet repu

det dockj hårdheten således omkring 6.0 eller 6.!l.

I COlltrib. to Swed. Milleralogy Part II, p. 108, 110. 189'.
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FÖl' blåsrör med soda på kol ger det i god redllktienseJd

__lJhlor elloru trögt; lOed fo.forllllt erhåller man en tTifvel

ak&ig titaoreaUioD och med lOda och .'petet' en tydlig l1langan

reaktion.

Det vi88de lill förenadt med ganska stor svårighet aU

prbAlla rent analysmateriat. Det i SD)å stycken utplockade

ma&eriatet, hvilket först anaågs som tent, vi..de sig vid behand

ling med flonrväte bestå af tveDDe mineral: dec ena angreps

icie alls af lyran, det andra angreps mycket lätt., i det kornen

med bibehållande af sin form tbrvandlades till en hYit masIa.

Detta Blmare mineral utgjordes antagligen aj' den gula granat,

jemte hvilken mineralet forekommer och från hYilken det kan

vara ganska svår att skilja. Efter behandlingen med fluorväte

kunde dock allt det angripna litt skiljas genom utploekning

frln det ofriga. Det sintliga materialet kan anses såsom ganska

lillfredsatäIlande, ehuruvä.l detsamma under mikroskopet visade

aig innehålla en del något grumliga kom, hvilket möjligen 'kan

sittas i samband med den obetydliga vattenhalt, som analysen

utvil!&r.

Om aualyaloetoden bar fil. lic. Ro MAUZKLIUS, som lltfOrt.

den ingalunda lätta analysen, meddelat följande: ,Det noggrant

pulvriserade mineralet up~hettades i vät~asström vid börjande

rödglödgning. Lede& denna operation tOrsigtigt (svag hetta och

langsam gasström), lyckas det aU temligen fullständigt reducera

mineralet, utan att antimon förflyktigas. Blir upphettningen för

stark eller gasströmmen för hastig, afsälter sig å rörets kallare

delar slDå kristaller af metallisk autimon. Efter reduktionen

löstes pulvret ganska lätt i saltsyra nnder tillsats af några.

droppar salpetersyra, hvarefter vinsyrl\ tillsattes, lösuingen nt

späddes och en ringa mängd olöst (oförändradt mineral) aftilt

rerades. Sedan Sb och Pb afskilts med svafvelväte, fiilldes Fe

och Mo ur den vinsyrehaltiga lösningen med svafvelammonium.

Filtratet från dessa afdunstades och glödgades för vinsyrans for

störande, glödgningsåterstoden afdunstades med saltsyra och npp

toga med vatten, hvarvid erhölls en olöst återstod af oren Ti02•



Sedan den titanayra, aolU gått i IÖllDin~en, tlllta med ammonium

acetat och ättiksyra, bestämdes Ca, Mg och alkalier på ,-aoligt

sätt.• De begge kvantiteterna titansyra förenades, bragtes i 101
Ding genom smältDinj[ med kalinmpyrosolfat och filldt'8 med

ammoniumacetat och ättiksyra. Ur filtratet erhölls ytterligare

titet kalk.•

Fl har hittilla på grund af bristande material ej kunnat

bestämmaa, men ·ett med 0.011 g utfördt kvalitativt prof viude

stark ftuorreaktion. Glödgninglfflrlusten har upptagiu såaom

vatten (OFI atgår icke vid glödgning). Bor och svafvel hafva

förgäfvl.'1l sökts; As förekommer endast såsom små spar.

Analys I är utförd på O.1I6lHJ g torkadt vid 110·. }o'ör

Insten vid reduktion i vlitgas utgjorde 15.1 ".

Analys II Ar utförd ii U.!\3iS g; förlusten vid rl.'duktioD i

vätgas utgjorde 14.1 ".
Glödgningsförlusten (III) bestämdes i sil'Bkildt prof pi

O.UIIO g.
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Sp. v. 5.1"

I. II. III. IM·,·,,,'·i K"oler

81100•. f>9.29 !'>9.29 59.26 I 0.186

'fiOa 7.62 8.28 7.98 0.097

PbO 6.1)8 7.04 6.79 0.080

IFeO. 0.82 0.71i U.79 0.011

MDO 1.28 1.27 1.27 0.018
I I

C.O. 18.40 17.61\ 17.97 0.1121 I 0.425
MgO 0.12 0.10 0.11 0.001

K,O.
} [3.81)]

0.22 = 0.22 0.002 I
NAtO 2.70

::: I

0.004 J
RaD' 0.87 0.048

,~ . i - I [3.68] 0.096

I

I' 1
101

.
08

,
Il° för FIl

~Q'm~: I
1.liS

I \100.00
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Att Sb ingår såsom Sb och icke 80m Sb, framgår af.redak-

tion.Rirla.ten, hl"ilken ganska nira motsvarar den, 80m fordras
y

af Sh.

UTilken formel maD .vill härleda ur denna analys, beror pa

de- mruAittningar 80m göras. Antagss först, att vattuet är
11

bundet vid R så80m gruppen ROB, antingen till följd af bör-

jande hydratisering ell('r emedan mineralet ir ett något basiskt

antimonat, så fås förhållandet
1/

Sb20~ : Ti02 : RO : FI2
0.185 : 0.097: 0.377: 0.096

2 : 1.05 : 4.08 : 1.04

Om man till en början bortser från fluoren, kan detta 8krifvas
1/

(1) Ti (SbO. R).
II

der R = Pb, Ca, (CaOH)12, N~2 etc. d. v. 8. ett ult af den

komplexa syraD

Fluoren skulle då i denna förening tänkas ersätta syre pa

samma sitt 80m i andra 8uoroxidföreningar, d. v. 8. ingå 80Ul
1/

Ti (SbFI.R)•.

Antages deremot Fl här ingå på samma sätt som i fler

talet .i1ikater, der det foreträder OH, får man förhållandet:

Sb20~ : TiO:, : [RO. (ROH)'2, (RFI)'J
2 : 1.05 : 3.05

hvarigeDom man kommer till formeln

(2) (Sb20 1h RaTiO, d. v. s. ett pyroantimonat.

Vidare kan JUan I\f det forhållandet, att kvoterna for Ti02
och FI2 alldeles motsvara hvarandra, föranledas till det. anta

~Ddet, att flnoren ingår såsom (TiFI2)1/; antages då H20 ersätta
RO, kommer man till

Sb20 6 : TiFI20: RO = 2: 1.05: 5.0\
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och formt'ln kan skrifvas
11

(3) (SbO.). R5TiF~.

Åt hvilken af desBa fonuler företräde bör gifv&s, är f. D.

omöjligt att säga. Likväl synes det, som om den för.ta tills

vidare borde föredrag&8, .11. länge det icke är bevisacit, att Fl

balten är konstant och motIvarar Ti-balten, såsom formeln (3)
fordrar, icke heller att OH och }<'I tillBammans förekomma i den

kvantitet, som betingas af formeln (2).
Mineralet står nära"såväl IGBL8TRÖKS monimolit som NOR

DENSKIÖLDS atopit, synnerlig&8t det sistnämnda, men skiljer sig

från båda genom sin halt af Ti02• Från monimoliten skiljer

det si~ dessutom genom sin betydligt större halt af Sb20 5 och

mindre Pb; från atopiten, som är ett normalt pyroantimonat

och således i detta afseende står mauzeliiten nära, skiljer sig

den sistnämnda vidare genom sin Pb-halt.

Mineralet är uppkalladt efte)· min medarbetare fil. lic. R.
/

MAUZBLlUS, hvilken genom sina synnerligen noggranna och för-

tjenstfulla kemiska undersökJlingar verksamt bidragit till utred

ningen af talrika svenska minerals och mineralgruppers samman

sättning ocb konstitution.




