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Celslan, en anorthlten motnarande barluDltlltspat tru
.Jakobsberg.
Prellmlnlrt meddelande.
Af
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Bariumfii.ltspater äro sedan lång tid tillbaka kända från
Jakobsbergs mangangrufvor. IGELBTRÖM beskref redan 1867 en
bariomhaltig fli.ltspat, närmande sig hyalophan i sammansättning,
fl'ån denna lokal. l IGELBTRÖM beskrifver mineralet såsom en
rödlett fältspat, förekommande i ådror af några liniers bredd i
en tät, ljus hälleflintliknande mineralmassa, som själf iLr barythaltig. Det röda, såsom sprickfylInader förekommande mineralet
visade sig enligt IGELSTRÖMB analys hafva flltspa18ammansättning och innehålla 9.56 " BaO, medan den omgifvande tita
massan höll endast 3.50 "BaO. Till klyfbarhet, hårdhet och flrg
liknade IGELSTRÖMS mineral vanlig ortoklas, (några detaljerade
undersökningar af genomgångsvinklar, utsläckningsriktning och
örriga optiska egenskaper föreligga ej) och ban identifierade
mineralet med hydrophan, ehuruväl halten af BaO Ar 11.gre.
Senare 2 har IGELSTRÖM äfvenledes beskrifvit en blågrön bariumfii.ltspat, som likaledes förekommer såsom sprickfylInader i den
täta, ljusa bariumhaltiga t'ältspatmassan och stundom tillsammans
med den röda på det !lätt, att den senare bildar midten, den
blågröna sidorna af sprickfylInadsmassan. Denna varietet visade
l
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analog sammansättninJ,t med den förra, men håller blott 7.30 "
BaO.
Bya.lophanen från Jakobsberg är att döma af IGBLSTRÖMB
analyser blandningar af den rena, hittills hypotetiska bariumflLltspaten BaAI 2 Si 20 s med mikroklin-, albit- och anorthit-substans; men då IGBLSTRÖMS analyser så till vida äro ofullständiga,
att kali och natron icke äro bestämda, kan en närmare beräkning af sammansättningen icke göras.
Det mineral, som hår skall beskrifvas och för hvilket föreslås namnet Celsian, är just den rena barytfältspaten BaAl 2 Si 2 Os,
som hittills endast varit. känd såsom beståndsdel i hyalophan
frå.n Rinnenthal och Jakobsberg samt i en del mestadels obetydligt bariumförande fältspater från andra fyndorter.
Mineralet förekommer tillsammans med finkornig sche1ferit
och manganofyll, som tillsammans bilda bruna, lätta massor. I
dessa är cellliunefl dels utskild i rena partier, dels genomtränger den den öfriga miueraimassan såsom enhetligt orienterade
massor, hvilkas genomgångar spegla samtidigt, äfven där mineralmassan utgör en blandning af de tre nämda mineralen.
Kristaller hafva hittills icke anträffats, och har sålt'des de
fysiska bestälDningarna utförts uteslutande på kristalliniska brottstycken.
Mineralets hårdhet är öfver 6; det är fårglöst; i rena stycken
klart genomskinligt och har glasglans.
För blåsrör kan det knappast bringas till smältning, ens
i finaste splittror;. endast en svag tillrundning af kanterna kan
konstateras.
Eg. v. = 3.37 (MAUZELIUB).
Klyfbarheten öfverens8tåmmer med fåltspa~ernas. Den mest
utpräglade klyfbarheten är paralIei P(OOl), därefter kommer en
ganska tydlig efter 1\1(110) samt ett par mindre tydliga efter
Q(1l0) och T(llO). De vinkel mätningar, som utförts på genomgåugsvinklarna, gåfvo ej så skarpt resultat, att därigenom kunde
afgöras, huruvida kristallsystemet är det monosYlUmetriska eller
&ssymmetriska. Den Qptiska unde!'sökningen har dock gjort det
40
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otvifvelaktigt, att mineralet lir ulIymmetrtskt, såsolD hir nedan
närmare skall visas.
Nagra af de på IIpjelkningsstycken utförda vinkelmätningama må här anföras:

=

89'37'
89°34'
P : T eller P : S = 68°45'
68°40'
68°42'
68°30'
M: T = 59'18'
59°30'
S: M = 59°18'
P: M

Plattor parallela med tydligaste genomgångsytan P(OOO) visa
i parallelt polariseradt ljus utsläckning, som afviker 3°10' från
kanten [P: M]. Da. M, ifall mineralet vore monosymmetriskt,
sknlle utgöra ett symmetriplan, så är härar tydligt, att mineralet må.ste vara 88symmetriskt. I konvergent polariseradt ljus
visar sig en axelbild med något snedt lige mot plattan.
På eta platta paralIeI lDed M har man uulickningen 26°45'
snedt mot kanten [PM]; pö. denna genomgånRJyta är ingen axelbild synlig.
Vidare undersökningar hafva ådagalagt, att det iLr den apMAga bissektricen, som utträder i plattor, paraUela mot P.
De optiska undersökningarna Iro ännu icke fullbordade.
Såsom en intressant omständighl't må dock här anföru, att
hvarken den kristallografiska eller den optiska undersökningen
hittills lyckats ådagalägga tillvaron af tvillingsbildniDg, annars
ett så utmä.rkande drag flir de a811ymetrillka tl.ltspaterDa.
Den kemiska undersökningen, som utförts af fil. lic. R. lUvZBL!US, bar gifvit följande resultat.
Mineralet sönderdelas tämligen lätt. och nästan fnllstindigt
af saltsyra. Vid 370° afger det förut vid 110° torkade pulvret
O.U ~ vatten, vid glödgning ytterligare 0.20 ~.
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Nedan anförda analys är utförd pil. mineralpulver tOl'kadt
vid 110".

".

Fl

32.48
0.12
26.55
39.72
0.23
0.11
O.U
0.16
0.64
0.64

Afgår

l00.s2
0.27

8i02
Fe 20 •.
Al 2 0 3 •
BaO

eao
MgO

K 20
N~O

H20

°=

Fl 2

•

0.537
0.000
0.260
0.259
.0.004
0.003
0.002
0.003
0.000
0.017

100.55.
Närvaron af strontian kunde icke med säkerhet pavlsas.
Vid tolkningen af denna analys ligger det närmast att anII
taga, att Fl ingår /Iåsom (RFl)' och man får då
8i02 : Ra0. : RO

=
=

0.537 : 0.261 : 0.254
2
: 0.97 : 0.95

hvarvid vattenhalten, som till större delen bortgår redan under
370· och således knappast kan vara kemiskt bundet, försummas.
Man får då, såsom synes af molekularkvoterna, formeln
BaAl 2 8i 2 0 s
med JUindre mängder af bariumsilikatet ersatta af kali och natroDsilikater (mikroklin och albit). Om de i analysen erhållna
mängderna K2 0 och N~O beräknas såsom mikroklin och albit
respektive, så erhåller man 1.80 " af det förra och 1.86 " af
II
det senare silikatet. Då dessa frånräknats och de öfriga R lik]1
JI
som också (R II)' omräknas såsom Bo., fås efter omräkning på
100 " följande sammansättning, som här sammanställes med de
ur formeln beräknade värdena för bariumfälts.paten BaA128i 20 s'
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Si0 2 •
AI 2 0 3 •
BaO .

Berikoadt.

32.8
27.5
40.2

32.1
27.1
40.8

100.0

100.0.

Öfverensstämmelsen är således så fullständig, som kan önskas.
Då föreningarna, som hufvudsakligen utgöras af isomorft inblandade mikroklin och albitsubstanser, knappast utgöra mer åD
3 ". kan man Räga, att här den rena bariumfåltspaten föreligger.
Namnet CelBian är valdt till minne af den framstående svenske naturforskaren ANDBRS CELSIUS.

