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rarg

- Dess
1r vingul.
Den finnes i oregelbundna korn, från storle·
ken af en knappnåls -Jmapp till den af Arter eller
smårre böner, hvilket dock 1r sillsaml.
_ Brottet år stnå-mussellikt.
Half genomskinlig.
Glansen emellan vax och glasglans.
Repar glas.
Eg. vigten ~, 18.
Upplöses hvarken af Saltsyra~l1er Salpeter.syra.
Förekommer vid Pargas i Finland, invuxen i
en korni~ kalksten, åtföljd af kornig olivegrån Strålsten (kallad Pargasit) och mera sållan af gröna glim.
m~rfjå1l. .
.
Ensa.m för blåsröre~ h den både i stycke och
pulver osmUtelig, 'men blir litet mörkare i arg•
. ' Med Soda smålter trögt till ljusgrått slagg och
~törre delen, af Sodan går i bIet.
'
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~d Borax' 16~es den,. under liten' fråsning', .
tImmeiigen lått till ett klart gulgront glas, som
, mårtad~. och efterafsvalning lindrigt uppvårmdt i
yttre lågan, blir gult. opaliserande.
.,
, .. I Phosphorsaltsvåller den ut till ett hvitt i Sal.
tet \ olösligt skelett.·, Qlasperlao som i yttr.e lägan år
gul, och i\ den inre glön. blir under afsvalning hvit
'och .oklar.
,
Med· Kobolt - Solution, i pulver, får den en",
orM tegelfärg.
•
2,3 U gr. Stenkorn hade efler ~ timmas gMdg.
ning', i platina degel, intetl förlorat i vigt mer ån ~
procent, hvilkeri skilnad torde hårröra frän vidh~n.
gande fugtighet; men de föråodrades hvarken·j
nrg eller. utseende. il'Jår !lik~ål stenen bråndes. i
pulvriserad form, bIef deq betydligt -mörkare gul j
.
"
.
"
.
. färgen.·'
De korn af detta mineral rom skulle tJena tiU
Analysen lemnades en stund i sallpeler.syra for att .
befria dem frän en möjligtvis dervid liåfrande ril}. •
ga del af Kalk från Matrix. '
n) ~,8 .gr.' finrifvit, slammadt och gl~dgadt
Stenpulver bråndes me~· I2 gr. kolsyradt Kali:3
timmar i Platina - deg~l. Massan var hvit med nå.
gra ljusg'rona flåckar. Den löstes med saltsyra, af..
.dunstades till torrhet .och blöttes. med saltsyre • hal~
tigt vatten, som lemnade ,,!6'st Kiseljord , hvilkeh
efter tvittning och. glödgning, vägde 0,970 gr•
. h) Den erhållna lösningen fälldes med caustik:
,Ammoniak, hvarefter. den blandades lTIed oxalsyrad
Ammoniak t sodi JikvU ej gar någon ·rällning. Men
blandad kokhett med basiskt kolsyradt Kali, f1ltdes
derutur eJ.l portion'Tal~jord " som togs på ett vågdt
filtrum.
. .
.
t) FllJningen med. caustik Ammo.niak u·ppl&.
,tel me~ Saltsyra ochtfUlde,s med kolsyrad Ammv-
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niak. Denna Jlllning h611s en lång stund i kokande digestion med en lut af caustik Kali. L6sningen fålld och åter upplOst med saltsyra, blaQdade.
Dled kolsyrad, Ammoniak, hvaraf uppkom en fåll.
Ding aflerjord. som efter glödgning vågde o,03~ gr.
d) Oen, med caustik Kali digererade fll1ning
upplöstes i, saltsyra, som måttad med caustik Am.
Dloniak, blandades med bernstenssyrad Ammoniak,
hvarigenom erh6l1s bernstensyrad JernoXid, som viI
utlakad och gl6dgad på en glasskårfva 6fver spiri.
.
_
tus lampa. lemnade 0,122 gr. jernoxid.
,) Den' j e) med kolsyrad Ammoniak Blida
lösning kokades med ofullkomligt kolsyradt Kali,
80m fällde en ymni~ portion Talkjord.
Vltsk~n
afdunnades nåuan till torrhet, hvarigenom hela talk·
halten utdrogs. Samlad på ett filtrum med portio.
Den i b) vågde talkjorden efter glödgning 1,633 gr.
• f) Vid profvet befanns kiseljorden och jernoxi.
,den ,vara ganska rena; men talkjorden digererad med
saltsyra., lenmade olöst en portion af ,pulvret, .hvil.
ken erkändes vara kiseljord och vågde' o.08~- gr.
g) Låsningen försatt med hydrothion Ammo·
niak gar en svart fållQing, som decompOtlerad med
Salpetersyra och nlld med caustik Ammoniak, lemDad~ på filtrum en hvitgul fållning af O,C)04 gr. vigt.
h) Denna fållning digererades oi~d saltsyra,
10m lemnade olöst 0,0 I gr. Kiseljord.
i) Vltskan bla~dades med caust,ik Am,moniak
'och den erhållna fållningen öfvergjots med caustik
Kali. Losninge,n silades, blandades med saltsyra,
som fällde lera och löste den åter-, hvarefter denIla jc;Jrq utfllldes Il)e~ kolsyrad Ammoniak och vågde 0,01 gr.
"
k) Den med ,caustik Kali digererade fållning
befaons v~ra ren jernoxid och vå&de 0,02 .gr.
(I
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.' , .Jj Jl.fp ;a.e~na9 :~l.t~~aD , ,~fc••r4JJnJng~ä i g)
med_.Ca'p'~~ik "Ammoöiäk' blandades 'uniet- kokning'

, 1l.'~~~~Js}·r~dt. ~alL. hvi\k*:r. utllll,d~ ~l!.:porttoll
. ~:~:~g,an,~o;~d ~ som .I~~v~l vat för ringa' ~r~ at.~ k~n"~
ila vIgas.. , '.'
" "
, ,.' ; ..'
. ' fflJ12öt au prör~a Öltl eJ d~i~ tnil1~tal inne.
~Jt, HlTtka, e~ ponipQ.· Alkali ~ bt-ål1des ~ gr. derar-'
med

S gr.

kolsit~<1,Bary..

Ma$san upplöstes fned
I,östes åter Uled
'lite~ v~tt~n. ' ,Efter ,kiseljordens frånskiljande. blan.
dades' J6sningen ~e~#.'olsyrad 'Aml11~Riak, ' som fUl·
d~'båiyt~,iordel1 ~~~J~rne~. Den lterstaende lösnio.
g~n ~ f.r.Okies till. en. stor del, bvareflar den ~rsattes
med Oxal'yrad Al11l11oniak t, Som ~trnl1de den sista
portion af baryt. Den 6friga \T~'tskan intorka,d i'
platina degel, glödgades till d,ess talkjorden förlorat
aU sin saIt~yra, då lite,! vatmt., tillslogs och efter '
en stund sJ1ad~s. . L6snlngen afdunstad öch glöd.
gad ien \T~gd platina de~el lemnade eU hvitt salt.
som ~&gde o,ogg gr. upplöst i \Tatten söm blanda.
des med \Tiosyra" bildade det surt vi/Jsyradt' Kali.
De~sa 0,038 gr. bestodQ s1t~des af saItsyradt Kali
och svara emot 0,0:24 gr. Cllu.tlk Kall. -'
Stenen består 'således af:
'
f

S~ltsyra, afdunstades till torrhet Qcb

Crari\n;et j
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I\.iseljord ur 'b) /) ,h) -
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1,062' -

Talkjord l) f) g)
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Del1 erhUlne portion at talkjord innehåller
'~O,S:2

dr. sy ta ; men Kiseljard~n båller ej mer ån
K. l.l". A. Ht;Iondl. J317. St. Il
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, rora lfrail.JlaEot fel I Analysen... V111.l11a9 emed.
lertid. aDtiga. det· 'som lr så'nriQlikt, lart dessl Mi::
nefaleta' - h'd(v'udbesfånasdeJåi-,' thnelJålJa. . lika delar
syre. 51 skall .d~ss cb.m~ska c~~s.titut.ion. ~test1iJd .. t
geDOm ror~eln MS. och det intager l; sy~t~e~ f6~,.,
sta tummet ibland talk.silicaterna. ' Det:1'r klart att·
JerDoxiden och. de 6fr!ge '~mneb'lro hår bIon (råm-;
'Illande inblandbi~gar..
. . . ,. . . . ;
Dl denna stenatt ej bl!t ·~[H?U. ~åg~t .namn,
k\1nde den' kallas Chondrol/it från' Chonaiodes. eu
grekiskt ord :fom betyder 'båd~. 'gtynigoch.. k6rrel~
aktig, som ~ro de ske'p~ader'ul,lder hvjlka dtn van-

ligen ~r.ku~m~r.
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