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Öhersigt af Kongl. Vetenskl1ps-AklldemieD8 Förhandling&!' 188l'l N:o 1.
Stockholm.

Om Barysil, ett ej förr uppmärksammadt blysilikat

från Harstigsgrufvan.

Af ANT. S.JÖGREN och C. H. LUNDSTRÖM.

[Meddrlodt den 11 Januari 1888.]

Till de förut kända och undersökta blysilihten från de

Vermländska mangangrufvorna ra vi nu lägga ofvaDstaende, af

Herrar H. V. TIBERG och V. YERWN till oss för undersökning

inlemnade mineral.

Ehuru förekomsten på platsen ännu ich h1ifvit noggrannarp.

undersökt, synes antagligt, af de inlemnade stufferna och gjorda

.slipprof, att det nya mineralet måtte vara en nybildningsprodukt.

Det förekommer tillsammans JDed gul granat, kalkspat, tefroit.

hedyphan och blyspat, enligt uppgift, såsom sprickfylInadeI' i jern

malm uti Barstigegrufvan a Pajsbergsfåltet.

Det mest utmärkande mi' det nya mineralet bal'ysil är des:;

höga egentliga vigt, som har befunnits uppgå till 6,5r,. Dl'tta

är mera än något förut kändt silikat har. Såsom varande l'tt

ovanligt tungt. silikat, har namnet bar,1/sil för den nya fiireningeft

blifvit valdt. Jo'ärgen är i friskt tillstand silfverhvit med stark

perlemorglans på den mest framträdandE' och synliga genom

gångsytan, basiska planet. Med sin något krumbladigll wxtur

liknar den i friskt tillstand hvit muscovit. Mineralet anlöper

emellertid efter hand och får da. en na!!ot mera grå anstryknin~.

De8S streck och pulver äro hvita, kristallsystemet är hl'xagonalt,

genomgångar, utom den förutnämde och mest framträdande efter
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oP, ä.fven prismatiska, Hårdhet ungefär kalkspatens; i friskt

tillstånd är den i tunna lalDl'lIpr fullt genomskinlig och har stark

ljllshr)·tnin~. Då den är anlupen, fiirlorar den till en viss grad

sin genomskinlighet. För blasrlir "isar den blyets o('h mangans.

reaktioner och är sä. lättsmält, att den i mindre bitar smältel' i
sjelfva Ijushigan. Löses i salpetersYl'a mpd lätthet till kiseigele

och i klorvätessyra med (Ivarlemnande af klorbly .

Sammansättning enligt fonllcln :WbO.2Si02, uer bly tUI

någon del (4 å. 8 procent) är ersatt af MnO, FeO, CaO och

MgO. I kolt' ger den något vatten, blifver vid upphettning grå

genom mangans uppoxidering och tal sedan god röd~lödgninl!

utafl att smälta, samt förlorar dervid mer eller mindre (0,66 al
1,20 %) i vigt, allt efter som mineralet är mel' eller mindre

anlupet.

Fyra Ii. barysilen verkstäide analyser ') hafva gif\'it:

Analys N:o I å ett något anlupet prof, hvars specifika vigt

visade siR vara 6, Il. gaf följande resultat:

I.

Si02 17,8f1 Syre 9,518

PbO 73,39 5,265 [,'2651
MnO 4,14 0,9331

FeO 0,44 0,098} 7,101

C O I O 1,836 I
,a ,29 ,369 I

MgO 1,09 0,436 J J
Klor ovägbart spar

Direkt gllidgnings-
förlust . 0.89

Genom mangans

opjtoIideri~g ... _ O,~

99,40. som kan anses motsvara:

(1/. RO + 31. PbO)3. 2 SiO'.

4,021

3,00.

') N:iA 1 och 4 af ,\. SJÖOBIN, S:is 2 o~b 3 af C. H. ],UliDSTRÖX,
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Analyser på friskt mineral, så. godt det kunnat utletas. och

som hade en sp. vigt af 6,55, halVa lemnat fijljande resultat:

II.

SiO~ 17,03

PbO 77,73

~fnO 3,41

FeO 0.16

CaO 0,48

MgO O,!Jo

Klor spar

Glödgningsfiil'l lIst 0,66
---

99,97

Syre 9,08 4,053

5,58

0,i6

0,04

0.14

0,20 6,72 :J,oo

lII.

3,00

4,02

3,00

3,984

6,76

6,79

9,02Syre

5,59

0,81

0,03

0,09

0,27

0,23

0,12

0,79

0,04

II och III blifver

Syre 9,06

5,5!!

Si02 16,93

PbO 77,95

MnO 3,58

FeO 0,15

CaO 0,83

l[gO 0,67

Klor spår

GJödgningsförlust 0,66
- --_.------

JOO,2~

~[edeltalet af analyserna

Si02 16,98

PbO 77,84

l[nO 3,49

FeO 0,16

CaO 0,41

~fgO 0,58

Glödgningsf6rlust__ ~~_~

100,12

Om detta beräknas pa 100 del. med uteslutalllip af glödg

ningsfOrlusten så fås:
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SiOt 17,0'

PbO 78,16
MnO 3,1)1

jo'eO 0,16

eaO 0,41

MgO O,~9

100,00,

hvilket i det närmast!' motsvarar formeln:

(1,'& MnO + ';,'& PbO)3. 2SiO:l,

som beräknad gifver:

Si02 16,83

PbO 78,19

MnO 4,98

100,00

3,0

8,976 4,011

6,715

I!'mnat:

16,83 Syr!'

77,64 5,~71

:1,67 0,828

0,12 0,026

0,23 0,064

0,57 0,226

Analys I V har

Si02

PbO

MnO

:l<'eO

CaO

MgO

Klor

Glödgn ingsfiirlust
Spår
0,54

99,60

Af ofvanstaende analyser synes, att mineralets generela for

mel kan anses vara :WbO.2Si02• men att MnO, MgO, eaO och

FeO till mer eller mindre del fOreträda PbO.

För jemförelses skull anföras häl' de vid manganförekom

sterna fOrut funna och undersökta blysilikat:

Melanotekit = .Fet 0 3.Si02 +2PbO.Si02 med55"PbOo.eg. V.=5,73.

Ganomalit = 2RO.Si02 + 3PbO.2Si02 )) 69 ~ » » Il » =5,74.

Barysil = 3PbO.2Si02 )) 78" )) ) )) )) =6,55.

Det förstnämda af dessa är funnet vid Långbans och Pajs

bl'rgs grufvor, ganomaliten vid Jacobsbergs och Långbans grufvor,

Larysilen Il Pajsbergsfältet vid Harstigen. Barysilen liknar mest
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ganomaliten, men skiljes liitt från densamma genom den silf

verglänsallde färgen och den bladip. texturen. Under mikro

skopet har bal'ysil mycket likhet med ganomalit i det hänseende.

att de begge vittra lätt och fiirete då efter genomgångarne

ogenomskinliga gnunliga partier; ganomaliten kristalliserar tetra

gonalt och är optiskt positiv, harysilen hexagonalt och är optiskt

negati\'. Melanotekitens mörka, grönbruna färg skiljer den

mycket lätt frilll de båda andra blysilikaten.

Kort beskritolng pi barystl:

He.ragonal, genomgångar mycket tydliga efter OP, mindre

tydliga eftfH' P. Optiskt negath'. Perlemorglans på tydligaste

genomgångsytan ; färg och streck hvita. Anlöper lätt då. den

blifver utsatt för luft och vatten. Har krumbladiga ytor. Smäl

ter i blotta ljuslågan till ett g('nomskinligt något brunaktigt

glas. Uer för blåsrör reakt.ion på bly, mangan och kiselsyra.

Dekrepiterar svagt, ger i glasrUr något vatten, miirknar vid

upphettning. Sammansättning 3PbO.2Si02, der bly till större

eller mindre del (4 il 8 proeent) ersättes till hufvndsaklig dpl

af mangan och till mindre del af FeG, CaO och MgO. Hård

het = :l. Eg. \". = 6, II -- 6,r'5. Löses under gelatinering med

lätthet nf salpetel'syra och af klorvätesyra med qvarlemnandp

af klorhly. Funnen såsom sprickfylInad i jernmalm vid Harstige

grnfvan å Pajsbergsfältet i Vermland tillsammans mpd kalkspat,

gul granat., tefmit och blyspat.
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