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Und.ersökning af Leucophan, ett
nvtt Inineral från tl~akten af
Brewig i Norrige;
.J

af

AXEL ERDl\1ANN.
Detta mineral, upptäckt af Pastor ESMARK i Brewig, bestämdes af honom först ';') 18'29 såsom ett
nytt mineral under namll af Leucophan. Redan
1824 hade ESMARKS fader till Prof. BERZELIUS lemnat, såsom en ovanlig art af fluss-spat, åtskilliga stycken af detta fossil, af h vilka några, jelllte
andra sedermera erhållne, hafY:l legat till grund
för den kristallografiska bestämningen. Det har
sfJedes länge varit kändt, fastän ej till sammansättningen bestä mdt. Det förekommer på en liten
ur hafvet uppskjutande, brant och blott på en
sida tillgänglig kal klippa, kallad Lammön
eller Lamansskäret , straxt utanför Stokön , vid
Langesundsfjordens utlopp i hafvet. Det sitter,
såsom n jurforIniga mindre stycken, invuxet i
sY,elliten pä den vestl'a sidan af skäret, på h vilket dessutom några anclra mineralier anträffas,
*)

TAMNAU har, i POGGENDORFS Annaler XLVIII, 504,
uppgifvit sig såsom elen del' skulle henämt ifl'ågavaranoe mineral, hvilket ej är med sanna förhålla ndet öfvel'ensslärnrna out".
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såsouI. Ägirili både clerb .och kristalliserad, km'.
nig och tät albit, elreolit bnlll och grön, Mo·
sandrit ~:'), yttrotantal i ytterst små korn insprängcl i Ägirin. Då mineralet förekommer ganska sparsamt och genom sprängning ej gerna kan
utskjlltas, i anseencle till stäHets omedelbara omgifning af !lafvet, utan måste med mejsel och
hammare utkilas, är det ganska sällsynt att deraf
erhålla någon större och vacker stulf. Vanligen
fås de( i smärre bitar.
.

illineralogisk beskriffling.
Leucophans namn är härleclt af A13Vitog (hvit)
och rpCUVO/UXl, (jag synes). Den har i större stycken en mycket blek smutsigt olivegrön färg, i
mindre en svag vingul och är i tunnare splittror
n~ira färglös, mcn Merkastar i vissa ställningar
ett hvitt sken, hvarifrån namnet blifvit härledt.
Den är utanpå glänsancle och inuti starkt glänsande, af glasglails, som, i en viss direktion, närmar sig något svag fettg-1alls. Den har. ett fullkomligt bladigt längclbrott efter den ena genomgången, ett mindre fullkomligt efter cle båda andra, so~n närmar sig till skMigt, 'i båcla fallen
splittrigt. Tvärbrottet är ojemut. Brottstyckena
hafva form efter det blacliga brottets aflösningar
och äro, då de äro mycket små, rhomboidala.
Genomlysande till genomskinlig. Pulvret är Il vitt.
Den är ganska seg· att sönderslå, och utvecklar
vid starka slag af hammaren ett bli'laktigt sken.
Upphettad i en liten glaskolf, lyser den en stund
med
*) Ett af mig funnet, förut okändt, mineral, hvars närmare beskrifning jag framdeles hoppas få äran med<Jclcl Kong!. AC3c1emien.
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med ett blåviolett sken. Den tyckes hlifva svngt
elektrisk, både genom uppvtirmning och genom
tryckning eller gnidning. Dess hårdhet är emellan kalkspatens och fluss-spatens, närmare den
sednares. Egentliga vigten vid +12°,8 Cels. är
2,974.-

Herr 'tVALLMARK , som benäget åtagit sig mineralets kristallogratiska h,eställ111ing, har tillåtit
mig nU här anföra resultatet af hans undersökningar:
"Mineralet har i,eke kunnat erhållas i rediga
"kristaller, utan de få bitar, som ej voro alldeles
"amorfa, haLle endast n5gra planer af mindre
"fullkomlighet. Den rådande yttre habitus synes
"vara ett prisma med genomSkäl'1ling af ett tra"pez, hvars parallela sidor utgöra en ganska full"komlig genomgång, med temligeu stark glasglans.
"Ur detLa prisma erhölls~ ehuru ej särdeles lätt,
"genom utslagning diagonaliter , trenne andra
"svagt glasglänsancLe genomgånI!',
"gar. Närstående figur förestäl/, .: '\"
"ler en genomskärning af det
mI
""l
o
b'l
,11
.:;a unel a a f genomgangarne
1"dade prismat, vinkelrätt mot
"dess axel; r är den tydligaste "!
"genomgången.
Mätningen af
"dessa vinklar skedde å några
". x! y .'
"hitar med en WOLLASTONS Go:/
"nyometer med repetition, men
...
"!Jlineralets obenägenhet, att låta framkalla aunat
"än mycket små planer, samt dessas mindre full"komliga reflexion bidrogo till att mätllingarne
"ej blefvo så noggranna, som jag' önskat. Resul"tatet är följande:
I

l
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"1:0) 1':L-l) 89°58',6 af 10 Obsr. Pondus =0,0976.
2)
46',1 - 10 0,0222.
3)
52',6 - 10
0,Ot47.
4)
49',6 - 10
_ 1,ö-l50.
5)
51',1 - 10
2,3920.
"Sannolikaste värdet blir 89 u50',7 och dess
Pondus = 11,61 samt sannolika felet endast 0',14.
"2:0) 1': m- 1) 126°37',3 - 10 Obsr. Pondus =0,0965.
31',3 - 10 0,Oi89.

2j

-

3
4

39',2 - 10 32',1 - 10 -

-

0,0:1970,0867.

"Sannolikaste värdet = 126°34',1 och dess
"Pondus =2,286.
"3:0) m: l--t) 143°34',5 - 10 Obsel" Pondus = 0,1045.
32',3 - 1O 0,0868.
;'Sannolikaste värdet = 143°33',7 och dess
Pondus =8,062.
"Summan af dessa trenne vinklars supple.
"IUel1ter nI' således 1',9 öfver 180°. Sedan detta
"öfverskott hlifvit fördeladt i omvändt förhållall"de till pondera , blifva nämde suplementvinklar
"A'=90° 9',0 och till följe deraf A=89 6 51',o
"Y'=53°24','i
y =53°56',3
"X'=36°26',3
X_36°12',7
"Vi.nklarne hos det prisma, som bildas af
"genomgångarne J torde således vara i det nät'·
"masLe följande:
"m:M= 72°40',0 8 )
m:l =143°33',7
M:L= 143°47',3 a)
;'r:m = 126c35',3
"r:1Jf =126° 3',7 a)
1':l = 89°51',0.
"De mecl a) betecknacle äro beräknade. r: M
"kunde endast mätas approximativt.
.
"De vinklar derenlOt, som skulle bestämma
"änclplanernas läge, harva endast högst grossim't
"kunnat bestämmas medelst reflexion af pålim"made glimmerhlad, som föl' hvarje mätning- hJif-
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"vit nlinst t\'enne gånger förnyade, ofta med en
"eller två graders olikhet i resultaten; och erhölls
"r':F-l0]O~6'

r:G=111°17' r':(L)=119°JO'
F:G=142°59' r':f) =120°10'
.
D.'(L)=13004G 1
':Planerna F och L tillhöra forstlliimde sne"da prisma mecl sektion af ett trapez. F är ett
;'r: L =118°44:

"temligen jemnt plan, funnet il. ett par kristaller.
"L liknar en brottyta, men, jemte F och r, rä;'dande å ll~lgra bitar. G ~ir temligen plant med
"strekning af ett annat plan (D?). r', IJ och (L)
"gå tillsammans i ett trubbigt hörn å en kristall,
"men D och (L) likna mycket brottytor. . Sp~lr
"föreflllllas efter en genomgång, SOI11 gÖl' omkring
"127° med r, val'ande kanten emellan dessa pla"ner ej fullt vinkelriit mot kanten 1':111. Ehuru
"det ej lyckats mig alt kunna sammalljemka
"dessa planer, har jag dock ansett de gjorda 014
"servationerna böra antecknas."
"Leucophan synes utan tvifvel höra till ett
"af de klinometriska systemen, i hvilka åtmill~
"stone en axel lutat, och ehuru prismats ilnd"planer ej kunnat bestämmas, så tyckes dock deras
"irregularitet h~invisa på det triklinometriska syste"meL eller das Ein- und Ein-gliedrige System."
Anm. "Den stota noggrannhet, sont er"bölls af den 4:e och 5:e observations~serien, i
"jemförelse med den af den 2:.1 och 3:e å samma
"planer, ar en fåljd deraf, att jag, vid förrnämde
"mätningar, begagnat en å gonyometern provisio"nelt anbragt tub med hårkors, så inriittad, att
"ytan af fönstrets reflekterade bild förminskades
;'några tusen gånger, hvarigenom kristallplanet
"reflekterade en proportionelt större mängd ljus,
"så att miren å fonstret nu kunde ses 11lecl en
"ojemnflir1igt större tydlighet, nn med blotta ögat
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"eller med en förstorande tub. Denna föriind"ring fl gonyomet.ern hoppas jag ·skall komma att
"sätta kristaUografen i tillfälle, att, med större
"precision tin hittills, kunna mäta kristaller med
"ofullkomlig reflexion och lik "t-il bespara hOllOlIl
"ögats ansträngning,· h nlrföre jag ernar utföra
"denna ide, kombinerad med den att förrätta in-o
"centreringen med tillhjelp af ett horisontelt mi"kroskop med hårkors, som tillika kan tjena att
"miita matta kristaller, och torde jag framdeles,
"sedan -en så heskaffad gonyometer blifvit utförd
"och till sin heskaft'enhet undersökt, få äran till
"Kougl. Acadcmien inlel11ua en heskrifning der"öfver."

Blt2srärsfärluUlanden.
Föl' sig på kol smälter lellcophan lätt och
stilla till en klar, något v iolett reda, som kan
fladdras oklar och sedan svårligen låter hlåsa sig
klar igen.
l fosfol'salt löses lätt och ger en af kiselsyra opaliscrande perla.
l borax löses i ytterst stor qvantitet till en
ametistfärgad perla, som ej kan fladdras oklar.
~lIed litet soda smälter till en oklar kula:
med 111e~'a breder ut sig öfver kolet. - På platinalöf manganreaktion.
Blandad med smält fosforsalt och i ella ändan af ett öppet rör geuom hlåsrärslågan upphettad, utvecklas kiselhaltig fluorvätesyra, inuti röret af.sätta sig hvita fläckar af kiseljord och
ett i andra ändan inskjutet fernhackspapper blir
gult.
Kemisk analys.
Sedan genom forutgången qvalitativ undersölming beståndsdelarne hlifvit funna, företogs
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dcn q,-antitaLiva analysen. Dct slammade och l
oljchad torkade mineralet blanclac1es noga med
kolsyradt natron och brändcs. Massan, som var
ViiI finten och af en hlågrön färg, utlakades med
,'armt vattcn; det olösta togs pfl filtrull1 och tvättades "ganska viiI. Lösningen tillika med tv;ittvattnet afdunstades till mimlre volulll, h varefter
kolsyrad ammoniak tiUsa ltes tin det upplöstas
utfällning, och lösningen intorkades i vattenbad,
löstes ~Inyo och försattes med kolsyrad ammoniak
samt intorkades. Det som nu, eftcr tillsatt vatten, återstod olöst upptogs pä filtrlll11 och förenades med dct, som återstod Yid massans första utlakning. H:irur afskildes nu kiselsyran på vanligt sätt. Ur solutionen utfälldc kaustik ammoniak berylljordell jemte litet mangan, hvilka åtskildes genom behandling med kaustikt kali,
hvarefter herylljorden förmedelst kaustikt ammoniak lltflilldes ur lösningen, seclan den förut blifvit med syra neutraliserad.
Ur lösningen, filtreracl från Htllningen mecl kaustik ammoniak, utfälldes kalkjorclen med oxalsyrad ammoniak. Tillika utfälld mangan frånskildes och kalken bestämdes både såsom kolsyrad och svafvelsyrad.
Med hydrothyon-umJUolliak utfälldes ur den återstående solutionen litet svafvelmangan, som löstes
i saltsyra, IlVarefter mangan utfälldes mecl kolsyradt natron i kokning.
Kiseljorclen pröfvades pol sin renhet, genom
be.handliug med en lösning af kolsyraclt natrOll.
Den hänid efter en längre fortsatt kokning qvarblifna återstoclen togs på filtrum och brändes,
hvarefter dess vigt afdrogs från vigtell af den
erhållne kiselsyran. På samma sätt som förut
utdrogos och bestämdes i elen nä mda återstoden
små q\'alltitcter af kiseljord, herylljol'd, kalkjord,
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och manganoxidul. - Ur herylljorclell o~h kalkjorden afskildes, efter bränning och Y[igning, små
portioner kiseljord.
Den solution, som filtrerades fdln den, genom
tilJsatt kolsyrad ammoniak och efterföljande intorkningar, afskilda olösliga f,terstoc1en, och hvilken lösning, utom kolsyradt natJ'Ou, äfven höll
iluornatriulll, mättades i silfverkärl försigtigt med
saltsyra, hvarpå den, efter aU hafva stått orörd
i flera _dagar för att gifva kolsyran tid att fullkomligt aflägslla sig, öfverlllättades med kaustik
ammoniak och slogs i en flaska, der den {orsattes med en frisk lösning af chlorcalcium, till
IlVilken förut yar fogad litet kaustik ammoniak.
Den härigenom uppkomna slemmiga fällningen
tick, med uteslutande af luftens tilltr~lde, sätta
sig, b varefter den klara lösningen afsilades och
fällningen sedan bragtes på filtrum, tvättades väj,
glödgades Qch vägdes. En ringa halt af kolsyrad
kalk utdrogs med en liten (jvalltitet mycket utspädd saltsyra, för att erhålla rätta Yigten af
fluorca1cium. Fluorhalten bel'iiknades härefter.
Till alkalihaltens besWmrnande uppvägdes
en större pOl,tion, likaledes slaJ1lrna~lt och i oljebad tOl:kadt, mineralpulver , som i platinadegel
dekomponerades med fluorVätesyra. Efter fullständig sönderdelning, tillslags svafvelsyra, hvarpå
massan afdunstades till torrhet och glödgades svagt,
begöts med litet saltsyra och, sedan denna fått
tillräckligt länge verka, tillslogs mycket vatten,
då efter uppvärmning en fullkomligt klar solution erhöl1s, utan någon rest. För att kontrollera
den föregående analysen uttogs och bestämdes
häri heryUjordcn, kalkjorden och manganoxidulen på lika sätt som förut. Sedan mangan med
hJ'drothyon-ammoniak blifvit utfälld och i den
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afsilac1e solutionen genom saltsyra den öfverskjutande hydrothyon-amllloniaken förstörd, och svaflet sedan frånskilclt, afdullstades till torrhet. Den
torra massan bragtes i en porslinsdegel, der ammoniak-salterna och öfverskottet af svafvelsyra
försigtigt genom upphettning och glödgning bortdrefvos. Sedan de glödgade salterna blifvit lösta
i vatten, tillsattes ättiksyrad baryt. Den svafvelsyrade baryten afliltrerades och den genomgångna
solutionen afduustades till torrhet, hvarpå torra
massan uppglödgades för att förstöra de ättiksyrade salterna. Sedan de kolsyrade alkalierna hlifvit löste i vatten och affiltrerade, förvandlades de
till chiorider och vägdes såsom sådane. En liten
halt af kali afskildes på vanligt sätt genom tillsatt platinachIorid och alkohol. Skillnaden mellan den ur kalium- platinachioriden beräknade
cblorkaliumhalten och den förut funna vigten af
båda chioriderna utvisade siHunda vigtell af chIornatrium, efter hvilka vigter halten af kalium och
natrium -heräknades.
Sålunda erhölls:
Kiselsyra ••.• 47,82 Syrehalten
Berylljord '" 11,51
Kalk jord . . , . 25,00
7,02 l
Manganoxidui . 1,Ot
0,23j
Kalium . . ..
0,26
Natrium. . . .• 7,59
Fluor .
6,17
99,36.

24,84-

7.

3,58

1.

7,25

2.

Med detta resultat insWmmer följande formel

2NF1+3GS+6Csa
som lllotS\'arar den kemiska

2NaFl+ ReSl+6CaSt
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Det härefter beräknade
Kiseljord . . •.
Berylljord • .•
Kalkjord . . . .
Manganoxidui .
Kaliurn • . . ..
Natrium
Fluor • . . . .

resultatet blir:
49,20.
11,72.
25,10.
1,03.
0,17.
7,09.
5,69.
100,00.

