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Sedan den lid, då mineralogerna började ana ehemiens 
betydelse för mineralogien och den förras inflytande på bil
dandet a f e tt vetenskapligt system för den senare, hafva 
dessa begge vetenskaper gjort snart sagdt omätliga fram
steg , genom hvilka äfven deras inbördes förhållande (ill 
hvarandra knnnat allt mer och mer klart fatlas. Om ock 
m ineralogiens vigt för Chemien knapt någonsin kunnat ne
kas, dä m aterialierna för alla de undersökningar, hvilka 
inom den oorganiska Chemien förekomma, ju s t hemtas från 
de naturförem ål, som af miueralogien behandlas, har dock 
på långt när förhållandet icke varit detsamma, då frågan 
varit omvänd. Tvärtom ausägs mineralogieii länge, och an
ses äfven ännu af flere mineraloger, såsom en rent naturhisto
risk vetenskap , till fö ljehvarafden  behandlades enligt sam
ma grunder, som den egentliga naturalhistorien eller zoolo
gien och botaniken. Först i senare tider och hufvudsakli- 
gen genom BerzeBU odödliga förtjenster om icke mindre mi
neralogien än Chemien hafva dessa vetenskapers verkliga 
förhållande till hvarandra börjat fullt inses. Han ra r  1 
sjelfva verket den fö rste , som yrkade mineralogiens (d . v. 
s. den speciella mineralogiens eller oryktognosiens såsom 
W erner kallade den) rent chemiska behandling, och hans 
åsigt har sedan allt mer gjort sig gällande, ehuru icke utan 
ett iifligt motstånd a f de mineraloger, hvilka, utgående fråu 
ren t naturhistoriska eller blandade naturhistoriska och che
miska grunder, sökt mer eller mindre conceqvent vindicera



mineralogiens sjelfständighet såsom vetenskap och dess obe

roende af hvarje annan.

Då euiedlerlid, dessas bemödanden oak tad t, chemiens 

stora betydelse för en vetenskaplig minéralogie knappt längre 

kan nekas, visar sig äfven, nu mer än någonsin , beliofvet 

af en möjligast fullständig kunskap om m ineraliernas che- 

miska sammansättning. En sådan är, nemligen enligt Ber- 

zelii åsigt af vetenskapen, nödvändig icke blott fö r bestäm 

mandet af de särskilda m ineralierna, utan äfven för den 

system atiska anordningen af det hela, och ernås endast 

genom noggranna inineralanalyser.

Ehuru många och bland dem de största chem ister länge 

och ifrigt sysselsatt sig med denna vigtiga del a f  Minera

logien, å terstå r dock ännu ett betydligt antal mineralier, 

livilka till sin chemiska natur äro ofullkomligt kända, hvar- 

till ytterligare med hvarje år komma nya fullkom

ligt obekanta. Men icke nog dermed. H varje framsteg, 

som den chemiska analysen gör, genom upptäckande an

tingen af något nytt grundämne eller af nya och bättre 

methoder för de redan kändas åtskiljande, medför nöd

vändigheten af ett återtagande af äldre analyser. Då så 

ledes för arbeten af detta slag alltid förefinnes ett rikt 

fält, för hvars bearbetande mångas förenade bemödanden äro 

nödvändiga, ä r hvarje, om ock ringa, bidrag dertill icke 

utan vigt. För de mineralanalyser, som i det följande an

föras, hoppas jag  af denna grund ett mildt bedömande af dem 

livilka sjelfva lagt hand vid detta slags undersökningar och 

således af egen erfarenhet känna de svårigheter, som der

med äro förenade.



1. Aigalinatolitli från China.

Från älilre tider Ullhaka hafva från China till Europa 
införts sm ärre  i sten arbetade bilder af menniskor, djur, 
bloininor o. s. v ., Iivllkas ofta egendomliga former vjttna 
oiu d e ra s  ak ta  chlnesiska ursprung. De ansågos länge af 
m ineralogerna bestå af Speckstcn (så kallad Cliinesisk Speck- 
s te n ) , till dess Klaproth 1797 v isade*), att tveiine af ho
nom analyserade chineslska bildstenar egde en från Speck- 
steuens helt och hållet afvikande chemisk sam mansältiling, 
till Hilje livaraf han ansåg dem tillhöra ett eget mineral, 
hvilket han kallade Agalmatolith (ß ildstein). Denne Klap
roths upptäckt bekräftades af Vauquelin **) genom com
parativa analyser anställda med tvenne Specksteuar och en 
cliinesisk Agalmatolith, hvarvid han fann, att denne senare 
utom k iselsyra, lerjord, jernoxld och vatten, hvilka bestånds
delar Klaproth redan funnit, äfven Innehöll omkring 7 pro
cent kali. Agalmatolithens kalihalt medgafs sedan, efter en 
förnyad analys, äfven af Klaproth ***). Sederm era har 
samma mineral blifvlt analyseradt af John och Thomson 
med resu ltater i det närm aste öfverensstämmande med de 
förut funna, hvarigenom således Agaimatolithens qualitativa 
cheiniska sammansättning synes vara bekant. Detsamma 
kan dock icke sägas om dess quantitativ a , dä ingen af 
dessa nämnda analyser ger någon säker chemisk formei, 
livilken ännu å te rstå r att genom nya noggrannare analyser  
tluna.

* )  B e it räge  xur  chemischen Kcnntn iss  d e r  M ii icra lkorper  
Z w e i te r  B and .  Posen  und Berl in  17D 7, j>. 1 8 4 .

J o u r n a l  des Mines IV:o 8 8 ,  p. 2 4 1 .
* * * )  B e i t r ä g e  etc.  F ü n fte r  B and. B e r l in  und L e ipz ig  1 8 1 0 ,  

p. S I .



Emedlertid tillhöra, l motsats mot livad Klaproth sy

nes antaga, icke alla frän China kommande och Speckste- 

nen till det yttre liknande bildstenar Agalmatolithcn, emedan 

en del af dem äro talkjordssilicater. Dessa senare , ehuru 

genom de yttre charactcrerne närmande sig till Agalmato- 

lith , skiljas dock med lätthet frän densamma genom olika 

reactioner med koboltsolution för bläsröret, då de förre 

visa talkjordens reaction, den senare lerjordens.

Ända till år 1834 antogo dorföre m ineralogerna, a tt 

alla ehinesiska bildstenar, hvilka man med tillhjelp af biås- 

rö ret fann reagera för lerjord, voro Agalmatolither, d. v. 

s. hade en med de af Klaproth och Yauquelin analyserade 

Bildstenarnes analog sammansättning. Detta år meddelade 

Lyclmell i Kongl. Vetenskapsacademiens handlingar p. 101 

en analys af en så kallad Agalmatolith från China, bland 

hvars beståndsdelar kali alldeles saknades, hvarjemte tillika 

Agalmatolithens öfriga hufvudbeståndsdelar, kiselsyran, ler

jorden och vattnet, förefunnos i relativa förhållanden, hvilka 

betydligt afveko från dein Klaproth och Vauquelin funnit. 

Denna analys af Lychnell har varit en af hufvudgrunderna 

för den åsigt nyare mineraloger synas benägna att antaga, 

att nemligen under det gemensamma namnet Agalmatolith 

inbegripas tlere, till y ttre egenskaper sinsemellan snarlika, 

men det oaktadt väsendtllgen olika mineralier. För ?.fgö- 

randet af denna fråga syn tes, dä jag  dertill egde tilUälle, 

ett återtagande af Lychnells analys vara af sä mycket 

större vigt, som denna analys står alldeles ensam och utan 

att af någon hvarken äldre eller nyare bekräftas.

M aterialet till sin analys erhöll Lychnell af en stuff, 

som tillhör Kongl. Universitetets i Upsala mineralsamling, af 

hvilken, då sådant utan någon skada för den sam makande 

sk e , äfven jag  erhöll material till en ny analys. Resulta

tet af denna, hvilket afvek så väl från Lychnells, som från



ile rp so Jta te r, hvilka erhållits af ofvan nämnda cheinister 
vid d e ra s  analyser af Agalmatolithen, föranledde en g ransk 
ning a f de i nyssnämnda samling under delta namn fö re 
komm ande staffer, htnrvid åtskilliga funnos i yttre cliarac- 
te rer sä  öfverensstämm a med den nu analyserade, att de
ras fnillkomliga identitet derated knapt kunde betviflas. Af 
dessa liar jag  analyserat tvenne och dervid kommit till re 
su lta ter, öfverensstäuim ande med det af den första ana
lysen.

Den väg ja g  vid dessa analyser gått har för alla tre 
varit densamme med blott en liten förändring vid den tredje.

a )  M ineralet, pnlveriseradt och uthredt på ett urglas, 
in sattes under en låg glasklocka öfver högst concentrerad 
svafvelsyra. Efter tvenne dygn vägdes detsamma och in
sa ttes äter öfver en ny quantitet svafvelsyra. Detta repe
te rades hvarannan dag, så länge någon förminskning i vigt 
egde rum, Uvarefter mineralpulvret flyttades i en liten vägd 
platinadegel, hvari det ä nyo torkades flera dygn öfver 
svafvelsyra till aflägsnamle af den under flyttningen möjli
gen iusupna hygroskopiska fugtigheten. Sedan degeln med 
mineral pulvret derelter blifvit vägd till bestämmande af mi
neralets vigt, bestämdes glödgningsförlusten på vanligt sä tt 
genom en half timmas stark glödgning öfver en spritlampa 
med dubbelt luftdrag. En fjerdedels timmas förnyad stark 
glödgning ändrade vigten icke det ringaste. Förlusten an
togs vara vatten. Stenpulvrets färg, som före glödgningen 
var hvit med en nästan omärklig dragning till g rå tt, var 
efter densamma fullkomligt snöhvit,

b )  Det derefter slammade och glödgade stenpulvret 
bestämdes till sin vigt, blandades i samma platinadegel, 
hvam ti det blifvit glodgadt och vägdt, noga med fyra gån
ger sin vigt kolsyradt natron och glödgades tre fjerdedels 
timma öfver en spritlampa raed dubbelt luftd rag , med an 



vändande tillika under den sista fjerdedels timman af den 

P la ttnerska biåsapparaten. Den afsvalnade m assan, hvilken 

varit fullkomligt smält och hade en nästan ren t hvit färg, 

löstes med vanliga förslgtighetsm ått i utspädd chlorväte- 

syra, afdunstades till torrhet och genomfugtades med con- 

een trerad  chlorvätesyra. Efter flera timmars förlopp till

sa ttes slutligen vatten , hvarefter klselsyran afsk iljdes, tvät

tades, torkades, glödgades och vägdes.

Då vid den första analysen en k iselsyrehalt erhölls, 

som väl var mindre än den Lychnell vid sin analys a f  sam

ma mineral funnit, men tillika betydligt stö rre  än den för 

Agalmatolithen vanligen uppgifna, förmodade ja g  a tt hvar- 

ken Lychnell eller jag  haft mineralet fullständigt decom- 

poneradt. Den vägda kiselsyran blandades derföre å ter 

med tre  gånger sin vigt kolsyradt natron och brändes ånyo. 

Då m assan derefter behandlades ined saltsyrehaltigt vatten 

löste den sig inom mindre än eu timmas tid fullständigt 

och utan att lemna det ringaste olöst, e tt o jäfaktigt bevis 

att m ineralet nu var fullständigt decomponeradt. Den genom soT 

Iutionens afdunstning afskiljda kiselsyran gaf uttvättad, to r

kad och glödgad en vigt, som noga öfverensstäm de med 

den förut funna. A tt genom kiselsvrans lösning i en so

lution a f kolsyradt natron, ytterligare pröfva densamma ansågs 

öfverflödigt, då mineralets fullständiga decomposition icke 

kunde dragas i tvifvel. Likaså vid de följande analyserna, 

dä dessa visade en halt af kiselsyra. som n ära  öfveiens- 

stäm de med den, som fanns vid den första ; vid dessa iröf- 

vades kiselsyran derföre endast för h låsröret med kols/radt 

natron, då den alltid gaf en klar, larglös glasperla.

c )  Den från kiselsyran afflltrerade, sura, svagt gilak- 

tiga solutionen, ökad med kiselsyrans genom afdunsning 

coneentrerade tvättvatten , fälldes med caustik ammonak i 

ringa öfverskott. Fällningen, som var hvit, samlade* pä



ett lflltrum, tvättades och behandlades på vanligt sä tt med 
en lkokande solution af caustikt kali. Den löste sig  dervid 
näst;an fullständigt, med quarlemnande af endast ett ringa 
rödb)runt residuum, hvilket togs på filtrum, uttvättades, glöd- 
gadees svag t under luftens tillträde och vägdes. Det gaf 
för lb låsröret endast jernoxidens reaction.

d) Den alkaliska solutionen från c ) ,  ökad med jern- 
oxidiens tv ä ttva tten , m ättades med cldorvätesyra, då vid 
de fförsta dropparnes tillsättande en liten fällning bildade sig, 
som genast å te r lö s te s; ett tecken att en tillräcklig quan- 
tite t caustik t kali blifvit använd. Solutionen fälldes med 1 
öfve:rskott tillsatt kolsyrad ammoniak. Fällningen togs på 
flltruun, u ttvättades noga, to rkades, glödgades och vägdes.

e )  Sedan a f den sålunda vägda lerjorden ett litet prof 
försiökts för biåsröret med koboltsolution, då den alltid gaf 
en iren blå färg, löstes den med tillhjelp af värme i chlor- 
väte;syra. Dervid bief en ringa cpiantitet kiselsyra olöst, hvars 
vigt bestämdes och lades till den för kiselsyran förut funna.

f)  Den efter den jernhaltiga lerjordens frånskiljande 
i c)> erhållna, fullkomligt färglösa, lösningen blandades med 
det till den samma hörande, afdunstade tvättvattnet och 
förssattes derefter med en lösning af oxalsyrad ammoniak. 
Efte;r 24 timmars digestion vid en tem peratur af ungefär 
+  3 0 Q till -F 40° hade en ringa fällning af kalkjord bil
dat sig, hvilken tagen på filtrum, tvättad och torkad glöd
g ades försigtigt och vägdes. Fuktad med en concentrerad 
soluition af kolsyrad ammoniak, och å nyo lindrigt glödgad 
å te rg a f den alltid samma vigt oförändrad. Af den kolsyrade 
kalkjordens vigt beräknades sedan kalkjordens.

g) Till den sålunda från kalkjord befriade solutionen, 
blanidad med tvättvattnet från den oxalsyrade kalkjorden, 
sa tte s  caustik animonik i öfverskott och phosphorsyradt



natron. Efter 24 timmars digestion hade en ringa krystal- 

linlsk fällning af halft phosphorsyrad ammoniak-talkjord af- 

sa tt sig , hvilken, tagen på filtrum, tvättades med vatten 3 

till 4 gånger eller till dess det genomgående vattnet i den 

understående, fri ammoniak och phosphorsyradt natron hål

lande solutionen, frambragte en svag opaliscring a f ånyo 

utfälld half phosphorsyrad amomak-talkjord. Den på filtrum 

varande fällningen torkades, glödgades och vägdes. Af 

den genom glödgningen till phosphorsyrad talkjord förvand

lade halft phosphorsyrade ammoniak-talkjordens vigt beräk

nades talkjordens. Vid den tredje analysen fanns vid 

talkjordens utfällning medelst ammoniak och phosphorsy- 

radt natron endast ett ovägbart spår af en krystalflnisk 

fällning.

Emedan genom försök, gjorda för b låsröret med den 

vid de tvenne första analyserna erhållna phpsphorsyrade 

talkjorden, spår tycktes visa sig till en ringa halt af en 

metalloxid, inleddes vid den tredje analysen vätesvada i 

den solution, hvarur kiselsyran blifvit afskiljd. Solutionen 

opaliserade dervid utan att någon fällning bildade sig. Den 

m ättades derföre med gas och lemnades, skyddad mot luf

tens inverkan, under 24 timmar, efter hvilkas förlopp den 

klarnat och afsatt en ringa gul fällning. Denna togs på 

liltrum, tvättades med genom kokning luftfritt vatten och 

torkades. Då filtrum förbrändes till aska, anlog den en 

svart färg och då den glödgades i en liten platinadegel 

förorsakade den matta fläckar på platinan. Den gula fäll

ningen var således sannolikt tennsnltid, hvilken under glödg- 

ningen öfvergått till tennsulfuret, som är svart och angri

per platinan. Det svarta tennsulfuretet vägde icke fullt 

en half milligramm. Att den funna tennhalten icke härleder 

sig från de använda reagentierna visade sig genom prof, 

anställda medelst vätesvafla både med det destillerade vat

ten och den chlorvätesyra. hvilka begagnats och hvilka der-



vid runnos fullkomligt rena. Efter tennets frånskiljande 
befriades solutionen frän vätesvafla genom uppvärmning.

F ö re  talkjnrdens utfällande pröfvades solutionen å te r  
m edelst ainmonium-sulfhydrat, hvilket icke visade spår a f 
någon quarvarande metalloxid. Det använda ammonium- 
su lfhydratet sönderdelades med clilorvälesyra, solutionen fil
tre rades från det afskiljda svallet och öfvermättades med 
caust. am m oniak, hvarefter talkjorden utfälldes på ofvan 
anförda sä tt.

■ ✓
Sannolikt fanns äfven i de begge förut analyserade 

stofferna e tt litet spär af ten n , hvilket i följd af gången 
vid dessa analyser icke blef särskildt synligt, utan dolde 
sig bland talkfällningen. Jag  sluter detta af den otydliga 
m etall-rcaction, som  den vid dessa analyser erhållna talk
jorden visade och hvilken, såsom i det föregående är an
fört , föranledde den förändring a f Operationsmethoden, 
som vid den sista  analysen afskiljde den ringa tennhalteu.

Vid beräkningen af de resultater analyserna gifvit har 
ja g  lagt till grund de atom vigter, hvilka Rammelsberg be
gagnat i sitt arbete Handwörterbuch des chemischen Theils 
der M ineralogie Abtheil. I. II. med supplemeuterna I— III. 
Berlin 1 8 4 0 — 1847.

■A)  En stuff, skuren i form a f en oval skifva 
med i  zirater utarbetade kanter.

Vid ena kanten var en liten bit afsågad till Lychneils 
anal)s.

Mineralogiska cbaracterer: B rottet finsplittrigt. Fett- 
glans. S tarkt genomlysande. I.just grähvit med några få 
mörkröda, flammande ådror. S trecket hvitt. Mild. För 
känseln fet. Ilärdheten =  2,5. Specif, vigtcn =  2,812.

Lychnell uppger den specif, vigten att vara 2,73. Vid 
flera i anledning af denna uppgift gjorda vägningar fann



jag  den hos olika hllar, dä vattnets tem peratur sä ttes =

+  4 ° , 1 *), högst =  2 ,813  och lägst =  2 ,811 . De vägda

bitarne hade mineralets rena, nästan hvita färg  med några 

fä insprängda röda punkter. En sådan lemnades efter en 

vägning 20 timmar på den hydrostatiska vågen utan att 

genom insugning af vatten märkbart förändra sin vigt.

För blåsröret: I kolf antar den en gräaktig  färg och

ger vatten. I tång visar den inga tydliga tecken till sm ält

ning, antar en snöhvit färg och undergår för öfrigt ingen

förändring. Af borax löses den lätt till e tt klart, färglöst

glas. Af phosporsalt angripes den icke eller åtminstone 

högst obetydligt. Af soda löses den under gasutveckling

till en oklar perla, som blir svårsmält i den mon mer af 

mineralet tillsättes.

Vattenhalten fanns =  5,16 procent.

Till analysen användes 1,974 gramm. Den gaf 

med ett litet öfverskott;
Kiselsyra —  —  —  —  —  1,373.

Lerjord —  —  —  —  —  0,595.

Kalkjord —  —  —  —  —  0,004.

Talkjord —  —  —  —  —  0,003.
1,977.

eller i p rocen t, med vattenhalten inräknad: 

Kiselsyra —  —  65,96 håller syre 34 ,27 .

Lerjord —  —  28 ,58

Jernoxid 0,002.

Jernoxid
Kalkjord
Talkjord
Vatten

0,09
0 ,18 .
0,15.
5,16 4,59.

100 ,12 .

D enna reduc t ion  5r i de t  följande al l t id  iakttagen



Lyciinell fann:

KIselsyra
Lerjord
Jeruoxid
Talkjord

72,40.
24 ,54 .

2,85. 
E tt spår.

99 ,79.

Den stö rre  kiselsyrchalten kan lätt förklaras derige- 
nora, a tt Lychnell, som verkställde bränningen med kolsy- 
radt kali öfver en spritlampa, utan tvifvel icke lyckats få 
mineralet fullständigt decomponeradt och icke blef detta 
varse , emedan han synes hafva underlåtit a tt pröfva kisel- 
syrans renhet. Att han öfversåg kalkjorden förklaras å ter 
d era f, att han utfällde lerjorden och jernoxiden med kol- 
sy rad ammoniak, hvarigenom han erhöll dessa blandade med 
kolsyrad kalkjord. Den större  halten af jeruoxid torde 
måhända vara uppkommen derigenom, att han icke tillräck
ligt befriat mineralet från de mörkröda ådror, hvaraf det 
här och der genom sättes. Ilau uppgifver dessutom, att mi
neralet icke innehåller chemiskt bundet vatten, emedan han 
vid dess glödgning endast flck en förlust af 1,35 procent, 
hvilken han tillskrifver hygroskopiskt vatten. Ur sin ana

lys härleder han formeln A l S i 5.

B ) En stuff i form a f  en mansbild i sittande 
ställning.

Denna öfverensstämmer så  väl i sina y ttre characle- 
re r  soin i sitt förhållande för biåsröret fullkomligt med den före
gående.

Dess specif, vigt, tagen af en bit, som innehöll In
sprängda mörkröda punkter fanns =  2 ,814 . En liten full
komligt ren bit gaf 2 ,810 och fanns icke insuga vatten.



Till analysen användes 1,781 gramm. Den gaf: 

Klselsyra —  —  —  —  1,247.
Lerjord —  —  —  —  0,525.
Jernoxid —  —  —  —  0,001.
Kalkjord —  —  —  —  0,003.
Talkjord —  —  —  —  0,001 .

1,777.

således 1 procent, med vattenhalten Inräknad:

Klselsyra —  — 66,38  håller
Lerjord —  —  27,95  —
Jernoxid —  —  0,06 —
Kalkjord — —  0,18.
Talkjord —  —  0,06.
Vatten — —  5,20  —

99,83.

C) En stuff, arbetad i form a f en på en cubfor- 
mig fot hvilande drake.

Färgen är blekt halmgul. O likfärgade, flammande 

ådror föreflnnas icke. För biåsröret i kolf antar den en 

något intensivare g rå färg än de föregående, hvilka den 

föröfrigt liknar.

Specif, vigten fanns =  2 ,817. Under vägningen 

tycktes biten genom insugning af vatten ändra sin vigt, 

hvarföre den omvägdes sedan den några dagar fått torka. 

Den specif, vigten fanns då före insugning =  2 ,816  och 

efter =  2 ,820 .

syre 34,49 
—  13,05

7 ,47 .

3,<J° ) l 3 ,0 7 .  2 ,8 3 . 
0,02J

4,62.



Till analysen användes 1,681 graiuui. Den gaf: 
K iselsyra —  —  —  —  —  1,163.
L erjord — —  —  —  —  0 ,510 .
Jernoxid  —  —  —  —  —  0 ,005 .
K alkjord —  —  —  —  —  0,004 .
Talkjord —  —  —  —  —  spar.
Tennoxid —  —  —  —  —  spür.

1,6827“
eller:

K iselsyra —  —  65 ,65  häller syre 34 ,11 . 7,51.
L e r j o r U  2 8 , T 9 ----------- > ^ , 3 , 5 2 .  2 ,98 .

> ,08/Jernoxid —  —  0 ,28  —  —
Kalkjord —  —  0 ,23 .
Talkjord —  —  spår.
Tennoxid —  —  spär.
Vatten —  —  5,11 —  —  4,54. 1.

100,067“

Den chemiska formel, som ur dessa analyser otvunget

följer är Ä l ^ S i 5 +  2 1 Ï ,  hvllken förutsätter a tt syre- 
quantiteterne i vattnet, lerjorden ocli kiselsyran förhålla sig 
till hvarandra som 2 :  6 : 15 eller som 1 : 3 :  7,5, ett för
hållande, som den sista  analysen nästan exact och de begge 
törsta nära gifvit. Denna formel fö ru tsä tter:

K iselsyra —  —  —  —  —  65,66.
L erjord _ _ _ _ _ _  29,22.
Vatten _ _ _ _ _  5 ,1 2 .

100,00.

Genom dessa analyser synes således vara afgjordt, a tt 
blaud de hittills så kallade Agalmatoliterna förekommer å t
minstone ett m ineral, hvars chemiska sammansättning helt 
och hållet afviker från den egentliga, af Klaproth och Vauque-



lin bestämda, Agalinatollthens. Det skiljer sig  föröfrlgt från 

denna, åtminstone från de stulfer deraf, hvilka ja g  haft till

fälle att se, derigenom att det ä r starkare  genomlysande, 

att dess glans ä r mera vaxlik och att dess specif, vigt, att 

sluta af mina ofvananförda vägningar, constant ligger mellan 

2,81 och 2,82.
Deremot finnes e tt annat till det y ttre helt och hållet 

olika mineral, af hvilket man eger en analys, som närm ar 

det till det nu bestämda. Detta är den af Rammelsberg 

analyserade Pyrophylliten frän Spaa *). Han fann den inne

hålla :
Kiselsyra —  —  —  —  —  6 6 ,1 4 .

Lerjord —  —  —  —  —  2 5 ,8 7 .

Talkjord —  —  —  —  —  1,49.

Kalkjord —  —  —  —  —  0 ,39 .

Vatten —  —  —  —  —  5,59 .

99 ,48 .

Ur denna analys härleder Rammelsberg för Pyrophyl

liten formeln A ! S i  3+ H  inen medger tillika, a tt med analy

sen öfverensstämmer något bättre ( A I S i 3+ H ) + ( Ä i S i 2+ H ) ,  

hvilken formel Berzelius vid refererandet a f Rammelsbergs

analys**) äfven skrifver A l ?S i5+ 2 H .  Om den senare ur 

Rammelsbergs analys för Pyrophylliten härledda formeln ä r 

den rätta, så följer deraf, att det af mig analyserade mine

ralet är en tä t varietet af densamma, till hvilken det så 

ledes i ett rent chemiskt mineralsystem m åste hänföras.

* )  PnggendorflTs A nna len  d e r  Physik  und C hem ie  L X V I I I  

p. 3 1 3  och I la n d w ö r te r b u r c h  des Chern. T hc i ls  d e r  Min. S u p p l .  

111 p. 1 0 1 .
* * )  Å rsb e rä t t e l s e  om fram stegen  i K em ie  ocb M ine ra log i  

afgifven d. 15  M ars 1 8 4 7 .


