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1 naturen  förekom m er en klass af mineralier, hvilka 

hufvudsakligen bestå  af Antimonsvalligt svafvelbly i 

flere olika m ättniiigsgrader. Till denna klass hörer 

Boulangeriten, fö rs t upptäckt vid Molières i Depar

tem entet Gard i F rankrike, sam t undersökt af Bou

langer, en fransysk grufingenieur, efter hvilken mine

ralet sedan erhöll sitt namn. Samma mineral hade 

redan förut b3ifvitt funnet vid Nasafjell i Lappland, 

ehuru det då ansågs vara Antimonglans, men upp

lystes sedan vara Boulangerit genom en undersökning 

af Thaulow, som  föreslog dess benäm ning; sedan upp

täcktes det i två särskilda grufvor vid Nertschinsk, 

(derifrån undersökt af Bromeis och Briicl); vid O ber- 

Lahr (af A bendroth) samt vid W olfsberg (af Bammels

berg). E t t  liknande mineral från Sala har någon tid 

varit kändt, men då det hittills icke blifvit analyseradt, 

har man icke varit fullt säker på dess identitet med 

Boulangerit, helst som biåsröret här ej erbjuder nå



got karakteristisk t kännem ärke. Då det sålunda 

ansågs värdt en undersökning, har den blifvit före

mål för närvarande uppsatts.

Den stuff, som blifvit undersökt, har benäget 

blifvit lemnad af H err Professoren och R iddaren Axel 

Erdm ann i Stockholm.

M ineralet förekommer vid Sala, åtföljdt a f  K alk- 

spath, Strålsten och Salit. Dess tex tur är finstänglig 

till fintrådig; trådarne parallela, radierande eller ore

digt böjda, och korsande hvarandra. F ärgen är 

m örkt blygrå; pulvret mörkare och, tillräckligt fint, 

nästan svart. Glansen är svag metallglans, hos de 

fintrådiga varieteterna närmande sig till sidenglans. 

Då man täljer m ineralet med knif, spritta spånorne 

högst obetydligt omkring. H årdheten är svår att 

bestäm m a, då mineralets trådar äro olika s ta rk t fä- 

stade vid hvarandra; men den synes närm ast vara 

=  5 , d. v. s. Kalkspathens, samt repar lindrigt 

blyglans, men icke zinkblende.

Biåsrörs förhållande. På kol sm älter lä tt under 

pösning och breder u t sig, då trådar af A sbest eller 

Am ianth (hvarom vidare nedanföre) framsticka ur 

den smälta m assan; luk tar svafvelsyrlighet och röker ; 

ger närm ast profvet blybeslag och längre derifrån 

antimonbeslag, under det a tt en del af blyet redu-



n
ceras till små kulor. Vid längre påblfisning förllyg— 
tigas profvet med qvarlemnande af en ringa, sam - 
m ansintrad, sm utsigt gulbrun, slaggig återstod. I 
kolf sm älter under ringa pösning, hvarvid e tt obe
tyd lig t sublim at bildas, bestående af e tt ringa spär 

svafvel och e tt ännu ringare af svafvel-antimon, hvil- 
ken sednare i början är svartgrå, men under afsval- 
ningen blir gulbrun. I öppet glasrör sm älter under 

pösning sam t ger svafvelsyrlighet, antimonsyrlighet 
och antimonsyra.

Boulangeriten löser sig fullständigt i stark, 
kokande saltsyra under utveckling af svafvelbunden 

vätgas, sam t med qvarlemnande af Amianthen.

Egentlig vigt. Se nedanför.

Analys. Vid Analysen följdes hufvudsakligen 
den i II. Rose’s ausführlicher H andbuch der analy
tischen Chemie B. II S. 4 6 7 . ff. framställda method» 

att m edelst to rr chlorgas förvandla mineralets sär
skilda beståndsdelar till chlorider, och sedan från de 

icke flygtiga bland dessa sednare medelst uppvärm
ning bortjaga och upphäm ta de flygtige. Vid be
räkningen af analysernas resultater hafva de atom - 
vigter begagnats, hvilka finnas uppgifne i de af 

W eber, såsom supplem ent till H. Rose’s ofvannämnde 
bandbok, särskildt utgifne atom vigts-tabeller.



F ör clilorledningen begagnades e tt g lasrör m ed 

tvenne utblåsta kulor och ungefärligen af sam m a 

form som det af Berzelius för dylikt ändam ål b e 

gagnade. l)ess vigt bestämdes. M ineralet, som ej 

behöfde vara särdeles fint pulveriseradt, to rkades 

först vid +  1 0 0 ° C., inlades sedan hastigt och fö r- 

sigtigt i rörets första kula, hvarefter röret väl ren 

gjordes. En to rr luftström  leddes genom detsam m a, 

hvarefter det hela vägdes. Denna operation förnyades, 

tills vigten ej m er minskades. Sedan vigten af de t 

för analysen använda m ineralet sålunda blifvit säkert 

bestäm d, förenades ku lröret med chlorledningsappa- 

raten. Utvecklingen af chlorgasen skedde m edelst 

saltsyra och brunsten. Gasen leddes genom en flaska 

innehållande litet concentrerad svafvelsyra; derpå 

genom e tt chlorcalcium -rör, som medelst cau tschuk- 

junctur var förenadt med det, m ineralet innehållande, 

kulröret. D etta sednares vinkelrätt nedåt böjda ända, 

lu fttä tt medelst kork inpassad i en flaska, slutade 

under ytan af en utspädd, och med något saltsyra 

blandad lösning af vinsyra, hvarmed flaskan till nära 

hälften var fylld. Denna sednare var åter på samma 

sätt förenad med en annan, med samma lösning 

likaledes till hälften fylld flaska, hvarifrån, genom 

e tt i korken äfvcnledes inpassadt alledningsrör, gasen



fick bortgå. På detta sätt passerade gasen genom 

vätskorna i båda flaskorna, hvarigenom förlust af de 

flygtige chloriderne med större säkerhet förebyggdes. 

Sedan gasutvecklingen börjat, angreps m ineralet ge

nast och lätt. N är tom rum m et i sista flaskan var 

fyldt med chlorgas, hvilket lä tt syntes af färgen, 

uppvärm des småningom och försigtigt den första 

kulan, i hvilken m ineralet låg. Härvid var nödvän

d ig t a tt  underhålla en jemn och ej alltför svag gas

utveckling, på det den oafbrutet fortgående gas

ström m en m åtte medföra de flygtiga chloriderne, 

hvilka vid det ringaste afstannande af densamma, 

föranledt af mineralets i synnerhet vid operationens 

början y tterst starka absorption af chloren, visade

benägenhot a tt gå tillbaka m ot chlorcalciumröret.
/

E fter tre  fjerdcdels timmes förlopp var mineralet 

fullständigt decoraponeradt. Röret afsprängdes då 

bakom första kul,an, som med sitt innehåll nedsattes 

i en bägare vatten . De flygtige chloriderne, som 

befunno k sig delis i andra kulan, dels i flaskorna, 

sammanfördes i e tt kärl. Sedan de flygtige och 

icke flygtige chloriderne sålunda blifvit från hvar

andra skiljde, undersöktes hvardera särskildt, hvarvid 

början gjordes med



Oc icke flygtigc Cliloridcriic.

l:o ) Den första kulans innehåll var till färgen 

smutsigt hvitt med fullkomligt bibehållande af d e t 

pulveriserade m ineralets textur. Sedan densam m a 

blifvit väl urspolad, tillsattes e tt par d roppar sa lt

syra. Största delen af kulans innehåll löste s ig ; 

endast obetydligt förblef olöst, med utseende af fina 

boraullsflockor eller pappersludd, som sim m ade om 

kring i vätskan, i följd af sitt högst fint fördelade 

tillstånd. Sannolikt härledde sig denna återstod från 

en i m ineralet inblandad högst fintrådig Am ianth 

(troligen Amphibol eller Strålsten). Solutionen fil

trerades. Den på filtrum qvarliggande, m ed vatten 

urtvättade A m ianthen öfverhälldes, ännu fuktig, några 

gånger med kaustik ammoniak, u rtvättades ånyo 

med vatten, glödgades och vägdes. I den kaustika 

ammoniaken, hvarmed Am ianthen blifvit behandlad, 

kunde in tet spår af silfver upptäckas.

2:o) Till filtratet, som var klart och färglöst, 

satte9 svafvelsyra, hvarvid svafvelsyrad blyoxid u t

fälldes. Alltsammans afdunstades till to rrh e t och 

upphettades något för a tt bortjaga saltsyran; öfver- 

gjöts med vatten och något svafvelsyra, filtrerades 

på väcdt filtrum, torkades och vägdes; hvarefter så



sto r del af den svafvclsyradc blyoxiden, som utan 

m edföljande papper kunde hopsamlas, vägdes i en 

liten platinaskål, glödgades lindrigt och vägdes ånyo. 

Af denna sednare vigt beräknades sedan hela bly— 

qvantiteten.

5:6) Genom det, ännu fri syra hållande, färg

lösa fd tratet, leddes svafvelbunden vätgas utan att 

fällning bildade sig, hvarföre kaustik ammoniak ge

nast tillsattes och gasledningen fortsattes. Fällning 

af svafveljern bildade sig dervid. Sedan lösningen

fått stå e tt dygn på ljumt ställe, filtrerades den. 

Fällningen löstes i kungsvatten och filtrerades; filt

ra te t fälldes m ed kaustik ammoniak, hvarefter je rn - 

oxiden bestäm des till sin vigt och pröfvades för 

blåsrör, hvarvid ingen annan melalloxid kunde upp

täckas. Den qvarvarande lösningen gjordes åter sur 

och filtrerades från afskiljdt svafvel.

4: o) En liten  qvantitet aflösningen afdunstades 

och gaf en återstod. D etta kunde ej gerna härröra 

från annat än kalkspathen, hvarmed mineralet var 

genomsprängdt. Lösningen öfvermättades med kaustik 

ammoniak, hvarefter oxalsyrad ammoniak tillsattes, 

då oxalsyrad kalkjord utfälldes.



De flygtigc Chloridcriic.

S:o) Sedan den andra kulans och flaskornas 

innehåll blifvit, såsom ofvan är nämndt, i e tt karl 

samladt, befanns dervid en ringa qvantitet svafvel 

utfäldt. D etta  affiltrerades och vägdes. Till filtratet 

sattes chlorbarium , hvarigenom all i lösningen be

fintlig svafvelsyra utfälldes som svafvelsyrad baryt. 

Densamma filtrerades, tvättades, glödgades och väg

des; digererades med saltsyra, filtrerades samt glöd

gades och vägdes ånyo, hvarvid den befanns ej obe

tydligt minskad i vigt. Orsaken dertill var, a tt, då 

vinsyra fanns i lösningen, vinsyrad baryt bildades, 

som är ganska svårlöst i vatten och omöjligen kan 

tvättas b o rt; men vid glödgning öfvergår den till 

kolsyrad baryt, som sedan lätt kan utdragas med 

saltsyra. Den svafvelsyrade barytens halt af svafvel 

beräknades och lades till den förut erhållna svafvel- 

qvantiteten. Derefter bortskaffades det öfvertlödigt 

använda chlorbarium genom i högst obetydligt öf- 

verskott tillsatt svafvelsyra.

6 :0) Till lösningen sattes något salmiak samt 

kaustik ammoniak i öfverskott, hvarvid ingen fäll

ning bildades. Derefter tillsattes en lösning af sval- 

vclsyrad talk jord (innehållande så mycket salmiak,



i f

a tt vid öfverm ättning med kaustik ammoniak ingen 

talkfäIlning bildade sig). Om arseniksyra funnits i 

lösn ingen , skulle den dervid hafva blifvit utfälld så

som arscniksyrad am m oniak-talkjord, men icke det 

ringaste  spår dertill kunde upptäckas. Dä detta 

förhållande föreföll oväntadt, företogs e tt ganska nog- 

g ran n t arsenikprof för bläsröret, men med samma 

resultat.

7:o) Den ammoniakaliska lösningen från 6 :0) 

gjordes å ter sur med saltsyra, hvarefter svafvelbun- 

den \ä tg as  leddes derigenom, då en orangeröd fäll

ning bildades, som bestod af antimonsulfid och svafvel. 

A lltsam m ans ställdes på e tt ljumt ställe tills all 

lukt af vätesvafla försvunnit. Fällningen filtrerades 

på vägdt filtrum ; tvättades först med något surt, 

sedan med rent kallt vatten, torkades och vägdes. 

En vägd del deraf oxiderades med rökande saltpe- 

tersyra under tillsättning af något vinsyra. Dcruti 

bestäm des svafvelhalten under iakttagande af samma 

försigtighetsm ått som i 5:o), hvarefter hela antimon

halten genom räkning bestämdes. En annan del 

af svafvel-antimon pröfvades förgiifves på arsenik 

för bläsröret.

8 :0) Till den klara färglösa vätskan sattes kau- 

slik ammoniak i obetydligt öfverskott, hvarefter



svafvelbunden vätgas leddes genom densamma. Lös

ningen blef genast grön, men fällning bildades först 

efter e tt par dagar och bestod af svafveljern. Je rn e t 

bestäm des på samma sätt som i 3:o) och lades till 

de t derstädes erhållna. F ö r blåsrör befanns de t rent.

Någon annan beståndsdel i m ineralet kunde ej 

i lösningen upptäckas.

Då vid första analysen, som tillika var quali

tativ, (lere onödige operationer måste företagas, kunde 

dessa vid den andra förbigås. Men då resu lta te t 

utvisade någon förlust på bly, gjordes följande än

dring i dess bestämmande.

Genom filtratet efter l:o ), högst obetydligt surt, 

leddes svafvelbunden vätgas. Fällningen, som be

stod af svafvelbly, filtrerades på vägdt filtrûm , tor

kades och vägdes. E n  vägd del deraf oxiderades 

med rökande salpetersyra, blandades med några 

droppar svafvelsyra, afdunstades till to rrhet i platina

skål, glödgades lindrigt och vägdes, hvarefter, u r den 

sålunda erhållna svafvelsyrade blyoxidens vigt, mine

ralets blyhalt genom räkning bestämdes.

Då det ofta är svårt a tt på våta vägen, sär

deles i ammoniakaliska lösningar, framvisa spår af 

silfver, gjordes e tt särskildt silfverprof på följande 

sätt. En större qvantitet (ungefär 13 grammes) af



det pulveriserade m ineralet blandades med sönder

klippta je rn-nubbar, lades i en hessisk degel tillika 

med vattenfri borax och något pottaska, samt smältes 

i virjdugn. Sedan degeln kallnat, sönderslogs den, 

då en antim onhaltig blyregulus låg på dess botten. 

D enna regulus afdrefs på benaske-kapell i muffel 

och lem nade något öfver 7 lod silfver på 4 centner 

af m ineralet, d. v. s. 1% ^ -d e ls  eller 0 ,0 5 6  pro

cent silfver.

R esultaterna af analyserna voro följande:

Båda gåfvo 5 ,1  procent Amianth, som afräk- 

nades från det till analyserna invägde mineralet.

M ineralets procentiska sam m ansättning var föl
jande :

I.

Æ quivalont-forhâllanden.

Bly =  55,97 .4 5 2 5
)  -

Jern =  0,35 9 9 >4426 2,97
Silfver —  0,06 1
Antimon =  24,03 1 4 8 9 1,00
Svafvel =  17,96 8 9 4 6 6.01

Kolsyrad ) 

K alké^förlust. j
= »  1,63

100,00



Bly

Jcrn

Silfver

Antimon

Svafvel

=  56,94 

=  0,35

e =  0,06 

—  24,32  

=  18,15

1 4  

\ l

4 3 9 8 1

9 9 8

4 5

4 5 0 2 4  2,9«

1 5 0 7 8

9 0 4 1 1

1,00

5,99

99,82

Förhållandet emellan æquivalcnterne är således 

mycket nära förhållandet 1 : 3 : 6 ,  hvarföre formeln 

blir P b 3 )

F e 3 V Sb

V I
eller tredjedels antimonsvafligt svafvelbly, der en ringa 

del bly är substituerad af jern och silfver.

Denna formels beräknade sammansättning är:

Procent.

Bly 5  æquiv. =  3883 ,935  =  57,96

Antimon 1 » =  1612,903 =  24,07

Svafvel 6  » =  1204,500 =  17,97

6701,538 100,00

Den egentliga vigten har blifvit bestämd genom 

tvenne särskilda vägningar af något större, till u t

seendet fullkomligt rena b ita r; vid den första be

fanns den vara =  5,95, vid den andra =  5,97, 

(vid + 4°, 1 C.); men då m ineralet innehåller 3,1



procent Am ianth, så är denna egentliga vigt uppen

barligen något för låg. Man kan likväl genom 

följande enkla räkning corrigera densam m a: då på 

1 0 0  delar mineral (eg. v. =  5,96) finnas 96 ,9  delar 

Boulangerit (eg. v. =  x) samt 3,1 delar Amianth 

(eg. v. =  3), så blir æquationen följande 

96 ,9  . x +  3 ,1 .  3  =  1 0 0  . 5,96, 

som ger Boulangeritens från Sala egentliga vigt = =  
6,05.

Am ianthens egentliga vigt, här antagen till 3 , 

är kanske ej fullt exact, men sannolikt så nära 

den riktiga, a tt, i synnerhet som dess qvantitet är 

så ringa, resu lta te t deraf ej lider något mehn.

Denna corrigerade egentliga vigt, 6,05, är nå

got högre än den, som blifvit funnen för Boulan

g erit från några andra ställen. Den uppgifves vara 
för Boulangerit

från Molières =  5,97 (Boulanger).

» N ertschinsk =  5,688-5,941 (+  1 6 °  C. Bromeis).

» O ber-Lahr s =  5,813 (+  13° C. Abendroth).
» Nertschinsk =  5,69 (Briiel).

» W olfsberg =  5,75 i bitar, 5,96 i pulver.

(Rammelsberg).

Denna skiljaktighet förklaras likväl, dels deri- 

genom att Boulangeriten från flere af ofvanstående



stallen äro m er eller m indre genom sprängde af främ 

mande m ineralier af lägre egentlig vigt, dels lå ter 

den något låga blyhalten i deras procentiska sam 

m ansättning förmoda en förorening af Antimonglans. 

Dessa om ständigheter hafva äfven föranledt H aus- 

mann’s uppgift *), vid en kritik  öfver Boulangcritens 

egentliga vigt, a tt  den sannolikt ej är under 6 , 

hvilket alldeles öfverensstämmer m ed den här funna 

egentliga vigt för Boulangerit från Sala.

Närvaron af Antimonglans åter, hvarifrån Sala- 

Boulangeriten synes vara i det närm aste fri, tyckes 

förklara det förhållandet, a tt Boulangeriten från några 

af de nyss uppgifne ställen förekom m er anlupen med 

e tt gulaktigt Öfverdrag, liknande det, hvarm ed den 

i naturen förekommande Antim onglansen stundom  

befinnes öfverdragen; och hvilket ej iak ttag its på 

hittills sedda Boulangerit-stuffer från Sala.

*) Pogg. Ann. Band XLVII.


