MANGAN - EN KILDE TIL GR0 NNF ARGIN G AV LEUKOFAN?
A v Hans Chr. Aadahl
Leukofan , (NaCa)1 BeSh (O ,OH,F)7 , ble
oppdaget av Esmark i 1840. Originallokalitet var Laven , syd for Stokkeya i
Langesundsfjorden. Senere er mineralet
blitt funnet en rekke steder i Langesundsfjordomradet. Av de sparsomme forekomster utenfor Norge kan nevnes Mt.
Hilaire , Quebec , Canada.
Mineralet er imidlertid lite utbredt pa verdensbasis og rna betegnes som meget
sjeldent.
Mineralets farge varierer en del fra forekomst til forekomst. Fra nest en vannklar
til merkegrenn. Hva er det sa som kan
for arsake denne grennfargen?
Nar en ser pa hovedelementene i Leukofan gir disse neppe noen forklaring pa
fen omenet. Et sted a begynne er a ta for
seg mulige sporelementer.
Mangan nevnes sa vidt i en analyse utfort av A. Erdmann :
Si02
Ab03
BeO
MgO
CaO
Na20
K20
F

ble utfert v.h.a. atomabsorbasjon (Martinsen/Aadahl) etter en noe modifisert
utgave av G. Paolo Sighinolfis metode for
opplesning og analyse av silikater.
1
MnO 1,23

2
0 ,70

3
0 ,65

4
0 ,57

5
0 ,63

Tab. 2. Kjemiske analyser av Leukofan
fra Langesundsfjardomrddet m.h.p. mangan. Analyseresultatene er oppfert som
vekt%.
1. Eikaholmen , dyp grenn, 2. Eikaholmen
hvit, 3. Stokkeya, hvit, 4. Sandeya,
grd-hvit,5. Vesle-Areya , hvit.
Som resultatene viser inneholder den
merkegrenne »varianten» av Leukofan
opp til dobbelt sa mye mangan som den
hvite .

47 ,82
11 ,51
26,04 1)
10 ,20
0 ,31
6 ,17

Tab. 1. Totalanaly se av ufrisk Leukofan
fra Laven.
fA. Erdmann)
1) 1den prosentvise mengde inngar 1,04%
MnO .

1 analyser utfert av Rammelsberg og Backstrom , nevnes ikke mangan overh ode t.
Fo r a fa best mulig oversikt over for delingen av mangan i Leukofan , ble prover
fra fern lokaliteter analysert. Analysene
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