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Előszó a harmadik kiadáshoz,

Ezen kiadásnál főleg a felsőbb tanítás és a gyakorlati élet igényei 
lebegtek szemem előtt.

A felsőbb tanítás megkívánja, hogy a természettudományok ide 
vágó csoportjában nyert eredmények, aa mennyire ásványokra vonat
koznak, mind tárgyalva legyenek. Az elméleti vagy előkészítő rész ez 
által kibővül annyira, hogy a leíró részben a tanár előadása folyama
tában bővebben csak is a kiválóbb fajokat tárgyalhatja, s a vagy 
900 ásványfajnak legnagyobb része nem is említtetik. A tanítás célja 
a tanulónak megmutatói^hogy -miként kell valamely ásványt a tudo
mány jelen állásában felfogni s hogy mit kell a kézbe adott példány
ról ilyen szellemben leolvasni. Ezen szempontból a szöveg két részre 
oszlik: egyik való tanulásra, másik felütésre. Amaz rendesen nagyobb 
betűvel nyomva, feltűnőbbé van téve.

A gyakorlati élet igénye az, hogy az ásványtan minden ismert 
fajról adjon felvilágosítást, e végből azok leírását kell abban találni, 
még pedig mindazon nevek alatt, melyek különböző szerzők vagy 
tájak szerint léteznek. Ennek eleget teendő, minden leirt fajra kiter
jeszkedtem s a sinonimikát is úgy a leírásnál mind a mutatónál kellő 
figyelemben részesítettem. Azoknak, kik a leiró természettudomány 
ezen ágával tudományosan foglalkoznak, kézikönyvül szolgálhat, mert 
mig egyrészt minden tulajdonság elméletileg együtt van, a leiró rész
ben is esetenkint meg vannak említve, és a hol kell, az utalás a 
bővebb tárgyalásra az előkészítő részben oda csatolva.

Az ásványtan a tudomány jelen állásában olyannyira kibővült, 
hogy valóban a munkafelosztás elve szerint a tanulás könnyítésére 
szolgál, ha a felsőbb tanítást megelőző fokozatban is már ilyen szel
lemben történik az előadás. Az értelmes tanár ki tudja választani 
anyagot, s a tanítást oda irányozza, hogy a tanuló az alakok felisme
résében és a fizikai szembeszököbb tulajdonságokban a kézbe adott
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példányokon tudjon jártasságot kimutatni; a kémiai tulajdonságok
ból a főbb alkatrészek ismertetésével be lehet érni. Ha a felsőbb taní
tás ezen az alapon építhet tovább, a haladás könnyebb s biztosabb. 
Végre, hogy az életben is könnyebben használhatunk egy olyan mun
kát-, melynek berendezésével már tanuló korunkban ismerkedtünk 
meg. szembeszökő.

f

Budapest. 1S75.
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Előszó a negyedik kiadáshoz,

Ásványtanom harmadik kiadása óta a tudomány haladása az 
egyes ágak szerint valóban rohamosnak mondható. Ezen 18 év alatt 
nemcsak a több száz uj nevű és nem egy hézagpótló ásvány, de a régi 
nevüek uj lelőhelyekről is dagasztották a Mineralógiát; másrészt a 
kutatás legtöbb iránya szerint szaporodtak a specialisták. A tankönyv - 
irás nehezebbé válik, mindazonáltal elutasíthattam Annak a nem 
könnyű feladata a tudomány összeségét a jelen színvonalnak megfe- 
löleg úgy állítani egybe, hogy a tanuló egy minden részében harmó
nián épületbe találja magát bevezetve, honnan a tájékozást az egyes 
irányokban megkapj a.

Ezen negyedik kiadást legnagyobbrészt újból kellett Írnom. 
A kristálytani részben a Miller jegyezést is behoztam és a Naumann- 
félével vegyest vagy felváltva használom. Az optikai vizsgálatok felette 
nagy haladást tettek, s ezeknek igen tanulságos tárgyát legtöbbször 
a mükristályok tévén, ezeket ilyen szempontból szintén figyelemre 
méltattam. A kémiai részben hasonlókép tetemes változás állott be 
nemcsak a törekvésben az ásvány kémiai szerkezetének szövevényébe 
behatolni, mi azonban folyvást nagyon nehéz problémának marad, 
hanem a jelentékenyen felszaporodott uj analízisek, sintézisek, vala
mint az ásványhatározási uj kémiai módszerek által is. Végre az elő
fordulási viszonyok szabatosabb kitüntetése is, melyre jelenleg a törek
vés méltán irányul, megkívánt több javítást és hozzáadást.

Magát az ásvány rend szert a leiró részben ismét Dana munkája 
szerint adom. csakhogy mig a harmadik kiadásnál James Dana ötödik 
kiadása (1868) az addig megjelent pótlékokkal szolgált vezérkönyvül, 
most az apa munkáját folytató fiú Edward Dana hatodik kiadása 
(1892) * azon jeles mű, melyet igen fontosnak tartok a magyar iro-

* The System of Mineralogy of James D. Dana 1837—lSfiS. Descriptive 
Mineralogy. Sixtli Edition by Edward S. Dana. 1892.
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dalomba a megfelelő rövidítésekkel átültetni. E. Dana a kristálytani 
részben nagy munkát végzett az által, bogy minden ásványfajnál 
igyekezett az eredeti észlelő alapszögeit kipuhatolni és azokból a 
tengelyarányt újból számította ki, a fontos szögeket pedig minden 
közönségesebb fajra nézve a tengelyekből hozta ki.

Azonban bármennyire igyekezzünk is munkánkat minden ágá
ban egyöntetűvé tenni, nehéz elkerülni, de nem is kell attól idegen
kedni, hogy a szerző kiválóbb hajlama szerint annak külön jelleget 
ne adjon : egyik a kristálytani, más a fizikai, harmadik a kémiai tulaj- 
donságokat pártolja és emeli ki jobban. En ezen utóbbiak közé tarto
zom, mert az ásvány ismeretének alapja az anyagának ismerete, ezt 
pedig csak kémiai kísérletek indítják meg, melyeket a mineralognak 
magának kell tudni végezni; olyan eljárások ezek, melyek a kémia 
(qualitativ és quantitativ) analitikai eljárásától részben eltérnek cs 
külön begyakorlást igényelnek. Itt nemcsak a számos újabb eljárás 
és ezek között Bünsen módszerének általánosabb alkalmazása van fel
véve s különösen a láugkisérletek kibővítve, de az egyes fajok kémiai 
viselkedésének leírásán kívül, egyesítve vannak vagy GO elemre nézve 
előforduló kísérletek (306 1.) azon §-ok szerint, a melyekben foglaltat
nak; úgyszintén átvettem az előbbi kiadásból az ásványhatározás 
rendszeres menetét Kobell alapján azon változtatásokkal, melyek 
annak a szerző halála után is megjelent újabb kiadásában és saját- 
kiegészítéseim által is szükségesekké váltak.

Köszönetét mondok két tanársegédemnek Dr. Erőss Lajos cs 
Dr.Braun Gyula uraknak, kik munkám megírását táblák készítése, kor
rektúrái fáradságok és Dr. Braun különösen több uj rajz készítése által 
hathatósan mozdították elő.

Budapest. 1893. május.
Dr. Szabó József.

;
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IRODALOM.

A Mineralogiára nézve fontosabb munkákból és folyóiratokból legyen elég 
a következőket jegyezni ki.

TAN- ÉS KÉZIKÖNYVEK.

Haüy. Traité de Minéralogie 1S22. Paris. 4. vol. Atlas. 2-de édition.
Beudant. Traité de Minéralogie. Paris. 1S30—1S32. 2-de édition.
Mohs. Leichifasslichc Anfangsgründe dér Naturgescliichte des Mineralreiches. 

Wien, 1836—1839. 2. Auflage.
Breithaupt. Vollstándigcs Handbuch dér Mineralogie. Dresden. 1836—1S47. 

3 Bánde.
Haiuinger. Handbuch dér bestimmendeu Mineralogie. Wien, 1851.
Phillips, An Elementary Introduction to Mineralogy. New Édition by Brooke 

and Miller. London, 1S52.
Dufrénoy. Traité de Minéralogie. Paris. 1856—1859. 4 volumes, atlas. 
Naumann. Elemente dér Mineralogie. 12. Auflage von Zirkel. Leipzig, 1885. 
Descloizkaux. Manuel de Minéralogie. Törne I. Paris, 1862. Tome II. 1. 1874. 
Dana J. A systeni of Mineralogy. Descriptive Mineralogy. New-York. 1S6S. 

—- 5-tli édition.
Bombicci. Corso di Mineralogia. Bologna. 1878. 3 kötet.
Bauer. Lehrbucli dér Mineralogie. Berlin und Leipzig. 18S6.
Tschermak. Lehrbucli dér Mineralogie. Wien. 1SS8. 3-te Auílage.
Kocn Antal. Vezérfonal az Ásványtan egyetemi előadásaihoz. Kolozsvár, 1S89. 
Schmidt Sándor. A drágakövek. Budapest. 1890. 2 kötet.
Hintze. Handbuch dér Mineralogie. Leipzig. 1—6 Lieferung. 1889—1S92.

( Dana E. The system of Mineralogy of J. D. Dana. Descriptive Mineralogy 6-th 
^ édition. New-York. 1892.

;

KRISTALLOGKAFIA, KRISTÁLYFIZIKA.

Naumann. Lehrbucli dér reinen und angewandten Krystallographie. Leipzig 
1S29—1830. 2 Bánde.

Miller. Treatise on Crystallography. Cambridge. 1839. (Németre fordította és 
kibővítette Grailich. Bécs. 1856).

Naumann. Elemente dér tlieoretischen Krystallographie. Leipzig. 1856.
Láng. Lehrbucli dér Krystallographie. Wien, 1S66.
Schrauf. Lehrbucli dór physikalischen Mineralogie. Wien. 1S66—1S68. 2 Bánde. 
Buavais. Études crystallographiqucs. Paris, 1866.
Groth. Physikalische Krystallographie. Leipzig, 1S55.
Klein. Einloitung in die Krystallbereehnung. Stuttgart. 1S76.
Sohnckk. Entwicídung einer Theorie dér Krystallstructur. Leipzig, 1S79.

r.
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Liebisch. Geomctrisclie Krystallograpliie. Leipzig. 1881.
Mallakd. Traité de Gristallographic. Paris. 1879. 18S4. 2 volumes.
Wyrouboff. Mamiéi Prafcique de Cristallographie. Paris. 18S9.
Goldschmidt. Index dér Krvstallformeu dér Minoralion. Berlin. 3 Báude. 1. 13.

1. Lieferung 18SG. II. B. Heft 1. 5. 18SS. 1S89. III. B. Heffc 1. 1888.
— Ueber Projection und graphische Krystallberecknung. Berlin. 18S7. 
SchÖekflies., Krystallsvsteme und Krystallstructur Leipzig. 1891.
Ch. Sorét. Élemeuts de Cristallograpkiepkysique. Paris-Génévé. 1893.

AZ ÁSVÁNYOK MIKROSKOPI VIZSGÁLATA.

Rosexbcsch. Mikroskopische Physiographie dér petrograpkisck wichtigsten Miue- 
ralieu. Stuttgart. 1S92. 3-te Auflage.

Fouqüé et Michel Lévy. Mineralogie micrograpkique. Paris. 1S79.
Cohen. Sammlungvon Mikropkotograpkien zűr Veraunsckaulichung dér mikros- 

kopischen Structur von Mineralien und Gesteiueu. Stuttgart. 1SS4. 80 Tafeln. 
2. Auflage.

Michel Lévy et Lacroix. Les minéraux des rockes. Paris. 1SS8.
Bctley. Rockformiug minemls. London. 18S8.
Brauxs. Die optiscken Anomalien dér Krystalle. Leipzig. 1891.

{
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ÁSVÁNY-KÉMIA.

Ramjielsberg. Handbuch dér Mineralckemie. Leipzig. 1875.1886.
Rose. Haudbuck dér aualvtischen Ckemie. Herausgegeben von Finkener 1867. 

1871. 2 Bánde.
Plattner. Die Probierkuust mit dem Löthrohre. 5-te Auflage vou Rickter. 

Leipzig. 1877.
Ross. The blowpype in ckemistry mineralogy and geology. London. 1889. Jó 

német átdolgozásban KossMANN-tól Lipcse. 1889.
Iílement et Renaku. Réactions microckimiques á cristaux et leur application 

en aualyse qualitative. Bruxelles. 18S0.
Fouqué et Michel Lévy. Syuthése des minéraux et des rockes. Paris. 1882. 
Daubrée. Etudes syntkétiques de Géologie expérimentale. Paris. 1S79. (Németül 

átdolgozta Gurlt. Braunsckweig. 1880.)
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AZ ÁSVÁNYOK ELŐFORDULÁSI KÖRÜLMÉNYEI.

Leonhard. Handwörterbuck dér topograpkiscken Mineralogie. Heidelberg. 1843. 
Breithaupt. Die Paragenesis dér Mineralien. Freiberg. 1849.
Zepilarovich. Mineralogisckes Lexikon des Kaisertkums Oesterreick. 2 kötet. 

Becs. 1858. 1S73.
Cotta. Die Lekre von den Erzlagerstatten. Freiberg. 1859—1861.
Grodeck. Die Lekre von den Lagerstatten dér Erze. Leipzig. 1879.
Tóth Mike. Magyarország ásványai, különös tekintettel termőhelyeik megálla

pítására. Budapest. 1883.
Koch Antal. Erdély ásványainak kritikai átnézető. Kolozsvár. 1885.

MINERALOGIAI FOLYÓIRATOK.

Neues Jakrbuck für Mineralogie, Geologie und Palaeontolögie v. Leonliard u.
Gcinitz. Jelenleg szerkesztik Bauer, Dames és Liebisck (1879-től).

Zeitsclirift dér deutscken geologiscken Gesellscliaft. Berlin, (1849 évtől kezdve).
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Sitzungsberichte dér mathem.-naturw. Classe dér k. k. Akademie dér Wissen- 
scliaftcn Wien. (1S4S. évtől kezdve).

Almaién des k. k. Natnrhistorischen Hofmuseurns (szerk. Hauer) 1886. 
Verhandlungen dér kais. königl. Geologischen Reichsanstalt. (Wien.) 
Mincralogische und petrographischo Mittheilungen. (Szerk. Tscliennak 1871. 

Újabban Becke).
Zcitsclirift für Krystallographie und Mineralogie (Grotli 1877. évtől kezdve). 
Bulletin de la société Mincralogique de Francé. 1878-től.

« « « « Geologicpie
The mineralogical Magaziné and Journal of the Mineralogical Society. London. 

(1S76. év óta).
American Journal of Science and árts. (Silliman-Dana). 1818-tól kezdve. 
Mathematikai és természettudományi értesítő (kiadja a m. tud. akadémia). 
Értekezések a természettudományok köréből (kiadja a magy. tud. akadémia 

III. oszt.).
Földtani közlöny (magyarhoni földtani társulat munkálatai 1852. évtől kezdve). 
Természettudományi társulat közlönye (kir. magy. Természettudományi társulat 

évkönyvei) (1841. évtől).
Természetrajzi tűzetek (kiadja a magy. nemzeti muzeum. 1S77. év óta. Szerk. 

Dr. Schmidt).

1836-től.
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javítás és pótlás.

AZ ÉSZREVETT NAGYOBB HIBÁK JAVÍTÁSÁN KÍVÜL NEHÁNY TJJABB ADATNAK 
PÓTLÓLAG ITT JUT HELY.

13. 1. jelül 12. sor közül 3 egyenlő a negyedik külömböző s derékszögben áll 
a melléktengelyckhez képest. Ezen rendszer tengely kereszti én 
7 simetrinsik helyezhető el (I+3-4-3), melyek egymástól 00° táv
ban állnak, helyeit közül 3 egyenlő s egymástól 60° távban álla
nak, a negyedik külömböző s derékszögben áll a melléktengelyek
hez képest. Ezen rendszer tengely keresztjén 7 simetriasík helyez
hető el (I-f3-f*3)

13. 1. alul 19. sor (14-2-1-2; helyett (14-2+2)
13. 1. alul IS. sor alapsík, melyen helyett alapsík mint a fö-siinetriasik, melyen, 
15. 1. alul 14*. sor O-val helyett O-val s oo-el 
39. 1. felül 15. sor ditrogouo’s helyett ditrigonos 
39. 1. alul 12. sor ditrogouos helyett ditrigonos 

4. sor ditrogonos helyett ditrigonos 
10. 1. felül 15. sor skalendoederes helyett skalenoederes 

1-1. sor Staunum helyett Stannum 
9. .sor x" helyett /' 

fii. 1. alul 11. és 12. sor közé beszúrandó mint önálló sor:
A lapszám arány az egyszerű alakoknál: 2, 4, S 

OS. 1 .felül 20, 21. sorokban felcserélendő: (likl) helyére jön a (111) és viszont 
74. 1. alul 7. és S. sor közé jön mint önálló sor:

A lapok számaránya az egyszerű alakoknál: 2, 4 
74. 1. alul 4. sor a = táv az épátlón; b = a ferdeátlón helyett a = táv a ferde

átlón ; // = az épátlón
3. sor (54 m. a: b : c=l,4:1:0,0 elhagyandó

43. 1. «

54. 1. <
01. 1. «

74. 1. «
75. 1. felül 1. és 2. sorban

■i

a.) ha a táv az épátlón .../?) ha a ferde helyett a) ha a táv 
a ferdeátlón .../?) ha az ép . . .

80. 1. félül 4. sor trinklin helyett triklin 
4. sor JPJn helyett ÍP,'u 

135. 1 .alul 11. sor késén helyett késen
3. sor arányosak helyett aranyosak

i

81. 1. «

135. 1. «
147. 1. felül 5. sor helyett ^ 

ez ex
174. 1. alul 
190. 1. «
192. 1. «

i
7. sor a sárga után kihagyandó 

13. sor Wiltberit helyett Witherit 
1. sor b és c helyett b, másika a c 

194. 1. felül 19. sor 141. helyett 141. §
196. 1.
197. 1.
201. 1.

! « 17. sor sulphuret helyett sulphid
t 18. sor siciliai-kéken helyett siciliai, kéken

Kobell olvadási fokozata után pótlékul: Joly ezen olvadási foko
zatoknak a következő számbeli kifejezést adja (megközelítőleg) 
Celsius fokban
1. Antimonit 525° C
2. Natrolit 9C5° C
3. Almandin 1205° C

4. Arafibol 1290° C
5. Ortoklas 1175° C 
0. Bronzit 1300° C

7. Quarc 1430° C

.
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£04?. 1. felül 0. sor cloktromásványt helyéit elektromos ásványt
200. 1. « 26. sor Ystruim helyeit Yttrium
211. 1. alul 4. sor 100. helyeit 100
220. 1. felül 22. sor TricUnit helyett Tridimit
271. 1. alul 18. sor melyekben helyett melyekkel 
277. 1. <*
284'. 1. *.
2SS. 1. «
2S0. 1. «
302. 1. «

12. sor 15S helyett 203
1. sor előidézni, helyeit előidézni, mint 304. lapon mondva van 

14'. sor SnO„-ra helyett Si02-ra
2. sor finom, helyett finom" színhatásbau nyilvánul

10. sor adja). — Bóraxban helyett adja). Brauns szerint az alak
11. az anyag Ti.,03. — Bóraxban . . .

2. sor SiO„ L. k. helyett Si04J. — L. k
10. sor Kouichalcliit helyett Kornéliáiéit 
21. sor Diasplior helyett Diaspor 
4. sor Babé réz helyett Babérc 

34-8. 1. felül 20. sor után pótlás yyanánt Fiuedej. kimutatta (1802) kémiai 
úton is (elégetés által), hogy a Canon Diablo meteorvasban a ke
ménysége által gyémántnak tartott szemek csakugyan C. Az nincs 
egyenletesen eloszolva, némely példányban semmi siues belőle, 
másban sok is lehet. így tehát biztosra vehetni az orosz meteorit- 
bán Novo-Urei hogy a Carbonado-féle fekete kemény por vala
mint a Weinscijenk által az árvái meteor vasban talált, csakugyan 
Gyémánt; dacára hogy egy példány árváiban Bi;itTHi-:LOT-nak nem 
sikerült kimutatni
Termés vas összetétele után felül 11. sor után pótlólay:

A meteorvas anyagában Reichenbach három részt külömböztet 
meg: Kamuéit (Balkeneisen), Taenit (Bandeisen) és Plessit (Füll- 
eisen)

Komáéit azon széles lemezek, melyek a vas szerkezetét jelölik 
s tisztább vasnak tarthatók s ezért hamarább támadtatik meg; 
Taenit vékony lemez, mely a Kamacitot határolja, Nikéiben gaz
dagabb; Plessit a Meteorvas alapanyaga

Ezen három részt Davison külön elemezte a Weiland Meteor
vasban s azt találta, hogy a Plessit két részből van összetéve 
(A, B) melyek közül az egyik Kamacitnak, másik a Taeuit-uek 
felel meg

307. 1. alul 
323. 1. « 
334. 1. « 
337. 1. «

!

354-. 1.

Fc Ni Co V
1. Iíamacit... ...........
2. Plessit A (Iíamacit) .
3. Plessit B (Taenit) ...
4. Taenit...........
33. Wehrlit után pótlék

Queemland, Shamrock heg}', aranybányában Mixgaye említ egy 
telluridot, mit Wchrlitnek tart. Acólszürke levelek. Töm: 8*05 

360. 1. alul 8. sor 43 Hessit fölött beszúrandó mint uj faj
Aguilarit. Eziistselenkén. Szabályos, vázas Bombtizenkettös, oly

kor egyik-másik irányban megnyúlva. Nem hasad. Törés horgas. 
Faragható. K : 2*5. Töm : 7*586, Fémfény. Vasfekete 

Ag.,S . Ag2Se. Se 14*82, S5*86, Ag 79*07=09*75. Mexikó, Guaua- 
juato," San Garlos bánya. Ritka 

367. 1. felül 15. sor Iírocberit helyett Kvoeberit
13. sor Autimonuikelarzenkeneg helyett Autimonnikelarzeukéneg 

4<. sor Rczezüstsulfid helyett Rczezüstsulíid 
377. 1. felül 8. sor után pótlólay:

ILI. A. Andorit (Khenner) uj ezüstére, Rombos, kurta prizmás 
kristályok Felsőbányán a tűs Antimonitou. Acélszürke. Töm:5*541.

6*69 0*25 0*02=100*05
6*97 0*19 0*19=100*16

. ... 72*98 25*87 0*83 0*91 = 100*59
... 74*78 24*32 0*33 0*50= 99*93

............93*09
. ... 92-S1

358. 1.

v

371. 1. « 
375. 1. alul

bSzabó József. Ásványtan.
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Ag.S, áPbS -f 3Sb.,S3. - S 23*32, Sb 41-91, Pb 22*07, Ag 11-31, 
CtjO-69, Fe(ZnMn)0-70, nem oldható 0-04=100-14 (Loczka)

381. 1. felül 23. sor Ezüstelhirosiüfoblzmutit helyett Ezüsttelhirosulfobuzmulit 
3S1. 1. alul 19. sor Botkgülden helyett Botkgülden 

A 166. Halit elemzései után pótlékul 
A Vezúv só lengületeiuek elemzését Freda a következő ered

ményűvel közli
NaCl KC1 LiCI CaCE MgCl2 CaS04 

1. 33*06 5S*67 0-07 1*78 0*89 1*22 nem olvadó 3.0S, H._,0 és
veszteség (1*23)= 100

3S7. 1.

\

2. 32-11 66-3S=9S-49
3. 31*03 68-20=99-23
4. 81-93 15-41 CaS04 l-26=9S-60
5. 54-20 43-71=97-91
6. 73-89 24-18=98-07
1. Stalaktites só az 1884. kráterból
2. Csomós kéreg. 1875. kráterből
3. Kockás kristályok, 1S81
4. Fehér vastag Stalaktit 18S6
5. Fehér csomós kéreg a Mauro lávából 1SS7
6. Fehér kéreg az 1888. Mauro lávából

3S9. 1. félül 16. sor Fluorit használata titán pótlandó: Nevezetes tulajdonságát 
fejti ki Abbé a Fluorituak t. i. törési és szórási képességének cse
kély voltát, mely miatt igen alkalmas apochromat-lencse készítésre 
Hematit Pseudomorfiájához adandó: Mexikóban (Mina dél Diabio) 
Durango ismeretes Hematit elváltozva Iiassiteritre, vagy a mely
ben Kassiterit mint zárvány fordul elő. A Kassiterit ezen esetben 
határozott orientációt nem mutat, hanem egy kristályos halmazt 
képez. Prissox szerint ez úgy is fogható fel, hogy e két anyag 
egyszerre kristályod ott, csakhogy az alakot a Hematit idézte elő 
a 254. Pirolusit faj után beszuraudó mint lij faj. Baddeleyit ter
més Zirkondioxid. Ceylon (Bakwaua) és Brazília. Egysimetriás. 
a: b: c = 0-9768: 1 :10475; ac = 180° —/? = 81° 20'. Töm : 6*025. 
Hasonlít Kolumbithoz. Keménysége 6*5. Törékeny. Kavicsok közt 
találtatott, másodlagos fekhelyen
377. Fayalít leírása végén pótlandó: Lacroix észlelte Közép- 
Franciaországbau Mont Dore hegységben a Capucin nevű szikla 
Trachitjában

4S9. 1. alul 9. soron felül, mint a 407. Epidothoz tartozó pótlás
Fouquéit. Úgy tekinthető mint vasszegény Epidot, összetételé

ben inkább Zoisit. Monoklin. Hosszas kristályok, rendesen göm- 
bölyödött élekkel. Sárga, fehér. Igen gyengén pleochroitos. Opt.: 4- 
Tengelysik || hasadással. Tengelyszög 90° körül. Disperzio p <: v 
y — a = 0-020. Tömöttsége a fehérnek 3*24. SiO„ 38-6, Al„On 32*5, 
FeO 1-9, Ca0 23*9, izzítási veszteség 2-7=99*6. —~F. e. nem olvad. 
Ceylon, Salem, Kandy Anorthit-Gneiszban. Van a kőzetben Epidot 
is, Skapolit, Gránát, Amfíból, Piroxen 
20. sor Méztimvasborsilikát helyett Mésztiravasbóvsilikát 
20. sor Polilithiomit helyett Poiilithionit 
24. sor Photolithionit helyett Protolithiouit
19. sor siraetriával a helyett simetriával s a 
16. sor Dabantachronnyn helyett Diabantachronnyn 

24. sor Proxen helyett Piroxen
3. sor Vazhidrosiíikát helyett Vashidrosilikát 

13. sor Anhidres, Phospliátok helyett Anhidres Phosphátok
20. sor Kupferkliramer helyett Kupferglimmer

406. 1.

413. 1.

478. 1.

490. 1. alul 
512. 1. felül 
512. 1. alul 
515. 1. Jelül 
518. 1. alul 
520. 1. « 
534. 1. felül 
545. 1. « 
567. 1. «

1
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AZON GO KRISTÁLYMJNTÁNAK, MELYBE E MUNKÁBAN HIVATKOZÁS TÖRTÉNIK.*

J. Szabályos rendszer.
1. Oktaéder.
2. Hexaeder.
3. Hexaeder, s alárendelten Oktaéder.
t. Hexaeder s Oktaéder mint középkristály.
5. Oktaéder s alárendelten Hexaeder.
(J. Rombtizenkettos.
7. Rombtizenkettos s Oktaéder.
8. Hexaeder és Rombtizenkettős.
1). Deltoidliuszonnégyes.

10. Háromszornyolchuszonnégyes.
11. Négyszerhat húszon négyes.
12. Negyvennyolcas, a Hatszor n égy liuszonnégyes származását mutatva.
13. Tetraéder, az Oktaoderlapok körvonalával.
lt. Háromszögtizenkettős, a Deltoidhuszonnégyeslapok körvonalával.
15. Deltoidtizenkettős, a Hávomszornyolcliuszonnégyeslapok körvonalával. 
Ifi. Hatszornégyliuszonnégyes. a Negyvennyolcaslapok körvonalával.
17. Ötszögtizenkettős, a Négyszerhathuszonnégyeslapok körvonalával.
IS. Ötszögtizenkettös és Hexaeder.
19. Trapecoidliuszonnégyes, a Négy ven nyolcaslapok körvonalával.
20. Negyvennyolcas, a Trapecoidhuszonnégyes származását mutatva.

II. Négyzetes rendszer.

21. Piramis, a Sphenoid származását mutatva.
22. Piramisok, első rendű tompább, másod hegyesebb.
23. Piramis, Oszlop, első rendűek.
2-t. Piramis első-, Oszlop másod rendű.
25. Nyolcoldalű Oszlop. Véglap.
20. Nyolcoldalú Piramis, a Skalenoeder származását mutatva.
27. Sphenoid, a Piramislapok körvonalával.
28. Skalenoeder, a Nyolcoldalúpiramislapok körvonalával.

III. /latszöges rendszer.

29. Tizenkétoldalú Piramis, a Skalenoeder származását mutatva.
30. Romboeder, a Piramislapok körvonalával.
31. Piramis, a Romboeder származását mutatva.
32. Piramis, Oszlop (Quarc).

i!

* Ezekhez a hálók 3 Ívre rajzolva megjelentek. Az ár 30 kr.
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JEGYZÉKE.XX

33. Oszlop, negatív Romboeder (Calcit).
31. Romboeder. másod rendű Oszlop.
35. Skaleuoeder, a Piramislapok körvonalával.
36. Tizeukétoldalú Oszlop, Yéglap.

IV. Hombos rendszer.

37. Piramis, Brachidoma (Kén).
3S. Oszlop, Piramis (Topáz).
39. Oszlop, Piramis, kisátló Yéglapja.
40. Piramis, Oszlop, kisátlós Oszlop (Topáz).
41. Kisátló Oszlopa, Piramis (Topáz).
42. Oszlop, Makrodóma, Bracliidóma (Topáz).
43. Oszlop, Spkenoid (Epsomit).
44. Oszlop, Bracliidóma, kisátló Véglapja (Salétrom, Aragonit).
45. Piramis, a Spbenoid származását mutatva.
46. Nagyátlós, kisátlós s közönséges Véglap.

V. Egy hajlású rendszer.
47. Ferdeátlós s közönséges Véglap. Oszlop, hegyes (-*-) Ortodoma. (Ortoklas).
48. Hemipiramis (-f-), Oszlop, ferdeátló Véglapja (Sziksó).
49. Oszlop, Véglap.
50. Oszlop, Véglap, (—) Hemipiramis.
51. A három Véglap.
52. Oszlop, Véglap.
53. Közönséges, s épátlós Véglap, Oszlop (Kandiscukor).
54. (4-) Hemipiramis.
55. Oszlop, (-f) Hemipiramis (Gipsz).

VI. Három hajlású rendszer.
56. Négy piramisnegyed, két oszlopfél, a nagy s kisátló Véglapja.
57. Jobb, felső piramisnegyed, jobb és bal oszlopfél, nagyátlós Véglap (Rézvitriol),
58. Véglap, jobb és bal oszlopfél.
59. Piramisnegyedek.
60. Kisátlós s közönséges Véglap. jobb és bal oszlopfél, felső bal piramisnegyed,

hegyesebb nagyátlós Dóma alsó fele (Albit).

>!
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BEVEZETÉS.

1. §. Ásvány a természetnek szervtelen és tömegében egynemű 
tárgya, mely a Föld, de egyéb égi testek alkotásában is anyagazon

egység gyanánt ismerhető fel.
Természet tárgya — kizárja a mükészitraényt, a minő kémiai laborató

riumból, gyárból, kohóból stb. kerül ki, a minőket azonban az analógiánál fogva 
szintén figyelembe veszünk.

Szervtelen — kizárja az élő (szerves) növényeket és állatokat. Azonban a 
természettudomány minden ága közt átmenetek vannak, úgy az Ásványtan és 
a Növény- meg az Állattan között is: a szén és a kövületek előfordulási mód
jukra és tömegökre nézve az Ásványtan és Földtanba — eredetökre, sőt alak- 
jokra nézve a Növény- és Állattanba tartoznak.

Tömegben egynemű, — kizáija a kőzeteket (Gránit Porfir, Tracliit stb.). Ezek 
a Geológiában a Kőzettan tárgyát képezik.

2. §. Az ásványokkal az Ásványtan (Mineralogia) foglalkozik. 
Feladata az ásványokat azok tulajdonságaik, valamint előfordulásokra, 
kéj)ződésökre s elváltozásokra vonatkozó természeti viszonyaik szerint 
leírni. Innét két fő része van: az elsőben a tulajdonságokról általában 
van szó, a másodikban azok szerint az ásványokat magokat egyen- 
kint írjuk le; amaz az előkészítő — ez az alkalmazó rész.

Az ásvány szó a fossil-ból vétetett, mint a hogy azelőtt az ásványokat a 
német irodalomban nevezték. Jelenleg azonban fossiliák alatt a németek az ása- 
tag szerves maradványokat értik, míg a magyarban az ásvány elnevezés a fos
sil akkori értelmét túlélte, s máig is használtatik. Helyesnek éppen nem mond
hatni, mert] a természet ezen országának tárgyaival az ásás fogalma nincs 
lényeges összefüggésben; de már általánosan lévén bevéve, nincs elegendő ok 
azon változtatni. A német s egyéb nagy irodalmak a minerál szót használják 
széltében, mi a minera (bánya) uj latin szótól származván, szónyomozásilag 
szintén nem volna kielégítőbb.

Az ásványtannak egy elavult és általános használatba soha sem is jött 
neve: Oryktognosia.

Szabó József. Ásványtan. 1
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ELSŐ FŐRÉSZ.
í

Az ásványok tulajdonságai.

3. §. Mindazon tulajdonságokat, melyek ásványokon észlelhetők, 
a következő öt szakaszba oszthatjuk:

1. Alaki vagy morfológiai tulajdonságok; ezek az ásványnak 
kül- és belalakulatára vonatkoznak.

2. Egyéb fizikai tulajdonságok, melyeket az ásványon észlelünk 
szintén a nélkül, hogy anyagában változnék.

3. Kémiai tulajdonságok, melyeket észlelni nem lehet a nélkül, 
hogy az anyag meg ne változnék.

Ha a mészkövet forraszcsö előtt hevítem, vagy ha savat csöppentek reá, 
elveszti szénsavát, anyagában megváltozott. Ha tömöttségét, keménységét, színét 
határozom — anyagában nem változik.

4. Az ásvány a természet tárgya lévén, a természeti viszonyok 
is szóba jönnek, melyek alatt az ásvány előfordulási, képződési és 
elváltozási körülményeire vonatkozó észleletek értendők; ilyeneket 
nagyobbrészt a Geológia felvilágosítása mellett a helyszínén tehetünk, 
de kisebbrészt a kézi példányokról is leolvashatunk.

5. Végre megemlítendők a kiváló lelőhelyek és az ásvány neta- 
láni használata.

g.*

I
Ii I. SZAKASZ.

Alaki tulajdonságok.

4. §. Az ásvány alaki kiképzödésében három fokozatot külöm- 
böztethetünk meg: legtökéletesebb akkor, ha oly külalakot mutat, 
mely mint mértani sokszög vagyis mint szabad kristály határozható 
meg, ekkor az anyag kristályodon; kevésbbé tökéletes, ha a kristá
lyok összehalmozódtak, úgy hogy egyenkint nem határozhatók meg, 
hanem csak annyit látunk, hogy az ásvány belsejében szemek, szálak 
vagy levelek állanak össze, ekkor az kristályos; legtökéletlenebb ha

'
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3KRISTÁLYTAN.

;_j anyag egyöntetű, melyben sem kül-, sem belalakossag nem fedez
hető fel, ezen állapotban az ásványt amorfnak (alaktalannak) mondjuk.

A természetben leggyakrabban találkozunk a halmaz (aggregát) 
kiképződéssel, gyérebbek a kristályok, legritkább az amorf állapot.

A Mészkő, Dolomit, Kősó hegyeket képez kristályhalmazokból; a szabad 
•Calcit Dolomit és Kősó kristály már gyérebben található. Ezen három ásvány 
amorf kiképződéssel nem is fordul elő. A Kén ismeretes mint kristály, mint 
kristályhalmaz (rúdkén) és a megolvasztott kén amorf. Ezen három morfológiai 
különbség meg van a cukornál is: a kaudis cukor alakjai egyenként megha
tározható kristályok; a süveg-cukor apró csillogó részecskéi csupa oly kristály- 
kák, melyeket külön meghatározni nem lehet, ezek a cukor halmaz állapotát 
•tüntetik ki; a megolvasztott cukor amorf (alaktalan).

-az

a) Kristálytan.

5. §. Kristály. A kristály egy sokszögű mértani lényeges alakkal 
bíró test, mely azt képződése alkalmával gátolatlanúl vette fel. A tu
domány, mely a kristályegyének alakjaival és az azok közti viszonyok
kal részletesen foglalkozik a Kristálytan vagy Kristallografia.

Az alaknak a test lényegéhez kell tartozni. S ez csakugyan így van, 
minthogy sok esetben az alaki és a többi (fizikai és kémiai) tulajdonságok közt 
egy szoros összefüggést ki is mutathatni. Ha ez összefüggést nem találjuk, az 
alak nem lényeges, s a kristály vagy nem valódi (pseudomorfa), vagy utólagos 
képződésű kéreg, mely azt bevonta, vagy végre mesterségesen van faragva.

A tünemények ugyanazok lévén, akár a természet, akár mi hozzuk azon 
körülményeket össze, melyek közt kristályok képződnek, következik, hogy a 
Kristallografia szükségletére mesterségesen (vegytermekben, gyárakban stb.) készült 
alakokat is hozhatunk fel, annál inkább: mivel ezeket sokszor könnyebben és 
tanulságosabban kaphatni. Ezekkel a kristályfizika foglalkozik részletesen és 
nagy előnyére a kristálytan alkalmazásának az Ásványtanra.

6. §. A kristály-részek. Kristályokon valóságos és képzelt részeket 
lehet megkülömböztetni. Amazokat maga a természet adja, ilyenek: a 
lapok, élek, csúcsok, mint a kristályt határoló elemek; emezeket az 
alakok viszonyainak fejtegetésére mi gondoljuk oda, ilyenek: a ten
gelyek, a középpont, a simetria-síkok és a kristály körül képzelt gömb.

Lapok azon síkok, melyek a kristály oldalait képezik.
Elek azon vonalak, melyekben két lap egymást metszi.
Csúcsok azon pontok, melyekben legalább 3 lap és ugyanannyi 

él jön össze.
A kristályok viszonyait rajzokból tanulni nehéz, ahoz tárgyak kellenek. 

Valóságos kristályokat nehéz kapni, és nincs is bizonyos tekintetben azon sza
batosság rajtok, melyet a tanuló fogalma megkíván. Azért előnynyel folyamodunk 
segédszerekhez. Ilyenek a minták és vázak.

A minták valóságos kristályok utánzásai. Készülnek fából, gipszből, üveg
ből, papirból sat. Az első három drágább, azért a papírmintákat ajánlom, mé
lyeket a kristály-hálák szerint készíthetni el. Kristály-hálókat én is adtam ki 
három táblában. Először kártyapapírra kell ragasztani, azután kivágni, s össze
állítani. A kivágásnál a szélső vonalak egészen, a közbülsők félig metszendők 
be. Az összeállításkor jó a főbb pontokat spanyolviaszszal összetartani, s az alatt 
az éleket színes papírral bevonni; a miut annyi él van összeragasztva, hogy

1*
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az alak széjjel nem megy, eltávolítjuk a spanyolviasz fölöslegét, s oda is színes 
papírt ragasztunk. Ezen 'minták számaira az előkészítő részben olykor hivat
kozom.

A minták a valóságos részeket tüntetik csak elő, nem a képzelteket. 
Ezek a kezdőnek még mindig nehézséget tesznek. Itt könnyítendő, kristály vázakat 
hoztam használatba. Ezek vesszőcskékből állanak, melyeket dugaszon keresztül 
nyomunk, vagy spanyolviaszszal ragasztunk Össze, vagy egyszerűen zsineggel 
kötünk egybe. A vesszők képezik a tengelyeket, s azok érülése a kristály közép
pontját. — A vesszők végét vastagabb fonállal kötjük össze és így kapunk leg
alább egy képviselő alakot minden rendszerből. Finomabb kristálytani viszonyok 
előtüntetésére (származtatásnál sat.) szintén alkalmazhatól^ vázak, s e részben 
maga helyén a megjegyzések elő fognak fordulni.

A mintákat illetőleg megemlítendő, hogy nagyobbakat is lehet készíteni 
a hálók szerint, ha egy-egy lapnak az oldalát kétszeres, háromszoros vagy négy
szeres hosszúságban vesszük, és kártyapapírra először egy lapot így nagyítva át
viszünk, és a többit mellé csináljuk épen oly csoportban, mint a hálókon; én 
négyszeresen nagyított alakokat használok az előadásnál.

Lehet papírmintákon is keresztül dugni tengelyeket.

i

7. §. Lapok. Lapoknál háromra kell figyelni: a számra, idomra
és fekvésre.

Hogy hány lapja van egy kristályalaknak, összeszámítás által 
tudjuk meg: az Oktaéder S, a Hexaeder 6 lapu alak.

Hogy egy-egy lapnak minő idoma van, az oldalainak számától 
függ. Három oldallal háromszög, négygyei 4-szög, és így van 5, G, S, 
12-szög stb.

Háromszög van 3-féle: egyenoldalú, egyenszárú és külön oldalú.
Négyszög van 7-féle : négyzet, egyenközény, romb, romboid, del

toid, trapec és trapecoid.
Az ötszögekre nézve megjegyzendő, hogy a szabályos ötszög nem: 

fordul elő, hanem csak a részarányos pentagon, melynél 4 oldal 
egyenlő, az ötödik külömbözö.

A hatszögekből ellenben a szabályos hatszög a gyakori; de néha 
előfordul a ditrigon is, egy oly hatszög, melynél az oldalak mind 
egyenlők, de a szögek kétfélék, s csak a váltakozók egyenlők (Tur- 
malin).

A nyolcszögekből csak a ditelragon (25 m.), valamint a tizenkét- 
szögekből csak a dihexagon (3G rn.) fordulnak elő, mind a kettőnél, 
egyenlők az oldalak, de a szögek kétfélék, a váltakozók egyenlők.

A hat- nyolc-, és tizenkétszöggel csak kombinációban találkozunk.
8. §. Lapok fekvése. A kristály lapjai közvetlenül az élekben és 

csúcsokban találkoznak ugyan, de egészben véve a lapok fekvését 
mindenkor a középpont körül értjük és közvetlenül arra tekintünk: 
hogy egyaránt hajolnak-e bizonyos oly vonal felé, mely a középpon
ton keresztül megy, vagy nem, sőt ellenkezőleg egymással párhuza
mosak.

1

-

s:

§f

l Az egyaránt hajlók egyféle lapok, a máskép hajlók másféle, és 
az egymással parallelek ismét másféle lapok.

Az Oktaéder és Hexaeder, tehát az 1. és 2. minta csupa egyaránt fekvő 
— a 4. minta kétfélekép fekvő lapokból áll.
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Az egymással párhuzamosan menő lapok magukban a tért nem 
bírván bezárni, nyili alakot adnak, a mely csak más alakkal együtte- 

fordulhat elő ; ellentétben a zárt alakkal, melynek egynemű lap
jai csúcsban összejőve egymaguk képesek lévén a tért bezárni, önálló- 
lag képződve is létezhetnek.

9. §. Lapegyközűsóg. A kristály minden lapjával egy párhuzamos 
hason nemű lap áll szemközt, úgy hogy a kristályt voltaképen paral
lel lappárok határolják, minélfogva a kristály rendesen egyközös- 
lapú alak; kivételesen liajoltlapú alak is fordul elő, de az ilyennek 
törvényszerű összefüggése bizonyos egyközös lapú alakkal mindig ki
mutatható.

sen

10. §. Zóna. Azon lapok összesége valami kristályalakon, melyek 
élei parallelek, zónának neveztetik. A zóna lapjai mindannyian paral
lelek egy oly vonallal, melyet a tőlök befogott tér közepén gondolunk 
s ez a zonatengely. Minthogy egymást metsző két lap az él fekvését 
meghatározza, a zóna szintén adva van fekvésében, mihelyt annak 
két oly lapja van meghatározva, melyek nem parallelek.

A zóna az összalaklatokban nyújt jó tájékozást.

11. §. Elek. Az éleknél ötre keli figyelnünk: a számra, a viszo
nyos hosszaságra, a fekvésre, a lapokra, melyek összejönnek, és a 
szögre, melyet képeznek: az úgynevezett élszögre. A számot össze- 
számlálás, a hosszaságot összehasonlítás által tudjuk meg; a fekvést 
azáltal, hogy a kristálynak egyenlő részeit kötik-e össze. A lapokra 
nézve azok idomát és fekvését tekintjük; végre az élszöget egy szög
mérő vagy goniométer segítségével határozzuk meg. Szögmérő van 
kétféle : kézi és fényverési.

12. §. Kézi szögmérő. A kézi szögmérő (l. ábra) vagy goniometer- 
nek két lényeges része van : az első egy félkör, mely ISO fokra van be-

1.
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osztva; a második egy olló-féle szerkezetű két szár, melyek közül 
az egyik (ab) szilárd, a másik (cd) mozgó; a szilárd a félkör két végét 
érinti, a mozgó a félkörön jár, és a szilárddal különféle nagyságú szö
get képez.

Használatkor a kristály élszögét a két szár ac vége közé tesz- 
szűk úgy, hogy ezek lapja az élben összejött két kristálylapra feküd
jék ; most azt nézzük, hogy a mozgó szár d vége a félkörnek melyik 
fokánál állapodott meg. Ez lesz az élszög nagysága, minthogy a kris
tály élszögével csúcsszöget képez. Esetleg szükséges lehet rövidebben 
használni a szárak ac részét, ez megtörténik az által, hogy a középen 
levő csavart o tágítjuk, és a megjelölt nyílás mind a két szár közepén 
(gh) (np) a kellő kurtítását lehetségessé teszi.

i
,

Ezen berendezés a legrégibb, az Carangeau-íóI van, ki (17S3) Romé de. 
LTsle a Kristallografia egyik legfőbb előliarczosa, számára kristálymintákat 
készített. Haűy a Kristallografia rendszeres megalapítója minden mérését azzal, 
vitte véghez, azért az Haüy-féle goniometernek is neveztetik.

Brongniart kezdett más berendezést adni, nevezetesen olyat, melynél a 
szárak és a goniometer egymástól függetlenek. A szárak magukban illesztőinek 
a kristály élszögére, s csak azután hozatnak össze a goniometerrel.

A 2. ábra egy ilyféle goniometer természetes nagyságban. A ISO fokba, 
beosztott félkör sárga rézből külön van, s külön a két szár (alidád) acélból, melye-•:
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kot epy sárgaréz csavar által összetartani lehet. Ezen sárgaréz csavar a rajzban a 
közepén áll, de itt is letolható a szárak végei felé, mit apró kristályoknál teszünk. 
Meg lévén az élszög, a félkört úgy állítjuk az egyik szárra, hogy a 00 foknál 
lévő vonal alsó vége éppen a csúcsszögbe essék. S ekkor a valóságos szög foká
nak a számát közvetlenül leolvashatjuk.

A kézi goniometert csak nagyobb kristályoknál használjuk, akár 
fénylenek a lapok, akár nem, itt az közönbös. Az eredmény elég pon
tos lehet azzal is. Apró fényes kristályoknál a fényverési szögmérőt 
veszszük.

13. §. Reflexiós goniometer (fényverési szögmérő). Wollaston 
találta fel (1809), de későbben Mitscherlich, Babinet, Webski, Leebisch 
s többen módosították. Elve az, hogy a kristály fényes lapján valami * 
fekete vagy világos vonalat vág}7 pontot, mely elegendő távban van, 
fényverődés törvénye szerint meglátunk, s ugyanazt meglátjuk 
szédlapon is, ha a kristályt forgatjuk. E forgatás nagyságát az eszköz 
segítségével számokban kapjuk meg.

Főszabály: hogy azon él, melynek szögét mérjük, a goniometer 
forgatási tengelyével iehetőleg egy vonalba essék.

a
a szom-

3. ábra szerint egy kristály abc szöge határo
zandó meg. A szem P a be lapon észreveszi az m 
tárgy (háztető vonala, ahlak keresztfája stb.) vissza
verődött képét Pn irányban. A kristályt most úgy 
fordítjuk, hogy ugyanazon kép a szomszéd ha lap 
közepén legyen látható ismét Pn irányban. A dhc szög 
a forgatás mérője, de ez még nem maga a keresett 
élszög, azt csak úgy kapjuk meg, ha ezen szöget a 
lS0-°ból levonjuk.

A reflexiós goniometerek készítése nagyon tökéletesedett. A 4. 5. ábra 
mutatja perspektívában és szelvényben a legújabb berendezések egyikét, mely
nél a reflexios-yoniometer egyesítve van spektrométerrel.* Lényeges részei: a) az 
állvány 3 lábbal s csavarokkal a szintes illesztésre; b) ezen nyugszik szintesen 
mint egy asztal a fokos beosztással ellátott korong vágj’ is a limbus A', mely
nek ezüstözött felülete 15:15 percre vau beosztva. Fölötte az alidádok két 
noniussal melyekkel 30" olvashatni le. A limbus és a noniusok beosztása 
ugyanazon síkban van.

A goniometerekuek általában két rendszere van: egyik függélyes limbus
sal, úgy mint a Wollaston goniometernél, a másik Babusét kezdeményezésére 
szintessel. Ez van itt is használva, mert előnyösebb annyiból, hogy míg a 
függélyes berendezésnél csak apró kristályokat lehet mérni, a szintesnél na- 
gyobbakon, sőt kristálycsoportokon is lehet mérést eszközölni. Ezen szintes lim- 
buszon a forgási tengely, valamint a kristály mérendő éle függélyesen áll.

Nagyon tökéletesedett a goniometer két szemközt fekvő távcső alkalma
zásával (B, C szárak tetején), melyek mindegyike hajszálkereszttel, vagy réssel 
van ellátva. Az egyiken a fény beeresztetik (beeresztő távcső), a másikon 
a szembe jön (szem- távcső). A fénysugár menetét maguk a távcsövek határoz
zák meg.

c) A rés-kollimátor C a lábak egyikéhez van megerősítve szilárdam
d) Ugyanazon magasságban van a B szár felső végén a szem- vagy 

vizsgáló távcső L, mely az alidáddal együtt mozgatható és megerősíthető.

• Készíti Fuess Berlinben, 1891. Ára GGO márka.
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e) A kristálytartó w, mi csavarok segítségével emelhető vagy süllyeszt
hető ; úgy szintén jobbra-balra tolható, míg végre a tetszés szerinti állást 
megkapjuk.

Ezeken kívül van egy adjustáló és centráló készülék; van 4 külömbözŐ 
okulár és 4 fényjelző.

A 4. ábránál még egy rész látható, ez alul egy csavar a kristálytartó 
tengelyén, az a finom beállításra szolgál.

Az eszköz teóriája és a bánásmód részlete a nagyobb kristálytani mun
kákban található: Groth Physikalische Krystallographie 18S5. Liebisch Pliysi- 
kalisclie Krystallographie 1891. sat.

14. §. Csúcsok. A csúcsoknál ötre figyelünk: azok számára, a 
csúcsokat képező lapok és élek számára, valamint ugyanazon lapok és 
élek minőségére.

Vannak tehát hasonlapú vagy különlapú, hasonélü vagy külön
élő. csúcsok. A különélü csúcsoknál, ha az élek váltakozva egyeznek, 
a csúcs részarányos.

. ;!
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15. §. Egyszerű és összetett alakok. Valamely kristályalak egy
szerű, ha csak egyféle lapokat látunk rajta (1,2,9,12. m.) 6. 7. ábra; 
összetett, ha különféléket (4, 7, 18. m.) 8. 9. ábra. És pedig annyi 
egyszerűből áll, a hányféle lapokat különböztetünk meg rajta (a 8. 
9. ábra, valamint a 8, 23. m. áll két egyszerűből, 39, 42. 50. m. há
romból).

Az összetett alakokat kombinációnak vagy összalaldatnak 
mondjuk. Minden összalaklatban ki lehet keresni az egyszerűeket, 
melyeket a természet ugyanazon egy középpont körül s ugyanazon 
tengelyekre helyezve, de csak részben képezett ki; ez az összalaklat 
elemzése.

9
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Az összetett alakban rendesen nagyobbak némely egynemű 
lapok, mások kisebbek, amazok képezik az uralkodót emezek az alá
rendelt alakot. Ha a kétféle lapok egyikéről sem lehet állítani, hogy 
kiválik, az összalaklat középkristályt képez. Legfontosabb a Hexaeder 
és Oktaéder középkristálya (4 m.).

Az alárendelt alak az uralkodón úgy veszi ki magát, mintha 
bizonyos részeinek (élnek vagy csúcsnak) tompítása volna, azaz az 
uralkodó alak éle vagy csúcsa helyett egy lap jelenik meg; ha két lap 
jelennék meg, az élezésnek, ha a csúcson három vág}7 több jelennék 
meg, az a csúcs hegyezésének mondatik.

16. §. Teljes, feles, negyedes alakok. (Holoedria, Hemiedria, Tetarto- 
edria.) Az, hogy két alak közül az egyik teljes (holoederes), a másik 
annak felese (hemiederes) legyen, két feltételhez van kötve: első, 
hogy az egyiknek kétszerannyi lapja legyen, a másik, hogy a lapok a 
térben mindakét alaknál egyenlően feküdjenek, vagy, mint következni 
fog, hogy parameterviszonyaik egyezzenek.

A lapdúsabb egyszerű alakoknál gyérebben még arra is van 
eset, hogy az ilyen felesnek még találkozik felese, mi tehát a teljesre 
nézve negyedes (tetartoederes) alak lesz.

Példákkal az egyes kristályrendszereknél találkozunk,

17. §. Tengely. Paraméter. Tengelyek a kristályban képzelt oly 
egyenes vonalak, melyek két ellenfekvö egynemű részt: csúcsot, élt, 
lapot kötnek össze s egymással egy közös pontban, a kristály közép
pontjában találkoznak, melytől a rendesen kiképződött kristálynak 
minden egynemű része, a tengelyeken mérve, hasonló távban van. 
Ezen távok, mint a tengelyek fele, a kristálylap paraméterei.

Ha három vesszőt ABC (13. álra) úgy állítunk össze, hogy 0 pontban 
találkozzanak, akkor a féltengelyek OA, OB, OC a paraméterek.

A lehető többféle tengelyekből a kristálytanban alapul azon 
legkisebb számú tengelyeket veszszük, melyek egyszersmind az alak 
kiképzödésének irányát is határozzák. E tekintetben minden kristály- 
alak 3 vagy 4-tengelyü; ezek lehetnek hosszaságra nézve egyfélék, 
kétfélék vág}7 háromfélék, az egymás iránti liajlást tekintve derék- 
szögeB vagy ferdeszöges tengelyek.

A tengelyek egy koordinátarendszer, mely az alakra nézve a térben 
alapul szolgál, hogy a lapok fekvését arra vonatkoztassuk és azok jelölésére 
matematikai kifejezést kapjunk; körülöttük a kristályalak minden része bizo
nyos simetria szerint foglal helyet.

A tengelyek jegyet és állást kapnak. A háromféle tengelyű kristá
lyoknál a jegy is háromféle a : b : c.

Ezen háromféle tengelyből az egyik a c mindig álló helyzetet, 
kap, ez tehát minden kristálynál függélyes. A másik a b mindig ha-

I?
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ránt vagyis baljobb; a harmadik az cl, a hol a kristály simetriája 
engedi, a néző felé áll, tehát iránya mellsöhátsó. A hajolt tengelyű 
kristályok egyik csoportjánál azonban az cl tengely iránya ferde, a 
négytengelyü kristályoknál pedig a mellsőhátsó irány két tengely 
között oszlik meg.

A kétféle tengelyű kristályoknál Naumann szerint a jegy is két
féle : a: a: c, ha három — és a: a: a : c, ha négy tengely van. Az 
egyféle tengelyűeknél csak egyféle a : cl : cl ; de az állítás hasonló. 
Miller azonban a tengelyek jegyezésére az abc jegyet tartja fenn 
változatlanul.

A kristályalakra nézve az egész tengelyek, a kristálynak egy 
lapjára nézve csak a féltengelyek vagyis a jmrameterek jönnek te
kintetbe.

A tengelyek viszonyos hosszaságát. ez egymás iránti hajlásút mindig csak 
számítás által derítjük ki, a számítás alapját az élszögek mérése szolgáltatván.

10.

A tengelyekre rájöhetünk például a Hexaedernél (10. ábra), ha egy csú
csát vesszük, a melyben 3 él találkozik. Ezen 3 él közül mindegyik parallel 
megy a 3 tengelylyel, és így a tengelyek bizonyos alakokon közvetlenül meg
felelnek az élnek és az élek találkozásánál azon szögnek is, melyet egymással a 
kristály belsejében képeznek. A Hexaedercsiicsban találkozó élek közül kettő 
kettő egymással 90°, és így 3 derékszög van, mint a 3 tengely derékszögé
nek látható kifejezése.

Az Oktaédernél (11. ábra) igen szembeszökő, hogy az alak simetriája 
azt kívánja, hogy három képződési irányt különböztessünk meg csakúgy mint 
a Hexaedernél, csakhogy azok itt az Oktaéder 6 csúcsát a összekötve ‘ lielye- 
zendők el. Ezen három tengely az Oktaédernél csúcstengely, a Hexaedernél 
laptengely.

18. §. Parametertörvény. Az alaptörvény, mely a kristályalakot 
uralja, a parametertörvény; ez így szól: azon lapoknak, melyek 
ugyanazon a kristályon fellépnek, vagy azon lehetségesek, mindig 
csak olyan parameterarányaik vannak, melyekben a koefficiensek 
m, n, p egész számok, rendesen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ezen törvényt úgy is 
lehet kifejezni, hogy az m, n, p koefficiensek aránya rációnál.
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Ha a kristály egy lapjának a parameteraránya
a : b : c, akkor egy más lapjának 

az aránya leket pl. a : b : 2c
egy harmadiké a : 2b : c
egy negyediké 6a : 4b : 3c
ismét egy másé a : b :coc
még egy másé 2a : 3& :ooc
még egy másé a :coft : 2c sat.
Itt a oo is az egész számokhoz vétetik.
Tehát irracionál értékek egy olyan kristályon, melynek lapjánál 

a parameteraráuyok a : b : c, nem fordulhatnak elő.
A paraméterek OA, OB, OC (13. ábra) hossza vnlamiképeu, például 

milliméterekben fejezhető ki. A parameteraráuyok azonban csak arányszámok. 
Azon lapnak a parameterarányai, melyből e kristály meghatározásánál kiindu
lunk, tehát az a:b:c a tengelyaráuynak mondatik. Ezt rendesen úgy írjuk, 
hogy a három számból legalább egy =1. Az Augitra nézve például a:b:c 
170Í: 1563:921. Ha ezt a X értékével elosztjuk, akkor kapjuk:

1*0902 : 1 : 0-5S93, tehát 6=1.
19. §. Simetria.* A kristály alak simetriája már a tengelyekből 

is kitűnik ugyan, de közvetlenebbül kap kifejezést azon metszetek 
által, melyeket két-két tengelyen keresztül gondolt síkkal, a simetria- 
síkkal kapunk meg akkor, ha annak részeit ennek két oldalán egy
mással összehasonlítjuk. A kristály simetriája a lapok fekvésének 
egyenlőségében áll a simetriasíkhoz képest, tehát ennek mindkét 
oldalán egyenlő nagyságúak az élek és csúcsok, a lapok egyenlő fek- 
vésüek és minden rész hasonló módon következik. Az egyik fél a má
sikhoz úgy áll, mint valami tárgy az ő tükörképéhez, a tükröt a 
simetriasík képezvén.

A simetriaviszonyok szerint a következő külömbségek adják elő 
magokat: van kristályalak, a melyen simetriát nem találunk, vannak 
aztán olyanok, melyek a simetria szabályainak kisebb-nagyobb fok
ban felelnek meg, nevezetesen bizonyos alakoknál 1 — másoknál 3 — 
másoknál 5—7, sőt 9 simetriasík külömböztetliető meg.

20. §. Kristályrendszerek. A tengelyek és a simetriasíkok egybe
vetése alapján a kristályalakokat 6 családba lehet osztani, melyek a 
6 kristályrendszernek neveztetnek. A szabályosság foka szerint felül
ről lefelé így következnek:

1. Szabályos vagy tesserál rendszer. Van 3 egyenlő és csupa 
derékszögű tengelye. Ennél van a simetria legmagasabb foka, a 
mennyiben 9 simetriasíkot külömböztetlietünk meg. Legkönnyebb az 
elhelyezést felfogni, ha előbb megkészítjük a tengelykeresztet fa
szálakból s azok végeit fonállal összekötve az Oktaéder vázát kapjuk.

* Olaszul, spanyolul simetria, fraucziául symcb'ie. Mind a három nyelv
ben egy m. Én is ezt követem.

:
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A bárom főmetszet adja a három fő-simetriasíkot, e szerint tehát a 
tengelyek a három fő-simetriasík találkozásai a középpontban. A töb
bit megkapjuk az Oktaéder él-tengelyei irányában. Éltengelye van 6, 
melyeken párosán, de a középpontot is érintve, hat síkot lehet elhe
lyezni; ez a hat közönséges simetriasík. Tehát 111+6=9 simetriasík.

Az elsőnemü 3 főmetszet a kristályt S kristálytérre vagy ok- 
tánsra — a másodnemü 6 simetriasík mindegyike egy-egy oktánst 
G térre oszt, és így összesen 48 kristálytér keletkezik. Ha a kristály 
körül egy gömböt képzelünk, ezen térrészek annak a felületén is mu
tatkoznak.

2. Hatszöges vagy hexagonos rendszer. Van 4 tengelye, melyek 
közül 3 egyenlő, a negyedik külömböző, s derékszögben áll a mellék
tengelyekhez képest. Ezen rendszer tengelykeresztjén 7 simetriasík 
helyezhető el (1+3 + 3), melyek egymástól 60° távban állnak. Legelső 
a 3 melléktengelyen keresztül menő szintes alapsík mint a fő-simetria- 
sík, a többi 6 közönséges simetriasík, ezen függélyesen állva, egyszers
mind a főtengelyen is keresztül megy: előbb helyezünk el hármat 
úgy, hogy a három melléktengelyen és a főtengelyen menjenek keresz
tül, ezek a kristálynak függélyes főmetszetei, a többi három pedig ezek 
között középen mint függélyes közbülső metszetek foglalnak helyet. 
Az alapsík és az első három függélyes sík 12 kristály tért adnak, de ha 
ezeket felező utóbbi 3 sík odajön, egészben 24 kristálytér támad, mi 
egy a középpont körül képzelt gömbfelületre is átmenne.

3. Négyzetes vagy tetragonos rendszer. Van 3 derékszöges 
tengelye, melyekből kettő egyenlő, a harmadik külömbözö. A tengely
kereszten 5 simetriasík helyezhető el (1+2+2). Először is a mellék
tengelyeken keresztül menő szintes alapsík, melyen a többi 4 függé
lyesen áll, de úgy, hogy mind a 4 egyszersmind a főtengelyen is 
keresztül menjen: nevezetesen előbb két síkot helyezünk el akként, 
hogy kristálytani fősík is legyen, a mennyiben keresztül mennek a 
mellék- és a főtengelyen, aztán jön a más két közbülső simetriasík, 
melyek az elöbbeniek által képezett derékszöget felezik. Az alapsík s 
az első két függélyes sík hozzájöttével 1G egyenlő kristálytér támad. 
Mi a középpont körül képzelt gömb felületén is mutatkoznék.

4. Rombos rendszer. Van 3 tengelye, melyek hosszaságra mind 
külömböznek, de egymással csupa derékszöget képeznek. Itt 3 sime
triasík van, melyek a kristály 3 fömetszetével azonosak (1 + 1 + 1), s 
a melyek a kristályt 8 oktansra osztják, valamint azon gömbfelületet 
is, melyet a kristály középpontja körül helyezve gondolunk.

5. Egyhajlású vagy monoklin rendszer. Van 3 tengelye, melyek 
hosszasságra külömböznek és a tengelykereszt készítésnél úgy állí- 
tandók össze, hogy az első kettő egymással derékszöget képezzen, a 
harmadik pedig ezek egyikéhez szintén derékszögesen álljon, a másik
hoz pedig ferdén hajoljon. Ezen rendszerben csupán egy simetriasík
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van s ez az, mely azon két tengelyen megy keresztül, melyekkel a 
harmadik derékszöget képez. A kristály tellát csak két egyenlő félre 
van osztva, mi a kristály középpontja körül gondolt gömbfelületen is 
így tűnik ki.

9. Háromhajlású vagy triklin rendszer. Van 3 tengelye, azok 
háromfélék hosszaságra nézve és egymással csupa ferde szöget ké
peznek. Ezen alakoknál a lapegyközüség az egyedüli szabályosság, de 
simetriasík nem helyezhető el, minél fogva a rendszer asimetriás rend
szernek, alakjai pedig asimetriás alakoknak neveztetnek.

Ezen 6 rendszer a simetria kristálytanilag gondolható minden 
fokát kimerítvén, több kristályrendszer nincs, nem lehetséges.

21. §. A rendszerek 3 csoportja. A tengelyek száma kevesebbet 
foly be az alakok viszonyainak külömbségére, mint azok viszonyos 
hosszasága és hajlása, s e részben a 6 rendszert 3 olyan csoportba 
vonhatjuk, a minőket a külömbség a kristályok belszerkezetében 
bizonyos mérvadó fizikai tulajdonságok alapján szintén igazol.

I. csoport. Egyféle tengelyek. Ilyen rendszer csak egy van: a 
szabályos. Ennél a főtengely 3 közül szabadon választható.

II. csoport. Kétféle tengelyek. Ilyen rendszer van kettő : a hat- 
szöges és a négyzetes. Ezen rendszerek sajátsága, hogy feltétlen fő
tengelyük van.

III. csoport. Háromféle tengelyek. Ilyen rendszer van 3. Egy
ben csupa derékszög van, a más kettőben fokonként több ferde szög 
jelentkezik. Ide tartoznak: a rombos-, az egyhajlású- és a három- 
hajlású-rendszer.

Ezen rendszereknél nincs föltétien főtengely, egyet azonban 
függélyes tengelyül választunk. A rombos és a háromhajlású rend
szerben 3 közül, az egyhajlásúban csak kettő közül történik a vá
lasztás.■

22. §. Jegyezés. A simetria- és a parametertörvény lehetővé 
teszi, hogy a kristályalakok rövid, de a lényeget magában foglaló 
jegyekkel (simbolokkal) láttassanak el.

A sokféle jegyezésrendszerek közül legyen elég azon kettőre szo
rítkozni, mely leginkább van elterjedve, ezek a Natjmann- és aMiLLER- 
féle, melyek e könyvben is követtetnek.

A lap helyzetét meghatározzák azon távok, melyekben az a 
kristály tengelyeket a középponttól számítva metszi, és kifejezést kap 
a símből által, mi ezen távok arányát adja bizonyos egységhez képest 
a tengelyeken.

i2. ábra. Legyen OA, OB, OC egység a 3 tengelyen, és ezeket 
képviselje a, b, c; RNM lap helyzetét az OB, ON, OM ‘távok állapít
ják meg. Ha OB=la, ON=4/sft, OM=2c, a távarányokat ekként ír
hatjuk :

i:
■

1. la: Alnb: 2c.
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HKL lapra nézve, mi parallel és így azonos RNM lappal a táv- 

4 " 3 ' 2'
Általában valami lapra nézve a tengelyek liosszaságát egységül 

véve, ezek aránya ugyanazon kristály minden más lapjára nézve 
rációnál számokkal és rendesen egész számokban 1—6 között (vagy 
O-val) fejezhető ki:

A két forma 1. a: 4/a& : 2c, és 2. ~: y: ~ azonos, mert a ten
gelyarány a fontos, nem pedig a tengelyek absolut hosszasága.

Az 1 a Natjmann-, a 2 a MiLLER-féle jegyezést képviseli.
Más lapokra nézve a paraméterek

Naumann szerint

la:lb: 2c

arány:
2.4

Miller szeriut 
a h c
T:¥:T
a b c
¥ :T: ¥•la:2b:lc

Natjmann a tengelyek a:b:c mellé teszi a koefficienseket, me
lyeknél az 1 nem iratik, de ezen három példából kivehető, hogy egy
ségül a legkisebb táv szolgál s a többi annak multipluma rációnál 
számokkal.

Az első esetben az a az egység, a b már valamivel több, a c még 
több, mert ez 2c; MiLLER-nél ellenkezőleg a legnagyobb Natjmann-

!

_
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féle koefficiens lesz a legkisebb index számra, de nem értékre nézve,, 
mert a többi ennek submultipluma.

MiLLER-nól a számlálók a tengelyegységek, a nevezők az egész 
számok, melyek ugyanazon sorban a:b:c fejezik ki a távarányokat- 
egész számokban. Ezek a három példában 432, 221 és 212. Általáno
san hkl, mi teljesen kiírva valami kristály-lapra nézve annyi, mint 
a b c_
h ; ¥: "P

Naumann jegyezése kétféle: hosszabb és rövidebb. A hosszabb 
közvetlenül fejezi ki a tengelyarányokat oly módon, hogy ha a ten
gelyek egyfélék, akkor a tengelyarány a: a: a. Ez a szabályos rend
szernél van, és így az 1 koefficienssel különösen az Oktaéderre vonatko
zik, melynek egy lapja a 3 egyenlő hosszaságú tengelyt egyenlő távban 
metszi a középponttól. A jegyezés rövidítése abban áll, hogy a tengely- 
arány egy betűvel fejeztetik ki, mi a szabályos rendszernél 0, az 
Oktaéder kezdő betűje, melyhez a többi szabályos egyszerű alakjának 
jegvezésére a koefficiensek számokban vagy betűkben (mnp+oo) 
csatoltatnak együk vagy mindkét oldalon.

A kétféle tengelyű rendszereknél az egyenlő tengelyek a jegyet- 
kapnak, a külömbözö (a főtengely) c jegyet. Lesz tehát

a hatszögesben a : a : ooa : c=P; a négyzetesben a: a: c=P
rövidítve minden piramisos rendszerben, mint a Piramis kezdőbetűje 
P használtatik. Kivétel csak a hatszöges feleseknél a romboederes és 
skalenoederes alakoknál van, melyek gyakorisága s önállósága alap
ján B, a Piomboeder kezdőbetűje vétetik. A koefficiensek itt is P 
mellé iratnak: elébe ha a fő-, utána, ha a melléktengelyekre vonat
koznak.

A háromféle tengelyű rendszereknél a tengelyarány a : b : c, és 
ezeknél a 6=1. Rövidítve ezeknél is a P használtatik. A koefficiensek 
úgy a hosszabb, mint a rövidített jegyezésnél kiiratnak, de egyszers
mind azon mellékjegyek is, a melyek segítségével a rendszer elégsé
gesen van jelezve.

A hosszabb jegyezés a kifejtésnél, a rövidebb a gyakorlati alkal
mazásban használtatik.

Katjmann egy lapnak a fekvését határozván meg, azt az egész- 
alakra nézve fejezi ki, úgy hogy ő egy oktanson végezi a símből meg
állapítását, s erre szolgált a 12. ábra.

Miller minden egyes lapnak külön adhatja a simbolját, s azt 
legjobban lehet a 13. ábrán kivenni, a melynek alapján az ő jegyezési 
módját a következőkben fejti ki: bármely, a kristályon belül levő 0 
ponton keresztül képzeljünk síkokat, melyek a kristály minden lapjá
val parallelek, s legyen az ilyen síkok három találkozása OX, ÓY, 
OZ, melyek nem esnek egy közös síkba. Találkozzék az OX, OY, OZ 
vonalon bármely lap A, J5, C, távban.

i
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OX vonalon vegyük, hogy

OAo =|OA1 
OA-j =J-OA, ... X felé 
OA_!= OAj 
oa_2= oa,
0A_3= oa; . . . X' felé,

f
\v-

Cl

,c*

tehát az ellenkező oldalon; le
gyen továbbá OA^J.OA^ vég- pi
téién, mindkét irányban.

Legyenek meghatározva, 
kiindulva OB, és OCJ-ból ugyan
azon a módon B-i, B2, B_o,
B3, . . B0; C-i, Co, C_2, C3,
C_o, .. C0. Akkor a kristály
minden lapja parallel lesz egy 
oly síkkal, mely az így megha
tározott három pontot érinti s 
a mely a három vonal vagyis tengely XOX', YOY', ZOZ' mindegyi
kén lesz.

Al X VjA3 A 2A_2
1B

Xyj
lC—3Jio

C--

|C—»

3'V. .

15.

A 321 símből fejezi ki a viszonyos értéket azon lapra nézve, 
mely parallel a A?BX{-hez; 214 arra, mely parallel az A2B_iC.t-hez, 
és általában hkl használtatik valami lapra nézve, mely parallel az 
AhBkCi lappal, innét

1 1I OBk = -p OB oc, = 4- 0C1OAh — -p OA],

h, k, l minden pozitív vagy negatív egész számot képvisel, ide értve a 
zérót 0 is, és OAh, OBk, OCi mérve X, Y, Z felé, vagy X', Y', Z' felé 
a szerint, hogy a h, le, l pozitív vág}7 negatív.

Az előbbi példában a számok 3, 2, 1 és 2,1,4, valamint a betűk 
li, le, l az «indices» (a latin index többese). Ha egy index negatívan 
vétetik, a minus (—) jegyet tesszük fölébe.

Ha valamely lap egyik indexe =0, a pont, melyben a lap a meg
felelő tengelyt metszi, végtelen távban van, vagyis a lap parallel azon 
tcngelylyel. Ha 2 index zero, a lap két tengellyel parallel.

Ha minden egynemű lapot, tehát egy egyszerű alakot akarunk 
jelölni, akkor az inclices zárjelekbe foglaltatnak, (a: b:c)=( 111).

Az imént kifejtett paraméter törvénynek Miller a számításnak megfele
lőbb következő kifejezését is adja: a három tengely OX, OY, OZ találkozzék 
egy gömb felületén, mely a kristály középpontja 0 körül van helyezve az X, 
Y, Z pontokban. Húzzunk egy sugárt OP függélyesen a híd lapra a gömbfelü
letig, míg azzal a F pontban találkozik, és legyen OAi = a, OBi = b, OC\ = c; 
akkor

1

b ccos PX = -p cos PY = ~ cos PZ.
a
¥

Szabó József. Ásványtan. 2
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A gömb, melynek felületére valami kristálynak a lapjai vonatkoztatnak, 
a projekció spherának neveztetik. A sugár vége, mely a gömbből a lapra füg
gélyesen megy, azon lap pólja. A lap és annak pólja ugyanazon simbollal 
jelöltetik.

lé. ábrában az általános középpont 0. A b lap függélyese a gömb felü
letét jB-nél találja, a b1 lapé B'-nél, d lapé Z)-nél, c lapé ií-nól stb. Ezen pól-ok 
a lap helyzetét meghatározzák.

Világos, hogy a b' (010) pólja, szemközt ó-vel (010), a gömb ellenkező 
végére esik, és így általában (120) és (150) stb. Látni való az is, hogy az egy 
zónába eső minden lap függélyese vagy pólja ugyanazon közös nagy körben 
találkozik.

Szokás a gömböt úgy tekinteni, mintha vetítve volna valami szintes síkra, 
rendesen arra, mely a prizmás zónára függélyes. A prizmalapok akkor a kör 
kerületébe esnek, a többi pedig azon belül. A szemről az van feltéve, hogy az 
síkon függélyes gömbátmérőnek ellenkező végén néz.

;

i

í

í í: A Naumann jegyezes átváltoztatása Melleb-/c7« simbolokká.
Hogy ?n, 7i, r, koefficiensekből megkapjuk a h, k, l indexeket, kétféle mód 

áll rendelkezésre. Az első, hogy a koefficienseket hozzuk formába és az így 
kapott három nevezőt indices gyanánt írjuk; a második pedig, hogy a koef
ficiensek helyett azok viszonyos értékét vesszük, és a keletkező arányt egész szá
mokban fejezzük ki, melyek az indexek lesznek. A parameterviszouyt 2a: 2ó: 3c, 
tehát vagy 6-tal osztás által ezen alakba vezetjük át 1ha: Vab: l/ac, miből

■ •

r

í

indexekül 332 áll elő; vagy pedig a 2, 2, 3 koefficiensek helyett azok viszonyos 
értékeik Etetik, mi 6-tal szorozva indices gyanánt ad 332.
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a: b: e-ből indices 111; a:b:oac a második módszer szerint ezen aranyt
111 - adja — : — miből indices 110. a:b: — c adja indices gyanánt 111.
1 1 oo

Példa az Angit kristály. Monoklin. 15. ábra. A két tengely XX' és ZZ', 
melyek a simetria síkban feküsznek, elöl 105°50' képeznek, és a simetriá- 
ból foly, bőgj’1 a harmadik tengely YY' a más kettővel 90°-ot képez. Az u lap 
paraméter viszonya a: b: c=1*0902:1: 0*5893.

Már most a kristály többi lapjait is jegyezhetjük, a hetükhöz a megillető 
koefficienseket tévén.

u =a: b: c 
??t=a : b: oo c

t=ooa : oo b : c 
l=oo a : b : oo c

b: c 
b: oo c 

a: oo b: oo c.

A második Augitkristályon 16. ábra még egyéb lapok is fordulnak elő: 
<v=a: b : 2c, v'=a: —b: 2c, s=tx: b: —c, £=6a: 3b: —Se.

u* a
:am

r9

7
X<

T» /

\• /
■■fr/'r
£r'/ ; -7.....

---------j - - OY--------- 'Ifli\

/
//

X
i

i
7

15.

Natjmann jegyezésének a tanításnál van előnye: könnyebben 
'fogható fel és csekélyebb matematikai előismeretet kíván az elemző 
geometriából; MiLLER-ének a tudományos használatnál. Nehezebb 
ugyan, minthogy számításainál a gömbháromszögtan alkalmazását és 
a gömbprojekció teljes kifejtését tételezi fel, de kifejezési módja mate
matikai alakkal bn-, és a számításokba közvetlenül átvihető; rövidebb, 
egyszerűbb és az alak meg a fizikai tulajdonságok közötti összefüggés 
magyarázásánál is jól beválik.

2*
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I. Szabályos rendszer.

23. §. Alap-jelleme s alakjai. A szabályos (tesserál) rendszer alakjai 
3 irányban egyaránt vannak kiképződre, minélfogva a simetria 
mind a három * tengely irányában ugyanaz, és így főtengelyül bár
melyiket választhatjuk s ezt függélyesen állítjuk: a más kettő lesz a 
melléktengely s azok szintes helyzetbe jönnek oly módon, hogy az 
alak állításánál az egyik mellső hátsó, a másik bal-jobb helyzetet 
kapjon. Simetria sik 9 külömböztethetö meg. Csupa zárt alakja van, 
melyek között van teljes, feles, negyedes s e két utóbbiak között lmjolt- 
lapuak is.

A szabályos rendszerben 15 egyszerű alak fordul elő, melyeknél 
az egynemű lapok száma 4, 6, S, 12, 24, 4S. Az alakok a lapok száma 
szerint a következők :

1. Egy neme a Tetraédernek vagy Négyesnek (13. m.)
2. Egy neme a Hexaedernek vagy Hatosnak (2. rn.)
3. Egy neme az Oktaédernek vagy Nyolcasnak (1. rn.)
4. Öt neme a Dodekaédernek vagy Tizenkettesnek (6, 14, 15,

i

A A

17. m.)
5. Hat neme az lkositetraedernek vagy Huszonnégy esnek (9,10, 

11, 16, 19. rn.)
6. Egy neme a Tetrakontaoktaedernek vág}7 Negyvennyolcas

nak (12. rn.)
Az első három alak, valamint a tizenkettösek egyik egy a maga 

nemében, azoknál féleség nem fordul elő; ellenben a többiek több 
féleségben lehetnek kiképződre, anélkül azonban, bog}7 fajoknak jel
leme elváltoznék.

A Tizenkettősök 4 nemét a lapok idoma szerint különböztetjük 
meg: s így lesz 1) Bombtizenkettös (6. rn.). 2) Háromszögtizenkettös 
(14. rn.). 3) Deltoidtizenkettös (15. ni.). 4) Ötszögtizenkettős (17. ni.).

A Huszonnégy esek 5 neméből csak kettőt lehet a lapidon sze
rint elnevezni s ez a Deltoidhuszonnégyes (9. rn.), meg a Trapecoid 
24-es (19. m.), a többit nem, minthogy a lapok mind a háromnál 
egyenszárú háromszögek (10, 11, 16. m.). Ezeken azt nézzük, hogy 
egy bizonyos számú lapcsoport az alakon hányszor fordul elő, s ezen 
két számot egymással szorozva képezzük a nevet.

Ha háromlapú csoport nyolcszor fordul elő (10. m.)J azaz egész
ben véve Oktaéderhez (1. rn.) hasonlít az alak, csakhogy ennek egy 
lapja, helyét 3-lapú csoport foglalja el, lesz a 3-szor 8 haszonnégyes

Ha 4-lapú csoport hatszor fordul elő, azaz, a Hexaederhez 
(2. rn.) hasonlít az alak, csakhogy ennek egy-egy lapja helyét 4-lapú 
csoport foglalja el (11. rn.), lesz a 4-szcr 6 huszonnégycs.

Ha végre 6-lapú csoport négyszer fordul elő (16. w.), azaz a 
Tetraéderhez (13. rn.) hasonlít az alak, csakhogy ennek egy-egy lapja 
helyén hatlapú csoportot találunk, lesz a 6-szor 4 huszonnégyes.

il:!»

í!
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24. §. Teljes, feles, negyedes alakok. A 15 egyszerű alakból 
liotet lehet tekinteni mint teljes és nyolcat mint feles alakot.

Teljesek 1) a Hexaeder, 2) az Oktaéder, 3) a Bombtizenkettős, 
4) Háromszornyolc - huszonnégyes, 5) Négyszerhat - huszonnegyes, 
6) Deltoid-huszonnégyes és 7) a Negyvennyolcas.

Felesek 1) a Tetraéder, 2) a Háromszög-tizenkettős, 3) Deltoid- 
tizenkettős, 4) Hatszornégy-huszonnégyes, 5) Ötszög-tizenkettős és 
G) a Trapecoid-kuszonnégyes.

Ezeken kívül van még két alak: a Giroeder és a Tetartoeder, 
melyeket Mons mint elméletileg lehetségeseket állapított meg, amaz 
feles, emez negyedes alak. Most már kristályokon is ismeretesek.

A felesek kétfélék: hajolt lapúalc vág}’ egyközös lapnak. Hajolt 
lapu van hat, egyközös lapu kettő. Amazok a tetraéderes és giroede- 
res — emezek a piritoederes alakok.

A kristályok összalftklatain nem találkoznak a hajolt felesek az egyközös 
lapúakkal nem csak ebben, de a következő rendszerekben sem.

25. §. A szabályos teljes alakok leírása. 1. Hexaeder, Hatos vagy 
kocka (tessera) 77. ábra, 6 négyzet környezi. Van 12 egyenlő éle és 
8 egyenlő 3-lapú csúcsa. Az élszög 90° (fok). A tengelyek a lapok 
közepén mennek ki. A 3 fősimetriasík parallel a kristály 3 lap
párjával, a többi hat pedig a 12 élen helyezendő el. (Fluorit, Kősó, 
Galenit, Boráéit.)

2. Oktaéder, Nyolcas 18. ábra, S egyenoldalű háromszög hatá
rolja. Van 12 egyenlő éle és 6 egyenlő 4-lapú csúcsa. Az élszög 
109° 28'. A tengelyek a csúcsokon mennek ki. A 3 fősimetriasík 
megfelel a 3 főmetszetnek; a többi G az éltengelyek irányában helyez
hető el. (Timsó, Spinell, Magnetit.)

00)

010
1
! 100
1

17.

3. Romblizenketlős 10. ábra, 12 egyenlő rouiblap veszi körül. 
Van 24 egyenlő éle. Az élszög 120°. Csúcsai kétfélék: 6 négvlapú 
oktaederfélo (mert úgy fekiiszuek mint az Oktaédernél); 8 liáromlapú 
liexaederféle. A tengelyek az oktaederféle csiicsokon mennek ki. 
A 3 fősimetriasík a 3 fömetszetnek felel meg, a többi 6 a romblap 
kisebb átlójának irányában megy. (Boráéit, Cuprit. Gránát, innét 
Grcmatoedernek is nevezik.)

4. Háromszor-miolc-hummnéaves. Triakisoktaeder 90. ábra;
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24 egyenszárú háromszög környezte alak, melynek általános idoma 
az Oktaéderé és Eombtizenkettösé között ingadoz, de úgy hogy 
mindig az előbbinek élei vannak jobban kiválva. Csúcsai kétfélék: 
6 nyolclapú oktaederféle, és S káromlapú hexaederféle. Élei is két
félék: 12 hosszabb oktaederféle (B) és 24 rövidebb (A), melyek a 
hexaederféle csúcsokat összekötik az oktaederfélékkel.

Az élszögek változók; s e részben ezen alakúak számos félesége lehet, 
de valóságban a következő hármat ismeijük. Ezek a hármas ábrában is ki 
vannak tüntetve.

A hosszabb 
élek szöge

»

162° 39' 
152° 41' 
142° 8'.

A tengelyek a nyolclapú (oktaederféle) csúcsokon mennek ki. 
Á 3 fö simetriasík a 3 fömetszettel azonos; a többi 6 a 12 hosszabb 
oktaederféle élek közepén derékszögesen helyezhetők el. (Fluorit, 
Cuprit, Galenit.)

5. Négg szerhat-huszonnégyes, Tetrakishexaeder 21. ábra, 24 
egyenszárú háromszög környezte alak, melynek általános idoma 
a Hexaederé és a Eombtizenkettösé között ingadoz, de úgy, hogy 
mindig a Hexaeder élei válnak ki jobban. Csúcsai kétfélék: 6 négy- 
lapú oktaederféle és 8 hatlapú hexaederféle. Élei is kétfélék: 12 hosz- 
szabb hexaederféle (C), és 24 rövidebb (A), melyek az oktaederféle 
csúcsokból mennek a hexaederfélékbe.

129° 31 , A rövideb- j 
bekké I

Í7 pilonéi
A másodiknál 2 0=(221) 141° 3' 
A harmadiknál 15S° 28'

i3 '
I'
I i
»■
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Az élszögek változók; b e tekintetben igen sok félesége lehet. Gyakrab
ban a hármas ábrában is kimutatott alakok fordulnak elő. 

i 7 |, í Az elsőnél
A hosszabb A másodiknál ocO 2= (210) 14-3° S' 
etek szöge ( A hftrmadiknál 126° 52'

A tengelyek a négylapú (oktaederféle) csúcsokon mennek ki. 
A 3 fősimetriasík összeesik a 3 fömetszettel, a többi G a 12 hexaeder- 
féle élen megy keresztül. (Fluorit, Arany.)

G. Deltoid-huszonnégyes, Ikositetraeder 22. ábra, 24 deltoid 
környezte alak, melynél az általános idom az Oktaéder és Hexaeder 
között oszlik meg, a nélkül, hogy az egyik vagy a másik élei túl
súlyra vergődnének. Csíicsai 3-félék: 6 négylápú egyenélü, oktaeder
féle, 8 káromlapú bexaederféle és 12 négylapú részarányos, melyek 
úgy feküsznek, mint a középkristály csúcsai. Az élek kétfélék: hosz- 
szabbak és rövidebbek. A hosszabbak (B) az oktaederféle csúcsokból 
mennek a középkristályféle csúcsokba; a rövidebbek (C) a hexaeder- 
félékböl szintén azokba.

133° 49'
, 143° 8'
I 154° 9'.

157° 23' A rövideb- \ 
bekké

Élszögei változók; e tekintetben a Deltoidhuszonnégves sokféle lehet 
Gyakrabban azon kettő fordul elő, mely a hármas ábrában a középső és a. 
jobb alaknak felel meg. r

A hosszabb 
elek szöge

A tengelyek a 4-lapú egyenélü (okta
ederféle) csúcsokban végződnek. A 3 fő si- 
metriasík a tengelyek 3 fömetszetével azo
nos; míg a többi 6 a 12 középkristályféle 
csúcsokon helyezhetők el. (Leucit, Anal- 
cim, Gránát.)

7. Negyvennyolcas, Hexakisoktaeder,
Tetrakontaoktaeder 23. ábra, 48 külön- 
oldalú háromszög környezte alak, mely
nek általános idoma mind a többi tel
jes alaké között ingadozhat; azonban a 
lapok leggyakrabban vagy nyolcával 6 cso-

í Az egyiken 202=(-211) Í31° 49' 
1 A másikon 303=(311) 144° 54'

a rövideb- f 146° 27'
129° 31'.
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portban, vagy hátával S csoportban, vagy négyével is 12 csoportban 
egyesülve tűnnek ki. Csúcsai háromfélék: 6 nyolclapú oktaeder- 
féíe (b); 8 hatlapú liexaederféle (a) és 12 négylapú középkristály- 
csúcsféle (c). Élei szintén háromfélék: leghosszabbak, középsők és 
legi*övidebbek. A leghosszabbak (ba) és középsők (be) az oktaeder- 
féle csúcsokból mennek ki, azok a kexaeder-, ezek a középkristályféle 
csúcsokba; a legrövidebbek (ac) a liexaederféle csúcsokból a közép
kristály félékbe.

Az élszögek változók, e tekintetben a 4S-as is igen sokféle lehet. Gyak
rabban kárommal találkozunk.

a középsőké 
149° C'
151° 47'
152° 7'

A tengelyek a nyolclapú (oktaederféle) csúcsokat kötik össze. 
A 3 fő simetriasík a 3 fömetszet, a többi 6 a 12 középkristályféle 
csúcson megy keresztül. (Gyémánt, Fluorit, Gránát.)

26. §. A 7 teljes alak származtatása és jegyezése. A 7 teljes alak 
egymással szoros kapcsolatban van, úgy, hogy egyiket lehet a másik
ból egyszerűen származtatni, ha lapokat rakunk reá, melyek mind a 
7 alaknál más-más távban metszik a tengelyeket. E távok arányán 
alapszik aj egyezés. (22. §.) Törzs-idomúi lehetne bármelyiket venni, mi 
az Oktaédert választjuk s a többinek jegyét reá fogjuk vonatkoztatni.

1. Az Oktaédernél egy-egy lap a három tengelyt a középponttól 
számítva egyenlő távban metszi, azért lapjainak paraméter viszonyait 
ugyanazon betűvel fejezzük ki, s jegye Naumann szerint a: a : a; vagy 
számban 1:1:1. Miller szerint (111).

2. A Hexaeder származik az Oktaéderből, ha ennek csúcsára 
lapot úgy teszünk, hogy a más két tengelylyel egyközösen menjen. 
Az első tengelyen megmarad az oktaederlap távja (a); a más kettőn 
végtelenszer akkora lesz; azért lapjainak paraméter viszonyai s jegye 
a : oo a : oo a = (100).

3. A Rombtizcnkettős származik az Oktaéderből: ha ennek 
élére lapot teszünk, úgy, hogy a harmadik tengelylyel egyközösen 
menjen. Két tengelyen a táv olyan, mint az Oktaédernél (a: a), a 
harmadikon végtelen; azért lapjainak paraméter viszonyai s jegye 
a : a: co a = (110).

4. A Iláromszornyolc-hiiszonnégyes származik az Oktaéder
ből, ha ennek élére lapot teszünk, úgy, hogy a harmadik tengelyt 
nagyobb, de oly távban érintse, mely amazoknak szorzata. Etáv kris
tályokon közönségesebben V2-, vagy 2-, vagy 3-szors betűvel kifejezve 
m-szer akkora. Két tengelyen tehát megmarad az Oktaéder távja 
(a : a), a harmadikon m-szer akkora; azért lapjainak paraméter viszo
nyai s jegye a: a: ma.=(hhh) h > k. Például a : a: 8/2a=(332).

Az m változó értéke szerint változnak az éíszögek is.

a legrövidebbeké 
15S° 13' 
144° 3' 
140° 9'.

A leghosszabb élek szöge 
Az egyiken 309/s=(321) 15S°12' 
A másikon 402 =(421) 162° 15' 

1GG° 57'A harmadikon

if

i
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5. A Delloidhuszonuégyes származik az Oktaéderből: ha ennek 
lapjára fektetünk lapot, úgy, hogy a más két-tengelyt egyenlő na
gyobb, de oly távban érintse, mely az elsőnek sokszorzata. E táv 
(kristályokon 2-szer vágj- 3-szor) m-szer akkora. Egy tengelyen tehát 
megmarad az Oktaéder távja (a), a másik kettőn egyenlően (wi-szer)

'nagyobbítva, azért lapjainak paraméter viszonya s jegye 
a : ma : ma.=(hlck), li > /«:. Például a : 3a : 3a=(311).

Változván m értéke, változnak az élszögek is.
6. A Négyszerliat-huszonnégycs származik az Oktaéderből: ha 

ennek élére fektetünk lapot, úgy, hogy a második tengelyt nagyobb, 
de sokszorzatos távban érintse, a harmadikkal egyközösen menjen. 
Egy tengelyen tehát megmarad az oktaedertáv (a), másikon m-szer 
akkora (kristályokon gyakrabban 8/a-, 2-, 1-szor), a harmadikon vég
telen ; azért lapjainak paraméter viszonyai s jegye a: ma : co a.=(hl:o). 
Például a : 2a : oo a=(210).

A mint m értéke változik, változnak az élszögek is.
7. A Negyvennyolcas származik az Oktaéderből: ha ennek 

lapjára fektetünk lapot úgy, hogy a második tengelyt nagyobb, de 
sokszorzatos, a harmadikat még nagyobb, de szintén sokszorzatos 
távban érintse. Egyik tengelyen tehát megmarad az Oktaéder távja 
(a) a más kettőn ennek szorzata van ugyan, de külömbözö fokban, 
azért az egyiket (a nagyobbikat) m-szer, a másikat n-szer akkorának 
mondjuk. (Kristályokon többször az m : n= 3 : zk; vág}' 4:2; vagy
5 :5/s). Lapjainak paraméter viszonyai s jegye a : ma : na. = (lúd).
Például a : : 3a=(321).

Változván (m: n) értéke, változnak az élszögek is.
Ejegyek a hosszabbá!:, a rövidebbel: úgy készülnek, hogy az 

Oktaéder távarányát első betűje szerint O-nak nevezzük s a többi
6 alaknál azt, mit a három (a : a: a)-n kívül koefficiens gyanánt 
találunk, az 0 mellé írjuk. így lesz :

van

1. A Nyolcas jegye
2. A Hatos jegye
3. A Piombtizenkettösé

a: a: a— 0. =(111). 
a : co a : ocfl = oo0co.=(100).

=(110). 
=(lilik).

a : a : ooa=oo0.
4. A 3-szor 8 huszonnégyesé a : a : ma= mO.
5. A Deltoidhuszonnég}resé a : ma : ma= mOm. =(/í/;á).
6. A 4-szer G huszonnégyesé a : ma : coa= mOoo.=.(hko).
7. A negyvennyolcasé a: ma: na—mOn. —{lúd).
27. §. A szabályos feles alakok leii'ása. A feles alakok, simetriájok 

alapján, két csoportot alkotnak; van a j 4 tetraéderes — és b) 2 piri- 
toederes alak. Amazok liajoltlapuak, emezek egyközöslapnk.

a) A 4 tetraéderes alak:
1. A Négyes Tetraéder 24. ábra, 4 egyenoldalú háromszög 

környezte alak. Van 4 hasonló csúcsa, és 6 hasonló éle. Az élszögek
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r 70°32'. A tengelyek a szemközt fekvő 
' élek közepén mennek ki (Tetraedrit, Bo

ráéit, Helvin).
2. /I Háromszög! izenkellős, Trigon- 

dodekaeder 95. ábra, 12 egyenszárú- 
háromszög környezte alak, melynek ál
talános idoma a Tetraéderre (95. ábrá
nál a bal) meg a Hexaederre (95. ábrá
nál a jobb) emlékeztet, de úgy, hogy 
mindig a tetraederféle élek a kiválók. 
Csúcsai kétfélék : 4 hatlapú tetraederféle 
és 4 háromlapú. Élei is kétfélék: 6 liosz-

24.

szabb, tetraederféle (B) és 12 rövidebb (C').
Az élszögek változók és azoknak megfelelve (a hármas ábrában látható

lag) módosul az alak külleme is; s ámbár e tekintetben sokféle lehet a Há- 
romszögtizenkettős, de kristályokon kettővel találkozunk.0; 146°27'

129c31#-A j 5|l’ Ia rövidebbekc

A tengelyek a hosszabb tetraederféle éleken mennek ki. (Tetraed
rit, Kovabizmut.)

3. A Deltoidlizenkettős, Deltoiddokaeder 96. ábra, 12 deltoid 
által van környezve; idoma általában a Tetraéderé (26. ábránál a bal) 
és a Bombtizenkettősé (26. ábránál a jobb) között lebeg, de egyiké 
sem vergődik túlsúlyra. Csúcsai 3-félék: 6 négylapú oktaederféle, 
4 háromlapú hegyesebb, tetraederféle és más 4 háromlapú tompább. 
Élei kétfélék: hosszabbak (B') és rövidebbek (A')y mindketten 
oktaederféle csúcsokban jönnek össze, csak hogy a hosszabbak a 
tetraeder-féle csúcsokból, a rövidebbek a háromlapú tompábbakból 
mennek oda.

í

’•

s ■ ■
az

Ámbár a Deltoidtizenkettős is sokféle lehet, miként a hármas ábra is 
-mutatja, de kristályokon mindeddig csak egyfélét (a középső alaknak meg
felelőt) ismerünk, ennél:

a hosszabb élek szöye 82° 10' a rövidebbeke 162°39'.
A tengelyek az oktaederféle csúcsokat kötik össze (Tetraedrit).

^•4

-
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4. /I hatszorncgy-huszonncgyes, Hexakistetraeder 27. ábra 
(a két feles az ellentétes helyzetben) 24 különoldalú háromszög által 
van környezve; idoma általában vagy az imént leirt három feles 
alakhoz, vagy a Bombtizenkettősliöz, a Hexaederhez vagy Négyszer- 
kathuszonnégyeskez közeledik, leggyakrabban azonban négyével cso
portúinak a lapok. Csúcsai háromfélék: 6 négylapű oktaederféle, 
4 hatlapű hegyesebb tetraederféle és 4 hatlapú tompább. Élei szintén 
3-félék: leghosszabbak, középsők és legrövidebbek. A leghosszabbak 
(C') a tetraederféle csúcsokból mennek a hatlapii tompábbakba; a 
középsők (B') szintén a tetraederfélékböl az oktaederfélékbe; a leg
rövidebbek (A') az oktaederfélékböl a hatlapú tompábbakba.

v

Az élszögek változók és így igen sokféle Hexakistetraeder lehetséges, de 
kristályokon gyakrabban kétfélét ismerünk.

A leghosszabb elek szöge 
Egyiknél 15S°13'
Másiknál 152°20'

a legröridebbckc.
15S°13'
152°20'.

A tengelyek az oktaederféle csúcsokat kötik össze. (Gyémánt,

a középsőké' 
110°55' 
122°53'

Boracit.)
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b) A 2 piritoederes alak:

5. Az Ötszögtizenkettős Pentagondodekaeder 98. ábra, 12 ötszög 
által kömyeztetik; általános idoma a Hexaeder (28. ábra a bal) és a 
Bombtizenkettös (28. ábra a jobb) közt ingadoz, de egyiknek élei sem 
vergődnek túlsúlyra. Csúcsai kétfélék: S háromlapú liasonélü, 
liaxaederféle és 12 háromlapú különélü. Elei is kétfélék: 6 hosszabb 
(ritkán rövidebb) (A"), a beírt hexaederlapok fölött fekszik s a három
lapú különélü csúcsokat egymással — és 24 rövidebb (^Oahexaeder- 
féle csúcsokat a háromlapú különélüekkel köti össze.

i;'K- A A"\\

2S.

Az élszögek változók s e részben sokféle Pontagontizenkettős lehetséges, 
de a Geometria szabályos Pentagontizenkettőse mint kristályalak nem lehetséges, 
hanem igen is eszményi határidőm gyanánt szolgál azon két csoport között, 
melyet megkülömböztethetünk, miszerint t. i. az ötszög ötödik oldala hosszabb 
vágj- rövidebb, mint a többi négy. Kristátyokon eddig 3-féle a (hármas ábrá
nak megfelelő) Ötszögtizenkettőst ismerünk mint gyakrabban előfordulókat.

í Egyiknél 106°1G'
A 6 hosszabb él szöyc Másiknál 112°37'

| Harmadiknál 126°52'

A tengelyek a 6 hosszabb (ritkán rövidebb) élek közepén men
nek ki. (Pirit, innét az alak neve némelyek szerintpiriloeder. Kobaltin.)

6. A Trapecoid-huszonnégyes, Diakisdodekaeder 99. ábra (a 
két feles ellentétes helyzetben) 24 trapecoidlap által van környezve ; 
általános idoma több alakra, de közönségesen valamely Pentagon- 
tizenkettösre emlékeztet. Csúcsai háromfélék: 6 négylapú részarányos, 
oktaederféle, 8 háromlapú hasonélü, hexaederféle és 12 négylapú, 'kü
lönélő. Élei is 3-félék: leghosszabbak (.B") középsők (C") és legrövi
debbek (A"), s ezek mind a négylapú különélü csúcsokban jönnek 
össze, csakhogy a leghosszabbak es legrövidebbek az oktaederféle, a 
középsők a hexaederféle csúcsokból mennek oda.

Kristályokon eddig 3-féle Trapecoidhészonnégyest ismorünk.

■ f 11S°41' 
\a rövidebbeke < 117°29' 

113°35'.

1
«

1
;
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a legrövidebbeké'. 
115°23f 
12S°15' 
11S°59'.

A leghosszabb élek szöge 
Egyiken 
Másikon
Harmadikon 1 G0°32'

A tengerek az oktaederféle csúcsokat kötik össze. (Pirit, Ko

rt középsőké 
141 °47' 
131°49' 
131° 5'

149° 0' 
154°47'

haitin.)
28. §. A 8 feles alak származtatása és jegyezése. A teljes alakok 

közül kellőnek, a Hatosnak és Rombtizenkettősnek nincs felese; 
négynek: a Nyolcasnak, a 3-szór 8 huszonnégyes, — Deltoidhuszon- 
négyes — és 4-szer G huszonnégyesnek egy-egy; s egynek: a Negy
vennyolcasnak van három felese és egy negyedes alakja.

Miller a tetraéderes hemiedriáuál a símből elé a piritoederesnél tc
jegyet tesz.

1. A Tetraéder feles idoma az Oktaédernek (31. ábra). Ügy lehet 
tekinteni, mint Oktaédert, mely lapjainak feles számával van kikép
ződve. Származik belőle, ha lapjait váltakozva növesztjük mindaddig, 
míg a növök magok zárják be a tért. Jegye az Oktaéderé elosztva 2 ál
tal. Minthogy pedig az Oktaédernek kétszer 4 lapja van, abból két 
Tetraéder származhatik, melyek egymástól állásban külömböznek 
(30, 32. ábra), mit csak akkor lehet észrevenni, ha valami összalak- 
laton mind a kettő ki van képződve. A második vagyis ellentetraeder 
az elsőnek 4 csúcsát tompítja el, tehát felső éle ennek a felső élével

!
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keresztállásban van. Ezen kíilöinbség kifejezésére jegye elé (—) minust 
teszünk s e két Tetraéder lesz + -^-;----= +x(lll) és —^(lTl)

A származtatás könnyebb felfogása, tekintetéből az 1. és 13. mintákat 
Úgy állítottam ki, liogy az Oktaéderen minden váltakozó lap fekete, valamint 
a Tetraéderen ezen alak egy-egy lapjának csak egy része fekete. Egymás mellé 
tengelykeresztesen állítva könuyeu reá jöhetni, hogy a Tetraéder lapjai a vál
takozó fekete Oktaederlapok kinövése által képződtek, valamint arra is, hogy a 
tetraederlapokban mi az, a mi az eredeti oktaederlap volt.

Előadásra papír- és üvegmiutákat kombinálok. Az Oktaédert megkészítem 
papírból, s a Tetraédert üvegből úgy, hogy az Oktaéder tengelykeresztesen bele 
legyen zárva.

2. A Trigondodelcaeder felese a Deltoidhuszonnégyesnek. Szár
mazik belőle ugyanazon elv szerint mint a Tetraéder, tehát a válta
kozó oktansok és így az oktaederlapnak megfelelő liáromlapú csopor
tok váltakozó növesztése által mindaddig, mig a tért maguk zárják
be. Jegye a Deltoidhuszonnégyesé osztva 2-vel. ■ ,----.=

202
' f'-t

= *(bhk), — *(bbk). Például *(211).2
A Deltoidhuszonnégyes mintájánál (9) fekete az oktansbau levő 3-lapú 

csoport, míg a Trigondodekaeder (14 m.) 3-lapú csoportján a fekete rész kimu
tatja azt, hogy az eredeti teljes alakot abból mi illeti meg. Teugelykeresztesen 
egymás mellé állítva ezen viszony szépen kitűnik.

Egy papír Deltoidhuszounégyesre tett üveglapok a Trigontizeukettős lap
jainak nagyságában a viszonyt még kézzelfoghatóbbá teszik.

Ezen származtatásnál egyszersmind az is kivehető, hogy a Deltoidhuszon- 
négyes felesének a tengelyek végén kétlapúuak kell lenni, mert a teljesnél 4 
lap van; valamint másodszor következik az is, hogy a hexaederféle csúcsok 
liáromlapúak lévén, nem a lapok száma, hanem a csúcsok szerint lehetséges a 
felezés, és így a hexaederféle csúcsok megmaradnak a felesen is, de S helyett 
csak 4. Az oktansok váltakozva leven növesztve s váltakozva kihagyva, totrae- 
derféle csúcsoknak is kell létrejönniük.

3. A Deltoidlizimkeüős felese a Háromszornyolc-liuszonnégyes- 
nek. Származik belőle a Tetraéder származtatási elv szerint, ha az 
oktaederlapnak megfelelő 3-lapú csoportokat váltakozva növesztjük 
mindaddig, míg a tért bezárják. Jegye a 3-szor 8 huszonnégyesé osztva
2-vel. m0 mO 20I H *(hhk); — *(hhk). Például ~ *(221).2 ’ 2

A Triakisoktaeder mintájánál (10) is az oktans három lapja váltakozva 
fekete, mig a Deltoidtizenkettős (15) mintáján a 3-lapú csoportok azon részei 
feketék csak, melyek a teljes alakot illetik meg belőle. Tengelykeresztesen, de 
úgy állítva, hogy mind a két alaknál a 3-lapú fekete lapcsoport például elül 
felül egy irányban áUjon, ezen viszony jól kitűnik.

A papírból készített Triakisoktaederre tett Deltoidtizenkettős üveglapok a 
származtatást még kézzelfoghatóbbá teszik.

Ezen származtatásmódnál szintén kitűnik, hogy szükségképen csak a 
Deltoidtizenkettős jöhet létre. Ugyanis: a Triakisoktaedemól az oktaeder-csúcsok 
S-lapúak lévén, eloszthatók 4-lapúakra, és így a felesnél 4-lapúaknak kell len
niük ; ellenben a hexaederféle csúcsok 3-lapuak, a lapszámra nézve többé nem 
oszthatók fel, hanem csak a csúcsszámra, tehát a teljes alak 8 liáromlapú 
hexaederféle csúcsa helyett a felesnél 4 hexaederféle liáromlapú csúcs leend.

I
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Az oktansok váltakozva leven növesztve és kihagyva, tetraederféle csú
csoknak is kell képződniük.

A Hatszornégy-huszonnégyes hajoltlapú felese a negyvennyol
casnak. Származik belőle a Tetraéder származtatási elv szerint, 
ha az oktaederlapnak megfelelő hatlapú csoportokat váltakozva nö
vesztjük.

mOnJegye a Negyvennyolcasé elosztva 2-vel: *(kkl);2
— *(hkl).

A Tetrakontaoktaedernél az oktansba eső 6-lapu csoport van a (12) min
tánál feketére csinálva, s lia a Hexakistetraeder mintáját (16) melléje állítjuk, 
észrevehető, hogy a hatlapu csoportjain épen olyan a feketített rész, mint a 
teljes alakon, mert a teljes alakot megillető rész van feketére csinálva, s annak 
fehér folytatása nem egyéb, mint a teljes alak fekete oktansainak túlnövése 
mindaddig, míg az elleunövőkkel érintkezvén, a tért ők maguk zárják he.

Ha a feles alakot üveglapokból készítjük s a teljest belezárjuk, látható 
hogy a Hexakistetraeder lapjai a Tetrakontaoktaeder 4 oktansa lapjain feküsz- 
nek, s azok folytatott növése által képződnek.

Hogy az oktansok váltakozó növesztése által csakugyan ezen feles szárma
zik a Negyvennyolcasból, kitűnik a következőkből: a teljesnek oktaederféle csú
csai S-lapúak, ezek feloszthatók a lapszámra nézve, ennélfogva a felesnek lesz 
szintén 6 oktaederféle, de csak 4-lapú csúcsa. A teljesnél a hexaederféle csúcsok 
6-lapúak és így számra nézve is feloszthatok 3-lapúakra; azonban ezen soklapú 
teljesnél többféle származtatási mód lehetséges, mint a huszouuégyeseknél, neve
zetesen lehetséges az oktausok váltakozó növesztése által is kapni feleset, s ekkor 
megmaradnak a hexaederféle csúcsok csoportjai, de a számban lesz felezés, és 
így a felesnél csak 4 hexaederféle csúcs lesz, a melyek azonban épen úgy, mint 
a teljesnek váltakozó oktansain levők, 6-kipúak maradnak. Az oktausok lévén 
váltakozva növesztve, tetraederféle csúcsoknak is kell képződni a Hexakiste- 
traedernél.

5. Az Otszögtizcnkellős felese a Négyszerliat-liuszonnégyesnek. 
(34. ábra) Származik, ha ennek lapjait váltakozva növesztjük. Meg
kapjuk a + (33. ábra), és a — felét (35. ábra).

—. =-(hkO); —r(hkO).
oo02

t i i • / r> i mOooJegye a teljese, felezve: —^
A 33. ábrában a teljes alak oo02, tehát a felesek-^-; 
-= t:(2 10); — tt(1 20).

2
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A Tetrakishexaeder mintáján (11) feketék a váltakozva növesztendő lapok, 
míg a Pcntngontizenkcttős mintájánál (17) minden lapon egy épen akkora 
egyenszárii háromszög van feketére csinálva, mint a teljes alak egy-egy fekete 
lapja, mert ez azon részt tünteti ki. a mi belőle a Tetrakishexaeder egy-egy 
lapját megilleti. Ha e két lapot tengelykeresztesen egymás mellé állítjuk, ezen 
viszony világosan tűnik ki.

Ha a papírból készített Hexakistetraedert egy üveglapokból készített 
Pentagondodekaederbe zárjuk, szintén kapunk jó tájékozást ezen származta
tásról.

Hogy csakugyan a Pentagontizenkettősnek kell származni a Tetrakis* 
kexaederböl, elméletileg is rájöhetünk. A Tetrakishexaedernek oktaederféle csú
csai négylapúak, a felesének tehát oktaederesúcsbau csak két lap jöhet össze, me
lyek ott egy élt képeznek. A Hexakistetraeder hexaederféle csúcsai hatlapúak, 
a melyek kettővel elosztva, a származtatandó felesre nézve csupa liáromlapú 
liesaderféle csúcsokat eredményeznek.';

6. Trapecoidhuszonnégycs (Diploeder) egyközöslapú felese a 
Negyvennyolcasnak. Származik belőle a Pentagontizenkettős elve sze
rint, ha azon két lapot, mely a Négyszerhat-huszonnégyes egy-egy 
lapjaként fekszik, párosán váltakozva növesztjük.

Jegye a teljesé, felezve és zár jelek közé téve, bog}* így meg- 
kíilömböztessük a 4S-as liajoltlapú felesétől, a Hatszomégykuszon-
négyestől. [^-]; — [^- ] = -(híd); —;r(kbl).

A Tetrakontaoktaeder papírmintáján (20) a növesztendő lappárok vannak 
feketére csinálva, míg a Trapecoidhuszonnégyes mintáján (19) minden lapon 
azon rész fekete, a mi abból az illető teljes alakot megilleti.

Epén így lehet a viszonyt ennél a származtatásnál is jól felfogliatóvá 
tenni, ha a papirból készített 'Negyvennyolcas mintáját üveglapokból készített 
Trapecoidhuszounégyesbe záijuk.

7. Girocderes liemieclria. Giroeder. A Tetrakontraoktaedernél 
még egy harmadik származtatási mód is lehetséges az által, ha lapjait 
egyenkint növesztjük váltakozva. Az eredmény egy 24 szabálytalan 
pentagontól határolt alak, melyből kettő van, de e két felest nem lehet 
úgy mint a többit mind, + és — jellel külömböztetni meg, melyek 
közös tulajdonsága egyszersmind az is, hogy a főtengely körül 90°-ra 
vannak elfordulva és így ennyire visszafordítva egymást födnék; a gi-

; *;•
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roederes hemiedra egészen más, itt a két feles egymás mellett akként 
van, mint a jobb és a balkéz (30. ábra), j b -m^--(jobb és bal fél);
egyik alak a másikhoz úgy áll, mint a tárgy a saját tükörképéhez. 
Naumann e miatt minden ilyen alakot enanliornorfnoJi nevez. Ezen 
hajoltlapú feles Giroeclernek neveztetik. A pentagonnak minden szöge 
(a, b, c, d,é) más, az oldalak háromfélék, két pár (AA és BB) egyenlő 
az ötödik (C) külömbözö. Van G négylapú oktaederféle — és kétféle 
háromlapú csúcsa, ezek egyik neme megfelel a hexaederféle 8 csúcs
nak, s egyenszögüek; kívülök van még 24 háromlapú különélü csúcs. 
Simetriasík nincs. — Szakmák kristályokon észlel tetett.

8. Tctartocder, Származtatható a Giroederből is az által,ha annak 
oktánsait váltakozva növesztjük. Az alak hajoltlapú, s azt 12 szabály
talan pentagon határolja (37, ábra)) egy lapnak a szögei itt is mind 
külömbözők (a, b, c, d, c), az oldalak 3 félék, két pár egymás mellett 
(AA, BB) egyenlők, az ötödik (C) külömbözö. A csúcsok mind három- 
lapúak, de háromfélék. A tengelyek 6 egynemű él közepén mennek 
ki. Simetriasík ennél a giroederes alaknál sincs. Minden Negyven- 
nyolczasból 2 jobb és 2 bal Tetartoeder származtatható :

+ .i — j—;b + -4-; — b -*-•
Észleltetett a nútriumcklorát és bái-iumnitrát kristályokon.

37,

29. §. Tompítás, élezés, hegyezés. A szabályos rendszer alakjai 
nem mindig találkoznak úg>r, miként leírtuk; részeik gyakran tom
pítva 41. ábra, élezve 42. ábra, vagy hegyezve 43. ábra (3, 4, 6, 7, 
8, 18. m.) fordulnak elő.

Ez nem véletlen, annak bizonyos szabályok szerint kell tör
ténnie, mert az alaknak hasonló részein mindig ugyanazon módon 
ismétlődik. Ha összeszámláljuk az egynemű módosító lapokat, azt 
találjuk, hogy a szabályos alakok lapjaival számra, sőt még fekvésre 
nézve is mindig megegyeznek. Az ilyen módosító lapok tehát egy
szerű alakok, az uralkodó alakkal együtt kiképződve.

Saolió József, Ásványtan. 3
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Tanulságos a tompítások által egyik alaknak átmenetét a másikba a kö
vetkező minták által szemlélhetövé tenni; legalul a 2-ik mintát, a Hexaedert 
tesszük, reá a harmadikat, hol a Hexaeder az uralkodó és a S. kissé tompitott 
csúcsáu az Oktaéder lép fel alárendelten. Reá teszszük a 4-ik mintát, mint 
középkrístályt, melyen sem a Hexaeder sem az Oktaéder nem mondható ural
kodónak. Erre jön az 5-ik, egy Hexaeder lapjára állítva; ezen a hexaederlapok- 
ból már nagyon kevés van, úgyhogy az itt alárendelt és az Oktaéder az ural
kodó. Végre fölibe tartjuk teugelykereszteseu az első mintát, az Oktaédert s 
azt látjuk, hogy a Hexaederlap ezen csupán pontok, az Oktaéder csúcsai által 
vannak helyzetileg képviselve.

30. §. Összalaklatok elemzése. Valamely alak rendesen kivá
lik, s e szerint jellemezzük az egész összalaklatot. Teljesek közt az 
Oktaéder, Hexaeder és Rombtizenkettős; a felesek között a Tetraéder 
és ritkábban az Ötszögtizenkettös szokott uralkodó lenni, s az össz- 
alaklat: liexaederes, tetraéderes, piritoederes stb.

Mielőtt az elemzéshez fogunk, szükséges az alakot a tengelyek 
szerint állítani és szem előtt tartani: a) Hogy a tengelyek közösek; 
tehát az egynemű lapok úgy vannak a középpont körül helyezve, s 
az élszögek olyanok, mint az önálló egyszerű idomon, b) Hogy az 
együttesen fellépő alakoknak minden lapja ki van ugyan, — de csak 
részben képződve, s e miatt az alakok meghatározásánál nem bizhat
juk magunkat a lapok idomára, hanem csak azok számára és fekvésére.

Ezek után összekeresve az egynemű lapokat:
1. A Tetraéder négy lapja mindenkor vagy a hexaederféle válta

kozó, vagy a tetraederféle csúcsokon jelenik meg. 38. ábra. Egy 
uralkodó és egy alárendelt Tetraéder.

2. A Hexaeder 6 lapját a kristály oly részén találni, mely hatos 
számban van jelen. Az Oktaédernél és minden oktaederféle csúcson 
tehát mint csúcstompító- a Tetraédernél és minden tetraederféle 
6 éllel biró alaknál, úgyszintén a pentagontizenkettős 6 különélőn 
mint ezen éleket tompító lap lép fel. 39. ábra. Hexaeder a Pentagon- 
dodekaéder G külön élén. Itt egyik alak sem uralkodván, középkristályt 
képeznek.

\í
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3. Az Oktaéder 8 lapja fellép olyan egynemű helyeken, melyek 
8 számban vannak meg: így a Hexaeder csúcsain, valamint minden 
hexaederféle csúcson mint tompító lapot találjuk. 40. ábra. Hexaeder 
uralkodik, az Oktaéder alárendelt.i

9
B 1
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4. 12 egynemű lap valamely tizenkettős. Ennek 4 neme van. 
Kettőnél lapegyközüség van, kettőnél nincs. Ha találtunk, úgy

a) ltomb'tizeukettős ooO, — ha a tengelyek csúcsokon mennek 
ki; az oktaederféle csúcsok 4-élüek egj'enélüek, a hexaederfélék 
3-lapúak. Olyan helyeken, melyek tizenkét számban vannak meg, 
mint tompító lap jelenik meg:' igy az Oktaéder vágj' a Hexaeder 
12 egyenlő élén; ellenben mint csúcsélező lép fel a Tedraeder 4 csú
csán vágj’ a tetraederféle csúcscsal bíró alakok ezen részén. 41 ábra. 
Uralkodó Hexaeder, alárendelt Eombdodekaeder (8 m.).

b) az Ötszögtizenkettös 1”-°—, ha éleken mennek ki a tengelyek.
A liexaederféle csúcsok itt is mind megvannak és szintén 3-lapúak. 
A Hexaeder éleit nemrészaránj'osan tompítja. Az Oktaéder csúcsait 
élezi. 39. ábra. Ötszögtizenkettös Hexaederrel. 44. ábra. Ötszögtizen- 
kettős Oktaéderrel egyensúlyban, mint középkristály.

rrW%a ' .......;
I !

il
! i... .A0ELfüüi^i

41. 43.42.

Ha nem találunk egy közös lapokat, úgy 
aJaHároinszögtizenkettős 1^^- 

ki, s a tetraederfélecsúcsok 6-lapúak.
b) a Deltoidtizenkettős , — ba csúcsokon. Ezen csúcsok

4-élüek, részarányosak. A tetraederféle csúcsok 3-lapúak, 3- s egyen- 
élüek.

lia a tengelyek éleken mennek

5. 24 egynemű lap valamely huszonnégyes. Ennek öt neme vau. 
Négynél lapegyközüség van, egynél nincs.

Ha találunk egylcözös lapokat, úgy
aj a Háromszornyolckuszonnégyes mO, — midőn az oktaeder

féle csúcsok 8-lapuak, a hexaederfélék 3-lapúak;
b) a Deltoid 24-es mOm, — midőn az oktaederféle csúcsok 

4-lapúak egj'enélüek, az oktaéderéinek ól, valamint a lapnak lap felel 
meg, a liexaederféle csúcsok pedig 3-lapuak és azonkívül van 12 közép- 
kristályféle csúcs, melyek közül 4—4 egyenlő szintben van. A3. ábra. 
Uralkodó Hexaeder, alárendelt Deltoidbuszonnégyes. 47. ábra, ural
kodó Eombdodekaeder (D), alárendelt Deltoidbuszonnégyes (F).

3*
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c) a 4-szer 6 huszonnégyes mOoo, —midőn az oktaederféle' 
csúcsok 4-lapuak, 4-éltiek egyenélüek, de az oktaederfóle élnek lap 
felel meg és a hexaedercsúcsok 6 lapúak. 42. ábra, uralkodó Hexaeder 
alárendelt Négyszerkatkuszonnégyes.

íZJ a Trapecoid 24-es [^^-]

*« •»

— midőn az oktaederféle csú
csok 4-lapuak, de részarányosak; a kexaederféle csúcsok 3-lapuak, 
3-élüek, egyenélüek, de az ezeken kívül meglevő 12 középkristályféle 
csúcs úgy van elkelyezve, kogy a főtengely felső vége körül kettő 
magasabban s kettő alantabban fekszik, tékát nincsenek egy szintben. 
45. ábra. Oktaéder mint uralkodó, Trapecoidkuszonnégyes aláren
delt. 46. ábra. Pentagontizenkettős uralkodó, Trapecoidkuszonnégyes. 
alárendelt.

* >i

i í;
'

Ha nem találunk egy közös lapokat, úgy a6-szor 4 kuszonnégyes 
Az oktaederféle csúcsok 4-lapuak, részarányosak, a tetraeder- 

félék 6-lapúak.
6. 48 egynemű lap a Negyvennyolcas. 48. ábra. Uralkodik a 

a Bombtizenkettős (D), alárendelten fordul elő a Negyvennyolcas 
(6+8).

•r

ÜMl
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Szabályos rendszerű néhány ásvány és mukristály. 
A) Ásványok.

a) Fém vagy félfémfénynyel:
Rombtizenkettős:

Amalgam 
Arany 
Argentit 
Cuprit 
Ezüst 
Galenit 
Magnetit 
Pirit 
Kéz
Smaltin 
Sphalerit 
Tetraedrit 
üllmannit 

Ötszögtizenkettős:
Cobaltin 
Gersdorffit 
Pirit
üllmannit

Háromszögű zen- 
kettős : 

Tetraedrit 
Háromszomyolc- 

huszonnégyes: 
Cuprit 
Galenit

Négyszerhath úszón• 
négyes:

Oktaéder: 
Arany 
Argentit 
Chromit 
Cobaltin 
Cuprit 
Ezüst 
Frauklinit 
Galenit 
Hauerit 
Linnéit 
Magnetit 
Pirit 
Platina 
Kéz 
Smaltit 
Sphalerit 
Üllmannit

Tetracder-alakú: 
Sphalerit 
Teunantit 
Tetraedrit 

Iiexacder:
Arany
Argentit
Clausthalit
Cobaltin
Cuprit
Ezüst
•Galenit
Magnetit
Perowskit
Pirit
Platina
Kéz
:Smaltin
Üllmannit

Arany
Ezüst
Réz

Deltoidh uszonné-
gges:

Arany
Argentit
Cuprit
Galenit

Trapezoidh uszonné- 
gyes:

Pirit

Többféleke/> összalakuha :
Pirit 
Smaltin 
Sphalerit

Gersdorffit
Linnéit
Perowskit

Amalgam
•Cobaltin
Galenit

Tennantit
Tetraedrit
Ullmanuit

b) Kőkinézésüek:

Gyémánt
Haüin
Ittnerit
Pleouast
Sodalit

Deltoidh úszóimé- 
gyes: 

Analcim 
Gránát 
Gyémánt 
Leucit 
Szalmiak 

Hdromszoniy öle
li uszonnégyes: 

Fluorit 
Gyémánt

Négyszerhath úszón- 
négyes: 

Gyémánt 
Kősó

Negyvennyolcas: 
Fluorit 
Gyémánt

Többfélekéjt összala- 
kulva: 

Analcim 
Boráéit 
Cuprit 
Fluorit 
Gránát 
Gyémánt 
Sodalit 
Spinell 
Silvit 
Timsó

Tetraéder: 
Boráéit 
Eulit in 
Helvin 

Hcxaeder : 
Analcim 
Boráéit 
Bromezüst 
Chiorezüst 
Cuprit 
Fluorit 
Gyémánt 
Jódezüst 
Kősó

'Olctaedcr: 
Arzén it 
Automoiit

Ceilanit
Chlórozüst
Cuprit
Disluit
Fluorit
Gahnit .
Gyémánt
Pleouast
Periklas
Salmiak
Spinell
Timsó

Rombtizenkettős: 
Cuprit 
Eulitin 
Fluorit 
Gránát

“
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B) Műkristályok.
KBr=Kaliumbromid
N aBr=N a t riumbr omid
RbBr==Rubidimiibromid
Kí,PtBrö=Kalium*Platinbromid
(Ó4N)J=Ammoniumjodid
KJ=KaIiumjodid
N a J=N atr iumj odid
BbJ =Rubidramjodid
(H4N)„PtJ0=Ainmonium-Platinjodid
KoPtJ,r=Kaliuin-Platinjodid
KÍ,=Kaliumfluoríd
N aF=N atriumliuorid
(H4N).1SiF,1=Aminouium-SiIiciumíluorid
KjSiF“=Kalium-Siliciumfluorid
K aC103=Natriumehlorát
KaBr03=Natrmmbromát.
KJ 03=Kai iumj ódát 
Pb2(N 03)=Plumbumnitrát

Si=Silicium 
CaO=Calciumoxid 
SrO=St rontiuinoxid 
BaO=Bariuiu oxid 
NiO=Kickeloxid 
Co304=Cobaltoxiduloxid 
Ce02=Cerdioxid 
CdO"= Cadmiumoxid 
CdSe=Cadmiumselenid 
Zn Se=Zinkselenid 
CdTe=Cadmiumtellurid 
ZnTe=Zinktellurid 
LiCl=Lithiumehlorid 
CsCl=Caesiuinehlorid 
RbCl=Rubidiumcklorid 
Cu2Ch= Cupnuncklorür 
PbCl2 4- PtCl4 -4- 3H30 =Plum- 

bum-Platinchlorid

i

■

1

Orgánosak:
(H4X)Cy=Ammonmmcianid 2KCy -f HgCy«, = Kaliuui-Hydragirum-
KCy=Kaliumcianid cianid
KCy 4- AgCy=Kalium-Argentumcianid MnBro4-PtCy44-^H«,0=: Brommaugan- 
2KCy-f CdCy„ = Kalium-Cadmimncia- Platinciauid

CdBiy-f PtCy 4--f 5H„0=Brom cadmi nin- 
Platincianid

C10H18O=Kámfor (Borneo)

• • A
nid

.
H. Hatszöges rendszer.

31. §. Alapjelleme s alakjai. A hatszöges (hexagonos, romboederes) 
rendszer alakjai 4 irányban vannak kétfélekép kiképződve; 3 irányban 
egyenlő- a negyedikben külömböző módon. Ez amazokkal csupa 
derékszöget képez: amazok egymástól egyenlő (60° foknyi) távban 
vannak. Az irányokat képviselő külömbözö tengely lesz a föltétien 
főtengely, s álló helyzetbe jön, a három egyenlő a melléktengelyek, és 
szintes helyzetet kapnak oly módon, hogy azok egyike bal-jobb állásba 
jöjjön. Ezek közé gondolhatni még három közbülső tengelyt. A főten
gely végei itt is (valamint minden piramisos rendszerben) sarknak, a 
három melléktengelyen átmenő sík aljnak (bázisnak) mondatik. Meg- 
külömböztetünk egy első- és egy másodrendű főmetszetet. Az első
rendű az, mely a melléktengelyeken, a másodrendű az, mely a köz
bülső tengelyeken megy keresztül.

A hatszöges rendszer 7 simetriasíkja közül az alapsík maga 
az alj, 3 sík azután az elsőrendű — a más három á másodrendű 
főmetszettel azonos. A főmetszetek a tért 24 egyenlő részre osztják.

I

;

.3
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A hatszöges rendszer alakjai között vannak zártak, nyíltak, tel
jesek, felesek, negyedesek, melyekben az egynemű lapok következő 
számarányával találkozunk: 2, 3, 6, 12, 24.

A) Zári alakok:
1. A háromoldalú vagy trigonos Piramisok.
2. A hatszöges vagy liexagonos Piramisok (3 faja).
3. A tizenkétoldalű vagy dihexagonos Piramisok.
4. A Römbhatosok vagy Romboederek (3 faja).
5. A Sánta vagy Skalenoeder.
6. A háromoldalú Trapezoeder.
7. A hatoldalú (liexagonos) Trapezoeder.

B) Nyílt alakok:
8. A háromoldalú vagy trigonos Prizmák (Oszlopok).
9. A hatszöges vág}7 liexagonos Prizmák (3 faja). *

10. A ditrogonos Prizmák.
11. A tizenkétoldalú vagy dihexagonos Prizma.
12. A Véglapok.

C) Teljes alakok:
1. Az elsőrendű liexagonos Piramis és Prizma (Oszlop).
2. A másodrendű liexagonos Piramis és Prizma.
3. A dihexagonos Piramis és Prizma.

D) Feles vagy illetőleg negyedes alakok.

a) Nem-egyközös lapnak:
1. Trigonos Piramis.
2. Trigonos Trapezoeder.
3. Hexagonos Trapezoeder.
4. Trigonos és ditrogonos Prizma. ,

/?) Egy közös lapnak:
1. Piomboeder.
2. Skalenoeder.
3. A harmadrendű hexagonos Piramis és Prizma.
32. §. A hatszöges teljes alakok leírása.
1. A halszöges Piramisok 49., 50. ábra. 12 egyenszárú három

szög környezte alakok. Csúcsaik kétfélék: 2 végcsúcs (sarkcsúcs) a 
főtengely alsó, felső végén; és 6 oldalcsúcs a melléktengelyek végein. 
Eleik szintén kétfélék: 12 végéi (sarkéi), melyek a végcsúcsokból az 
oldalcsúcsokba — és 6 oldalél (középéi), melyek az egyik oldal
csúcsból a másikba mennek. (Quarc, Apátit).
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A hatszöges Piramisok a főtengely hosszaságára és az oldalélek 
(vagy lapok) állására nézve külömböznek.

A főtengely hosszaságára nézve vannak hegyes és tompa Pira
misok; azoknál hosszabb a főtengely, mint ezeknél. Ha ugyanazon 
ásvány kristályai közt találunk kegyesebb és tompább Piramisokat, 
a főtengely hosszasága egyszerű arányban változik és azok egy pira
missort képeznek. A 49. ábra mutatja a tompa, a 50. a hegyes Piramist.

Az oldalélek külömbözö állását csak összalaklatban lehet kivenni, 
és erre nézve vannak első-,másod- ésharmadrendűVivami^ok (Proto- 
piramisok, Deuteropiramisok, Tritopiramisok): elsőrendű, ha az egyik
nek lapja azon irányban fekszik, melyben a másiké, és így lapnak az 
egyiken, lap felel meg a másikon; ellenben ha az egyiken lap van 
ott, hol a másikon él, az egyik első-, a másik másodrendű lesz. Első- 
és másodrendüek gyakran vannak kiképződve.

Yégre harmadrendű Piramis az: ha az elsőrendű lapjának él 
felel ugyan meg, de nem esik épen a lap közepére, hanem ferdén. Ez 
ritkán fordul elő (Apátit).

Az oldalélek állása szerint az 51., 52. és 53. ábráknak körül
belül megfelelőleg így veszik ki magokat ezen Piramisok:

Elsőrendű 
(Protopiramis)

J ?:•-

••«.

-

B

I 1 harmadrendű
(Tritopiramis)

másodrendű
(Deuteropiramis)i

'/■

4 ' ■ >

IP

5 ' 51.

M »

1 í
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Csak az első- és másodrendű Piramisok teljes alakok, a har
madrendűéit felesek.

2. A tizenhétoldalú vagy dihexagonos Piramist 54. ábra, 24 kü- 
lönoldalű háromszög környezi. Csúcsai háromfélék: 2 végcsúcs, 6 he
gyesebb és 6 tompább oldalcsúcs. Élei szintén háromfélék: 12 hosz- 
szabb, élesebb és 12 kurtább, tompább végéi és 12 oldalél. Az oldalélek 
egy Dihexagont képeznek (55. ábra), és azon a közbülső tengelyek 
is helyt foglalnak. (Az 55. ábrában a pontozottat.) (Berill, Apátit, de 
csak összalakúlva észleltetett eddig, önállólag nem.)

//
/

7 .
X'-

'sV/
/\

\

55.

3. A hatszöges Prizmák 56., 57. ábra, 6 egynemű, a főtengel
lyel egyltözös lapból állanak. Keresztmetszetűk egy szabályos Hexagon.

A lapok állása szerint 
összealakúlva háromféle Priz
ma lehet: első-, másod- és 
harmadrendű. Ha az egyik
nek 6 oldalélé van eltompítva, 
a tompított első-, a tompító 
másodrendű Prizma, mint
hogy lapja van ott, hol aman
nak éle. Ezek gyakoriak. Rit
kák ellenben a harmadren- 
düek, és feles alak gyanánt 
tekintetnek.

5S.56.

4. A tizenkétoldalú vágj- __
dihexagonos Prizma 12 egy- 
nemű, a főtengelylyel egykö- 
zös lap. Keresztmetszete di- 
liexagon. 58., 59. ábra.

5. A Vég lapok 57., 59. ábra, a melléktengelyekkel egyközösen 
menő oly lappár, mely egyéb alakok felső és alsó végén foglal helyet.

3&
59.57.
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33. §. A hatszöges feles és negyedes alakok leírása.
1. A Rombliatos vagy fíomboeder, 60., ÖL, 62. ábra, 6 romb- 

lap által van környezve. Élei hosszaságra nézve mind egyenlők, (le
fekvésre és az élszögre nézve kétfélék: 6 végéi és 6 oldalél, mely utol
sók nem egy szintben vannak, hanem szögzugban le- s fölmennek. 
Csúcsai szintén kétfélék: 2 végcsúcs és G oldalcsúcs, melyek közül 
3 fölebb, 3 leebb van. A főtengely a végcsúcsokon megy ki, a mellék
tengelyek az ellenfekvö oldalélek közepét kötik össze.

A
■

?

* •-

••.

A Romboederek a főtengely hosszasága szerint szintén lehetnek 
tompák vág}7 hegyesek 61., 62. ábra, a hegyeseknél a sarkéi szöge 
< 90°, a tompáknál > 90°; a lapok állása szerint pedig első- 60. 
ábra, másod- 62. ábra, vág}7 harmadrendűek. Ha valamely össz- 
alaklatban lapnak az egyiken lap felel meg a másikon, mind a kettő 
elsőrendű; — ha él, az egyik első-, a másik másodrendű lesz. Ezek 
nem ritkák. Harmadrendűek csak kivételesek és negyedes alakként 
tekintetnek.

!-

t 2. A Skalenoedert 63., 64. ábra, 12 külön oldalú háromszög ha
tárolja. Élei háromfélék: 6 hosszabb, tompább szögű és 6 kurtább, 
hegyesebb szögű végéi, és 6 oldalél, melyek úgy feküsznek mint a 
Bomboedernél. Csúcsai kétfélék: 2 végcsúcs és G oldalcsúcs, melyek 
szintén a Romboeder oldalcsúcsaiként feküsznek.

A főtengely a végcsúc6okon megy ki, a melléktengelyek, úgy 
mint a Romboedernél, a szemközt fekvő oldalélek közepén (Kalcit).

Skalenoederek közt csak hegyeseket és tompákat külömbözte- 
tünk meg. 63. ábra a hegyes-, 64 a tompa Skalenoedert képviseli.

3. Trigonos Piramis, 6 egyenszárú háromszög környezi. Csúcsai 
kétfélék: két végcsúcs és három oldalcsúcs. Élei is kétfélék: hat 
egyenlő végéi, és három egyenlő oldalél. Az oldalélek egy szintben

ír
-

-
3

i

' '
i ^
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vannak. A főtengely a végcsúcsokon, a melléktengelyek egyik vége az 
oldalcsúcson, a másik a szemközt fekvő oldalél közepén megy ki. 
Nem-egyközös lapú alak. 70. ábra.

4. A Irigonos Trapezoeder. A trigonos Trapezoedert G egyen- 
szárú Trapezoid zárja be; az oldalélek szögzugban mennek le és föl. 
Van 12 éle és 8 csúcsa. 09. ábra.

Az élek nem szabályosak és háromfélék: 6 végéi, 3 hosszabb, 
tompább és 3 kurtább, élesebb oldalél. A csúcsok kétfélék: 2 trigonos 
végcsúcs és 6 nem szabályos három lapú oldalcsúcs. A melléktengelyek 
két szemközt fekvő oldalél közepén mennek ki. A keresztmetszet 
majd trigonos, majd nem szabályos hatszög; a közép keresztmetszet 
ditrigon.

Nem-egyközös lapú alak s helyzetre nézve van egy jobb és egy
baloldali.

5. A heccagonos vagy haloldalú Trapezoeder. A hatoldalú Tra- 
pezoeder egészen analóg, csak hogy a lapok, élek és oldalcsúcsok 
száma kétszer akkora. Nem-egyközös lapú alak. 00. ábra.

Mind a két Trapezoeder eddig csak a Quarcon észleltetek, a melyen tulaj
donképen csak trigonos Trapezoederek vannak kiképződve, de olykor mind a 
két alak: a jobb és bal, s ilyenkor azokból a hexagonos Trapezoeder képezheti 
ki magát.

G. A Irigonos Prizma három egynemű, a főtengelylyel egyközös 
lap által képeztetik. Keresztmetszete egy egyenoldalú háromszög. 
Nem-egyközöslapú alak.

7. A dilrogonos Prizma hat egynemű, a főtengelylyel egyközös 
lapból áll, csak úgy mint a hatoldalú Prizma, de keresztmetszete 
ditrigon, és nem szabályos hexagon; ennélfogva oldaléléi is kétfélék: 
három váltakozó élesebb, három tompább.
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34. §. A hatszöges teljes alakok származtatása és jegyzése.
Törzsidom gyanánt a hatszöges Piramist vesszük, belőle szár

maztatjuk és szerinte jegyezzük a többi alakot. Ennek egy-egy lapja 
két melléktengelyt egyenlő (a : a), a harmadikat végetlen (ooa), a fő
tengelyt külömbözö távban (c) metszi. Jegye a: a: ooa : c=P.

A főtengely ugyanazon anyag piramissorában is változó, innét, 
hogy egy általános kifejezést kapjunk, c elé az m betűt írjuk, s így a 
hatszöges Piramis általános jegye a: a: oc a : mc=mP.

Miller-Bravais szerint:
mP=(liObl). A törzsidom P=(10ll):
4P=(4041). V2P=(1012). 2/sP=(2025). 
s/2P=(5052). (Itt a 4 indices hkli, az I a 
főtengelyre (c) vonatkozván).

Míg a szabályos rendszerben. mindegy volt, akár jobbra, akár balra írni 
O mellé a koefficienst, a piramisos rendszerekben a P elé írjuk lia a főten
gelyre, P után ha a mellékteugelyre vonatkozik.

A törzsidomból a többi teljes alak vagy a mellék- vagy a főten
gely változása által származik.

35. §. Ha a lapok fekvése a melléktengelyekre nézve változik, 
származnak: a) a sokféle 12-oldalú Piramisok, és (3) egy hatoldalű 
másodrendű Piramis.

a) A tizenkétoldalú Piramisok származnak, ha ?>?P lapjára lapot 
úgy teszünk, hogy a fő- és az egyik melléktengelyen ugyanazon táv 
megmaradván (mc : a), a másikat nagyobb (na), a harmadikat még 
nagyobb, de véges távban (ma) érintse. Jegye : a: na: ma : mc=niPn. 
=(hikl). 3P3/-2=(2131).

Mi*

; *■-

••v

(29. m. a :ziia: 3a: mc=mP3/s.) A rövid jegyben tulajdonkép a 3a
nincs közvetlen kifejezve; nem is szükséges, mert két pont (a: 3/2a) elegeudő 
arra, hogy valamely vonalnak irányát meghatározzuk. A számító kristálytanban 
egy index mindig elhagyatik.

/9) Ha az előbbi esetben úgy rakjuk mP lapjára a lapot, hogy a 
fő- és az egyik melléktengelyen az alapidom távja (mc: a) megma
radván, a más kettőt kétszer akkorában érintse (2a : 2a), származik a 
batoldalú másodrendű Piramis, melynél él esik oda, hol az elsőren
dűnél lap van. Jegye: a :2a: 2a : ?nc=?nP2.= (b, b, 2b, 1). 2P2 = 
=(1121).

Vázban könnjren lehet a 12-oldalú Piramisok származását kimutatni, pél
dául 29. m. jegyével birót a: 3 ha: 3a: c=P3/a. Megkészítjük először a tengely
keresztet, a főtengelyen semmi változás nem történt, liánom a 3 mellékten
gelyre a középponttól számítva egyszeres (a), másfél (3/j) és három akkora (3a) 
távokat rakunk. Most cérnával vonalakat húzuuk, melyek egyik melléktengelyfc 
a, az ettől balra esőt */*a és a jobbra esőt 3a távban érintsék. Ezen hálózat 
meglévén, látni fogjuk, hogy minden két tengely között a vonalak többféle ér- 
üléspontokat szolgáltatnak; mi azon hatot, mely épen a középhelyet foglalja el 

ét tengely közt, és a középponthoz legközelebb áll, úgyszintén a mellék
tengelyen lévő hat egyszeres távot a főtengelylyél összekötjük s kész a 12-oldalú 
Piramis.

*

a k

i



45HATSZÖGES RENDSZER.

A hatoldalú másodrendű Piramis vázát is könnyű készíteni. Tengely- 
keresztre, nevezetesen a melléktengelyekre csak egyszeres (a) és kétszeres (2a) 
távokat kell rakni, és most a cérnát az a távhoz kötjük, egyik végét balról a 
szomszéd melléktengelyen a 2a-hoz, a másikat jobbról a szomszéd melléktenge
lyen szintén a 2a-lioz. Ez meglévén, a hat érüléspontol (a melléktengelyek közé 
e6öket) összekötjük a főtengclylyel.

3G. §. Ha mV lapjára úgy rakunk lapokat, hogy a melléktenge
lyek távja megmaradjon, de a főtengelyt nagyobb vagy kisebb távban 
érintsék, származnak a hegyesebb és tompább (hatszöges elsőrendű, 
12-oldalú, vagy hatszöges másodrendű) Piramisok. Az alapidomnál 
m=l, a hegyeseknél nagyobb (ni >), a tompábbaknál kisebb mint 
1 (m <).

A növés határa: ha m~ °o ; és ekkor a Piramisokból a megfe
lelő Prizmák származnak: az elsőrendű hatszöges Piramisból az első
rendű hatszöges Prizma; a 12-oldalú Piramisból a 12-oldalú, — a 
hatszöges másodrendű Piramisból a hatszöges másodrendű Prizma.

a: a: coa : ooc= ooP. =(1010).a: a: ooa: mc=niE =(hohl); 
a : na: ma: mc=mPn=(hikl) ; 
a: 2a: 2a:?nc=?nP2=(h,h,2h,l); a:2a: 2a : ooc=ooP2.=(1120).

a : na: ma: coc= ooP^.=(hikO).

A fogyás határa: ha m=0; ekkor a Yéglapok oP=(0001) szár*
maznak.

37. §. A hatszöges feles alakok származtatása. A teljes alakok, 
melyekből feleseket származtatunk, először a hexagonos Piramis és 
Prizma; másodszor dihexagonos Piramis és Prizma.

A hexagonos Piramisból, ha annak lapjait egyenkint váltakozva 
növesztjük, származik a Rombocder.

A 65. ábránál középett az ?>?P=(holil). Protopiramis áll, mely
nek az o és u lapjainak váltakozva növesztéséből a bal felől álló, — 
az o' és u' lapok növesztéséből a jobb felöl álló feles idom származik.

jjjp t mP
Jegye tehát —5— és lenne. Mivel azonban gyakrabban fordul
nak elő a Piomboederek mint a teljes idom, rövidebb jegyezést hasz
nálunk, s ez Pt, nevének első betűje s általában rriR. Ha két rendbeli 
Piomboeder van ugyanazon összalaklaton kiképződve, a második, az
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•H elsőnek élét tompítván el, a jegy lesz mR=^ (holiDj és—niR=r (ohhl). 
Á törzsromboedernél R=r(lÓll) és — R=-(0lTl).

A 31. mintán a lapok váltakozva feketére vannak csinálva, s ezeknek 
növesztése adja a Romboedert. A 30. minta romblapjaiuak bizonyos részei 
feketék, ezek mutatják azon részt, mely a romblapou a teljes alak egy laj>ját 
illeti meg.

Az előadáshoz használom ezen papírminták négyszeres nagyítását, és a 
31. mintára a belőle származott Romboeder lapjait üvegtáblákból rakva fel, a 
dolog igen világos lesz.

*•' • ■’

>

i A hexagonos másodrendű Piramisból mjP2 is származtatható 
Romboeder, mely semmiben sem külömbözik alakilag, azért a jegye 
is ugyanaz, mint az elsőrendű Piramisból származtatotté. Némely 
alakcsoportban ritkák (Calcit), másban (Korund, Hematit) gyakoriak.

A dihexagonos Piramis, a hemiedriának három nemét adja, 
egyik a trapezoederes, másik a skalmdoedercs, harmadik a piramisos.

i
;i

*«>.;
'

;? Trapezoederes hcmiedria. Ha a dihexagonos Piramis, mFn= 
(hikl) lapjait váltakozva egyenkint növesztjük, abból egy hexagonos 
Trapezoeder származik. A két feles alakot, az állás szerint, jobb és bal
nak külömböztethetjük meg, s jegye m^n és

A 66. ábránál középett áll a teljes alak. Ha ezen az o és u 
lapokat egymagokban növesztjük, kapjuk a balról rajzolt j —^— 
hexagonos Trapezoedert; az o' és v! lapok által a jobbról rajzolt

mPn

mPn = tu" (ihkl).2

b feles alakot.2

X

f •

1!
K «
i ' 'I

Ezen alak egy magában nem fordul elő, hanem ennek tekint
hető a Quarcon, ha két trigonos Trapezoeder egymást kipótolva növi 
ki magát.

r

I; Skalenoederes vagy romboederes hemiedria. Ha váltakozva nö
vesztjük a dihexagonos Piramis mPn=(hikl) azon lappárait, melyek 
a közbülső tengelyen fekvő végéleket képezik, az eredmény egy hexa
gonos Skalenoeder. Jegye: mPn mPués2 2 *

<■:
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A 67. ábránál közepeit van a dikexagonos Piramis mint törzs
idom, s ebből, ha azon elv szerint viszszük véghez a származtatást, 
mint a Protopiramisból a Romboedert, itt az o és u lapok adják az 
egyik, az o' és u' lapok a másik Skalenoedert.

A 28. mintán feketére vannak festve azon lappárok, melyek növesztése 
által a megfelelő Skalenoeder származik; viszont a 35. mintáuak minden lap
ján fekete annyi, a mennyi a teljes alak lapjának felel meg.

A nagy mintáknál az wVn ezen a módon üveglapokkal beborítva adja, 
külső alakul, a Skalenoedert.

Lehet azonban a Skalenoedereket a Romboederekből is szár
maztatni: ugyanis minden Skalenoedernek van egy megfelelő Rombo- 
ederje, melynek oldaléléi épen úgy feküsznek; ezt a Skalenoeder 
beirt vagy az oldalélek Romboederjének nevezzük.

(30. m. beírt Rombhatosa a 35-nek s ha az oldaléleiket egymáshoz tesz- 
szük, azok egybe esnek).

Mi ebből fogjuk a Skalenoedert származtatni, s a szerint jegyezni.' 
Legyen valamely Skalenoeder beirt Romboederje ?nR, hogy ebből 
Skalenoeder származzék, először a főtengelyt kell két-háromszor, 
általában n-szer nagyítani; másodszor wR hat oldalélére lapokat 
tenni, úgy, hogy hat fölfelé és hat lefelé érje a meghosszabitott főten
gely végét. A beirt Rombliatos: wR jegyéhez az ?i-t jobbról mellé 
írjuk, s így a Skalenoeder jegye = hkli)— mRn = t: (khli).

(A 35. ni. R3; azaz háromszor vau a beirt Rombhatosnak (30. w.) a ten
gelye nagyítva.)

Mind a Romboederek, mind a Skalenoederek összalakulnak 
Prizmákkal, Yéglapokkal; ilyenkor ezek jegyét egyszerüsités végett 
ooR- és oR-nek írjuk; a Skalenoederekkel együtt kiképzödött 12 
oldalú (ooPn) pedig ooR/i-nek.

Ugyanezen a módon a dihexagonos Prizmából a melléktenge- 
lyeknól összejövő lappárok váltakozva növesztése által a dilrigonos 
Prizmák származnak.

Piramisos hemiedria. Ha végre a dihexagonos Piramis, mPn= 
(Iliid) oldaléléin összejövő lappárait növesztjük váltakozva, származik 
a harmadrendű hexagonos Piramis. A G8. ábrán látjuk középett a
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teljes alakot. Ha az o és u lapokat növesztjük, kapjuk a jobbról raj
zolt felest; az o' és ur növesztése által a balról állót. Jegye:

i mPn , b mPn
—r- —ö---- és “7“J 2 b

Ugyanezen módon a dibexagonos Prizmából ooPn=(hiko) a, 
hannadrendíi hexagonos Prizma származik, s jegye hasonló: j —ö— 

ccPn

2 •

és b 2
38. §. A hatszöges negyedes alakok származtatása. Romboederes 

tetartoedria. Ha valamely dibexagonos Piramisnál, mPn=(hikl) az 
egymásra kővetkező sextansokban váltakozva, egy felső és egy alsó, 
de vagy csupán jobb felé vagy7 csupán bal felé fekvő lapot növesz
tünk, ez összesen 6 lapot ad s az egy harmadrendű Romboeder.

Épen azt a Bomboedert kapjuk a Tritopiramisból is 

vagy ~ -m^n . ha ezen a váltakozó lapok nőnek ki. Jegye ± 4- —
, . b mPn
es ± ¥ ~i~‘

Trapezoederes tetartoedria. Ha valamely dibexagonos Piramis^ 
nál, mP>i=(hikl) az egymásra következő sextansokban váltakozva egy 
felső és egy alsó lap úgy7 képződik ki, hogy egymáshoz képest jobbra 
és balra ellentétesen feküdjenek, a teljes alakból egy negyedes, a 
trigonos Trapezoecler származik. Itt tehát kétszeres ellentét van, t. i. 
felül és alul egyrészt, jobbról s balról másrészt, míg a romboederes 
tetartoedriánál csak az első volt meg.
rnPp ^pen azt az alakot kapjuk egy hatszöges Skalenoederböl is,

= ^(hikl), ha ennek az oldalélben összejövő lappárait növeszt
jük váltakozva.
n ^ ábránál középett a Skalenoedert látjuk, ha azon egyezer 
a tért SSZ°r iaz ?’> u’> lapokat külön kiképezve gondoljuk, míg 
ies alak e *eles ^ kles^> illetőleg a tel
adhat. ^e(leseit kapj\ik ki, minthogy az 'riPn = (hikl) négy ilyet

j mPn
2
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Minthogy tehát az mPn egy + és egy — Skalenoedert, ezek 
mindketteje pedig egy jobb és egy bal Trapezoedert ad, ezen 4 alak 
jegye:

egy jobb pozitív Trapezoeder = + j —J—
mPn enantiomorf

bal pozitív Trapezoeder = -f b 4
jobb negatív Trapezoeder = — j —^ 

bal negatív Trapezoeder = — b mJn

Miller szerint általában XTr(ihkl).
Ezen 4 negyedes alak között a + jobb és a — jobb oly viszonyban van

nak mint a két feles rendesen, vagy is 90° fokra fordítva egymást fedik; ellen
ben a két + és a két — negyed enantiomorf alakok.

Papírminta Skaleonedert ezen a módon G üveglappal bevonva, a szár
maztatás ezen neme világos lesz, s abból aztán átvihetjük az összefüggés kimu
tatását az wPn alakra is.

Piramisos tetartoedria. A hexagonos má
sodrendű Piramisból ?nP2 = (h. li. 2/t /), ha az 
oldalélekben találkozó lappárokat váltakozva nö- 
vesztjük, a Iriaonos Piramis származik, j —y—

mpo ^
és b —~ 70. ábra egyet képvisel az ilyen ne
gyedes alakokból. Ritkán találni kombinációkban.

enantiomorf

r

A hexagonos másodrendű Prizmából a lapokat váltakozva nö
vesztve, a írigonos Prizmát kapjuk, j b-^^-.

39. §. Összalaklatok. Az összalaklat elemezésénél az alakokat 
állásra s minőségre nézve határozzuk meg. Állásra nézve: ha egyik
nél lap felel másikon lapnak, a két alak első-, ha a másikon él van 
ott, hol az elsőnél lap, másodrendű. Az alakok minőségére nézve, kel
lőleg állítva a tengelyeket, a közönségesebb esetekben, a következő 
szabályok tartandók szem előtt:

Szabó Józsof. Ásványtan, 4
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1. Három egynemű, a főtengelyhez hajló lap rendesen a Bom- 
boedér wiR vagy —mB; lehet még a trigonos Piramis vagy a trigonos 
Trapezoeder. A Eomboedernél az oldalélek egyenlők és szögzugban 
mennek le- és föl; lapnak pedig felül, él felel meg alól. A trigonos 
Piramisnál az oldalélek egy szintben vannak; lapnak felül lap felel 
meg alól is. A trigonos Trapezoedernél az oldalélek szög-zugban men
nek le- és föl, de nem egyenlők. A Eomboeder egyközöslapú, a más 
kettő nemegyközös lapu alak.

2. Hat egynemű a főtengelyhez hajló lap, a halszöges Piramis 
vagy a Skalenoeder. Piramis rnP vagy mP2, ha az élszögek egyenlők, 
és az oldalélek egy szintben vannak; Skalenoeder m&n, ha az élszö
gek csak váltakozva egyenlők, és az oldalélek szögzugban le- s föl
mennek.

i

Lehetséges még a hatoldalú Trapezoeder is, ennél a végélek egyenlők, 
az oldalélek szög-zűgban mennek, hosszaságra kétfélék, s az egész alak nem
egyközös lapu; míg a Piramis és a Skalenoeder egyközös lapuak. Valóságban 
még nem észleltetett.

3. Három egynemű, a fötengelylyel egyközes lap, a trigonos 
Prizma. Bitka.

4. Hat egynemű, a fötengelylyel egyközes lap, a hatszöges 
Prizma ooP vagy ooP2 (vagy ooB). Bitkán lehet a ditrigonos Prizma 
is, ha az élszögek t. i. kétfélék.

5. 12 egynemű, a főtengelyhez hajló lap, a 12-oldalú Pira
mis, m£n.

6. 12 egynemű, a fötengelylyel egyközös lap, a 12-oldalú 
Prizma ocPn.

7. A főtengely végein álló, alsó és felső lappár, a Yéglapok oP
(vagy oB).

Az összalaklatok a hatszöges rendszerben vagy csupa teljes, vagy feles 
vágj7 néha negyedes alakokból is állanak s e szerint jellemeztetnek. E rend
szernél nevezetes, hogy nem sok ásványfaj van, melyen csupán teljes alakok

f
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volnának kiképzödve; mert szorosan véve maga a Quarc és az Apátit sem tel
jesek, noha az ilyektöl alig különböznek.

A lioloederes összalaklatban a két Prizma: ooP, cx>P2 és a Véglap oP' 
uralkodnak s ezekkel leggyakrabban a két Piramis: P és 2P2 lépnek föl. A 71.. 
72. 73. 7-1. ábrák lioloederes összalaklatok. Nevezetesen;

71. Táblás kristály uralkodó Véglappal oP = (0001), az oldalakon alá
rendelten a Piramis P= (lOll).

72. Oszlopos kristály, ooP= (lOlO); oP = (0001); P= (1011), első rendű
Piramis.

73. Oszlopos kristály, piramisos végződéssel. coP= (1010); P=(10ll).
7-t. Oszlopos kristály Véglappal. ooP = (lOlO); oP = (0001); P = (1011); 

2P2 = (1121).
A hemiederes összalaklatokban a Ebomboederek az uralkodók, s ezek 

igen nagy változatosságban képződnek ki, különösen a Caleiton, mely e rész
ben minden ásványfajt felülmúl.

75. ábra. Elsőrendű Prizma és tompa Ellen-Eomboeder. ocR = (lOlO); 
—VaE=|| (0112).

76. ábra. Másodrendű Prizma és Eomboeder. ooP2=(1120); E=;t (lOll),.
77. ábra. Eomboeder Véglappal. E=tt (lOll); oE=(0001).
78. ábra. Első- és másodrendű Eomboeder. mE=7r(hohi); —1/2E=7r(0lT2)..
79. ábra. Hasonlit a 7G-boz. mE = n (liohi); ooP2=(1120).
80. ábra. mE; mEn. =n (hoki); it (hkü).
81. ábra. mEn. = n (bkli); hegyezve egy tompább Skalenoeder által.
82. ábra. mEn; — XU m(3n—1)E.
83. ábra. mEn, hegyezve egy tompább Skalenoeder által épen úgy, mint 

81. csakhogy itt az összalaklati élek az oldalélekkel egyközösek, míg Sl-nél az 
összalaklati élek egy szintben vannak.

A piramisos hemieclria az Apatiton észlelhető 84. ábra. a = 
Prizma, x elsőrendű Piramis, c a Véglap; s másodrendű Piramis, u a. 
harmadrendű Piramis.

A trapezoederes tetartoedna a Quarc kristályain olykor határo
zottan tűnnek ki. 85. 86. ábra. p = E; a = oo R, és a Eomboeder 
z =z — E; a Skaleoneder lapok x = 4E3/2 azonban csak hatszor lép
nek fel, melyek a 6 Trapecoid lapnak felelnek meg. s = P2. Ezen 
tetartoedna mind a két oldalú alakkal ismétlődhetik.

.
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Romboederes letartoedria a Dioptas kristályon észlelte tett. 87. 
ábra. r = —2R, m = ooP2, s lapok fekvése olyan mint —2R7/6 Ska- 
lenoederé volna, de csak 6 lap lép fel, melyek Romboedert adnának, 
de olyat, mely az első- és másodrendű Komboeder között áll, tehát 
mint harmadrendű Eomboeder tekinthető. Észleltetett még az Ilmenit 
•és Phenakit kristályokon.

I i

\

* «
■

Hatszöges rendszerű nehány ásvány és műkristály.
Aj Ásványok.

a) Fém vagy félfémfényű vagy súlyos fémtartalmú ásványok.
Tetrndimit 
WiUemit 
Wismutb 
Xantliokon

Tetartocdcres: 
Cronstedtit 
Dioptas 
Willemit.

;:

I
Cbalkopbillit
Dialogit
Dioptas
Homatit
Tlmenit
MiUerit
Pirargirit
Smitbsonit

Greenockit
Pirrbotit
Piromorpkit
Pirosmalitb
Vanadinit

Hemiederes: 
Cinnabarit 
Cbaiibit

Holoederes.
JPiramisos:

Antimonuickel
Cronstedtit
Iridosmium
Osmiridinm

•Oszlopos: 
Covellit

r

f •

b) Kökinézésű ásványok.
Dolomit 
Dreelit 
Eudialitb 
Gmelinit 
Herscbelit 
Jarosit 
Korund 
Levyn 
Magnesit

Hemiederes: 
Aluuifc 
Antimon 
Arzén 
Beudanfcit 
Brucit 
Calcit 
Cbabasit 
Cblorit

Nitratiu 
Pbenakit 
Polimignit 
Quarc 
TeUur 
Turmalin 

TetaHoedcres: 
Pbenakit 
Quarc.

Holoederes: 
Apátit 
Beriil 
Fluocerit 
Nefelin 
Párisi t 
Quarc 
Turmalin

i '
I- '

!

B) Műlcvistályolc. I,

Zn=Zink 
Mg=Maguesium 
BeOa=BeriUox id 
•Cr203=Cbromoxid 
FoCl0=Ferrumcblorid 
CaCl3 -f GIIoO=Calciiuncblori< l 
SrCl„4-GH20=Strontiumcblorid 
A1C104-12ÉaO=Aluminiumcblorid 
•CaCl34-2Mgd24- 12HüO = Calcium- 

Magnesiumcblorid
MgCl2 4- PtCl4 4- GELjO = Magnesium- 

Platincbiorid

(H4N)F=Ammoniumfluorid
AlFű=Aluminíumfluorid
(H4N)„ Sí FG = Ammonium - Silicium-

fluorid
NaoSiF0—Natrium-Siliciimi-fluorid 
BaSiF„ ==Barium-Siliciumfluorid 
MgSiFö 4- 6H.,0 = Maguesium - Silici- - 

umfluorid
ZnSiFö 4- 6H.>0=Zink-Siüciumfluorid 
MnSiF0 4- GELO = Mangan - Silicium- 

fluorid
NiSiFö 4- 6HaO=N ikel-Siliciumfluor id 
CoSiF64-6íCO =» Cobalt-Siliciumfluorid 
(H4N)oTiF0= Ammonium-Titanfluorid 
Na2TiF0=Nátrium -Titán fluo rid

i:

!

1
PJ3=Pbospbortrijodid 
As J3=Arsentrij odid 

■ Sb J3=An timontrij odid t
•*

.
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(H4N)SbF0 4- GHaO=Ammonium-Anti
mon fluorid

J MgTiF0-f 6H0O=Magucsiuin-Titanflu- 
orid

KBrOs=KaliumbromatZnTiF6-f GH.jO=Zink-TitanÜuorid
MnTiF-+6H0O -f^Iangan-Titanfluorid LiN Oa=Litliium nitrát
(H4N)2SnFö = Ammonium - Stannnm- KoCrÓ4 =Kaliumcliromat

fluorid
MgSnFe -f- 6H20 = Magnesiuin - Stau- 

numfluorid
ZuSnFrt-f6ELO= Zink-Stannumfluorid C10HlöO=Kámfor (közönséges) 
MuSnF.-fGH^Ozs Mangan-Stannumflu- CHJn=Jodoform 

orid C10H140=Thimol
NiSnFe4-6H20= Nick el - St annum flu o - C2H5MO=Acetamid

C.HöOft -f H„0=Gallussav 
CiaH,00=Fluorenalkobol 
C7H7N=Tritoluylen

.4
Orgánoscik:

A
\

rid
CdSnFö-f GR.O= Cadmium-Staunum- 

fluoridj

m. Négyzetes rendszer.
40. §. Alapjelleme s alakjai. A négyzetes (tetragonos) rendszer 

alakjai 3 derékszöges irányban vannak kétfélekép kiképzödve; azaz : 
van 3 derékszöges tengelyük, melyek közül 2 egyenlő, a harmadik külöm- 
bözö. Az állításnál a két egyenlő tengely egy szintbe jön, nevezetesen 
az égjük bal-jobb, a másik mellső-hátsóba, s lesznek a melléktengelyek. 
Ez által akülömbözö 3-ik tengely állása adva van, az függélyes s lesz. 
a feltétlen főtengely; ennek végpontjait sarknak, az azokból kifutó 
éleket sarkéleknek, s az oda eső csúcsokat sarkcsúcsoknak nevezzük. 
A melléktengelyek között fekvő vonalakat közbülső tengelyeknek 
mondhatni. A két melléktengelyen átmenő sík az alj (bázis); mind 
a két a főtengelyen és égjük meg másik melléktengelyen átmenő sík 
elsőrendű főmetszet, s mind a két a főtengelyen meg valamelyik köz
bülső tengelyen átmenő sík másodrendű főmetszet.

Az 5 simmetriasíkból a fő, az alapsík az alj, 2 az elsőrendű — másik 2 a 
másodrendű főmetszettel azonos.

A négyzetes rendszer alakjai:
1. A négyzetes Piramisok (3 faja).
2. A nyolcoldalú Piramis.
3. Az Ékidom vagy Sphenoid.
4. A Sánta vagy Skalenoeder.
5. A négyzetes Trapezoeder (legalább mint lehetséges alak).
G. A négyoldalú Prizmák (Oszlopok 3 faja).
7. A nyolc oldalú Prizma (Oszlop).
8. A Véglapok.
Ezek közül az 5 első zárt, a 3 utolsó nyílt alak. A zárt alakok 

közt teljesek és felesek vannak. Teljesek: két faja a négyzetes Pira
misoknak és a nyolcoldalu Piramis; felesek: a négyzetes Piramisok 
harmadik faja, az Ék- és Sántaidom.

A lapszámok az egyszerű alakoknál a következő arányban for
dulnak elő: 2, 4, 8, 16.
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41. §. A négyzetes alakok leírása:
1. A négyzetes Piramisok 8 egyenszárú háromszög környezte 

alakok 88. ábra. Csúcsaik kétfélék: 2 végcsúcs (sarkcsúcs), a főten
gely felső, alsó végén, (a, a) és 4 oldalcsúcs (b) a melléktengelyek 
végein. — Éleik szintén kétfélék: 8 végéi (sarkéi), melyek a végcsú
csokból az oldalcsúcsokba — és 4 oldal- vagy 
középéi, melyek egyik oldalcsúcsból a másikba 
mennek. A simetriasíkokból közvetlenül 3 
helyezhető el: egy a melléktengelyek síkján, >
más kettő a mellék- és főtengely két síkján /
(Hansmanit, Mellit). . /

A négyzetes Piramisok a főtengely bősz- * 
szaságára és az oldalélek állására nézve kü- 
lömböznek.

\
! 6

b

A főtengely hosszaságára nézve vannak 
hegyes és tompa- Piramisok, miszerint főten
gelyük hosszabb vagy kurtább (80., 00. ábra).
Ugyanazon anyag kristályain többször találni 
(kénsavas nikeloxidul); hogy a melléktenge
lyek hosszasága megmaradván, két vagy több Piramisnál a főtengely 
hosszabb vagy kurtább oly számmal, mely egymásnak sokszorozata. 
Ezen Piramisok együttvéve egy piramissort képeznek.

Az oldalélek külömböző állását csak összalaklatban lehet kivenni, 
és erre nézve megkülömböztetünk első-, másod- és harmadrendű 
Piramisokat (Naumann szerint Frotopiramisok, Deuteropiramisok és 
Tritopirámisok). Két összalakult Piramis elsőrendű, ha lapnak az egyi
ken, lap felel meg a másikon. Ha az egyiken lap van ott, hol a mási
kon él, az egyik első, a másik másodrendű, 89. ábra első-, 00. ábra 
másodrendű Piramis. Első- és másodrendüek gyakoriak. Mind a kettő 
teljes alak. (Zirkon, Sclieelit, Hausmannit, Anatas, Mellit, Vezu- 
vian).

SS.
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i
Harmadrendű Piramis az: ha az elsőrendű Piramis lapjának él 

felel ugyan meg, de nem esik épen a lap közepére, hanem ferdén ; 
Ritkán fordul elő. 91. ábra.

Ezen három rendbeli Piramison, lia igy magokban állanak, a külörnb- 
ség nem vehető ki, az csak akkor látszik, ha két Piramis egymáshoz áll 
viszonyban. Az alább következő 3 rajz (92.) a (S9. 90. 91.) Piramisok oldaléléit 
mutatja, de úgy, hogy az elsőrendű Piramis (S9.) oldalélé a másodrendűébe 
(90.) és a harmadrendűébe (91) voualozva be van rajzolva s így a viszony az 
oldalélek és a melléktengelyek állására nézve kitűnik.

Elsőrendű (S9.)
= Protopiramis

• •••

másodrendű (90.) 
= Deutercpiramis

harmadrendű (91.) 
= Tritopiramis

\

/

•• V
''

92.

2. A nyolcoldalú vagy ditetragonos Piramis 93. ábra, egy 16 
különoldalú háromszög környezte aiak. Csúcsai 3-félék: 2 végcsúcs, 
4 hegyesebb és 4 tompább csupa négylapú oldalcsúcs. Elei szinténv

\
■

’í1'
■

3-félék: 8 hosszabb X és 8 kurtább Y végéi, melyek végcsúcsokból az 
oldalcsúcsokba — és 8* oldalél Z, melyek egyik oldalcsúcsból a má
sikba mennek, egy szintben feküsznek ps együttvéve egy Ditetragont 
képeznek 93. ábra. (Zirkon, Yesuvián, Önére).

3. Az Ékidom vagy Sphenoid 94. ábra, egy 4 egyenszárú

l:
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iháromszög környezte alak. Alakja a szabályos rendszer Tetraederjé- 
hez hasonlít (Clialkopirit).

4. A négyzetes (tetragonos) Skalenocder 95. ábra, 8 külön - 
oldalú háromszög által környeztetik. Oldaléléi szög-zugban mennek. 
A főtengely a két sarkcsúcsot, a melléktengelyek az ellenes oldalélek 
közepét kötik össze. (Clialkopirit).

5. A négyzetes Trapezoeder, 8 egyenszárú Trapezoid által van 
környezve. Éiei háromfélék: 8 egyenlő sarkéi, 4 hosszabb, tompább, 
és 4 rövidebb s élesebb oldalél, melyek szög-zugban mennek le és fel. 
Csúcsai kétfélék: 2 négylapú sarkcsúcs és 8 szabálytalan három lapú 
oldalcsúcs. Í03. ábra (a 61. lapon).

'
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96. w
97.

;—;■

99.98.

6 .A négyzetes (tetragonos) Prizmák 96. és 98. ábra, 4 egy
nemű a fötengelylyel egyközes lap képezte alakok.

Az oldalélek különböző állására nézve az összalaklatokban elő
fordulhatnak első-, másod- és harmadrendű Prizmák. Ha az egyik 
Prizma élei el vannak tompítva oszloplapok által, amaz első, emez 
másodrendű Prizma lesz, és ezek gyakran fordulnak elő. A harrnad- 
rendüek ritkák, s arról ismerhetők fel, hogy az összalaklati oldalélek 
nem egy szintben vannak.

Az oldalékek és a melléktengel3rek állására nézve itt is mind az 
áll, mi a három rendbeli Piramisnál mondva volt. Naumann szerint 
az elsőrendű Protoprizma, a másodrendű Deuteroprizma, a harmad
rendű Tritoprizma. Amazok teljes, ellenben a Tritoprizma feles alak, 
mely a ditetragonos Prizmából származik.

7. a nyolcoldalú (ditetragonos) Prizma egy 8 egynemű a főten- 
gelylyel egyközes lap képezte alak (25. m.) 97. és 99. ábra.

Keresztmetszete egy ditetragon. Az oldalélek kétfélék, 4 fekszik 
az első-, 4 a másodrendű fömetszeten, amazok azért az elsöleges,

<• .
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emezek a másodlagos oldaléleknek nevezhetők. A melléktengelyek az. 
elsölegeseken mennek ki.

8. A Véglapok 98., 99. ábra, a melléktengelyekkel egyközösen 
menő lappár, mely az összalaklatok felső és alsó végén mint a vég
csúcsok tompítása fordul elő, és a négyzetes rendszer táblás kristá
lyait idézi elő.

A Véglapok és az Oszlopok, mint nyilt alakok, egymagákban nem lehet
nek, hanem mindenkor üsszalaklatban lépnek fel.

42. §. A négyzetes holoederes alakok származtatása és jegyzése. 
Törzsidomúi a négyzetes elsőrendű Piramist veszszük, ebből szár
maztatjuk és szerinte jegyezzük a többi alakot. A négyzetes Proto- 
piramis egy lapja a melléktengelyeket egyenlő —s a főtengelyt külön
böző távban metszi; paraméter viszonya s hosszabb jegye a:a:cy 
vagy rövidítve P (aPiramis első betűje) Miller szerint (111). A külön
féle kristályoknál a-nak más-más az értéke s erre nézve annyiféle 
Piramis vau, a hány külömbözö test kristályodik ezen rendszerben. 
Ellenben c értéke ugyanazon test piramissorában sem állandó, innét 
elébe egy betűt teszünk, mely e változást kifejezi, s a Piramis általá
nos jegye lesz a : a: mc = mP= (hhl).

Részletesen a törzsidom JP = (111); 7P=(771); V-iP=(114); 
5/2jP= (552): 8/sP= (335).

A törzsidomból vagy az egyik melléktengely vagy a főtengely 
változása által származik a többi négyszöges teljes alak.

i
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43. §. A melléktengely változása által származnak: 
a) különféle 8 oldalú Piramisok és 
fi) egy 4 oldalú másodrendű Piramis.
a) Nyolcoldalú Piramisok származnak, ha mP=(hhl) lapjára 

lapot úgy teszünk, hogy a fő- és az egyik melléktengelyt ugyanabban 
(mc: a), de a másikat nagyobb (na) távban érintse. Paraméter viszo- 
nJas jegye:

il; a: na :mc = mPn = (hkl).
Ámbár képzeletünkben a táv a második melléktengelyen (na)- 

igen sokféle lehet, kristályokon csak 3 fordul elő: 3A>, 2 vagy 3. így 
volna :m:

3P3 = (311); 3i*72 = (321); 2/nP3 = (312); 4P2 = (421);
1AP3 = (3.1.12).

fi) Ha mP lapjára úgy teszszük a lapot, hogy (mint az előbb) a. 
fő- és egyik melléktengely távja megmaradván, a másikkal egyközö
sen menjen, származik a másodrendű Piramis, melynek lapja tehát- 
mP élén fekszik. — A második melléktengely távja, mely amott na'• 
volt, itt ooa-ra változott. Paraméter viszonyai s jegye:

a: oo a:mc = mPoo = (hol).
Poo = (101);5Poo = (501).

'i
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így volna:
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44. §. Megmaradván a melléktengelyek, ha a főtengely változik, 
származnak:

a) A hegyes és tompa Piramisok: miszerint a főtengelyen a 
táv nagyobb vagy kisebb, mint a törzsidomnál; innét m értéke mind 
a 3-féle Piramisban változhatik, azaz: a négyzetes Piramisok mP kö
zött. épen úgy lehetnek hegyesebb és tompábbak, mint a 8 oldalnak 
mPn és a másodrendüek mPoo között.

Ugyanazon test piramissorában ez érték igen egyszerű arány
ban változik:

J.

j

V2P tompa Piramis 
P törzs Piramis.

2P 1 
3P j

fi) A Prizmák: ha m annyira nő, hogy végre a lapok a fö- 
tengelylyel egyközösen mennek, ekkor tehát a nagyobbodásnak van 
a határa elérve, és a Piramisok három neme megfelelő Prizmá
kat fog adni, minthogy a melléktengelyek viszonyain változás nem 
történt:

) )
hegyesebb Piramisok. *

í :
.* .
\

i

1. a:a:mc = mP = (hhl) lesz a:a: 00 c = 00 P = (110)a négy
oldalú, — 1

2. a: na: mc = mPn = (hkl) lesz a: na: co c = 00 Pn = (hko) a 
nyolcoldalú; —

3. a: 00 a:mc = mP00 = (hol) lesz a: 6a a: 00 c = co Pco = 
(100) a négyzetes másodrendű Prizma.

i
I!
i

y) A Vég lap ok: ha m annyira kisebbül, hogy végre semmivé 
lesz (0); ez a kisebbülés határa, és eredménye minden esetben a vég- 
lappár. Jegye : a: a: oc — oP= (001).

Vázban könnyen lehet a S oldalú Piramisok származását kimutatni: 
például a: 2a: mc = mP2 jegyű S oldalú Piramishoz a tengelykeresztet meg
készítjük úgy, mint a négyzetes rendszerhez általában; a melléktengelyre 
egyszeres és kétszeres távokat rakunk (100. ábra) (mert a jegy a :2a úgy 
kivánja; a : 3ha másfélszer, a : 3a háromszor akkorát kívánna); most pamut
cérnával minden egyszeres távot (a) összekötünk a másik mellékteugelyen 
lévő kétszeres távokkal (2a)% mi által a szálak 4 helyen érintkeznek, és a

/
r
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mellékelt rajzot adják; végre e négy érüléspontot és az egyszeres távok (a) 
pontjait a főtengelylyel összekötjük s meg van a nyolcoldalú Piramis viP2.

Szintén kimutathatni a másodrendű négyzetes Piramisok = mP co szár
mazását: erre nézve előbb egy elsőrendű Piramisnak vázát kell olkészítni, s 
ezen az oldalélek közepét szálakkal összekötni, mi által a másodrendű Pira
mis oldaléléit kaptuk ki, s a rajz ilyféle lesz, mint a mellékelt 101. ábra ; 
most még csak az érülési 4 pontot kell a főtengely alsó felső végéhez csatolni, 
meg lesz a mPoo.

Végre a Piramissort is lehet vázakban készítni, például VaP; P; 2P. 
Veszünk 3 vázat, a melléktengelyeket egyenlőre csináljuk mind a háromnál; a 
főtengelyt pedig oly arányban, hogy a másodiké kétszer oly hosszú legyen, 
mint az elsőé, a harmadiké kétszer olyan, mint a másodiké (tehát 4-szer 
akkora, mint az elsőé). Rendesen a középső nagyságút véve egységuek P, 
a legkisebb ennek fele VsP; a legnagyobb a kétszer hegyesebb Piramis a 2P 
fog lenni.

»

45. §. A négyzetes feles alakok származtatása és jegyzése. 
a) Zárt alakok:

Törzsidomúi vagy a négy-, vagy a nyolcoldalú Piramis szolgál, 
amaz egy nemét adja a hemiedriának, a nyolcoldalú Piramis ellenben 
három nemét: a trapezoederes, skalenoederes és piramisos lie- 
miedriát.

y
i :J

1. Az első származtatási mód az, hogy a teljes alaknál az egyes 
lapokat növesztjük váltakozva, s ekkor a Protopiramisból származik 
a négyzetes Sphenoid, mely tompa és éles lehet, miszerint a sarkéi > 
vagy < 70°32'. Minthogy pedig egy Protopiramis két Sphenoidot 
adhat ('109. ábra), melyek egymástól csak állásra nézve különböznek,

mP mPjegye —= x (hhl) és----- = * (hhl). Ezek egyike az (o és u)
másika az (o' és u') lapok növesztése által képződött.

Ha a Piramis elsőrendű volt a Sphenoid Protosphenoid, ha másodrendű. 
Deuterosphenoid, ha harmadrendű, Tritosphenoidnak nevezhető.

I
1

1
i ’’ • •
. :

A 21. mintán mint a teljes alakon a lapok váltakozva feketékre vannak 
csinálva, s ezek nagyitása által képződik ki a 27. minta által képviselt Sphenoid, 
melynek mindegyik lapjából fekete annyi, a mennyi a teljes alakot illeti meg 
a lapok túlnövése nélkül.

Üveglapokból készített Sphenoidba zárt megfelelő Protopiramis (papírból), 
szintén jól kimutatja ezen származtatási viszonyt.

2. Ha ezen származtatási módot, a nyolcoldalú Piramisnál hasz
náljuk, t. i. ennek lapjait egyenkint növesztjük váltakozva, származik

*
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a négyzetes Trapezoeder. A 103. ábrán közepeit áll a teljes alak
0 és o' felső, és u meg u' alsó lapokkal. Az o és u lapok magok nö
vesztve adják az egyik, az o' és u' lapok a másik feles idomot, melyek 
egymáshoz mint jobbról és balról képződött test állanak. Azon felet, 
mely a teljes alak mellső melléktengelyétől jobbra eső (tehát az ábra 
szerint az 6) lapok növesztése által képződik, a jobb, a mely a balra 
eső o' lapok növesztése által származik, a bal félnek mondjuk. Nau- 
mann a jegyezésben a teljes alak felezett jegye elé a jobb és bal kezdő
1 t «» » / i « f 7 i • • Ilii?betujet j es b teszi: j —^

i
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Eddig a négyzetes Trapezoeder kristályon nem észleltetett.
3. Ha párosán növesztés által származtatunk a nyolcoldalú 

Piramisból, de úgy, hogy azon lappárokat növesztjük, melyek a Proto- 
piramis egy lapjának felelnek meg, és így a kurtább (1) végéleken 
(93. ábra) jönnek össze, származnak a négyzetes Skalenoederek.

A 104. ábrán középett áll a teljes alak. Ha ennek oo és uu lap
párait növesztjük, származik a tőle jobbra rajzolt Skalenoeder; az 
o'o' és u'u' lappárokból a balra rajzolt. A jegyezésben a + és — által 
különböztethetők meg, de úgy, hogy a + nemriratik, lesz tehát

=zx (hkl) es------- 2

i
« !

i
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A 2(5. minta a ditetragonos Piramis a teljes alak, s feketék a növesztendő 
lapok. Ezen növesztés eredménye a 2S. minta által képviselt tetragonos Ska- 
lenoeder, melynek lapján a fekete rész, megfelel a 20. mintán levő fekete lap
pároknak. Itt is mint a Splienoid származtatásánál oktáusok lévén váltakozva 
növesztve, az eredmény egy hajolt lapu feles.

Ha a teljes alakot ezen származtatásnál üveglapokkal borítjuk be, a 
származtatás ezen neméről még kézzel foghatóbban győződhetünk meg.

4. Ha a páros növesztés a nyolcoldalú Piramisból úgy történik, 
hogy az oldaléleken találkozó lappárokat növesztjük váltakozva, szár
maznak a harmadrendű vagy_ Tritopiramisok.

A 105. ábránál középen áll a teljes alak. Ha ennek először is az 
oa lapjait, melyek egy-egy oldalélben találkoznak, váltakozva növeszt
jük, kapjuk a jobbról álló Tritopiramist; míg az o'u' lapok a balról 
állót adják. Ezen feles alak magában véve egészen olyan mint egy 
Protopiramis, melyet a főtengely körül többé kevésbbé jobbra vagy 
baba fordítottunk. Naumann a következő módon jegyezi a két Trito- 

b mPn 
2 ’

A melléktengelyek helyzete a 92. ábránál van kimutatva.

•5
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piramist: ~~ —^u- és-^-/ *;* 1 j

p) Nyílt alakok:
5. Négyzetes feles nyilt alakot csupán a ditetragonos Prizma ad, 

ha ennek lapjai váltakozva feles számmal nőnek ki. Az alak két 
harmadrendű Oszlop vagy Tritoprizma, a melyek közül egyik a jobb, 
másik a bal félnek tartható, és így Naumann szerint oly formán mint

b ooPn»!'
a Tritopiramisoknál mondva volt, jegyezhetők: , és

D 2 •jl rv Igen ajánlatos papir mintában (25) a nyolcoldalú Oszlopot úgy állítani 
ki, hogy lapjai váltakozva kék papírral vonatnak be, míg más 4 lapja fehéren 
marad, most a kékeknek megfelelőleg egy 4 oldalú kék Oszlopot, s a fehérek
nek megfelelőleg egy másik 4 oldalú, de feliér Oszlopot készítünk; felrajzoljuk 
aztán mind a két 4 oldalúra vonalokkal azon részt, mely a teljes alakot meg
illeti, r melléktengelyek gyanánt vékony vesszőket vagy kötőtűket dugunk rajtuk 
át, s a három alakot úgy állítjuk az oP lappal egymás fölé, hogy középütt 
legyen a teljes, s alatta a jobb feles tengelykeresztesen, fölötte a bal feles szin
tén tengelykeresztesen. Ezen három alak így állítva egymásra, a viszonyt küny- 
nyen felfoghatóvá teszi.

Hasonló módon készítek ditetragonos Piramist is, a két Tritopiramissal

1
:
’

t. •* •

i

együtt.

I
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»
46. §. Összalaklatok. Az összalaklatok elemzésénél meghatároz

zuk az egyszerű alakokat és azok állását egymás iránt azon szabály 
szerint: hogy, ha lapnak lap felel meg, az alakok (Piramisok vagy 
Prizmák) elsőha él, másodrendűéi;, — Itt is fordulnak elő teljes 
alakú és feles alakú kombinátiók, amazok leggyakrabban, emezek 
csak gyéren kiképződve.

Az alakokra nézve kellőleg állítva a tengelyeket (40. §.):
1. 2 egynemű a főtengelyhez hajló lap a Sphenoid.'
2. 4 egynemű a főtengelyhez hajló lap rendesen a négyzetes 

Piramis mP=(hlil) vagy mPoo=(hol); lehet azonban a Skalenoeder 
is, vagy Trapezoeder. A Piramisnál az oldalélek egy szintben vannak, 
a sark-élek egyenlők; a más két alaknál az oldalélek szög-zugban 
mennek, s a Skalenoedernél a végélek külömbözők.

3. 8 egynemű lap, mely a főtengelyhez hajlik, a nyolcoldalú 
Piramis mPn=(hkl).

4. 4 egynemű, a főtengelylyel egyközösen menő lap a négyszö
ges Prizma ooP=(110), vagy ooPoo=(100).

5. 8 egynemű, a főtengelylyel egyközösen menő lap a nyolc
oldalú Prizma ooPn=(hko).

6. A főtengely alsó felső végén fekvő egyközes lappár a Vég
lapok, oP=(001).

l!
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Holoederes kombinációk.

106. ábra. Elsőrendű Prizma és Piramis. ocP, P.=(110), (111).
107. ábra. Másodrendű Prizma, elsőrendű Piramis. coPoo, P.=(100), (111). 
10S. ábra. Elsőrendű Prizma és Piramis, alárendelten hegyesebb másodrendű

Piramis. ooP, P, 2Poo.=(110), (111), (202).
109. ábra. Másodrendű Prizma, elsőrendű Piramis; alárendelten S oldalú 

Piramis. ooPoo, P, 3P3.=(100), (111), (311).
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112.

110. ábra. Piramis, elsőrendű Prizma de alárendelten. P, ooP.=(lll), (110),
111. ábra. Piramis, másodrendű tompább Piramissal. P, Poc.=(lll), (101).
112. ábra. Piramis, alárendelten másodrendű Prizma és Véglap. P, ooPooy

oP=(lll), (100), (001).

c
o o

po
o

1U.

Hemiederes kombinációk.

113, ábra. Scheelit piramisos kristályán az első- és másodrendű Piramison kívül
3P3

a Tritopiramis. p=7t (111); n=7t (201); x=n (421) = 2 *
114. ábra. Wulfenit táblás kristályán a Véglapon és Piramison kívül a Trito-

00PV3£ prizma. c=oP; o=P; p=
115. ábra. Chalkojririt Amerikából (Frencli Creek írón Mines Pennsylvania) 

Penfield szerint Spbenoid és Skalenoeder lapokból áll, melyek közül 
a Spbenoid az uralkodó.

,
2 ‘

líf
1

Miller a spbenoidos bemiedriánál a * jegyet, a piramisosnál a 7t jegyet 
teszi a megfelelő holoederes alak jegye elé, de kiterjeszti a kombináció minden 
alakjára, ez által annak bemiederes voltát jelezvén.

i;a.r



65NÉGYZETES RENDSZER.

A négyzetes rendszerű néhány ásvány s műkristály.
A) Ásványok.

a) Fém vagy félfémfényű vagy legalább súlyos fémtartalmú ásványok: 
Scheelit

Piramisos feles:
Ckalcopirit 
Fergusonit 
Wulfenit

t t
Stolcit
Wulfenit

Vef/lapos és oszlopos : 
Kálóméi 
Matlockit

Oszlopos: 
Kassiterit 
Oerstedtit 
Pbosgenit 
Rutil

Piramisos osszál a- 
kulat:

’i

Anatns
Brauuit
Hausmannit I

b) Kökinézésüek:

Mellűit 
Mizzonit 
Sarcolit 
Skapolith

\ 1
Wernerit
Xenotim
Zirkon

Vé(/lapos és oszlopos: 
Chalkolit.

Piramisos Jeles: 
Ediugtonit 

Oszlopos: 
Geblenit

Piramisos: 
Apophillit 
Idokras 
Mellit <* •

» :
B) Műkristály ok. \

rfluoridMgF2=Magnesiumfluorid 
(H4N')3TaF0=Ammonium-Tanta’l- 
AgC10g=Argentumclilorát 
AgBr 03=Axgentumbromát 
(H4X)J03=Ammoniumjodát 
NiS044-6Ho0=Nikelsulfat 
H(H4N)2P04=Ainmonmmbidropbos- 
HoKP04==Kdiumliiciropbosphát 
(IÍ4N)uB407+1H„0=Ammoniumborát 
PbMo04=Plumbummolibdenát 
N iSe04 4-6H..O=Nikelselenát 
ZnSe04+6H20=Zinkselenát.

K=Kálium
Na—Nátrium 
Zn10Ca=Ziuk-Calcium 
RuÓ0=Rutbeniumdioxid 
Sr (0ÍI)2=Strontiumbidroxid 
Na2 S=Sí átrium sül fi d 
PCl5=PhosplÍorpentacklorid 
2(H4N) Cl -f CuCl„4-2H20=Aramo- 

n ium • Cupnim chl orid 
2KC1 -f CuClo -f 2HüO=Kálium- Cup - 

rumcblorid
2KCl4-PtCl2=Kalium-Platincblorür 
AgF=Argentiunfluorid

[pliát

' í
* i
j* i

Orgánosak.
2BaCy24-FeCy0 4- 2N 0 4-HoO=N itro- 

prussidbarium
N JEL.C.,H4. S 04=Etbilendiamin sül fát
C4H 04=Eritbrít
CH4N2ü=Carbamid (bugyany).

HgCya=Higanycianid 
MgCy„ 4- PtCy„ 4- 7 H20=Magnesium- 

Platincianür
BaBr„ 4- P tCy 4 4- 5HO=Brombarium- 

Platin cianid

IV. Eombos rendszer.

47. §. Alapjelleme s alakjai. A rombos rendszer alakjai 3 de
rékszöges irányban vannak háromfélekép kiképződve. A 3 derékszöges 
és külömbözö hosszaságú tengely között föltétien főtengely nincs, itt 
valamelyiket függélyes tengelynek c választjuk, mi által a más kettő 
szintes helyzetbe jön, ezek között a nagy óbbikat nagyátlónak (makro- 
diagonale) bf a kisebbiket a kisátlónalc (brachidiagonale) a, nevezzük. 
Az állításnál a nagyátló b bal-jobb, a kisátló a mellső hátsó helyzetbe 
jön, amaz a haránttengelynek is mondatik. A melléktengelyek síkja

8zabó József. Ásványtan.

1

5 i

!
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az alj (bázis) s a függélyes meg az egyik s másik szintes tengelyen 
keresztül menő sík, a fametszet. Ezen 3 fömetszet egyszersmind a lom
bos rendszer 3 simetriasíkja is.

Neve arra vonatkozik: hogy a melléktengelyek végeit összekötő élek 
vagy vonalak csupa rombok.

■fi*,

:A K

Alakjai: 1. A rombos Piramisok (több faja).
2. A rombos Spbenoid vagy Ékidom.
3. A rombos Prizmák (Oszlopok) (több faja).
4. A Véglapok (három faja).

Ezek közül a két első zárt — a két utolsó mjilt alak. A zártak 
közt teljesek a Piramisok, a Spbenoid pedig azoknak feles alakja.

1. A rombos Piramisok 116. ábra, (váz) 
S különoldalú háromszög környezte alakok. 
Csúcsaik 3-félék: 2 végcsúcs (a). 2 hegyesebb 
(b) és 2 tompább (b) oldalcsúcs. Éleik szintén 
3-félék: 4 hosszabb és 4 rövidebb végéi, és 4 
egyenlő oldalél.

A választott főtengely hosszasága szerint 
vannak hegyes és tompa Piramisok; a mellék
tengelyek hosszasága szerint pedig Makro- 
piramisokha a nagyátló, — Brachipir amisok, 
ha a kisátló irányában vannak nyúlva.

2. A rombos Sphenoidot 4 különoldalú 
háromszög határolja. Hasonlít a Tetraéder
hez ; a tengelyek a 6 él közepén mennek ki

(Kesersó, Horgvitriol). 117. ábra.
3. A rombos Prizmák 118., 119. és 120. ábra; 4 egynemű a 

tengelyek valamelyével egyközösen menő lap képezte alakok. Mint
hogy pedig egy tengely álló, a más kettő fekvő helyzetben van, a

"k 4

Prizmák közt is álló- és fekvőket kell megkülönböztetnünk. Az álló 
Prizma az, melynél a 4 egynemű lap a választott fötengelylyel egy- 
közös, 118. ábra; a fekvő Prizmák vagy röviden Dómák, a melyeknél 
a melléktengelyek vagyis átlók valamelyikével, nevezetesen: ha a 
nagyátlóval, lesz a Nagydóma (Makrodóma) 119. ábra, ha a kisátló- 
val lesz a Kisdóma (Brachidóma) 120. ábra.
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118. 110.

K
Dóma görög szó, annyit jelent, mint háztető, mihez a fekvő Oszlopok 

hasonlíthatók.
4. A Véglapok (Pinakoidok) 134., 132. és 123. ábra, két egy

nemű lap, mely valamely tengely két végén áll, és a más kettővel 
■egyközös. Yéglapjai lehetnek külön mind a három tengelynek.

.1

f
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í
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4r. 3
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f i
121. 122.

A választott főtengely Yéglapjai vagyis a közönséges (121) Vég
lapok egyközösek a két melléktengelylyel, s a választott főtengely 
felső, alsó végén vaunak. A nagyátlós Véglapok (122) egyközösek a 
fötengelylyel, a nagyátlóval s állnak a kisátló két végén; a kisátlósak 
(123) egyközösek a fötengelylyel, a kisátlóval s a nagyátló végein 
vannak.

48. §. A rombos alakok származtatása és jegyezése. Törzsidom egy 
rombos Piramis. Ennek egy-egy lapja mind a 3 tengelyt más, egymás
tól független távban metszi. Jegye :

a : b : c = P = (111)
a = kisátlón, b = nagyátlón, c = a függélyes tengelyen jelenti a 
távot. Ha számokban fejezzük ki, b = 1, s a más kettőt (a : c) hozzá
hasonlítjuk.

A törzsidomból P, származnak háromféle módon alakok :
a) ha a kisátló (a) nő,
P) ha a nagyátló (b) nő, végre
7) ha a függélyes tengely (c) nő vág}7 fogy.

t5*
:

?
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a) Ha a törzsidomtól (P) abban kiilömbözik egy más Piramis, 
hogy a kisátlót nagyobb távban metszi, megmaradván a nagy átló és 
függélyes tengely távjai (bj c) származnak a kisátló Piramisai (Brachi- 
piramisok); na : b : c = Pn = (hkk).

P fölött a prozódiai rövidség jegye W azt fejezi ki, hogy n a kis- 
átlóra vonatkozik.

E növés véghatárt ér, ha n = oo s ekkor származik a Kisdóma 
(Brachidoma); oo a : b : c = !P oo = (011).

P) Ha egy más Piramis abban kiilömbözik, hogy a nagyátlól 
metszi nagyobb távban, megmaradván a kisátló és függélyes tengely 
távjai (a : c),__ származnak a nagy átló Piramisai (Makropiramisok); 
a mb : c = P/? = (hkh).

A prozodia hosszasági jegye (-) azt fejezi ki, hogy n a nagy- 
átlóra vonatkozik.

E növés véghatára, ha n = oo, s ekkor származik a Nagydóma 
(Makrodoma): a : oob : c = Poo = (101).

7) Végre ha a függélyes tengely (rn-szer) nő vagy fogy, származ
nak mind a három származási esetben hegyesebb és tompább Pirami
sok, vagy illetőleg kegyesebb és tompább Dómák.

A törzsidom jegyéből a : b : c : = P (likl),
lesz a : b : mc = mP (111).

A törzsidom Brackipiramisából na : b : c = Pn (hkk), 
lesz na : b : mc = mSn (hkl).

A törzsidom Brachidómájából 00a : b : c = Poo = (011), 
lesz oca : b : mc = m Poo = (oki).

A törzsidom Makropiramisából a : nb : c = Pn = (hkh), 
lesz a : nb : mc = mPn = (hkl).

A törzsidom Maki-odómájából a : oob : c = Poo (101), 
lesz a : oob : mc = mPoo (hol).

■<
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A növés határa el van érve, ha m = 00, s ekkor részszerint- 
Prizmák, részszerint az átlós Véglapok származnak: 

mP átváltozik a rombos Prizmára 00P 
mPn

= (110).
a Brachiprizmára ooPn = (liko), k>h. 
a Makroprizmára oop/i = (hko), k>k. 
a kisátló Véglapjaira 00P00 = (010). 
a nagyátló «

A fogyás határa az, midőn m = 0, és ekkor minden esetben a 
közönséges Véglapok származnak: oP (001).

sí mPn
mPoo
mPoo

i

OO Poo = (100).
-

49. §. Osszalaklatok. A rombos rendszer alakjai még ritkábban 
vannak egyszerűen kiképződve, mint az elöbbenieké. Piramisok ön- 
állólag vagy csak uralkodólag is ritkák (a Kén kristályai kivételt tesz
nek) ; leginkább Prizmák vagy Dómák, sőt a Véglapok adják az álta-
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\ \lános küllemet, s így gyakoriak a prizmás vagy táblás kinézésű 
kristályok.

A kristályt kellőleg állítva (47. §.):
1. 4 egynemű, mind a három tengelyhez hajló lap a Sphenoid. 

Eitka. (Epsomit 124. ábra.)
2. 8 egynemű, függélyes tengelyhez hajló lap Piramis: rriP = 

<111), mPn = (likl), rriPn = (hkl). A 125. és 126. ábrán a terminál
lapok Piramisok.

1

t

a *

<v JV
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12G.124. 125.

3. 4 egynemű, a függélyes tengelyhez hajló lap Dóma : mPoo == 
(old), mPoo = (hol). 127. ábra a Makrodoma, a 128. ábra a Brachi- 
doma.

rr

c

6

ha0 !

b

129.

4. 4 egynemű, a függélyes tengelylyel egyközös lap, Prizma: 
ooP = (110), ooPn = (hko), ooPn — (liko). A 124—128. ábrák mind
egyikén van Prizma.

5. 2 egynemű lap, mely egy tengelynek két végén van, s a más 
kettővel egyközös, a Véglapok: oP = (001), ooPoo = (100), coPoo == 
(010). A Véglapok megvannak külön a 121—123. ábrákon, a 129. 
ábrán mind a három együtt. A három betű abc jelöli egyszersmind 
a 3 tengelyt.
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Gyakorlásul leket e mintáknál mind a 3 tengelyt egymás után függélyes 
tengelyül Tenni, mi által az egyszerű alakok helyzete változik.

Ábrákban a függélyes oszlopos, és táblás összalaklatokra nézve például 
szolgáikat a Topáz 130, Lievrit 131 és Desmin 132 következő alakja.

- r \'\a\o \0

°h° A--- 1

V': e£ Ss \M:M 2 : c
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250. 152.251.

A 250. és 252. ábrában a Brackiprizma ocP2 (e és s) és a törzspiramis 
P (o) adják az általános küllemet. Ekez jön a Topáznál még a Prizma ocP = 
(110) (ití), a Lievrit-kristálynál pedig a Makrodóma Poo (d). A Desminnél 
(132. ábra) uralkodik a Bracliipinakoid oopoo = (010) (6); s azzal a Piramis 
P = (111) (o), és a Makropinakoid oopoo = (100) (c) van még kiképződve.

A domás és táblás összalaklatra nézve a Barit károm gyakori következő 
alakja szolgáikat például., A két elsőt (133. és 134.) az alj Yéglapja oP = 
(001) (a), a Brachidóma Poo = (011) (/) és a Makrodóma VaPoo = (101) (d) 
képezi, külömbség csupán az egyes alakok külömböző túlnyomóságában van. 
A harmadik kristály (135. ábra) fekvő oszlopos a Makrodóma által VaPoo (5), 
melyhez oldalvást a Prizma ooP = (110) (g) csatlakozik, s végre fent és alant- 
az oP = (001) (a) van kiképződve.

rt
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134.
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Rombos rendszerű néhány ásvány és műkristály. 
A) Ásványok.

ii

a) Fém vagy félfémfényíi vagy legalább súlyos fémtartalmú ásványok.
Geokronifc 
Glaukodot 
Goetbit 
Goslarit 
Hemimoríit 
Hopeit 
Jamesonit 
Leukopirit 
Libetenit 
Lievrit 
Manganit 
Markasit

I. Piramxos összála- Aescbiuit 
hulat:

Mengit
Olivenit
Polikras
Pirolusit
Redrutbit
Skorodit
Stepbanit
Sternbergit
Stromaierit
'Wolframit
W olfsbergit
Zinckenit

Bismutin
Bournonit 
Brocbautit 
Brookit 
Caledonit 
Cerusit

II. Oszlopos osszál a- Cbloantbit 
Colnmbit 
Cottunit 
Discrasit 
Euargit 
Eucbroit

Brookit
Corusit
Cliildreuit
Skorodit
Tantalit

hidat:
Anglesit
Antimonit
Arzenopirit
Atakamit

b) Kőkinézésüek.

Fiscberit 
FlueUit 
Glaserit 
Haidingerit 
Humit 
Hiperstben 
Mascagnin 
iVIesotip 
N atrolitb 
Nitrit 
Peganit 
Prebnit

1. Feles összalakulat: Aragonit 
Epsomit Auripigment
Kén Barít

II. Piramisos ossz-
alahidat:

Herderit 
Kén

III. Oszlopos ossz- Cordierit 
alakulat:

Altstonit 
Andalnsit 
Anbidrit

Protobastit
SUlimanit
Staurolitb
Strontianit
Tbenardit
Tbermonatrit
Tliomsonit
Topáz
Valentinit
WaweUit
Witberit

Bastit
Bronzit
Cbrisoberill
Cbrisobth

Ccelestin
Diaspor
Enstatit
Epsomit

B) Műkristály ok.
PbO=Plumbumoxid
HgO=AIercurioxid
Bi2Oa=Bismutboxid
Crö3= Cbromsavaubidrid
MoÖ.,=Molibdeusavaubidrid
WoÖ3=Woliramsavanliidrid
V.,Or,=Vanadinsavanbidrid
Nb2Or,=Niobsavanbidrid
Taa’Or,=Tan talsavaubidrid
La-O. = Lantbansavanbidrid
Zn(OH)0=Zinklndroxid
Bi2Sa=Bismutlisulfid
HgCl2=Mercuricblorid
Cu Cl.j-f-SIí.jO=Cupricb lórid
Pb Cl«=Plumbumeblorid
SbCl2=Antimontricblorid
BaCl2+2HaO=Bariuracblorid
SnCl2=Stannocblorid

(H4N) Cl -f MgCl2-f 6H20=Ammonium- 
Magnesiumclilorid

KC1 4-MgCl2+ GHoO=Kalium-Magne- 
siumchlorid

2 (H4N) Cl -{- Hg Cl2 -f* H20=Ammonium- 
Mercuricblorid

2KCl-fHgCl24-2H20=Káliuin-Mercu-
ricblorid

KC1 -f AuCln-f- 2H20 =Ká!ium-Auri- 
cblorid

N aCl-f Au Cla -f 2H20—N átrium-Auri- 
cblorid

BaBr2 -f 2HaO=Bariumbromid
PbBr2=Plumbumbromid
Sn Br4=Stannibromid
SbBrg=An timont ribomid
PBr,=Pbospborpentabromid
HgJ2=Mercurij odid
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3BaSiOg-f2HaO=Bariiunsilikát 
Fe2Si04=Ferrosilikat 
(H4N)2Mo04+MgMo04+2HlíO=Am- 

mon-Maguesiummolibdát 
N a2W04 -f 2H0O=N átrium wolframát 
(H4N)2Cr04==Ammoniumchromát 
IC, Cr Ö. = Káliumch romát 
Rb2CrÖ4=Bubidiumcliromát 
Li2Cr044-2H20=Lithiumchromát 
MgCr04 4- 7 HlO=Maguesiumcli romát 
K3 Ín04=Káíiumm au ga uát 
KMn04=Káliumpermanganát 
(H4N)Mu04=Amuiouiumpermanganát 
Iv2Te04 =Káliunitellurát

SbJ3=Aut imoutrij odid 
ZuFy=Zinktiuorid
K4,SuFű-fHvO=Kalium-Stanuifluori(l
(H4N)2ZrFö=Aiiimonium-Zirkonfluo-

rid
K2ZrFa=Kalium-Zirkonfluorid 
NáJ Og-b öH.20=iS atriumj ódát 
(H4N)N 0.=Ammouiumuitrát 
AgN Og=Argentumuitrát 
(H4N )S04=Ammouiumsulfát 
R,S04=Káliumsulfát 
K a2SÖ4=Nátriumsulfát 
AgőS04=Argentumsulfát 
KXOa-f-NiCO^-f-.iHgOniKálium-

’Niekelearbouát

lü

■

Orf/ánosalc.

Cir>H, 803=San toniii 
C15H.JU04=Acidiuu sautouicum (Sau- 

tonsav)
2NaC15H10O44-7H2O=Nátrium-

santonát
C2HRN 0 4- HN 03=Acedamiduitrát 
CfVHtVN 4-HN03=Anilinmtrát 
(C23HMN204).t!+S04+H20=Brucinsiü-

2KCy-L-PtCy.»-f 3H,20=Kálium-Platin- 
’ cianür

Sr Cy8+PtCy2 4- 3EL0=St rontium-Pla- 
tincianür

CaCy24-PtCy2-4-3H20=Calcium-Pla-
tincianür

4(H4N)Cy-f FeCyű4-2NO=Nitroprussi- 
dammonium

•iKCy 4- FeCyö 4- 2N 0=N itroprussid- 
kálium

4NaCy 4-FeCyö 4-2N0=K itroprussid- 
nátrium

(H4N)„C2044-H20=Ammouiiuu-
oxalát

(CrH4N )2 4-H2C..04=Piperidiuoxalát 
LÍCoHn0.. 4- 2ÍC0=Lithiumacetát 
N a,,C4H4Öü 4- 2IÍ,0=Nátriumtar trát 
Ca64H4004-4-HoÖ=Calciumtartrát 
(H1N),C1H40ű+Na,CíH10„+SH.p= _ 

Ammonium-Natriumtartrát 
CöHft0-4-H20=Acidum citricum (Cit

romsav)
N a3C0Hr,07 -főHgO—N átriumcitrát 
C4H0O4=Acidum succinicum (Boros

tyánkősav)
C0H9NO3=Acidum kyppuricum (Hip- 

pursav)
CjoH^Oj.^Lactose (Tejcukor) 
CuCo&Joö04- 2H20=Cupr ilactat 
ZnCoH10Oű4-3B4O=Zinklactat

i

fát
CfiHí,NO=Acetanilid 
C20H27NOll=Amigdaliu 
C4HsN,.0, 4- H20=Asparagiu 
C10HloÖ4=Canfcharidin 
C1RH22N2°=Chinidin 
C10H22N202=Ciuchouidin 
ClftH«”N Ön==Codein 
C„, íC207=Columbin 
C9HrÖ2=Cumarin 
CirH, 2N203—Furfurin 
C0HI4Ö,,=Mamiit 
C. 7Hi9N Oo 4-H..0=Morpbin 
C*Ha(5„= Resorcin 
C0HI(,Ör=Saccliarin 
C13H Ó7=Salicin 
C3H7N 02=Sarcosin 
C12Hlfi09 4- 3H..0=Sorbin 
C.MHo..N.t0o=Striclmin 
C7Hftön=: Glicerin 
CrtH0=Benzol.

:\• |
í

:

!
=i V. Monoklin rendszer.

50. §. Alapjelleme s alakjai. A monoklin (egykajlású) rendszer 
alakjai 3 irányban vannak más-máskép kiképzőelve. Ezen irányok 
ketteje derékszöges, liannadika hajlott. A 3 külömböző hosszúságú
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tengely közül 2 egymáson, úgy szintén a harmadik azok egyikén de
rékszögesen áll, a másikhoz hajlik. Ezen egy hajlásra vonatkozik a 
rendszer neve, mi a rombos rendszerhez képest, a kiképződésben a 
simetriát ennyivel leszállítja.

A rendszer simetriája úgy hozza magával, hogy a két hajló 
tengety egyike függélyes tengelyül választassák c, akkor a más két 
tengely mint a ferde alj átlói épátlónak (ortodiagonale) b és ferde- 
állónak (klinodiagonale) a nevezhetők. Az épátló b a függélyes ten
gellyel c derékszöget képez és haránt (bal-jobb) helyzetben van, míg 
a ferde átló a a függélyes tengelyt c ferde szögben metszi s mellső 
hátsó irányban emelkedik fel (136. ábra). A da tompa szög /9 e sze
rint a néző felé áll.

A két-két tengelyen keresztül menő három sík közül égjük az 
alj (bázis), a más kettő között pedig van egy épátlós és egy ferdeátlós 
fömelszcL Ezen 3 fömetszetböl azonban csak egy, a ferdeátlós fő- 
metszet, válik be simetriasíknak.

A melléktengelyck végeit összekötő voualak itt is rombot képeznek, a 
különbség az, hogy míg a rombos rendszernél minden főmetszet rombos, az 
egyliajlúsűuál a ferdeátlós metszet romboid. Azért az alap rombjáuak tekintetbe 
vételével ezt Jdinorombosamazt ortorombos rendszernek is mondják.

Az egyliajlású rendszer alakjai között csak teljesek és liemi- 
morfok külömböztethetök meg. Az egynemű lapok száma 2 vagy 4.

1. Piramisok, tulajdonkép két Félpiramis (több faja).
2. Prizmák (több faja).
3. Véglapok (3 faja).
1. A monoklin Piramisokat (136. ábra) 8 különoldalú három

szög környezi, melyek közül négy-négy egynemű. Ezek párosán fe- 
küsznek a ferde szögekkel szem
közt, és a Piramist tulajdonkép 
két Félpiramisra (liemipiramisra) 
osztják, melyek összalaklatban 
önállóan is lehetnek kiképződve.
Azon két pár egynemű lap, mely 
a kisebb ferdeszöggel fekszik 
szemközt, a positiv (+); a má
sik két pár, mely a nagyobbal 
fekszik szemközt, a negatív (—)
Hemipiramis. Az oldalélek egyen
lők ; a sarkélek között az épát
lót a függélyes tengelylyel össze- 
kötök szintén egyenlők, de a ferdeátlós metszet 4 éle kétféle: kettő 
hosszabb (X)> kettő rövidebb (Á~').

A függélyes tengely liosszassága szerint vannak hegyes és tompa 
Piramisok; az átlók liosszassága szerint pedig Ortopiramisok és Iili- 
nopiramisok: amazok az épátló, ezek a ferdeátló irányában vannak 
nyújtva.

• V

* l
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2. A monoklin Prizmákat (137., 138., 139. ábra) négy a ten
gelyek valamelyével egyközösen menő lap képezi. Minthogy pedig egy 
tengely függélyes, a más kettő dűlt helyzetben van, a Prizmák közt is 
van egy álló, melynél a 4 lap a függélyes tengelvlyel (137. ábra) — 
és 2 dűlt, melyeknél a 4 lap az átlók egyikével egyközös. Ez utóbbiak 
itt is Dómák, Épdáma (148. ábra), Ferdedóma (139. ábra), (Ortodóma, 
Klinodóma).

H

/ -

V
1\ !\«. 1\! 4-a! 1 A! /!

;r i ' i11! +/ 1

137. 139.

A függélyes Prizmánál, valamint a Klinodómánál a 4 lap egy
nemű s ezek mindenkor mindannyian vannak kiképzödve; míg az 
Ortodómánál a 4 lap kétnemű, s így ezekből kettő lehet mint Hemi- 
ortodóma kiképződve; az, mely a kisebb szöggel fekszik szemközt, 
a +, mely a nagyobbal, a — Hemiortodóma.

3. A Véglapok két egynemű lap, mely valamely tengely végén 
áll, s a más kettővel egyközös. Van háromféle: a közönséges, az ép
átlós és a ferdeátlós Yéglap.

A közönséges Yéglapok egyközösek a két melléktengelytyel s a 
függélyes tengely felső alsó végén vannak 137. ábra. Az épátlóé egy
közös az épátlóval meg a függélyes tengelylyel, s a ferdeátló két vé
gén áll 138. ábra; a ferdeátlóé egyközös a ferdeátlóval, meg a függé
lyes tengelylyel s az épátló két végén van 139. ábra.

»I

:

51. §. Monoklin alakok származtatása és jegyezése. Törzsidom egy 
monoklin Piramis, vagyis tulajdonkép annak két fele.

Jegye: a: b: c = ±P, s ez azt jelenti, hogy most mind a két fél 
(+P és —P) együtt van. a= táv az épátlón; b= a ferdeátlón s ezt 
veszszük egységnek; c= a függélyes tengelyen. (54. m. a:b:c— 
1,4:1:0,6.)

A törzsidomból háromféleképen származnak alakok:

*
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a) lia a táv a ferdeátlón a nő,
3) ha az épátlón b nő,
y) ha a függélyes tengelyen c nő vagy fogy.

í
a) Ha a törzspiramistól ± P abban külömbözik egy más Piramis 

vagy Félpiramis, hogy megmaradván a táv az épátlón és a függélyes 
tengelyen (b : c), a lap a ferdeátlót a metszi n-szer nagyobb távban 
na, származnak a ferdeátló irányában nyújtott Piramisok, röviden 
Klinopiramisok, melyekből szintén egy fél vagy mind a kettő lehet 
kiképződve.

Ezeknél a P szárán keresztül ferde vonás huzatik, mi átmegy a 
származékok jegyeibe is.

; % jna : 1) : c=±3?n=(likk), (h<k).

A növés határt ér, ha n=oo, ekkor származik a Klinodóma, 
azaz 4 egynemű a ferdeátlóval egyközös lap. Ezen egyneműsége a 
4 lapnak okozza, hogy azok nem oszolnak fel 2 félre, hanem mindig 
együtt képződnek ki, ezért a ± megkülömböztetés itt elmarad.

ooa : b : c=5>co=(011).

'i
' I
- i
>•;IÍ,

3) Ha a törzsidomtól ±P egy más Piramis vágj’ Félpiramis 
abban külömbözik, hogy megmaradván a ferdeátlón és a függélyes 
tengelyen (a : c) a táv, egy-egy lapja az épátlót b metszi n-szer na
gyobb távban nb, származnak az épátló irányában nyújtott Piramisok: 
az Ortopiramisok.

?i :rl'! ;
! ' M •a : nb : c= :tPn=(hkh), (h>k).

:A P szárán keresztül egyenes vonás huzatik. mi a származékok 
jegyeibe is átmegy. Az Ortopiramisok két fele szintén vagy együtt 
vagy külön lehet kiképződve. E növés az épátlón határt ér, ha n = oo; 
akkor származik az Őrlődöm a, azaz: két-két egj’nemü az épátlóval 
egyközös lap.

{tia : oob : c— zh-Pco—(101), (101).

Ez szintén két felével külön, vagy együtt lehet kiképzödve. 
Pozitív fél Poo itt is, mint a Piramisoknál az, mely a kisebb szöggel 
van szemközt, negatív —l-oo, mely a nagyobbal.

y) Ha a függélyes tengely c nő vagy fogy rn-szer, származnak 
mind a háromféle származási esetben hegyeseid és tompább Pirami
sok, illetőleg hegyesebb és tompább Dómák.

A törzsidom jegyéből a : b : c= ±P> (111). (111).
lesz a : b : mc= ±mP, (hlil), (h>1).

A törzsidom Klinopiramisából na : b : c=±Pn, (hkk), (h<k). 
lesz na : b : mc= ±mPn, (hkl).

I .
ki í
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A törzsidom Ki in odómájából ooa : b : c=Poo, (Öl 1).
lesz ooa : b : mc=mPoo, (oki), (k>l).

A törzsidom Ortopiramisából a : nb : c=±Jrn, (hkh), (h>k). 
lesz a : 11b : mc= ±mPn, (hkl). _

A törzsidom Ortodómájából a : cob : c=±Pco, (101), (101).
lesz a : 00b : mc= ±m-Poo, (hol), (li>l).

A növés határa el van érve, ba m= 00. ekkor származnak Priz
mák és Yéglapok, melyeknél a ± jegy elmarad, minthogy a lapok 
mind egyneműek, s mindenkor együtt képződnek ki.

±wP-böl lesz a monoklin Prizma ooP=(lJ0).
±mP?i-böl lesz az Ortoprizma ooPn=(bko). (b >10. 
±m%u-ből lesz a Klinoprizma ooP/£=(hko), (li<k). 
±mpoo-böl lesz az épátló Yéglapja oo3?oo=(100). 
imBoo-böl lesz a ferdeátló Véglapja ccpoo=(010).

A fogyás határa az. midőn m=o, ekkor minden esetben a közön
séges Yéglapok származnak: oP=(001).

52. §. Osszalaklatok. A monoklin rendszer az előbbiektől abban 
kiilömbözik, bog}’ itt már Félpiramisok és Félortodómák is lehetnek 
kiképződve, különben a rombos rendszer természetét követi.

A tengelyeket szabályosan állítva. (50. §.)
1. Két egynemű, valamelyik tengely két végén álló lap egyike a 

3 Véglapoknak: oP = (001) 137. ábra. 00-P00 = (100) 138. ábra; 
ocpoc=(010) 139. ábra. (47. 49, 50. 51. 52, 53. m.)

2. Két egynemű, a függélyes tengelyhez és a ferdeátlóhoz hajló 
lap valamely Félortodóma: + '/wPo°==(/io/)? (h>l); — m-Poo=(ofri), 
(k>l) 139. ábra. (47. rn.).

3. Négy egynemű, a bárom tengelyhez hajló lap valamely fél 
Piramis; +mP; —rnP (±w?Pn; ±raBti). (48, 50, 55. m.)

4. Négy egynemű, két tengelyhez hajló, a harmadikkal egyközös 
lap a Klinodóma m'Poo 138. ábra; vagy a monoklin Prizma ocP 
137. ábra, (ooP/i; oopn.) (47, 48, 49, 50, 52, 53, 55. m.)

A 140. ábra a Gipsznek gyakori összalaklata, melyen törzspiramis mind 
a két felével (re. mi) ki van képződve, azonkívül a Prizma ooP=(110) (/ f) 
és a ferdeátlós Véglap ooPoo=(010 (P).

A 141. ábra. szintén a Gipszre vonatkozik, így még gyakrabban fordul 
elő, ezen csak a negatív Hemipirarais van meg (e c). a pozitív hiányzik. A többi 
mint 139-nél.

A 142. ábra az Angit legszokottabb összalaklata a Prizma ooP=(110) 
(M) ooPoo=(100) (/•), oopoo(010) (/) és a pozitív Hemipirarais P (#), mi az 
összes függélyes alakok terminál lapjait képezi.

A 143. és 144. ábra az Ortoklas gyakori összalaklata. A 143. ábrát ké
pezi uralkodólag a ferdeátlós Véglap cx>Poo(j\/)=r(Ö10), továbbá a Prizma 00P 
=010) (/ T),* a Véglap oP=(0ül) (P) és a Heraidóma 2Poo(iy); míg a 144-nél

’ Mértaniing e két lap egyen érték fi, de fizikailag nem, mert a hasadásban kissé 
eltérnek, azért külömbözö betűvel jegyeztetnek.

*
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142.140. 141.

ezeken kívül még fellép a pozitív Hemipiramis P=(lll) (o) és a Klinodóma 
2Poo (n)=(okl).

A 145. ábra egy igen egyszerű s több ásványfajnál (Heulandit) előfor
duló összalaklat, melyet a három Véglap képez oP=(Ö01) (P), ocPoo (A/)=(100), 
ooPoo(P)=(010). A simetriasík M-mc 1 megy parallel, ezen lap közepén megy 
a T közepén az «, P közepén a c tengely.

\

p! p

jsrl H T\
r

143. i4ő.

Monoklin rendszerű nehány ásvány és műkristály.
AJ Ásványok.

a) Fém vagy félfémfényű vagy legalább súlyos fémtartalmú ásványok. 
Azurit
Bieberit (Cobaltvitriói)
Botriogon 
Erithrin 
Krokoit 
Leadhiüit

!

Römerit
Silvanit
Titanit
Vivianit
Yttrotitanit (Keilhauit).

Liuarit
Lirokonit
Malachit
Melanterit
Miargirit
Phosphorchalcit

!

i

I
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b) Kökinézésűek.
Gaylussit
Glauberit (Brongniartin) Pkarmakolitk 
Grapliit (Nordenskiüld) Phillipsit (Groth) 
Gipsz Realgár
Harmotom Ripidolitli
Heulandit Skolecit

Steatit (AVerner) 
Stilbit (Haüy)
Tiukal
Tripkan (Spodumon) 
Tróua 
Wagnerit 
"Wollastonit.

Akinit
Amfibol
Apopbiilit (Hümpf)
Angit (Piroxen)
Baritocalcit
Biotit (Ereithaüpt)
Brewsterit
Clilorit
Datolitk
Desmin (Breithaupt és 

Lasaulx)
Diopsid
Epidot
Epistilbit
Euklas

Petalit

Hidrargilit
Joliaunit
Laumontit
Mirabilit
Monazit (Turnerit) 
Muskovit (Dana) 
Nátron 
Ortoklas
Penniu (Mallard)

i
i

B) Miller is tály o h.
Cu(X,=Cuprioxid 
NaOÍI=N átriuinliidroxid 
F e CL=Ferroclilorid 
MnCL-r^BL,0=Manganocblorid 
AIgCl, 4- 6BL20=Magnesiumclilond 
-1(H4N) Cl+ÁuCl3+oH.,0=Ammonium- 

Aummclilorid

K,SbF- 4- H20= Kálium-Antimonium- 
fluorid

KC103=Káliumchlorát 
LiS04 4- H.,0=Lithiumsulfát 
H(H4N)2Ás04 = Ammoniumhidroarse-

nát
HK.As04=Káliumbidroarsenát

BaCl24-PtCl44-4,H20 = Bariuin-Platin- • HNa2As04=Nátriumhidroarsenát
H4BaAs20H=Báriumhidroarsenát 
N a2Si03 4- 5BL.0=N átriumsilikát 
Na~C034- CoCO„4-4H20= Nátrium-Co- 

baltcarbonát
[rid Na2C034-CuC034-3H20==Nátrium-Cu- 

pricarbonát
(H4N)0Mo04=Ammoniummolibdát 
3(H4N’)204-P20- 4- 22Mo034- 12H;,0=

Ammonium-Phospiiormolibdát 
(H4N)2Cr04 4-MgCr04 4-G H._,0=Amrno- 

nium-Magnesiumchromát 
Na2Cr04 4- 10H20=N átriumchromát.

cklorid 
Sb J3=Ant imontrij oclid 
P J2=Pliosphordij odid 
N a,.PtJö 4- 6 BLO=N átrium- Platinj odid 
SnF„=Stannofluorid 
LíSlÍ?6 4- 2H20=Lithium-Siliciumfluo- 
SrSiF0 4- 2EL.0 = Strontium-Silicium- 

fluorid
PbSiFa -f 2EL.0 = Plumbum -Silicium- 

fluorid
CuSiFű4-4-H20=Cuprum-SiIiciumfluo-

rid
K2TiF0 +H20=Káüum-Titánfluorid 
8rTiF64- 2ILO = Strontium-Titánfluo- Orgánosak. 

Cu2Cy2=Cuprocianid 
Li„SnF04- 2H..0 = Lithium-Stannum- 2KtJy4-Cu2Cy2=Kálium-Cuprocianid 

fluorid 2KCy4- NiCy2-4-H20 = Kálium-Nickel-
CaSnFö 4- 2H20 = Calcium-Stannum- ” cianid

fluorid (iKCy 4- CoCyfl=Kálium- Cobaltciauid
BaSnF0 4- 3ILO = Barimn-Stannum- BaCy24-NiCy24-3HJ0-Barium-Nickel- 

fluorid cianid
PbSnFfl 4- 3^0= Plumbum-Stannum- SrCy2 4- NiCy2 4-31,0 = Strontium-Ni- 

fluorid kelcianid
CuSnF0 4- 4H.0 = Cuprum-Stannum- 4-NaCy4-FeCy,,4-öH.,0 = Nátrium-Fer- 

fluorid rocianid
GuZrF64- 12BL10=Cuprum-Zirkonfluo- 2BaCy24-FoCy24-12H20=Bárium-Fer- 

rld rocianid

rid
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SrC4H4Ort 4- 3H..0=Strontiumtartrát 
N aaC,.Hr,07 -f 2fl20=Nát riu mcitrát 
HJv..CcIL07=KíQiiimhidrocitrát

. N J0„ 4- HN 03=Chinin nitrát 
CŐHÓlaO’4-EUO=Ciilorálhidrút 
ClH,.Oo=Benzoesav 
C4H(J0.,=Crotonsav 
HaCy rÖ3 4- 2Ha0=Cianúrsav 
C2H.iÖ3=Glicolsav 
C ’ ,H, ,;04=Kámforsav 
C4 HtN04=Asparaginsav 
C7Hrt03=Salicilsav 
CuH10=Antliracen 
C,MH4 t0 =Cliolesterin 
C4H0N30._. =Kreatin 
CjH.NoO=£rea tinin 
CluHH=Naplitaliu 
C2 ,HonN 0-=N arcotin 
ClH8Ö0 4- H..0=0 rcin 
CNHoÖ==Osamid 
C.H.N (NOo)a=Piki’amid 
C8H*0a=VÍuiiliu 
C,..H.,.,On=Nádcukor 
CGtl, :6(i=Szőlluciikor 
C.J(llÍ.408=XauthoxiUn 
Cj3H~203=Piroxantkiii.

GKCy 4- FeCy0=KiUiuin-Fer ricianid 
4?KCy4-FeCy24-3H«jO = Kálium-Ferro- 

cianid
GKCy 4- MuCy0 = Kálium-Mangancia- 

uid
GKCy4-CrCyö=Kúliiua-Cliromcianid 
2NaCy4-PtCy«4-3ILO = Nátrium-Pia- 

tincianür
‘2RbCy 4-PtCy„ 4- 3EL0=Bubid iuin-Pla- 

tlncianür
BaCy2 4- PtCy2 4- 1H..0=Bariiim-Platin - 

ciánür
Tl.CoOj=Tlialliuinoxalát 
Na(ő2H303) 4- 3BL0=Ndtiiiunacetát 

’Sr(CoH302) 4-4*H2l)=Strontiumacetát 
Mg(ölíIÍ3Ö.,)24-4’fl«jO=Magiiesiiunacetát 
Zn (C2H30aí2 4- 3HJ0=Zin kacetát 
Pb(C2H302)24-3HŐ0=Plumbumacetát 
Cu(CŐH30o)24-H2Ö=Cuprumacetáfc 
Mn (Ű0Ö3Ö9)9 4- 4ÍI..0=Mangauacetát 
Fe (C2íl302)2 ■4-‘lH2Ö=Femacetát 
Co(CaHaO~)” 4- 4-H.'0=Cobaltacetát 
Ni(C2H302)ő 4-4H[.0=Nickelacetát 
C4Hrt"O0=Ácidiiin tartariciim(Borkősav) 
í HjN )2C4H403=Ammoniumtart rát 
2EL.C4H tO0 4- HoO—Káliumtartnit

I

VI. Triklin rendszer.
53. §. Alapjelleme s alakjai. A triklin (liáromhajlású) rendszer 

alakjai 3 irányban vannak más-máskép kiképződve. Ezen irányok 
•egyike sem derékszöges.

A 3 külömbözö hosszaságú tengely (a: b : c), tehát egymáshoz 
•csupa ferde szögekben hajlik, a a b/c szög, fi a cl a szög, y az alb szög.

Egyik tengelyt függélyesnek c választjuk, a más két tengelyt itt 
is, mint a rombos rendszernél, nagyátló és kisadónak mondjuk. 
A kisátlót a mellső-hátsó, a nag}’átlót b bal-jobb állásba hozzuk. 
A kristály elemeinek felsorolásánál a szögek afiy a felső jobb oktans- 
kan jönnek tekintetbe.

A három fömetszet egyike sem ad simetriasikot, ez tehát a 
nem simmetriás (asimetrias) rendszer.

A Triklin rendszer alakjaiban csak lappárok jelentkeznek, az 
•egynemű lapok száma tehát mindig 2.

1. Piramisok, tulajdonkép 4 negyedpiramis (több faja).
2. Prizmák, Dórnál: tulajdonkép Prizma- vagy Doma-felek (több

3. Véglapolc (3 faja).
1. A Triklin-Piramisok (146. ábra), S különoldalú háromszög 

•által vannak környezve, melyek közül csak két-két egyközös lap egy
nemű. A Piramis tehát 4 negyedpiramisból áll, melyek egymástól füg
getlenül lehetnek kiképzödve.

faja).

!
i
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A függélyes tengely hossza szerint itt is 
vannak hegyes és tompa, — az átlók hossza 
szerint Makro- vág}’ Brachipiramisnegyedek.

2. A trinldin Prizmák 4, a tengelyek 
valamelyikével egyközös lap, de ezek közül 
is csak két ellenfekvő egynemű; a Prizma 
tehát tulajdonkép két félből áll, melyek egy
mástól függetlenül lehetnek kiképződve.

A függélyes tengely irányában menő 
lapok képezik a Félprizmákat; az átlókéban 
menők a fél Makro- vagy Brachidómákat.

3. A Véglapok háromfélék: az alj (bázis) 
vagyis a közönséges — továbbá a nagy- és kisátló Véglapja.

54. §. A triklin alakok származtatása és jegyezése. Törzsidom itt 
is egy Piramis illetőleg 4 negyedpiramis a : b : c=P; a kisátló; b (= 1) 
nagyátló; c a főtengely. Ezen P alatt azonban 4 negyed alakot kell 
értenünk, s azt a jegyben is kifejeznünk. E végből a törzspiramist 
(146. ábra) ügy állítjuk, hogy a mellső négy lapból a két felsőt és a 
két alsót láthassuk.

A felső iobb lap lesz a felső jobb Negyedpiramis P'=(lll)
'P=(lll)
P,=(lll)
,P=(111)

Ha például a két felső volna kiképezve, jegye lenne: 'P' ; ha a 
két alsó negyed, ,P,. Az egész Piramis JP'.

A törzsidomból itt is háromféle módon származnak az alakok :
aj ha a táv a kisátlón (a) nő,
fi) ha a nagyátlón nő (6),
y) ha a függélyes tengely (c) nő vagy fogy.

a) Ha a törzsidomtól (,'P,j egy más Piramis abban külömbözik,. 
bog}7 megmaradván a nagyátlón (b) és a függélyes tengelyen (c) a táv, 
a kisátlót (a) w-szer távolabb metszi, származnak a Brachipiramis
negyedek; jegyök na : b : c=]P',n.

E növés határa, ha n= co, jj ekkor származnak a Brachidóma- 
felek ooa : b : c=JP|oo=(011), (011).

fi) Ha a törzsidomtól CP,j egy más Piramis abban külömbözik, 
hogy megmaradván a kisátlón (a) és a függélyes tengelyen (c) a táv, 
a nagy átlót (b) n-szer távolabb metszi, származnak a Makropiramis- 
negyedek; a : nb : c=;P,'n. Például ;P2=(212).

E növés határa, ha n= oo, s ekkor származik a Makrodóma két 
fele; a : oo& : c=;p;oo = (101), (101).

y) Ha a függélyes tengely (c) ra-szer nő vagy fogy, megmaradván 
az átlók, származnak mind a 3-féle származtatási esetben hegyesebb-

t;

A « bal a « bal
Az alsó jobb « « az alsó jobb
Az « bal balaz «

-
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és tompább Negyedpiramisok, s illetőleg hegyesebb és tompább Fél- 
dómák.

;p; lesz rá,p;=(hhl), (h>l), 
m;P,n=(hkl), _

« w?;p;oo=(0ki), (oki). 
m;P>i=(hkl). _ 
m;p;oo = (hol), (hol).

A növés határa, ha m= co, s ekkor Prizma-felek vagy Véglapok 
származnak:

A törzsidom jegyéből
Brachipiramisából ,'P,'n 
Brachidómájából ;P,'oo 
Makropiramisából ',P//i 
Makrodomájából ,'P,'oo «

A ««
A ((
A ((«

'A «

rá, Y, átváltozik a 3-hajlású Prizma feleire oo^P\n=(110). 
rá, P,'n 
m,'P//i
?/?JP,oo 
7/íiPJoo

;p;^=(liko), (hko), (h<k). 
« oo;p>i=(hÍo), (hko), (h>k). 

CO P OO =(010).
CO P OO =(100).

a kisátló OO,({ ((« \
a nagy átló
a kisátló Véglapj aira 
a nagyátló

A fogyás határa, ha m=o, ekkor minden esetben a függélyes 
tengelyen álló alji (bázisos), vagy’ közönséges Véglapok származnak ; 
oP=(Ó01).

««
«
« «

I

A triklin rendszerben az elemek tökéletes meghatározására 5 egymástól 
független adat kell. a melyek között a tengelyek hajlásszögeiből (ccfly) egy 
kettő sőt mind a három is lehet, a szögmérés ezen adataiból számítható ki 
azután a tengelyek (a: b: c) viszonyos hossza, valamint azok hajlásainak szöge 
(«/9y), a mennyiben ezen mérés által nem váltak volna ismertekké.

55. §. Osszalaklatok. Azt, hogy valami alak triklin, a részarány
talanság nagy foka miatt nem nehéz eltalálni, de a lapokat részlete
sen elemezni néha bajjal jár. Némely alak közelit a monoklin küllem
hez s akkor e szerint elemezzük; mások eltérnek s ezeknél annál 
nehezebb a tájékozás, mentői kevesebb lap van kiképzödve.

147. ábra az Albit egyik összalaklatát mutatja. Ezen meg van a oP=(001) 
(P), a ooPoo=(010) (Ji), a P'=(lll) (*), ooP' = (110) (/), oo'P=(ll0) (T) és 
'P'oo=(101) (a?).

14S. ábra. A három Véglap. P=oP=(001), Aí= ooPoo=(010), A*=ooPoo=

P

M
k

y"/ Cl

/ : :

147. - 14S. 149.

Szabó József. Ásványtan. Ü
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=(100). Az élek maguk is adják itt a tengelyek irányát: P: M közti él meg
felel az a tengelynek; P:k közti a b; a k:M közti a c tengelynek.

149. ábra. Axinit./>=oo'P=(ll0); w=ooP'=(110), tehát a törzsprizma két 
fele ; r =’ 'P=(lTl); x = P' = (111). és ebből folyólag s = a : cob : 2c = 201, és 
a=a: cob : ccc=coPco=(100).

! Triklin rendszerű nehány ásvány és mükristály. 
A) Ásványok.

Natriumortoklas (Forstner) 
Oligoklas
Phakolith (Becke)
Phillipsit (Langemann)
Rhodonit
Sassolin
Seebachit (Becke)
Stilbit (Rath, Hessenberg).

Albit
Andesiu
Auortliit
Axinit

Desmiu (Langemann) 
Distlieu
Gmelinit (Becke) 
Groddeekit (Becke) 
Herschellit (Becke) 
Labradorit

Babingtonit 
Bytownit 
Chabasit (Becke) Levin (Becke) 
Ckalkanthit Mikroklin (Descloizeaux)

Bj Mükristály oh.:

r ZrF4-f 3BL>0=Zirkouíiuorid CoPtN4084- SH.,0=Cobalt-Platiuuitrit
2NaCl4-PtCl44-6H20=Natriuni-Platiu- ZnPtN408-fSH^0=Zink*Platinnitrit 

chlorid FeSe044- r>H._.0=Ferroseleuát
Al2Cld4-2PtCl44-30H2O = Alumínium- CuSe044-5f£,0 = Cupriselenát 

Platinclilorid ZuSe04+5Hí,0=Zinkseleuát
Na^PtBr.j-f 6H20=Natrium-Platiubro- MnSe044-5lt.0=Manganseleuát 

mid CoSe044-5H2Ö=Cobaltseienát
BaBr2 4- CdBr., -f 4H.jP = Barium-Cad- H4ZnP208= Ziukhidrophosphát

miűmbromid Ag0Ci\.Ó-=Argentumcliromát
K..0rO”4-fCaCrO4-f 2H,0=Kalium-Cal- 

ciumchromát.

|í
í!

BL(N 03)=Bizmutnitrát 
Dl,6íNÜ3)=Didimnitrát 
La26(N03)=Lautbannitrát

I Orgánosak.! (CöH7N)2H.,C2Ot=Auiliuoxalát 
MgC4H4Ö4 4- 0H2O = Maguesiumsucci- 

nicuin
MnC4H404-fH.JO^Mangauosuccinicum 
Cu (C4H70.,)„ 4- Ho0=Cupributhirát 
(CH4N oÓ).,C,;Hh07=Carbam idcitrát 
C0lí3í íí Oj2J=Dinitroj ódbeuzol 
(^H^jO^Szőllösavauliidrid 
C4H(7Ort 4- H„0=Szöllősav 
C10Hl202=Cuminsav

4RbCy 4-FeCy2 4-2H..0=Rubidium- 
Ferrocianid

4TlCy2 4- F eCy2 4- 2H.0=Thal iiu m -Fer- 
rocianid

2SrCy24-FeCy24-3H20=Strontium-
Ferrocianid

2CaCy24-FeCy24-12H20=Calcium-
Ferrociauid

2KC14- PtCy4 4- 2H..0=Chlorkálium - 
Platincianid

:

i

1

í Az ásványrendszerben leírt 824 ás vány faj között kristályodon van 642 vagyis 75% ; 
ezekből esik: 1. A szabályos rendszerre 100 =10 o/0

2. A hatszöges « 103 = 16 o/o
3. A négyzetes « 48 = 8 %
4. A rombos « 188 = 29 %
5. Az egyhajlású « 175 = 27 %«
6. A három hajlású « 28 = 4 %

TÍ2 Í0Ö
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61. §. A kristályképződés tökélytelenségei. Kivéve az élszögeket, 
a valóságos kristályokon minden egyéb elem a legtöbb esetben tökély- 
telenebb, mint azok mintáin. E tökélytelenség a bizonyos nagysággal 
biró kristályoknál vagy onnét van, hogy egyes részek nincsenek meg, 
vagy hogy eltorzulva vannak meg. Amabban az esetben a kiképződés 
hiányos, ebben rendetlen.

G2. §. Hiányos képződés. — Hiányos a képződés :
1. Az által, hogy a kristályoknak legtöbbször csak az egyik vé

gét látjuk, másikkal az anyakőhöz vannak nőve. Ha sikerül kiszaba
dítani és látjuk, hogy köröskörül ki van képződve, a kristály bennölt; 
de ha csak egyszerűen az anyakőhöz van nőve, anélkül, hogy ez a 
vége is ki lenne képződve, fennöli. Ezek sokkal többször fordulnak 
elő nagyobb és szép példányokban, mint amazok, úgy hogy a gyűjte
ményekben legnagyobbrészt fennőtt kristályokat látunk. Kincs azon
ban kizárva, hogy a fennőtt kristály is mind a két végén legyen kikép
ződve, ilyen esetben a kristály valahol a közéi)tájon függ össze az 
anyakővel. (Calcil Skalenoederek Budán sat.)

♦

Bcnnőtt a Gránát olykor a Csillámpalában vagy Mészben (Csiklova), 
Magnetit Chloritpalában; Földpát, Csillám, Quarc a Gránitban, Trachitbau. 
Fennőtt a Quarc Calcit, Földpát a begy kőzetében, midőn az kasadék vagy 
általában valami ür falán van kiképződve.

2. Néha hiányzik egy egyszerű alaknak valamely lapja, példáúl 
(Quarcon) a hatszöges Piramisnál csak 5 lap van meg; ilyenkor 
4 élszög egészen rendes, az ötödik pedig olyan, mint midőn egy ren
des kristályon egy lapot kihagyva, fölötte a két szomszédnak hajlásút 
mérjük. Néha a Fluorit úgy van kiképzödve két lap kimúlása követ
keztében, hogy liexagonos küllemű lesz; azonban az élszögek mérése 
által tájékozást nyerhetünk az iránt, hogy mely két szomszéd lap nőtt 
túl a közibök tartozón. Ezen laphiány-tünemény yneroedriá-nnk ne
veztetik.

I

I

!

3. Egy sajátságos, de nem gyakori neme a hiányos kiképzödés- 
nek a félalakossácj vagy hemimorfia. Ez abban áll, hogy egy simetria- 
tengely végein eltérő alakok lapjai vannak. (Turmalin, Hemimorfit, 
Slntvil.)

A hemimorf-kristályok még az által is feltűnnek, hogy melegí
tés által az ellenkező két végen külömbözö, vagyis sarkos elektromos
ságot vesznek fel.

A 150. egy Turmalinkrktáhj, melynek felső végén a két Romboeder R 
és —2R (o) van meg, míg az alsón ezek hiányoznak, hanem meg vau a Vég- 
lap oR, mi fenn nincs meg. Az oldalain a másodrendű Prizma ooP2 ($) és a 
csak három lappal kiképződött elsőrendű Prizma ooP (/) van meg.

6*

- "
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. A 151. a Horni morfit. Felső 
végén a Véglap oP (c), a Makrodoma. 
3Poo (í/), a Bracliidoma 3Poo (/), 
míg az jilsó végén csak a Brackipi- 
ramis 2P2 ($) van. A függélyes oldal
lapok a nagyátlós Véglap oopoo (a) 'r 
a kisátlós Véglap 00P00 (ó), és a 
Prizma ooP (</). Az Aachen mellett 
előfordulók nem ritkán vannak így 
kiképzödve.

« &
y'

■

í
*

A szabályos rendszer alak
jainál nincs liemimorfia, csak a 
kétféle tengelyű rendszer alak
jainál és a háromféle tengelyüek 
között azon két rendszerben,, 

melyben még simetriasík van. A triklin alakoknál tehát- tulajdonképen 
nem lehet, minthogy a liemimorfia tengelye mindig simetriatengely 
is egyszersmind, vagyis egy simetriasíkra függélyes, ilyen pedig a 
triklin rendszerben nincs. Elméleti okoknál fogva azonban legújab
ban a triklin rendszerben is fölvesznek a hemimorfiához hasonló ki- 
képzödést. *

K

löO.!

63. §. Rendetlen képződés. — Rendetlen a képződés:
1. Ha az egynemű lapok a középponttól nem egyenlő távban 

vannak. Ez az által következik be, hogy a kristály a helyett, hogy 
minden tengely irányában egyaránt nőne, két vagy egy tengely irá
nyában nyúlik meg, a többi irányban pedig hátramarad.

Ezen eset csaknem szabály gyanánt fordul elő, és az alak 
gyakran annyira eltorzul, hogy a tájékozás bajos. A lapok egészen 
más idomot vesznek fel, az által az élek viszonylagos hosszasága, sőt 
a csúcsok részaránya is szenved. Ilyenkor nem marad egyéb hátra, mint 
az egynemű lapokat számra és fizikai külsejökre nézve összekeresni 
és az élszögeket mérni, a melyekkel a természet játékot soha nem űz.

A Gránát, Timsö vagy Quarc kristályok olykor igen feltűnő példákat 
szolgáltatnak. A Quarcok között nevezetesen olykor az ú. n. máramarosi 
Gyémánt, melynek Prizma és Piramis lapjai fele részben megnyúlnak, miáltal 
ezen szokott kettes kombináció ferde kinézést kap.

A Timsö-nál vagy az Aranr/-ná\ megesik, hogy 2 oktaederlap jön köze
lebb a középponthoz az által, hogy a kristály csak 2 tengely irányába nő; ez. 
által az Oktaéder tábla, sőt lemezzé lapul (Arany, Verespatak).

Az Oktaeder-nél olykor 6 lap nő nagyra, egy laptengely irányában tör
ténő megnyúlás következtében, míg a többi 3 laptengely irányában a növés 
visszamarad, ekkor hasonló lesz egy hegyes Romboederhez Magnetit (Móriak 
mine, New-York); másszor 4- lap egyik óltengely irányában nyúlik nagyra, 
míg a többi 5 éltengely marad, ekkor a küllem rombos, mintha két Doma 
kombinációja volna (Spinéi, Timsö sat.). Az Oktaéder csúcs helyére él kerüh 
Az Oktaéder élszögei azonban itt is útba igazítnak.

A Hexaeder is megnyúlhat egy laptengely irányában, mi által négyze
tes küllemű lesz. A Pirit, Galenit, Fluont, Halit stb. Hexaederjénél ez nem 
ritka. Nagyobb meghosszabbodás a Cuprit és Pirit parányi Hexaedeijénél tű- 
alakot eredményez.

.
'

-

i
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A Rombdodekaeder-nél az ilyen eltorzulások szintén gyakoriak, és ha 
a nyúlás a négylapú csúcs egy tengelye irányában úgy történt, hogy a főten
gellyel egyközös 4 lap az uralkodó, akkor oly négyzetes kombinációnak néz
het ki, melyben a másodrendű Prizma mint uralkodó van az elsőrendű Pira
missal kombinálva (Gránát); ha ellenben a Piramisnak kinéző, lapok uralkod
nak, akkor ezek oldalcsúcsa mutat 4 tompítást; lia végre a háromlapú csúcs
tengely egyikének irányában következett be nyúlás, akkor hexagonos küllemet 
vesz fel, mintha ooR, R volna.

A Rombtizeukettős már magában is érdekesen mutatja a rokonságot 
más négy rendszerrel, mintha csak határalak volna azon rendszerek és a sza
bályos rendszer között: négyzetesnek néz ki, ha a négylapú csúcs szerint állít
juk, hasonlít a P, ooPoo kombinációhoz; hatszögednek a háromlapú csúcs- 
tengely szerint (R, coR); rombosnak egy laptengely szerint (P, oP, ooPoo); 
wonokl innak egy éltengely szerint. Az állandó 120° élszög azonban mindig 
eloszlatja a kétséget.

igen nevezetes és bonyolódott eltorzulásokat láthatni az Arany (Veres- 
patak) és a Szabniak Deltoid-ikositetraederjein is.

153. 154. 155.152.

A Trapecoidhuszonnégyes az ilyen eltorzulások által még inkább kivet
kőzik alakjából. Ha a liexaedernemű háromlapú csúcstengely egyike szerint 
nyúlik meg, akkor a 152. ábrát adja; ha a nyúlás némely lap elhagyása mel
lett folytatódik, Skalenoeder formát vesz fel 153. ábra (Fluorit). Ezen utóbbi 
esetben a 24 lapból csak 12 vau meg. Ha a Trapecoidkuszonnégyes meg
hosszabbodása a főtengely irányában történik, úgy néz ki, mint nyolcoldalú 
Piramis, hegyezve négyoldalúval 154. ábra; ha pedig a csúcslapokou túl nő a 
többi 16, úgy, hogy ezek végre elenyésznek, teljesen nyolcoldalú Piramissá 
válik 155. ábra.

Ilyenféle eltorzulásra a piramisos rendszerekben is van elég példa.
2. Rendetlenség lehet olykor a kristály lap felületen az által, 

hogy az, a helyett hogy fényes és sima volna, fénytelen érdes, sőt 
lyukas; a helyett hogy egyenes volna, görbe.

Fénytelen vagy érdes lehet a kristály már magától saját anya
gában, de ezt idegen anyag is idézheti elő, mely reá van rakódva, 
vagy a mely belőle kiáll. Az érdesség részletesen egyszer rovatokban, 
másszor finom rajzokban, esetleg kiálló szemecskékben nyilvánul. 
Nevezetes, hogy az összalaklatban az ilyen rendetlenség olykor csak 
bizonyos alak lapjaira szorítkozik, de az egynemű lapokon hasonló.

A rovatok nem egyebek, mint sokszor ismétlődő finom kristály- 
élek, melyek ennélfogva vagy kombinációi, vagy ikerképzödési rovatok, 
a mennyiben lépcsősen váltakozik azon két lap, a melyek vagy ugyan
azon egyénhez, vagy ikermódon összenőtt sok egyénhez tartoznak.
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Az Arzenopirit 156. ábra és a Quarc 157. ábra kristályain kombináció- 
rovatok vannak, melyek a létező élekkel párhuzamosak. A hemiederes Pirit 
koekáu lő-S. ábra a rovatot egy Pentagontizenkettős keskeny lapjai, a Hexaeder 
lapokra lépcsőzetesen rakva — a Korund kristályain 150. ábra pedig a Rombo- 
ederrel parallel fekvő finom lemezek idézik elő.

A magyarországi Trachitok Gránátján 160. ábra (202, ocO) az alárendelt 
ocO lapok fényesek, az uralkodó 202 lapok rovatosak oly módon, hogy a rova
tok a ocO romblapjának határvonalaival párhuzamosak, és egészben ezen rova
tosság úgy veszi ki magát, mintha a fényes 12 lap alatt az Oktaéder G élteuge- 
lyére fokozatosan növekedő ocO romblemezek volnának felfűzve.

A rovatok esetleg kétfélék is le
hetnek : azok bemélyedő része vonal, a 
kiálló pedig lap. Ilyen néha a Quarc 
(P. ocP) 161. ábra. melynél a Prizma 
oldalain mutatkozó rovatot ooP lap a
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hozzá két oldalról simuló piramislappal képezi. Itt mintha ingadozás lett volna- 
a Prizma és a Piramis képződés között. A kristály, a helyett, hogy bevégozte 
volna a piramislapokat egész a végcsúcsokig, újból a prizmalapok képzéséhez 
fogott, mi annyiszor ismétlődött, a hány bemélyedő rovat előfordul. Hasonlót ész
lelni azon nagy Timsó kristályokon (0, ooO, ocOoo), melyek a gyárból ke
rülnek ki; ott a kristályító edény magasságának megfelelő egyik kristályten
gely irányában történik az egyéneknek mintegy felfüzödése oly módon, hogy 
a más két tengely irányábanffa növés marad egyenlőn, de beálló vonalrova
tokkal, melyeket két szomszéd egyén oktaederlapjai idéznek elő; míg a kiálló
kon mind a három egyszerű alak vesz részt, és úgy az Oktaédernek mint 
uralkodó alaknak élei tompítva mutatkoznak.
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Azon finom rajzol: szintén szabályosan alakult kiálló és bemé- 
lyedö részektől származnak, melyektől némely kristálylap gyakran 
félig fénytelen, bizonyos világításnál pedig damasztnemü fényt kap 
(Fluoril, Quarc). Ha a rajz durvább, a lap felülete szemcsés pikke
lyes parkettás sat. lehet, és olykor a kiállóságok és bemélyedések 
formáit már szabad szemmel is kivenni, valamint azt is, hogy rende
ződésükben bizonyos párhuzamosság van. E tünemény olykor odáig 
követhető, hogy a kiállóságokban apró kristályokat, — végre hogy az 
egyszerű kristály helyett egy kristálytörzset ismerünk fel. Ha a sza
bad szem nem elég, néha segít az egyszerű lencse, ha ez sem, akkor 
a mikroskopot vesszük igénybe és azt találhatjuk, hogy a lap felüle
tén mutatkozó kiállóságok valóságos parányi kristályegyének, melyek 
a lapból parallel helyzetben erősebben vagy gyengébben kiemelked
nek, mi néha már eredetileg történik a kristályképződésnél, de esetleg 
utólag is következhetik be.

í

l

IGé.1G3.

Sphalerit kristályon a lapok rajzát a 162. ábra mutatja; az más a pozi
tív és más a negatív Tetraéder-, más a Hexacder lapjain.

Apophillit (001) lapján a 163. ábra tünteti ki a parányi egyéneket és a 
finom rajzokat (Rumpf), míg a 104. ábra két Apopliillit kristály Véglapjait 
érdessé tevő parányi egyéneket (subiudividumokat) mutatja.

Lyukas a kristálylap az által, hogy7 a lap közepe nincs kitelve, 
ennek két oka lehet, az első mindjárt a kristályképződésnél hat, azt 
mutatván, hogy előbb a fömetszetek irányában történik a molekulák 
csatlakozása és onnét terjed a lapok közepe felé.

Jó példát szolgáltat erre olyan Timsó, mely a kilugzási edény iszapjában 
képződött (Tolfa), de a Quarcok között is találni, valamint a Galerit mint 
lengülési képződmény az olvasztó kemenezéből; úgy szintén az Arzenit sat.

Másik oka utólagos lehet, midőn valami tényező: hő vagy oldószer 
hat az ásványra s ekkor az éleken és csúcsokon nyilvánul nagyobb 
ellenállás.

A lap görbeségét több apró egyenes sík egymás fölé növése idézi 
elő s az néha csak egyes részein van a kristálynak, így7 némely Gipsz- 
nél csak a főzona terminál lapjain; másszor az egész kristályra kiter
jed: a nyeregalakú Barnapát (Sélmeoh Ankeril, a lencsealakii Mezitin-

.
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pál, Chalibit, Gípss, a néha csaknem gömbalakú Gyémánt. Ha minden 
él és csúcs legömbölyödött, a kristály úgy néz ki, mintha meg volna 
olvadva (Galenit). A szemcsés Mészben zárványként előforduló Angit 
Am/ibol Apátit is egészen szabálytalan görbeségü felülettel bírnak.

3. A rendetlenség igen gyakran a kristály belsejében fordul elő. 
A kristályképzödés menete az, bog}’ a legelső kristályocskára lemezek 
rakódnak, melyek összesége egy buroknak felel meg, az utolsó burok 
képezvén a kristály tényleges alakját. Az eszményi kristály egész bel
seje oly egynemű, hogy azon keresztülnézve semmi rendetlenségnek 
sincs nyoma. Ilyen példányokat válogatnak ki a drágakövek számára. 
Ilyen az Izlciiidi pál, ilyenek a Quarcok között azok, melyekből 
Japánban a Quarc-golyókat köszörülik, vagy azon brazíliai Quarc- 
kristályok, melyeket Párisban az optikusok dolgoznak fel. Ha egy 
ilyennek két lapja a főtengelyre derékszög alatt le van vágva és csi
szolva, az Oszlop megmaradt részei mint valami üres cső veszik ki 
magokat, a Quarc anyaga oly tiszta, hogy levegőnek látszik és csak 
tapogatás által oszlik el a kétség. Más esetben azonban a Quarc- 
kristályok két Yéglapján keresztülnézve rendetlenség mutatkozik 
annyiból, bog}’ az egyes burkok külömböző színűek, de ekkor egy
szersmind azon második rendetlenség is látható, bog}7 a burkok nem 
egyenlően képződtek, meglehet, hogy a külső prizmalapok közül a 
legnagyobbnak belül egy fokozatosan kicsinyedő felel meg. Az is elő
fordul, hogy az egyes burkok közé idegen anyag rakódott, mi az ösz- 
szefüggést meglazítja. Erre jó példát szolgáltat a Sapka-Quarc 
(Kapi^en-Quartz) Csehországból (Schlaggenwald), melynek burokjai 
közé Csillámrészecskék vannak települve s ennélfogva nem ritkán 
sikerül az egyes burkokat gyenge ütéssel leemelni.

Mikroskopi vizsgálatok gyakran láttatják a Földpdtnál, az Angiinál, hogy 
a kristályképződésben megszakadás is következett be, a mennyiben olykor a 
belső mag már el volt változva, mielőtt a folytatás mint a képződés befejező
dése megindult. Mikroskop alatt az is kitűnt, hogy valami Quarckristálynak 
a magva egy kopott és zavaros homokszem volt, melyre a víztiszta burkok 
rakódtak. Van példa azon anomáliára is, hogy kezdetben a kristály más méretű 
alakban vagy éppen más kombinációban képződött mint a külső alak.

Ismeretes olyan Fluor it-FLexaeder, melyben mint mag Oktaéder van; 
Calcit 165. ábra, melynek külseje az Alapromboeder R, magva —2R; Barit 
166. ábra, melynek külső kristálya oszlopos, a magja táblás küllemű.

f
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A kristály belsejében a rendetlenséget azonban idegen anyag 
is idézheti elő, mely benne zárvány gyanánt fordul elő. Ezt gyakran 
szabad szemmel látni, de a mikroskop számos esetben mutatja olyan
kor is, midőn a nélkül semmit sem veszünk ki. A zárvány legna
gyobbrészt egyéb ásvány, de lehet folyadék és gázbuborék is. Helye- 
ződésük legtöbbször szabálytalan, de a kristályos zárványok helyező- 
désében esetleg szabályosság is fordulhat elő.

Gáz látható nagyban a Halit kristályban, és pedig kockaalakú üregben, 
mely Bunsen vizsgálata szerint mocsárlég és Nitrogén legnagyobbrészt. Mint
hogy ezen gáz összenyomott állapotban vau, némely példány felolvasztásánál 
vízben bizonyos ropogással szabadul ki (Ivnistersalz, Wielicska); Quarcban is 
gyakran vau gázbuborék már makroskoposau, a mikroskoppal pedig ritkán 
hiányzik nemcsak a Quarcban, de a legtöbb kristályban.

Folyadékzárvány szintén nem ritka, s könnyen észrevehető akkor, ha 
gőzzel vagy gázzal együtt van, mert ekkor mozog. Látni ilyent Halit, Fluorit 
és Quarc kristályokban (ez utóbbi Selmecen az Istváu-aknából).' A mikroskop 
itt is sokkal többet fedez fel, s legnevezetesebb az az eset, midőn az ilyen 
folyadékzárvány mozgó libellával jelenik meg. A folyadék lehet víz és vizoldat, 
nevezetesen NaCl oldat, melyből a Kösóhcxaeder olykor kiválik ; lehet petro- 
leiunféle folyadék is. mely az üreg széttörésnél szagot is áraszt, itatós papiron 
olaj foltot csinál, de a mely hamar elillan ; olykor azonban folyó szénsav, mi 
csak nagy nyomás alatt kerülhetett a kristályos ásványanyag likacsaiba. Ezen 
folyó szénsav, a mikroskop alatt vizsgálva, ha melcgíttetik azáltal, hogy meleg 
fémet tartunk felé, gőzzé válik, s a fém eltávolítása után lassankinl újra 
mint folyadék tűnik elő.

Ásványzárvány végtelen sokféle lehet. Olykor nagyok és fel
ismerhetők : Ilemalit az Avanturin Föhlpátban, Magnetit igen sok 
ásványban, Quarc az Ortoklasban, Staurolitban, Gmelinitben sat., 
másrészt a Quarc is fogad magában más ásványt nagy számmal; 
gyakrabban fordul elő benne: Chlorit, Turmalin, Rutil, Hematit, 
Asbest sat.

, A bezárt ásványok esetleg a bezáróhoz képest orientálva is fordulnak 
elő. így a Bronzithan 167. ábra a tüalaku zárványokon kívül vaunak vékony 
levelek, melyek rombosakuak látszanak. Mind a kétféle zárványnál egy zóna 
éle a rombos Bronzit c tengelyével parallel, és ezenkívül ezen zóna egyik lapja 
is parallel a Bronzit 100 lapjával; ugyanezen lapnak a lemezes zárványok 
fémnemü tündöklést kölcsönöznek.

16S. ábra. Phloyojiit (Burgess, Canada) Véglapjával (001) parallel szám
talan igen keskeny zárvány van oly módon helyeződve, hogy hosszabb oldaluk 
ugyanegyütt a (110) lappal, de olykor a (010) hosszlappal is parallel, mi által 
00°, 120°, de néha 90° alatti érintkezés következik be. Ezen Csillám tábláin 
keresztüluézve valami láugba, pompás 6 ágú csillag (asterizmus) tűnik elő. 
Orientált zárványok láthatók esetleg az Eleolitban és némely Labradoritban sat.

169. ábra. Ortoldás és beuuo Álhit. TIa az Ortoklasból parallel a Vég
lappal oP már csekély nagyításnál is kivehető, hogy Albit van bele szövődve, 
ennek oP lapjain ugyanis ikorrovátkosság vehető ki. Az Albit lemezek is ha
sonló kristálytani fekvésben vaunak mint az Ortoklaskristály.

A zárványok mennyisége esetleg oly nagy, hogy a bezáró ásvány 
néha egy azt megnemiilető színt kap. A Stilbit sok Hematit által 
veres, a Földpát a kőzetekben a sok Augit vagy Magnetit által zöldes
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vagy feketés sat. A Staurolit minden lelőhelyén oly tele van zárvá
nyokkal. hogy saját színében eddig nem is ismerjük. Ilyen esetben a 
kémiai elemzés sem képes a valódi összetételt kimutatni.

A mikroskopos zárvány néha bizonyos fajhoz számítható, más
szor nem, ezeket mikroHt-nak nevezzük. Tüalakűak vagy végkép sza
bálytalanok, vág}7 pedig némi csoportosulást mutatnak. Ezen utóbbiak 
között a hajcsomóhoz hasonlítók trichil-nek mondatnak. Ezen pará
nyi zárványok olykor szabálytalanul foglalnak helyet a kristályban,, 
de esetleg a kristályalak simetriáját követik.

:
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Példa az Angit 170. ábra, melyben Magú étit, Füldpát és Nefelin mikro* 
liíok vannak s ngyanegyütt az Augit kristály burok szerkezetét is kitüntetik.

171. ábra. Leucit számos mikrolittal, melyek szintén burokszerű helye- 
zödést mutatnak.

172. ábra. Calcit s benne parányi Piritkristályok.
173. ábra. Andalmit, melyben idegen anyag feltűnő módon van eloszolva. 

Az egyes darabok egyenlő távokban vannak metszve (Horsford). 174. ábra a 
‘t fehér rész egyike külön; 175. ábra a közép fekete rész külön.

Azon rendetlenség is előadja magát némely kristálynál, hogy 
annak belseje egészen idegen anyag, melyet a kristály bevont. 
A Grossuldrnál (Dognácska) a külső kiképződés rendes, de a mint a 
fennőtt kristály hátsó oldalát nézzük, azt látjukvhogy a Gránát anyag, 
a mellékközet szabálytalan darabját vonta be. Eszleltetett ez aYezu- 
viánnál és a Turmalinnál is.

17G. ábra. Turmálin kristály, mely Ortoklasra rakodva úgy képződött ki, 
hogy a kettejük között orientáció nincs (Port Henry, Essex Co. N. Y.). A fekete 
rész a Turmálin, a fehér az Ortoklas. Az oszloplapon három magasság van jelölve 
«, 6, c-vel, melyeknek megfelelőleg három metszet van 
készítve (Williams) 177, 17S, 179. ábra, a melyek 
mutatják, hogy az Oszlop tövénél a Turmálin csak 
vékony héj, középtájon b már több van anyagából, 
de legtöbb az R lapok felé.

4. Különböző anyag kristályainak ösz- 
szenövése is saját-szerű rendetlenséget idézhet 
elő, melynél azonban bizonyos törvényszerűség 
még is mutatkozik.

Régóta ismeretes, hogy Szt. Gothardi Staurolith 
egy rombos és Distlien egy háromhajlású ásvány 
egyénei olykor oly szabályosan nőnek össze, hogy a 
tengely közös, s az egyik oldalon az egyik, másikon 
a másik fajnak lapját látjuk. A négyzetes Rutil és 
a hatszöges Ilematit (Maderaui völgy Svájc) úgy nő
nek össze, hogy a Rutil a Hematit táblás kristályait 
utánozni s kiegészíteni igyekszik (Rath). Egy nagyobb 
Ortoklaskristály prizmalapjain olykor számos parányi 
Albitkristálykákat látunk parallel helyzotbeu ; sőt oly
kor az Oligoklas az Ortoklast beburkolja.

i

l

9

* >\

*

Ki
l ^

177.



92 I. ALAKI TULAJDONSÁGOK.

Néha valamely nagyobb kristály más ásvány parányi kristályai által 
úgy be van húzódva, hogy színe, fénye átlátszósága egészen idegen. így az 
Adular, Perikliu, Quarc, Axinit, Titanit sat. egyes nagyobb kristályait be
vonja Chloritnak igen apró egyénekből álló kristály-raja; Csillám az Anda- 
luzitot sat. *

■

Ikerkristály ok.
64. §. Ikerkristályok. Néha több kristály egymással érintkezve 

és kristálycsoportot alkotva van kiképzödve. Az egyének kelyezödése 
szerint háromféle csoportot lehet megkülömböztetni, első a véletlen 
csoport, midőn a lielyeződésnél semmi szabály sem mutatkozik; má
sodik a parallel csoport, midőn az egyének parallel helyzetben oly 
módon állanak össze, mintha egy közös nagy kristály alkotó részei 
volnának és részben egy ilyen törzsegyén tán ki is lehet képződve; a 
harmadik csoport a legfontosabb, midőn valamely ásványfaj hasonló 
két kristályegyéne egymással nem parallel állásban, de bizonyos 
kristálytani törvények szerint oly módon nő össze, hogy egy egészet 
látszanak képezni. Az így összenőtt két egyént ikerkristálynak ' ne
vezzük.

■

í

Az ikerképződ esnek két neme van; a simetriás- és a pseudo- 
simetriás ikrek, miszerint az ikeralak simetriája az összenőtt egyé
nekével egyezik-e vagy nem. A simetriás ikrek lévén a rendes állapot, 
előbb ezekkel foglalkozunk.

Az egyének összenövése által sok esetben sajátszerü beálló szö
gek képződnek, minők egyes kristályoknál csak kivételesen valami 
hiányos kiképzödés folytán (Szalmiak) fordulnak elő. Megkülömböz- 
tetünk azon kívül ikerképződési éleket és csúcsokat is.

Hogy az ikerképződés törvényeit felismerjük, kellőre tekintünk: 
a) az egyének állására, b) összenövésök módjára.

I;

í;

65. §. Az egyének állása. Az ikerkristályoknál kétféle állásban 
találjuk az egyéneket: vagy úgy, hogy tengelyeik valamennyien vagy 
legalább a főtengely egyközösek, vagy hogy nem egyközösek. Minden 
tengely szerint egy közös tengelyű ikrek csak feles idomoknál vannak, 
midőn egy teljes alaknak két felese olyan állásban van összenőve, 
melyben a teljest visszaállítani volnának képesek. Ezen utóbbiakat 
Haidinger szerint kiegészítő ikreknek is mondhatjuk. így szokott 
két Tetraéder i80. ábra, két Ötszögtizenkettős i8l. ábra kiképződve 
lenni. (Gyémánt, Pirit, Tetraedril). Csupán a főtengely szerint egy
közösek épen úgy mint a nem-egy közös tengelyű ikrek a feles a teljes 
alakoknál találhatók. Ezeknél egyik egyén a másikhoz bizonyos kris
tályalak lapjának irányában úgy nőtt, mintha azon egy arra függélyes 
vonal körül bizonyos számú fokra lenne fordítva. Ezen lap az iker-

* ZwiUingskrystalL Twin crystals. Geminati.
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síknak az arra függélyes vonal az iker tengelynek neveztetik. Ezek 
fordítási ikrek.

Az ikersík nem lehet valami főmetszet, mert ebben az esetben két egyén 
parallel összenövéséről lehetne csak szó és nem ikerkristályról.

66. §. Az egyének összenövés-módja. Az összenövés módjára nézve 
szintén kétfélék az ikrek: ránőttek és átnőttek; amazok juxtapozicioi-, 
kontakt vagy érülési- emezek penetrációi ikreknek is mondatnak.

A ránőtt ikreknél azon lapot, a melylyel összenőttek összenövést 
lapnak mondjuk; ez gyakran ugyanegyüttt az ikersík (183, 197, 
204. ábra); más esetben azonban a két egyén egy oly lapban talál
kozik, mely az ikersíkra függélyes (206. ábra), sőt még más módon 
is. Az átnőtt ikreknél gyakran csak részben történik a penetráció, de 
nem ritkán egy egyénnek oly tökéletes a behatolása a másikba, hogy 
látszólag csak egy kristály van (Quarc) (188. ábra).

Az átnőtt ikreknél az egyik egyén a másikhoz képest néha ke
resztállásban van. Staurolitli (109, 200. ábra).

A ránőtt vagy érillési ikreknél rendesen azt találjuk, hogy7 az 
összenőtt egyének az ikertengelynek egyik és pedig azon irányában, 
melyben egymást érintik, rövid ebbek, mint az ellenkező irányban, 
mert a növés az ikersík mint határsíkon túl nem következett be 
(183, 193, 197. ábra); olykor úgy néz ki, mintha mind a két egyén
ből csak a fele és pedig a másik egyéntől elforduló fele volna kikép
ződve. Miután ezt úgy7 szerkesztjük, hogy7 egy kristályegyént az ikerlap 
kányában két felé metszve gondolunk, és egyik félt az ikertengely7 
körül 180 fokra fordítjuk (183, 192, 191. ábra). Az ilyen ikreket 
különösen hemitropiáknak nevezzük. Esetleg azonban más fok is ad
hatja elő magát.

Az ikersík legtöbbször csak a legegyszerűbb kristálylapra vonat
kozik, csak azzal parallel, vagy7 csak arra függélyes.

Néha előfordul, hogy7 a két egyénhez, melyek az ikerképzödés 
ezen szabályai szerint vannak összenőve, egy harmadik, negyedik sat. 
csatlakozik; ez nem máskép, mint az első két egyén összenövési tör
vényének ismétlődése által történik, s ezekről azt mondjuk, hármas, 
sat. négyes, ötös, hatos, nyolcas sat. ikrek. Sőt a lemez-vékonyságú 
egyének összenövése utoljára mint rovátkos felület is veheti ki magát.

Hármas ikerre példa a Cimophan Aragonit Tridimit; négyesre: Mesolit 
Andalusit Tetradimit; ötösre: Markasit, hol a oP lap közös; hatosra: 'Witlierit 
Aragonit Cerussit Cimophan Lewin Klinochlor Villarsit Phenakit; nyolcasra : 
Rutil Ortoklas (4* bavenoi iker összenövéséből) Harmotom (analóg módon); 
tizenkettesre az Alstonit.

A többszörös ikreknél az ikerlapon kívül néha még más összenövési lapot 
is külümböztetünk meg. Az így sokfélekép összetett egyéneket poUsinthetcs cso
portoknak vagy kristályoknak is nevezzük. így vannak polisinthetes csoportok
ban a Plagioklas-földpátok vagy Angitok sat, vulkáni kőzetekben; egyszer sza
badon kifejtliotök, másszor csiszolatokon a mikroskóp alatt észlelhetők.

A kettős fény törésű testek kristályánál az ikcrképzödésről igen jól győ
ződhetni meg, bármily vékonyak legyenek is az összenőtt- egyének, mert két 
egymással érintkező liemitrop egyén a pótszíneket mutatja.
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67. §. Ikerképződési példák. — Az ikerképződést a beálló szöge
ken kívül olykor arról is felismerjük, hogy az oszlopos kristályoknál 
máskép van az egyik vég kiképzödve, mint a másik.

1. A szabályos rendszerben vannak: a) Egy közös tengelyű átnőtt 
ikrek. A Gyémánt és Tetraederituél két Tetraéder 180. ábra, a Pirit- 
nél két Ötszögtizenkettös, az úgynevezett vaskereszt-iker, 181. ábra.

b) Nemegyközös tengehjüek az oktaederlap irányában vannak 
átnőve is, ránőve is. Átnőve a Pirit, Galenit, Fluorit két Hexaederje 
182. ábra. Eánöve a Spinell, Magnetit, Timsó, Automolit, ólom, 
nitrát sat. két Oktaederje 183. ábra, vagy a Spbalerit két Rombtizen- 
kettöse 184. ábra. (Ez utóbbinál semmi beálló szög).

2. A halszöges rendszerben vannak nem ritkán: a) egy közös 
*tengelyű ránőtt ikrek. Chabasit, Quarc, Calcit, Hematit sat.

A Calcitniál nem ritkák olyan szabályosságú ikrek, hogy csak egy kris
tály-egyén gyanánt néznek ki, pedig valóságos ikrek: ikerlap oR, a felső fele 
az egyik, az alsó a másik egyénhez tartozik s pótállásban vannak egymáshoz. 
A 185. ábra ooR. — VaR Calcit-iker, melyen beálló szög sincs, pedig a c lapok 
az egyik, a c' lapok a másik egyén lapjai, s ezért a romboederlap fenn nem 
is felel meg romboederlapnak lenn. A 180. ábra iker már elárulja magát a be
álló szög által is, az két E3: egyközös tengelyű ikrekben; ikorlap itt is oR 
A Calcitnál ezen iker gyakran fordul elő. (A budaiaknál rendesen így találjuk.)
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A fenuöfct Quarc kristályoknál nem ritkák az olyan ikrek, melyek külö
nösen kristálysorának negyedes jelleme által idéztetnek elő, melynek következ
tében a 187. ábránál a Piramis két Romboederre (P és z) oszlik fel, melyek 
mértanilag egyenlők, de fizikailag külömbözők. Ezen két egyén aztán lehet egy- 
közös tengelyű ránőtt mint 187, de többször átnőtt, mely esetben az egyik a 
másikba oly módon nyomul be, hogy érülésük egészen szabálytalan s körül
belül a 188. ábra módjára néznek ki, kívülről mint egy egyén, de egészben 
véve egyküzüs tengelyű átnőtt iker, az egyik egyént a fehér lapok P, r, .v, a 
másikat a vonalozottak P' r' illetik meg. Az ilyen két egyén lapjain a fény is 
külömböző szokott lenni. Még inkább feltűnik a külümbség a poíárfényben.

:
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185. 187. 188.

A Chabazit néha képez egyközös tengelyű átnőtt ikreket, melyek úgy 
néznek ki, mint a Fluorit-ikrek a 182. ábrában.

b) Vannak nem egyközös tengelyű legtöbbnyire valami Rom- 
boeder irányában ránőtt ikrek. De más ikertörvény is fordul elő.

A ISO. ábra Calcit-Rombooder, a hol két egyén R és R' — x/a R. iker
lap szeríut vannak egymásra nőve. Az egyik és másik egyén főtengelye, a 
mint az A- és *4'-nál kimennek, egymással 127°34' szöget képeznek. Olykor 
ismétlődik ezen ikerképződés az által, hogy egy harmadik egyén R" úgy toló
dik be (190. ábra), hogy az első R egyénnel egyközös állást foglal el. Ilyen
kor a középső egyéu R' erősen megkurtul s csaknem lemez vékonyságú lesz,

o
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C
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191.
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mely a látszólag egyszerű, de lényegben az R és R" egyéntől képezett kristály 
közé van beszorulva.

191. ábra szintén Calcitikrek, az ikerlap B. A két egyén főtengelye egy
mással $9°$' szöget képez, mi teliát a derékszöghöz mar igen közel áll.

3. A négyzetes rendszerben vannak: a) egy közös tengelyű ikrek, 
de gyéren. Chaíkopiritnél két Sphenoid. b) Gvakrabbak a nemegyközös 
tengelyüek a másodrendű Piramis Poo irányában ránőve. Önére, 
Rutil, Hausmannit, Chalkopirit. 192 az Ónc'rc, 193 a Rutil, 194 a 
Hausmannil iker kristály a.
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192.

li.
Az átnőtt ikerre példát szolgáltat a Chalkopirit (Penfield. French 

Creek írón mines Pa.) 195, hol a Sphenoid és a Skalenoeder ké
pezte két egyén ^hasonló a 115. ábrához) egymáson keresztülhatnak. :

4. A rom bős rendszerben igen ritkák az egy- 
közös tengelyű ikrek, mert itt a hemiedriás kikép- 
ződés mint föfeltétel alig fordul elő; de annál 
gyakoriabbak a nemegyközös tengelyüek, melyek- 
nél az egyének rendesen a Protoprizma ocP vala- 

^ ~ " mely lapja irányában vannak ránőve. (Aragonit,
Cerussit, Markazit, Stephanit, Salétrom, Kénsavas 
káli, Strontianit, Witherit sat.)

.
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w 196. ábra az Aragonit ikreit mutatja ooP (M)- 
ooPoo (/<). Poo (/»•) összaláklattal. A két egyén tengely
keresztje nem egyközös. Ikerlap ooP. 197. ábrában ezen 
törvény szerint ismétlődik az ikerképződés, ágy hogy a 
páratlan számos (1, 3, 5) egyének egyrészt, és a páros
számosak (2, 4) másrészt egyközösen, míg a két szomszéd.

G “» .vabfy 2 és 3 stb.) iker-helyzetben állanak egymáshoz. Ha a köz
bülső egyének igen vékonyak, csak rovátkok gyanánt tűnnek elő, s nevezetesen 
a Poo és oopoo lapok ikerrovátkosak.

A 198. ábrában Aragonitnak ikerképződése hajolt összenövési lapokkal 
ismétlődik, miw által köralakulag egymásba visszatérő halmazok támadnak. Az 
összalaklat ooP. 2Poo. Ez előadja magát a Cerussit és Bournonitnál is, mire ezen 
utóbbinál a Kerékére név vonatkozik.

195.

!
;
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120.

109. ábra a Staurolitb, melynek összalaklata coP, coPoo, oP. Ikerképző
dése keresztalakban igen sokféle. Egyik törvény szerint az ikerlap a Bracbi- 
doma s/aPoo egyik lapja, s a két egyén főtengelyei egymást csaknem derékszög 
alatt metszik.

200. ábra a Staurolitb egy más ikertörvénye: ikerlap a Bracbipiramis 
3/aP3/a egyik lapja; a két egyén főtengelye és éppen itgy a Bracbipiuakoidja 
(o) egymást vagy 60° alatt metszik. Az összalaklat (199, 200) ooP (M). ooP) (o). 
oP (P).

201. ábra. Három Aragonit összenőve. Alaprajzban. A Véglapok b lappal 
parallel rovátkoltak. A 3 egyén nem ér mindenütt össze, mert az Aragonit 
Prizmája nem 120°, banem csak 116°10', de ezen kis bézag egyik egyén tovább 
növése által többnyire botellik.

Szabó JózHOf. Ásványtan.
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202. ábra. Chrizoberill (Alexaudrit) hármas összenövése. Egyik egyén oo, 
másik o'o', harmadik o"o". Az ikersík a Hosszprizma 031. Ha nem volua 
rajta beálló szög w, egészen hexagouosnak nézne ki.

203. ábra. A Hemimorfit nevezetes kiegészítő ikerkristálya. A két liemi- 
morf egyén a Véglap 001 c szerint van összenőve, mi az egyes egyénnél nem 
képez simetriasíkot. ó=(010), y>=(301), <7=(110), $=(121), r=(0Jl).

5. A monoklin rendszerben leggyakoriabbak az olyan ikrek, 
melyeknél a függélyes tengelyek c egyközösek. Ilyenek vannak ránőt
tek ; a Gipsz, Augit, Amfibolmtl sat.; átnőttek: a Földpátnál, sat.

204. ábra a Gipsz összalaklata ooPoc (P) . ooP ff) . —P (l) ikrekben 
kiképződve. A törvény: ikertengely a főtengely; ikerlap az épátlós Véglap, mi 
tehát függélyes a simetria síkra. A két egyén juxtapozicio szerint az épátlós 
főmetszettel egyközös lap irányában úgy van egymáshoz nőve, hogy a ferde - 
átlós Véglapjaik t P és P') ugyanazon síkba esnek. A határon olykor az iker
varrat mutatkozik.

205. ábra az Angit gyakrabbi ikre. Az összalaklat ooP (M). ooPoo 
(r) . ooPoo (l) . P fs). A törvény mint előbb. A ferdeátlós Véglapon a két 
egyén lapjai egy síkot képeznek (VI), AHemipiramis P az egyik végen beálló, 
a másikon kiugró ikeréit képez éppen úgy, mint ezt a Gipsznél (204) a P teszi. 
Ugyanez előfordul az Amfibolnál, Wolframnál sat.

Más esetben az egyének a ferdeátlós Véglap irányában egymásba hat
nak, tehát penetrátio szerint képeznek átnőtt ikreket, így a Gipsz, de külö
nösen az Ortoklas. 206. ábra az Ortoklas ooPoo (M) . ooP (1\ l) . oP (P) . 
2Poo (y) ikre, melynél egyik egyén oldalvást hat be a másikba. Weisz ész
lelete szerint az egyének egyszer a jobb másszor a bal oldalukkal fordulnak 
egymáshoz. Hogy ezen jobb és bal iránt tájékozódjunk, egyik egyénbe akként 
állva képzeljük magunkat, hogy arccal oP lap felé nézzünk.

•Hii!

Íj

i

.

f

■

éfs :%

• \M'
\ / K VV> ?

X
!' JP'iiF J?iP M nf*r' C'l
i A! ;

W - -j
*'/ L

204. 205. 206.

206. ábra egy olyan iker, melynél az egyének balról vannak összenőve. 
A hátsó egyén úgy áll, mint az egyhajlású rendszer állítási szabályai szerint 
állana, ha maga volna. A rajzban joP (P) lap balról vau, s ebbe nyomul a 
mellső egyén. Máskor ellenben ugyanezen állásban a hátsó egyénnél a oP 
jobbra (s a Hemiortodoma 2Poo=y balra) esik, bár miként forgassuk is, s a 
mellső tehát jobbról hat be, s jobbról összenőtt egyének képezte iker jön létre. 
(Carlsbadi ikrek). (Az egyetemi ásvány-gyűjteményben levő elbogeni Ortoklas- 
ikrek legtöbbnyire bal-oldaliak; Versecről van egy jobb-oldali; a fleimsvölgyi 
(Tirol) veres Ortoklasikrek között szintén vannak jobb- és baloldaliak).

#•

í

:
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207. ábra. Más Ortoklas a következő ikertörvény szerint alakul. Ikerlap 
a Véglap P=(001), M=a(010), 1=(110), y=(201) n=(021), 0=(lll).

A Csillámnál is vau iker kétféle kiképződéssel. Az ikerlap a Véglaplioz 
c függélyes, és parallel a c: m éllel. 208. ábra. A két egyén oly helyzetben van, 
mint a 209. ábra mutatja. Az ikersíkot, a melyen két egyén egyszersmind 
össze vau nőve, egy ikervarratról lehet felismerni. 208. ábrában ez pontozva 
•van; ugyanitt a két egyén kurtulva és hasonló nagyságban van kiképződve.

210. ábra. Gyakoribb azonban a Csillámiker ezen törvény szerint. A két 
egyén egymás fölött vau, érintkeznek a c lappal, s az oldalon ki beálló éleket 
képeznek. Ez nem ritkán ismétlődik, mi által Oszlopok támadnak szintes rovát
kákkal.

6. A Iriklin rendszer ikrei között vannak olyanok, melyek az 
ide tartozó Földpátoknál fontosságra vergődnek az által, hogy a mo
noklin Földpát-ikrek törvényétől eltérvén, a triklin Földpátok külöm- 
•bözö kinézést kapnak.

A Plagioklasokuál szintén az az ikertörvény: ikertengely a kisátlós főmet
szet függélye. Az egyének itt is mint az Ortoklasnál fordított helyzetben, tehát 
mint heraitropiák vannak összenőve, de itt a két egyén oP lapjai minthogy a 

lapokkal nem képeznek 90°, az egyik oldalon' kiugró, a másikon beálló 
szöget adnak, és az iker-képződés vékony egyének által eszközölt ismétlődése 
esetében a oP a 'P'oo lapokon az ikerrovátkosságot idézik elő, mi néha oly 
finom, hogy csak nagyítóval vehetni ki. Az Ortoklasnál ellenben a oP a cofbo 
ferdével 90° képezvén, minden összenőtt egyén oP lapja egy síkba esik, s az 
ikerrovátkosság ezen okból lehetetlen.

oo oo

A 211. ábra az Albit és Oligoklasnál gyakori. oP (P és P') és 'P'oo 
(.v és x') lapjain igen tompa beálló és kiugró szöget mutatnak. 212. ábrá
nál ezen ikerképződés ismétlődését látjuk, itt már 3 egyén van, melyek közül 
a középső (FJ nagyon vékony, s a két szélső mint egy egyén veszi ki inasát, 
melybe egy kristály lemez van betolva. A többszörös ismétlődésnél is a köz
bülső egyénok vékonyak szoktak maradni.

7*
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212.

, Egy más ikertörvény a plagioklasokuál az, liogy az ikersík függélyes a 
100:001 zónára. Az Anortit több ikrén tapasztalható. 213. ábra. Két Auortit 
kristály. melyek mindegyikét a P, A/, T, / és azonkívül a háráutdoma 
t = (2ÓI), y='(201) és a haránt Véglap //=100, végre egy piramislap ?t=(202) 
határol, siiuetriás helyzetben vau egy oly síkhoz, mely a Pthy zónára függélyes. 
Ennélfogva elöl a T lapok is mind a két egyénnél eltávoznak, az / lapok 
ellenben, közel az ikersikhoz, de általában a lapok mind simetriásan feküsz- 
nek az ikersíkhoz. Az Anortit ilyen ikrei úgy vannak azonban kiképződve, 
hogy a két egyén nem az ikersik két oldalán fekszik, hanem megtartván viszo
nyos állásukat, egymás fölött vannak 214. ábra. Itt tehát az ikersík nem egy
szersmind összenövés! lap, hanem arra függélyes. A két egyén lapjai oly élek
ben találkoznak, melyet a T és lx, továbbá a T, és l lapok idéznek elő. Ilyen - 
féle ikertörvény kibetüzése, mely itt G. v. líATH-nak sikerült, nem mondhatni 
könnyűnek.
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68. §. Pseudosimetria. Míg az ikerkristályt rendesen egyen- 

simetriás alakok hozzák létre, vannak esetek, midőn a külalak nem 
egyéb mint más simetriás alakok összenövéséből keletkező oly gyü- 
alak, melynek simetriája mindig magasabb, mint az alkotó részkris
tályoké. Ezen gyüalak lehet egységes kristály, de lehet iker módon 
összenőtt is. Négyzetes hatszöges vagy rombos kristályegyének akként 
fűződhetnek össze, hogy a gyti-aiak szabályos. Ez a pseudosimetria, 
mire Mallard jeles tanulmányozása óta (1876) sok figyelem fordíttatik.

A pseudosimetria magát esetleg már pontos mérés által is gya- 
níttatja, de biztosabban jönni reá optikai, étetési s egyéb alkalmi kísér
letek által.

Hú
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A pseudosimetriára sok oly esetben is lehetünk figyelmeztetve, a mely
ben az voltaképen nincs meg. így látni a monoklin hemitropiák egyik végén 

Auf/it Amjiból Gipsz (204. 205. ábra) sat. ikreknél is a simelriúsabb rom- 
bos küllemet. Más monoklin kristályok mint Biotit Klinochlor, melyeknél a 
prizmaszög körülbelül G0°, gyakran adnak oly hárántmetszetet, mely 
bályos hatszöget megközelíti. A rombos ásványok közül némelyek, melyeknél 
a prizmaszög körülbelül G0°, nevezetesen a Cordicrit Glaserit Caniallit a, fel
sőbb simetriás hexagonos rendszer kristályaiban jelennek meg. így szintén a 
Witherit hármas kristálya is hexagonos küllemmel vau összenőve. A rombos 
Autunit, melynek prizmaszöge közel 90°, tetragonos kinézésű összalaklatot 
is képez.

a sza-

A pseudosimetriás testek két kategóriába 
oszthatók. Az dsöbc tartoznak azok, melyek
nél a magasabb simetriájú külburokban szo
rosan megbatározott számú alautibb simetriás 
•egyének vannak, melyek egymás között nem 
keverednek, és mindannyian ugyanazon opti
kai tulajdonsággal bírnak. Ezeket i^seudosi- 
metriás egyesülésnek (assemblages pseudosi- 
métriques, Wyrouboff), vagy magasabb fokú 
ikreknek (Tschermak) lehet nevezni.

A legjobban tanulmányozott példa (Wyrouboff szerint) a Boracit. 215. 
ábra. Külalakja szabályos feles a közönséges körülmények között, de mole
kulaszerkezete rombos, és így pseudosimetriás kristály. Á pseudosimetria meg
szűnik, ha 2G5° fokra bővíttetik, ekkor valósággal szabályos lesz és marad. 
A pseudosimetriát előidézi rombos rendszerű három négyszeres iker, mely az 
Aragonit hármas ikréhez .mindenben hasonlít; vagy még inkább hasonlítható 
a LiNH, sül fát szintén hármas ikréhez, melynek alakja tisztán hexagonos. 
Persze, hogy a Boracit gyükristályt alkotó 12 egyén quasi-kocká3 hálói össze
keveredhettek és egy izotrop Hexaedert képezhettek volna, a tapasztalat azon
ban mutatja, hogy ez nem történt meg.

Bertrand szerint a Boracit módjára vau a Ralstonit is 12 rombos kris
tályból alkotva, éppen úgy az Aplom, és Topazolit azon külömbséggel, hogy 
•ezeknél a kristályok mindegyike is már 4 egyszerű kristálvból áll. Az Eulitit 
pseudosimetriás Tctraedeijét 4 Bomboeder képezi; az Analcit és Mclanopldoqit 
pseudosimetriás Hexaedeije G négyzetes kristály a szabályos rendszer tengelyei 
•szerint csoportúivá.

P
;■>:r: 6* > '■ //<

m

216. 217.
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Bóléit (a Percylithez közel álló új ásvány) Hexaederjei vagy Oktaederjei 
vagy e kettőnek kombinációja szintén pseudosimetriás gyű-alakok. Mallard 
szerint oly 3 négyzetes kristály penetrációjából erednek, melyeknél a főten
gelyek a Hexaeder tengelyei szerint vannak orientálva. 216. ábra, a pseudo
simetriás gyü-alak, a minőben kristályodik. 217. aóra, lemez a polárfónyben. 
A szélei két egyén orientációját mutatják. A közepe ugyan sötét parallel fény
ben, de konvergensben az egyoptikai tengelykép látható; a kettős törés tehát 
ott is meg van, csakhogy" azt a penetrált egyének kereszteződése gyengíti. 
21S. ábra. A három tetragonos kombináció penetráció módja.

Phillipsit pseudosimetriás négyzetes gyüalakjait monoklin egyének ké
pezik. 219. ábra penetrációi ikrek, melyeknél 001 az ikersík. Ezen látszólag 
egyes kristály még képez keresztikret 220. ábra, más ikertörvény szerint, 
melynél az ikersík 011. A 221. ábra még magasabb fokú ikerképződés, itt a 
219 három kristálya van ismét más törvény szerint átnőve, a mennyiben itt 
az ikersík 110. Ezen simetriasíkú alakulatban az egyének 12 külömböző állás
ban vannak; de egészben véve már szabályos pseudosimetria keletkezett.

Pirencit, Gránát pseudosimetriás Rombtizenkettősben (Pireneák, Pic 
d'Eres Lids) Mallakd szerint 6 romboskristály csoportulásából eredő szabályos 
gyü-alak (Klein és Brauns Hexaedemek tartják, melyet mechanikai tenzio vagy 
izomorf keverékek deformálnak). Uicaroieit és az átlátszó Jordansmühli Gránát 
(Szászhon) is hasonló a Pireneithez.

A második kategóriába azon testek számítandók, a melyekben 
ellenkezőleg a molekula saját karaktere többé-kevésbbé mindig ele
nyészik, és az optikai tulajdonságok, melyek a különféle orientációk
tól függnek, nagyon változók. Ide tartoznak mindazon anyagok, me
lyek forgásképességgel bírnak: a sárga ferrociánkálium, Senarmon- 
tit, Sphalerít, Cimoplian. Itt nincs valami iker, ez egy háló-keverék,, 
mely esetleg oly bensővé válik, hogy némely testnél a kristály teljesen 
homogénnek s ennélfogva simetriásnak tetszik. Ilyen a LiK sulfát, 
melyben semmi anomáliát sem látni, legalább nem az ő pseudo-hár- 
mas tengelye körül. Ezen látszólagos homogénség azonban mindig 
csak bizonyos hőnél és bizonyos körülmények között van. Az anomalia 
előtűnik a mint megmásítjuk a kristáLyodás körülményeit, vagy ha 
más hőfoknál dolgozunk.

A második kategória anyagait pseudosimetriás testeknek nevezi 
Wyrouboff, megjegyezvén azonban, hogy ámbár lényeges külömbség 
nincs a két kategória között, a mennyiben mindakettő az egyezés.
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hiányából ered a molekula és a háló simetriája (71, 72. §.) között ; 
érdekes mindazonáltal a megkülömböztetést fentartani, mert egy a 
pseudosimetriát igen jellemző tulajdonság megállapítására vezet. Ha 
a pseudosimetriás testekre a hot engedjük hatni, az optikai tulajdon
ságaik nagyon megváltoznak, de általában visszafordíthatok. Az 
maliák túlzottabbak lesznek, vagy előtűnnek, ha a közönséges hőfok
nál nem mutatkoztak, és ha a hőfokot lehet elegendőleg emelni, oly 
állapot érhető el, melynél új optikai tulajdonságok nyilvánulnak, ezek 
azonban már minden magasabb hőfoknál állandók. A test megszűnt 
pseudosimetriás lenni, és a maga valósága simetriáját vette fel. Ez a 
valóságos simetria, melyet a hő idéz elő, mindig alantibb, mint a 
pseudosimetria.

Ebből azon fontos következtetés vonható le, bog}7 ha a hő eme
lése egy pseudosimetriás egyesülésben (Boráéit) valami magasabb 
simetriát idéz elő, ez a polimorfia tüneménye, és nem egyszerűen a 
háló-csoportosulásé.

69. §. Mimetes kristályok. Mimezia. Tschermak nemcsak ezen 
második kategória eseteit, de általában minden bonyolultabb pseudo- 
simetriára nézve a mimezia, mimetes kristályok kifejezést hozta a 
tudományba. Vannak példák, melyeknél még nincs is eldöntve, hogy 
szorosan véve 'Wyrouboff melyik kategóriájába tartoznak.

ano-

SHií#
223.

Leucit jól ismert példája a szabályos mimetes kiképződésnek 222. ábra. 
A fényes vezuvi kristályokon v. Rath észrevett ikerképzödést, melynél az ikerlap 
a Rombtizenkettős volna; minthogy ez anomália, a szögek pontos méréséhez 
fogott s meggyőződött, hogy azok a szabályos rendszernek nem felelnek meg. 
Azt is észrevette, hogy a síma lapokon lemezes szerkezet látható, s hogy e 
finom lemezek ikerszerüleg vannak összenőve. Az ikerlap olyan, mely a sza
bályos felfogásnál a Rombtizenkettős lapjának felelne meg. Rath négyzetes 
kombinációnak vette. Mallard optikai alapon a Leucit alkotó egyéneit mo- 
nokiinnak — Klein rombosnak — Lévy és Fouqtjé triklinnek veszi.

Perowskit 223. ábra mimetes szabályos. A hexaederes kristályok felü
letén látni finom kiálló részeket négyoldalú Prizma alakjában, melyek e°y 
lappárral a pseudohexaeder lapjaival parallelek. Ezen Prizmák gyakran talál
koznak 4*5° alatt. Az étetési idomok után Ítélve az alkotó egyének monoklinok 
lehetnek.
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JSIikrokUn 224-. ábra, külleme monoklin, de a kristály igen sok egyénből 
áll, melyek az ikerlap 010 szerint vannak összenőve oly módon mint az 
Albitnál (212. ábra), csakhogy míg az Albitnál a lemezek vastagok, a Mikro* 
klinnál végtelenül finomak, úgy hogy azokhoz képest bármily vékony vonal 
is vastag volna. A Mikroklinnál a két Véglap élszöge S9°40\ tehát nagyon 
közel derékszög, minél fogva rovátkok a gyű alakon alig vehetők ki.

A Senarmontit mimetes Oktaederje monoklin egyének ikeruövéséböl ke
letkezik (Grosse-Bohle) ; a Chabasit Romboederjét trikliu egyének képezik 
(Becke) ; a négyzetes Apoplnllit két külömböző ikertörvény szerint összenőtt 
monokliu egyénekből áll (Rumpf).

Pirit mimezia. Bombicci a bolognai Appeniuek (Monti della Riva) sötét
szürke miocenmárgájában bennött pirithexaederek között a mimeziának érdekes 
esetét fedezte fel nagy változatosságban s azok eltérőbb típusait a 225.226. ábra 
tíz példányában foglalja össze. A kristályok többnyire jók, élük olykor 2S mm. 
is megvan, fénylenek s a hexaederlap szerint könnyen, de érdesen hasadnak. 
Egészen simetriás - közöttük egy sincs, hanem vagy olyanok, melyeknél a 
Hexaeder közepét képezi a homogén és fénylőbb simetriás kocka,, de beszegve 
rostos leveles szövetű mimetes Pirittel, melynek fénye gyengébb. Etetés által a 
pseudosimetriásszegély még feltűnőbben tér el a simetriás magtól, a mennyi
ben ez sötétbarna és csaknem fénytelen lesz, míg a mimetes rész sem fényében 
6em szövetében változást nem szenved.

Változatlan kristály a 10. Ennél a fénylőbb rész a simetriás kocka, 
melyet mimetes, szegély vesz körül.

1. 2. 4. Etetett csiszolt lapok. A simetriás kocka feketés lett, míg a 
mimetes szegély a fényt és a rostos szerkezetet megtartotta. Részben kivehető 
a lapon a négyzet két átlója.

5. Egészen pseudosimetriás kocka, melyet az átlók négy olyan részre 
osztanak, mely 4 tetragonos Piramisnak felel meg, a melyek közösen egy síkot 
képezve úgy feküsznek, hogy csúcsaikkal egy pontban érintkeznek, oldaléleik 
pedig a hexaederéleket képezik.

3. Csücskés és szederjes felületű penetrációi keresztiker. Hasonló kép
ződés Piemont (Brosso) és Sardinia (Giovanni Bonu) Piritjei között is találtatik.

6. A lemezes szerkezetet mutató nem-étettett kristály.
7. Sajátszerü romboederes simetria, minélfogva ezen állásban is vau 

rajzolva. Etetve válik szét a simetriás és ,pseudosimetriás rész.
8. Ebírom egyén penetrációi ikre. Etetve.
9. Az elmosódott vonalak valami liuszonnégyest gyaníttatnak. Valószinüleg 

a Trapecoidliuszonnégyes.
10. A lap közepéből liáromlapú kis csúcs áll ki, mintha kisebb egyének 

bújnának ki a nagyból egy-egy liexaedercsúcscsal.

II
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70. §. A kristályodás régibb elmélete. A parametertörvény sok észleletből 
vonatott le, az ennélfogva tapasztalati törvény, de egyszersmind természet 
törvény is, mert bebizonyítható, liogy egy természetes elvből szükségképen 
következik.

Haüy szerint, ki a parametertörvényt a huszas évek elején állította fel, 
az így magyarázható: a kristály formált s egymással egyenlő részecskéből áll. 
melyek mint a téglák a falban összecsatolódnak. Ha a kristályról azt tesszük 
fel, hogy az ilyen módon parányi, de sok testecskébul rétegesen épül, abból 
következik, hogy a kristály sík lapokkal és bizonyos szögekkel jön létre, és 
hogy a lapok fekvése egészen a parametertörvényt követi.

2-29.227

Egyszerű példa a Gál Cilit, mi kocka alakban kristályodik. Lehetséges 
azonban az Oktaéder meg a Rombtizenkettős is, melyeket a Galeuitkristályou 
•olykor csakugyan találunk. Minthogy pedig a Galenit a kockalapok irányában 
hasad, tehát minden Galenitkocka végtelen sok kockaalakra felosztható, ilyen 
igen parányi kockából épült fel minden Galenitkristály, akár legyen aunak 
külalakja Hexaeder 227. ábra, Oktaéder 228. ábra vagy Rombtizenkettős 
229. ábra.

Először tehát az egyenlő parányi részekből a kocka épül, ha most 
a G kockalap mindegyikére oly réteg rakodik, mely egy részecskével mind a 
négy oldalán keskenyebb, akkor minden kockalapon egy négyoldalú piramis 
támad, melynek magassága félakkora, mint a kockáé.

Ezen fogyását a rétegeknek hosszban és szélességben Haüy dekrescencid-

ezen

nak nevezte.
Az Oktaédernél a dokresceucia a csúcsoknál következik be. Bekövetkez

het az éleken is csak úgy, mint a csúcsokon 1, 2, 3, l sat. sorában a részecs
kéknek, vagy váltakozva 2 és 3 j 2 es o sat. Ezen számok éppen úgy, mint a 
koefficiensek vi, v, p mindig rációnál számok.

71. §. A kristályodás újabb elmélete. Azon felfogás, hogy a kristály for
mált részecskékből úgy épült fel, hogy hézag azok között ue legyen, ma már 

talál tátik elfogadhatónak, mert kitűnt, hogy következetesen 
keresztül, és más tüneményekkel nincs összaugzásban. A tízika azt tanítja 
hogy minden részecskének térre van szüksége, melyben az megteszi azon rez
géseket, melyek mint fény, liö sat. hatnak; a gáz elnyeletés kristály által szín-

nem neiu vihető
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tén hézagot tételez fel, éppen így a rngalom tüneményei sat. Ennélfogva, 
szükséges a kristály legapróbb részecskéiről azt tenni fel, hogy oly testecskék- 
ből áll össze, melyek egymást nem érintik, de egészben úgy vannak rende
ződve, mint a dekrescencia elmélete tanítja. A lebegő testecskék tehát egymás 
iránt úgy állanak, hogy ugyanazon irányban a kristályban minden testecske 
a következőtől oly távban van, mint ez a harmadiktól, mint a harmadik a. 
negyediktől sat. Ilyen testecske a kristály molekula nevet kapja.

A molekula távjai oly parányiak, hogy azok egyesülését a szem foly
tonos tömegnek veszi még akkor is, ha mikroskoppal nézi. A kristály mole

kulának Haüy bizonyos alakot adott, az alaknak a mai 
felfogás szerint semmi jelentősége nincs. Hogy azonban 
a régi nézetből az újba menjünk át, képzeljünk minden 
alakult legkisebb részecskének középpontjában egy mo
lekulát, de a részecske határaitól eltekintünk. Most tehát 
van egy rendes szerkezet, mely lebegő molekulákból áll. 
Ezek mindegyike bír azon tulajdonsággal, hogy képes a 
szomszéd részecskéket vonzani és bizonyos irányokban 
és bizonyos távban tartani. Ezen távok ugyanazon vo
nalban molekuláról molekulára ismétlődnek. Példa a 
Barit 230. ábra, melynek parányi kristályában a mole
kulák ekként állanának össze.

Ilyen szerkezetnél minden kristálylap úgy tűnik fel, mint sík, mely a 
molekulák egész raját érinti, azok tehát úgy veszik ki magokat, mint egy sza
bályszerűen rendezett molekularendszer tangencial síkjai. A hasadássík, és min
den lehetséges kristálylap oly sík, melyet a molekulák nagyobb számára, 
keresztül fektetettnek gondolhatni, azok tehát molekulasikok. Azon egyenes, 
melyet több molekulán keresztül menőnek képzelünk, molekulavonalnah mond
ható. A kristály élek ennélfogva molekulás vonalak éppen úgy, mint a ten
gelyek.

Az egy síkba eső molekulák háló módra egyesülnek. A kristály minden 
rétege, melyet oly vékonynak gondolunk, hogy vastagságát csak egy molekula 
képezi, tehát egy molekulahálót képez.

A molekula szabályszerű rendeződése a kristályban kimagyarázza a) a 
kristálynövés tüneményét; bj a parametertörvény létezését; ej a hasadást. 
Továbbá összeköttetésben áll a simetriával és a kristály több más tulajdon
ságával. Ha a molekulák nincsenek szabályosan rendeződve, az anyag amorf 
állapotban van, mi a kristályosnak merő ellentéte.

72. §. A kristály növésének magyarázata. A kristály növése alatt a me
rev állomatba menő molekulák egymáshoz való parallel és szabályszerű csat
lakozása értendő.

Kezdetben egy molekulát kell képzelni, melynek meg van az a tulajdon
sága, hogy fel és le ugyanazon vonzást gyakorolja, de van egyenlő vonzása 
jobbról, balról, végre elől és hátul, mindössze tehát három vonalban, és minden 
vonal két vége felé. Ha most mind a hat ponton új molekula csatlakozik, a. 
növés első stádiumában egy kis molekularendszer támad, melynek alakja olyan 
lehet mint a 231. ábra. Ha a növés ugyanazon a módon tart, ha tehát az 
első molekularendszerhez más hasonlók csatlakoznak mind a hat említett
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irányban, ugyanazon alak, de nagyítva képződik, mert mindig hasonló rétegek 
rakódnak le.

A növés nem történik egyenlően minden irányban, gyakran megesik, 
hogy egy irány két vége felé több molekula rakodik, ily módón keletkezik egy 
(négyzetes) piramis 232. ábra.
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A növés sok esetben az említett irányokon kívül közbülső olyan irányok 
szerint is történik, melyek egyszersmind molekulái- irányok. Ennek eredménye 
adja a kocka képződését (233. ábra). Végre az imént említett két eset egye
sítéséből az olyan féle alakok támadnak, melyek úgy néznek ki, mintha egy 
kockából és egy erre rakott piramisból állanának (234:. ábra).

Ha azon molekulárvonalon, mely a néző felé irányul, minden molekula 
között az egyenlő távot a-val jelöljük, továbbá az egyenlő távokat a haránt- 
vonalon 6-vel, és végre a függélyesen c-vel, ezen három táv, ha milliméterek
ben fejeznők is ki, oly parányi volna, hogy azt képzelni sem volnánk képe
sek. Az arány azonban, mely e három táv között van, már számmal is 
kifej ezhető.

Ha a három molekulavonal helyzete ismeretes, akkor a kristály lapjá
nak helyzete egyszerűen mutatható ki.

231. ábra legyen a : b : c, akkor a
232. •
233. «
234. «

2c,lesz
lesz
lesz

a : b :
a : b : ooc és oo a : oob : c, végre 
a : b : ooc és a : b : c.

Ezen példákból kivehető, hogy miként lehet a parametertörvényt ki
magyarázni, világos, hogy az a molekulák szabályszerű rendeződésének követ
kezménye, s röviden így fejezhető ki: minthogy a molekulák a kristálynövé
sénél a külömbözö irányokban egyesen, kettősen, hármasán 
azonban csak egész számokbon rakódhatnak, a kristálylapok is csak olyan 
parameterviszonyokkal bírhatnak, melyek egész számokkal fejezhetők ki.

Vannak esetek, midőn ezen viszonyok nem ily egyszerűek, akkor a kris
tály szerkezetét rajzban előtüntetni nem igen lehet. Legyen tehát elég egy oly 
kristályra nézve, melynél egy lap a 3b : Őc aránynyal lép fel, azon rendező
dést kitüntetni, mely a raolekiüársikban a függélyes és a haránt tengely pozitív 
oldalán fordul elő (235. ábra). Itt az első molekulához fölfelé 10 molekula 
csatlakozott, míg jobbról csak hat. E közben azonban ezen két irány között a 
térben minden molekulához más annyi rakódott, mennyit a szabály kiván.

A kristály kész szerkezete olyan mint egy szabályszerű háló, mely tö
mérdek sok molekulából van szövődve. A háló szálainak nincs teste, azok a 
molekulák vonzásának maximumát fejezik ki, a háló csomói ellenben maguk 
a molekulák. A 236. ábra egy ilyen hálózat kis részét képviseli. Egy ily wo- 
lehulahálózaton keresztül sok síkot rakhatni, melyek mindegyike legalább is 
három molekulán megy keresztül. Minden ilyen sík a kristálynak egy lelietsé-

általában
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236.235.

ges lapja. Ezek között a liasadássikok az által tűnnek ki, hogy azokban a 
molekulák a legsűrűbben torlódva mutatkoznak. A 236. és 230. ábrákban a 
basadássikok azok, melyek a külső határral parallelek. Ebből kivehető, hogy a 
hasadássík gyakran a véglapokkal vagy a prizmalapokkal parallelek.

A molekulák rendeződése a szabályos rendszerben mind a három irány
ban egyenlően szabályos. Ha a kristály keljében valami molekula körűi egy 
gömbfelületet képzelünk, az ugyanegyütt egész egy csoportjával találkozik a 
molekuláknak, melyek a gömbfelületen egyenlően vannak eloszolva.

A kétféle tengelyű rendszerekben a rendeződés csak az alj-sík irányában 
szabályos. Ha ezen síkban valami molekula körül kört úgy vonunk, hogy az 
egy másik molekulán is keresztül menjen, ezen kör egyszersmind több más 
molekulát is érint egyenlő közökben; ellenben függélyesen ezen fösíkra a mo
lekulák rendeződése nem szabályos.

A háromféle tengelyű kristályoknál nincs oly sík, melyben szabályos 
volna a molekulák rendeződése.

Azon ok, mely előidézi, hogy a molekulák egymás iránt így foglaljanak 
állást, hogy a simetriáuak ezen vagy azon neme jöjjön létre, magukban a mo
lekulákban kell, hogy létezzék. A molekuláknak tehát bizonyos benső szerke
zetet kell tulajdonítani, melynél fogva a vonzó és taszító erők bizonyos irány
ban erősebben, másban gyengébben hatnak (Tschermak).

Tó. §. Projekció. A kristály nem úgy van rajzolva a tudományos muukákban, 
mint a hogy valóban látjuk. Ha a perspektíva rendes szabályai szerint készül
nének, az élek párhuzamossága nem tűnnék ki; minélfogva a kristályképek a 
parallelperspektiva alapján állíttatnak ki. Ennek megfelelőleg a kristályt egy 
sík elé téve képzeljük, melyre minden csúcspontból egy függélyest gondolunk 
huzva. Ha ezek végpontjait vonalakkal úgy kötjük össze, hogy a kristály élei
nek feleljenek meg, megkapjuk a parallelperspektivás projekciót.

A projekció ezen neme azonban nem elégséges, hogy a kristály zónáinak 
teljes áttekintését nyújtsa, vagy hogy a szögviszonyokat világossá tegye. Ezen 
célra a séma szerint szerkesztett projekció szolgál, miuek két neme van jelenleg 
használatban.

{

5

I£ Az egyik a vonalas vagy a horizontál projekció. E szerint a lapokat mint 
vonalakat vetítjük. A kristályt úgy állítva képzeljük, hogy a meglevő vagy 
lehetséges lapjainak egyike a vetitési síkkal, tehát a papír lapjával parallel 
legyen. Ez után a kristály minden lapját párhuzamosan eltoltnak gondoljuk, 
míg mindannyian egy, a projekciosíkon kívül eső ponton mennek keresztül. 
Ez által minden lappárból egy lesz, és ezen lapok aztán metszik a papírlapot 
vonalakban, melyeket kihúzunk. Azon lap, mely a projekciosíkkal parallel volt 
állítva, ezen rajzban nem is jelenik meg.

Képzeljünk egy kockát vetítve valami síkra, mely a lappárainak egyiké
vel párhuzamos, akkor annak projekciója egymással szemközt fekvő két füg
gélyes vonalból áll, az oktaederlapok o négyzetet adó vonalakat adnak (237.

v
r

i
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238. ábra). Ha a barit kristályt vetít
jük 230. ábra oly módon, hogy a sík

o

P

cl

k lappal legyen párhuzamos, a P lappár egy horizontál vonalat ad, míg a 
d lapok két vonalat adnak, melyek a rajz középpontjában egymást keresztezik 
240. ábra. A piramislapok z nc'gv vonalat adnak, melyek négy keresztmetsze
tet szolgáltatnak. Minthogy az M lap a zz' zónában fekszik, annak projekció- 
vonala azon átmetszetek egyikén megy keresztül. A megfelelő történik az o és 
o> vonalakra nézve. Hamar reá lehet jönni azon szabályra, hogy a projekció 
ezen neménél a zónák mint két vagy több vonal átmetszete jelentkeznek.

A másik a spherás (gömb) projekció: ennél a lapok mint pontok vetít- 
tetnek. A kristályt egy gömb belsejében képzeljük. Ha most a középpontból a 
kristálylapok felé függélyes vonalt huzunk, azok meghosszabbítva a gömb
felületet pontokban találják, melyek mindegyike egy-egy lapnak a fekvését, 
mutatja. 241. ábra adja a projekció spherát, melynek belsejében az Oktaédert 
gondoljuk. Az ivek a projekciopontok között a lapok normálszögeinek felel
nek meg.

A projekció ábrában magát a kristályt nem rajzoljuk, hanem csak a 
pontokat tüntetjük ki, melyek ezen a módou a gömbfelületen mutatkoznának. 
Ha zóna van, mint a 242. ábrával, azt kiemeljük az által, hogy az illető 
projekciopontokát egy vonallal kötjük össze, mely mindig egy legnagyobb kör. 
Az ilyen zónavonalak kihúzásánál a következőkre kell figyelni: a függélyesek,.
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melyek a központból a zóna valamely lapjára huzatnak, valamennyien egy oly 
síkban feküsznek, mely a középponton keresztül meg}*. Egy ily sík azonban a 
gömböt egyik legnagyobb körben metszi, ennél fogva minden zónavonal egy leg
nagyobb kör a proje'kciogömbön. A görbe zónavonalak körrészek gyanánt tűn
vén ki, cirkálómmal esinálandók.

Részletesen Miller-Grailich, Kristallographie pag. 1SS. Láng, Lelirbuch 
dér Krystallograpkie, 1S66. pag. 291. sat.;

>
Példa egy ilyen gömbös projekcióra a 243. ábra, melynek tárgya szin

tén a Baritkristály (239. ábra). Ezen kristályt képzeljük úgy fordítva, hogy 
P, d, d lapok vonallá kurtuljanak, és k a kép közepére essék. Ekkor a P és d 
illető pontja a kép szélére, tehát az alapkörre esik, a Pok és MKM zónák, mint 
egyenes, a többi zónák mint körrészek vetődnek. Az alak simetriája világosan 
tűnik ki.

Ezen projekciomódszer kényelmes és áttekintetes, a zónaviszonyok vala
mint a kristályok alaki meg fizikai tulajdonságaik között az összefüggés kitün
tetésére nagyon használható, minélfogva ezt ma úgyszólván kizárólag használják.

74. §. Zónakötelék. Minden olyan kristályrendszerben, melyben három 
tengely van, a lapok, melyek a legegyszerűbb paraméterrel bírnak, és a melyek 
ennélfogva primárlapoknak mondhatók, zónák (övék) által összekötődnek, me
lyek csakhamar szembe tűnnek.

!
Ha a 244. és 245. ábrában o-val jegyzett oktaederlapok a három tengelyt 

•ezen arányban metszik a : b : c, (Miller) ha tehát egyenkiut a mellső 4 lap
o' = a : b : c = 111 
o, = a■ : b : c'= 111

akkor a többi lapok parameteijei a következők
m =
'm =
r = ooa : b : 
r, = ooa : b :

'o = a : V : c = 1 II 
,o = a : b' : c'= ITTJ

I
c = 101 
c'= 10T

a : b : ooc =110 
a : b': ooc = lIO 

c = 011 
c'= OTT

a : oob: 
a : oo b: 
a : oo b : ooc = 100

\ P =
P> = 
a =
b = ooa : b: ooc = 010 
c = ooa: oob: c= 001

; I
t

És most a következő zónákat kapjuk 246. ábra.

zóna r o' a, o 
« r,o, a 'o 
« b o' p 'o

i
zóna c r b r,

« cp ap, 
« bma'm

zóna b o, p, ,o 
c c o' m o, 

< c 'o 'm ,o.
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Látni való, hogy egy ós ugyanazon lap több zónába is tartozhátik. A lap 
fekvése azonban teljesen adva van, ha az mondatik, hogy az két ismeretes 
:zóna keresztezésében fokszik. Ennélfogva

az a r
« b p « cin a 
« a b i c o' o
« a c « b o' «
« b c « a o' <1
« o' ,o « 'o ,o «
a o"o « o' 'o «

Ha tehát ismerjük a véglapok és a prizmalapok fekvését, akkor ismer
jük az oda tartozó piramislapok fekvését is, és fordítva, ha az együvé tartozó 
piramislapok fekvése ismeretes, akkor adva vau az odatartozó véglapok és 
prizmalapok fekvése is sat.

A gömb- vágj’ vonalas projekció által a zónaköteléket egyéb itt nem 
említett lapokra nézve is tisztába hozhatjuk.

A zónatörvény elméletét Ivarsten, von Láng, Groth, Liebisch bővebb 
kristálytani munkáiban találni; az indices számításait az élszögekből C. Klein 
munkájában «Einleituug in die Krystallberecknuugp Goldschsiidt, Ueber Pro
jektum und graphische Krystailberechuung, Berlin. 1SS7, Wyrouboff, Mamiéi 
Pratique de Cristallograpliie, PariB. 1SS9.

és c m zónák által határozva van az o' lap
« o' «
« m «
« p «
« r «
« a «
« b sat.

%

b) Kristály-halmazok.

75. §. A kristály-egyénekkel az alak meghatározására nézve 
ellentétben állanak a kristály halmazok vág}7 aggregátok, mert azok
nál az alakot egyenként lehetett meghatározni, ezeknél rendesen nem.

A halmazképződés alatt a gátolt kristályosodás eredményét 
értjük, midőn számtalan apró egyén egymáshoz tapadva és egymást 
az idő vagy hely szűke miatt a növésben akadályozva, képződött ki. 
Az alaki kiképződés ezen fokán álló ásványokat kristályos ásványok
nak mondjuk, s azoknál kettőre figyelünk: a) a külalakra és b) a szö
vetre, vagyis az egyének összenövésmódjára.

a) Az alak külső egészében nem bír fontossággal, az nem mér
tani, nincs is tudományos elnevezése, hanem összesen véve hason
lítjuk valami tárgyhoz, s akként nevezzük; például tű-, rózsa-, kéve-, 
szőllő- vagy ffirt-, vese-idomú ásvány. A kristályos ásványok ilyen 
külalakjait utánzó alakoknak is mondjuk.

P) A szövet vagyis az egyének összenövés-módja, háromféle 
lehet: szemcsés, leveles és rostos.

1. Szemcsés, midőn kisebb-nagyobb összetapadt szemekből áll 
(Kősó, süvegcukor, kanarai márvány, Alabastrom). Ha a szemek oly 
aprók, hogy csak nagyító üvegen látjuk, az ásvány tömött (Szarukö) ; 
ha a szemek közt csekély az összefüggés, földes'(Kréta); ha 
összefüggés sincs, poralakú.

Alakra nézve lehet a szemcsés szövetű ásvány csupa hasonla
tosságnál fogva gömbös, csap- vagy csepkő-idomú.

i

semmi
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2. Leveles, midőn kisebb-nagyobb levélkékből áll. E szövetet 
lemezes-, táblás-, pikkelyes-, héjjas- vagy kérgesnek is mondjuk. 
A levelek vagy szabadok vagy úgy lehetnek összenőve, hogy kis emlé- 
kezt^tésnél fogva képezik az ék-, legyező-, fésű-, lándzsa-, kéve- vagy 
rózsaidomú ásványokat.

3. Szálas vagy rostos, midőn az apró kristálykák egy vonalban 
vannak összenőve. Ha e vonalak külön állnak, a szövet szálas, ha 
össze vannak nőve rostos.

Alakra nézve a szálas ásványok hasonlatosság szerint lehetnek: 
haj-, tü-, huzal- (drót), agyaridomúak; vág}* pedig ha kis elágazást 
látunk: moh-, ág-, fa-, klárisidomúak. A fa-, cserje- páfrányalakú ásvá
nyok általában dendriteknek neveztetnek (Kéz, Mangánércek). Recés 
a szövet (gestrickt), ha a szálak recealakúlag vannak helyezve.

Rostos ásványoknál a vonalak néha sugarakként mennek ki 
egy középpontból, máskor egyközösek; a sugarasak képezhetnek 
csillagos-, fél- vagy egész gömbös idomokat. Ha több gömbnek 
részeit látjuk egymás mellett, úgy hogy egymáshoz nyomott szőlősze
mekre, vagy ha nagyobbak, a vese dudóvódásaira emlékeztetnek, lesz
nek fürtösszőllődedveséded-alakok (Kai ce dón, Vasércek); a még 
apróbb ilyféle dudoros felületit halmazásványt szederjesnek mondhat
juk. Az utánzó alakkal bíró ásványok szintén fordulhatnak elő mint 
bennőtt vagy fennőtt halmazok, miszerint az anyakőben ahhoz nem 
nőve, vagy az anyakövön ahhoz nőve képződtek ki.

76. §. Vaskos tömegek, hintett ásványok. Ha valamely szemcsés, 
leveles vagy szálas szövetű ásvány az anyakőben annyira gátolva kép
ződött ki, hogy semmi más alakot nem bír felvenni, mint azon űrét 
melyet kitöltött, vág}' pedig általában véletlen alakkal bír, azt mond
juk : vaskos tömegben vagy hintve fordul elő. Vaskos tömegben, vagy 
vaskosan ha nagyobb —hintve, ha kisebb mint egy mogyoró. (Hintve 
az Ezüst, Arany is gyakori.)

A Mészkőből vagy Dolomit sziklából ha egy darabot leütök, s kézi pél- 
dánynyá idomítom, ezen alak véletlen, s így alakra nézve vaskosnak mondom, 
míg szövetére nézve szemcsés lehet.

A poláros fényben biztosan lehet a halmazokat felismerni az u. n. a(j- 
(jregáX-polánmáq által. Ha a mikroskop alatt keresztezett nicolok között szintes 
síkban forgatjuk, ha csak nem izotropok, mindenkor bizonyos tarkaságot mu
tatnak, s nincs eset reá, hogy minden összehalmazódott apró kristály egyszerre 
mutatná a világosság minimumát, mint ezt az egységes kristály egy egész for
gatásnál négyszer teszi.

?

!
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!
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c) Amorf állapot.

77. §. Amorf vagy alaktalan ásványok alatt azokat értjük, me
lyek kiképződósében a kristályodásnak semmi nyoma, s így tehát 
nemcsak semmi szabályos geometriai alakj ok, de kristályos szövetük

i
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sincs. Tömegek egynemű, törésök csaknem mindenkor kagylós; a 
fényt egyesen törik, és a polárfényben izotropok. Amorf testek 
között vannak merevek (Obsidián, Opál, Gyanta sat.); de ilyenek a 
folyó és gőznemüek is (Higany, Víz, Petroleum, Bányagőz, Kör
lég sat.).

A merev amorf-testnél utánzó alak néha csak úgy előfordul
hat, mint a kristályos halmaznál: lehet az csepköidomu, veséded, 
szölőded, növényalaku (dendrit) sat., de leggyakrabban vaskosak; a 
lényeges külömbség pedig az, hogy tömegök egynemű, abban sem 
szernek, sem rostok vagy levelek fel nem fedezhetők.

Sok olyan test, melyet kristályodott állapotban ismerünk, bizo
nyos körülmények között az amorf állapotot felveheti s abból a körül
mények változtával ismét kristály odhal. Az amorf állapot lehet üveges 
és nem-üveges. Az üveges állapotot felveszi a test, midőn magasabb 
hőfoknál megolvadván, hirtelen kihűlés által merev állapotba megy 
át; a nem-üvegeset, mely kolloid vagy kocsonyásnak is mondható, 
felveszik, midőn nedves oldatból, az oldószer eltávolodása után meg
keményedvén, megy át a merev állapotba. Amazok általában az üve
gek vagy hialiii- emezek a ^orodm-amorf testek.

Hogy melyik osztályba tartozik valamely amorf test, azt csak annak 
vegytani összetételéből és az előfordulási körülményekből lehet megítélni, de 
reá tekintés által még a mikroskop segítésével sem.

Az üvegek több fizikai tulajdonságra nézve megegyeznek a sza
bályos rendszerben kristályodó testekkel, de külömböznek abban, 
hogy kristály-alakjok nincs s nem hasadnak. A tömöttség mindig 
kisebb, ha a test üveges állapotban van, s nagyobb lesz, ha a kristá
lyodott állapotot veszi fel; a térfogat ellenben nagyobb az üvegálla
potban, s kisebb lesz, ha azon test kristályodik.

Ilyen Malin amorf állapotba hozhatjuk az aszfaltot, a ként, a cukrot; 
ilyenben van a közönséges üveg, a kohó-salak, nemkülönben az ásványország 
üvegei: az Obsidián, Szurokkö, Tachilit sat. Ha ezeket megolvasztjuk és hirte
len kihűtjük, hasonló állapotban maradnak meg, mint a megolvasztás előtt; 
de ha lassan hütjük ki, fokozatosan a kristályos állapotba mennek át. A hir
telen kihűlt amorf-testeknél sok esetben lehet bizonyos mozgási folyamat nyo
mát látni, mely annak tömegében a megmeredés előtt véghez ment. Ez a 
fluidál vagy folyásossáai szövet. Az a külömbözö szín vágj’ a mállás külömbözö 
foka által, olykor makroskoposau is kivehető; de a mikroskop a legkisebb 
nyomokat is tisztán mutatja. Rendesen találunk az amorf-testben nagyobb- 
kisebb zárvány gyanánt vágj’ már készen volt kristályokat : ilyeneket akkor, 
ha a megolvadás utólag következett be, s valami ásváuj’ azon hőfoknál még 
nem olvadott volt- meg; vagy pedig olynkat, melj'ek az átmeués alatt az amorf 
állapotból a kristáljTosba képződtek ki. Az alakulás kezdetében levő átlátszó 
zárványok hristqllitofc-, a már kivehetőbb páránj’i kristályos alakok. wikroHtok-, 
és a nem átlátszó rendesen égj* központból szerte menő göndör hajszál alaknak 
tríchiteknek neveztetnek. (Különösen jellemzők az Obsidiáuban.) (90. lap) Ezen 
egyénisült zárványokon kívül nem-egyénisültek is vannak: üveg-, folyadék• és 
//dezárványok.

A fluidál szövetet a mikroskoppal vékonj’csiszolatokon nézve kiválóing 
a mikrolitok mutatjuk : ezek parallel feküsznek, hosszúsági tengelj’ök ugj’au-

Sxubó Jó/hcí. Ásványtan. 8
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azou irányban vau, s ez a tömeg folyósának az iránya is. Ha már ogy nagyobb 
kristály meg volt, a mikrolitok raja kikerüli, két felé oszlik, de túl az aka
dályon újból egyesül. Máskor egy hosszabb kristály-zárványt az áramlat ketté 
tör s magával ragad, de az összetartozás kétségtelenül kivehető, s a mikro- 
lit-ár egy ága a töredékek közé is kezd benyomulni. Vogelsang* különösen a 
Bazaltokra nézve, a melyekben üveges magmát már a természetben is találni, 
de megolvasztás által is elő idézhetni, három átmeneti fokozatot külömböztet 
meg: 1. a gömbös gramilácio. 2. A trichites zavarodás. 3. A felzites üvegtele- 
nedés (La grauulation globulitique. La turbatiou trichitique. La dévitrification 
felsitique), a mely utóbbi fokozat az üvegnél a fehér porcellános állapotnak 
felel meg, s csak erre következik a mikrolithos és a tiüajdonképen kristályos 
kiképződés. Ugyanez egyéb vulkáni kőzeteknél is hasonló módon fordul elő, s 
igy azok ásványainak képződésére nézve nagy fontossággal bír.

A víz-oldatból képződött vagy is jiorodin-nmori testek közül az ásvány- 
országra legfontosabb a kovasav, ez is meg van úgy amorf állapotban, mint 
kristályosban, a melyek közt átmenetek fordulnak elő. A polárfény hatás ezen 
állapotokról határozottan világosit fel bennünket: az Opál és Hialit izotro- 
pok, a Kalcedon ámbár igen ritkáu tökéletesen vízmentes, apró gömbölyű vagy 
finoman sugáros primitív testecskéket árul el tömegében. A Szarukö és a leg
több Jaspis a keresztezett uikolok közt valami gyenge, fehérkékes fényt, s hai- 
mazos szövetet mutat. A kovasav ezen külömbözö állapotaiban a legváltozato- 
zatosabb körülmények közt lép fel a természetben, melyek fontosságáról a 
kőzettani vizsgálósornál bőven vau alkalmunk meggyőződni.

Graham a kolloid testeknél azon nevezetes tulajdonságot fedezte fel, 
hogy midőn feloldva vannak, kisebb-nagyobb fokban képtelenek a testek lika
csain áthatni, ellenkezőleg a kristályosítható vagy Graham szerint kristalloid- 
test oldatával, melynek azon tulajdonsága van, hogy átjárja a kolloid test olda
tát s keresztül megy a testek likacsain is. Ha egy kristalloid és kolloid testet 
magában foglaló oldatot egy oly edénybe teszünk, melynek feneke vagy oldala 
likacsos (lehet pergamenpapir is), és ezen túl tiszta víz van, akkor a kristal
loid test egészen átmegy a likacsos diafragmán a tiszta vízbe, úgy hogy az 
edényben a kolloid test oldata egy maga marad vissza.

Ezen elválasztási folyamat (dialízis) a kristalloidok és kolloidok vépüle
tében bomlást is idézhet elő. Ha kálium- és nátriumsilikát oldatát dializáljuk, 
minden alkáli átmegy, s a kovasav feloldva marad vissza. Ezen a módon sok 
test, például a timföld, sőt még aluminiumsilikátok is oldatba jöhetnek, me
lyekről azt hitték, hogy a természet legoldatlanabb anyagai közé tartoznak.

Az ásványok képződése s bomlása tüneményei között több olyan, mely 
eddig homályos volt, a kolloid testek ezen tulajdonságából egyszerűen s kimeri - 
tőleg magyarázható meg. A kristalloid testek között is van fokozat, égjük köze
lebb áll e részben a kolloid testekhez, másik távolabb : így a káliumhidroxid 
és a káliumkarbonát kolloidabbak mint a nátriumnak hasonló vegyei, s ennek 
nyomán fejthető meg, hogy például a Földpátokból miért tárolódik el a 
Nátrium hamarább, mint a Kálium sat.

Egy további sajátság a kristalloid és kolloid testek között az, hopr a 
kristalloid testek vízzel bizonyos meghatározott s gyakran a hőfoktól is függő 
számban egyesüluek, míg a kolloidtestek azt látszólag minden arányban képe
sek felvenni.

i
:■

I

i

i;
H

1
i;
:

I
; j

■i:

• Sur les Cristallites. Études CriHtallo-génétiques, pár H. Vogelsang «Archivos 
Néerlandawes.* T. VU.
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Fizikai tulajdonságok.

78. §. Az ásvány fizikai tulajdonságai alatt azokat értjük, melye
ket észlelünk a nélkül, hogy anyagában változás történnék. Ilyenek: 
7. ci tömöttség, 2. az összetartás (kohezio), 3. az optikai, 4. a hóbeli, 
5. az elektromos, fi a mágneses, végre 7. az íz-, szag- és tapintat- 
beli tulajdonságok.

Ezek közül némelyik minden ásványra, más csupán kristályokra, 
•de van olyan is, mely csak* kisebb számú ásványra vonatkozik.

I. Tömöttség.

79. §. Fogalma. A tömöttség (sűrűség) alatt értjük az ásványok, 
viszonyos súlyát egyenlő térfogat mellett.'* A párolt vizet egységül 
véve, valamely ásvány tömöttségét (D) megkapjuk, ha annak általá
nos súlyát (P). a vele egyenlő térfogatú víztömegnek súlyával (p)
elosztjuk. D=i . A vele egyenlő térfogatú víz az, melyet, abba be
mártva, helyéből kiszorít; ennek súlya pedig a külömbség által tűnik 
ki a mérés között a levegőben és a vízben.

80. §. Meghatározása. A tömöttség meghatározására használjuk 
a liidrostatikai mérleget magában vág}* piknométerrel, a Mohs- vágj* 
Nicholson-féle areométert, a Jolly-féle huzal-spiral mérleget és valami 
sűrűbb folyadékot.

A) hidrostatikai mérlegnél (247. ábra) először is a kurta szárú 
•csésze ( B) alsó kampójára (h) egy hajszáit függesztünk s így hozzuk a 
két csészét egyensúlyba. A második teendő az ásvány absolut súlyá
nak meghatározása: e végből a hajszálhurokba teszszük az ásványt, 
s a levegőben mérjük meg, a nagy csészébe (A) annyi súlyt rakván, 
míg az egyensúly helyre áll. Ez lesz a P. Végre a levegőben lógó ásvány 
alá vízzel megtöltött üveget (k) tolunk, s az ásványt a viz színe alá 
bocsátjuk. Az egyensúly zavarodik, az ásvány könnyebb lesz, a sulyok
ból el kell venni, vagy lia azokat a nagy csészén .hagyjuk, a kis csé-

* Némely célokra az ásvány testek faj súly a liatároztatik meg, ez az abso
lut súly bizonyos térfogat mellett. így' például egy köbméter vagy köbláb 
Mészkő, Homokkő, Vaskő, Gránit, Kősó, Kőszén sat. mennyit nyom. Az 
Ásványtanban ezt nem használjuk, hanem csak a tömöttségét. A gramm mér
tékrendszernél a fajsuly és tömöttség számai összeesnek, de a font rendszerűéi 
egészen oltérnek.

8*
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szere kell újakat tenni, míg az egyensúly ismét helyre áll. Ezen utóbbi 
szám adja a kiszorított víznek súlyát (p), s evvel beosztva az általános 
súlyba, megkapjuk a tömöttséget.

Legyen a Topáz általános súlya S.75 gramm. A vízben mérve csak 
•5*25 gramm súly kell az egyensúly helyreállítására, a kiszorított víz súlya tehát 

P S . 75 
p 2.50

Ha az ásvány apró szemekben van meg, a piknométert használ
juk. Ez egv kis gömb, fújt üvegből (Q48. ábra egész nagyságban), 
melynek csücskébe termométer csőből készített s így közepén keresz
tül lyukas dugasz van beköszörülve.

i
,8.75—6.25=2.50. D=- =3.5. A Topáz tümöttsége 3*5.••

B!' i - ■ . ' • ' '
i

h

I

1
.

M8.• 24:7'.
1fl A mérésnél a hidrostaükai mérlegen ennek mindkét nagy7 csé

széje veendő; a műveletek sora ez.:
aj a piknométert megtöltjük páritott vízzel, bedugaszoljuk 

s itatós papírral külsőleg a víztől megszabadítva, rátesszük az egyik 
csészére s a másikon egyensúlyt állítunk elő.

b) A piknométer mellé tesszük a mérendő ásványszemeket, 
s újból helyre állítjuk az egyensúlyt, a szükségelt súly lesz az ásvány7 
általános súlya.

ej Levesszük a piknométert, félig kíöntjük a vizet, beletesszük 
az ásványszemeket, ismét csordultig töltjük vízzel, rátesszük dugaszát, 
s külsőleg papírral leszáritva, visszatesszük a csészére s újból meg
mérjük. A mennyivel kevesebbet nyom, lesz a kiszorított víz súlya.

A legpontosabb mérések a hidrostatikai mérleggel történnek.

*
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B) Az arcoméi er (940. és 950. ábra) egy üres henger, egyik 
'végén (c) megnehezítve, hogy függélyesen ússzék s ellátva két csésze-; 
vei, melyek közül egyik az ásvány felvételére a 
levegőben (n), másik a vízben mérésére (a) szol
gái : a felső csészét egy merev huzal tartja, mely
nek közepén egy, a normálponlot (m) mutató 
jegy van. Használatkor:

a) Meghatározzuk a normálsúlyt az által, 
hogy a vízben úszó areométer felső csészéjére (n) 
súlyokat rakunk mindaddig, míg az a normálpon
tig (m) sülyed, ez a normálsúly.

b) Levesszük a súlyokat a felső csészéről 
s az ásványt tesszük rá, ahhoz most annyi súlyt 
adván, a mennyi szükséges, hogy ismét a normál
pontig merüljön be. Ezen súlymennyiség levonva 
a normálsúlyból, adja az ásvány absolut súlyát P.

c) Az ásványt a felső csészéről levesszük s 
tesszük az alsóba, a mely némely szernél a henger felső, végén van 
behorpasztva (Mohs, 949. ábra), másnál az alsóhoz huzalok által 
erősítve s a könnyebb testek leszorítására olykor kosárral is ellátva 
(Nicholson, 950. ábra). Az ásvány a víz alá merítve, súlyából veszt. 
A felső csészén levő súlyokhoz tehát többet kell tenni, hogy az 
eszköz ismét a normálpontig süllyedjen. Ezen többlet a kiszorított víz 
súlya.

250.

Az areométert annak olcsósága ajánlja; már ismert ásványok tömöttségé- 
nek nem éppen pontos megtudására használhatjuk.

Legyen a Chalkopirit tümöttsége meghatározandó az areométerrel:
«) Az eszköz normál súlya............................................ 34.77 gr.
P) Az ásványhoz a felső csészén, hogy a normálpontig 

sülyedjen, kell ... 24.69 «
10.08 gr.

Levonva kapjuk a Chalkopirit általános súlyát.
}') Az ásványt az alsó csészébe téve, a fönebbi súly 24.69 gr.

•elég, kell hozzá tenni, úgy hogy az most kitesz.................... 27.14 gr.
Ebből levonom a ................................. .................. 24.69 «

............ 2.45 gr.

nem

A kiszorított víz súlya lesz............

C) A huzal-spirál mérleg (951. ábra). Vagy 95 centimeternyi 
rúdon ab, fölülről körülbelül d-ig leérő milliméteréé foktábla 
tükörlapon, s ft-nál spirál alakúlag csavarodó zongorahúr i megerő
sítve. Ezen csavarodás az, melyet felvesz midőn orsójáról letekerjük. 
Az acélhúr alsó végére finom platinahuzalt akasztunk, mely két kis 
üveg tányért, egyiket a másik fölött tart, és o, o'-nál jelzéke van (a 
mellékelt ábrában ez nagyítva külöu is látható). Az alsó tányér

van

i
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vízbe merül, mely egy pohárba van valamivel o' fölé töltve. Ezen 
pohár h tartója által ab rúdon feljebb és lejebb tolható. A mérésnél 
legelőbb is a jelzésre használt kis szintes huzal o állását figyeljük meg

a foktáblán az által, hogy a huzalnak köz
vetlenül látott részét egy látóvonalba hoz
zuk a tükörben megjelenő képével.

Legyen az állás 45 beosztási vonalnál; ez
után a felső tányérra a megmérendő ásványt tesz- 
szük és a tartót addig toljuk lefelé, míg a jelzék 
nyugton áll és a fokot leolvassuk, legyen 75. Az 
ásvány absolut súlya lesz 75—45=30. Ha az ás
ványt a vízben lévő tányérra teszszük, a jelzék 
emelkedik és a tartót ismét feltoljuk, inig a jelzék 
nyugton áll. Ez álljon be 69 osztási vonalnál, így 
a súly veszteség 75—69=0, és az ásvány tömött- 

30sége = —=5. A jelzék o' mindig valamivel a viz.
színe alá hozandó. Az ily méréshez csekélyebb 
tömöítségü testekből Va gramm, nagyobb tömött- 
ségüekből 1—2/a gramm elegendő. Az utóbbiak 
számára valamivel erősebb huzalt használunk.

Jolly spirál mérlege nem oly pontos, mint 
a hidrostatikai mérleg, de az areométernél jobb. 
Fő előnye, hogy a mérés csak néhány percig tart, 
tehát sokkal szaporább mint amazok.

j0) A tömöitség valami oly sűrűbb 
folyadék által is meghatározható, mely
ben az ásvány úszik, annak anyagára 
nincs hatással, és melyet hígítani lehet. 
Egy ilyen folyadékba tett ásványszem vagy 
úszik, vagy lebeg, vagy alámerül. Ha alá
merül, akkor nagyobb a tömöttsége mint a 
folyadéké s ez esetben végeztünk vele, a 
mennyiben ezen módszer nem alkalmaz
ható; ha nem merül alá, akkor kisebb a 
tömöttsége és most a munka folytatása, 
abban áll, hogy a folyadékot hígítjuk s ke
verjük, hogy sűrűsége egyenletes legyen, 
így elérhetni azt a sűrűséget, melyben az 
ásvány a folyadékban lebeg, tehát éppen 
akkora sűrűségű.

Több ilyen folyadék ismeretes, de legjobban 
a következő kettő válik be: a káliumhiganyjodid 3.19 tömöttséggel, melyet víz
zel lehet hígítani (Thoulet, Church SoNSTADT-féle folyadék), és a methilenjodid 
3.34 tömöttséggel, (melynél azonban a csekély állandóság esik kifogás alá); ez 
benzollal hígítható (BiuuNS-féle folyadék).

A folyadékot legegyszerűbben egy olyan választótölcsérbe tesszük, mely
nél az üvegcsavar a csőazáron kissé alább van, mint a tölcsér. A sokféle e czélra 
ajánlott edények egyikét a 252. ábra mutatja. Az ásványszemeket üvegruddal
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keverjük össze a folyadékkal és azt a mi leülepedett, a (h) csapon át bocsát- 
juk egy csúcsos pohárba.

Az ásvány lebegését mutató folyadék sűrűségének meghatározása történ
hetik a) pikrometerrel, b) valamely ásványnyal, melynek tömöttségét ismerjük, 
végre c) külön e célra berendezett mérleggel.

aj A piknométer súlyát, megtöltve az egyensürüségre hígított folyadékkal, 
a mérlegen tudjuk meg s arányba hozhatjuk a vízzel töltött piknométer 
súlyával.

h) Ismert tömöttségü ásványdarabkákat úgy keresünk össze, hogy azok 
egymástól a tömöttségben csak néhány tizedessel külömbözzenek. Ezeket sor
ban a folyadékba dobjuk mindaddig, míg olyanra találunk, mely nem úszik, 
hanem alásülyed a folyadékban, de csak annyira, hogy abban lebegjen, ekkor 
az közvetlenül adja a folyadék sűrűségét; ha pedig a fenékre száll, a tömött- 
sége nagyobb. Ezen esetben a folyadék tömöttségét két határ közé vontuk, 
melyek annál szűkebbek, mentői kisebb a kíilömbség a két utolsó ásvány tömött- 
sége között.

Goldsciimidt a következő ilyen indikátor-ásványsorozatot állított össze:
Tömöttsége

... 2.G17 
. 2.650
... 2.715 
. 2.S6S
... 2.916 
. 3.020

Töm ott Rege
Kén (Girgenti)...........................2.07Ö
Hialit (Waltsch) ...
Natrolit (Brevig) ...
Szurokkő (Meissen)
Perlit (Selmec)............
Leucit (Vezúv) ...
Adular (Gothard)  .................. 2.570

e) Egy ezen célra alkalmas mérleg* 253. ábra a következő berendezés
sel bír. .*1 állvány talpa a igazitó csavarral a mérlegnid és az állványszár sík-

Eleolit (Brevig) ... —
Quarc (Middeville) .......... .
Calcit- (Kabenstein)............
Dolomit (Rauris)...................
Prelmit (Kilpatrik)............
Aktinolií (Zillerthal)..........
Andalusit (Bodenmais)............3.125

2.100 
. . 2.246 

2.2S4 
... 2.307 

2.465

0

«i
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253.

* Westpiial mechanikus készíti Celleben (Hannover).
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jában szintes helyzetbe hozható, a szár pedig b csavar segítségével nyújtható. 
Az állvány tetején vau a mérlegrúd 7i, mely a sziutes élen c lebeg. A bal végén, 
hegyes uyujtváuya </ van, mely a rúd helyzetét jelezi; a jobb kar számozott 
részekre van osztva. Jobbról az utolsóról egy kampó csüng, melyre linóm pia- 
tiuadróton az üveguszó s egyúttal hómérő is illesztetik. A mérleg beigazítaudó 
oly módon, hogy a nyugvó rúd hegye d pontosan szemben maradjon a c jegy
gyei; ezután az úszót a kérdéses folyadékba bocsátjuk, mire a mérlegrúd fel
billen. Most a görbített drót «lovasokból» annyit teszünk a bevágásokba, míg 
a rúd ismét a kiindulási helyzetbe jut. Ekkor a súlyokat összeszámítjuk s a 
vizsgált folyadék tömöttségét közvetlenül megkapjuk.*

81. §. Általános mérési szabályok.
1. Hogy tiszta kristálydarabot válaszszunk, melyhez semmi ide

gen rész nincs tapadva.
2. Hogy a vízbe eresztvén, minden légbuborékot eltávoztassunk 

az ásvány s általában az egész bemártott eszköz felületéről.
3. Likacsos ásványokat célszerű porrá törni s vízben kifőzve 

mérni, hogy a légrészek eltávozzanak. Egész darab helyett ásványsze
meket használni a piknométerben, általában jobb eredményt ad.

4. A meghatározások többnyire +17C° hőfoknál, mint a leg
általánosabb szobamérsékletnél, történnek.

5. Ha valamely ásvány a vízben felolvad, akkor oly folyadékban 
mérendő, melyben nem olvad fel, és ekkor kiszámítjuk a tömöttségét, 
a vízét egységül vévén.

d
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1

\: í Az ásványok összeáUítva tömöttségök szerint.

Minthogy az ásványok meghatározásánál a tümöttség igen becses tulaj
donság, a jobban ismert fajok tömöttségéuek fokozatos összeállítása eseten kiút 
jó tájékoztatásul szolgálhat.

a) Ásványuk, melyek tömöttséye kisebb 
mint 1.

:

=-: !Í
p) A tömöttséy 1, vagy nayyobb. 
l'O Piroretinit, Bombiccit, Hartit, 

Bucaramaugit, Walchowit, Izolit, Chris- 
matit, Albertit, Succiuit, Copalit, Dop- 
plerit.

l’O—11 Jauliugit. 
l'l Retiuellit, Xiloretinit, Hircit, 

Grahamit, Naftniiu, Bathvillit, Tas- 
mauit.

l'l—1'2 Schererít, Euosmit, Disodil, 
Asphalt, Könlit.

1’2t-1'3 Piauzifc, Scheretiuit.
1’2—11 SasBolin.
1’2—l’ö Barnaszén, Feketeszén.
1’4—15 Mirabilit.
11—l'O Idrialit,
11—1'7 Authracit. •
1'5 Szalmiak, Tschermigifc. 
l’O—l'O Mellit.

:
0,0001 Hidrogén.
0,0008 Carboliidrogeu H4C.,. 
0,0013 Hidrothiousav HS. 
0,0010 Hidrophosphorsav H3P. 
0,0018 Szénsav.
0,0023 Hidrochlorsav.
0,0028 Kéuessav.

►

0*49—0-52 Piropissit. 
0-7 —0*9 Földolaj. 
0-8 —1-0 Tajtkő. 
0*S5—0-90 Ozokerit.

Urpethit. 
0*90—1*23 Elaterit. 
0-9 
0*916 
0-956

0-88

Krantzit, Zietriskit. 
Hatcliettin, Víz. 
Neft-Gil.

»

* Részletesebben Schmidt S. A Drágakövek. Budapest 1890.
*
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2G Aphtitíilit, Tlienardit, Singenit, 
Andesin, loJit, Mizzonit, Kaolinit, 
Quarc, Albit, Oligoklas, Euralit, Joliit.

2'G—2'7 Edingtonit, Borickit, Pék* 
tolit. Skapolit, Pharmakolit, Ripidolit.

2'G—2'S Kállait, Penniuit, Newtonit, 
Allopbit.

2'7 Stilpuomelan, Epiclilorit, Du- 
portait, Groppit, Neolit, Picroíluit, 
Pililit, Calcit, Plintit, Labradorit, Me- 
jonit, Voltait, Polibalit, Auortit, Alu- 
mian, Voltait.

2'7—2'S Steatit, Glauberit, Pblogo- 
pit, Iiopeit.

2'7—2'9 Procblorit, Paragonit.
2'7—3 Muskovit.
2'7—3'1 Biotit.
2'S Ivatapleit, Bcrillonit, Haidiu- 

gerit, Metabrusbit, Hialopban, Proso- 
pit, Nigrescit.

2'S—2’9 Lepidolit, Preliuit, Wolla- 
stonit, Piropbülit, Dolomit. Cliiolit, 
Cariophillit, Auhidrit.

2'9 Korundopbillit, Bementik Cbo- 
nikrit, Sellait, Aragonit, Simplesit, 
Eiitlirit, Cabrerít, Eudialit, Polliiéit, 
Leukophau, Spodiosit, Isoklasit, Kar- 
pliolit.

2'9—3 Kriolit, Paclmolit, Boráéit, 
Thomsenolit, Herderit, Phenakit, Geb- 
lenit, Pliarmakosiderit, Datolit, Hipo- 
clilorit, Margarit, Dauburit, Mosaudrit.

2'9—3'1 Ankerit, Melilit.
2'9—3'2 Turmalin.
2’9—3'é Amfibol.
3'0 Gilliugit, Lillit, Xantophillit, 

Melifanit, Waguerit, Ambligonit, For- 
bcsit, Szájbclyit, Monzonit, Cirrolit, 
Lazulitb, Cbondrarzenit, Tricbalcit.

3'0—31 Pirosmalit, Magnesit, An- 
tonit.

3’0—3'2 Monticellit. Fluorit, Lepi-
domclau.

3'0—3'7 Manganocalcit.
3'0—í'2 Wad.
3'1 Jobauuit, Hureanlit, Euklas, 

Glaukofan.
3'1—3'2 Baimondit, Köttigit, Cbur- 

cbit, Apátit, Jarosit, Cbildrenit, Tbu* 
ringit, Cbondroit, Andalusit, Auto- 
phülit, Spodumeu.

3'l—3'3 Skorodit, Enstatit, Helyit.
3'1—13 Gránát.
3'2 Spbeuoklas, Axiuit, Fibrolit, 

Joliustrupit, Zemerit, Hamlinit.
3'2—3'3 Forsterit, Ckrisolit, Kroki- 

dolit, Zoisit, Dioptas.

l'G Carnallit, Sterocit, Ulexit, Alu- 
miuit, Midlotonit.

l'G—1'7 Struvit, Borax, Kalinit, 
Boussingaiiltit, Apjolmit, Epsomit, Mas- 
kaguit, Ettringit.

l'G—l'S Alunogen, Mendozit, Au- 
tbracoxcnit, Allopban.

l'S—1'9 Melanterit, Fibroferrit.
1'9 Silvit, Evansit, Biberit, Fanjasit.
1'9—2'ü Schrötterit, Goslarit, Hidro- 

boráéit.
1-9—2'3 Opál.
2'0 Morenosit, Coquimbit, Diadocbit, 

Sepiolit, Cblorofalit, Hidrotalcit, ^lor- 
denit, LUneburgit, Aquacioptit.

2'0—2'1 Pikromerit, Polibidrit, Ni- 
trit, Botriogen, Copiapit, Kollirit, Mi- 
loscbit, Dermatin, Cbabasit, Ginebnit, 
Lewyn.

2'0—2’2 Gimit, Brusliit, Grafit, Kén, 
Stilbit, Cbrisocolla.

2'0—2'3 Felsőbányit.
2'0—2'Ő Lindáéként.
2’1 Fluellit, Romerit.
2'1—2'2 I-Ioulaudit, Pliülipsit.
2'1—2’3 Cimolit, Sodalit, Cbal- 

kantit.
2'1—2-4 Hmnboldtiu, Skolezit.
2'1—2'G Kősó.
2'2 Okcnit, Exnstilbit, Aualcit, Gis- 

mondiu, Natrolit, Nitratiu, Blödtit, 
Halloisit, Stübellit.

2'2—2.3 Laumouit, Saponit, Tridi- 
mit, Wawellit, Walcbowit.

2'2—2'(í Mesolit, Glaukouit, Fisclie- 
rit, Nosit.

2'2—2'5 Calcioferrit, Pitticit.
2'3 Jefi’ersit, Nefedieííit, Gipsz, Lö- 

weit.
2'3—2'4 'Brucit, Petalit, Apopbilit, 

Lapis Lazuli, Tbomsonit.
2'é Brewsterit, Mikrosmit, Goutbit, 

Hcernesit, Wapplerit, Xilotil.
2'á—2'G Harmotom, Pegauit, Len

éit, Karpbosiderit, Cancriuit, Haüynit, 
Ocbrau, Teratolit, Talkosit.

2 é—2'G Cbalkopbillit, Kouarit.
2'G Spadait, Ortoklas, Oldliamit, Sel- 

winit, Barrandit, Löwigit, Marialit, 
Sarkolit, Spbaerit, Kieserit.

2'G—2'G Ralstonit, Serpentiu, Vivi- 
anit, Nefclit, Dipir.

2'3—2'7 Alunit.
2'G—2'9 Pikrosmiu.
2'G—3 Hisingerit.
2'G—3'2 Picbroit.
2'G—3.G Gibbsit,

!

.

:
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4’1—4’4 Olivenit.
4'2 Sternbergit, Prostilpnit.
4’2—4'3 Pirocblor, Withorit.
4'2—4*4 Manganit, Turgit.
4'3 Adamit, Parasit, Bizrait, Cer- 

vantit, Zinkosit.
4'3—4'4 Tonuantit.
4 3—4'5 Stannit, Smitbsonit, Cliro*

3’2—3'4 Dufrenit.
3*2—3'5 Epidot.
3'2—3'6 Piroxen.
3'3 Connellit, Warwickit, Kakoxenit, 

Cronstedtit, TrÖgerit, Euchroit, Svan- 
bergit, Seybertit, Pliillit, Jadeit, Ba- 
bingtonit.

3‘3—3m4 Bhodizit, Astropliillit, Ve- 
zuvianit.

3'3—3’ő Diaspor.
3’4 Wöblerit, Arfvedsonit, Danalit, 

Hauerit, Yttroeerit, Mesitit, Piemontit, 
Safirin, Quarinit, Sussexit, Uranospinit, 
NatropbiUit. Cenosit.

3’4—3’Ő Hiperstlien, Auripigment, 
Kalamin, Titanit, Litiopbillit, Laugit.

3’4—3’G Rodoclirosit, Rbodonit, To
páz, Torberait.

3*4—3’S Triplit.
3'5 Arzeniosiderit, Howlit, Cblori- 

toid. Gyémánt, Realgar, Akmit.
3m5—3'6 Roselit, Kianit.
3-5—3-7 Keilbauit.
3'5—3’S Clmsoberill.
3’ő—4 Dufrenit.
3-5—4’1 Spinell.
35—4m2 Alianit.
3*6 Baritocalcit, Periklasit, Ardennit, 

Triploidit.
3’G—3'7 Strontiauit, Staurolit.
3*6—3’S Voltzit. Libetbenit.
3’G—4’0 Limonit.
3’7 Arzenit, Atakamit, Bromlit.
3’7—4’7 Psilomelan.
3’S Mészvollbortbit, Siderit, Anatas, 

Seborlomit, Aenigmatit.
3’S—3’9 Uranoplian.
3’S—í’O Brookit.
3’S—4’1 Willemit.
3 9 Cbenevixit, Cölestin, Brocbantit. 

Hortonolit, Hercinit, Nantokit,Wurtzit.
39—4’Ü Ludwigit, Durangit, Ala- 

baudit, Lievrit, Rcepperit.
3’9—4‘1 Knebelit, Korund.
3’9—4’2 Guramit.
4’0 Tagilit, Erinit, Perowskit, Ber- 

zeliit, Cubanit, Partscbinit.
4'0—4’1 Tepbroit, Fayalit.
4 0—4’3 Beudantit, Berthierit.
4’0—4’4 Pseudomalacbit, Götbit.
4’0—4’ő Gadolinit.
4’0—4’G Gabnit.
4’0—4’9 Plurabogummit.
4’1 Spbalerit, Thorit, Cornwallit, Ko- 

nicbalcit, Carminit, Disanalit.
4’1—4’2 Rutil, Tritomit.
4’1—4’3 Cbalkopirit, Klinoklasit.

<

1

mit.r: 4'3—4’G Barit.
4m4 Enavgit.
4’4—4'Ö Molibdit, Koppit, Xonotim.. 
4’4 — 5’1 Tetraederit.
4'ő Tsclieílkinit, Tamatinit, Báni- 

bardtit, Selen (y).
4’5—4’6 Kermesit, Pirrbotit, Co- 

vellit, Antiraonit, Magnesioferrit.
4'5—5 Menaccanit.
4’G Pentlaudit, Klaprotbit, Mimiim.. 
4’G—4’7 Bindlieimit, Zirkon.
4’G—4 9 Euxenit.
4’7 Bőméit, Kiscbtimit, Jakobsit,. 

Beyricbit, Binnit.
4'7—4'S Polimignit, Hausmannit,. 

Braunit, Troiiit, Molibdenit.
4’7—5 Cbalkostibit.
4’S Liwingstonit, Carollit, Pirotusity 

Cent, Sipilit.
4’8—4’9 Markasit.
4’S—5 Linnaeit.
4’9 Aescliiuit, Bastnesit.
4’9—Ő’O Greenockit. Polikras.
4’9—5*1 Crednerit, Pirit.
4’9—5’3 Monacit, Hematit.
4’9—5’4 Erubescit.
Ő’O Witticbenit,
Ő'O—5’2 Xantbokon, Franklinit. 
ő’l Stibiconit, Magnetit. 
ő’l—ő'3 Miargirit.
5’2—5’3 Senarmontit.
ő’2—ő’S Cotunnit.
ő’3 Sartorit, Zinkenit, Bayldonit.
5’3—ő’4 Embolit, Linarit.
6’3—5’G Millerit.
6’3—7’3 Columbit. 
ő’4 Plagiouit.
5’4—ő’ő Mikrolit. 
ő’4—5’7 Zinkit.
ő’Ő Kerargirit, Dufrénoysit, Valen- 

tinit.
ő’Ő—ő’G Rammelsbergit. 
ő’ő—G Jamesonit, Proustit.
Ő’Ő—ő’S Cbalkocit. 
ő’ő—Ő’9 Yttrotantalit. 
ő’G Rittingeril. 
ő’G—ő’7 Arzén, Jodargirit. 
ő’G—ő’S Samarskit.

■

í

I
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G’9-7-2 Zink.
70 Nádorit.
70—7'1 Mendipit.
7-0—7-2 Mimetit.
7-0—7-4 LöUingit,
7-0—7’5 Zorgit.
7-1—7-2 On.
7-1—7’I) Tantalit.
7-2 Matlockit.
7'2—7-3 Akantit, Argentit.
7-2—7'5 Wolframit.
7-2—7'G Tetradimit.
7-2—7-7 Domeykit.
7’3 Tapiolit.
7-3—7-6 Nikolit.
7-3—7-8 Vas.
7-4—7-6 Galenit.
7m5 Eukairit, Breithauptit.
7'6 A1 godonit.
7’6—SS Chausthalit.
7S Metacinnabarit, Lehrbachit, Skog- * 

bölit,
7- 9 Jóséit.
7 9—S’O Onofroit.
7'9—S’3 Silvauit.
S'O Naumannit, Massicot.
S’O—8’2 Cinnabarit.
S-l Tiemannit. Altait.
S’3—S’4 Hessit, "Wehrlit.
8- 4— 8-6 Whitneyit.
S’5 Plattnerit.
8- 7—9-02 Petzit.
SS Horsfordit.
9- 0—9-7 Uranit.
9’4—9S Discrasit.
9’7—9S Bizmut.
10- 1—11-1 Ezüst. 
lOS Avquerit.
11- 3 Ólom.
11 3—11'S Palládium.
13’ö Higany.
13- 7—14-1 Amalgam.
14- 19 Platina ^21—22).
15- 6—19-3 Arany.
19-3—21:1 Iridosmin.
22-6—22-8 Iridium.

5'6—6’2 GersdoríTit.
5-7 Eluocerít, Walpurgit, Pkfcniko- 

chroit, Anuorödit.
5-7—5-8 Pirargirit.
5'7—5'9 Bournonit.
5'7—6 Boulangerit.
5S Melasonit, Fergusonit, Hielmit. 
5’S—6’0 Bromargirit.
5S—6'1 Cuprit, Vauquelinit.
5- 9 Diapliorit, Bronginardit, Korinit. 
5’9—60 Glaukodot.
5’9—G'l Krokoit, Scheelit.
5’9—6'2 Arzenopirit, Descloizit.
6’0 Phosgenit.
6’0—6'2 Polibasit.
G’O—G’3 Kobaltit.
G’l Eulitit.
G'l—G’3 Tellur, Stromeyerit, An- 

glesit.
G'l—G’S Aikinit.
G'2 Allémontit, Puclierit.
G'2—6'3 Stefanit, Kobelit, Schwar- 

zcubergit.
G'2—6-4 Leadliillit, Freislebenit.
6'2—G’6 Guanajuatit.
6- 2—6-7 üllmannit.
6’3 Wolfacliit, Epiboulaugerit, Bun- 

senit.
6’3—6'4 Meueghinit, Geokronit, Li

li árkit.
05— 6.5 Emplekíit.
6- 3—6'7 Cosalit.
G'4 Caledouit, Attelesit, Kálóméi.
6-4—6-5 Cerussit, Bizmutin.
6’4—6'*6‘ Smaltit.
G’5 Monimolit.
6’5—7’1 Piromorphit.
G’6 Alloklasit.
6**6'—G'7 Antimon.
6'6—7’2 Vanadinit.
6’7 Berzelianit, Schiimerit.
6-7—GS Skufctemdit.
GS Bliagit, Ferberit.
GS—7’1 Kassiterit.
GS—7-2 Nagyágit.
G’9 Crookesit, Laurit, Chivasit, Réz- 

bányit.

i
i

«
'

i

I

;
:

Ezen vagy 651 ásványiaj közül: 
kisebb tömöttségü mint a víz ... 10 töinöttsége 0 — 10
tömöttsége 1 és 2 között 62

2 — 3 ...................... 197
3 —- 4
4 — 5.................... 88
5—6
6 — 7.................... 48
7— 8
8— 9.................... 11

3
2'10 — 11 ..........

11 — 13
13 — 14..........
14 — 16
10 — 17 ..........
19 — ói
22 — 23 .........

2
2141
1

52 1
1

23 1
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Legkönnyebb test a Hidrogén, iegtömöttebb az Irídium; amannak tö- 
möttsége a vizéhez hasonlítva 0,00008937; az Irídiumé 22,8. Tehát ez közel 
300,000-szer nehezebb mint a Hidrogén.

Az egész föld gömbnek, közép tömőt tsége = 5,5.

II. Összetartás.

82. 8. Összetartás (kohezio > alatt valamely test molekulái között 
létező vonzást értjük, melynek következtében az, lia túlerővel szét
venni akarjuk, egyszer nagyobb, másszor kisebb ellenállást tanúsít. 
A kísérletet főleg öt módon szoktuk tenni, miszerint az ásványra éllel 
(késsel, vésővel, lappal (kalapács fokával), hegygyei, hajlüással vagy 
etetéssel hatunk, s az így tett puhatolás eredménye gyanánt a követ
kező négy tulajdonság áll elő : a hasadás és siklás. a törés, a kemény
ség és ütésidomok. a szívósság és végre az étetésidomok.ü

83. 8. Hasadás. A kristályodott ásványok nagyobb részénél 
találjuk, bog}’ azok összetartása bizonyos irányokban gyengébb és a 
túlerő hatásának ott leghamarább engednek. Ezen készség bizonyos 
síkok irányában válni szét, neveztetik hasadásnak.

Háromra tekintünk a hasadásnál: az irányra, a fokra és a minő-
ségre.

a) A hasadás irányánál lényeges és fontos, hogy az mindig 
valamely kristályaink lapjának felel meg, s így a hasadás az alaki 
tulajdonságokkal a legszorosabb összeköttetésben áll. Innét a részle
tesebb jellemzésénél mondjuk is, hogy az hexaederes romboederes 
véglapos sat.i|

h> A hasadás fokozatait megkülömböztetjük a következő kifeje
zések szerint: 1. Igeitjól hasad: Csillám, Gipsz. Halit. Galenit. 
2. Jól hasad,: Fluorit, Barit. Anniból. ?>. Alig hasad: Gránát. Ara
gon it, Tetraedrit. k Nem hasad, csak törik: Arany, Pirit. Ilyen kri
stályos ásvány nem sok van.

ií
i-

A mellékkörülményektől azonban sok függ. így a Quarr. nagy darabbau 
alig mutat hasadást; vékony '.-.úszóit lemezen annak a romboederes hasadása 
oly éles és oly könnyen előidézhető. mint akár a Gáláinál íWbrlein párisi 
optikustól kaptam ilyen. lemezeket).

rj A hasadás-iap a minőség szerint lehet folytonos, megszakadt, 
egyenes, egyenetlen, sima, csikós; fényben is adhatja elő magát 
valami feltűnő.

84. 8. Hasadás! törvények. 1. Ha a hasadás 3 vagy 4 egynemű 
irányban van meg, egy egyszerű zárt alakot adhat, melyet hasadás- 
alak,laknak mondunk. El szögei ugyanazon anyagnál állandók, os 
olyanok, a minők' ugyanazon test; valóságos- kristályánál is-előfordul
hatnak. A hasadíEi alak ok esetben törzs-alakul vetetik.

-r

"t

s
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A Halit vagy Galenit 3 egynemű irányban hasadván, a Hexaedert adja. 
A Calcit bárminő alakban legyen is kristályodva, 3 egynemű irányban hasad 
s ad egy Pomboedert, melynek élszöge állandóan 105° 5'. Ilyen Romboederben 
kristályodva olykor már a természetben is találjuk. A Fluorit 4r egynemű 
irányban hasadván Oktaédert, a Sphalerit 6 irányban hasadva Iíombtizenket- 
tőst ad sat.

2. Ha a hasadás csak 2, vagy 1 irányban van meg, az nyilt- 
alaknak felel meg, s önálló hasadási alakot nem adhat.

3. Ha több, de nem egynemű irányban találunk hasadást, ezek 
különböző egyszerű alakok lapjainak felelnek meg, s ha ezen esetben 
kapunk is hasadási alakot, az összetett alak (Földpát).

4. Az egynemű hasadásirányoknál a fok és minőség is ugyanaz, 
a különnemüeknél különböző.

5. Valamint egyrészt áll, hogy a mi hasad, az kristály vagy 
kristályos test; de az ellenkező, hogy t. i. minden kristály vagy kri
stályos test hasad, nem áll, mert nem hasadó kristályos testek is
vannak.

}
.

■

í

<G. Amorf anyagnál soha sem találni hasadást.
Kiváló hasadás-irániyok. A különféle kristályrendszerekben következő- 

irányokban találunk kiváló hasadást:
1. A szabályos rendszerben O; ocOoo szerint gyakran;

ritkán.
2. A hatszöges rendszerben coP; ooP2; oP; ív szerint gyakran,

P; P2 szerint ritkán.
3. A négyzetes rendszerben ooP ; ooPoo; oP szerint gyakran;

P; 2Poo szerint ritkán.
4. A rombos rendszerben ooP; oP; ooPoo szerint gyakran;

a P; Pco; Poo ooPoo szerint ritkán.
o. Az egyhajlásű rendszerben ooP; oP; ooPoo; copoo szerint gyakran;;

a P ; — P; Poo; Poo ; — Poo szerint ritkán.
G. A háromhajlású rendszerben oP szerint gyakran;

a ooP'; oo'P szerint ritkán.

ocO

Példák:
New, ram/ határozottan nem hasadnak: 

Gyémánt (Carbonado)
Gránát
Hematit (több irányban levelesen 

elválik)
Kaolin
Lazurkő
Pirit
Öerpentin
Spinell
Tajték
Turmalin
Türkis
Vezuvián.

K/th cayy több irányban, de csak ali<r ' 
hasadnak:

A ragon it 
Haüynit
Komnd (Rubin, Sapíiir levelesen 

elválik)
Quarc
Phenakit
Titanit.

Eyy irányban igen jól hasadnak : 
Apophillit 
EukJas 
Lepidolit 
Taik 
Topáz.
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Három irányban hasadnak: 
Calcit 
Dioptas 
Nefeliu 
Spodumen 
Staurolith.

Négy irányban hasadnak: 
Fluorit 
Gyémánt 
Gipsz
Hemimorfit.

Öt irányban hasad:

Eyy irányban meglehetősen hasadnak:
Axinit
Berill (Smaragd)
Cordierit 
Olivin 
Prehnit.

Két irányban jól vagy eleg jól hasadnak:
Andalusit
Bronzit (egy irányban leveles)
Chrisoberiü 
Cianit
Diopsid (egy irányban néha leveles)
Epidot 
Hipersthen 
Malachit 
Natrolitk 
Nephrit 
Ortoklas 
Rliodonit.

85. §. Sikláslap, nyomásiker. A hasadáson kívül léteznek a kris
tályokban másnemű lapok is, melyek irányában szétválás, de a kül- 
erö egészen másnemű hatása által, idéztetik elő.

Anatas.

Hat irányban hasadnak: 
Sphalerit 
Zirkon.

! ! !!.

: 1;

'

r í;! 254. 255. 255.Mi

Ha Calcit hasadási Romboedeijét tompa élével lefektetjük, a felső paral
lel élre pedig kés élével függélyesen nyomunk 254. ábra, (a nyíl irányában), a 
kés behatol, mintha a Calcit nem is volna rideg. A behatoló él előtt fokozato
san új rétegek siklanak félre, és pedig a 255. ábra szerint jobbra, hol csak
hamar egy beálló szög keletkezik. Ez folytatólag annyira szaporodik, hogy az 
«lsiklott rész valóságos ikerképződésnek vehető 256. ábra. Ezen a módon töké-

ű!c%:!I ,rí
l fe: Ü:if- • g--

1
S.

257. 258. 259.

§
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lctes ikor mesterségesen idézhető elő; teljes befejezéséhez még csak az kell, 
hogy a kés behatolásától balra maradt részt hasítással eltávolítsuk.

Hasonló módon viselkedik a Nitratin és több más romboederes ásvány; 
továbbá a rombos Anhidrit, a monoklin Diopaid sat.

Iia egy Kősó kockát 257. ábra függélyesen két szemközti élre v (mit 
célszerű előbb kissé laposra faragni) a nyilak irányában szorítunk, a kocka két 
darabra válik szét; a válólap egyenes és a Rombtizenkettős lapjának felel meg 
/f). Ezen lap tehát a legkönnyebb siklási irány, s ennélfogva sikláslap (Gleit- 
tíache). A Kősónál meg van ilyen lap parallel a Rombtizenkettős minden lap
jával. Azt a természetben már a hegy nyomás által előidézve is találni s a 
rombdodekaederes sikláslap csak oly sima és fénylő mint a liexaederes hasa
dáslap.

86. §. Ütésidom. Némely ásvány hasadási lapjain valami hegy- 
gyei behatolva idézhetnie elő. Az ásványlemezt szintes alapra tesszük, 
arra acélhegyet (árt vagy tilt) állítunk és gyengén reáütünk. Ennek 
hatása az, hogy az ásványlapján a tüvégétöl kiinduló 6, esetenkint 
3 sugarú repedési csillag vagy néha más idom is keletkezik.*

Csillámon, 25H. ábra, hegyes tűvel hat sugarú csillag keletkezik, melyből 
az egyik a főropedési vonal, a monoklin ásvány simetriasikjával parallel; a más 
kettős lépcsős és egyéb olyan kristálylapoknak felel meg, melyek a oP (001) 
és a Prizma (110) zónájában feküsznek. Tompa tűvel nyomva szintén egy 
6 sugarú csillag támad 259. ábra, melynek sugarai azonban az élőbbén iektöl 
30°-kai térnek el. Ezen nyom ás idom repedései parallelek egy háránt Prizmá
val (102) és két Piramis (133) lappal, egészen úgy, mint ez a Csillámuak a 
•természetben előforduló szétválásain látható.

i

;

I

261.

A Coléit hasadáslapján ogy monosimetrás ütésidom keletkezik 260. ábra, 
moly két a romboederélekkel parallel repedésből és azok között a — hB. lapjá
nak megfelelő linóm ikerlemez rendszerből áll. Itt ugyan együtt a részecskék 
szétválnak és az iker helyzetbe tolódnak. A Calcit prizmalapján ötös sugarú 
idom támad, mint a 260. ábra alsó részén látható, a repedések parallelek oR, R 
és ooP2 lapokkal. A Calcit Véglapon az ütésidom háromsugarú 261. ábra. Az 
idom a lap karakterének felel meg.

A Kősó lapján az ütésidom négysugarú 262. ábra, két oly repedés által 
idézve elő, melyek a négyzet diágonáljainak felelnek meg. Minthogy a repedé
sek a vizsgált kockalapon függélyesen állanak, itt is úgy mint a nyomásidom-

* RiíUSCH-féle ütés idomok, ki azokat felfedezte.

I
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\

263.262.

nál (257. ábra) a ocO lappal parallelek. A Kősó Oktaéder lapján az ütésidom: 
liú rom sugarú 263. ábra; és minthogy azok függélyesek az összaláklati élre 
(113): (100), ismét parallelek a Rombtizenkefctős (110) lapjaival.

Gi])szm is kapott Reusch úgy ütés mint nyomás által határozott siklás
lapokat.

Az ütésidom kísérletek azonban sikeresen csak a lágyabb anyagú ásvá
nyoknál s ennélfogva szűk körben alkalmazhatók.

87. §. A törés. Ellentétben a hasadással törésnek akkor van 
kelve, ka valamely nem kasadó ásványt, vagy kasadót, de a kasadás
irány ellenében ütjük szét. A törésnél keltőre tekintünk: aj a felület 
idomára, b) kinézésére.

a) A törés a felület idoma szerint: kagylós, egyenetlen, egye
nes vagy horgas. A kagylós törés olyan mintha kagylót nyomtunk 
volna az ásványba (Obsidián, Üveg, Szurok, Asphalt). Az egyenetlen 
gyakrabban (Mészkő, Quarc); az egyenes ritkán (Kalcedon, Ólom
fark) ; — a horgas (bakig) csak nyújtható fémeknél találtatik.

b) A felület kinézése szerint a törés sima; szálkás, ka a törés
lapon félig elvált részecskék maradnak vissza, melyeknek élei világo
sabbak mint az ásvány egyebütt (Anhidrit); földes, ka a töréslap fény
telen s jiorminőségü (kréta).

88. §. A keménység. Az ásványok keménységre nézve is külöm- 
böznek; ezt tapasztaljuk, ha egyiknek például az a ásványnak a 
kegyével behatolunk a b ásványba; ka megkarcolja úgy, hogy por 
és mélyedés támad, akkor az a keményebb. Erről bővebben az által 
győződni meg, hogy a port lefújjuk, sőt az ujjal gyengén le is töröl
jük, a mely esetben a mélyedésnek kell látszani legalább is nagyító
val. Az ellenpróbát is megtesszük azáltal, hogy most a b kegyével 
csinálunk nyomással húzást az a lapján, s a netalán képződött port 
(mi magától a 6-től leket) letörüljük. Hogy e tulajdonságot az ásvá
nyok leírásánál célszerűen lehessen használni, 10 különféle kemény
ségű faj van összeállítva, mint rendes keménységi fokozat, s a többi
nek keménységét ezek egyikéhez vagy másikához hasonlítjuk.
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6. FöldpáL
7. Quarc.
8. Topáz.
9. Korund. 

10. Gyémánt.

1. Slealit.
2. Gipsz vagy Halit.
3. CaMt.
4. Fluoril.
5. Apátit.
Ezeket úgy állította össze Mons (1820), hogy minden számot a 

következő nagyobb megkarcol: az első szám tehát a leglágyabb, a 
10-ik a legkeményebb.

Előforduló esetekben a kérdéses ásványnyal megkarcoljuk egyiket a hátsó 
keménységek közül, például a Quarcot, ha ezt nem karcolná, vesszük a Föld- 
pátot; ha ezt sem, az Apatitot. Tegyük fel: ezt megkarcolja, tehát ennél ke
ményebb. Most azt kell tudni, hogy viszont a Földpút karcolja-e ásványun
kat ? Ha nem, úgy keménysége a Földpáté és Írjuk: K : 6; ha megkarcolja, 
keménysége 5 és G között van, és azt némelyek így írjak K : 5,5., mások pedig 
5—0, azaz 5 és (» között. Még részletesebben 5*2 is iralik.

Sok eset van arra, hogy a keménység ugyanazon ásványnál is többféle; 
nevezetes e tekintetben a Kianit, melynek a hasadás irányában K : 5, az osz
lopéleken 7. Úgy szintén a Gipsz, a Calcit, Galenit sat. külömböző irányban 
észrevehetőleg külömböző keménységet mutatnak.

Ha a keménységi fokozat nincs kéznél, következő módon is lehet némi 
tudomást szerezni: az első fokot (Steatitot) körömmel könnyen, a másodihat 
(Gipszet) nehezen, de ludtollal még lehet karcolni; a harmadikat (Calcitot) 
tollal nem, hegyes vassal könnyen, a negyediket (Fluoritot) nehezebben lehet 
karcolni. Az ötödiket (Apátit) vas nem karcolja, de acéllal tüzet nem ad.

A hatodik tüzet kezd adni, s annál inkább a következők.
Az első öt fok nem karcolja az üveget, az utolsó öt igen. Az üveg, bár 

nincs a Mons skálában, gyakran használtatik. Erre két sajátsága ajánlja: kéz
nél van, meg hogy rajta a legfinomabb karcolás is biztosan kivehető. Kemény
sége átlag 5*5. A 0 fokozathoz az Obsidiánt is veszem; jobb mint a felpattogzó 
Földpát.

Az utánzóit drága-köveket mind meglehet 7-tel (Quarc) karcolni.
A valóságos, de másodrangú drágakövek keménysége G—7 ; az elsőrendűeké 

8-nál kezdődik.

Az ásványok összeállítva keménységök szerint.

, Tő. Apjohnit, Piauzit, Euosmit, 
Oloui, Felsőbányát, Víz (jég), Jefiersit, 
Pililit, Teschemacherit, Nefedieffit, 
Boklasit.

TŐ—2. Nitratin, Mi rabi üt, Aluno- 
gen, Eritlirit, Gipsz, Trinkerit, Beal- 
gár, Walchovit, Auripigment, Tetradi- 
mit, Corellit, Silvanit, Szakinak, Mi- 
loschit, Chlorophalit, Kerargirit, Tal- 
kosit, Vivianit.

Tő—2’ő. Kén.

1—2.
O’ő—1. Bombiccit, Dopplerit, Ficli- 

telit, Hartit, Ixolit, Űlexit, Pickeringit, 
Carnallit. Sassolit, Strígovit, Aphrosi- 
derit, Hörnesit.

1—TŐ. Ozokerit, Idrialit, Molibde- 
nit, Nagyágit, Sternbergit, Kermesit, 
Embolit, Thermonatrit, Nátron, Steatit, 
Tirolit.

1—2. Albertit, Tschermigit, Grafit, 
Wehrlit, Aluminit, Calomel, Bischofit, 
Molibdit, Proclilorit, Vermikulit, Hal- 
loisit, Neolit, Pirophillit, Kollirit, Och- 
ran.

2-3.
2'0. Hidrotalcit, Chalkophillit, Stru- 

vit, Stercorit. Nitrit, Hidroboracit, 
Tavlorit, Glaukonit, Lillit, Duporthit, 
Nigrescit, Humboldtin, Melanterit,

1—2‘Ő. Betinellit, Haidingerit. 
T2. Arzeniosiderit.

Szabó József. Ásványtan. 9
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Ziuk, Ón, Livingstouit, Emplectit, 
Pirostilpnit, Silvit, Gearksutit, Tellu- 
rit, Massicot, Auricalcit, Cabrerit, Tas- 
manit, Autimonit, Bizmutiu, Xautlio- 
kouit, Thomseuolit.

2—2’5. Selcn-Tellur, Tellur, Bizmut, 
Argentit, Akantit, Ciunabarit, Miargi- 
rit, Freislebenit, Aikinit, Proustit, Rit- 
tingerit, Stefauit, Nautokit, Daubréeit, 
Pirolusit, Senarmontit, Hidrozinkit, 
Liebigit, Muskovit, Lanarkit, Moreuo- 
sit, Kalinit, Goslarit, Epsomit, Lecon- 
tit, Coquimbit, Fibroferrit, Botriogen, 
Mellit, Ettriugit, Johannit, Pbanna- 
kolit, Sckwartzenbergit, Brushit Wapp- 
lerit, Autiinit, Lirokonit, Torbernit, 
Zeuuerit. Lindackerit, Borax, Penni* 
nit, Maskagnit, Ripidolit, Diabautit, 
Epichlorit, Sepiolit, Kaolinit, Teratolit.

2—3. Miniurn, Bromirit, Polibasit, 
Gay-Lussit, Alumián, Bertliierit, Jame- 
souit, Urauopbau. Pitticit, Poliliidrid, 
Uranospiuit, Urauosplnerit, Theuardit.

2—3’5. Gimit.
2'2—2'3. Wolchouskoit.
2’5. Korundophillit, Euralit, Tku- 

ringit, Spadait, Aquacreptit, Groppit, 
Picrotiuit, Simplesit, Forbesit, Pliar- 
makosiderit, Calcioferrit, Wbewellit, 
Menegkinit, Geocronit, Poliargirit, Ar- 
girodit, Halit, Ivriolit, Percilit, Claude- 
tit, Xantkosiderit, Brucit, Pirocliroit, 
Chalcophanit, Lansfordit, Carminit, 
Liuarit, Cbalkantit, Siugenit, Blödtit, 
Copiapit, Naumanit, Zorgit, Onofroit, 
Calaverit, Plagionit, Klaprotholit, Tie* 
ruannit, Pirargirit, Leadliiliit.

2’5—2'7. Galeuit.
2*Ő—3. Arany, Ezüst, Réz, Hessit, 

Petzit, Chausthalifc, Crookesit, Cbalko- 
cit, Stromeyerit, Binnit, Rézbáuyit, 
Cosalit, Kobellit, Bournonit, Boulan- 
langerit, Diapkroit, Matlockit, Mendi- 
pit, Valeutinit, Phosgenit, Ti’ona, Lan- 
thanit, Uranotbalit, Biotit, Paragouit, 
Klinoklasit, Phlogopit, Langit, Polilia- 
lit, Löweit, Caledouit, Pikromerit, 
Krokoit, Glauberit, Vauquelinit, Ko- 
narit, Ckonikrit, Pikrosmin. Hopeit, 
Trichalcit, Köttigit, Gummit, Meta- 
brusliit.

2’ő—3’ő. Gibbsit, Jarosit, Barit, 
Guanajuatit.

2-Ő-—4. Lepidolit, Serpeutin.
2’5—4‘5. Chloropál.
2 7. Plintit.

2'7—3. Vauadiuit, Anglosit, Stolzit. 
Wulfenit.

2'S. Delessit.
1

3—4.
3. Lepidomelan, Alfáit, Coloradóit, 

Moudozit, Romerit, Connelit, Allophau, 
Hisingerit, Gillingit, Jollyt, AUopbit, 
Dermatin, Borúit, Sussexit, Zinkosit, 
Diadocliit, Sartorit, Dufrenoitit, Jorda- 
nit, Enargit, Fluellit, Calcit, Dawso- 
nit, Bar isii it, Gauomatit, Astrophillit, 
Olivenit, Pachnolit, Metaciunabarit, 
Bronguiardit.

3—3'2. Raimondit.
3—3’5. Antimon, Schrötterit, Arnal- 

gam, Domeykit, Greenockit, Miller it, 
Beiricliit, Laurionit, Zinkenit, Ataka- 
mit, Pegauit, Aphithalit, Cölestin, Kie- 
serit, Cliurchit, Anliidrit, Zaratit, 
Bismutospbaerit, Witherit, Cerussit, 
Phceuikokhroit.

3—4. Tagilit, Tenorit, Tennautit, Te- 
traederit, Galenobismutit, Clialkostibit, 
Girolit, Kakoxenit, Sziijbélyit, Voltait, 
Löwigit, Warwickit, Mordcuit, Stilpno- 
melau.

3'2—4. Wawellit.
3’ő. Arzén, Allemontit, Schwyuit, 

"Wliitneyit, Barnhardit, Guejartit, \Vit- 
ticlienit, Famatinit, Epigenit, Walpnr- 
git, Borickit, Howlit, Roselit, Hidro- 
magnesit, Mimetit, Cronstedtit, Ada- 
mit, Descloizit, Mészvolborthit.

3’5—4. Veszelyit, Euckroit, Dufre- 
nit, Nádorit, Cuprit, Chiolit, Wurtzit, 
Brocbantit, Aluuit, Cbalkopirit, Spba- 
lerit, Dolomit, Mesitit, Pentlandit, 
Discrasit, Siderit, Aragon it, Malacbit, 
Evansit, Stroutianit, Azurit, Houlau- 
dit, Laumonit, Stilbit, Piromorpbit, 
Skorodit, Callainit.

3’5—4'5. Pirrliotit, Clienevixit, Ma* 
gnesit, Beudantit, Rbodocbrosit, Mar- 
garit. Attelestit.

' i.

í

'

í

4—5.
4. Libetbenit, Variscit, Spíerit, Al- 

godonit, Cubauit, Stannit, Hauerit, 
Puclierit, Troilit, Fluorit, Bindbeimit, 
Fluocerit, Manganit, Spaerocobaltit, 
Baritocalcit, Krokidolit, Leucopbauit, 
Mosandrit.

4—4’6. Karpbosiderit, Platina, Fer- 
berit, Palládium, Bromlit, Voltzit, Te- 
traederit, Tennautit, Ziukit, BLsmutit,

i
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bingtonit, Anthopbiliit, Nefelit, Soda- 
lit, Haüyinit, Danalit, Tepliroit, Roep- 
porit, Meionit, Mizzonit, Gehlenit, Ma- 
rialit, Allanit, Borillonit, Fergusonit.

5’5—6-5. Opál, Hematit, Magnetit, 
Franklinit, Rkodonit.

G—7.
6. Jakobsit, Pseudobrookit, Eudidi- 

mit. Orioklas, Guarinit, Hidroclilorit, 
Monzonit, Lavenit, Arfvedsonit, Cata- 
pleit, Kaliopliillit, Mikrosomm.it, Sar- 
colifc, Sipüit, Columbit, Tapiolit, An- 
nerödit, Kállait, Ambligonit, Skutte- 
rudit.

6—6-5. Tantalit, Skogbölit, Pirit, 
Markasit, Magnesioferrit, Braunit, Ru- 
til, Petalit, Polianit, Hialopban, Mik- 
roklin, Albit, Anortit, Akmit, Glau- 
kophan, Cappelinit, Helyit, Zoisit, Pre- 
nit, Chondrodit.

6—7. Irídium, Pliillit, Iridosmiu, 
Sperrilit, Kassiterit, Oligoklas, Forste- 
rit, Trimerit, Fibrolit, Epidot, Ardenit.

6’5. Keiliauit, Polimiguit, Euxenit, 
Pollucit, Kuebelil, Vesuvianit, Piernon- 
tit, Chloritoid.

6-5—7. Diaspor, Spodumeu, Jadeit, 
Partschiuit, Chrisolit, Gadoliuit, Axiuit.

6- 5—7-5. Gránát.
7— 8.

7. Quarc, Tridimit, Zunyit, Boráéit.
7— 7-2. Danburit.
7—7-5. Jolit, Scliorlomit, Staurolit, 

Turmalin.
7-5. Laurit, Zirkon, Andalusit, Euk- 

las, Safiriu.
. 7’5—S. Gahnit, Berill, Herciuit.

8— 9.
S. Rhodizit, Topáz, Spinell.
S-5. Chrisoberill.

Pirosmaltit, Epistilbit, Pliilipsit, Le- 
•wyn, Ediugtonit.

4—5. Xeuotiin, Triploidit,Vas, Pluni- 
.bogimmit, Horsfordit, Friedelit, Stiibe- 
lit, Seybertit, Gmelinit.

4-^5'5. Triplit, Pseudomalachit, Eri- 
nit, Corinit, Safflorit, Wolfacliit.

4- 5. Yttrocerit, Cervantit, Crednerit, 
Párisit, Eulitit, Cormvallit, Bayldonit, 
Barraudit, Harmotom, Gismondin, 
Hamlinit, Polidimit, Alloklasit, Proso- 
pit, Ralstonit, Konichalcit.

4’5—5. Okcnit, Apophillit, Wollasto- 
nit, Kalamin, Litiophillit, Natrophil- 
lit, Childrenit, Sclieelit, Cuprotungstit, 
•Cuproscheelit, Tissonit, Stibiconit.

5—G.
5. Apátit, Brewsterit, Spodiosit, Rlia- 

•git, Duraugit, Svaubergit, Ludwigit, 
Glaukodot, Sellait, Torit, Smithsonit, 
Pectolit, Dioptas, Melilit, Faujasit, Me- 
•solit, Berzeliit, Hielmit, Herderit, Hat- 
cliettolit, Hureaulit, Fiscberit.

5— 5’5. Wagnorit, Wolframit, Hüb- 
nerit, Nikolit, Ullmannit, Löllingit, 
Hausmannit, Plattnerit, Götliit, Limo- 
nit, Titanit, Karpholit, Lazulit, Meli- 
pliauit, I-Iialotekit, Mouticellit, Dato- 
lit, Analcit, Natrolit, Skolecit, Thom- 
.sonit, Monacil, Piroclilor, Yttrotantalit.

5—6. Cirrolit, Períklas, Manganosit, 
Ilmeuit, Turgit, Psilomelau, Andesiu, 
Labradorit, Hiperstlien, Piroxen, Ro- 
.senbuschit, Disanalit, Amfibol, Mcla- 
nocerit, Cariocorit, Cancríuit, Werno- 
rít, Monimolit, Samarskit, Aescliinit, 
Polikras.

5—7-2. Kiauit.
5-4—6. Lievrit.
5-5. Perowskit, Roméit, Urauit, Broit- 

liauptit, Linuaeit, Carrollit, Cobaltit, 
Buuseuit, Chromit, Enstatit, Cenosit, 
TscholTkinit, Corit, Noselit, Willemit, 
Mikrolit, Zepharovicliit.

5-5—6. Leucit, Splienoklas, Brookit, 
Oktaedrit, Milarit, Smaltit, Arzeno- 
pirit, Rammelsbergit, Wölilerit, Ba-

.1!
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9—10.
9. Korund. 

10. Gyémánt.

A keménységi fokozat szerint 667 ásvány fajhői esik:

1—2 közé 
•2—3 « ... .
3— 4* « _
4— 5 a ... .
5— 6 «

........ 71 6—7 közé... .
... 192 7—S a

........ 122 S—9 « ... .
77 9—10 «

........ 115 10 « ... .

67
— 17

4
l
1

9*
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89. §. Sklerometer. Finomabb mérésekre egy külön eszköz, a 
sklerometer, szolgál; ennél acéltü, Topáz, Korund vág}7 Gyémánt 
hegyeket használunk a karcolásra, de nem kézzel, hanem ismert su
lyokkal nyomva le, és kézzel vagy mechanikai készülék segítségével 
húzva az ásványlapot a tü alatt, úgy hogy ennek karcolása a kristály
lap felülete legkülönfélébb részein legyen-kitüntethető.

(

í' «

j. ü
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■
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2G4. álra. Sklerometer. Felül látható egy egyenlőkarú emeltyű, melynek 
egyik végén csésze van súlyok számára p, alatta pedig lefelé irányított tűhegy 
acélból vagy gyémántból. Az ásványlapot m asztalra szintesen erősítjük, és a 
kísérletnél a ic kocsi húzása által a tűhegy alatt vezetjük, ugyanekkor //-uél egy 
állandó súlyt hagyunk működni. A kísérlet minden ismétlésénél a tűhegyet 
jobban megterheljük ;>re rakott súlylyal, míg végre karcolás idéztetik elő. Így 
tehát a keménység súlyban fejezhető ki.

Kristálylapoknál a karcolást előbb egy kristályéi irányában idézzük elő. 
Egy beosztott kör, 2(iő. ábra, lehetővé teszi, hogy az első kísérlet után a kristály
lapot bizonyos fokra elfordítsuk és így az irányt megmondhassuk, melyben a 
kísérletezést folytatjuk. A kristálylap parallel tolására és a hasonló kísérlet több 
helyen ismétlésére s csavarok által állítható szánka szolgál. A lapokon keménysógi 
görbék adhatják elő magukat, melyeken maximumok és minimumok ismétlődnek.

Calvep.t és Johnson a sklerometemél az öntött vas keménységét 1000-nek 
véve, a fémekre nézve a következő értéket kapták, minek megfelelőleg a Mohs- 
féle fokozat is mellékelve van.

i

i

Sklerometer Mons Sklerometer
Arany 1G7 
Bizmut 52

Mons
Kovácsoltvas 984 
Platina 375 
Béz 
Ezüst

5 3—2-5
4*5—4 

3—2-5 
3—2-5

2-5
Ón301 27 2

20S Ólom 1G 1-5
••
...
...



mKEMÉNYSÉG.

A Mous-féle fokozatnak Frank szerint a következő súlyok felelnek meg 
ív sklcroineteren:

Gipsz c2 acéltűvel 1*5 gr.
Calcit 3 » 0-0 »
Fluorit 4 » 30*0 »
Apátit 5 » 103*0 »
Földpút G « 200*0 »
Quarc 7 >»
Topáz 8 »
Zafír 0 »

í
'G yémáu tliegygy el 12 gr. 

». ‘ 20 »
.. 34 »
» 43 »
». 51 •>

fi
i;'

NEzen összehasonlításból kivehető, hogy a Mous-féle keménységi skála 
kezdő számai között a külömbség sokkal csekélyebb, mint a felsők között, A 9 
és 10 fokozat között a külömbség legnagyobb. A drágakő-köszörűsök azon idő 
után, mely kelletik a Korund és a Gyémáut csiszolására, tapasztalják, hogy 
ezen kettő a keménységre nézve jobban eltér egymástól, mint a Korund más 
egyéb drágakövektől.

Azon már említett és régóta ismert tüneményt, hogy a kristály kiilöm- 
böző részein olykor a keménység külömbüzik, a sklerometeri meghatározások a 
hasadással szoros összefüggésbe hozták, a kő vetkező főbb eredményekkel:

a) Külömböző keménység csak hasadó kristályokon fordul elő. Ezeknél 
lapokon, melyek a hasadással parallelek, legkisebb, és azokon, melyek a 

hasadáslapra függélyesek, legnagyobb a keménység.
h) Pia egy lap a hasadásirányra függélyes, akkor azon a liasadás- 

iráuynyal párhuzamosan a legkisebb, függélyesen a hasadásirányra legnagyobb 
a keménység.

c) Pia egy lap a hasadéksíkhoz ferde, akkor a keménységben külömbség 
mutatkozik, a mennyiben az nagyobb, ha a tű a tompa hasadásszögtől a ke
gyesebb felé a c 26(i. ábrában mozdul; kisebb ellenben, lia azt a hegyes éltől 
a tompa felé vezetjük (a b irányban).

d) Ha egy lap a hasadással párhuzamos, és azt semmi más hasadásirány 
nem érinti, azon nem mutatkozik külömbség a keménységben.

:

{

!
azon

,

i.
t
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266. 267. 26S.

90. §. Keménységi görbék. Hogy az illető kristálylapra a ke
ménység foka és az azt megillető irány reá vezethető legyen, Eranz 
a súlyt hosszaságban fejezi ki oly módon, hogy azon irányban, a 
melyben a karcolás előidézéséhez 3 gramm kellett, háromszor akkora 
hosszúságot vett, mint egy oly irányban, melynél a karcolás előidé
zésére 1 gramm is elég volt. Ha minden vonal ugyanazon ponttól 
sugáralakúlag liuzatik ki és végpontjaik összeköttetnek; keménységi 
görbe keletkezik. Az kör, ha a keménység mindenütt egyenlő; ellips, 
ha csak egy a vizsgált lapra függélyes hasadás van; dudoros az alak

i
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271.

akkor, ha a vizsgált lappal többféle hasadásirány találkozik. Ezen 
esetben a keménységi idom simetriája a karcolt lapéval azonos.

267. ábra. A monoklin Csillám csak a Véglap 001 szerint mutat töké
letes hasadást, minélfogva az oldallapon 010 a keménységi görbe ollips, mely 
a hosszabb tengelye által azt jelenti, hogy a keménység függélyesen a hasa
dásra a legnagyobb.

268. ábra, a Csillám kristály Véglapja 001, azon a keménységi görbe kör, 
minthogy itt külömbség nem mutatkozik.

269. ábra. Barit kristály. Igen jól hasad a doma és a haránt Véglap 
irányában, a mely két alak a budai és felsőbányái Baritokon mindig ural
kodik, sőt néha csak azok vaunak kiképződve. A Véglapon, melynek idoma 
itt egy Bomb, a keménységi görbe négydudoros, a mennyiben a domalapokkal 
parallel minimum irányok mutatkoznak. A függélyes átlóban két maximum 
van, de a keménység ezen irányban kisebb, mint a szintes átló i c szerint. 
A domalapokon a keménységi görbe szintén négy
dudoros; itt ugyan az e c él felé néző dudorok
nak kurtábbaknak kellene lenni, minthogy ezen 
irányban a karcoló kegy az éles hasadáséltől a 
tompább felé mozog ; valóságban azonban külörök
séget nem venni észre.

?•
■
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270. ábra. Coléit a hasadási romboederiapon mutatja a legkisebb ke
ménységet, a keménységé görbe négydudoros, ezek legcsekélyebbike a sarkcsucs 
felé esik.

271. ábra. Calcit Véglapján OR a keménységi görbe háromdudoros.
272. ábra. Halit igen jól hasad a hexaederlapok irányában, minélfogva 

ezen lapokon a keménységi görbe négy dudoros oly módon, hogy a keménységi 
maximumok az átlók irányába esnek.

273. ábra. Ha a Halitkocka csúcsán egy oktaederlapot köszörülünk, ezen 
a keménységi görbe három dudoros, melyek nagyobbak a hexaeder*élek irányá
ban, itt tehát a keménység nagyobb, mint a hexaeder-lapok irányában.

274. ábra. Maorit az oktaederlapok irányában hasad jól, és így a hexa- 
ederlapokon más idom mutatkozik, mint a Halitnál. Az 100 lapon a keménység 
legnagyobb függélyesen a hexaederélekre.

273. ábra. Fluorit csúcsán levő egyenoldalú háromszögön a háromdudo
ros idomon a keménység maximuma a kombináció-élek felé mutatkozik.

. [y

I
■

í‘
1 v I
IV

f91. §. A karcolási mélyedmény minősége. A külömböző kemény
ség gyakran a karcolás által előidézett mélyedmény mikroskopos mi
nőségében is elárulja magát.

] i
276. ábra. Keresztirányban mutatja azon mély töményeket, melyek a 

Barit (269. ábra) haránt- Véglapjáu keletkeznek. Szintes irányban, hol a ke
ménység a legnagyobb, azok sima árkok, míg függélyes irányban szakadások 
szegélyzik.

i i
j

277. ábra. A Calcit hasadási Romboeder lapjain a szintes irányban ka
pott karcolás mindkét fele egyenlő, azon egyoldalú szakáll mutatkozik; a ke
ménységi maximumnak (270. ábra) megfelelő mélyedmény egy árok írnom 
monoszimetriás rajzzal, ellenben fölfelé az árok egészen más minőségű, itt fel- 
pattogzott lemezecskék sorakoznak végig.

!

92. §. A szívósság. Kisebb-nagyobb szívósságot (tenacitas) min
den ásványnál találunk, ha annak részeit fokonként növesztett kül- 
hatás: hajlítás, vakarás, ütés által távolitni akarjuk. Az ásvány:

1. Rideg, ha meghajtani nehéz, szakítani könnyű. Késsel 
nyomva megpattan s a részek szétszóródnak (Calcit, Sphalerit, Föld- 
pát sat.).

!

Mi2. Lágy, lm késsel vakarva port vagy apró lemezkéket kapunk, 
melyek nem szóródnak szét, hanem a mélyedményben vagy a késén 
maradnak (Gipsz, Zsirkö, Antimonit, Grafit sat.).

3. Engedékeny, ha törékeny forgácsot lehet belőle vágni (Biz- 
mut, Chlorezüst, Argentit, Chalkopirit).

A legtöbb ásvány rideg, a legkevesebb engedékeny és non nők lágy.

4. Nyújlluitó, lm a levágott forgács kalapácscsal lemezzé 
huzallá verhető (Arany, Ezüst, Béz, Ólom).

Megaranyozott ezüst vagy platina-pénzeket, ha ollóval ketté vágjuk a 
vaguslapok arányosak, mert az igen nyújtható arany az olló nyomását követte 
egy arany-hártyát kepezvén - A patina, ha ezüst rúdba olvasztjuk, ezt aztán 
" le},ot(i legfinomabb huzallá kikészítjük és az ezüstöt légenysavval eltávolítjuk

L'
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oly fiuoiu szálban marad vissza, melyet puszta szemmel látni nem lehet, és 
melyből 14Ö együtt véve oly vastag, mint egy nyers selyemszál.

5. Hajlékony, ha könnyen hajlik, vissza nem ugrik, és nehezen 
szakad (Chlorit, Steatit, Gipsz).

6. Rugós, ha könnyen hajlik és mint a rúgó visszaugrik előbbi 
helyzetébe (Csillám).

Az ásváuykristályok rúgóssága többféle módon vizsgáltatott azon ercd- 
ménynyel, hogy a kristályban a rúgósság (illetőleg annak koefficiense) külöm- 
bözik a külömböző irányok szerint, de egyenlő mindazon irányokban, melyek 
kristallografiai tekintetben azouosak.

93. Etetésidom. A kohezio neme a kristályodéit ásványoknál 
sajátságos módon nyilvánul, ha azok lapjai felolvasztó folyadék vágj’ 
gőz hatásának rövid időre kitétetnek. Ekkor mélyedések támadnak, me
lyek a kísérlet óvatos kivitele esetében gyakran élesek és sík lapoktól 
határoltatnak, míg a rohamos eljárásnál görbe idomok keletkeznek. 
Formájuk és helyzetük az étetett lap simetriájának felel meg, mi 
által kitünően alkalmas arra, bog}’ a kristályrendszert és abban a feles, 
negyedes vág}’ a hemimorf kiképzödést felismerjük.

Az étetésidom szabályos volta a kohezio határozott orientáció
jának a folyománya; a hasadással azonban közvetlenül nincs össze
köttetésben ; nemhasadó ásványok olykor a legszebb étetésidomokat 
adják.

»■

• •
;;

i

Ha a mesterségesen étetett lapok karakterével megismerkedtünk, akkor 
a természetben előforduló ásványokou levő étetésuyoinokat is észrevehetjük. 
Calcit, Ortoldas, Quarc, Topáz kristályokon ilyenek nem ritkák. Többször azon
ban a természetes étetés már tovább haladott, a finom rajzok elmosódtak, sőt 
az előbbi kristály egész alakja megváltozott s mintegy kirágódottnak tűnik fel.

A kisérletet úgy tesszük, hogy a folyadékot a vizsgálandó lapra öntjük, 
vagy ezt a folyadékba mártjuk, a vízgőzt olykor lehellés által juttatjuk a 
kristálylapra. Az idomokat néha szabad szemmel látni, máskor csak nagyító
val, sőt mikroskoppal. Ugyanazon a kristálylapon azok mind parallelek, mi 
által az étetett lapokon egy orientált tündöklés (krixtálydamaszt, Raidingkr) ke
letkezik. Ha ugyanazon a lapon két egyén érintkezik (ikreknél), azok helyze
tében a külömbséget a nevezett tündöklés elárulja. Az étetésidom megfigyelése

,1
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F.y

*1
ÍV

ÍV
>:íi raikroskoppal vagy közvetlenül magán a lapon történik vagy annak lenyo

matán vizahólyagon vagy gelatiuon.
Muskovit-, 278. dóra, azelőtt rombosuak tartatott de HF savval etetve 

monosimetriás idomokat árul el, befogva legtöbbször görbe vonalakkal; olykor 
azonban egyenes vonalú is képződik, a minő nagyítva az ábra alatt vau. Ez 
által az ásvány monoklin karakterű, mit egyéb észlelet is igazol.

Barit, 279. ábra, előbb nátriumcarbonát forró oldatában, azután HC1 
savban áztatva, a romblapokon négy- vagy hatoldalú kétsiraetriás idomot, a 
domalapokou pedig egysiiuetriásat láttat, minélfogva az étetésidomok is egy- 
simetriásak.

i

r9j *

Henrinlorjit, 280. ábra, a haránt- és hosszlapokon az idomok fenn és 
lenn nem egyenlők, mi ismét kifejezése ezen lapok karakterének, melyek a 
hemimoríia következtében monosimetriásak.

Calcit, 281. ábra, a HCl savval étetve a Romboeder lapon gyakran görbe 
határú idomot mutat, de az mindig monosimetriás; van egyenes vonalú idom 
is ó, melyen három külömböző Skalonoeder és a törzsromboeder lapjain kívül 
még egy Romboeder fordul elő. Kénsavvai étetve az idom valamennyire eltér e, 
de az is monosimetriás.

Ha a hasadási Romboederre egy Véglapot köszörülünk és azt étetjük, az 
itt keletkező idomok c á trisimetriásak, mi ismét az étetett lap karakterét tük
rözi vissza.

lí::

>•;
ff!lí

■

f i
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Dolomit, 282. ábra, máskép viselkedik, ennek a R lapján HCl savval 
•előidézett étetésidoma asimetriás, a trapezoederes tetartoedriáuak felelne meg 
.(Tscheemak).

tVv .m
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283. 284.
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Quarc, HF savval étetve finom idomokkal telik meg, melyek formájuk 
és helyzetük által minden lap asimetriás karakterét bizonyítják és ugyanegyütt 
a külömbséget a -|-R és —Ív között kimutatják. 283. ábra a bal, 284'. ábra a 
jobb kristály viselkedését mutatja. Az étetésidomok helyzete ellentétes.

Halit kocka nedves levegőu nem ritkán mutat négyoldalú mélyedéseket,, 
melyek körvonalai a liexaederélekkel parallelek, és melynek lapjai a Tetrakis- 
hexaedernek felelnek meg.

94. §. Etetési dombok. Az étetésnél keletkező mélyedések esetleg 
annyira csatlakoznak egymáshoz, hogy közbeeső kiállóságok önálló 
saját alakot vesznek fel; ezek az ételési dómból: (Becke), a melyek 
mint subinviduumok viselkednek. Galenitcu IIC1 savval étetve 8 ol
dalit Piramisok támadnak, mint azt a

é ■

h'

mm
oí°100

I 2Ső.

285. ábra az 001 lapon nagyítva mutatja G almitol.
286. ábra Sphaleriteii hasonló étetéssel a -f *q- lapokon háromoldalú trí-

simetriás mélyedéseket, a ooO lapokon monosimetriás étetési dombokat kapni. 
Azonban mind a két étetésidorauak (mint a számokból 1,2 kivehetni) helyzete- 
olyan, mely egy Trigondodekaedérnék felel meg.

Ugyanazon kristály külömböző lapjait és éleit az oldó anyagok nem 
egyenlőn támadják meg. Calciton nagyobb a haladás az R lapon, mint az 
OR-en. .iraf/onit feleresztett savba mártva hamarább pusztul a Prizmán, mint 
az oldalas Véglapon 010. Quarc kristályon G terminál-lappal a váltakozó sark
élek nagyon erősen támadtatuak meg, a más három csak kevéssé.

95. §. Etetési lapok. Kristályéleken gyakrabban tompítások ke
letkeznek az olvasztó anyag hatása alatt, melyek sikeres kísérlet után? 
mint siklapok jelennek meg: étetési lapok (korroziolapok). Azok hely
zete a parametertörvénynek engedelmeskedik. A 267. ábrában az 
1, 2, 3 tompítások azok, melyek így keletkeznek. Olykor a természetes- 
Quarckristályon is látni ezen lapokat étetési eredmény gyanánt (Pa- 
lombaja, Elba), (Amethist, Brazília).

(Jalcit Romboeder HC1 savval vagy salétromsavval erősen étetve, a. 
288. ábra kitüntette kombinációba megy át: Skalenoeder Romboederrel.

Érdekes az étetési kísérlet gömbökkel, melyeket valami ásványból készít
tetünk, mert itt semmi tényleges lap sem igényel valami saját eredményt.. 
CalciUjömb erős etetés után a 289. ábrában látható kombinációvá lesz. Itt van 
több Skalenoeder, másodrendű Romboeder és egy másodrendű Piramis, de a. 
lapok többnyire gümbölydedek.

!
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289.287.

Ha a kristályon mesterségesen készítünk valami metszetet, és azt étetjük,, 
oly idomok keletkeznek, melyek simetriája a metszet helyzetétől függ. 

Pia valami rendes ikerképződés irányába talált esni, azt az étetés határozottan 
kideríti. Kristályok izomorf rétegességgel nem ritkán mutatják, hogy a rétegek 
külömbözö fokban támaStatnak meg. A kristályok parallel összenövése is lát
hatóvá lesz, valamint a recés szerkezet is. Ezen utóbbira érdekes példát a 
Metcorcasak között találni. Ha lapot készítünk, azt simittatjuk és azután savval 
(meleg salétromsav, keverve kevés kénsavval) étetjük, kitűnik, hogy az oly le
mezekből szerkesztödött, melyek parallelek az oktaederlappal (290. ábra).

azon

Mimetes kristályok szerkezeti viszonyát az étetés szintén képes megvilá
gítani (Boracit, Pcrowskit, Baumhauer).

Kristályos, valamint amorf test, melyen reátekintve, szövet ki nem^ve- 
hető, étetés után azt gyakran mutatja. Achdt., Calcedon étéivé láthatólag igen 
vékony lemezes kürhéjjas szerkezetű.

90. §. Porlódásidomok. Az étetésidomokhoz hasonlítanak azok is, melyek 
némely víztartalmú ásvány vízvesztése és porlódása következtében keletkeznek. 
(Papé).
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III. Optikai tulajdonságok.

97. §. Az optikai tulajdonságok közül olyanokról lesz szó, me
lyek különösebben az ásvány testekre vonatkoznak; ezek három cso
portba oszthatók. Az elsőbe tartoznak a minden ásványon észlelhetők, 
tekintet nélkül annak morfológiai kiképzödésére: ezek az átlátszóság, 
a fénylés és a szín.

A másodikba jönnek azok, melyek csak átlátszó kristályoknál, 
de oly mély jelentőséggel nyilvánulnak, bog}* a kristályokat az egyes 
rendszerek és a belső szerkezet szerint is jellemzik. Ezek a fényverő- 
dés, fényszóródás, egyes-kettős sugártörés, fénypolárosság, fényin- 
terferálás, pleochroizmus. Ezen rész méltán a kristály-optikának 
mondható.

•r

Végre a harmadikba nehány ritkább fénytünemény jön: a 
pliospborescencia, fluorescencia, irizálás s a színjátéknak egyéb eset
leges neme.

1. ÁLTALÁNOS OPTIKAI TULAJDONSÁGOK.

9S. §. Átlátszóság. Az átlátszóság fokozataira az ásványok leírá
sánál a kővetkező öt kifejezés van használatban.

✓
1. Átlátszó azon ásvány, mely mögött éles körvonalakat láthatni, 

például olvasni lehet. Ha ezen felül színtelen is, vízliszlának mondjuk 
(marmarosi Gyémánt, Gipsz).

2. Félig átlátszó, ha mögötte a körzeteket csak vastagon látjuk 
(Kalcedon, Karneol).

3. Áttetsző, ha csak vékony darabokon jön át kevés világosság

.

(Kova).

? 4. Az éleken áttetsző’ ha csak még a darab vékony szélein, vagy 
egyes szálkáin (Szarukö) látható némi világosság.

5. Nemátlátszó, ha semmi fénysugár sem hat rajta keresztül 
(Galenit, Magnetit, Pirit).

;

■
Ezen tulajdonságokat tetemesen módosítja a darab vastagsága, a fülű

iét simasága vagy érdessége, a tömeg keljében néha létező repedések stb. 
Vannak ásványok, melyeken az átlátszóság több foka észlelhető (Quare). A mi- 
kroskop alatt tűnik ki leghatározottabban a vékony csiszolatokon, hogy mely 
ásvány átlátszó, s mely nem.

A fémfényű ásványok mind nem-átlátszók a közönséges körülmények 
között, de rendkívülibb módon az anyag oly vékony lehet, hogy az átlátszóság 
valami foka észlelhető. Maf/nctil vékony lemezei a (Pennisíyury) Csillámban át
tetszők. Az elektromos ívben elillantott fémek az üvegcső felületén folytonos 
réteget képeznek, s ez oly vékony, hogy az arany zöld — az ezüst gyönyörű 
két: színnel átlátszó.

r
:

99. §. Fénylés. A fénylésre nézve megkülömböztetjük annak fokát 
•és — a mi fontosabb — neméi.



l'4'lFÉNYLÉS, SZÍN.

a) A fénylés foka szerint az ásvány:
1. nagyon fénylő (Quarc, Calcit);
2. fénylő (Barit, némely Földpát) ;
3. kevéssé fénylő (némely Tetraedrit, Vaspát, szemcsés Mész):
4. csillámló, íia egyes pontok árasztanak fényt (Kovakő, Szaru kő, 

Kalcedon, szemcsés Mészkőnek vagy szemcsés Gipsznek a töréslapja, 
Hematit).

5. fényleien (Kréta, Kaolin, Agyag).
fi) A fénylésnek 6 nemét külömböztetjük meg:

1. Fémfény lés közönségesen párosulva nemátlátszósággal (Arany, 
Ezüst, Réz sah). Ezen alapszik a megkülömböztetés a fémes és nem
fémes testek között, melyek között azonban átmenetet képeznek a fél
fémes testek: Chromit, Pirolusit sat.

2. Gyérnántfénylés párosulva áttetszőséggel (Gyémánt, Cerussit 
és Anglesit).

3. Zsír- vagy viasz fény lés, mintha olajjal volna bekenve a föld
iét (Kén, Szurokkö, Steatit, Eleolit, Opál sat.).

4. Üveg fény lés gyakori a nemfémes ásványoknál (Quarc, Topáz). 
Az átlátszóság különféle fokával párosulva.

5. Gyöngyfénylés többnyire leveles ásványoknál (Zeolit, Gipsz, 
Csillám, Desmin).

6. Selyemfém /lés többnyire rostos ásványoknál (Amiantli, rostos 
Gipsz, Mész, Malachit, Krocidolit sat.).

Különösen figyelmet érdemel: hogy összalaklaton néha az egyik alak 
lapjai más fénylést mutatnak, mint a másikéi, mi által az egyneműek fülkere
sése némileg kimutatva vau.

100. §. Szín. Az ásványországban a színt illetőleg két körülmény 
veendő figyelembe, az egyik, hogy a szín némely ásványnál lényeges 
és ekkor állandó, másnál nem lényeges és ekkor nem állandó, sőt 
változhatik annyira, hogy egész színsorozat áll elő; a másik, hogy 
van fémes szín és nemfémes szín, miszerint a színnel fémfénylés van 
párosulva vagy nincs.

Lényeges szín. A lényeges szín az ásvány kémiai összetételének 
folyománya és így fontos tulajdonság. A fémek elemi állapotban, va
lamint kén- s arzenvegyeikben igen kevés kivétellel lényeges színnel 
bírnak; de vannak oly fémek is, melyek halóid- és oxigenvegyeikben 
is állandóan színesek.

Nemlényeges szín. A nemlényeges színű ásványok között van 
színtelen és színes, az utóbbiak azonban csak festve vannak legtöbb
ször valamely lényeges színű ásvány liozzákeveredése által, mit a 
mikroskoppal olykor fel lehet ismerni.

A színes ásványoknál a színnek árnyalatában lehet külömbség. A Mala
chit mindig zöld, de lehet sötétebb, világosabb zöld; az Arany mindig sárga;, 
az Azurit mindig kék, csak az árnyalatok külömbözlietnek sat.
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A cliromogen eleinek: a Vas, Kobalt, Nikéi, Hányán, ite, Urán, Citrom sat. 
képezte vegyek csaknem mind színesek, s a szín ezeknél lényeges lévén, azon 
testek leírásánál fontos karakterül szolgál.

A festett ásványok: Gyémánt, Quarc, Fluorit, Barit, Calcit sat. találhatók 
viztisztáu, de ha képződésükkor színes anyagok (legtöbbször lényeges színű ás
ványok) keveredtek hozzá, előfordulhatnak minden főszíuben és ezek árnyala
taiban egész a feketéig.

Fémes szín van 6, melyek különféle árnyalatuak s azért az 
•ásványleírásnál rendesen oda tesszük, hogy micsoda ismertebb fém
hez, vagy’ fémkeverékhez hasonlít legjobban.

1. Barna. Tombakbarna (Pirrhotin, Sternbergit). Ritka.
2. Veres. Rézveres.
3. Sárga. Aranysárga, bronzsárga, zöldes-, szürkéssárga.
4. Fehér. Ezüst-, ónfehér.
5. Szürke. Ólom-, acélszürke.
6. Fekete. Vasfekete.
Tisztán kék és zöld a fémes színek közt nincs; legfölebb kékesen vagy 

•.zöldesen futtatva van néha a fémesszínü ásvány fölülete valami vegyidet hár
tyája által.

Nemfémes szín van 8 ; itt is különféle árnyalatok vannak, me
lyeket azonban könnyen érthető módon külömböztetjük meg.

1. Fehér. Hófehér, vereses-, sárgás-, szürkés- sat. fehér.
2. Szürke. Füstszürke, gyöngy szürke.
3. Fekete. Hollófekete, szurok-, bársonyfekete sat.
4. Kék. Égkék, lazur-, kobalt-, kácsa-, violakék sat.
5. Zöld. Hegy-, hagyma-, alma-, pisztác-, olajzöld sat.
6. Sárga. Kén-, szalma-, méz-, bor-, narancssárga sat.
7. Veres. Hajnal-, jácint-, vér-, téglaveres sat.
8. Barna. Haj-, szegfű-, gesztenye-, májbarna sat.
101. §. A por-szín vagy a karc. A színes ásványoknál nem ritka 

•eset, hogy azok más színt mutatnak egész darabban, mint porban. 
Ezt vizsgálandók a fölületet megkarcoljuk késsel, mi által kevés port 
kapunk; de általánosabban azt teszszük, hogy az ásványnyal egy 
máztalan porcellánra, vagy egy fehér quarckavicsra vonást húzunk, 
ez által fehér alapon elegendő port kapunk, arra, hogy színét meg
ítélhessük. Röviden azt mondjuk, hogy az ásvány karcának színét 
határozzuk meg.

Van eset, midőn ezen tulajdonság által az ásvány meghatározásának 
kérdését eldöntjük; néha tehát fontos. Az aranymives a karc színéből az arany 
ötvény minőségére is tesz következtetést, a tisztább aranynak sárgább a karca, 
az ezüsttel összeolvasztottnak fehérbe — a rézzel összeolvasztottnak veresbe 
hajló karca van. A Pirit nélia emlékeztet az Arany színére egész darabban, 
karca azonban fekete. Különösen fontos a sötét színű ásványoknál. így lehet 
•egész darabban fekete a Manganit, a Hematit a Limonit. A Mauganit karca 
sötétbarna; a Hematité megypiros, a Limonité sárgásbarna sat.

Az összehasonlítandó ásványokkal a karc vonalakat célszerű egymás alá 
húzni. A fehér ásványoknál a karc is fehér, ezeknél tehát nem is említto- 
iik meg.

I

:
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2. KRISTÁLYOPTIKA.

102. §. A kristályok optikai vizsgálasa az ásvány felismerése 
szempontjából a legnagyobb fontosságú lévén, célszerű az itt alapul 
szolgáló elveket és tüneményeket a fizikából emlékezetbe hozni. 
A fény elméletét előre bocsátva, ezek főleg a fényverődés, sugártörés 
fényszoródás (prizma), kettős sugártörés és a fénypolárosság. Ezen 
tulajdonságok és a kísérleti eszközök megismertetése után következik 
azoknak észlelése és értelmezése kristályodott testeken.

Aj Jl kristály optika főbb tüneményei.
103. §. A világosság, fény. Az unduláció-elmélet szerint, miként Huygens 

megindította, Young és Fresnel tovább fejlesztette, a világosság egy súlytalan 
rugalmas közegnek az éternek olyan rezgéseiből keletkezik, melyek a fény ter
jedési irányával keresztben történnek. Az éterről fel van téve, hogy az a min- 
douség terében éppen úgy meg van, mint a testek molekula közti űrjeiben. 
Rezgései roppant sebességgel teijednek egyenes vonalban, de a fényforrástól 
minden irányban, és azon érzés, melyet a szem idegeire teszuek, az, mit 
világosságnak monduuk.

A fény rezgésluillámaiuak terjedését szokták hasonlítani a vízhullámoké- 
hoz, melyeket egy bedobott kő idéz elő. Ezen hullámok a vízrészecskék átmenő 
rezgéséből állanak, a hullám halad előre, de a vízrészek csak ide-oda mozog
nak függélyesen. A fényhullámok hasonló módon haladnak, és azon felület, 
moly az együttesen megkezdett rezgésüeket mind magában egyesíti, a hullám
felület. Az egyenes haladási irány a hullámfelület középpontjától annak vala
mely pontjáig a fcnysur/ár.

Sugarak a hullámfelület szomszédos pontjai felé bizonyos szög alatt 
eltérnek, ez annál kisebb, mentői távolabb haladott a hullám. Ha a táv vég
telen, e sugarak parallelek és a hullámfelület megfelelő része sík. Egy sík 
hullám tehát parallel sugarak pamatából áll.

Nagyon távoli fényforrások a Nap, vagy a Földön levő távoliak meg
közelítőleg parallel sugarakat szolgáltatnak. A kollimátor (a reflexiós gonio- 
meteren) nem egyéb, mint eszköz parallel fénysugarak pamatjának előidézésére.

(291. ábra) a e a fénysugár haladásának vonala, míg a pontok sora a 
rezgésben levő étorrészeknek bár mily adott pillanatnak megfelelő helyzetét tün
teti ki. A diagramból kivehető, hogy a megindult rezgés az étermolekulákat a 
nyugvó ac vonalra nézve ahoz derékszögben hullámvonalba juttatja, még pedig 
a vonalnak csak két oldaláu, ha a fénysugár poláros, vágj’ minden oldalán, 
ha az közönséges. Az a c d és e csomópontok, melyekbe az éter bizonyos 
molekulái visszatértek és onnét újból kiindultak.

29 h
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A b pont is kiindulási pont volt azon részecskére nézve, mely most 
/#'-ig ért. A táv //-tol //-ig a rezgési amplitúdó ez a teljes ki terjeszkedés a b 
részecskére nézve a vonal ezen oldalán. A részecskék visszaérkezvén a kiindulás- 
pontjaikra, az ae vonal ellenkező oldalán is hasonló távra mennek. Ezen a 
módon a hullám folyvást halad, míg az étermolekulák csak előre hátra len
genek ugyanazon az úton derékszögben azon irányhoz, melyben a fényhullám 
megy A 291. ábrában ad egy hullámhossz, melynek jegye ?.; ar félhossz, vagy 
l.2Á; ab negyed hullámhossz 1 *?..

A hullámhosszaság a külömböző szinti fényre nézve külömbözik; az 
fokozatosan kurtább a mint a színek a spektrumban a verestől az ibolya 
végéig következnek. A veres sugárnak vau a leghosszabb hulláma, de a leg
csekélyebb gyorsasága, míg az ibolyának legkurtább a hulláma, de legnagyobb 
a gyorsasága. Az idő, mely egy teljes rezgésre kell, a rezyés periodja.

Az éterrészecskék a külömböző és a hasonló állásban valami adott 
pillanatban, mint a 291. ábrán ki van tüntetve, külömböző vagy hasonló 
fázisban mondatnak lenni; látni való, hogy egy hullámhossz nem egyéb, 
mint a táv bármely két éterrészecske között, melyek bizonyos pillanatban 
a rezgés hasonló fázisában vannak, míg azok között létezik egy fél hullám
hossz merőben ellentétes fázisban. A rezgési amplitud a hullámhossztól nem 
függ, az ugyanazon színű fényre nézve változó lehet.

Az amplitud határozza a fény intenzitását, a hullámhossz a színét. 
Ugyanazon színű fénysugár külömböző testekben külömböző sebességgel terjed 
ugyan, és így a hullámhossz változó lehet, de a rezgés periodja állandó.

!, i

Ll

292. 293.

A sebesség függ azon test rágalmától, melyen a fény keresztül hatol, 
vagy is azon ellenállástól, melyet az éterrészecskék azon test molekula közti 
űrjeiben bár mily kimozdító erőre gyakorolnak. A sebesség következéskép 
a test sűrűségének arányában csekélyebb lesz; és minthogy a szabályos kristá
lyok kivételével a többiben a rugalom nem egyenlő minden irányban, a fény
sugár ezen kristályokban ugyanazon sebességgel csupán bizonyos irányban 
rezeg. Ha két fényhullám egyenlő intenzitással (egyenlő rezgési amplituddal) 
halad ugyanazon irányban, és ugyanazon síkban rezeg, azok, ha a fázisban 
félhullámhosszban eltérnek, vágj' a félhossz bár minő páratlan számában, egy
mást kioltják, minek eredménye sötétség.

292. ábra. ab éppen félhullámhosszban előzi meg a cd vonalat, ha lel
tesszük, hogy mind a kettő például a papír síkjában rezeg, egymást közön- 
bítik. Ugyanazt a tényt úgy is fejezhetjük ki, mint a 293. ábrában látható, 
hogy az x és y molekulák a rezgés ellentétes fázisában vannak.

Más eredménye a fénysugár találkozási (interferálási) ezen elvnek az, 
hogy ha két fényhullám, melyek hossza egyenlő, de az amplitudban külöm- 
böznek, ha ugyanazon irányban haladnak, és ugyan csak abban a síkban és 
irányban rezegnek, oly hullám keletkezik, melynek amplitudja akitora, mint a 
két hullám araplitudjának összege. Ez a 294. ábrában a pontozott vonalból

.
•i ”
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....... *

29 é.

vehető ki. Ha azonban a rezgés ugyanazon síkban, ile ellenirányban történik, 
az eredő hullám amplitudja kisebb lesz. 299. ubra a pontozott^\onab

Az itt említett fénynövési és fogyási tünemények interferencia-nak ne
veztetnek. ,

Minthogy azonban az 7. értéke a sugárzás minden nemere sajátos, teljes 
interferencia, vagy is teljes sötétség csak egyszerű fénynél (Nátrium fény
nél sat.) következik be. A közönséges (fehér) fénynél színes sugarak képződ
nek, a sugárpamatban azon sugárzások szűnvén meg, melyekre az interferencia 
hatást gyakorolt.

Ilyen interferencia-tünemény 
az, mely igen vékony Cs-iUám-lemez
ben ráeső világossággal szivárvány
színekben pompázik, hasonló hozzá a 
szappanbuborék élénk színjátéka. Ész
lelni ilyet a Calcit Oltóid a* sat. hasa
dáslapjain, valamint a Qttarc, üveg 
sat. finom repedésein is.

A vékony levelek színének ki- 
m agy aráz ás ára a visszaverődött sugár 
útját vesszük tekintetbe. 296. ábra.
Azon parallel sugárokból, melyek a 
GG lapra esnek, egyik az ABR utat 
tette meg az által, hogy a felülettől 
visszaverődik, míg egy másik, a belső 
töretés folytán, az A'B'C BR utat 
veszi, tehát végre az előbbivel közösen halad. Az egyik sugár útkülömbsége 
B'CB a máskép törő testben idézi elő, hogy a két együtthaladó sugár egy
másra hat (interferál).

104. §. Izotrop, anizotrop. Ha a fény terjedése valami homogén 
testben ugyanazon sebességgel történik minden irányban, a hullám
felület egy gömb, és azon test tekintettel a fényre izotrop. Ha ellen
ben valami testben a fény külömbözö irányban változó sebességgel 
terjed, a hullámfelület soha nem gömb, hanem olykor ellipsoid ; az 
ilyen test anizotrop.

Ilyen izotrop közeget szolgáltat a gáz, folyadék, az amorf testek 
és a szabályos rendszerű kristályok, anizotropot a piramisos rendsze
rek kristályai valamennyien.

A kristályoptikai tünemények némelyike csak izotrop, más 
izotrop és anizotrop, de vannak, a melyek csak anizotrop testekben 
nyilvánulnak.

i'v A R
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Sznbó József. ÁHTÚnytnu. 10
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105. §. Fényverődés, reflexió. A fénysugár egyenes vonalban ha
lad mindaddig, mig ugyanazon közegben marad, de másféle közegbe 
(például levegőből vízbe vagy üvegbe) érve többféle változást szenved ; 
egyike ezen változásoknak abban áll, hogy az új közeg felületéről a 
régi közegbe vagy egészen vagy részben visszatér azaz visszaverődik. 
Ez a rezgés következő általános törvényei szerint történik: a) a sima 
felületre ferdén vetődő sugár úgy verődik vissza, mintha az egy oly 
pontból érkeznék, mely a lap mögött épen oly távban volna, mint 
maga a fényforrás; b) a bevetödési szög egyenlő a visszaverődésivel, 
és c) a visszaverődő sugár ugyanazon síkban fekszik mint a bevetődö.

Az ásványok felületének tükröződése nem egyéb mint fényverődési 
tünemény és ezt azok vizsgálásáuál sokszor vesszük igénybe, különösen ezen 
alapszik a fényverődési szögmérő alkalmazása, valamint az ásványok fénylése.

A fényverődés némely már a természetben durva felületről, vagy a 
mesterségesen étetett kristálylapról, olykor sajátos kereszt-, csillag- és más 
idomú fényhatásokban nyilvánul, melyeknél az nevezetes, hogy a kristály
lap simetriájának felelnek meg.

106. §. Sugártörés, refrakcio. A fénysugár külömbözö testekben 
kíilömbözö sebességgel halad. Ha a levegőből vízbe vagy üvegbe megy, 
sebessége de iránya is megváltozik, vagy is a fénysugár megtöretik.

A törvények a következők: a) a függélyesen beeső sugár nem 
tér el eredeti irányától; b) a sűrűbb közegbe ferdén jutott sugár a 
bevetödési függélyhez: c) a ritkább közegbe hatoló a bevetödési füg- 
gélytöl töretik el; clj a megtört sugár (éppen úgy, mint a visszaverő- 
döröl mondva volt) ugyanazon síkban fekszik mint a bevetödési sugár 
és a bevetödési függély; e) a bevetődés szögének sinusa osztva a 
megtöretés szögének sinusával, vagyis a fény sebessége a régi közeg
ben osztva, a sebességgel az új közegben adja a két közeg viszonylagos 
törésmutatóját n (koefficiensét, indexét), f) Ezen érték mindaddig, 
míg ugyanazon két közegről, és ugyanoly színű fénysugárról van szó, 
állandó, de külömbözik az anyag külömbségéhez képest. Az ásványok
nál a léghez képest a megtöretési szög sinusa mindig kisebb mint a 
bevetödé8Íé, és így a törésmutató minden esetben nagyobb mint 1.

A 297. ábránál IJM fénysugár B-tői M-ig megy a levegőben, ilf-nél talál
kozik például vízzel EF, útját nem folytatja egyenesen B' felé, hanem meg
változtatja azt, MC irányban mén vén; mi egyrészt Mfí' és az M ponton 
keresztül húzott AD (bevetödési vagy beesési) függély közé esik. Az MB 
fénysugár teliát a két közeg találkozási pontjánál AÍ-nél az AD függélyhez 
megtört. Az AMB szög a bevetödési szöge. CMD a megtöretés szöge.

A 298. ábra szerint a sugártörés és a törésmutató geometriai módon is 
kifejthető. Legyen MN egy üveglap, melybe az a fénysugár az o pontban érke
zik. A beesési függélyt co itt is megcsinálva, ha most az. o pontból kört vonunk, 
ez metszi a ferdén beeső sugarat <?, de egyszersmind az üvegben haladó sugarat 
is f pontban. Ha az e és f pontokból a beesési függélyesre szintén derékszög 
alatt vonalat húzunk, ex és fi) a megfelelő sinusok, melyek hosszaságai állan
dóan ugyanazon arányúak. Ezek adják a törési mutatót n a kövotkozŐ formula

ex 3szerint ?t = ~ A levegő és üvegre nézve n = --.
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Látni való az ábrán, hogy a fénysugár az üvegben pályáját szintén úgy 
változtatja meg. hogy az ao iránytól eltér s a beesési függélyliez közeledve 
töretik. Azon szög, melyet qf a függéllyel od képez, a törésszög n.

Ha a sugár útját viszont az üvegből a levegőbe követjük, akkor bőd a
fu 2 , .

beesési és coa a törésszög. A törésmutató tehát n — Látni való, hogy
CZ ű

a fénysugár a levegőbe érvén, a beesési függélvtöl távozva töretik.

107. $. A tükrözés határszöge.
Ismerve a törésmutatót például a le
vegőre és üvegre nézve, a megtört 
sugár irányát minden egyes beeső su
gárra nézve meghatározhatjuk. 299. 
ábrában az ao iránya na', bo-é ob\
CO’Ú oc' sat., sőt azt is megtudjuk, 
hogy a határlap síkjában beeső do 
sugár is az od' irányban jut be. Op
tikailag ritkább testből tehát sűrűbbe 
bejut minden sugár, bármily szöggel 
essék be 90° fokig, a minél a beve- 
tődési szög nagyobb nem lehet. —
Megfordítva mást tapasztalunk. Ha 
most az üvegből kijutó sugarakat kö
vetjük, sorban láthatjuk az «'o, b'o,

«.*'ü sugarakhoz tartozó kijutó sugara
kat: oa ob oc irányokban, de azt is 
látjuk, hogy a d'o vágj' is a <p szöggel érkező sugárhoz tartozó megtört sugár 
iránya az od, mely már az üveg és a levegő határán halad és mint ilyen az 
utolsó sugár, moly kijut; az ennél nagyobb szöggel beeső további eo meg go 
már nem juthatnak ki, azok a rendes tükrözés módjára a határlaptól az oc' és 
erf irányokban visszatéríttetnek és így az üvegben maradnak.

Azon bizonyos <p szög a teljes tükrözés (totál-reflexio) határszöge, az ezen 
szöggel beeső sugár pedig a teljes tükrözés liatársugara. A teljes tükrözés azt 
akarja kifejezni, hogy például a levegőből az üvegre érkező sugarak egy bizo
nyos mennyisége tükröztetik: oa" ob" oc", do a többi, egy-egy sugárból meg
maradó rész a tükrözéstől elvonatik, az belokerül az üvegbe, a tükrözés tehát 

■a sugár mennyisége tekintetéből nem teljes. A ritkább közegben egy sűrűbb 
közeg határán a tükrözés ezért a világosság csökkenésével jár, míg a teljes 
tükrözésnél a világosság nem csökken.

10*
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Innét vau, hogy a nagy féuytörésü testeknek a fényességűk is nagy. 

A teljes tükrözés okozza a drágakövek htüzet*. Ha egy ilyenbe világosság, 
kerül, csak akkor szabadulhat ki, ha a határlapot a teljes tükrözés határszö
génél kisebb szöggel éri; különben teljesen visszaveretik egyik határlaptól a 
másikhoz mindaddig, míg csak a kivánt szöggel be nem esve juthat ki valahol..

Teljes tükrözés hatása gyanánt magyarázhatók ki azon sötét karikák, 
melyeket az ásványok hólyag zárványaiban a mikroskoppal látunk. A parallel 
sugarak, az ásványon (melynek törésmutatója w) keresztül menve, a hólyag 
falán, melynek tartalma h törésmutatóval bír, részben teljesen tükröztetnek.

Ritkább közegből sűrűbbe menve totál-reflexió lehetetlen.
A teljes tükrözés határszögét ismerni hasznos. így egyedül a határszög

gel a törésmutatót is meghatározhatjuk és viszont. (112. $.) Az .<•;/ egyenes 
ugyan is olyan, hogy hosszaságát a kör sugarával viszony szerint megmérve 
magát a törésmutatót adja. A határszöggel beeső sugár törésszöge ugyanis min
den testre 90°; ellenben a más szöggel beeső sugártörésszögét a törésmutató 
nélkül előre nem tudhatni, ha csak közvetlenül ki nem puhatoljuk. Az xy 
hosszasága 2/s, ha a kör sugara az egység; a törésmutató tehát az üvegből a 
levegőbe 2/a; de viszont ha az üvegből a levegőbe a törésmutató 2/s, akkor a 
tetszésünkre választott kör sugarának 2/n részének kell az .cy-nal analóg egye
nest megtalálni, és az x pontot a kör közepével egybekapcsolva, meg van a 
teljes tükrözés határszöge, mely az üvegnél 42°. A víz és a levegő között a 
törésmutató közel 3.4, minél fogva a teljes tükrözés határszöge 48° 40' sat.

A törésmutató nagysága az egyes testekben nemcsak külömböző, hanem 
jellemző sajátság is. A nagyság határai azonban szőkék, az ásványokban a 3-at 
nem haladják még, a drágakövekben a gyémánt kivételével 1—3 között vál
toznak.
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108. §. Fény szóródás, disperzio, prizma. Ha egyközös felületű 
testre ab cd üveglapra (300. ábra,) fénysugár jut, akkor bár az üveg
lapban megtöretik, de kijutva iránya a kezdeti iránnyal egyközű 
marad.

-

Ha nemegyközü a két lap, hanem egymáshoz hajolt: (301. ábra) 
ab ac, akkor a kijutó sugár más irányban halad mint a milyennel 
érkezett. Az ab laphoz beeső de sugár a mint e pontban a prizmába 
kerül, ott külömböző színű sugarakra válik szét, melyek valami fehér 
lapon felfogva jól vehetők ki: azok közül a rajzban csak a két szélső- 
ef, eg van kimutava.
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Bárminő anyagból álljon a prizma, a színek sora állandó : alul 
fölfelé narancs sárga, zöld, kék s legfelül az ibolya.

A színes sugarak a levegőben egy pályán haladtak, de a sűrűbb
az egyes színes sugarak haladási

veres,

testű prizmában szétválnak, mert 
sebessége nem egyenlő.

Ha a prizmából kijutott fv és gk színes sugarakat egy analóg 
helyzetű másik prizmán bocsátjuk át, meggyőződhetünk, hogy új 
színű sugarakat már nem kapunk, egyéb változás nem történik, 
minthogy a színek sorozata szélesebb lesz. Az ilyen további színekre 
fel nem bontható sugarak az egyszerű (homogén) sugarak, és az ilyen 
világosság a monochromás vagy egyszínű fény.

A fehér (vagy a közönséges) fény tehát sok monochromás sugár 
együtthatásából ered. Hogy erről meggyőződjünk elég egy lencse, 
mellyel ha a prizmával kapott színes sugárpamatot egy pontba gyűjt
jük össze, újra a fehér fény tűnik elő.

A testek törésmutatójának meghatározásánál ennélfogva egy
szerű sugarakat kell használni, különben az adat ingatag. Ugyanazon 
test törésmutatója a vörös sugarakkal a legkisebb, az ibolyával a leg
nagyobb lesz; a közbeesőkkel a többi törésmutató is változik. Ha 
azonban csak általában, mintegy tájékozásul akarjuk megadni, akkor 
az ú. n. közép törésmutatót határozzuk meg, mely a spektrum leg
világosabb középső sugaraival tapasztalható (109. §..

.. ... 2-413 
... 2*419

. ... 2*428

Gyémánt törésmutatója a vörösre ...........
« « « « sárgára ... .
« « « « zöldre __ ...

A liomogeu színek nyerésére a prizmán kívül egyéb mód is vau, ezek 
közül leginkább használatos, ha bizonyos illő testeket valami színteleu lángban 
például a BuNSEN-féle égetőben vagy alkohollángban párologtatunk el. A Kősó, 
Szóda sat. ilyenkor tiszta sárga fényt sugároz ki. Kevésbbé egyszínű azon fény, 
melyet iigy kapunk, ha a világosságot színes üvegen bocsátjuk keresztül.

Az egyes színes sugarak eltérítésének foka, minden testben függ 
a beesési szögtől, a beesési és a kijutási lapok hajlásának nagyságától 
és ezenkívül az illető test természetétől. Ez utóbbi miatt az egyes 
testekre nézve a fényszóródás jellemző sajátság, a mit annak fokával 
szokás kifejezni oly módon, hogy szélső (veres-ibolya) sugarakra ka
pott törésmutatók külömbségét határozzuk meg, mely szám az illető 
test teljes disperzióját jelezi. A víznél ez 0*013, mert a víz törésmuta
tója a vörösre 1.331, az ibolyára 1.344. Két közbeeső színű sugárnak 
megfelelő törésmutató külömbsége pedig a részben való szóródást 
adja, mi a vízre 0*003 a vörös és a sárga között. Mentői nagyobb ez 
a disperzio mértékét jelző szám, annál nagyobb a szóródás is.

#Drágaköveken a disporzio füzüket igen fokozza; a Gyémánt tlizét a 
rendkívül nagy disporzio idézi elő. A bejutó fehér fény színes* sugarakra szó
ródván szét, minden egyes külön színű sugárnak a teljes tükrözési határszöge 
más, még pedig eléggé eltérő arra, hogy belől a bizonyos oldallaphoz érkező
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színes sugarak cgynémelyike kijuthasson, liolott a többi teljes tükrözést szen
ved. Csakhogy a fény, melyet akkor látunk, mikor a prizm&s színsorozatból 
egyik másik hiányzik, többé nem fehér, hanem egy határozott szín, mely éppen 
a szerint más, a mint a színsorozatból egyik vagy másik nincs meg, A Gyé
mánt teljes disperziója 0*044, a legnagyobb a drágakövek között, és ez okozza 
még azt is, hogy a rajta keresztül haladó fehér fénysugár annyira szétszóratik 
az egyes színekre, hogy azok szemünkbo szétválva kerülhetnek, és így a pom
pás szíueket majd itt majd ott látjuk ragyogni, a mint a briliánst ide-oda 
mozdítjuk (Schmidt).*

109. §. Fraunhofer vonalak. A napfény széterjedt spektrumán 
azon nevezetes észleletet tesszük, hogy sötét, sőt teljesen fekete vo
nalak, hosszirányára függélyesen nagy számmal húzódnak keresztül. 
Ezek a Fraunhofer vonalak, s azokból azt következtetjük, hogy a 
napfényben bizonyos törőségü sugarak hiányzanak. A fekete vonalak 
helyzete a spektrumban állandó, és azért célszerű azt betűkkel, sőt. 
számokkal is megjegyezni (309. ábra).

;
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1 •. ■ Veres narancs sárga zöld vil. kék sőt. kék
302.

ibolya

A napspektrum sugarainak hatása nem minden részben egyenlő: üveg
prizmán átbocsátva a fény-erősség a veres végtől igen gyorsan növekszik, 
D és E között legnagyobb s E-töl kezdve a másik vég felé igen gyorsan fogy; 
de e helyett E-nél a spektrum kémiai hatása kezd növekedni, legnagyobb az 
ibolya végén s még azon túl is megy; míg a hőhatás erőssége F-tői a veres- 
vég felé nő és még azon túl is kiterjed.

110. §. Spektrálelemzés. Spektroskop. Iíirchhoff és Bunsen 
(1860) azon már azelőtt is ismert tüneményt, hogy a kémiai elemek 
a lángban sajátságos színes vonalakat, az ő saját spektrumokat mu
tatják, közelebb megvizsgálván, a következőkre jöttek:

a) Folytonos spektrumot, tehát minden vonal nélkül ad az- 
elektrpmos fény a szénvégek között, vagy egy izzó platinahuzal, sőt 
általában minden fehérizzásu szilárd és folyós test. Ezekben tehát a 
színsugaraknak minden neme megvan.

b) Ha valamely fémet magas hőfoknál gőzzé változtatunk, akkor 
nem adja többé a fehéren izzó test folytonos spektrumát, hanem a 
fehéren izzó gőz spektrumát és ez színes vonalokból áll, míg a spek
trum többi része sötét.
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: Hr • A Drágakövek. Budapest, 1890.
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Híi a nátriumlángot bontjuk fel a prizmával, a teljes spektrum 
helyett csak két világító sárga vonalat látunk, melyek pontosan oda 
esnek, hol a napfény spektrumában, a 
FitAUNHOFER-féle D kettős vonal van, 
inig a többi része a napfényspektrumnak 
sötét marad. A Lithium egy erősen fénylő 
veres vonalat mutat a B és C között, 
valamint egy nagyon gyenge sárgát kö
zel a D-hez stb. Thalliumsók egyszerű 
zöld fényt adnak.

Azonban nem csak elemi állapot
ban, de különféle illó vegyületekben is 
mutatják a fémek ugyanazon spektru
mokat. Ha ismerjük a spektrumát va
lami testnek elemi állapotában, úgy az 
összetett testek spektrumából lehet azok 
kémiai alkatrészeire következtetést vonni.
Ezen alapszik a spektrálelemzés, mit az 
ásványok kémiai vizsgálatánál nem nél
külözhetünk.

Azon készülék, melyet a szinkép- 
elemzésnél használunk, a spektroskoj).
Többféle szerkezetű van; ásványtani cé
lokra legkényelmesebb az egyenes né
zésű (á vision directe).

Egy ilyen spektroskopnak a szerkezete 
a következő 303. ábrából kivehető. A balolda
lon a belszerkezet és a jobbon az egész eszköz 
vau összeállítva fél nagyságban 0 = a szem,
M = mikrométer üveglapon, G = térd, mely- 
lyél valamely szintért a középre vezethetni;
PPPPP ^ prizma, melyek a színképet erősen 
szórják szét, de irányát nem változtatják, 2 Hint 
(Ab 3 crown (\/). L = lencse, mely az F-nél 
bejött sugarakat egyközesekké teszi. V = csa
var az F nyílás szabályozására; ezen eresztjük 
be a spektrumára vizsgálandó fényt. A balról 
különálló rész egy függélyes prizma P a b ka
rikához erősítve, melyet a spektroskop C nya
kára tolunk akkor, ha valamely normál spek
trummal akarjuk összehasonlítani az általunk 
vizsgált fényt. Ekkor ugyanazon időben két 
spektrumot látunk, egyiket a másik fölött.

A használat előtt a spektroskop távcső 
része az 0-Jlí-nél kihúzás és betolás által úgy 
állítandó, hggy a nap spektrumában, melyet a 
levegőből kapunk, a FiuuNHOFER-vonalakat élesen lássuk; így állítva fogjuk az
tán a vizsgálandó test spektrumát is tisztán kivenni.

Az elemek kiválóbb spektrumai táblázatosán összeállítva kémiai 
kákban találhatók vonatkozással a napspektrumra.
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Mineralogiai célokra a Browning-féle spektroskopok, melyek kiesebbek is 
mint az itt bemutatott, jól megfelelnek.

111. §. Absorpcio spektrum, fónyelnyeletés. A spektroskoppal 
vizsgálva színes ásványokat, néha azt találjuk, hogy azok a fehérfény 
bizonyos színsugarait nem bocsátják keresztül és ennél fogva fekete 
sávok támadnak a nap spektrumában, melyek az anyag természete 
szerint egymástól külömböznek s absorpcio -sávo len a I: mondatnak.

Ezek vizsgálására szintén a Browning-féle kisebb spektroskopot hasz
nálhatni.

A napfényt a rózsapiros (Ceyloni) Gránát lemezén bocsátva keresztül, 
jellemző fekete absorptio-sávokat kapunk. Zirkon lemez hasonlókép ad sötét 
absorpcio-sávokat. Páriáit-nak (Miso, Üj-Granada ; Ce La Di Ca tartalommal) 
igen apró lemezét tartva a spektroskop réséhez, látni a nap spektrumát a Fraun- 
hofér-vonalakkal, de ebben foltot képez a parányi Párisit darab külön absorpcio 
spektrummal. Kobaltüvegen átbocsátóit napfény prizmán keresztül menve oly 
spektrumot ad, melyben a veres és kék kivételével a többi szín hala vány; ha 
az üvegben több a Co, és ennélfogva sötótebb kék, csak a kék és veres* megy 
át, a többi elnyeletik. Hasonlóan viselkedik az indigó koncentrált oldata kén
savban. A cupro-oxid festette veres üveg oly spektrumot ad, melyben a vere
sen kívül minden más szín hiányzik. Az átmenő fény csaknem inonochromás. 
A legtöbb színes ásvány ad a spektroskopou keresztül nézve absorpciospektru
mot, melyben az egyes színek külöinböző fokban vannak gyengülve vagy eluye- 
letve, míg mások élénken mennek keresztül, de az ásványból kiérve keverék
szint adnak.

Legkiválóbb spektrumot adnak a következő (többnyire chromogen) ele
mek vegyületei: Co Cu Cr U Di Er Tr La.

Az absorpciospektrumok hivatva vannak a spektrálelemzés egy fejleszt
hető módszerét szolgáltatni, lioss a forraszcsőkisérleteknél tényleg használja a 
Y Tr és U kimutatására, melyeket Calciumborát gyöngybe olvaszt, és ezen 
átlátszó gyöngyön bocsátja át a fényt.

Az absorpciosávok, mint az anyagtulajdonsága, mutatkoznak tehát izotrop 
testekben épen úgy, mint anizotrop kristályokban. Ezeknél azonban bizonyos 
törvényszerűség árulja el magát, melyek a következő pontokban foglalhatók 
össze. (Becquerel.) *

1. Az absorpciospektrum kettős törésű kristályon keresztül észlelve vál
tozik az egyenesvonalú fényrezgés irányában, mely a kristályban halad.

2. A sötét sávoknak, melyeket ugyanazon kristályon keresztül nézve ész
lelünk, a spektrumban határozott a helyük, csak erősségük ingatag.

3. Valami meghatározott sávra vagy sugárra a kristályban 3 derékszö
ges simetria-iránv van, (az absorpcio főirányai), és általában ha a fényrezgés 
ezek valamelyikével összeesik, a kérdéses sáv eltűnik.

4. A rombos kristályokban minden sáv absorpcioi főiránya összeesik a 
simetria három derékszöges tengelyével. Itt tehát három fő absorpciospektrum 
észlelhető.

í
:

Az egytengelyű kristályokban a föspektrumok száma kettőre száU le.
5. A monoklin kristályokban minden sáv absorpcioi főirányának egyike 

a simetria egyedüli tengelyével az épátlóval esik össze, a más két főirány a 
simetriasíkba esik, de váltakozó orientációval. Általában az absorpcio ezen fő
irányai közel esnek a megfelelő optikai rugalom főtengelyeihez; de vannak 
példák az ellenkezőre is, így a Di sulfát, Di K nitrát, és a Monazit sat. kris
tályainál bizonyos sávok absorpcioi főirányai, és különösen azon féuyrozgéseké,

!

■ Sur l’absorption de la hűmére au travers des eristaux. Bulletin de la Soc. 
fran. de Min. Paris. 1S87.

m
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sávok eltűnnek, az optikai rugalom megfelelő tengelyci-a melyekre nézve ezen 
vei változó, egész 11° fokig menő szöget képeznek.

112. §. Törésmutató meghatározása. Valamely izotrop test opti
kailag meghatározottnak mondható, ha törésmutatóját n a különféle 
színekre nézve ismerjük.

Ezt megismerni több módszer van.
1. Prizmával. (10S. §.) Az illető anyagból prizma készül két sima és 

lehetőleg nagy lappal, melyek egymással a törőszöget képezik. (304. álra). 
Ezen prizma a 4. ő. ábrában bemutatott reflexiós goniometerre, mely spektro
méternek is be van rendezve, oly módon tétetik, hogy a 
törö-él függélyesen álljon a beosztott szintes körön K, és az 
•eszköz forgatási tengelyével, moly (304. ábra ) O-nál van, paral
lel legyen. Meghatározandó először a törőszög azon módon, 
mintha valami kristály élszöge volna. A második meghatá
rozáshoz az AS kolliinátoron keresztül, melynek rése A a 
törő-éUel parallel, az első prizmalapra AB irányban egy 
sugárpamatot bocsátunk. Ezen sugarak BG irányban töret
nek és GDl irányban mennek ki. Most a prizmát a tartójá
val úgy forgathatni, hogy az eltérülés a minimum legyen.
A CD} sugár iránya az eltérülési minimumra a szintén a 
forgalási tengely FO-yíí igazított távcsővel Dt-nél fixáltatik.
Ezt azonban a DxOD = « szögben kell az 0 tengely körül 
forgatni a beeső sugár OD kezdetes irányáig, az által hogy 
a prizma eltávolítása után az A résen keresztül nézhessünk, 
és ezen szög a az elhajlás. Az a és p szögekből kapni azután 
az n értékét:

sin Va (a+fl)n = sin 1/a £

Minden színre más a beesési szög a legkisebb eltérülésuél, azért ennek 
minimuma minden színre külön keresendő és beállítandó. Kis pontatlanság a 
prizma beállításánál a minimum eüiajlásnál az n értékére alig vau befolyással.

Ha a prizma tiszta spektrumot ad, akkor annak minden színére nézve 
külön lehet keresni az eltérülési minimumot, és az iUető n értéket meghatá
rozni ; ha azonban az anyag sajátságánál fogva ez lehetetlen, az esetben a rést 
különféle homogén fénnyel lehet megvilágítani: Li láng piros, Na sárga, TI 
zöld, vagy színes üveggel, melyek közül azonban csupán a cuprooxid festette 
veres ad megközelítőleg homogén szint sat.

2. Mihroskojipal. Ezen módszer elve a következő: ha a mikroskoppal egy 
tárgyat, például egy üveglemezen finom vonalat jól látunk, azt nem fogjuk 
látni, ha valami átlátszó ásványlemezt teszünk folibe. Hogy akkor is meglás
suk, a, mikroskop felső csövét bizonyos fokig v emelni kell, mi a lemez 
vastagságától d és annak törésmutatójától n függ. Az eredmény közelítőleg
v—dK) d, vagy u = d—v*

Ezen módszer elvét a tudományba Dug-de Chaülnes, a párisi akadémia 
tagja, még 1767-ben vezette be.

3. Totálreflclctometerrel. Minden módszer között ugyan legpontosabb a 
meghatározás egy orientált prizma segítségével, de kivihetőségének határa elég 
szűk, ezt szabja itt valamint a mikroskopi módszernél is az, hogy az anyag 
átlátszó, és azon két, sík lap legyen; a totálroíiexió módszerének clőuye, hogy 
nemátlátszó testeknél is használható, és hogy csak egy síklapra van szükség,
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melynél néhány négyszögmilluxieteriiyi felület is megfelel. A test lehet izotrop* 
vagy anizotrop. Az eljárás abban áll, hogy az ásváuylemezt nagy törésű folya
dékba (kénsiufid, methilenjodid sat.) mártjuk, mely egy gömbölyű homályos 
üvegbe van öntve. A függélyesen helyezett ásványlapra fénysugár minden oldal
ról esik, és most a ? szöget mérjük, a melynél a folyadékból az ásványra eső 
fénysugár teljesen tükröződni kezd. Ha a folyadék A törésháuyadosa.ismeretes,, 
a bemártott test törésmutatója n a következő: n = N sin c. A mérés homogén
fényt tételez fel. mit itt is Xa Iá TI lánggal, szükség esetében sötétveres üve
gen átbocsátóit világossággal kaphatni.

Folyadékul a kénsultid főleg azért ajánlható, mert azt könnyű kapni 
megfelelő tisztasággal és a legtöbb anyagot legkevésbbé sem támadja meg. Ter
mészetesen csak olyan testeket lehet abban vizsgálni, melyek törésmutatója a 
kénsulfidet (1*63 nátriumfényre) nem haladja meg. (Koüluausch.)

Valóban fontos, hogy egyetlen egy kristály- vagy csiszoláslap, melynek 
helyzete iránt orientálva sem vagyunk, kimutatja váljon a test szabályos, hat
szöges, négyzetes, vagy a háromféle tengelyű kristályok valamelyikébe tarto
zik-e. Az egytengelyű kristályoknál az optikai rugalom hatásai egy ásványtöre
déken lévő lapon kimerítő módon nyilvánulnak; végre még azon lapnak a. 
helyzetét is megtudhatni a főtengely irányában. Jelenleg ezen módszer vau leg
általánosabban használva.

A LiEBiscH-féle totálretlektometer, mint a” 4. Ő. ábrában bemutatott 
goniometer meDékeszköze, az adjustáló és centráló rész helyébe illesztetek be.

A leírás és bánásmód a nagyobb szakmunkákban található. Kohliuusch, Lie- 
biscij, Groth, Mallard sat.
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113. §. Kettős sugártörés. Kísérlet Galcittal. Ha a Calcit hasadási 
Pomboederjének két egyközös lapján keresztül nézünk egy pontot 
vagy vonalat, itt ellenkezőleg mint az üvegnél két pontot vagy vona
lat látunk. A Calcit lemezbe hatolt fénysugár nemcsak megtöretik, 
hanem a behatolásnál egyszersmind két sugárra oszlik, melyek a túl
oldalon szembe is kettősen jönnek, és így két kép támad. Papíron 
tűvel szúrt lyuk a hasadási romboederlappáron keresztül nézve, ket
tőnek, Írás két sorosnak látszik. (305. ábra. Bombicoi.)

Ezen kísérletre különösen az izlandi víztiszta Calcit alkalmas, s azon 
sajátságot mar Erasmus Bartüolinus írta le (1G69. Kopenhága), s ugyan
azon állította fel Huygbens (1GÍ)0. Leiden) a kettős sugártörés törvényeit.
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A C(ilcü, de csak az ő hasadási Eomboederjében, még ma is a 
legalkalmasabb anyag a következő alaptünemények előidézésére.

1. A két pont kéjjé nem egyenlő, az egyik mintha lejebb állna 
és halaványabb volna mint a másik. (305. ábra.) Nevezzük amazt o 
emezt e sugárnak.

2. Iía a Eomboedert a papíron körben forgatjuk, az egyik jjont, 
az c az o körül forog és pedig úgy, hogy o és e mindenkor a kristály 
függélyes főmetszésében marad.

Hasonlót tapasztalunk a papíron csinált lyuknál; míg a fekete vonalnál 
a tünemény módosul annyiból, hogy az egyik vonal c a másik főié o emelke
dik s tovább forgatva közeledik, míg végre egymást fedik. A forgatást foly
tatva, az egyiknek e. emelkedése a vesztegen maradott o felett az ellenkező- 
oldalon történik.

3. A két pont látszólagos távja egymástól állandó, akár közelebb 
hozzuk a szemet akár távolítjuk, az csak a romboederlemez vastagsá
gával van arányban. Mentői távolabb áll a két parallel lap, annál 
távolabb esik a két pont. A 305. ábránál az izlandi pát jó vastag.

4. Ha a Eomboedert valamennyire fölemeljük, úgy hogy a kris- 
tallografiai főtengelye fokonkint függélyes helyzetbe jöjjön, a két pont- 
látszólagos távja mindig kisebb lesz, és ha egészen felállítottuk, a két 
végcsucsot pedig oE lapok által eltomjntottuk, ezeken keresztül csak 
egy pont látszik.

306. ábra a Calcitromboeder átmetszete a b c d 
a papír síkjában s arra essék be az xy sugár. Ez 
függélyesen érkezvén beesési szöge 0°. Ilyenkor a kö
zönséges fénysugár irányváltozás nélkül halad tovább. x 
A Calcitba jutó xy sugár azonban máskép viselke
dik : az az y pontban két ys és yt sugárra válik szét, 
melyek közül csak az ys halad irányváltozás nélkül 
és az .v ponton kijutva is ugyanazon vonalban ma
rad ; ellenben az yt sugár a Calcitban eltérve halad 
í-ig, hol kijutva aztán az eredeti xy iránnyal egy- 
közüeu ugyan, de más pályán jut szemünkbe. Ezért az x pontnak két képét o- 
és c látjuk ab papírlapon.

A Calcit kettős fénytörését projekcióban elektromos fénnyel hatásosan 
lehet bemutatni. Minthogy azonban a hasadási Romboeder két parallel lajíján 
keresztül hatoló két sugár a levegőbe kiérve nem folytatja a szétágazást, ha
nem parallel megy, és úgy a rendelkezésünkre áljani szokott Calcitoknál a 
csekély távú két kép nem igen tűnnék fel, a projekció számára segíteni kell és 
lehet az által, hogy a Calcitból prizmát vágunk, számba vételével annak, hogy 
a két sugár bizonyos helyzetben külön töréssel bír. így aztán elérjük, hogy az 
o és c sugár a mint a Calcitból a levegőbe jön, a szétágazást a táv és a dia- 
fragma nagyságának arányában folytatja. A prizma disperziója ellenprizmával: 
achromatálva van. Ily módon kis darab Calcitromboeder is elegendő jelentékeny 
szétválasztás előidézésére.

Az első kísérletnél a legkisebb nyilásu (1 mm.) diafragmával bocsátom* 
az elektromos fényt a gipszfalra. Ha a nyílás elé üveget vagy kősólemezt sat~

a.
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teszek, a sugárvezetőn keresztül menve csak egy képet hagy; ellenben a Calcit 
Romboeder két parallel lapján keresztül bocsátva két kép támad. Ha nagyobb 
nyíláson (2 mm.) bocsátom át. a két kép közelebb áll; lia még nagyobbon, 
akkor már érintik egymást ; még nagyoblmál pedig egyik a másikba ér. A Cal
cit forgatásával az e körben forgása az o körül legkisebb nyílásnál legfeltűnőbb.

Ennek folytatása a Huygm-xs-lciscrlei, 
melynél még egy Calcitromboeder szerepel. 
Tegyük fel, hogy a második hasadási Rom
boeder is oly vastag mint az első, akkor az 
egyiket a másikra téve parrallol helyzetben, 
a hatás az, mintha egy darabból állana, azaz 
a két kép o c kétszer akkora távban vau, 
mint csak az egy Romboedernél.

307. ábránál van a két hasonló Rom
boeder db I és a'h' II. Az I-eu keresztül 
csak olyan távban van az o <’ két kép, mint 
a 306. ábránál: de ha ezen két sugár a 
II Romboeder a 7/ lapjára esik, míg az o 
iránya változatlan marad, az c kétszer any
ucira tér el, és így az o c távja a két 
Romboederen keresztül kétszer akkora.

A kísérletnél az egyik Romboeder 
veszteg maradván, a másikat rajta forga
tom. Ivezdetbeu 2 kép volt, ebből 4? lesz, mi 

kettőre apad, tovább forgatva ismét 4* lesz, míg 1$0° érkezve csupán egy kép 
van. Ez az állás olyan, mintha a két Romboeder hemitrop juxtapoziciós ikret 
képezne. Teljes forgatásnál IS kép keletkezik. Ezekből 9 egyenlő idomban csak 
a helyzet ellentétes.

Ha most vékony színtelen gipszlemezt illesztek a két Romboeder közé, ezek 
a pótszínekben jelennek meg. Vékonyabb gipszlemeznél az egyik kép piros a 
másik zöld, vastagabbnál sárga és kék, mi által, a két sugár külön természete, 
az éter ellentétes rezgése következtében még inkább kitűnik.

114. §. Fénypolárosság. A kettős sugártörés érdekes és minera- 
logiai szempontból felette fontos tüneményeit a legelágazóbb részle
tekig a polárfényben lehet kimutatni, minél fogva szükséges a fény
polárosság alapelveivel megismerkedni.

A közönséges fény derékszögesen rezeg haladásának minden irá
nyában ; néha azonban oly állapotba jut, hogy a rezgés csak egy sík
ban történik, ekkor mondjuk, hogy a fény poláros. Ilyenné válhatik 
a közönséges fény külömböző körülmények között, melyek közül, a 
kristályoptika szempontjából, a visszaverődés, törés s átbocsátás által 
kettős törésű testeken előidézett polározás a legfontosabb.

115. §. Fénypolározás reflexió által. 308. ábrában ha az i sugár 
szintes üveglapról G visszaveretik p irányban, bizonyos sajátságot 
vesz fel, mi abban áll, hogy csak egy (a nyilak által jelzett) síkban 
rezeg. Ez magában nem tűnik fel, de feltűnik, ha oly turmalinlemez- 
zel (309. ábra T) vizsgálom, mely a főtengelylyel parallel van vágva. 
Ezt tolva a visszaverődött sugár és a szem közé, ha a Turmalint ide 
s tova forgatom, a világosság változik, sőt elsötétedés is következik be. 
Pontosan észlelve reá jövünk, hogy az üveglap sötét, ha a Turmalin
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főtengelye függélyes 310. ábra, hol Lp a beeső sugár, melynek vissza
verődött részét T turmalinlemezen bocsátom át; ellenben világos, ha 
a Turmalin főtengelye szintes helyzetben van 3:11. ábra. A visszaverő
dött sugárnak tehát 90° fokról 90° fokra változó tulajdonsága van.

i
?
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A beesési sík, mi itt függélyes, a polársü:. Ha tehát a turmalinlemez 
úgy áll, hogy a főtengely a polársíkra függélyes, akkor a polárfényt 
átbocsátja, de ha a Turmalin főtengelye a polársíkkal parallel, akkor 
a polárfényt kioltja.

A kísérlet ismétlésénél kiderül, ho<pr a tökéletes elsötétedés csak 
bizonyos szögnél érhető el, ez a polárszöy. A közönséges üvegre nézve 
a polárszög 56°, a vízre 53°.

S10. SÍI.

A p szög (310. álra) kiszámítható, feltéve, hogy a visszaverő test n 
törésmutatója ismeretes, ezen formulából tamj p=n. miböj foly, hogy a teljes 
polárosság akkor van, ha a visszaverődött és a megtört sugár egymáshoz derék
szögben állnak. Kettőstörésü testnek tehát két polárszöge vau.

Fémfényü felületről visszavert sugárt nézve turmalinnal, alig van nyoma 
a sötétedésnek; a fémfényes testek tehát máskép viselkednek, mint a nemférn- 
fényesek.

116. §. Fónypolározás refrakcio által. A fénysugár nemcsak bizo
nyos reflexió mellett polárosodik, hanem a törés bizonyos neménél is. 
Ha az üveglapot a beeső sugárhoz képest úgy helyeztük, hogy a visz- 
szaverődött sugár teljesen polárosodott, akkor a megtört (az üvegen 
keresztülmenö) sugár is poláros. Turmalinnal vizsgálva ez is világos, 
ha a Turmalin főtengelye a beesési síkhoz parallel, és sötét, ha ahhoz.



158 II. FIZIKAI TULAJDONSÁGOK.

függélyes. Ennél fogva a törés által polárosodott sugár 90° foknál, 
máskép poláros mint a visszaverődött. Minek az a magyarázata, hogy 
a fényes sima lapra alkalmas szög alatt eső sugárnak rezgései meg
oszolnak, némelyek a visszaverő síkkal parallel történnek, és a reflek
tált sugárt képezik, mások arra függélyes síkban mennek végbe és a 
megtört sugarat adják.

Mindez turmalinlemez nélkül is észlelhető egy üveglemez vagy tükör 
segítségével. 312. dívában ab azon üveglap, melyre Se fénysugár 50° alatt esik 
be; a visszavert cd sugár természetét kutatva, azt találjuk, hogy azt egy tükör 
mn csakis azon esetre veri vissza tökéletesen iLv irányban, ha ennek síkja ab 
lappal egyközös. Ha az mn tükröt d pont körül forgatjuk, akkor a visszavert 
dx sugár mindinkább gyengül, míg 90°-uál egészen elenyészik; ha az mn tükröt 
tovább forgatjuk, úgy dx sugár ismét előtűnik és erősbül, míg 180"-nál teljeseu 
visszaverődik; az mn tükörnek további forgatásával egészen 270°-ig a dx sugár 
visszaverődése annyira fogj' mint kezdetben 0-tól 90-ig; 270-től 360-ig való for
gatásnál, a fényerősség úgy nő, mint midőn a tükröt 90-től ISO-ig forgattuk. 
A tökéletesen poláros fénysugár nem verődik vissza akkor, midőn polársíkja 
függélyesen áll az új visszaverődési síkon, Scdx itt a polársík. A Nörremberg- 
féle polározó készülék az ő egyszerű szerkezetében ezen kísérletre alkalmas.
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i Az eredeti fénysugár Se azon része, mely ab üveglapról nem verődött 
vissza, azon keresztül hat c/, de szintén megváltozott, az átbocsátás által egyes 
törésű közegen ellenkezőleg vau polározva mint cd, s pq üveglap annak tanul
mányozására szolgál; ha pq egyközös öó-vel, cf tökéletesen átbocsáttatik, de ha 

• pq forgatjuk cf körül egy része visszaveretik s a további forgatásnál több és 
több rész veretvén vissza, világosabb lesz, míg 90°-nái a világosság maximu
mát éri el.

S

Egy ilyen üveglap ab még nem ad az átbocsátott cf sugárra nézve egész 
sötétedést, ez a sugár meg nincs teljesen polározva; ha azonban ab üveglappal 
parallel több üveglapot helyezünk s a megtöretés mindegyiken folytatódik, az 
eredmény elérhető. 10—20 üveglemez alkalmas mód arra, hogy polárféuyt kap
junk; 4--5 is elég, ha az utolsó helyett fekete tükör vétetik.

117. §. Polározás turmalinnal. A legtöbb kristály képes a fény- 
sugárt átbocsátás által polírozni, sőt ezen képesség meg az alak kö- 
:zött oly benső viszony létezik, hogy minden kettős fény törésű kristály

a
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.•a fényt egyúttal polározza is: azaz a rendes o és rendhagyóra c oszlott 
sugarak polározva is vannak. E tulajdonság hol tökéletesebben, hol 
kevésbbé tökéletesen észlelhető az egyes ásványoknál; vannak a ket
tősen törők között olyanok, melyek a ketté választott sugár közül az 
•egyiknek irányában a fénynek haladását általában vagy legalább egyes 
fénynemekét meggátolják. Az egy optikai tengelyű kristályok között 
a Turmalin bír kiválólag ezen nevezetes tulajdonsággal. Ha a zöld, 
barna vagy vöröses átlátszó Turmalinból a főtengelylyel egyközösen 
lemezt vágunk s ez elegendő vastagsággal bir, csupán a rendhagyó e 
fénysugárt bocsátja keresztül, míg a rendest o rétegről-rétegre elnyeli. 
Ezen lemezek, valamint egyenkint átlátszók, úgy egymásra hosszában 
fektetve kettősen is átlátszók maradnak; de nem akkor, ha az egyiket 
;a másika körül addig forgatjuk, míg az optikai tengelyek 90°-ot 
képeznek egymással. Ekkor azt tapasztaljuk, hogy a láttér fokozatosan 
•elsötétül, míg végre kereszt helyzetben semmi fénysugár sem bocsát- 
tatik keresztül.

Epén úgy polározza a fénysugárt a Herapaíhű lemez is, mi tehát 
a Turmalint bizonyos körülmények között pótolhatja.

Dr. Herapath angol természettudós, jött reá, hogy ha savas chili in-sul- 
phatot koncentrált savban felolvasztunk, s a melegített oldathoz Jódnak alkohol- 
oldatát cseppenkiut adjuk, a kéusavas jód-chininnak azon sajátságos vegyülete 
képződik, néhány óra múlva nagy lapos egyenközü lemezekben válván ki, me
lyek a fényt teljesen polározzák. Optikai célokra ezen lemezek tárgy-üvegre 
tétetnek és kanada-balzsaui közbejöttével, iigy mint a mikroskopi készítmények, 
vékony fedő üveggel láttatnak el.

118. §. Polározás nikollal. A Calcit hasadás- 
romboederén keresztül menő két sugár 313. ábra 
ugyan együtt teljesen polározva is van, még pedig a 
legegyszerűbb esetben o az c-hez képest függélyesen.
Ha a szem és a Calcit közé tűvel átlyukasztott pap irt 
helyezünk (113. §.), két sugárpamatot látunk o e. Ha 
ezeket Turmalinnal vizsgáljuk, az o világos, ha a 
'Turmalin főtengelye a Calcit fömetszetére függélyes; 
az e ekkor sötét. Ha most a Turmalint mindaddig forgatjuk, míg főten
gelye azon fömetszettel parallel, e lesz világos, o sötét. A rendes sugár 
•o függélyesen rezeg a főmetszethez, a rendhagyó e parallel.

A Calcit azonban polározásra ilyen módon nem használható, 
.azt oda kell módosítani, hogy úgy mint a Turmalin csak az egyik 
sugárt és pedig a rendhagyót e bocsássa át. És ez sikerül is Nicol 
-angol fizikus (1828) eljárása szerint.

:
® 0
©e

313.

A hasadási Romboeder e célból kétfelé metszetik 314. ábra ; az egyik 
fél az ABC, másik a DEF. Lapjaik tükörsimára fénvesíttetnek és azok (BC, 
DF) kauadabalzsammal egymáshoz ragasztatuak. Az x pontból ?/-uál az ABC 
félbe kerülő fénysugár o és e sugarakra válik szét. Az AB hajtása olyan, hogy 
az o sugár majdnem 77° szöggel érkezik 2-nél a balzsam-réteghez, mely a 
'Calcithoz képest optikailag ritkább; az o sugár törésmutatója 1*654, a balzsamé
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közel 1*530. A teljes tükrözés határszöge pedig ezekből a 
Calcit és a balzsam között az o sugárra 08° 10', ennélfogva 
az o sugár ilyen beeséssel nem juthat a balzsamba, liánéra, 
c-nél teljesen tükröztetik. és a uikol sötét foglalata mint 
fényt hatástalanná teszi. Ellenben az e sugár ilyenkor oly 
irányban halad a Calcitban. hogy törésmutatója 1*536, vagyis 
akkora mint a balzsamé, tehát úgyszólván változatlan irány
ban halad .s-nél a balzsamon keresztül míg a nikol másik 
lapján <’-nél kijut. A nikolprizma tehát éppen úgy mint a 
turmalinlemez csak a rendhagyó c sugárt szolgáltatja, mely
nek rezgései a prizma kisebb átlójával parallel történnek. .Ez 
azonban a használt Calcitkristály egyik főmetszetével pa
rallel. Ha tehát a nikol-fömetszetről van szó. akkor mindig 
a kisebb átlón és a nikol hosszában fekvő sík értendő.

A nikolprizmák (röviden nikolok) befoglaltatnak, váz
latosan úgy, mint a 314. álra alsó rajzáu felülről tekintve 
látui, előbb parafába, ez pedig sárgaréz hengerbe, melynek, 
oldalai fénytelen feketére vannak mázolva.

Két uikollal éppen azon elsütétedési és megvilágoso- 
dási tünemények idézhetök elő egyiknek forgatása által, mint 
a turmalinoknél (117. §.) vagy a NüRRENBERG-féle készülék
nél (110. §.) említve volt.

JB
D

‘•ti.

C

i*

119. $. Polariskop. Azon eszközök, melyekkel 
kristálymetszeteket optikai tulajdonságaikra polár- 
fényben vizsgálunk, polariskopnak neveztetnek. A po- 
lározást előidézhetni a nevezett módok mindegyiké
vel, de leginkább a turmalin és a nikolprizma van 
használatban.

Minden poláriskopban két polározó anyagnak 
kell lenni, az egyik, hogy a közönséges fényt polárfénnyé változtassa, 
a másik, hogy* azzal a tüneményt észleljük. Amaz a polározó, emez az. 
analizáló.

í;

I

:
4 Nem szükséges, hogy e két rész ugyanazounemü legyen, a polározó- 

lehet üveglap sorozat, az analizáló nikol, turmalin, herapathit sat.

120. §. Turmalincsipesz. A legegyszerűbb polariskop a turmalin- 
csipesz 315. ábra. Két lemez átlátszó mentöl világosabb zöld, vereses, 
vagy barna Turmalinból a főtengellyel egyközösen vágva és csiszolva 
külön-külön befoglaltatik parafakorongba, s ez vastag huzalkarikákba 
erősittetik oly módon, hogy7 az egyik forgatható legyen. A vizsgálandó 
ásványlemez a két turmalin közé helyeztetik, és a tünemények az 
egyik turmalin forgatása mellett észleltetnek. A turmalincsipesz elő
készítése a kísérletekhez abban áll, hogy a két lemezt keresztállásba.

—f
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hozzuk (úgy mint az ábrában látható) mi által azok sötétre vannak 
fordítva, és ekkor tesszük közibök az ásvány plánparallel metszetét. 
A megfigyelésnél a forgatható turmalin közel hozatik a szemhez, s a 
tárgyat konvergens polárfényben látjuk.

A tünemények a következők : vagy sötéten maradnak a turma- 
linok, vagy megvilágosodnak. Ha sötétek, a test izotrop; ha megvilá
gosodnak, anizotrop. Az anizotrop kristálylemez, ha a bissektrixre de
rékszöges, (1) vagy egy simetriás fekete keresztet mutat színes gyű
rűkkel a középpont körül 325. ábra, (2) vagy egy nemsimetriását 
egymásba folyó két elipses gyürürendszerrel, mely, ha az egyik turma
lin 45°-ra forgattatik, két fekete hiperbolára oszlik 343. ábra; abban 
az esetben egy- ebben két optikai tengelyű a vizsgált kristály.

Ezen felette egyszerű poláriskop minden hozzá intézett lényeges kérdésre 
feleletet ad, azzal az alapvető kísérletek bemutathatok, ennélfogva a tanítás
nál kitűnő szolgálatot tesz; finomabb feladatok megoldására azonban nem való 
már azért sem, mert saját színe lévén, az interferenciaképeket kellő tisztasággal 
nem mutathatja.

A tumialincsipesz ára változó a lemezek jósága szerint, azok e tekin
tetben nagyon eltérők. Mentői világosabb a kristály anyaga annál jobb, de ilye
nek ritkák, és páxja a csak 18 rkmn nagyságú ilyen lemezeknek 30—40 frt 
is volna. A legnagyobb turmalinlemez, melyről tudomásunk van, Dr. Spottis- 
woode birtokában nagyobb mint 50 f jmm, és úgy színe mint polározási ké
pessége kitűnő.

121. §. Nikolprizmás poláriskop. A legtökéletesebb poláriskopot 
a nikolprizmával készítik; nagy7 előnye, hogy színtelen, de e mellett 
minden színsugárt külön is teljesen polároz. A kristályokat itt nem
csak konvergens fényben mint a turmalincsipesznél, hanem parallel 
fényben is vizsgálhatjuk.

A GROTH-féle univerzál-készülék poláriskopját ismertetem meg, mely 
összeköttetésben áll többféle eszközzel (tengelyszögmérő, hevítéskészülék sat.) 
kristályoptikai vizsgálatokra.*

a) Poláriskop konvergens fényre.

Berendezése. 316. ábra. Erős fémtalpon áll a háromoldalú rúd A, melyen 
két kar B C egymás fölött, kellőleg lielyezhetőleg és csavarral megerősithető- 
leg mozog. A talpon áll még S tükör, melynek helyes állításával a világosság 
a poláriskopba jut.

B-hez van erősítve g henger, melybe alul egy más henger az f tolható. 
Ebbe van erősítve a polározó nikol p. Fölötte és alatta a két é e lencse, melyek
nek közös gócuk p közepébe esik; q henger felső részében egy külön sárgaréz- 
hengerbe foglalt igen kurta gócu níígyos gyüj tőlen csőrendszer n van, mellyel 
azt a g hengerből ki- s betenni lehet. A g henger teteje még körül van véve 
l asztalkával, tetején egy üveglappal A*, melyre a kristály tétetik. Az l asztalka 
(&Z& ábrán külön) az eszköz tengelye körül forgatható és az alján i karimán 
körös beosztással van ellátva, mely a h nonius felett vezethető el. Az i karimán 
az osztás számai balra a h noniuson jobbra (mint az óralapon) mennek.

* Készíti Fuesb Berlinbon. Ára 725 márka.

Szabó József, ásványtan. 11
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C karba is van beerősítve egy henger b //, az alsó //-nek mintegy foly
tatása, melynek alsó végén egy kurta gócu négyes lencserendszer o vau, egé
szen hasonló a rj hengerben levő n-hez, csakhogy' itt a lencsék fordítva vaunak. 
Fölöttük a góc-síkban van egy üvegmikrometer r, bevésett kereszttel, melynek 
egyik szara be van osztva. A b csőben fölebb van az okulárcső v, mely a t 
okulárlencsével együttesen tolható; végre legfelül rajta áll az analizáló nikol 7, 
forgatható, de le is emelhető. Az analizáló alatt van a kis szintes rés z, ebbe 
helyezhető be a 1U). csillámlemez (120., 133. §§.), vagy a quarc-ék (133. §.), 
vagy egy vékony gipszlemez. A vizsgálandó kristáíymetszothoz a 1c asztalon az
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)i és o lencsék a lehető legközelebb hozatnak; mert a látótér nagysága 
ettől függ.

Működése. Az S tükörre eső közönséges fénysugár előbb az c lencsébe 
jut, lionnét gyűjtve kerül a polározó nikol p közepébe. A nikolból az é' len
csébe szétterjedve jön, minthogy ennek a góc-pontja Is a p nikol közepébe 
esik; innét mint az eszköz tengelyével párhuzamos sugárpamat az n lencse
rendszerbe kerül. Itt a sugarak erősen konvergálnak, úgy hogy a legfelső n kis 
lencséből mint igen tompa kúp jutnak ki, melynek csúcsa közvetlenül ezen 
lencse felett van, és így kerül k asztalon a kristálylemezbe. Míg innen tehát 
konvergálva jut bele, a kristálylemez felső lapjáról divergálva megy tovább az 
■o lencséken keresztül. Ezekből ismét az eszköz tengelyével jmrallel a t lencsébe, 
mely azokat iijbói konvergálva juttatja a q analizáló nikolba és innét a 
szembe.

A legtöbb észlelésnél a nikolok keresztállása kívántatik meg, melj'ben 
rezgés irányuk egymással 90° képez. A láttér ekkor sötét, míg a parallel hely
zetnél világos. Ha* tehát a felső nikolt q egész körben 360° forgatjuk, kétszer 
kapunk váltakozva sötétséget és világosságot, fokozatos átmenetekkel.

Konvergens fényben vizsgáljuk a teugelyképet, tehát az optikai tengelyre 
vagy a bissektrixre függélyesen metszett kristálylemezeket (129., 133. §§.) me
lyek segítségével aztán az optikai tengelyek helyzete a kristályban (131. §.), 
a* kettős törés karaktere (133. §.), a tengelyszög nagysága (137., 133. §§.) sat. 
határozható meg.

b) Polariskop parallel fényre.

Berendezése. 317. ábra. A konvergens fény előidézésére lényegesen az n 
és o lencserendszerek folytak be, ezek tehát eltávolíttatnak. Az alsó g henger 
megmarad minden egyéb részével, úgy hogy ez a 317. ábrán nem kiilömbözik 
a 316. ábrán látható //-töl. A felső cső b azonban eltávolittatik és helyébe a 
317. ábrában látható z cső erősíttetik a C karba. Ebben a 316. ábra t lencséje 
sincs. Ellenben az analizáló uikol <y a z tetejére itt is reá jön.

Működése. A S tükörből a sugár az e p és é részeken keresztül parallel 
jön a kristálylemezbe, felületét tehát függélyesen érinti, és mint parallel sugár
pamat kerül az analizáló q nikolon keresztül a szembe.

Itt is a nikolok kereszt-állása a kiinduló pont. A sötét láttér világossá 
válik az esetben ha a két nikol közé a k asztalkára egy anizotrop kristálylemez 
úgy helyeztetik, hogy annak rezgésirányai a két uikoléval össze ne essenek. 
Ha a nevezett síkok összeesnek, akkor a p-böl jövő polárfény a kristályon aka
dály nélkül megy keresztül, mintha ott sem volna; de ha nem esnek össze, 
akkor az alulról jövő fényhullám a kristályban az ő két rezgésirányának meg
felelő rozgő hullámokká oszlik fel, melyek a külömbözö rugalom folytán ezen 
irányokban a kristályon külömbözö sebességben hatnak keresztül, és így 
egészben a kristály felső határára bizonyos haladáskülömbséggel érnek, de így 
is mennek ki. Ennek következtében interferáluak, minélfogva a láttér meg
világosodik, a kristálylemezben szín is mutatkozik azon esetben, ha az nem 
nagyon vastag.

Minthogy egészben valami anizotrop kristály lemez által a bittérben 
előidézett megvihigosítást tökéletes elsötétedés követi az esetben, ha a lemez 
rezgésiráuyai a két nikolével összeesnek s minthogy a kristálylemez forga
tásánál a forgatható l asztalkán ezen sötétség tényleg előidézhető, a lemez 
rezgésiráuyait egyszersmiud az ő kioltódási irányának vagy extinkciójának is 
nevezik. A legnagyobb és legkisebb rugalom ezen irányait miudeu kristály- 
lemezben éppen az által lehet felismerni, hogy azok a beálló sötétség esetében 
a, nikolok egymásra függélyes rezgésirányaival összeesnek, mi azok meghatáro
zását a kristálylemezbeu levő élre nézve (kioltódási szög) lehetségessé teszi.

11*
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Ez a parallel berendezésű poláriskop főfeladata, s fontosságánál fogva- 
részletesebben ismertetendő meg.

122. §. Kioltódási szög, extinkcioszög. A kristálylemez kioltódási 
szöge alatt azon kegyes szög értendő, melyet a lemezen látható vala
mely kristály-éllel vagy hasadásvonallal a tökéletes sötétség beállása, 
képez. Ha ezen szög = 0, tehát a kioltódási szög = 0, akkor a rezgés
irány a kérdéses éllel parallel.

Az extinkcio szögének meghatározása voltaképen felelet 
kérdésre, hogy az optikai rugalom három tengelye a kristály három 
tengelyével összeesik-e vagy nem; ha nem, akkor micsoda szöget ké
peznek egymással.

azon-

A poláriskop 317. ábra ezen kísérletnél kis módosítást kap, a mennyi
ben a k kristálytartó helyébe a 5 cső felett külön rajzban látható (313. ábra} 
más kristálytartó korong y tétetik, mely a tárgyasztalra mozdulatlanul illeszt
hető be. Látni rajta egy sínt megerősítve a 90°—270° beosztás irányában,, 
közel a középponthoz. (Néha jó a 7 kristálytartót nem átlátszó anyagból" készí
teni, és a világosságot csak egy kis nyiláson a középponton bocsátani át)- 
A kristálylemez úgy helyezendő el, hogy illető éle a sínt érintse, melyhez a- 
rajzban látható rugóval nyomjuk. A poláriskop akként van berendezve, hogy az. 
egyik nikol rezgéssíkja a szilárd nonius N zeruspontján keresztül megy. Ha 
most a tárgyasztalt a kristálylemezzel úgy állítjuk a nonius-körre, hogy ennek 
a 0° pontja és a noniusé összeessenek (mint a rajzban tényleg vau), akkor az. 
eszköz a kísérletre be van rendezve.

Tegyük fel a legegyszerűbb esetek egyikét, hogy a 318. ábra kristály
lemeze a rombos Anhidrit, mely a három Véglap irányában hasad, és hogy 
ezen lemezkén a rajzban látható vonalak egyik kristálytengelynek, az ezzel 
keresztben álló szélek a másik kristály tengely irányának felelnek meg, ekkor 
a sötétre fordított nikolok az Anhidrit lemez közbejötté dacára is sötéten ma
radnak. Körbe forgatva megvilágosodás következik be, mi 4-5° foknál éri el a 
maximumát. Tovább forgatva ugyanaz ismétlődik, mintha az Anhidrit lemez, 
ott sem volna. Az Anhidrit rezgéssíkja a nikolokéval összeesik. Az extinkcio* 
szög = 0°.

Legyen egy más ásvány például a monoklin Gipsz, s annak lemezén, 
mely a simetriasík irányában van hasítva, képviseljék a 318. ábrában látható
parallel vonalak az ferdeátlos Véglap irányában menő hasadást. Ezen hasadás
vonalak a Gipsznél képviselik a c tengely irányát is és az most az egyik nikol 
rezgésirányával parallel van helyezve. A sötétre fordított nikolok az előbbi 
esetben (a rombos Anhidritnél) sötéten maradtak, most a Gipsszel világosan, 
maradnak. Hogy a sötétedés bekövetkezzék, a körbo osztott asztalt forgatni 
kell. A leolvasott szög a Gipsz extinkcio szöge = 44° 46'. Ennyire kell tehát 
forgatni, hogy a Gipsz c kristálytengelye az optikai rugalom egyik tengelyével 
összeessék.

A poláriskop csak vastagabb ásványlemezek vizsgálására való, sokkal 
gyakrabban fordul elő az az eset, hogy vékony és apró lemezeken kell a pa
rallel fényben határozásokat tenni, ekkor a milcroskophoz fordulunk, mely szin
tén el van látva nikolokkal, és a mely rendes állapotában egészen megfelel a- 
parallel fényre berendezett polariskopnak. Hozzá kell még tenni, hogy a mine- 
ralogiai mikroskopnak forgatható és beosztott asztala szintén van noniussal, 
vagy legalább egy vonással, mitől kiindulva a forgatás foka számítható. A két- 
nikol keresztállásának biztosítása is meg van adva, valamint végre az okulár- 
csőben hajszálkereszt vagy az üvegbe étetett kereszt sem hiányzik, mely a sö
tétre fordított nikolok ellentétes rezgés síkjával teljesen összeesik.
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123. §. Stauroskop. Az elsötétedés maximumát nem képes a szem 
pontosan eltalálni, a tévedés 2—3 fokot tehet. Többször próbálva is 
csak megközelítő eredményt kapunk; nagyobb pontosság biztosítására 
ennélfogva többféle módszer keletkezett: ilyen a quarclemez és a 
■stauroskop többféle berendezéssel.

A quarclemez (Klein lemeze) közel az objektív lencse fölött egy kis résbe 
tolatik be, és vastagságának megfelelöleg a láttért színessé teszi. Az analizálót 
forgatjuk míg az ibolya és a veres közé eső közömbös színt kapunk, ez az 
ú. u. érzékeny ibolya. Ha most a kristály valamely ismert éle vagy belső vonala 
|| valamelyik hajszállal, a kristályszíne is vágj' ugyanaz marad, mint a láttéré, 
vágj' nem. Ha nem, akkor a körállása megjegyzendő és forgatandó míg a lát
tér színét megkapja. A leolvasás adja az extinkciószöget.

Jobb eredményt ad a stauroskop, minek legegyszerűbb, de legkevésbbé 
pontos berendezése az (Kobell), hogy egy Calcit lemezt, mely az optikai ten
gelyre derékszögben van vágva, behelyezünk közvetlenül az analizáló alatt. Ha 
a nikolok keresztállásban vannak, a Calcit tengelyképe látszik, melyen a fekete 
kereszt két karja a nikolok rezgéssíkjaival összeesik. Ha most az asztalra he
lyezzük az orientált kristálylemezt, és a Calcit interferencia képe zavartalanul 
megmarad, a kristálytengely az optikai rugalom tengelyével összeesik (a kris
tály ekkor egytengelyű vágj’ a kéttengelyüek közül roinbos); de ha közöttük 
eltérés van, a kereszt eltorzul, és annak helyreállítására a kört forgatni kell. 
Az egyes Calcit lemez nem ad elegendő pontosságot, összetett lemezekkel na- 
gj’obbakat ér el Brezina és főleg Calderon, ki két Calcit-lemezt mesterséges 
ikerkristály módon állít össze, és kinek stauroskopja mint a 316. ábra mellék- 
eszköze külön is készíttetik.

Azonbau legjobban megfelel a BERTRAND-féle stauroskop-okulár. Ez 4 
Quarc lemez, melyek kettője a polársíkot jobbra, más ketteje balra fordítja. 
Váltakozva vaunak helyezve, miudegjrik egy quadranst képez s pontosan van
nak összeragasztva, úgy hogj’ derékszögben találkozzanak. Vastagságuk hasonló 
lévén, a láttérnek hasonló színt adnak. Ha most kristályt teszünk az asz
talra orientált éllel vágj’ vonallal, melj’ a Quarcok találkozási élével is paral
lel, a láttér színe ugyanaz marad, ekkor az optikai rugalom egyik teugelj’e 
azon kristályéllel parallel; ha nem, akkor a kristály, mely a Quarcok talál
kozási vonalai alatt van helyezve, külömböző színben jelenik meg a váltakozó 
quadransokbau. Az asztal forgatandó, míg az egyszíuíiség a 4 quadransban 
helj’re áll s ugj’aucgj’ütt az extinkcio szögét is leolvashatjuk.

B) Kristályok optikai vizsgálása.
124. §. A kristályrendszerek három csoportja. A kristályodott 

ásványok ugyanazon három csoportot képezik optikai karakterük, 
mint geometriai viszonyaik alapján.

A) Az egyféle tengelyű kristályok, a szabályos rendszert egy
magát képezők, optikailag izotropok, ellentétben a piramisos rendsze
rekkel, a melyek mindannyian anizotropok. A szabályos rendszerű 
kristályok az izotropiát megosztják az amorf testekkel (üveg, kanada- 
balzsam, víz, levegő sat.).

B) A kétféle tengelyű kristályok, a hatszöges és négyzetes rend
szer egy optikai tengelyűek, s ezen optikai tengely összeesik a kristály
tani főtengellyel.
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i C) A háromféle tengelyű kristályok: a rombos monoklin és 
triklin rendszerűek két optikai tengellyel bírnak, melyek a kristály
tani tengelyek egyikével sem esnek össze.

Ezen csoportok között vaunak átmeneti alakok kristallografiai tekintet
ben és ezzel lépést tartva az optikai viselkedés szerint is. A határ az egy és 
két optikai tengelyű alakok között, például, nőm mondható mindig élesnek.

a) Szabályos kristályok.

125. §. Általános optikai karakter. Minden szabályos rendszerű 
kristály csak egyesen töri az átbocsátott fényt. Izotropiájuk kristályo- 
dásuk simetriájának közvetlen folyománya. Présnél szerint a fény
éter rugalma mindenütt ugyanaz, és a fény minden irányban egyenlő 
sebességgel halad. A hullámfelület gömb.

126. §. A szabályos rendszerű kristály optikai vizsgálása. Az 
izotropia következtében a polariskopban akár parallel, akár konver
gens fényre mi különöst sem mutatnak. Metszeteik a sötétre for
dított tunnalinokat, vagy nikolokat nem világítják meg, és a metszet 
forgatása sem idéz elő változást. Csupán egy törésmutatójuk van 
csakúgy mint az amorf testeknek, mit n betűvel jegyezünk, és tovább 
határozzuk a szín szerint: n* vagy n0 nz (sárga, veres, zöld kezdő
betűje) sat.

*i *

:.

I

127. §. Optikai anomalia. Ez a polárfényben mutatkozik különösen 
bályos rendszer több kristályánál, a melyek viselkedése anomál annyiból, hogy 
a külalaknak nem felel meg. A szabályos Boracit kettős törésű, ilyeu a legtöbb 
Gránát, Analcit sat. Van reá eset azonban egyéb rendszerekben is: a'második 
csoport ásványai között egy optikai tengely helyett kéttengelyű karakter mu
tatkozik több Béniinél, Ajwphillitnél sat.

Az optikai anomalia árulja el a legtöbbször a pscudosimetriát (OS. 09. §.).

a sza-

fi) Egytengelyű kristályok.
128. §. Általános optikai karakter. A kristálytani föltétien főten

gely optikai tekintetben is kiválik az által, hogy a fény annak irányá
ban más sebességgel halad, mint az arra derékszöges irányokban; 
az éter rugalma a főtengely irányában vagy nagyobb vagy kisebb 
mint a melléktengelyek irányában; de ezek iráuyában mindenütt 
ugyanaz.

r
Optikai tengely. Azon fénysugár, mely a kristály főtengelye 

irányában megy keresztül, erre derékszögesen rezeg; az éter rugalma 
ezen síkban minden irányban ugyanaz, minél fogva ilyen sugárra 
nézve a kristály úgy hat mint izotrop közeg, és így se nem töretik 
meg kettősen, se nem lesz poláros. Ezen irány az optikai tengely, 
az optikai simetria egyedüli tengelye, mely a hatszöges és négyzetes 
kristályoknál a kristallografiai főtengellyel összeesik.
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319. ábra. ab a kristálytani főtengely. Minden egye- 
vonal, mely ezzel egyközös, optikai tengely. A tengely 

tehát itt sem bizonyos vonali, hanem lígy, mint a kristály- / m, 
tani tengely, bizonyos irányt képvisel, és így minden, a kris- yAm
tály főtengelyével egyközös vonal egy optikai tengely. ||

Kellős síujártörés. Ha ellenben a fénysugár a 
kristályon bármely más irányban megy át, két ágra 
válik szét az éter rugalmának különfélesége követ- 
keztében azon síkban, melyben a rezgés történik.
Ezen ágak közül az egyik követi a közönséges töre- 
tés törvényét: a rendes sugár o (ordinarius); a má
sik nem engedelmeskedik a töretés ezen törvényének, ez a rendkívüli 
sugár (c) (extraordinarius) (113. §.).

nos

C

319.

A

B CD B JD- •
fi7/M

m
E /,

P P 0 E aao
321.320.

320. 321. ábra. AB sugár ferdén esik be valami egy optikai tengelyű 
sűrűbb testbe ODBC/ kettősen töretik, a BO sugár az o, BE az c.

Ezen két sugár mindegyike poláros, és pedig derékszöges síkok
ban egymáshoz; a rendkívüli sugár rezgései a beeső sugár és a főten
gelyen keresztül menő síkban tehát a főmetszetben történnek, míg a 
rendes sugár rezgése egy ezen főmetszetre derékszöges síkban van.

A rendes sugár hullámfelülete. Annak, hogy a rendes sugár az 
egyes törés szabályait követi, ez az értelme: a rendes sugár törés
mutatójának (oj) változatlanul ugyanazon értéke van, bár minő irány
ban is menjen a fény a kristályon keresztül; az eltérés nagysága a

sin ifüggélytől mindig egyezik ezen törvénnyel = n Más szóval
a rendes sugár a közegben minden irányban ugyanazon sebességgel 
halad, minél fogva a hullámfelület gömb. Továbbá a rendes sugár 
mindig a beesési síkban marad meg.

A rendhagyó sugár hullámfelülete. A rendhagyó sugár nem 
követi az egyes fénytörés szabályait. Bármely egytengelyű kristályon
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tapasztalható (1), bog}7 a két sugár legtávolabb esik egymástól, ha a 
fény a főtengelyre függélyesen esik. A mint kisebbedik a hajtás, a 
rendkívüli sugár közeledik a rendeshez, míg végre összeesik (2) midőn 
a fény a főtengellyel parallel irányban megy keresztül. A rendkívüli 
sugár törésmutatója változó értékű, leginkább eltérő az <w-tól, mellyel 
bír midőn a főtengellyel parallel irányban esik be, akkor, ha azzal 
derékszöget képezve meg}7 keresztül a kristályon s ekkor s-nek jegyez
tetik, és ismét egyenlővé válik w-val, az említett körülmény között. 
Megfelelő mértékben változik a sebessége is. A rendkívüli sugár hul
lámfelülete egy forgási ellipsoid. Azonkívül a beesési síkot rendesen 
el is hagyja.

i

•! f

Két eset lehetséges: (1) a rendes sugár törésmutatója w vagy 
nagyobb mint a rendkívülié s, mely esetben a fény sebessége a főten
gely irányában kisebb mint minden egyéb irányban, és a kristály 
optikailag negatív (320. ábraJ; vagy kisebb (2) az co mint az s, mely 
esetben a fény haladásának maximuma a főtengely irányában van, és 
ekkor a kristály pozitív (321. ábra).

Negatív kristály, hullámfelület. Calcit-ra nézve o> = 1*654, 
£=1-483, ennélfogva — kristály. Az oj érték a rendes sugárra vonat
kozik, melynek rezgései hárántosak a főtengelyre (JLc), az s értek a 
rendkívüli sugárra parallel rezgésekkel a főtengellyel (|| c). Mint 
mondva volt a rendkívüli sugár törésmutatója 1.483-tól fokozatosan 
emelkedik 1.654 értékre, a mint a fénysugár mindinkább közeledik a 
kristállografiai főtengely irányához.

:
!«

sfüWy
. V íu

323.
'»5

322. ábra a két törésmutató és a sugarak megfelelő sebessége közötti 
-viszony magyarázására szolgál, ab a főtengely, s egyszersmind az optikai ten
gely ; ma, mb a főtengellyel parallel fény sebessége, megfelelvén a nagyobb 
törésmutatónak (1-654). Azon kör, mely ezen sugárral írható a rendes fény
sugár állandó sebességét képviseli bármely irányban. Legyen mcl, cm a rend
hagyó sugár sebessége a mint derékszögben a főtengelyre s ennélfogva a 
kisebb törésmutatónak (1-483) megfelelve megy keresztül. Az ellips, melynek 
nagyobb és kisebb tengelye cd és ab, kifejezi a törvényt, moly szerint a rend
hagyó sugár sebessége változik, legnagyobb az md, legkisebb ab irányában,

t

V.

i
'
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műdön a rendes sugárral összeesik. Bármely közbülső irányra hgm a sebességet 
a hm vonal Rosszasága fejezné ki.

Ha most ezen ábrát az ab tengely körül forgatjuk, egy kör (az ábrában 
vonatozott) képződik egy forgási ellipsoidon belül 323. ábra. A gömbfelület a 
rendes sugár hullámfelülete, az ellipsoid a rendhagyóé; azok metszésvonala az 

optikai tengely.
320. ábrában a fénysugár ketté van ágazva: BO a jobban megtört a 

rendes, BE a kevésbbé megtört rendhagyó sugár. Ez a Calcit belsejében is 
így történik.

Pozitív kristály, hullámfelület. Quarc-nál <0=1.548, s=1.558. 
A rendes sugár w törésmutatója kisebb, mint a rendhagyóé c. A Quarc 
tehát + kristály. Az s (1.558) értéke a rendhagyó sugárra nézve meg
felel a derékszöges iránynak a főtengelyre, midőn rezgései ezen ten
gellyel parallelek. A mint változik a sugár iránya, és mindinkább 
közeledik a párhuzamossághoz a főtengellyel, a törésmutató értéke 
kisebb lesz, és a mint párhuzamossá lett, az érték 1.548. A rendhagyó 
sugár összeesik a rendessel s ekkor nincs kettős törés; ez, úgy mint 
•előbb, az optikai tengely. A törvényt itt is azon módon lehet rajzban 
kifejteni mint a negativ kristályoknál.

324. ábrában az optikai tengely amb; 
a rendes sugár sebessége ma, mb, mi a leg
kisebb törésmutatónak (1.548) felel meg; afbe / 
kör fejezi ki a törvényt ezen sugárra, vagyis a /
•sebesség minden irányban ugyanaz. Legyen / 
md, mc a rendhagyó sugár sebessége derékszög- / 
ben a főtengelyre, mi a legnagyobb törésmu- *—- 
tatónak (1.558) felel meg; adbe ellips a rend- \ 
hagyó sugár sebességének törvényét fejezi ki, \ 
t. i. legkisebb ind és legnagyobb ab irányban, \ 
melyben egyenlő a rendesével, és ezen határok \
.között arányosan változó. Forgatva az ábrát, 
mint az előbbi esetben, keletkezik egy gömb, 
mi a rendes sugár hullámfelülete, és ezen belül 
esik az ellipsoid, mint a rendhagvó sugár hul- 
.lámfelülete.

[- i'fZsT

324.

321. ábrában a ketté vált fénysugár közül a BE az c van jobban meg
törve, mint a BO vagy is az 0. Ez a Quarcban is így türtéuik.

Neqativ (—)
Calcit 
Turmalin 
Korund 
Berill 
Apátit

Oly kristály is találkozik, melyben a 4- és — karakter együtt van meg. 
Az Apophillit némely kristálya 4- a spektrum egyik végén és — a másikon, 
minélfogva a két véglet között bizonyos színre nézve nincs kettős fénytörés.

Röviden a kristály karaktere + vagy —, miszerint co< s, vagy 
w > £• A kettős törés erős vagy gyenge, miszerint a külömbség 
<0 < e vagy’ co > s között nagy vagy kicsiny. Erős a Calcitnál, hol 

e = 0.172; igen gyenge az Apophillitnél, hol s — <0 = 0.002.

Pozitív (-f) 
Quarc 
Zirkon 
Hematit 
Apophillit 
Cassiterit

-a) —
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129. §. Egytengelyű kristály optikai vizsgálása.
a) Parallel fényben (317. ábra). A főtengelyre függélyes met

szet az egytengelyű kristálynál úgy viselkedik, mint valami izotrop 
test. A keresztezett nikolok látterét nem világítja meg. A sugár a 
főtengely irányában, tehát olyan irányban megy keresztül, melyben 
nincs kettős törés.

A kíilömbség az izotrop testtől csak akkor mutatkozik, ha met
szet a főtengelyre ferde vagy azzal || . Ez megvilágosítja a sötétre for
dított nikolok látterét; miből kitűnik, hogy az egytengelyű kristály 
rezgéssíkjai a fömetszetekhez || és _L.

Ha a lemezt azon helyzetből, melyben a láttért sötéten hagyta, 
a tárgyasztallal (318. ábra) körülforgatjuk 360°-ra, azt találjuk, hogy 
90°, 1S0°, 270° és ismét 360° azimutoknál a láttér sötét: mindezen 
helyzetekben a poláriskop rezgéssíkjai a kristályéval összeesnek. 
A közbeeső azimutoknál ellenben a keresztezett nikoloknál a láttér 
többé-kevésbbé világos, legvilágosabb a 45°, 135°, 225°, és 315* 
azimutoknál, hol a kristálylemez rezgéssíkjai a nikolokéval 45° fokot 
képeznek. A lemez teljes körforgatásánál tehát 4-szer történik foko
zatos megvilágosodás és elsötétedés 45° foknyi azimutokban.

Homogén fényben csak világosság és sötétség látszik. Fehér 
fényt alkalmazva a lemez, ha nem igen vastag, színt mutat s esetleg 
intenziven, még pedig a vékony lemezek NEWTON-féle gyűrűk színeit, 
legerősebben 45° azimutnál. A szín függ a lemez vastagságától és a test 
kettős törésének nagyságától; ezen szín egynemű, ha a lemez vastag
sága egyenlő. A szín biztos jele a kettős törésnek, de bizonyos fokig 
annak mértéke is. Mentöl erősebb a kettős törés, annál vékonyabbnak 
kell lenni a lemeznek, hogy még színt mutasson; ha vastagabb lemez 
is mutat színt, a kettős törés gyenge. A kőzetek vékony csiszolatában 
ezen az alapon az erősebben kettős törésű kristályt a gyengébben törő
tői meg lehet külömböztetni.

Azon fehér fény, melyet vastagabb kristálylemez mutat, bonyo
lódott keverékszín, az ú. n. magasabbrendű fehér.

Quarc-ék. A kristálylemez megvilágosodásának foka is (liomogenfényben) 
4-5° azimutnál, a vastagságán kívül a kettős törés erősségétől függ. Legnagyobb 
a világosság, ba a benne mozgó hullámoknak sebesebbje a lemezből kijutva annak 
felületén a lassúbbat fél hullámhosszal (VaX), vagy annak valami páratlan több-

(=>.'2>., r’/í). . . .

többé, ha a két bullám haladása a lemez elhagyásával egy egész hullámliosz- 
szal (X) vagy ennek egész számú többszörösével (2X, 3X . . . ?iX) történik. Ily 
esetben a kristálylemez teljes forgatás alatt 360°-ra a keresztezett nikolok között 
mindig sötét. Valami testnél bizonyos törés mellett, ez csupán a lemez vastag
ságától függ. Tehát határozott vastagságú lemezek (mi azonban a kristály törés
viszonyaitól meg az alkalmazott fény hullámhosszától függ, s e szerint kiüönféle 
testre, és különféle színre nézve változó) a láttért nem bíiják megvilágítani. Ezen 
alapszik az ék módon csiszolt kristálylemez tüneménye keresztezett nikolok 
között (quarc-ék, gipsz-ék sat.). Például a quarc-ék, melynek éle a főtengely-
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lyel || és melynek lapjai nagyon kis szögben hajolnak egymáshoz, a poláris- 
kopban, ha éle 45 fokot képez a nikolok rezgéssíkjával, homogén fényben vál
takozva világos és sötét sávot mutat || az éllel. A sötét sávok oly vastagságnak 
felelnek meg, melyben a két hullám wX-el külömbözik, azok sötéten maradnak

on — |
a teljes forgatásnál; a világosak a — X vastagságnak felelnek meg, és vál
takozva megvilágosodnak, elsötétednek, úgy hogy a 0°, 90° sat. azimutnál az 
egész ék sötét.

Fehér fényben különféle színű sávok vannak 4-5° azimutnál ugyanazon 
irányban, bizonyságául annak, hogy a lemez színe annak vastagságától is függ. 
Az ék vastagabb vége felé a színek folyton halaványabbak, végre megszűnnek 
a magasabb rendű fehérnek engedvén át a tért.

Ilyen éket használnak olykor a kettős törés karakterének meghatáro
zására is.

b) Konvergens fényben (316. ábra). A tengelyre függélyesen 
metszett lemez a konvergens fényben a polariskopban vág}7 a tnrma- 
lincsipeszben könnyen megkülömböztethető az izotrop testtől, a meny
nyiben a kristályon áthaladó o és e hullámok interferenciaképet ad
nak, mely a keresztezett nikoloknál egy fekete keresztből áll (325. 
ábra) KK, KK, melyek a középpontban derékszögesen találkoznak; 
a középpontot körül fogják váltakozva világos és sötét gyűrűk, me
lyek kifelé folyton halaványabbak. A világosak homogén fénynél egy
színűéig fehér fénynél kívülről befelé különszínűek, de az egyes gyű
rűk színsora az egész láttérben ugyanaz (izochromás gyűrűk).

fiia
326.

Ezen fekete kereszt fehér lesz (326. ábra), ha a nikolok vagy 
turmalinok parallel helyzetben vannak, és fehér fényben a szín min
den sávja az ö pótszinévé változik át. Ezen átváltozást fokozatosan 
idézhetjük elő, ha a nikolok egyikét vagy a lemezt forgatjuk. A fehér 
fényben mutatkozó izochromás gyűrűk a címlap mellett a színes 
táblán mind a két helyzetben (1. Calcit) láthatók. A simetriás ten
gelykép közepén van az egy optikai tengely mint pont projiciálva.

Magyarázat. Mindazon fénysugarak, melyek rezgése a keresztezett niko
lok valamelyikének rezgéssikjával összeesik, szükségképen kioltódnak. Ebből 
keletkezik a fekete kereszt a középpontban, megnyúlva a nevezett síkok irá
nyában. Minden más sugár, mely az adott lemezen ferdén meg}* keresztül, ket-
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tősen töretik, és áthatolván a második nikolon ugyanazon polársikba terelte - 
tik, azok tehát interferáluak, miből a küzpoutias gyűrűk sorai keletkeznek, 
közönséges fehér fényben a spektrum színeit mutatván, homogén fényben csak 
sötétek és világosak.

A polárfény intorferálása tekintetében megjegyzendő, hogy ez csak azon 
feltétel mellett lehetséges, ha azok ugyanazon síkban rezegnek; két sugár, melyek 
egymáshoz derékszöges síkokban rezegnek, nem iuterforálhat. Ezen tünemények 
hasonlítanak azon soros spektrumokhoz, miuöket a difírakció-rács idéz elő.

A gyűrűk átmérője ugyanazon lemezben nagyobb a veres mint az ibolya 
színre; annál szorosabbak azok, mentöl vastagabb a lemez hasonló anyagra és 
hasonló színre nézve; külömböző anyagnál a hasonló vastagságú lemeznél an
nál szorosabbak a gyűrűk, mennél nagyobb a kettős törés.

Az egy optikai tengelykép legelőnyösebb nyilvánulása ennélfogva csak 
bizonyos vastagságú lemezben észlelhető, melyre azonban az anyag törésképes
sége is befolyással vau.

Hasonló orientációjú metszetek, ha nagyon vékonyak, konvergens fehér 
fényben színes parallel szalagok sorát mutatják.

Az co és s törésmutatójának meghatározása. (112. §.) Az illető 
kristályból készített prizma elegendő mindkét törésmutató meghatá
rozására, s annak éle lehet || c vág}* _L c.

(a) Ha parallel, akkor minden sugárra nézve a legkisebb eltérés 
szöge sorban mérendő. Valami színre nézve észlelt egyes szögből a 
törésmutató cd és s kiszámítható, feltéve, hogy a prizma törőszöge is 
ismeretes.

(b) Ha a prizma törüszöge függélyes a kristály főtengelyére, 
ugyanaz teendő, csakhogy ekkor az o || rezeg a prizmaéllel, az e pedig 
derékszögesen. A két sugárt egymástól nikollal külömböztetjük meg.

A kettős fénytörés -f- karakterétiek meghatározása. A legkinál- 
kozóbb mód volna a kettős fénytörés karakterének (w>e vagy co<s) 
megállapítására a törésmutatók meghatározása által; de nem mindig 
kaphatni valamely kristályból prizmát, és mindenesetben valami egy
szerűbb mód is áll rendelkezésünkre.

Ezen célra egy annyira vékony csillámlemez szolgál, hogy két 
sugár rajta keresztülmenve a fázisban azt a külömbséget szenvedje a 
mi egy hullámhosz negyedének (negyed unclulációs Csillám) felel meg. 
Ezt a polariskopban (316. ábra) az erre az analizáló nikol alatt ké
szített nyílásba z betoljuk oly módon, hogy a Csillám optikai tenge
lyeinek síkja (mi előre van már meghatározva és megjelölve) a niko- 
lok rezgéssíkjával 45° szögbe essék.

ii

:
\

■

1

327. ábra egy ilyen vékony Csillám két üveg
lemez közé fogva, a felsőegyonköz körülbelül fele 
nagyságában mutatja; alatta oldal rajza van 3 lemez
zel, a középső c a vékony Csillám, a és b védő Üveg
lapok.

A sötétre fordított nikoloknál, midőn a tengelykép szépen látható 
(325. ábra), ezen csillámlemez (melynéla nyíl ee egyszersmind optikai 
tengelyeinek síkját is jelöli) azt négy quadransra úgy osztja fel, hogy

1 -El V.:
327.

i
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két szemközt fekvő távolodik, más kettő közeledik a középponthoz, de 
kétféle módon (328. ábra), vagy úgy mint a bal, vagy mint a jobb 
képben. A quadransok elhelyeződésében van az eltérés: vagy a Csil
lám tengelysíkjának irányában távolodik a két quadrans s ugyan együtt 
két fekete pont cc is jelenik meg a központ táján (bal kép), ekkor a 
kristály negatív s az ábrán is (—) jegygyei van ellátva alul (Calcit sat.); 
vagy pedig a Csillám tengelysíkjának irányában közelednek a quad
ransok, s a távolodás a csillámra derékszöges dcl irányban történik s 
a fekete pontok cc is ezen irányban tűnnek fel, a kristály pozitív (+)• 
(Quarc sat.).

329.

130. §. Cirkulár poláxosság. Nehány egytengelyű kristály (ásvá
nyokból a Quarc, Cinnabarit) azon tulajdonsággal bír, hogy tengelyük 
hosszában két nem egyenesen, hanem körben ellenkező irányban 
rezgő hullám külömböző sebességgel de egyenlő erősséggel halad azon 
esetben, ha a lemez alsó lapjára egy egyenesvonalban polározott hul
lám esik. Ezen két hullám a lemez felső lapján kiérve interferál, és 
ismét egy egyenes vonalú polárfényt képez, melynek polársikja azon
ban a beeső egyenes vonalú poláros hullámmal bizonyos szögben 
hajol, úgy hogy a kristályban az alsó nikol polárosítta fénysugár rez
géssíkja azon szög szerint vág}7 jobbra vág}7 balra fordítottnak látszik. 
Ez az egytengelyű kristályok cirkulárpolárossága. Van jobbra s balra 
forgató kristály.

Legjobb példát a Quarc szolgáltatja, s ennél látható, hogy ezen tulaj
donság bizonyos kristályodási sajátsággal a trapezoederes tetartoedriával áll 
összefüggésben. 329. ábra. Két üyen Quarckristály, a jobbnál a trapezoeder a 
prizmalap bal sarkán, a balnál a jobb sarkán vau. A jobbnál a nyíl mutatja 
az irányt, a fordulás itt balról jobbra történik azon irányban mint az óralapon. 
ez egy jobbra forgató kristály ; a bal oldali kristálynál a fordulás jobbról balra 
történik, ez egy balra forgató kristály.

Polariskopban a cirkulárpoláros kristály részben más tünemé
nyeket mutat mint egyéb egytengelyű kristály.

a) Parallel fényben (3'17. ábra) a tengelyre derékszöges lemez 
keresztezett nikolok között homogén fénynél nem sötét, hanem hogy 
az legyen, a felső nikolt forgatni kell, még pedig jobbra (a jobbra fór-
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gató kristálynál), vagy balra (a balra forgatónál), azon szögben, a mely
ben a polársík látszik fordítva. Ezen szög a quarclemeznél, egyenletes 
vastagságnál kisebb a veres mintáz ibolyafényre, és ugyanazon fényre 
nézve arányos a quarclemcz vastagságával; 2 mm. vastag lemeznél, 
például, még egyszer oly nagy mint az 1 mm vastagságúnál. A forga
tás (akár jobbra akár balra) az 1 mm quarclemeznél 15°3 a veres, 
21°G7 a sárga, 42°20 az ibolyafényre. A 3*75 mm. vastag quarclemez 
az alsó polársíkot a közép (sárgazöld) fényre 90 fokra fordítja, ez 
tehát ilyen fényre parallel nikoloknál elsötétedik. Fehér fényben a 
láttér a két nikol minden szögénél színes, de a szín más a két polár
sík szögének nagysága szerint, és az egyik (például a felső) nikol for
gatásánál megváltozik. Ha a keresztezett nikoloknál a láttér sárga, 
akkor a jobb kristálynál a felső nikol forgatásával jobbra (mint 
az óramutató) a színek a spektrum sorban következnek: zöld, kék, 
ibolya veres, noha ezek nem az egynemű spektrumszínek, hanem vé
kony lemezek bonyolódott keverékszínei. A bal kristálynál hogy 
ugyanezen sorban kapjuk a színeket a felső nikolt ellenkezőleg tehát 
balra kell fordítani: ez is mód a jobb és bal kristályt felismerni.

A 3*75 mm vastag quarclemez keresztezett nikolok között fehér 
fényben sajátságos vereses kék színt mutat, ez az ú. n. «érzékeny ár
nyalati) («teinte sensible» vagy «teinte de passage»), melynek saját
sága hogy a nikol bármily csekély forgatásánál feltünöleg változik el 
veresre vagy kékre, és ez akkor is bekövetkezik, ha valami kettős 
törésű kristály van közbetéve, melynek rezgés irányai a két nikol rez
géssíkjaival ha csak egy parányi szöget is képeznek. Ezért használnak 
egy ilyent (Klein lemezé) a polariskop látterének érzékenyebbé téte
lére arra, hogy a kettős törés nyomai is feltűnjenek. Parallel nikolok
nál egy ilyen lemez sárga. (123. §.)

b) Konvergens fényben (316. ábraj a tengelyre derékszöges 
lemezben a cirkulárpoláros kristálynál hasonló interferenciakép támad 
mint a többi egytengelyű kristálynál, azon külömbséggel azonban, 
hogy a fekete kereszt nem megy be a középtérbe, megszakad s a kö
zéptér világos és egyöntetüleg színes. Ez a szín változik a lemez vas
tagsága szerint, de megváltozik az analizáló forgatása által is még 
pedig itt is ellenkező sorban a jobb és bal kristálynál. A jobb Quarc- 
nál, ha a nikolok keresztállása mellett a közép tér sárga, a jobbra for
gatáskor (mint az óramutató járása) a sárga után jön a zöld, kék 
ibolya, veres, s ugyanegyütt a gyűrűk a középpontból kifelé növeked
nek ; a bal Quarcnál a sárga után (az analizálót éppen úgy forgatva 
mint előbb) a sárgát követi a veres, ezt az ibolya kék zöld, a gyűrűk 
pedig ellenkezőleg a középpont felé látszanak fogyni.

Airy-spirálok. Ha egy jobb és egy bal forgatású quarclemezt 
egymásra teszünk (vagy viszont), sajátszerű interferencia kép kelet
kezik az ú. n. Airy-spirálok. 330. ábrán látható, hogy a jobb képen 
a spirálok jobbra fordulnak, a balon balra, miszerint felül a jobb
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quarclemez fekszik vagy a bal. Ilyenek oly
kor valami Quarc kristályban (Amethist) 
már magában is láthatók, oly esetben, mi
dőn egy jobb és bal egyén van összenőve.
Monocbromás fényben a spirálok egészen 
úgy mint a 330. ábrában csak feketék feliér 
a lapon, vagy fordítva; feliér fényben színesek.

A cirkulárpolárosság mérésére a (355. ábra) tengelyszögmérő 
van berendezve.

y) Kéttengelyű kristályok.

131. §. Általános optikai karakter. A háromféle tengelyű kristá
lyoknál nincs egy olyan tengely, mely körül az éter rugalma, vagy is 
a fény sebessége mindenütt egyenlő volna; ellenkezőleg a viszonyok 
kevésbbé egyszerűek, és nehezebben felfoghatók. Két oly irányt találni 
ezekben, a melyen a fény keresztül hatol a kristályon kettős törés 
nélkül, s ez a két optikai tengely, innét a rombos monoklin és triklin 
kristályok optikailag kéttengelyűek. Minden más irányban a sugár két 
ágra válik szét, melyek egymás iránt derékszög alatt polárosuk. Ezek 
egyike sem engedelmeskedik az egyes törés törvényeinek.

Az optikai rágalom tengelyei. Fresnel volt az, ki elméleti okos
kodásra alapítva, melynek szabatosságát a tapasztalat bebizonyította, 
a fénysugarak terjedésének tüneményét kristályos testekbe is átvitte, 
azt ott három egymás közt derékszöges irányokra vonatkoztatván, me
lyeket az optikai rugalom tengelyeinek (axes d’élasticité optique) ne
vezett. Ezen három tengely irányában az éter rugalma tekintetében 
a kéttengelyű kristályoknál három érték van : maximum, minimum és 
egy közép; ezen értékek a kristályokban egymással derékszögesek és 
így a rombos rendszer tengelykeresztjével összeesnek. A legnagyobb 
és legkisebb rugalmi tengelyek 
síkja az optikai tengelysík, mint
hogy az optikai tengelyeket tartal
mazza.

331. ábrában egyesítve van a 3 
kristálytani és a 3 rugalmi tengely. CG7 
képviseli a legkisebb rugalom tengelyét 

AA' a legnagyobbét a, és BB' a kö
zépsőt 5. A sugár, mely CC' irányában 
megy be, derékszöges síkban rezeg, vagy 
is parallel BB' és AA'-val. Hasonlókép 
a BB' sugárra nézve a rezgés parallel AA' 
és CC'-vel, épen úgy az AA' sugáré paral
lel BB' és CG'-vei. A rugalmi tengelyek 
ezen extrem értéke között, a rugalom, 
mint látni fogjuk, egy rendes törvény 331.
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szerint változik. A kéttengelyű kristályra nézve a hullámfelület megállapítható 
az a6c tengelyek síkjának formája alapján.

Hullámfelület. Előbb a sugarak esetét a BB' és CC' tengelyek 
irányában vesszük tekintetbe 332. ábra. A BB' irányban menő sugár 
szétválik kétféle irányú rezgésre: egyik || AA'-val, megfelelvén a leg
nagyobb rugalomnak és sebesebben haladván mint a másik ág || CC'- 
vel. A két irányú rezgés sebessége arányos az mn s illetőleg mo vo
nalakkal.

Ugyanazon síkban a CC'-vel || sugár rezeg (1) || AA'-val, és sebe
sebben halad mint a másik ág; (2) || BB'-vel (legkisebb rugalom). Itt- 
is a CC' vonalon az mn" és mq" arányosak a sebességgel; itt 
rnn=mn", és valami sugárra nézve ugyanazon síkban bármely más 
irányban, lesz egy rezgés sor || AA' ugyanazon sebességgel mint előbb, 
és egy másik sor derékszögesen, melynek sebessége mo és mq" között 
van, megszabva azon ellips által, melynek féltengelyei a közép és 
legkisebb rugalmi tengelyekkel arányosak.

A 332. ábra tehát a hullámfelület metszete a CC' és BB' tengelyeken 
keresztül; nn" kör mutatja az állandó sebességet minden az AA'-val parallel 
rezgésre nézve; az ellips pedig a változó értékű sebességet a rezgések más- 
sorára nézve, mely az előbbihez derékszöges.

Már most egy az AA' és BB' síkjába eső sugárra nézve a szerkezet 
hasonló. 333. ábra. A rezgés minden esetben derékszöges síkban történik a 
sugár irányára nézve, mely síknak mindig keresztül kell menni a legkisebb- 
rugalom tengelyén CC'. Ennélfogva a mondott síkban a sugár minden irá
nyára nézve egyik ága a rezgéseknek || lesz CC', és állandó sebességgel == mo' 
haladván, körrel oo' van kifejezve. A rezgések másik ága derékszöges CC'-re, é& 
a sebesség mellyel halad, változik a szerint, hogy || AA' (=?n?i, 333. ábra), 
vagy II BB' (=mq'), vagy valami közbülső érték közbülső helyzet szerint. A hul
lámfelület metszete tehát egy kör egy ellipsben.
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Végül haladjon egy sugár valami irányban a CC' és AA' síkban, tehát 
a legkisebb és legnagyobb rugalom tengelyei síkjában, a hullámfelület metszete 
szintén egy kör és ellips.

Tegyük fel a sugár AA'-val parallel irányban megy; a rezgés (1) || CC' 
és (2) || BB'; a CC' (a rugalom legkisebb tengelye) irányban a haladás lassúbb 
mint a BB' (a rugalom középtengelye) irányban. 334. ábrában AA' vonalon 
mo' és ma' ezen értékek arányában feküsznek egymáshoz.

A CC'-vel parallel sugár rezegni fog (1) |] AA' és (2) |j BB', az előbbi 
sebesebben halad, mint az utóbbi. Ezen értékeket a CC' vonalon ww" és mq" 
(=mq') képviseli. A sugár minden közbülső helyzetére nézve ugyanazon síkban 
mindig lesz egy ága a rezgéseknek || BB', mq' =mq" s innét egy kör. A má
sik ág derékszögben ezekhez változó sebességgel halad az irányok szerint a 
rugalom legkisebb tengelyétől (mo') a rugalom legnagyobb tengelye felé (mn").

A kél optikai tengely. Látni való, hogy a kör, mely a í>-vel pa
rallel rezgések egyenlő sebességét fejezi ki, és az ellips, mely az arra 
derékszöges rezgéseknek változó értékét képviseli, egymást metszik 
P, P' keresztvonalban 334. ábra. Ennek magyarázata az, hogy az 
mP és mP' irányok a CC' tengellyel egyenlő szögeket képezvén, a 
sebesség ugyan az a sugár mindkét ágára nézve; ezek tehát egymástól 
nem válnak el, a sugár se nem ágazik ketté, se nem lesz poláros.

Ezen két irány a kél optikai tengely.
Egy kéttengelyű kristály teljes hullámfelülete a három metszetből (332., 

333., 334. ábra) összeállítva a 335. ábrában van bemutatva, hol a PP és P'P' 
a két optikai tengely.

Bisseklrix. A 334. ábrában látni, hogy az optikai tengelyek 
mindig a rugalom legnagyobb a és legkisebb tengelyének c síkjában 
feküsznek, és az optikai tengelyszög értéke ismeretes, ha a rugalmi 
tengelyek adva vannak. A rugalmi tengely, mely mint CC' (334. ábra)

8zabó JÓZ80Í. Ásvány tan. 12
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f,
a hegyes szöget felezi, a hegyes bissektrix Bxa vagy egyszerűen bis
sektrix és az, mely a tompa szöget felezi, a tompa bissektrix Bxo.■j *}

Descloizkaux szeriut az a és o a francia melléknevek aigüe, obtuset

kezdőbetűje.

Wositiv negatív kristályok. Ha a hegyes bissektrix Bxa a legkisebb 
optikai rugalom tengelye c, a kristály + ; ha pedig a bissektrix a leg
nagyobb rugalom tengelye rt, akkor —. Például Barit +, Csillám —.

Törésmutatók. Három külön törésmutató van bizonyos hullám
hosszra nézve : maximum a, minimum y, és a közép /9. a a törésmutató 
azon sugarakra, melyek a-ra derékszögesen haladnak, de vele parallel 
rezegnek; a törésmutató a b-vel derékszögesen haladó, de azzal || 
rezgő sugarakra: végre y a törésmutató a sugarakra, melyek derék
szögesen haladnak c-re, de azzal || rezegnek.

(

n«
ti

1 1
a=- T’ r=7

i

■>

-

P .1a
1

■y
0
OC

336.

336. ábra a rombos Olivint mutatja be. A viszony a törésmutatók, az 
optikai rugalom tengelyei, meg a sebességek között két optikai kristályban a 
következő.

:
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Tíugalmi tengelyek más. = a : közép. = b : min. = c
Törésmutatók ... min. = « . közép. = /?: max. = y

—: közép. = : min. =
« 1 P 7

A legnagyobb sebesség iránya megfelel a legkisebb törésmutatónak és 
fordítva; vagyis a sebességek fordítva arányosak a törésmutatókkal.

A kellős fénytörés erős vagy gyenge, miszerint a külömbség a 
törésmutatónál y—a viszonylag nagy vagy kicsiny. Az Epidotnál 
•erős: y—a=0’05o. A Zoisitnál gyenge : ;—r/^0’006.

Az optikai tengelyek disperzioja. A 3 törésmutató értéke a külön
féle színekre nézve eltérő lehet, és minthogy az optikai tengelyek szö
gét ezen értékek határozzák, a tengelyszög is megfelelőleg változik.

Ezen változás a tengelyszög értékében külömböző hullámhossza- 
.ságű sugarakra nézve az optikai tengelyek disperziojának mondatik 
és a két lehetséges eset jelzésére p>y iratik, ha a szög a veresre (n) 
nagyobb mint a kékre (o) és p<u az ellenkező esetben. (Descloizeaux 
szerint />=rouge, 4;=violette.

A színes táblán a címlap mellett: Aragonit ; Gix>sz q<Cv ; Adulár 
.q>v; Borax q>v ; egyéb ismert példa gyanánt: Nitrit q<C.v; Cerussit (»r.

132. §. Kéttengelyű kristály optikai vizsgálása. a) Parallel fény
ben (317. ábra). A kéttengelyű kristály viselkedése parallel fényben 

•egészen olyan mint az egytengelyűé. Az optikai tengelyek egyikére 
-L metszet sötét marad teljes forgatásnál is; bár mily más irányú 
metszet csak akkor hagyja a láttért sötéten, ha rezgésirányai a két 
nikoléval összeesnek; ha nem esnek össze, akkor a láttér (úgy mint az 
egytengelyüeknél) világos, illetőleg színes. Ilyen tüneményekre nagyon 
alkalmas a Gipsz, melynek hasadáslemezeit tetszés szerinti finomság
ban egyik fömetszettel || készíthetni, és a minőket a polariskop szá
mára érzékeny színű láttér előidézésére szokás használni.

Az egyes rendszerek azonban eltérnek az extinkcio szög szerint, 
mit a kristály 3 tengelye és az optikai rugalom 3 tengelye közötti 
viszony szab meg.

Sebességek ... max. =

33S.337.

12*
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(1) Bombos kristálynál az elsötétedési irányok a Véglapokon mindig össze
esnek az illető Véglappal || kristálytengellyel. 337. ábra egyesíti a 3 Véglapot, 
és azokon az extinkcio irányát (nyilakkal), ez minden színre nézve || az élekkel. 
Ha ezt nem így találjuk a stauroskoposan berendezett polariskopban (mikro- 
skopban), a kristály nem rombos. A rombos Prizma 33S. ábra lapjain a kioltó- 
dási irányok a prizmaélre J_, vagy || szintéu minden színre nézve. A Prizma. 
Véglapján ezen irányok a két átlónak felelnek meg.

(2) Monoklin kristálynál a b simetriatengellyel || metszeten extinkcio kö
vetkezik be, ha ezen tengely az egyik nikol rezgéssikjával |j, még pedig min
den színre nézve. A simetriasíkkal || (b tengelyre J_) metszeten az elsötétedés 
változik a külömbözö színekre, és a p meg a v-re nézve nincs törvényszerű 
helyzet a kristálytengelyekhez képest.

I..

' ]
i (

f

|f
n»

'I

i 1

í

339. 340.

339. ábra a 3 monoklin Véglap. Égjük kristályteugely b összeesik az 
egyik rugnlmi tengellyel minden színre nézve, azért a 0P és a ooPoo Véglapo
kon az extinkcio irányok rombosrendszerü viszonyt árulnak el; a más két 
rugalmi tengelyre nézve a ooPoo Véglapon az r és v vonalok a veres és ibolya 
sugárt jelölik. Helyzetöket. az extinkcioi kísérletben határozhatni meg.

340. ábra a monoklin Prizma ooP, a Véglappal 0P. A prizmalapokon 
az elsötétedési irányok ferdén állnak az élekhez, az egyes színek szerint eltérő- 
leg, de a simetriasíktól jobbra balra teljesen egyaránt, iigy mint a r v vonalak 
mutatják. A Véglapon 0P az elsötétedés minden színre nézve az átlókkal || kö
vetkezik be.

i
:'
31

(3) Triklin kristálynál az elsötétedés irányai minden lapon ferdék az 
élhez, még pedig külömtözően az egyes színekre nézve, és minden simetria 
nélkül. Itt minden egyes irány külön határozandó meg, mert valami szabatos 
viszony a kristálytengelyekhez nem állapítható meg.

b) Konvergens fényben (316. ábra), (Tengely kép). Ha a met
szet az optikai tengelyek valamelyikére J_, oly interferenciaképet ka
punk, mely az egytengelyű kristályokéhoz hasonlít (341. ábra). A szí
nes gyűrűk azonban nem körök, hanem többé-kevésbbé ellipsekr 
melyeket egy fekete kar szel keresztül, mely a helyzetet a nikol forga
tással változtatja.

Sokkal fontosabbak azonban azon interferenciaképek, melyeket 
a bissektrixre J_ metszeten azon esetben észlelünk, ha az optikai ten
gelyek szöge nem igen nagy (nem nagyobb mint 20°). Ha a tengelysík 
valamelyik nikol rezgéssíkjával összeesik, akkor a keresztezett nikolok 
között egy nemsimetriás fekete kereszt keletkezik, kisérve ellipses 
görbék sorától; ezen tengelykép változik a lemez vastagsága, valamint

!'

!

*•' •*
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az analizáló helyzete szerint és általában hol jobban hol kevésbbé jól 
tűnik elő.

342. ábra azon átmeneteket mutatja egymás után (balról jobbra I II 
III IV), melyeket látunk, ha a sötétre fordított nikolokkal (vagy' turmaliuokkal) 
kezdjük a tüneményeket vizsgálni s az analizálót 45 fokra forgatjuk. Ekkor a 
kezdetes keresztállás I. elváltozik fokozatosan a II. és III. kép szerint, míg 
45 foknál helyt enged egy simetriás hiperbola állásnak.

341.

Monochromás fényben a karikák váltakozva világosak, sötétek 
343. ábra úgy a kérészi- mint a hiperbolaállásban; közönséges fény
ben minden karika mutatja a spektrum színsorát. Címlap mellett a

színes tábla (2—5) mutatja szintén a két helyzetben. Ha az egyik 
nikolt (vagy turmalint) forgatjuk, a sötét hiperbola párnátok fokoza
tosan megvilágosodnak, a karikák színei pedig a megfelelő pótszínben 
mutatkoznak ha a forgatás 90° történt. Minthogy a hiperbolák az 
optikai tengelyek helyét jelölik az által, hogy két pontot ellipses gör
bék sorozata kerít be, mentői kisebb a tengelyszög, a hiperbolák is 
annál közelebb vannak; ha a szög igen kicsiny, a tengelykép nagyon 
hasonlít valami egytengelyű kristály keresztjéhez. Ellenkezőleg ha a 
tengelyszög nagy, a hiperbolák távolabb állanak, és eshetnek oly 
messzire, hogy a polariskop látteréböl kijutván nem is észlelhetők.
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Ha a lemez a tompa bissektrixre függélyes, ugyanazon képek tűnnek elő 
hasonló körülmények között, feltéve hogy a szög nem felette nagy. Ez azonban 
rendesen így van, és ennek következtében a lemez belső felületén a tengelyek 
teljesen visszaverődvén, tengelykép nem látható. Megtörténik ez néha a hegyes 
bissektrixre derékszügeseu metszett lemezzel is, ha a teugelyszög nagy.

A polariskopon lévő mikrométer skála a tengelyszög megközelítő mérését 
lehetségessé teszi.

133. §. A kéttengelyű kristály ± karakterének meghatározása. 
A pozitív negatív karakter meghatározása valamely kéttengelyű kris
tálynál nem olyan fontos ugyan mint az egytengelyűnél, hol az által 
közvetlenül állapíttatik meg, hogy az o vagy az e sugár törésmutatója 
nagyobb-e, de azért itt is hasznos a meghatározás. Itt az azt jelenti, 
hogy a hegyes bissektrix-e a legnaprobb (negatív) vagy a legkisebb 
(positiv) rugalom tengelye. Ez itt a törésmutatók értéke szerint dől el. 
Ha c (a legkisebb rugalom tengelye) a hegyes bissektrix, a kristály 
optikailag pozitív; ha a (a legnagyobb rugalom tengelye) a hegyes 
bissektrix, a kristály optikailag negatív. Előbbi esetben a b értéke kö
zelebb áll c-hez mint a-lioz: az utóbbiban fordítva áll a dolog.

; *

/■

. i

>1

Van azonban két egyszerűbb mód is ezen feladat megoldására.
a negyed undulációi csillámlemez, mit már az egytengelyű 

alkalmaztunk. 327. ábra. A kéttengelyű kristály tcngelyképét 
keresztállásban előidézve 341. ábra betoljuk a csillámot a nyíl irányában úgy, 
hogy teugelysíkja a nikolok rezgéssíkjával 45° képezzen. Most itt is megszakad 
a két kép, de nem quadransokra, hanem csak felekre oly módon, hogy a kö
rök váltakozó fele tágul és összeszorul. Ha a betolt Csillám irányában látsza
nak a táguló felek —; ellenkezőleg -f, úgy mint az ábrában jelezve

Lehet a 1ú. Csillámot a vizsgálandó kristálylemeznél a hiperbola állás
ban is alkalmazni, annak optikai tengelysíkját a kéttengelyű kristály tengely- 
síkjának irányában tolván be. Most a lemez diagonál helyzetben van és a hatás 
abban áll, hogy a — kristálynál a nyíl irányában kifelé vannak a nagyobbo
dott félkörök s azok közepén a két fekete pont ; a + kristálynál a nyíl irányá
ban befelé vannak a nagyobb félkörök és azok közepén a két fekete pont.

A kéttengelyű kristályoknál azonban ezen karakter meghatározása 
nem oly szabatos, sem nem oly éles mint az egytengelyűeknél. A siker egyik 
feltétele az, hogy az optikai tengelyszög nagyon kicsiny legyen.

A másik és jobban megfelelő mód a (juarcéle (1211. §.). Ez úgy van 
metszve, hogy az egyik felület összeesik a főtengely irányával, a másik azzal 
4—6° szöget képez. Ez által változó vastagságú metszetünk vau. A kérdéses 
kéttengelyű kristály (a bissektrixre JJ metszetét a keresztezett nikolok közó 
állítjuk a polariskopban 45° alatt a nikolok polársíkjával, vagy is a hiperbola

síAz e 
kristályokná

vau.

sem
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állásba hozzuk. A quurc-éket most lassan betoljuk a kristálymetszet és az 
analizáló között, mire a polariskopon nyilas vau készítve. Betoljuk előbb J_ a 
tengelysíkra, vagy is derékszögesen a hiperbolákat összekötő vonalra; aztán |j a 
tengelysíkra, vagy is a hiperbolákat Összekötő vonalak irányában.

Ezen kétféle betolás egyikében vagy másikában, ha a quarc-ék kellő 
vastagsága van elérve, a központi gyűrű átmérője növekszik, ugyanegyütt a 
középponttól kifelé haladván.

A hatás az mit megkaptunk volna azon metszet vékonyítása által. Ha 
ezen tünemény az első esetben, midőn a Quarc tengelye || a tengelysíkkal, 
vagy is a tompa bissektrixxel, jele, hogy ezen bissektrix ellenkező jelű mint a 
Quarc, vagy is a tompa bissektrix negatív és a hegyes bissektrix pozitív. 
Ha pedig az interferálási kép változása akkor történik, midőn a Quarc 
főtengelye _j_ a tengelysíkon, a hegyes bisektrix negatív.

Ezen meghatározásmód a quarc-ékkel alkalmazható még az esetben is, 
midőn a tengelyszüg igen nag'y arra, hogy a levegőben látható legyen.

Ugyanezen hatást előidézhetni közönséges quarcmetszettel, mely a főten
gelyre _]_; lehet vastagabb vékonyabb. Betoljuk mint az éket, és aztán meg
hajtjuk előbb a tengelysík irányában, azután ahoz derékszögben.

134. §. A rombos kristályok optikai karakterei. A rúg almi len
géinek helyzete. A rombos rendszerben a kristálysimetriának meg- 
felelöleg az optikai rugalom^ bárom tengelye a kristályodási há
rom tengelylyel összeesik. Tovább azonban ezen két rendbeli tenge
lyek között a nagyságra nézve közvetlen viszony nincs, minthogy a 
kristály tengelyek választása önkényes és csak esetleg vannak azok az 
optikai tulajdonságokkal összefüggésben megválasztva.

Az optikai tengelyek meghatározása. Az optikai rugalom három 
tengelyének helyzete a rombos rendszerben ismeretes; de az optikai 
tengelysík, vagy is a legnagyobb a és a legkisebb rugalom c tengelyei
nek a síkja esetröl-esetre megállapítandó. Ezen tengely sík mindig 
parallel valamelyik véglappal (|| a, || b, || c), és a bissektrix ezen síkok 
valamelyikén függélyes (Bx _L c sai).

Annak eldöntésére, hogy melyik síkban feküszuek az optikai tengelyek, 
mind a három Véglap irányában kell metszetet készíteni; azok egyike a két
tengelyű kristályok interferálási idomait fogja kimutatni konvergens polár- 
fenyben minden rendes esetben. Világos az is, hogy a nevezett három metszet
ből már kettő is meghatározza a harmadik karakterét, úgy hogy azok szerint 
az optikai teugelysík és a hegyes bissektrix helyzetét megtudhatjuk.

A tengelyszög mérése, p § v. — A tengelyképet mutató met
szetről, a tengelyszög mérhető a (137., 138. §§.) leírt módon. Ha lehet
séges a tompa tengelyszöget is megmérni, egy második metszetben, 
mely _L a tompa bissektrixre, akkor ezen adatokból a valóságos ten
gelyszöget, valamint a közép törésmutató (ft) értékét is megkaphatjuk.

A disperzio meghatározása. Valyon a tengelyszög a veresre 
nagyobb e mint a kékre (p > v vagy p < v) közvetlenül a tengelyképen 
vehető ki. Ha a veres van a kép központjához közelebb, a kék pedig 
távolabb, akkor a veresre nézve kisebb a tengelyszög, a kékre nézve 
nagyobb p < v; ellenkezőleg volna p > v. Ez a keresztállásban jobban 
mutatja ki magát, mint a hiperbola állásban.
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A címlappal szemközt álló szí
nes táblán a 2. Aragouitnál (rowbos) 
ez közvetlenül látható, itt p<v; 
mérés által azonban mind a két színre 
nézve pontosan határozható meg. 345. 
ábrában a tengelvck disperziója s<v; 
látható, hogy a‘B'B' és B-B-‘ketté 
vágják a két veres szögét (cOo'), vala
mint a két kékét is (vOv'j; látni való 
egyszersmind az is, hogy a hegyes 
bissektrix a veres sugár teugelyszögére 
esetleg a tompa bissektrix lehet a 
kék sugáréra nézve.

A törésmutató és a ± ka
rakter meghatározása a rombos 
kristályok hegyes bissektrixére 
nézve csakúgy történik, mint 
általában említve volt a kétten

gelyű kristályokra nézve (133. §.). Annyi azonban mondható, hogy 
mivel a rugalmi tengelyek mindig összeesnek a kristálytengelyekkel, 
nem ritka eset. hogy a kristály minden mesterséges készítés nélkül 
szolgáltat a prizmás vagy domás sorozatban oly alakot, melynek élei 
|| a rugalmi tengelyekkel, s ennélfogva azonnal alkalmasak a törés

mutatók meghatározására.

345.

135. §. A monoklin kristályok optikai karakterei.
A. rugalom tengelyeinek helyzete. A monoklin kristályokban az 

optikai rugalomnak csak egyik tengelye esik össze a kristálytengely- 
lyel, és pedig az épátlóval b, míg a más kettő a simetriasíkban fekszik. 
Innét a tengelysík lehet || b vagy JL b; ez utóbbi esetben helyzete 
részletesebben határozandó meg azon szög szerint, melyet képez vagy 
a függélyessel a vagy c-re, vág}' alkalmasabban a c függélyes tengellyel. 
Itt tehát három eset lehetséges, a szerint, hogy az a b vagy c rugalmi 
tengelyekből melyik kettő esik a simetriasíkba.

A rugalmi tengelyek ezen három helyzete szerint három neme 
keletkezhetik ezen tengelyek disperziójának, illetőleg a bissektrixek 
dispei'z iáján a k. Ez azon tényből ered, hogy míg a rugalom egyik 
tengelyének helyzete mindig biztos, a más kettőé határozatlan sőt 

ugyanazon kristálynál is külömbözhetik az 
egyes színek szerint, úgy hogy a kíilömbözö 
színek bissektrixei nem is esnek össze.

i

•;
!

Hj-

Ezen tünemény megértésére kiindulásul a rom
bos kristály veendő, a melynél ilyen disporzio lehe
tetlen.

•
a

34C. ábra rombos kristály tengelyképe, mely
nél, ha azt a poláriskop asztalán úgy helyezzük el, 
hogy az eszköz hajkeresztje az aa bb vonalaknak 
feleljen meg, feltűnik, hogy ezen két vonalhoz ké
pest a teugelykép jobbról balra, alul fölfelé teljesen 
siinetriás nemcsak a görbék nagyságában, hanem a

• ,
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.színek minőségében, élénkségében sál.; ugyanez jól kitűnik a színes rombos 
tengelyképben is (2. Aragonit) a címlap melletti táblán. A rombos kristályokat 
az is jellemzi, hogy az intorferálási sötét karok a keresztlielyzetbeu egyaránt 
sötétek mindketten, még pedig teljes liosszaságukban. Az ilyen tengelykép két* 
simetriás; a monoklin kristály teugelyképének csak egy símet ria-vonala van, 
de bizonyos esetekben ez is hiányzik, hanem e helyett az ú. n. antisimetriát 
tapasztaljuk.

A bissektrixek disperziojának három esete.

1. Hajolt disperzio (Dispersion inclinée, Descloizeaux). A ten
gelysík || a simetriasíkkal, a bissektrix helyzete rendesen a függélyes 
tengelyhez való viszonyára nézve jelöltetik, és a talált szög -f* vág}* —, 
a szerint, hogy a bissektrix (Bxa) c elé esik-e vagy azon túl, vagyis 
hogy a tompa vagy a hegyes tengelyszögben van-e.

347. ábrában MM bissektrix a vOv1 szögre,
BB bissektrix a cOp' szögié.

Például a GijiSZ optikailag minthogy az 
optikai rugalom c tengelye a hegyes bissektrix 
(Bxa). Továbbá a Bxa helyzete meg van határozva 
a Bxa f\ c által = -+* 52l/2°. Minthogy azonban 
a tengelyszög, f;, vagy ac (001 f\ 100) = S0°42', 
az is bizonyos, hogy a normál szögek c és a és 

c, a síkok között a következők cc = -f- 43° 12'
•«c = 4- 37° 30' crt = — 40° 4S.

Az a és c bissekrixek változó állásánál fogva 
a tengelysíkok a külömböző színekre nézve egy
máshoz külömböző hajlásban lehetnek a simetria- 
síkban, s ennélfogva moudatik a bissektrixek ezen 
disperziója hajolt (lisperziőnak.

348. ábra mutatja a két tengelykép hely
zetét a hajolt disperziónál, midőn a hegyes bis- 
sektrixre nézve az optikai lengelek nincsenek si- 
metriásan helyeződve.

340. ábra a hajolt disperziora nézve látha
tóvá teszi, hogy az a a egyenes az egyedüli sime- 
triavonal s a képnek csak az alsó és felső fele simetriás. Szembetűnik ez 
rendesen a görbék formájából, valamint a színek eloszlásából is, miként ezt a 
•címlap mellett a színes táblán a monoklin 3. Gipszre nézve úgy a kereszt- 
miut a hiperbola állásban kivenni.

347.

34S.
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2. Szintes disperzio (Dispersion horizontale). Ha a tengelysík és 
a tompa bissektrix függélyes a simetriasíkra (tengelysík és Bx0 _L b) 
akkor a tengelysík helyzete részletesebben a hegyes bissektrixnek a 
simetriasíkban való állása szerint határoztatik meg, s így iratik 
Bxa -L c= ±.

í

r;

i

350.

350. ábra illustrálja a szintes disperziot, melyben az optikai tengelyek 
síkjai a külömbözö színekre nézve a tengellyel külömböző szüget képeznek.

351. ábra. A szintes disperzio esetében egyetlen simetriavoual lehet, 
úgy az aa, mint a bb egyenes. Ha bb a simetriavonal, mint az ábrában látni, 
akkor a tengelyképnek csak a jobb és bal fele simetriás, a mit leginkább a 
gyűrűk színezésében tapasztalni. Ha a sötét karokat megfigyeljük, akkor ke- 
reszthelyzetökbeu látni való. hogy az a a egyenessel egyező helyzetű kar 
sötét a teljességében, sőt inkább középtájt színes; a másik kar ellenben min
denütt sötét, de elmosódva.

x A címlap mellett a színes táblában a á. Adatár mutatja a színek elosz
lását a szintes disperzio esetében.

3. Kereszt disperzio (Dispersion tournante v. croisée). Ha ten
gelysík és a hegyes bissektrix függélyesek a simetriasíkra (tengelysík 
és Bxa -L 6), a tengelysík helyzetét tovább a tompa bissektrixnek 
{JBx*0) ± a függélyes tengelyhez való viszonya határozza meg.

nem

f •!<

* ,i

*
:]

;

í

t

i 352.

352. ábra a keresztdisperzio esete, midőn a hegyes bissektrix Összeesik 
az épátlóval b. A két tengelykép keresztirányban van egymástól elfordulva.

353. ábra mutatja, hogy a tengelyképben az egy-egy simetriavonalak 
helyett antimetria van. Ez kitűnik, ha például a színes görbében egy x hely
nek a színét megfigyelve, e pontból a középponton keresztül egy egyenes irá
nyában az ellenoldali analóg görbének a megfelelő helyéhez, például a jobl>

-a
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olilali külső görbe bal felső szélére sat. érkezünk, ott ugyanazt a 6zínt tapasz
taljuk. Az ábrában két ilyen irány vau kitüntetve xx yy.

A címlap mellett a színes táblán a színek eloszlásának részleteit a 
ű. Borax tengelyképéből vehetni ki úgy kereszt- mint hiperbola állásban.

136. §. A triklin kristályok optikai karakterei. A triklin kristályok 
főkaraktere a kristállograíiai simetria teljes hiánya; a tengelyek hely
zete és hajlása itt egészen véletlen, miből aztán következik, hogy 
nincs szükségképen viszony a kristálytengelyek és az optikai rugalom 
tengelyei között. Jellemző azonban, hogy a színek merőben szabály
talan eloszlásánál fogva a gytirűrendszerek egyike az egyikét, másika 
a másikát is mutathatja azon három clisperziónak, melyek a monoklin 
kristálynál a tengelykép mind a két szeménél mindig egyaránt nyilvá
nulnak.

A triklin kristály optikai vizsgálása bajjal jár; általában számos kísérlet 
kell az optikai rugalom-teugelyei helyzetének megállapításához s ez meglővén, 
tengelymetszetek készítendők, hogy a tengelyszög és a kéttengelyű kristályok 
egyéb optikai karaktere iránt tisztába jöhessünk.

137. §. Az optikai tengelyszög nagysága külömbözö az anyag sze
rint, sőt egy és ugyanazon kristálynál a hőmérsék szerint is változik. 
Ezen szög meghatározására az optikai 
tengelyek hegyes szögét felező egyenesve 
a bissektrixre merőleges lemezt hasítunk 
a kristályból 354. ábra szerint, melyen 
MM a tompa- és az erre _L pontozott 
vonal a hegyes bissektrix, a mellyel mind
két optikai tengely ugyanazon V szöget 
képezi (Va, Vn) vagyis 2V azon szög, me
lyet bezárnak és ezért ez a valódi optikai 
tengelyszög. Ha az optikai tengelyek irá
nyában fénysugár halad, akkor a kris
tálylemez határához érve a levegőben 
eredeti irányától eltérve jut ki EE (vagy 
UU'); ezen újabb irányok által bezárt 
szög E . E = 3E. A 3É azon szög, me
lyet a levegőben észlelhetünk, tehát az optikai tengelyek látszólagos 
szöge, mely mindig nagyobb, mint a valódi szög. Descloizeaux kez
deményezésére a valódi optikai tengelyek hegyes szögét V(l, a tompa
szögét F0; továbbá a látszólagos szög felét Ea • i?o’vaí jelölik (a kezdő 
betűje az «aigue», o az «obtuse-nek).

A látszólagos tengelyszög mérésére különféle berendezésű ten- 
gelyszögmérö szolgál; míg a valódi szöget a törésmutatókból számí
tás útján, határozhatjuk meg (sin Va =
az ásványból golyót köszörülünk.

Ha az optikai tengelyszög oly nagy, hogy Ya a totálreflexió szögét eléri, 
akkor a levegőben tengelyképefc már nem látunk; ez esetben a látszólagos

i
$5

To\ÍMS-------

i
! TJ'ti

354.

I— sinEa) vagy közvetlenül, ha 
P
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szög meghatározását- olajban (v. más folyadékban) végezzük. — Az olaj a totál
reflexiót az ásvány és levegő között megszünteti. Az így észlelt szögértékeket 
megkülömböztetésül Ha és í/0-val jelölik (H kezdőbetűje a «Huile»-nek).

13S. §. A tengelyszög mérése. A látszólagos tengelyszög mérése a követ
kező módon történik. 35o. ábra a teugelyszögmérő, melyhez a polariskop 
(316. ábra) optikai részei vétetnek, azok azonban itt szintes helyzetben tolat
nak be A és A' hüvelybe. Ezen két henger tengelyének parallel kell menni a 
K beosztott körrel. Az osztott kör át van lyukasztva centrált módon B kúp 
által, melyhez D kar vau erősítve, rajta a uoniussal; ezt egy csavarfejjel a 
D-töl jobbra lehet forgatni és meg is erősíteni. B-n keresztül E üres kúp 
megy, mely e csavarral B-liez erősíthető; alsó végén vau F korong, melvbeu 
a kisebb korong f szintesen ide s tova mozgathátó; /-en keresztül megy S ten
gely, mely le s fel mozog, de 7 csavarral szilárdítható. 6' alján van a H gömb
héj, a melyben egy kisebb gömbhéj mozog, ebből lefelé lóg egy rugós csipesz, 
mely a j> kristálylemezt tartja oly módon, hogy lapjai ír-vei II legyenek. Az 
M és 7.,-kez J_ lemez úgy állítandó be, hogy J_ és az optikai tengelyek síkja

*

*
-. •

r .
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k: 1;

>
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355.

szintes legyen. Ez a H kúphéjjal, mint adjustáló készülékkel, vihető végbe; 
•a kristály az optikai függélyes körül forgatható, de a tengelysík szintes 
rád. Most az osztott kör K középpontjába igazíttatik, mit az F és / koron
gok által tehetni. Ha a nikolok v és /-ben úgy vannak keresztezve, hogy 
mindegyikök rezgéssíkja a horizonnal 45° képez, a kristálylemezben szinte
sen fekvő lemniskátokat kapunk a két hiperbolára nézve. Most az első hiper
bolát az okulár szintes hajszálára igazíthatjuk be, s a kristályt a T) karral 
forgathatjuk, míg a második hiperbola ugyanazon hajszáit érinti, ekkor a szö
get leolvassuk s ez a keresett látszólagos tengelyszög 2E. Ennél a világosító 
cső / a polározó nikollal az ég felé lévén fordítva, homogén fénnyel van vilá
gítva. Az o és a lencsék nagyobb láttér eszközlésére, a lemezhez lehetőle" kö
zel hozatnak. Ha a tengelyszög levegő helyett olajban mérotik, arra szolgál az

íua-

• .
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M edény, melynek oldalait planparallel üveglapok || helyzetben képezik. Az 
olaj ebbe öntetik.

Ugyanezen tóngelyszög-készülék van berendezve a cirkulárpolárosság 
meghatározására is.

139. §. A hö befolyása az optikai tulajdonságokra, A hőemelke- 
désnél a törésmutató kisebb lesz minden más ez irányban tanulmá
nyozott kristálynál, a Calcit kivételével, ennél növekedés következik 
be. A kristály kiterjedése és a törésmutató változása között összefüggés 
nem mutatkozik.

A hő befolyása a fénytörés viszonyaira, nevezetesen az optikai 
tengelyszög nagysága a tengelysík helyzetére és a bissektrixek tekinte
tében nyilvánul.

Bőm bős kristályok csak a teugclyszögben változnak; a Cernssit-nál az 
tetemesen növekszik. Monoklin kristályoknál a változások bonyolódottabbak. 
A Gipsz tengelyképénél Desci.oizeaux észlelte, hogy melegítésnél a bal rész 
sebesebben közeledik befelé mint a jobb, tehát a bissektrix jobbra fordul. 
115°-nál a két hiperbola egy keresztté egyesül és emeltebb hőnél oly síkban 
mennek szét, mely az előbbi tengely síkra függélyes. Ezen új síkban a tenge
lyek a kékre mennek előre, a veresre követik. A kihűléskor mindezen tüne
mények fordított sorban állanak elő. A Glauberit is így viselkedik. Az Adulár- 
nál (Gotthard) a tengelyszög a melegítéstől kisebb lesz, míg végre 0°-vé válik. 
200°C hőnél a két tengely keresztállásba megy az előbbire nézve, a szög pedig 
nagyobbodik. A kék előre megy’. A kihűlés mindent visszavezet. Ila azonban 
a hevítés a veres izzásig ment, a változási állapot megmarad és a lemez a ten
gelyeket az új síkban mutatja: ez a simetriasík.

Nevezetes, hogy némely kristály, melynek alakjai valami magasabb 
simetriáju kristályrendszerhez közel állanak, a hevítéskor oly optikai viselke
dést vesz fel, mely ezen utóbbi simetriának felel meg. Kihűlés után a kez
deti állapot tér vissza. Mallard szerint a Boracit (inimetes szabályos) 265°-nál 
egyes sugártörésű. Glaserit (rombos) 650°-uál egyoptikai tengelyű. Nitrit 
(rombos) a mint olvadni kezd, egytengelyűnek mutatkozik. Klein szerint a 
Leucit (mimetes szabályos) hevítve egyes törésű; Merian szerint a Tridimit 
(inimetes hatszöges) optikailag egytengelyű.

Ennélfogva a kristály-molekulák, melyek már a közönséges hőfoknál is 
hasonló módon vannak helyeződve, mint egy magasabb rangú rendszerben, 
melegítés által átmenőleg abba bejutnak. A Quarcnál hevítés által még a po- 
lársík forgatása is megváltozik.

A hő némely különösebb hatása a kristályokban. Némely kristálynál a 
hevítés azt idézi elő, hogy' a részecskék ikerhelyzetet vesznek fel: ilyenek a 
Boracit Glaserit Anhidrit. Ez hasonló helyeződés ahoz, minőt a nyomás is 
előidézhet (85. §.). Ellenkezőleg a Leucit és Calcitnál a melegítésnél az ikerleme
zek eltűnnek. A Leucitnál ugyanekkor kívül az ikervonalak sem láthatók többé.

Az ikerkristályok ligy viselkednek, mint egyszerű kristályok, feltéve, 
hogy az egyének az ikerlapon érintkeznek. Iía nem, akkor az ilyen ikrek heví
téskor elgörbülnek, miként ezt két gipszlemeznél Fresnkl, ki azokat kereszt- 
állásban ragasztotta össze, tapasztalta.

A többszörös ikreknél úgyszintén a mimetes kristályoknál, hol görbülés 
nem következhetik be, magasabb hőnél feszültség támad, melyet, ha elég nagy, 
az optikai tulajdonságok kimutathatnak.

A tengelyszögmérök (355. ábra) vannak ellátva hevítési mellékkészülék
kel, kisebb-nagyobb hőség előidézésére. A hevítésre, hol alkohol, hol gázláng 
Imi elektromos battéria (rlieostáttal) használtaik; a hőség, az anyag természe
téhez képest, egész a veres izzásig vihető. A készülék thormometerje (nitrogén 
thennometer) adja meg a miudenkori tájékozást az optikai változásokat előidéző 
hő fokára' nézve. Ilyen hevítési készülék a mikroskopnál is alkalmazható.
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A TÖRÉSMUTATÓ (n), AZ OPTIKAI KARAKTER, A TENGELYSZÖG ÉS A DISPERZIÓ 
A FONTOSABB ÁSVÁNYOKNÁL.

Valódi és látszólagos optikai 
tengelyszögOptikai: 

karakterÁsványfaj Disperzion

2 V j 2 E1 2 H.

Kristály rendszer rombős:
— I 1S° 5' 30° 3S'
— I S4° 30'
-f | 43° 6' 70° 43'
+ j;

Aragonit........................... I
Andalusit, Brazília_
Anhidrit, Berchtesgaden 11*5865 
Astropliillit, Colorado ... ji 
Barit.... ....................

; Q < VI
90° 33'

.
121° 3S'

37° 28' 
20°-90°

64° 1' p<v
(>>y 
q < v 
p§v 
()> V 
(><Y

4-•I
Bastit ............
Broncit. ...
Brookit.......... .
Cerussit ... . 
Cordierit . ...

4
i *?

98°90°±i

4* í 53° 
8° 22'

— 40°-84°
— Í S2°4S'
4- 51° 12'

46°
17° 16£' 

64°-150°
, Bodenmais 1-5396;i

89° 13' 
> 1S0° 
106° 51' 
100° 58'

Cölestin.......... . (><Y 
Q < Y133° 8'70°Enstatit ... I

| > +Kraubat..........«
85° 39' 
02° 32'

Hipersthen, Labrador 
Natrolit, Bombiano ... 

Auvergne ...

i — 72°1G'
! 4- ! 62° 0'

11*4828| 4- 60° 18'
4- | 87°

1-6710 4- ji S7° 15'
4- Í 37°-3S° 

1*6641 4- • 29° 47'
4- : 53° 50' 

65° 14' 
1-6195 4- || 60° 55'

4- I változó

(>> Y;

96° 7'c
!•! (><VOlivin ...

Kelet India ...
Sillimanit ....................

Saybrook... 
Thomsonit, Seeberg ...
Topáz, Brazília...........

Sckneckenstein
Wiltherit....................
Zoisit, Bavaria ..........
Zoisit, Tirol ............

a
:! 4-4° ()> v

50° 27' 
85 J 47' 
120° 40' 
110° 12' 
26° 30' 
42*44°

rí a
55° 22' q> v

p>Y
i
f +

C
4

Q < V
11-7010 4-

jKristály rendszer monoklin:
69° 43' 121° 6'
71° 43' 126° 22'
03° 28' 134° 27'
81° 27'
79° 38'

Amfibol, Kafveltrop ... i 1-6463 4- 53° 50' 96° 5'

Adnlar
1-5227Zillerthalc

2 Ha= 63°41' 
2Ho=117°18'Akmit ............

Aktinolit, Greiner j 1-6257
hajolt90°-91°t

p<v93° 31' 
51° 3'

84°4-t

67° 37' 
87° 1' 
58° 59'

« Aranyi hegy ... 
Angit, Pojána...........

4-
-(?)1-7000

111° 40'+a

i



Valódi és látszólagos optikai 
tengelyszögOptikai

karakter
DisperzioÁsványfaj n

“1I 2 E j2 V 2 H.

Kristály rendszer inonokiin:
G0°-GSo 70°-103' 

0°-4°
i2° 2 r
0°-70° 

17G° 10'

hajolt+Augit
Biotifc, Vaskő

1-5600
1-5829

Vezúv ............
j 0°-30° 

74° 26' 
54°

59° 43' 
58° 4' 
73° 4S' 
49° 37' 
57° 18'

q < v. hajolt
74° 44'Datolit ....................

DiaUagit ....................
Diopsid ...................

« , Schwartzenstein
Epidot...........................
Euklas ....................
Gipsz ............................
Glaukophan ............
Harmotom....................
Heulandit ....................
Kiinochlor ...__

99°4- «
111° 40' 
10S° 57'

+
1-6820 +

91° 2G' P>v «:
S7° 59' 
95° 14' 
S4° 42'

+ <
+ p> v

;5i° ír 
87° 21'

+
85° 52' o>v. kereszt, 

p < v
+

92° 46' 
56° 48'

+
35° 13' 
4S° 30'

1*5890 +
S3°« Zillerthal __

Laumonifc, Huelgolt
Malachit ....................
Muskovit, Bengal ...

« Buckfiold

+
52° 24' 
89° 14' 
69° 12' 
59° 43'

p < v 
0 > v 
p > v

44° 7'

36° 20' 
84° 26' 
13° 34'

1-5S61
1-5222Ortoklas ....................

Sanidin............................
Sphen ....................
Titanit, St-Gothard ___

o >■ v. szintes 
()§v

p ;> v. hajolt 
p>v. (Li) 

(Na)

20° 45' 
32° 27' 
57° 20 V 
52° 29§'

29°+
29° 30*' 
27°
81° 22' 
S3° 32'

+
+«

Tremolit 99°—100°
Felső-Sebes 

Wollastonit ...
Csiklova.,-

hajolt
q > v. hajolt

1-6135«
6S° 24' 
68° 51'

40°
40° 34'1-6269

Kristály rendszer t r i k 1 i n: 
. jJl-5337 + 7S° 20' 155°

4- S0° 58'
— >90°
— 74° 17' 14S° 53'
— S2°-S3° változó

90° korul 
változó

83° 41' 130°
903 körül 

változó
75° 57'

Albit ....................
« S oh mini.......... .

Anorthit ...........
Axinit ___ .......... .
Disthen .................. .
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MO. §. Pleochroizmus, vagy többszinüség azon tulajdonsága 
melynélfogva a színes átlátszó kristályok, ha azokon külömböző ten
gelyek irányában nézünk át, különféle szint vagy ugyanazon szín 
külön árnyalatát, vagy végre a világosság külömböző fokát mutatják. 
Ez tehát fényelnyeletési tünemény, mely feltűnőbben csak a színes 
anyagoknál mutatkozik, de azon megszólítással, hogy a szabályos 
rendszerű valamint az amorf testek minden irányban hasonló színt 
mutatnak, és csupán a második és harmadik kristályrendszer csoportba 
tartozók, tehát a kettős fénytörésüek azok, melyeknél feltűnőbben 
és az egy- vagy két optikai tengelyüséggel lépést tartva mutatkozik. 
Az egytengelyüeknél a tünemény más a tengelylyel egyközös, s más 
az arra függélyes irányban, ez tehát dichroizmus; míg a kétten- 
gelyüeknél mind a három rugalmi tengely irányában lehet külömbség, 
s ekkor trichroismmnak nevezhető.

Legrégebben ismeretes a rombos Cordieril (Bodenmais), mely
nek ezen tulajdonsága alapján Dichroit nevet is adtak, a mennyiben, 
ha a három Yéglap irányában abból kockát vágunk, egy irályban 
nevezetesen a oP lapokon keresztül nézve sötétkék, s más két Yéglap- 
irányában világosabb. Pontosabban vizsgálva nem dicbroitos, hanem 
trichroitos, nevezetesen

V

**í •

OP lapon keresztül nézve indigokék
szürkéskék 
sárgás.

ocPoc (( 
00P00 «

Ha más mint ezen irányokkan né
zünk keresztül, keverék- vagy átmeneti 
színt látunk.

Az egy optikai tengelyű ásványok 
csak dicbroitosak. Beril kristályból a fő
tengely irányában metszett hengeren, ha- 
a oP lapon nézünk keresztül, az égkék; 
minden más irányban _L a főtengelyre 
zöld. Közbülső irányokban a kék és zöld. 
keverék színárnyalatai látszanak.

Az ilyen színek, melyeket látunk, 
ha a kristályon keresztül nézünk, Hai- 
dinger szerint a lapszínek.

356. ábra a rombos Véglapok kombiná
ciójának felel meg. Azon fénysugár, mely a- 
kristályon áthatol az optikai rugaloin legkisebb 
tengelyén c, azon tengelyre két J_ irányban 
rezegnek, a rezgések egyik sora a legnagyobb 
mgalom tengelyének n síkjában fekszik, másik 
a közép mgalom tengelyéében B. Hasonló mó
don az a tengely irányában menő fény is fel
oszlik rezgésre két síkban, melyek egyike || a 
6 és c rugalmi tengelyekkel; míg a 6 irányában

:

->



193PLEOCHROIZMUS.

haladók a és c síkjaibvn rezegnek, úgy mint a megfelelő kis betűkkel jelzett 
nyiluk mutatják az ábrában.

Alapszínét ennélfogva a & és c tengelyszínek határozzák; 11 lapszín 
függ az a és c lengelyszíuektol; C lapszín össze van téve az a és b tengely- 
színekből.

A lapszínek e szerint lengelyszínekből vannak összetéve, s mint
hogy ezen hatást az optikai rugalom tengelyeinek szokás tulajdoní
tani, az absorpció foka igy jelentetik a > b > c sat.

A tengelyszín ékről két mód van meggyőződni, egyik egy kis esz
közzel, a dichroslcoppalj melyben egy hasadási Calcitromboederen 
nézünk keresztül, és a két tengelyszínt együtt látjuk; másik egy 
nikolprizma, melyen keresztül egyszerre csak az egyik tengelyszín 
látható, de forgatással, ez elenyészvén, a másik lép elő, és így fel
váltva szintén mind a kettőről győződhetni meg.

Vau azonban eset reá, hogy az absorxjcio tengelye nem esik össze szük
ségképpen az optikai rugalom tengelyeivel (Epidot).

357. ábra. Dichroskop. Haidingf.p. eredeti szer
kezetét a természetesnél csak valamivel kisebb méretű 
ábra mutatja. A sárgaréz hengerben látható egy Cal- u 
cit, hosszúkás hasadás idomban ( abed ), melynek két 
ellenkező E lapjára 18 fokú üvegprizma (ef<j és hik) 
van ragasztva, s az egész egy sárgaréz hengerbe téve, 
melynek egyik végén négyszöges lyuk ( uv) van hagyva, 
a másikon egy gömbölyű, mögötte (mnoji) lencsével 
a kép nagyítására. A calcitprizma oly hosszú legyeu, 
hogy a két kép egymástól különválva látszassék. Újab
ban az üvegprizmákat elhagyják.

A nikolprizmát a parallel fényre berendezett polariskopbau (317. ábra) 
vagy a mikroskopban használjuk. Az ásványlemezt a kristálytartóra tesszük, az 
analizálót eltávolítjuk, úgy hogy csak a polározó nikol maradjon, s ezt körben 
forgatjuk. A síkban polározott fénysugár mely a kristályon keresztül meg}7, 
bizonyos pontnál a polározó forgatásánál || rezeg a rugalmi tengelyek egyikével, 
és ekkor a kristály a megfelelő teugelyszínt mutatja. Ha ezen ponttól 90°-ra 
fordítjuk a polározót, a rezgéssík egy másiic rugalmi tengellyel lesz ||, és a kris
tályban a megfelelő teugelyszín áll elő. Sebes forgatással a szemhártyán azon 
érzés támad, mintha a két szín együtt látszanék.

A Cordieritct vizsgálva a dichroskoppal azt találjuk a tengelyszínekro 
nézve (350 ábra), hogy

C a bázisos Véglapon (001) nézve 
13 a nagyátlós Véglapon (010) nézve 
A a kisátlós Véglapon (100) nézve

771
C

\V
p

357.

a szürke, b kék 
a szürke, c sárga 
6 kék, c sárga.

A zöldes Amjiból azt mutatja, hogy a tengelyszín a legkisebb rugalmi 
tengellyel c || rezgő sugárra nézve kékeszöld, a közép rugalom tengelyével & \\ rez
gőre nézve barnászöld, és a legnagyobb rugalom tengelyével |j rezgőkre nézve 
sárija.

Az absorpcio erőssége is nagyobb vagy kisebb lehet akármely rugalmi 
tengely bányában. Ezen Amfibolnál legerősebb a legkisebb rugalmi teugely c 
irányában menő sugarakra nézve, míg a legnagyobb rugalom tengelyének a 
irányában haladó sugaraknál a leggyöngébb absorpciót tapasztaljuk. Ezen Am- 
fibólra nézve tehát az absorpció jelzése c>6>a.

Az egytengelyű Beril, ha a lemez || a főtengellyel, egy nikollal vizsgálva
13Szabó József. Á8\«nytan.
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egyszer kék másszor zöld. Kék ha uikol főmetszete (tehát a polárfény rezgés
síkja) a Borii főtengelyére J_; zöld ha a uikol főmetszete a Beril főtengelyével 
parallel. Máskép áll a dolog, ha a Beril lemeze a kristály főtengelyére J_, ekkor 
bár hogy forgassuk is a uikolt, a szín mindig egyaránt kélÍr, mert az aBsorpcio 
minden a főtengelyre függélyes irányban egyenlő.

Az egytengelyű kristályoknál általában találni, hogy ha az optikai karak
terük najativ, az o sugár nyeletik cl jobban o>e. Szó volt erről már a Calcit 
kettős sugár törésénél (113 §); a Turmalinnál még erősebben nyeletik el az o 
mint az c; ellenben a pozitív kristályoknál rendesen c>o.

Olykor valamely kristályban a benne zárványként előforduló idegen ásvá
nyok körül mutatkozik csak a pleochroizmus. Ily pleochroitos foltok és szegé
lyek ismeretesek a Cordierit Audalusit Biotit Muskovit kristályaiban sat.

Bevezethető az Olivinbe és néhány más ásványba a pleochroizmus mes
terségesen, ha azok vékony csiszolatait platiualemezen a veres izzásig hevítjük.

Esetenkint víztiszta kristályokban is előidézhető, ha festőanyagot jutta
tunk be. Senarmoxt a strontiansulfátot börzsönyfa oldatból kristályitotta 
absorpciói tünemények a kristályokban oly erősen nyilvánultak, hogy azokat 
mint Turmalint lehetett a polariskopban használni.

i

s az

141. Ásványlemezek készítése optikai vizsgáláshoz. Néha már a ter-
azonrnészet maga szolgáltat alkalmas lemezeket a tengelykép tanulmányozására 

esetben, midőn az ásvány oP irányában hasad: Csillám Topáz Apophillit Steatit 
Barit sat.; de legtöbbször készíteni kell az által, hogy az ásványból orientált 
lemezt vágunk, és csiszoljuk. A lemezek, hogy a polariskopban adjanak jó ten
gelyképet. kell hogy bizonyos vastagsággal bírjanak, ha a lemez kelleténél véko
nyabb, a kép nagyon szétterjed. Erről kitünően győződhetni meg a Muskovit- 
nál, melyből a vastag és vékony ilyen lemezeket minden átmenetben oly könnyű 
kapni. A gyűrűk távja egymástól azonban nemcsak a lemez vastagságától függ, 
hanem függ azon külömbség nagyságától is, mely az o és e sugarak törésmuta
tója között van s végre az alkalmazott fény szinétől. Mentői erősebb a kettős törés, 
annál nagyobb a külömbség az o és c sugár sebessége között és annál közelebb 
tolódnak a gyűrűk. A Calcit kettős törése nagyon erős lévén, ennélfogva már 
mérsékelt vastagságú (,V mm.) lemez is jól összeálló gyűrűrendszert ad.

A lemezek vastagsága a tengely képekhez átlag £—5 mm. között iugadoz 
a külömböző ásványoknál.

Azonban kocka is csiszoltatok. A kocka a bissektrixre és legtöbbször a 
kristálytengelyre is J__ és || metszetik s nyélbe foglaltatik, hogy a tüneményeket 
dichroskoppal vágj* a nélkül észlelhessük.

A lemezek kétfélék: részint olyanok, melyek a tengelyre és bissektrixre 
függélyesen metszetnek, ekkor a tengelyképet és a pleohroizmust ugyanegyütt 
mutatják (Amethist, Axinit, Barit, Chrisoberill, Cordierit, Epidot, Euklas, bra- 
ziliai Topáz, Magnesium-platin-cianür, Kobaltkálium.sulpliát); részint a ten
gelyijei egyközösen metszetnek és ekkor csupán a pleochroizmus tüneményeit 
észlelhetjük azokon (Pennin, Turmalin, Oxálsavas chromoxidkáli és Oxálsavas 
cliromoxid-ammon sat.).

A hasadó ásványok lapjai ha nem volnának eléggé simák (Földpat, 
Barit, Topáz sat.) előbb még csiszolandók, mit vastag üveglemezen finom sinir* 
gél porral magunk végezhetünk; ha azonban a lemez nem hasadó ásványból, 
vagy a hasadás iránytól eltérőleg szükséges, akkor vágógéppel dolgozunk, s 
ilyenek a mineralogiai intézetek fölszerelései között foglalnak helyet.

308. ábra egy ilyen kézzel forgatható vágó és köszörülő gép, ellátva egy 
kristályorientáló készülékkel.

Főrészek: 3 beosztott kör a h c, melyek tengelyei úgy vaunak egymással 
összekötve, hogy a körök 0° pontjai helyzetében egymáshoz J_i a vágókorong 
síkjához azonban részben J_, részben || állanak, a-nak a tengelyéhez van r tar
tóra erősítve a kristály, b körből csak egy ív van meg, melyben egy az a ten
gelyét tartó szánkadarab tolható, és a melynek középpontja körülbelül a meg-

•* •
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erősített kristályba esik. c kör tengelye meghosszabbítva közel szintén ama pont
hoz vezetne, melyben u és b találkoznak és a hol a kristály is vau.

Ezen egész három tengelyű rendszer egy negyedikhez a vágókorong sík
jához _L d tengelyhez oly módon van erősítve, hogy ennek forgatása által a 
kristály a vágókorong széléhez vezethető. Lehet ezenkívül </-vel || is vezetni azon 
célból, hogy azon hely jusson oda, a hol a metszésnek történni kell. Finomabb 
ilyen beállításra p csavar való. S egy tükör optikai jelzésre, az a c körrel ||. 
lsem fénylő kristálynál S' él szolgál, mely szemközt £’ tükörrel ugyanazon tar
lóra van erősítve.

A működés bemutatására a Calcit hasadás Romboederje van választva 
az ábrában, melyen a feladat egy oR lapot metszeni. A kristály r tartóra vau 
ragasztva oly módon, hogy A- éle a korongra lehetőleg || álljon. A Romboeder 
tompa sarkú éle legyen a néző felé fordulva. Ha ezen helyzetben a kristály 2

lap tükrözése által igazítva vau, a kör forgatandó 52J°, ekkor a Calcit optikai 
tengelye a c körfelülctével ||. Az optikai tengely hajlása az a körlaphoz, vngy 
az ahhoz || vágókoronghoz ezen helyzetben 2(j°, úgy hogy csak még Gi° fokra 
kell a c körön forgatni arra, hogy az optikai tengely a vágó korongra _[_ legyen.

Ha egy második lap vágandó, melynek az elsővel valami szöget kell 
képezni, akkor a h tengelye vétetik igénybe.

Csiszoló lap gyanánt a vágókorong mellső lapja szolgál, nevezetesen azon 
terjedelmes része az eszköz tengelyének, melyre ezen korong erősítve vau. Az 
orientáló készülék itt is a mesterséges kéz szerepét viseli, mely a kristályt a 
kívánt helyzetbou megtartja. A kellő nyomást a koronghoz p csavar szabályozza, 
úgy hogy a teljes bevégzéshez kézzel csak néhány ide-oda vezetése kell a 
honkret szükséglet szerint.

A vágáshoz smirgel vagy gyémántpor vehető.
Kevés gyakorlat után ezen géppel gyémánt porral vagy 3 P] cm. Quarc 

vagy Gránit felület körülbelül 5 perc alatt vágható.
Míg a Mineralogiában a kristály alakjából vagy hasadásából kiindulva 

tetszés szeriut késztthotüuk vékonyabb vastagabb orientált lemezeket az optikai
13*
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.
állandók meghatározására, addig a Geológiában a kristálytanulmányokat a lehető 
legfinomabb lemezeken vagyunk kénytelenek tenni, mert a kristályoptikában 
megállapított eredmények csak ilyeneken érvényesíthetők. A kőzetben a kris
tályok rendesen igen vékonyak, és így valami vastagabb lemez nem homogén, 
hanem egymás mögött levő többféle anyagot képvisel. A potrografiai vizsgála
tokhoz a hártyaszerü lemezeit egy milliméternyi vastagságnak csak néhány 
századát (0*01—0*03 mm.) teszik. A Quarc ily vékony lemezben az első rendű, 
szalmasárga árnyalatot sem mutatja, az az ö legkéttörésübb helyein is színte
len marad. Ilyen vékony csiszolat készítésre ezen vágó és köszörülő gép szin
tén jól használható. (Készíti Fuess Berlinben. Le vau írva: cNoues Jahrb. f. 
Mineralogie. 1SS9.)

C) Ritkább fény tünemény eh.
142. Phosphorescencia. Igen régóta ismeretes a Gyémántróly 

hogy ha a nap reásütött, bizonyos ideig világit a sötétben; ez az eset- 
magában állott 1604-ig, midőn azt a tulajdonságot a bolognai páton 
(Barit) és az égetett kagylókon is észrevették; ezen utóbbi esetben Cal- 
cium-sulpliuret képződik az égetés alatt és az bű- ezen tulajdonsággal 
valamint a Bárium- és Strontiumsulphuret (Beqtjerel). A phospho
rescencia tehát nem egyéb, mint fényárasztás a sötétben láng és 
meleg nélkül. Némely testnél napokig tart, a Gyémántnál több óráig, 
a Fluoritnál 15—20 mpercig, másoknál még rövidebben.

Általában négy mód van e tünemény előidézésére:
a) kiilerö által. Ha sötétben két Quarcdarabot összeütünk (az 

Achát köszörülésénél is szépen mutatkozik), vagy a kapniki sárga 
Sphalerit vagy némely Dolomitot ha késsel karcoljuk, villog, mint 
sötétben törve a süvegcukor; épen ezt mutatja némely Mészkő és 
némely drágakő, ha kalapácscsal ütjük; a Gyémánt, Topáz, Csillám 
sah, ha hasítjuk vagy törjük. A fény csak pillanatnyi, fehér vág}’ 
színes.

i

b) Ha az ásványra a napot sütni engedjük. Némely Gyémánt a 
sötétben kék fényt áraszt. Ugyancsak phosphoreskál a Mészpát, Ara- 
gonit, Barit, Halit, Succinit sat.

c) Ha melegítjük. Némely ásványt elég csekély fokra melegíteni- 
Némely Fluorit, Gyémánt és Topáznál már a kéz melege is előidézi; 
másnál nagyobb hőfok kell (Apátit, Mészkő); de az izzásig hevítve a 
phosphorescenciát elrontjuk. A fény színe a külömböző testeknél kü- 
lömböző: sárga, zöld, kék, ibolyavörös, fehér. Néha úgy mutatkozik 
legszebben, ha az ásványt porrátörjük, s a port melegítjük.

d) Elektromosság által. Némely ásvány akkor villog, ha rajta 
darab ideig elektromos szikrákat bocsátunk keresztül Gyémánt, Zafír. 
A kisugárzó fény spektruma nem folytonos.

Sima felületű ásványok nem villognak oly élónkon, mint az érdesek y 
az átlátszók kevesebbé, mint a kevésbbé átlátszók.

j
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Nevezetes azon féuytünemény is, melyet H. Bőse az arzenes sav kristá
lyosodásánál, valamint a megolvasztott ás aztán vízben felolvasztott Iváli-Nátron- 
sulpliát keveréknél a kristályodás pillanatában észlelt.

143. §. Fluorescencia azon tünemény, midőn valamely megvilá
gított test oly színt játszik, mely úgy’ saját, mint a világító fény színé
től is többnyire elüt. Ezen tulajdonságot az angol (Cumberlandi) 
Fluoritok átlátszó, zöldes-kékes példányai igen szépen mutatják, innét 
a név. Ezek színe az áteső fényben tengerzöld, a ráesőben szép ibolya. 
Iía domború lencsével felfogva vezetjük ilyen Fluoritba a napsugara
kat a tünemény sokkal feltűnőbb; úgy szintén akkor is, lia sötét tér
ben egy pamat napfényt bocsátunk reá, ez az ásványba jutva szép 
kék fénynyel világit; a mélyebb rétegekben a világítás és a szín meg
szűnik. Egy fénysugár, melyet egy ilyen Fluorit lemezén bocsátunk 
keresztül, egy másik Fluorit lemezbe jutva nem idéz többé elő kék 
fényt. A Fluorit fluorescencia színe tehát kék, vagyis az kéken fluo- 
reskál. Ezen tulajdonságot a benne lévő festéktől kapja mi itt való
színűleg valami szénhidrogén.

Némely Borostyánkő, különösen a siciliai kéken, némely petróleum zöl
den, az urán-üveg vörösen, a didim-üveg kéken fluoreskál.

144. §. Opálozás, vagyis színjáték különösen a nemes Opálnál, 
mely a reá eső fényben kisebb nagyobb téren játszadozva tűnik elő.

Szív arcán ijszínck mutatkoznak olykor átlátszó ásványok repedés lapjain.
Színváltozás látszik némely ásványnál néhány színre nézve bizonyos bu

nyókban s erre a legismertebb példa a Labradorig mely ezen tüneményt a 
kisátlós Véglapok hasadása irányában kitünően mutatja; némely Andesiu, sőt 
némely Ortoklásnál is észlelni azt, valamint némely Hipersteu és Diallagitnál. 
Egy más neme a színváltozásnak a futtatási színek, mit az ásvány felületén 
végliezment anyagváltozás idéz elő, s vág}* egy szín vágj' mint a befuttatott 
acélnál, több szín tarkasága által nyilvánul.

Csillotjást mutatnak olyau átlátszó vagy áttetsző ásványok, melyek töme
gén keresztül idegen ásványok vannak bizonyos rendben elhelyezve, igy a 
Napkő, ha az Oligoklás tömegébeu Hematit vagy Güthit pikketyek vannak 
közbe nőve; vágj* pedig a Macskaszem, melynél ezt a közbenőtt amiant-szálak 
idézik elő s különösen észre vehetni, ha gömbölyűre vau csiszolva («eu cabo- 
chon»). Ide vehető a Tigrisszem is, meljmél quarcrostok vannak közbe nőve.

Végre még a színrajzokról is kell említést tenni, melyek akkor tüuuek 
elő, ha a szin nincs egyenlően elosztva s ekkor az ásvány: pontozott, foltos, 
habos, felhőzetes, csíkos, eres, csillagos (asterizmus a Zaphirnál s a canadai 
Csillámnál) sat.; ide vehetők a dendritek vágj* faidomú rajzok is, mert dacára, 
hogj* azok tulajdonképen halmazalakok, oly módon mint például a jégvirág az 
üvegtábláu, de olykor az ásvány felületén vagy keljében sajátságos színrajz gya
nánt tűnnek elő. (Mokkakö, rommárváuy sat.)
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IV. Hőbeli tulajdonságok.

145. §. Hősugárzás. A Fizika tanítja, hogy ha a hő sugárosau 
terjed, úgy viselkedik mint a fény: visszaveretik, egyes kettős törést, 
polárosságot, elnyeletést mutat, csakhogy a számértékek mások. Ezt 
abból magyarázhatni, hogy a hősugarak is oly éterrezgések, melyek 
a höhaladás irányára függélyesek, a szem idegeire azonban hatá
suk nincs.

* ■ •

*

A hőbeli tulajdonságok közül általános vonatkozással az ásvá
nyokra eddig a hővezetés, a kiterjedés és az olvadás ismeretesek; 
míg a többiről mint az átbocsátás, liöképesség, befolyás az optikai 
tulajdonságokra sat. csak szükebb körre szorítkozva van tudomásunk.

Valamint vannak átlátszó és nemátlátszó ásványok, épen úgy vannak 
olyanok, melyek a meleget jól áteresztik: diathcrmán, és a melyek nem eresz
tik át: (iduithermdn. Az átlátszósággal semmi viszonyban nem állanak, a- 
Konyhasó például igen jól átbocsátja a hősugarakat, a fekete CsiUám is, a 
Quarc és Calcit kevésbbé, a Gipsz még kevésbbé. A rézvitriol, timsó és a víz 
oly kevéssé, hogy ezek csaknem adiathermánok, úgy mint a fémek is mind.

146. §. HŐképesség vagy fajhőség. Ahoz, hogy külömböző testek hasonló 
súlymennyiség mellett 0-ról 1° C-re hevüljenek, igen eltérő hőmennyiség keU; 
a víznek sokkal több kell, mint más testeknek, nevezetesen 1 kilogramm víz
nek 33-szor annyi kell, mint 1 kilogramm higanynak. A víz hőképességét 
0°-nál egységül véve a következő ásványok hőképességét ezen számok fejezik ki:

Víz 
Gipsz 
Topáz 
Kén
Földpát 0,191 
Quarc
Vasfény 0,169

f

í

Vaskén cg 0,12S 
0,113 
0,057 
0,095 
0,033 
0,032 
0,030

1,000
0.272
0,203
0,202

Vas
Ezüst
Kéz
Higany
Arany
Bizmut

0,188

147. §. Kiterjedés. A hőség minden testet kiterjeszt; legerőseb
ben a légnemüeket, aztán a folyósakat, legkevesebbé a szilárdakat. 
Ezeknél ismét külömböző a kiterjedés, s lényegesen függ a kristály- 
alaktól. Mitscherlich a Calciton és a Gipszen vette észre először, 
hogy a külömböző tengelyek szerint külömbözőleg terjednek ki; sőt a 
Calcitnál a melléktengelyek irányában összehúzódás mutatkozik, ha 
a főtengely irányában a kiterjedés igen erős.

8 m

W '

'*■ ■
Mig a Víz melegítve 0°-tól 100° C-ra Vas, a Higany x/s5 teljed, a Kő

sónál a terjedés V247, a Gyémántnál 1/«48o. Némely testnél a melegítéskor, de ív* 
hőfoknak csak bizonyos tájékán összehúzódás mutatkozik : a Víznél 4°, a Gyé
mántnál 24°-nál.

Fizeau a következő törvényeket állította fel kristályokon.
1. A szabályos rendszer kristályai mind a három tengely irá

nyában egyenlően terjednek ki.
.•!
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Egy ilyen kristályból készített gömb a melegítés után is gömb marad, 
míg ez a többi rendszernél nem következik be.

2. A halszöges és négyzetes kristályoknál a kiterjedés kétféle; 
más a főtengely és más a melléktengelyek irányában, ezen utóbbiak 
irányában egyenlő.

A gömb egy ilyen kristályból melegítéskor forgási ellipszoiddá válik, mely 
például a Quarcnál lapos a Calcitnál hosszas, a megfelelő alakok (Romboeder 
Skalenoeder sat.), tehát amott tompábbak, emitt hegyesebbek lesznek.

3. A harmadik csoport kristály rendszereibe tartozó ásványok 
mind a három tengely irányában külömböző kiterjedést mutatnak.

A gömb egy ilyen kristályból melegítéskor háromtengelyü ellipszoiddá 
lesz. A rombos kristályoknál csak a három Véglap kombinációban maradnak 
az élszögek változatlanul; a monoklinekuél csupán a két Véglap derékszöge 
marad változatlanul; a triklineknél ellenben minden élszög megváltozik. Maga 
a kristályrendszer azonban nem szenved változást, miként ez az Őrt ok hisz, 
Augit és Gipszre (monoklin), valamint az Anorthit, és Axinitre (triklin) nézve 
közvetlenül be vau bizonyítva.

148. §. Hővezetés. A testek azon hőséget, melyet egy bizonyos 
helyen fölvesznek, külömböző módon vezetik el. A fémek általában 
jó — a kövek rósz hővezetők.

A fémekre nézve (AViedem ann és Franz) a következő értékek vannak 
riidalakban thermooszlop segítségével megállapítva; az ezüst mint a legjobb 
vezető 100-nak van téve.

Ezüst 
Réz 
Arany

Vas 
Ólom 
Platina 
Bizmut

A márvány és a kőnc-mü ásványok általában mind kisebb értéket adnak.

Minél jobban vezeti valamely test a hőséget, annál hidegebbnek 
érezzük, mert annál gyorsabban vezeti el á kéz melegét. A márvány 
csupa tapintat által megkülömböztethetö egy hasonlóan kinéző Gipsz
től. Különösen érdekes azonban, hogy a hővezetésre is bír a kristály- 
alak befolyással. Ha például egy Gipsztáblát viaszszal vékonyan be
húzunk, s közepén hegyes fémet értetünk hozzá, melyet az ellenkező 
végén folytonosan melegítünk, a viasz a fémrúd hegye körül elolvad, 
de a határvonal az olvadó és nem olvadó viasz között nem kör lesz, 
mint akkor ha e kisérletet üveglemezen teszszíik, hanem ellips, mert 
a kristály a hösugarakat egy irányban jobban vezeti, mint másokban,

Röntgen azon módosítással teszi ezen kisérletet, hogy egy, például a 
főtengelylyel egyközösen metszett Quarclemezt csiszolt lappal látván el, lehel- 
lettel finoman von be, azután egy fémhegygyel (körülbelül 21 2 mm vastag és 
hegyezett rézhuzal), melyet előbb lángban erősen melegített lap a közepét függé
lyesen megérinti; erre a leheletnek elpárolgása következik be az érintési pont 
körül ellipsekben. A kísérletet az idom tetszésszeriuti nagyságánál megszakít
hatjuk és azt állandósíthatjuk, ha hirtelen likopodiumot szórunk reá, mert ha 
a lapot most megfordítjuk és gyengén veregetjük, csupán csak a még nedvesen

11-0100-0
73*0
53-2

S-o
S-4
1-814-5On
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maradt helyeken tapad a por, és az ellipselc határai oly élesek, hogy azoknak 
méreteit szabatosan kaphatjuk meg. Ezen eljárás som ueiu oly fáradságos, sem 
nem kivan oly magas hőfokot, mint az eljárás viaszszal.

A kristályodott testek bevezetési képessége a nemátlátszó ás
ványokra nézve hasonló karaktereket hozhat napfényre, mint a minők 
a kettős sugártörésből átlátszó ásványokra nézve vonhatók le. E tü
neményeket három egymás között derékszögű tengelyhez viszonyítva 
Sénarmont a következő eredményre jött.

1. A szabályos rendszerben a hővezetési képesség miden irány
ban egyenlő, és az izothermás felületek gömbök; épen így az amorf 
testeknél is.

Sénarmokt azonban azt találta, hogy ha az üveg vagy porcellánra nyo
mást gyakorlunk, ennek irányában a hővezetés nagyobb lesz, és így üveglapon 
a nyomás alatt egy ellipses izoterma vonal keletkezik.

2. A hatszöges és négyzetes rendszerben van egy nagyobb vagy 
kisebb vezetési képességgel bíró tengely, s ez összeesik a kristályten
gely lyel; itt a hasonhőségü felületek e tengely irányában nyújtott 
vagy lapított forgási ellipsoidok.

3. A rombos rendszerben a hasonhőségü felületek három egye
netlen tengellyel bírnak, melyek a kristálytengelyekkel összeesnek..

4. Az egy hajlású rendszerben a hasonhőségü felületek három 
egyenetlen tengelyüek, azok közül egyik az egyik melléktengellyel 
megegyez, míg a más kettőnek iránya egyelőre határozatlan.

5. A háromhajlású rendszerben a hasonhőségü felületeknek 
három egyenetlen tengelyük van, de ezek irányát előre nem lehet 
meghatározni.

Az eyy optikai tengelyű kristályoknál úgy látszik nincs állandó viszony 
az optikai rugalom tengelyének maximuma és minimuma között egyrészt es 
másrészt a nagyobb vágj' kisebb hővezetési képességgel bíró tengelyek között. 
Sénarmont szerint a Quarc (-}-), a Berill (—), a Calcit (—), a Kassiterit í-f-), 
a Rutil (-4-) és a Kálóméi (4-) kristályoknál a hővezetési képességgel bíró 
gyobb tengely a kristályfőtengelyljTel egyküzös: míg az Idokras, Turmalin a 
Korund optikailag negatív kristálj'oknál ellenkezőleg a hővezetési kisebb ten
gely megy egyküzösen a kristálj’tengelylyel.

na-

Az eyy hajlású kristálj'oknál a hővezetési és az optikai rugalom tengelyei 
ritkán esnek össze; a Gipsz és a Földpátnál például jelentékenyen térnek el 
egymástól.

Nagyon kis lapoknál Sénarmont lyukat fúr a lap közepén é6 egy lehe
tőleg finom fémhuzalt tol keresztül, melynek melegítése által a kísérlet meg
lepő szabatossággal sikerül. Röntgen is mondja, hogjy a rálehellés által a kis 
lapoknál is lehet boldogulni s hogy ekkor valamelj' finom tü is elégséges a 
pára eltávolítására.

149. §. Olvadás. Gyakorlati szempontból az ásványok olvadási 
viszonyai fontosak. Kellőleg emelt hőfoknál minden testet meg lehet 
olvasztani; a magas hőfokot számban kifejezni bajos s eddig elég
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bizonytalan, azért az ásványoknál azt csak egymáshoz viszonyítva be
csüljük. Hőforrásul a gyertya- vagy gázlángot használjuk, magában 
vagy erősítve forraszcsővel s e mellett azt találjuk, hogy míg vannak 
olvadó ásványok, vannak nemolvadók is, de ez csak viszonyos dolog, 
mert ha ezen nemolvadó anyagokat az oxi-hidrogen lángba vagy az 
elektromos ívbe vezetjük, a Quarc, a Mész, a Bubin megolvadnak, sőt 
a szén lágyulását is észlelhetni.

Különösen az ásványok olvadásának meghatározását vagy a 
forraszcsővel vagy forraszcső nélkül a BüNSEN-féle gázlángban visz- 
szük véghez; az első eljárásnál Plattner 5 és Kobell7 olvadási foko
zata van használatban, míg a BuNSEN-lángra nézve az ásványok olva
dásának egy új meghatározási módját 8 fokozattal én állapítottam meg.

Plattner szerint három főosztályba sorozandók az ásványok; 
vannak a) melyeket golyóvá lehet olvasztani, és pedig

cici) könnyen; bb) nehezen;
b) melyek csak a széleken olvadnak meg 

cia) könnyen; bb) nehezen. Végre
c) olyanok, melyek épen nem olvadnak meg.
Kobell hét fokozatát képviselik :
1. Antimonü, igen könnyen olvad, durvább szálkákban is már 

•egy stearingyertyalángnál (forraszcsö nélkül).
2. Natrolith, valamivel nehezebben, és kisebb darabokban mint

az előbbi.
3. Almandin (Timvasgránát). Gyertyalángnál nem olvad magá

ban, de f. e. tompább darabok is megolvadnak.
4. Amplribol (zillerthali Sugárkö), f. e. kevésbbé finom szálkák

ban olvad.
5. Ortoklas (Gottliardi Adulár) f. e. csak finom szálka olvad meg.
6. Broncil (Kupferbergi Bayreuth) f. e. a legfinomabb hegyei egy 

kevéssé csak meggömbötyednek.
7. Quarc épen nem olvad meg.
Ezen ásványokból szálkákat tartunk készen, s határozásnál hasonlító kísér

leteket teszünk.

Szabó módszere. — A Plattner és Ivobell-féle meghatározások 
forraszcső segítségével történvén, azon hátránynyal bírnak, bog}’ az 
•eredmény becslése az egyéni képességtől függ, az általam megállapí
tott eljárásnál a) az egyéni ügyesség nem jön számításba; b) az ás
vány fokonkint kisebb és nagyobb hőfoknak tétetik ki s az eredmény
ről külön számolunk; c) az ásvány nagysága megközelítőleg ugyanaz, 
Talamint cl) az időtartama is határozott.
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A körülmények, a melyek között az olvadás meghatározandó, a kö
vetkezők :

1. A gázlámpa ugyanaz, melyet Bunsen szerkesztett és általános haszná
latban van. (359. ábra. ) Ezen lámpának nem világító lángjából 3 részt hasz

nálok : a) a legalsót, a legkisebb hőfokkal, 
melyben csak elökisérlet tétetik, a mely sok 
esetben alig számit; b) azon részt, mely a 
lámpa csövétől 5 inm-ben van és végre c) a fel
tett kürtő fölött 4-—5 mm-rel magasabban áll6 
olvasztárt, hol a hőfok 2300° C. (Bunsen.)

A tulajdonképem kisérlet csak ezen két 
utóbbi, s e szerint első (I.) kísérletnek neve
zem azt, midőn a kémlet kürtő nélkül 5 mm 
magasságban van; és másodiknak (II.), midőn 
a kémlet föltett kürtő mellett az olvasztérben 
van. Ezen kísérletek mindegyikénél az idő is 
szorosan számításba vétetik, s az 1 perc, mit a 
zsebóra másodperc mutatója adhat tudtunkra.

2. Az ás vány darabnak nagysága akkora, 
mint a mákszemek között a középnagyságúak- 
Körülbelül mint a mellékelt pont (•). Az ás
ványszem legnagyobb átmérője két irányban 
ne legyen nagyobb egy milliméternél, a har
madikban ennél kisebb, általában igyekezzünk 
lapos darabot venni a kísérlethez. Az ásvány- 
szemet a maga természetes állapotában előbb 
(CoDDiNGTON)-lencsével (360. ábraj vizsgáljuk, 
hogy a később netalán előforduló változásokat 
észrevehessük.

3. Az ásvány lángba vitelére egy oly vé
kony platina-huzal szolgál, melyből egy deci- 
meter 32 milligrammnál többet nem nyom* 
Ezen huzalt ollóval, vagy 3 centiméter dara
bokra vágjuk, s az üvegcsőnek végébe olvaszt
juk; a platina-huzal szabad végén egy meg
felelő csipesz segítségével oly karikát készítünk,

melynek külső átmérője egy milliméter (361. ábra). Ezen karikát vízbe mártva 
az ásványdarabhoz értetjük, így az rendesen hozzá tapad. A súlyosabb ásvá
nyokat minthogy ezek vízzel a platinahuzalra fel nem vehetők, jól hegyezett 
irón segítségével reá kotorjuk.

^i

-i *
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359.

4*. Az általam meghatározott olvadási fokozat minden ásványra kiter
jesztve a következő S számból áll. A változásokról a (Coddington)-lencse segít
ségével győződünk meg. (360. ábra.)
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0 = Nem olvad egyik kísérletnél sem. Quarc.
1 = (I = 0; II = 1.) Az első kísérletben 5 mm magasságban, 

1 perc alatt nem változik, a másikban a csúcsok s talán az élek is- 
meggömbölyödnek. A lapokon az olvadásnak semmi nyoma. BronciL

361.

2 = (I = 1; II = 2.) Az első kísérletben 5 milliméternél 1 perc 
alatt már látni a csúcsok s élek olvadását, de a lapokon még nem 
képződik zománc; a másodikban az olvasztérben ellenben a lapokon 
is látszik az olvadás, de gömbölyödni nem készül. Némely DiallagiL

3 = (I = 1—2; II = 3.) Az első kísérletben (5 mm 1 perc) a 
csúcsokon, éleken s lapokon látni az olvadást; a másodikban az ol
vasztérben 1 perc alatt kezd az egész gömbölyödni, de tökéletesen 
gömbbé nem lesz. Aduleír (Gotthard).

4 = (I = 2—3; II = 4.) Az első kísérletnél 5 mm. 1 perc alatt 
megolvad, de még nem lesz tökéletesen gömbbé; ellenben az olvasz
térben 1 perc alatt gömbbé olvad meg. Némely Amfibol, Angit sat.

5 = (I = 4.) Gömbbé olvad már 5 milliméternél 1 perc alatt. 
Ilyenkor a második kísérlet nem szükséges. Petalit, némely Gránát 
(Trachitból).

6 = Gömbbé lesz 5 milliméternél, kevesebb mint fél perc alatt,, 
vagy már a láng aljában, de a veres izzás után.* Borax, Kriolith.

7 = Gömbbé lesz nehány másodperc alatt a láng közelében vagy 
aljában a veres izzás beállta előtt. Antimonit, Kén, Ozokerit sat.**~

V. Elektromos tulajdonságok.
150. §. Elektromos tulajdonságok. Az elektromos tulajdonságok 

szerint az ásványok, valamint általában a testek, két részre szakad
nak : elektromosakra és nemeleklromosakra. Elektromosak rendesen 
a kő-, üveg- vagy gyántakinézésü ásványok, ezek posztóhoz dörzsölve, 
melegítve, vagy néha széthasítva, megnyomva ezt a tulajdonságot fel-

* Ezen fokozat eredményére két utón jöhetünk: vagy a láng aljába ér- 
totéskor, vagy az 5 mm magasságban tett kísérletnél tapasztalván, hogy keve
sebb mint Va perc alatt megolvad.

** A mint látjuk, hogy a gömbképződés végkezmont, az ásványt a lángból 
ki kell venni. A netalán bekövetkező vegyváltozás már más tünemény, azt itt-,, 
hol csak a gömbölyödés megfigyelése a cél, nem kell bevárni.
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veszik. A emelek (romosak a fémuemüek: ezek közvetlen nem, hanem 
csak elszigetelve mutatnak ilyen tüneményeket.

A gerjesztett elektromosság + (pozitív) vagy — (negatív), minek 
kipuliatolására elektroskopot használunk.

E tulajdonság azonban nem állandó, sokszor igen csekély körül
mény miatt a különben + elektromásványt negatívnak tapasztaljuk, 
azért a fajmegismerésre mindeddig hasznát nem vehetjük.

Gipsz vagy Csillám ha levelekre fosztjuk szét, az egyik levél -f a má- 
sik — módon elektromos. Nyomás által elektromos lesz az Aragouit, Fluorit, 
Quare, különösen azonban az átlátszó Calcit, mi ezt az állapotot már az ujj 
nyomásra is mutatja.

Thermoelektromossác). Nevezetes: hogy melegítés által több 
roszvezetö ásvány polárelektromosságot vesz fel, azaz hogy ugyanazon 
darabnak némely részén az pozitív, máson negatív. Még nevezetesebb 
hogy épen ezen ásványok közt vannak azok, melyek a hemimorfiát 
mutatják a kristályos kiképzödésben (62. §.): Turmalin, Skolecit, 
Galmáj, Boráéit, Topáz sat. A Turmalin nyomás következtében polár- 
elektromos lesz.

Hőváltozás kristályokon általában idézi elő a két elektromosságot, melyek 
a felületen különfélekép vannak eloszolva, de mindig úgy, hogy hasonló lapok 
élek csúcsok hasonlón viselkednek, az elektromosság tehát a kristály simetriáját 
követi. A monoklin Gipsznél a coPoc lap —, a többi +. Az alai Diopsid éppen 
így —, a zillertliali ellenkezőleg viselkedik -4-. A rombos Aragonit a ooPco 
lapon —, a Prizma élen -4-. Egy teljes topázkristály mindkét végén -K egy 
eltört, melynek egyik végén tehát a 0P van, ezen a végen — (Hankel). 
A négyzetes Yezuvián a 0P lapokon -4a prizmalapokon —. Hasonlót mutat 
a hexagonos Beril. A romboederes Calcit legtöbb kristályánál a végcsúcsbau -K 
oldalast — elektromosság mutatkozik; de vannak esetek hol ez fordítva vau. 
Szabályos teljes kristályok nem mutatnak hüelektromosságot, a felesek igen. 
A tetraéderes Sphalerit csúcsain más elektromosság van mint a lapokon.

Fontosak azon tanulmányok, melyeket Iíosk G. a végből tett, hogy a 
Pirit és Kobaltin feles kristályalakjai és azok thermoelektromos viszonya között 
az összefüggést felderítse; kitűnt, hogy ezen két ásvány kristályait határozottan 
lehet mint első és másod helyzetű kristályokat megklilömböztetni: az egyik 
helyzetű pozitiv a másik negatív. A Pirit és Kobaltin thermoelektromos viszo
nyai a kristályok kemiedriájával tehát lényeges összefüggésben van. Szerinte a 
Pirit Pentagondodekaedeqe előfordul úgy pozitiv, mint negatív elektromosság
gal ; de a tompább és hegyesebb Pentagontizenkettösök, melyek többnyire csak 
alárendelten találtatnak a pozitiv kristályokon, a negativeken jól vannak kikép
ződve, úgy hogy azok föllépéséről ezen tulajdonságra lehet következtetni* 
A Hexaeder gyakrabban van a pozitiv, mint a negativ Pentagontizenkettősököu, 
az Oktaéderré nézve fordítva áll a dolog.

Az elektromosság eloszlását kristályokon láthatóvá lehet tenni porhintcs 
által. Ha a melegítés vagy kihűlésben levő kristályokra kén és minium keve
rékéből álló port finom (muszlin) szitán át szórunk, a kén —, a minium -4- 
lesz. A behintett helyeken ennélfogva a -4- hely sárga, a — veres. A nyomási 
elektromosság így szintén láthatóvá tehető.

A Turmalin kristálynál a kihűléskor a porhintés a két végen fog, a 
kristály közepén egy neutrál övön nincs por. A Quarc kristálynál ott hol a 
Trapezoeder és Romboeder lapok vaunak a kihűlésnél —, az azokkal váltakozó 
élek -f. Ha azonban a Quarckristály több egyénből áll, akkor különféle tarka 
kép mutatkozik. A Boracitnál a nagyobblapú hexaedercsúcs a kihűléskor a

!
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többi négy —. Érdekes, hogy a mimetcs Boráéit, ha 265° túl bővíttetik, mint
hogy ekkor cgyestörésü teliát szabályos lett, nem mutat többé elektromosságot.

A Túrinál in sem mutatja ezen elektromosságot ha erősen bővíttetett, 
mert ez által jóvezetővé lett, és így a két elektromosság kiegyeulődik. Némely 
Fluorit a világosság hatása folytán is elektromos lesz; a Quarcnál pedig nem
csak a vezetett de a sugárzó hő is fejt elektromosságot.

A kristály külömböző részein a vezetési képesség kimutatására nemvezető 
finom likopodiumpor vehető. Ha az ezzel behintett lapra egy finom tűvel ve
zetjük az elektromosságot, a jobb vezetési irányban a por jobban szóratik el, a 
tűhegy körül tehát kör vagy ellips képződik. Itt hasonló viszonyok mutatkoz
nak, mint a hővezetést illetőleg a Röntgen-féle kísérletnél. (148. §.)

151. §. Galvánelektromosság. Nagyobb hasznát vesszük a gal- 
vánféle elektromosságnak (Kobell). A jó vezető ásványok valami pozi- 
tiv-fémmel, például zinkkel (a mely iránt mindnyájan negatívok) 
érintkezésbe hozva és rézvitriololdatba mártva, galvánfolyamot idéz
nek elő, a mely néha elég erős arra, hogy vegybomlás következzék be, 
s a kérdéses ásványra réz rakódjék. Eris törető darab veendő, a me
lyet hosszúra vágott keskeny zinklemez közé csípünk, azt közepén 
meghajtván úgy, hogy7 a két vége közé jusson az ásványdarab. A réz
oldatba néhány csepp kénsavat adunk, s az ásványt egy7 percig hagy
juk benne.

Jó vezetőknek mutatkoznak s rézzel behúzódnak : a termésfémek 
(a Te kivételével), Pirit, Markasit, Pirrhotin, Arzenopirit, Magnetit, 
Tennantit, Galenit, Chalkopirit, Chalkosin, Linnéit, Smaitin, Kobaltin, 
Graphit, némely Anthracit, a mely t. i. erős tűzben volt (különben 
nem) sat.

Roszvezelők, és így csak lassan s jóformán csak az érintkezés 
helyén húzódnak be: Bournonit, Bizmutin, Argentit, Molibdenit, 
Menakan, Proustit, Pirargirit, Splialerit sat.

Nemvezetők, vagy az előbbieknél rosszabbak s ennek következ
tében réz ki sem válik rajtok: Antimonit, Pirostibit, Chromit, Frank- 
linit, Pirolusit, Braunit, Hausmannit, Manganit sat.

Pillauftt alatt meg vau külömböztetve Galenit az Autimouittól; Magnetit 
a Chromittól; Maguelit a Frauklinittól; Graphit a Molidenittől sat.

Ide tartozik azon tünemény is, hogy sok oly kénvegy, a melyet sósav 
magában nem bont, kénhidrogéut fejleszt ha porához vasport adva tesszük a 
sósavat hozzá s rázzuk. Az ólomcukorba mártott s aztán megszólított papír 
C(JlJ perc múlva barna vagy fekete lesz. Kivételt tesz a Realgar, Auripigineut 
és Molibdenit.

Könnyen megkülömböztethetö e szerint a Clausthalit és Galenit; a Clilo- 
anthit és Arzenopirit sat.

Jó vezető ásványoknak a teléreken gyakran vau alkalmuk érintkezésben 
lenni és ugyanegyütt fémoldatokkal is találkozni, ilyenkor nincs kizárva, hogy 
a keletkező galvánáram hatásával az oldatban kémiai változás következik be_
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VI. Mágnesi tulajdonság.

152. §. Mágnesi tulajdonságot legrégebben a Magnelilen mint 
termés mágnesen ismerték. Nevezetes, hogy nem a kristályok hanem 
a mállásnak indult vaskos példányok között találni a legerősebb 
ásványmágneseket, melyeken a két pól (sark), legyen az alak bármily 
szabálytalan, csak úgy meg van, mint a mágnestűn.

A poláros mágnességet a Magnetiten kívül némely Platinán és 
Pirrhotinon is, hanem csak gyengén észlelhetni: ellenben egyszerű 
mágnességgel több ásvány bir. Legfeltűnőbben a Vason, de a Maguetit 
minden féleségén is észlelni, valamint a Pirrhotinon, nehezebben a 
Yasfényen és Yeresvasércen.

A fizika azonban azt tanítja, hogy a mágnesség a testek általános 
tulajdonsága, és hogy az egyszerű mágnesség valami erős elektro
mágnes irányában vagy vonzásban vág}* taszításban nyilvánul, azok 
paramágneses ezek diamágneses testek. A kísérlethez a test rúd alak
ban a két pól közé függesztve vagy (parallel) axial-----vagy (kereszt)
cquaíoriál helyzetbe jön.

A mágnesi tulajdonságok kristályokon tanulmányozva azon 
érdekes eredményre vezettek, hogy a kristályalakkal csak oly lényeges 
viszonyban állanak, mint a fény- és hötulajdonságok.

Ha valamely amorf anyag gömb alakban függesztetik fel a mágnes két 
sarka közé, minden helyzetben megtartja az egyensúlj't akár para- akár dia
mágneses, mert minden átlója egyenértékű. Szabályos rendszerű ásványok 
hasonló módon viselkednek.

Egy optikai tengelyű kristályoknál a főtengely irányában a mágnesség 
maximuma vagy minimuma vau. Ilyen kristályból köszörült gömb nem marad 
máskép egyensúlyban, csak midőn úgy van felfüggesztve, hogy a főtengely 
körül foroghasson.

A két optikai tengelyű kristályoknál a mágnességnek három külömbözö 
főiránya van, a melyek egymással derékszöget képeznek és az optikai rugalom 
fő tengelyeivel összeesnek. Itt is lehet még részletesebb határozásokat is tenni.

A mágnestűvel a Mágnetitet felfedezzük ha az hintve fordul elő vala
mely kőzetben, úgy szintén a Magnetit-tömeget valamely hegyben; a mágnes 
nagy szolgálatot tesz a porkeverék szétválasztásában is. Egyszerű mágncsruddal 
vagy patkómágnessel húzzuk ki a meteorit porából a fémvasat; a vulkáni kő
zetek porából a Magnetit vagy Pirrhotinszemeket. Fouqué elektromágnessel 
(vagy 4 Bunseneleramel) a Magnetit eltávolítása után még a következő ásvá
nyokat húzza ki sorban egyiket a másik után: Gránát, ép Olivin, Chromit, 
Turmalin, Sphen, Zirkon, megtámadott Olivin, úgy szintén az Amfibolt, Angitól, 
míg a Földpát, Quarc s általában a vasat nem tartalmazó ásványok vissza
maradnak.

Doelter szerint a kihúzás sorrendje nem mindig kőveti a vastartalmat: 
így a Vas vegyületei kénnel, kénsav- és foszforsavval későbben huzatnak ki, 
mint a Vas oxid-, karbonát- és silikát ásványai. Meghatározta azon távokat is, 
melyekre az elektromágnes az egyes ásványokra vonzást még gyakorol.
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VII. íz-, szag- és tapintatbeli tulajdonságok.

153. §. íz. íze csak olyan ásványnak van, mely a vízben fel
olvad; ilyenek a kivirágzó sók, az íz ezeknél fontos tulajdonság.

Az íz 1. .sós; Konyhasó. 2. keserű) Kesersó. 3. fanyar (herb); 
Vitriol. 4. lúgos (laugenhaft); Sziksó. 5. hülő (külilend); Salétrom. 
6. csípős (stecliend); Salmiak. 7. összehúzó; Timsó sat.

Szag. Az ásványok között egy-kettönek közvetlen van szaga 
(Földszurok, Földolaj); másoknál előtűnik ütés, melegítés, égetés, 
vagy csak reá leli elés által.

Reáütve vagy megmelegítve a büdös Mész (bitumen tartalmú) áraszt 
szagot. — Ha acéllal és Vaskéneggel ütünk tüzet, kénszagot érezünk; lia Arzen- 
kéueggel — fokhagyma (arzén) szagot. Égetés által Kénre jöhetünk reá, ha az 
égő Kén (SO._.) szaga fejlődnék. Reálehelve az agyagnak, és az agyagtartalmú 
•ásványnak van bizonyos iigynevezett agyagszaguk.

Tapintat. A tapintásnál némely ásvány érdes (láva), más sikam
lós, mintha zsírral vagy olajjal volna bekenve (Szalonnakő, Zsírkő, s 
a magnezia hidrosilikátok általában); némelyiknek felülete hideg, 
másé nem annyira, így például hidegebb a drágaköveké mint az után- 
zottaké s ezen utóbbi tulajdonság a drágaköveknél (begyakorlás után) 
szokott is érvén}resíttetni.

A drágakő jobb molegvezető mint az üveg; a külömbség kézbefogva vágj' 
a nyelv alá helyezve érezhető. Ezzel kapcsolatos a drágakövek valódiságának 
más régi próbája is: a reálelielés. A drágakőre a vizpára nem csapódik le oly 
gyorsan, mint például az üvegutánzatra, de viszont gyorsabban száll el. 
(Schmidt.)

III. SZAKASZ.

Kémiai tulajdonságok.

154. §. Az ásvány kémiai tulajdonságai alatt azokat értjük, me
lyek előidézésénél annak anyaga lényegesen megváltozik.

Különösebben pedig felosztanak azok:
AJ Az ásvány anyagi lényegének, vagy is kémiai összetéte

lének —
B) Az ásvány képződési, előfordulási és elváltozási viszonyai

nak — végre
C) Az ásványnyal a jellemző alkatrész kimutatására szolgáló 

kémiai kísérletek ismeretére.
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A) A kémiai összetétel.
155. §. A kémiai összetétel egybefoglalja az ásvány anyagának 

ismeretét minőségi, mennyiségi valamint szerkezeti tekintetben.

a) Minőségi viszonyok. Elemek.

156. §. Összetett és egyszerű test. Kémiai szempontból minden 
test összetett vagy egyszerű. Összetett az, mely kémiai átalakulás foly
tán két vagy több különnemű testté változtatható át, és ezek annak 
alkatrészei; egyszerű, melyből semmi eddig ismert hatás által nem 
sikerült különnemü testeket szétválasztani. Ezek a kémiai elemek. 
Az alkatrészek lehetnek közelebbiek vág}7 távoliabbak, amazok még 
összetett testek, emezek egyszerűek.

A kémia jelen állásában vagy 80 egyszerű test (kémiai elem) 
ismeretes. Ezek között mint ásvány a következő 16 fordul elő : Arany, 
Ezüst, Platina, Palludium, Higany, Eéz, Yas, Zink, Ólom, Ón, Arzén, 
Antimon, Bizmut, Tellur, Kén, Carbon. A többi ásvány mind összetett 
test, s azokat mint egyik vág}7 másik alkatrészt legnagyobbrészt a kö
vetkező 13 elem képezi: Oxigén (a Földkéregnek vagy fele súlyát- 
teszi), Silicium, Alumínium, Calcium, Magnesium, Nátrium, Kálium, 
Ferrum, Carbon, Sulfur, Hidrogén, Chlor, Nitrogén; a többi elem 
szintén mint az ásványok alkatrésze, de gyérebben, sőt némelyik csak 
mint ritkaság találtatik.

A kémiai elemek külön simbollal láttatnak el s ez latin nevük kezdő 
betűje. Ha két elem kezdődik ugyanazon betűvel, akkor az egyes betűt a gyako
ribb s rendesen a metalloid kapja, a többinél két betű használtatik. Ezen két 
betűből az elsőt követő magánhangzó általában a metalloidoknál — a mással
hangzó a fémeknél szokott vétetni. Ha a közvetlen mássalhangzó közös, akkor 
az azt követő oly mássalhangzó vétetik, mely csupán az illető elem nevében 
van meg.

5 betűvel sok elem kezdődik Sulfur, Selen, Silicium, Strontium, Stibiuin, 
Stannum. Az S magában a kénben vétetik, a két metalloidnál Se Si a kö
vető magánhangzó; a következő három elem St-vél kezdődvén, ezeknél az ez 
után találtató oly mássalhangzó vétetik, mely nem közös, tehát Sr, Sb, Sn.

Ezen elv azonban nincs következetesen keresztül vive.
Az összetett testeknél is ugyanezen jegyek használtatnak, a mennyiben 

az alkatrészek simboljai egymás mellé iratnak: Kősó NaCl, Cinnabarit HgS saL

JOBBAN ISMERT 07 ELEM BETŰRENDBEN, LATIN NÉVVEL, SIMBOLLAL 
ÉS AZ ATOMSÚLYLYAL.

Símből Atomé.
196.7

Ba 137
Símből Atomé.

Aluminium ......................A1 27
Antimon (Stibiura) __ Sb 120

... Ag 108

Aurum (Arany).................Au
Bárium..........
Berillium... .

As 741.9 Bizmut............
9.i... BeArgentum (Ezüst 

Arzén................. Bi 207.g.
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Símből Atouis.
Niobium................................Nb 93.7
Nitrogén............................
Osmium......................
Oxigén..............................
Palládium.....................
Phosphor ... ...
Platina ......................
Plumbum (Ólom).
Eli ódium...................
Eubidium .............
Euthenium — ..
Scandium ... .
Selen.....................
Silicium ,... .
Stanmun (Ón)...
Strontium ... ..
Sulpbur (Kén)...
Tan tál....................
Telim* .............
Thallium ...........
Thorium.............
Titán ... ... .
Urán......................
Vanad ....................
Ytterbium............
Ystrium.. ... ..
Wolfram.............
Zink ....................
Zirkon .............

Símből Atoms.
............. B J0.9

Br 79.h
............. Cd 111.7
. ... Cs 58.7
.............Ca 39.0

Bor.............
13 rom .............
Cadmium ..
Caesium . ...
Calcium ... .
Carbon.............
Cerium ... .
Cklor.............
Clirom ... .
Cobalt.............
Cuprum (Eéz).........................Cu
Didim......................
Erbiurn..................
Fernuu (Vas). ...
Fluor..........................
Gallium....................
G ormán ium .........................Ge
Hidrargirum (Higany).. Hg
Hidrogén............................... II
In dium...........
Jód.............
Irídium............
Kálium ... .
Lantban. ...
Litbium ... .
Magnesium ...
Mangán ... .
Molibdeu 
Nátrium ...
Niekel.............

N 14*
... Os 191

0 15
... Pd 100.2

PC 12 31
... Pt 191.3 
. Pb 200.« 
... Eb lOl.i 
. Eb 85.2 
... Ru 103.5

Cc 141
Cl 35.4

52.b
5S.7
03.2 

142 
100
55.9 
19.i
09.9
73.3 

199.8

............Cr
Co

Se •11Di
... Se 7S.u... Er

Si 28Fe
. ... Sn 117.* 
... Sr S7.3

... F
Ga

... S 32
. Ta 1S2 
... Te 125 
. TI 203.- 
... Tb 232

1
In 113.4

... J 120.5
192.3ír Ti 48

ü 210 
51.i 

... Yb 172.o

K 39.i
VLa 13S

... Li 
- Mg 

. ... ]\In

7
24 Y 89

. ... W lS3.o
Zn 05.i 

. ... Zr 90.4

54.8
90Mo

... Na 23
Ni 5S.c

157. §. Az elemek osztályozása. Pozitív, negatív elemek. Az osz
tályozás egyik legfontosabb alapját az elektrolízis szolgáltatja; az 
egyszerűbb alkotásit vegyületeknól ugyanis az elektromos áram hatá
sára az egyik alkatrész mindig a +, a másik mindig a — sarkon vá
lik ki. Víznél az Oxigén a pozitív, a Hidrogén a negatív sarkon jele
nik meg. A —sarkon kivált elemek eleidropozitiv, a + sarkon kivá
lók elektronegativeknek neveztetnek. Minden elemre kiterjesztve meg 
van állapítva a sorozat, melynek kezdő tagját mindig a +, bezáró 
tagját mindig a — sarkon fejlődő tag képviseli. A kettő közé esik a 
többi tag, melyek mindegyike az előtte állóval szemben +, az utána 
jövővel szemben —.

A közbülső tagok között vannak ugyan ingadozók, a melyek 
esetleg + esetleg — elemeknek mondhatók; de viszont vannak oly 
elemek is, melyek minden ismert vegyilletőkből a + sarkon lesznek 
szabadok, s viszont, melyek mindig a — sarkon szabadulnak ki; 
amazok a legnegativabb, emezek a legpozitivabb elemek. A legnega- 
tivabb az Oxigén és a Fluor, utánok a Clilor, Brom, -Jód. A leg
pozitivabb a Kálium, Nátrium, Litbium sat.; míg a többiek hol az 
egyik, hol a másik sarkon válnak ki.

Szabó József. Áavónyt 14ftU.
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Ezen viszony szerint az elemek 3 sorozatba oszthatók, melyek 
elseje a pozitiv; másodika a pozitiv-negativ; liarmadika a határozot
tan negatív jellemüeket foglalja magában.

I. II. III.
Sorozat; — elemek.Sorozat: elemek. Sorozat: ^ elemek.

TTKa. Na. Li. Ba. Sr. Ca. 
Mg. Be. Y. La. Al. Zr. 
Tk. Ce. ü. Mn. Zu. Fe 
Ni. Co. Cd. Pb. Sn.
Bi. Cu. Ag. Hg. Pd.
Kh. Pt. ír. Os. Au

J. Br. Cl. F. N. 
Se. S. 0.

Si. Ti. Ta. Te. 
Sb. C. B. W. 
Mo. Ya. Cr. 
As. P. I

jH.

Az elemek ezen beosztása lényeges kifejezést kap azok vegyüle- 
teinél, melyekről később lesz szó részletesen; itt elég legyen meg
említeni, hogy a + elemek a — elemekkel általában annál erélye
sebben egyesülnek, meutől távolabb állnak egymástól a sorozatban. 
Ezen vegyületek a + és — elemek között adják átlag a bcizl (la 
base, a franciában), a ± sorozat elemei között vannak a melyek 
savat, mások a melyek hol bázt, hol savat képeznek.

A — sorozat elemeiből a kémiai természetnél fogva a J Br Cl F a 4- 
elemekkel egyesülve közvetlen adnak sót (Kősó NaCl), ezért halogéneknek ne
veztetnek ; míg más 4 elem az 0 S Se Te csak közvetve adnak sót: a Ca 
egyesülve O-al adja a inészföldet Ca 0, ez egy báz; a C az O-el adja a szén
savat C02; ezen báz és ezen sav egyesülve adja a sót CaO, CO.,, a Calcit anya
gát. Itt tehát az 0 kétsorú vegyületbeu jelenik meg. Analóg viselkedik a S Se 
Te, azért ezen 4 elem ampkigen elemnek is neveztetik.

158. §. Az elemek rendszere. Azon összefüggés alapján, mely 
elemek atomsúlya, fizikai és kémiai sajátságaik között van azok ter
mészetes rendszere is van már felállítva. Az elemek be vannak osztva 
8 csoportba függélyes rovatokban, míg ezen 8 csoport 12 sorozatba 
foglaltatik szintes vonalak által. (Mendelejev kémiájának angol ki
adása 1891.)

A 12 sorban az elemek egymás után következnek atomsúlyaik szerint, 
kezdve a H-nel mint egységgel, és végezve a 12 sorban az U-val mint a leg
nagyobb atomsúlyú elemmel (239*8). (A többi elem atomsúlya közölve vau a 
betüsoros táblázatban 156. §.).

az
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AZ ELEMEK PERIODOS TÖRVÉNYE.

j
lIY. i V. VI. VII.II. III. YHI.I.Csoport

RII Hidrogenvegyek.— R H4 KHo R HaHSor 1
FC 0Re B NLi2

A1 ' ClsMg Si PNa3
Ca I Ti Cr Fe Co Ni CuSe VK Mn4

Ge !Zn Se(Cu) Ga As Br5
Sr Ru Rh Pd AgRb Nb MoZrY6

Cd Su. Sb TeAg In J74

BaCsS La Ce Di?
9

10 Yt Ta W Os ír Pt Au
11 Hg TI' Pb BiAu

« 12 UTh
R2 0 Ra O2 Rí O3 Rí Ű4 Rí Os Rí Oű Rí 0: Magasabb oxidok

RO ROí R04ROs

A csoportok közös tulajdonságai a függélyes rovatban nyilvánulnak. A 12 
sor alatt a leggyakrabbi és íegállandóbb oxigénvegyeik vaunak például kimu
tatva; de kitűnik a már eddig említett tulajdonságok közül: hogy a -f- elemek 
az I—III csoportban találkoznak legnagyobbrészt, a — elemek a jobb olda
lon a VI, VII csoportban; a ^ elemek a közbülső IV, V-ben. A halogének 
mind a Vll-ben, az arafigeuek valamennyien a Vl-bau láthatók.

Látni való, liogy a növekedő atomsúlyú elemek bizonyos számú 
tagjánál ugyanazon vagy hasonló fizikai és kémiai sajátságok ismét
lődnek, miből aztán önként foly, hogy az elemek fizikai és kémiai sa
játságai az atomsúlyok periodos függvényeinek tekinthetők.

Az elemek ezen periodos törvénye átlengi az egész Kémiát, és 
így a kémiai alapra fektetett ásványrendszert is.

b) Mennyiségi viszonyok. Összetett testek.

159. §. Analízis, sintezis. Valamely összetett testnek szétválasz
tása az alkatrészekre az analízis. Ez lehet qualitativ, midőn az alkat
részeknek csak minőségéről szerezünk tudomást, quantitativ, ha azok 
mennyiségéről is. Ha ellenben az alkatrészeket egyesítjük, hogy azok
ból valami vegyületet hozzunk létre, ez a sintezis.

A Oinober ásványból Higanyt és Ként lehet kiválasztani, még pedig 100. 
súlyrészből SG Higanyt és 14 Ként. Ez a Cinober analízise. Ha most egy más 
kísérletben ugyanazon arányban olvasztatnak össze, tehát 14 Kén és S6 Higany, 
ismét Cinober képződik, mely a termés Cinobernek minden tulajdonságával

14*



I
.* *

212 III. KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.. '

bír. Ez a Cinober s intézi se. Ha a 14 Ként több, p. o. $7 Higany nyal olvasz
tanék össze, azért csak $6 fogna vegyülni a Kénnel, és egy súlyrész vegyil
letlen maradna; úgy szintén, ha csak S5 Higanyt vennénk, ez a Kénből meg
felelő mennyiséget kötne le, s a fölösleg Kén megmaradna elemi állapotában. 
A Kén és Higany a Cinoberbeu mindenkor csak ezen egy súlyarányban fog
laltatik.

.*

i

160. §. Kémiai vegyületek törvénye. Azon ásványok, melyek 
qualitativ tekintetben azonosak, quantitativ tekintetben is azonosak
nak találtatnak. A tiszta Cinober, a Kősó, Calcit sat., bármicsoda 
helyről vegyük, minöleg és mennyileg ugyanazon kémiai meghatáro
zás eredményét adják. így vau ez a bonyolódottabb összetételű ásvá
nyoknál is. Ez az állandó súlyviszonyok törvénye.

Ha azonban egy másik ásvány, bár a qualitativ elemzésben 
megegyezik, de tulajdonságaiban eltér, akkor, ritka eseteket kivéve, az 
alkatrészek quantitativ arányában fog külömbséget mutatni, ez elő
fordulhat egy harmadik, negyedik sat. ásványnál is. A súlyviszonyok 
között azonban bizonyos összefüggés van, melyet a sokszoros súly- 
viszonyok törvényének mondanak. Ennek értelmében a külömbözö 
ásványok közös alkatrésze egymásnak sokszorosai, ha azokat egy má
sik alkatrész ugyanazon mennyiségére vonatkoztatjuk.

A víz 100 súlyrészben a szétbontásnál ad ll.u H és SS.ao 0, tehát S-szor 
többet. A víz simbolja ennélfogva Ii: 0, a mi egy súlyrész Hidrogén és S súly
rész Oxigén. A Kémiában ismeretes a vízsuperoxid, melynek 100 súlyrészében 
vau 5.80 H és 94.12 0. A kettőnek az aránya 1: 1G. A simbol tehát II: 20, 
mert ugyanazon mennyiségű Hidrogénre kétszer annyi Oxigén esik.

Még nagyobb változatosságot mutat ki a Kémia a Nitrogén vegy(Hetei
ben Oxigénnél. Ha a nitrogénoxidult vesszük kiindulásul és az 0 súlyegységét 
is S-nak vesszük, akkor (minthogy 100 súlyrész nitrogenoxidulbau az analízis 
03.04 N. és 30.30 0 mutat ki) a vele egyesülő N súlya 14. Ha már most a N 
súlyát 14-nek vesszük, akkor a százalékos összetétel helyett így írhatjuk N: 0,. 
mi annyit jelent, hogy 14 súlyrész N van egyesülve 8 súlyrész Oxigénnél.

A többi vegyületei Oxigénnél most a következő eredményt szolgáltatják:

i

*!
-I

0. átszámítva simbolN.
03.04 30.80=14 : S=N : O 

... 04.07 53.33=14 : 16=N : 20
............30.84 G3.io=14 : 24=N : 30

Nitrogenox idul............
Nitrogenoxid............
Salétromsavanhidrid...
Salétromsavanhidrid .................... 25.03 74.07 = 14 : 40=N : 50
A vegysúly aránya a nitrogenoxidulnál tehát N : 0, a többinél pedig 

N : mO, hol m egész számot tesz.
Ezen szabály nemcsak a kettős, de a többszörös vagy is a több elem 

képezte vegyületre is érvényes. Tschermak a következő öt ásványra is alkal
mazza, melyeknél a kimutatásban a százalékos összetétel elhagyásával csak a 
kiszámított arányok vannak adva.

Ca Mg Si 0
— : 12 : — : S= Mg : O
_ ; 12 : 14 : 2-t = Mg : Si : 30
— : 2+ : 1-t: 32 = 2Mg : Si : tO
20 : 12 : 28 : tS = Cn : Mg : 2Si: 60 
20 : 36 : 56 : 96 = Cn.: 3Mg : 4-Si : 120

f '
Periklas ._ ... 
Enstatit ... 
Fors térit. 
Diopsid ... 
Tremolit.
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Itt a 12 súly rész Mágnesűim helyett símből gyanánt Mg, 20 súlyrész 
Calcium helyett Ca, 14* snlyrész Siliciiun helyett Si van írva.

Az általános törvény, mely a súlyarányokat szabályozza a kö
vetkező : Iki valami vegyületnél a következő súlyarányokat találtuk:

A : B : C : D sat.,
akkor a súlyarány mindazon vegyíileteknél, melyek ugyanazon alkat
részekből állanak

rnA : nB : pC : qD sat.,

hol a koefficiensek m np q egész számok. Az előbbi példában az 1 szám 
vau, mely nem iratik, azután 2, 3, 4, 6, 12. A koefficiensek aránya 
tehát mindig rációnál.

Ezen törvény a sokszoros arányok törvénye, annyit jelent, hogy 
mindazon vegyületek súlyaránya, melyekben ugyanazon alkatrészek 
fordulnak elő, ezen vegyületek egyikéből vezethetők le az által, hogy 
azok vegysúlyát egész számmal szorozzuk. Azon vegysűlyok, melye
ket azon vegyületek szolgáltatnak, melyek az összehasonlítás alapjául 
vétettek, az eqidvalenssúlyol;. Az előbbi példákban a víz, a nitrogen- 
oxidul, a Periklas voltak az alapok és equivalenssúly gyanánt H= 1, 
0=8, N=14, Mg=12 kaptuk. H, 0, N, Mg tehát az equivalens sim- 
bolok. Ezeknek kétféle értelmök van : egyik qualitativ, a másik quan- 
titativ, mert nemcsak azt jelentik, hogy micsoda elem van jelen, ha
nem hogy abból viszonyos súly szerint mennyi van jelen.

Könnyen feltűnik, hogy a határozott súlyarányok törvénye ha
sonlít a lapszögek állandóságához a kristályoknál, továbbá, hogy a 
vegyülő s arány rációnál számai a parametertörvénynyel mindenben 
megegyeznek. Ezen egyezés nem véletlen, hanem abban leli magya
rázatát, hogy a kristályt, de általában az anyagot bizonyos súlyú 
részecskékből állónak tételezzük fel.

161. §. Molekula, atom. A kémiai vegyületek törvényének elméletére a 
következő magyarázat szolgál. A morfológiai fejtegetésekben nem kevésbbé 
mint a fizikaiakban többször volt azon felfogás említve, mely szerint a test 
lebegő részecskékből, molekulákból vau összetéve. Homogén ásványok: Víz, 
Kősó tehát olyan molekulákból állanak, melyek egymáshoz hasonlók. Ha e 
testnél változás áll be az anyagban, ez a molekulákon következik be. Ha a 
vizet felbontjuk, úgy hogy abból H és 0 keletkezik, azt máskép nem gondol
hatjuk, mint hogy a vízmolekulák bomlottak fel és hogy' a keletkezett mole
kularészek új molekulákat t. i. oxigén- és liidrogeumolekulákat képeznek.

A molekula oszthatóságát és a részek képességét lij molekulákká állani 
Össze, semmi más módon helyesebben nem gondolhatjuk, mint azon feltétel 
mellett, hogy a molekula határozott súlyú olyan testccskékből van összetéve, 
melyek tovább nem oszthatók. Ezen felvett testecskéket atomoknak nevezik. 
A molekula ennélfogva egy szabadon lebegő atomrendszer, melyet vonzó erők 
tartanak össze, tehát egy planetareudszer a legparáuyibb méretben. A homogeu 
test felette sok ilyeu rendszernek az ismétlődése. Képzelhetünk egy molekulát, 
melynek súlya M', és a mely négy hasoumiuöségű atomból áll. Ha minden 
«gyes atom súlya A, akkor M'=4A. Azon test, mely ilyen molekulákból áll, 
egyszerű test kémiai értelemben.
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Ha azonban egy más molekulát képzelünk, melynek súlya 31, és a mely 
különnemű atomokból van összetéve, melyek között van az előbb említett 
atomokból kettő, másnemüekböl három, s ezek súlya egyenkint 77, egy har
madik neműből egy C súllyal, végre egy negyedik neműből négy, melyek súlya, 
egyenkint D. Akkor

M=2A-f3B+C+4D.

Ha lehetséges volna csupán egy egységes molekulát szétbontani, és a. 
kapott egyszerű testeket megmérni, a súlyarány volna:

2 A 4- 3B -f C -f 4D.

Minthogy azonban egy homogén test csak sok hasonló molekulák ismét
lődése, az egész test felbontása, mely csak ilyen M molekulákból áll, ugyanazt 
a súlyarányt adja.

Az állandó vegysúlyok törvényének magyarázata tehát egyszerű. Azok 
s különösen az előbb említett equivaleussúlyok nem egyebek, mint az egyes 
atomok viszonyos súlya. A koefficiensek m n p q sat. csak azon egynemű ato
mok számai, melyek a molekulában foglaltatnak. Hogy ezen koefficienseknek 
egész számoknak kell lenni, ezek után önként értetik.

A vegysulyarányok eme magyarázatával azonban nem minden esetben 
lehet megelégedni, a mélyebben ható kémiai kísérletek az atomok relatív súlyá
nak meghatározására részletesebb fejtegetést tettek szükségessé. Ez kiderül a 
következő kísérletből is. A víz alkatrészeinek súlyarányát így fejeztük ki 
1H : SO=H : 0. Azt lehetne tehát mondani, hogy a vízmolekula egy atom II 
és egy atom O-ból áll, és hogy az O atom S-szor oly nehéz, mint a H atom, 
a vizmolekulának V súlya ennélfogva 9-szer akkora mint a II atom, minthogy 
V=H+0.

Ugyanezen súlyarányt azonban így is megkapjuk 2H : 1G0, mi 2X1 : 
és ekkor azt mondhatni, hogy 2H és csak egy 0 van a vízmolekulában, de ez 
lG-szor oly nehéz, mint egy atom H. A viszony tehát most 2Ii:0' egy vízmo
lekula V' súlva pedig 1 S-szor nagyobb volna, mint egy Ii atom súlya, mint
hogy V'=2H-fÖ'=lS.

Ebből és sok más példából azon kérdés merül fel, váljon az equivalene. 
számok ugyanazok e mint az atomsúlyok.

162. §. Molekulasúly. Atomsúly. Az atomok viszonyos súlyának megha
tározására a gáznemű testek térfogati viszonyainak megfigyelése nyújt egy 
módot. Ha a gázokból vagy gőzökből hasonló térfogatot veszünk és megmérjük, 
ezen súlyszámok arányából* azon testek tömöttségét (sűrűségét) kapjuk. Ha H 
Br BrH gázból egy liternyit véve, a mérlegen azon eredményt kapjuk, hogy 
a bromgáz 80-szor, a bromhidrogen W/2-szer oly nehéz mint egy liter hidro
gén. Ezek sűrűsége tehát úgy aránylik 1 : SO: 40l/s. Az Avogadro által először 
kimondott vélemény szerint, melyet azóta sok fizikai és kémiai tapasztalat 
igazolt, gázok hasonló térfogatában a molekulák száma is hasonló. Ennélfogva 
tehát egy liter bromgázban csak annyi molekula van, mint egy liter hidro
génben. Minthogy pedig egy liter Br 80-szor oly súlyos mint egy liter H, 
következik, hogy minden egyes brommolekula 80-szor oly súlyos, mint egy 
kidrogenmolekula, a bromhidrogen molekula pedig 401/s-szer oly súlyos. A gá
zok sűrűsége tehát úgy aránylik, mint azok molekula-súlya.

A kémiai összetétel összehasonlítása egy lépéssel tovább vi6z. A 77 és 
Br egyszerű testek, a BrH azokból van összetéve; még pedig úgy hogy 40l/a 
súlyrész BrH tartalmaz Va súlyrész 77, míg a többi 40 súlyrész Br. Ha tehát 
a BrH molekulasúlyát 40Va-nek vennénk, azon H mely benne van, keve
sebbet tenne ki mint 1 atom 77, mi nem lehet, mert a 77 atomsúlya már 
kezdetben egynek volt véve. H=l.

Ezen ellenmondás megszüntetésére a BrH molekulasúlyát megkétszo-
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rczzük=$l, és úgy 81 súly részben van 1 súlyrész Ií és SO Br. A molekula 
tehát egy atom II és egy atom JJr-hói állana. 80=81.

Ezen kétszerezést azonban mindenütt keresztül víve 1, 80, 40l/s helyett 
lesz 2, 100, SÍ. A H molekulasúlya teliát=2; a II molekula ennélfogva két- 

oly súlyos mint a H atom, az 2 atom 77-ból áll /7-f//=2. Hasonlókép 
a Br molekula is két atomból áll Br-}-Br=80 4-80=160.,

Most már a vízmolekula nagyságának a kérdésére is adható felelet. 
A vízgőz 9-szcr sűrűbb, mint a II gáz; ennélfogva a víz molekulasúlya = 18, 
tényleg tehát lS-szor nagyobb, mint a II atomsúlya.

Tehát valamely homogén gáz molekulasúlyát M megkapjuk, ha meg
határozzuk, hogy mennyivel sűrűbb, mint a hidrogengáz és a kapott számot 
I) szorozzuk 2-vel. A gáz analíziséből lehet azután következtetni a molekula 
összetételét atomok szerint. Példák:

szer

Atom
súlyban

A molekula 
súlyrészekben 
2 Hidrogén
2 H-j-löO 

32 Oxigén
1 H, 35V2 Cl 

71 Clor
3 H, 14 N 

2S N, 1G O 
14 N, 1G 0

Gázok
Hidrogén ..._
Víz ..................
Oxigén ... ...........
Sósav............................
Clor ....................
Ammóniák .......... .
Nitrogenoxidul ...
Nitrogén oxid ..........

Látni való, hogy ha a molekulasúly ismeretes, a százalékos összetétel 
számaiból az atomok súlyára reá jöhetni oly módon, hogy’ a legkisebb mennyi
séget, mellyel valami egyszerű test a molekulában előfordul, atomsúly gyanánt 
vétetik. Ezen a módon minden oly vegyületre, mely gáz vagy gözalakú, vagy 
hevítés által ilyenné változtatható az alkatrészek atomsúlyát nagy valószínű
séggel meghatározták. Azon egyszerű testekre nézve azonban, melyek ilyen 
-yegyületeket nem adnak, a következtetés más fizikai tulajdonságok (fajhőség, 
izomorfia 6at.) gondos összehasonlításával vitetik véghez.

163. §. Kémiai hatás, reakció. Minden kémiai változás abban áll, 
hogy az előbbi molekulákból újak képződnek. Ha bonyolódottabb 
összetételű molekulák keletkeznek, az vegyüld (vegy) vegyalakulal; 
ha egyszerűbb molekulák képződnek az szétválás, bomlás (vegybom
lás), ha pedig a molekulák száma ugyanaz marad a kémiai változás 
előtt és után, az kicserélődés (cserebomlás). A kémiai változást vagy 
reakciót egyenlet alakjában szokás írni, kezdve balról az eredeti és vé
gezve jobbról az új állapottal.

A vegyület olykor összeadás által mehet véghez. A szénsavas 
mész képződik, ha találkozik CaO+COj=CaCOo; viszont a bomlás 
is igy állhat be, ha a mészkő égettetik CaC03=CaO+COá.

Közönségesen a kémiai hatás vagy reakció kicserélésben áll, mi 
úgy tűnik ki, mint a molekulák egyesülése és egy nyomban reá kö
vetkező szétválása. Ezen szétválás más értelemben mint vegyület 
következik be.

Például szolgálhat a kénsav HuS04 behatása káliumoxidra, miből kalium- 
sulfát és víz keletkezik.

D M
2H2
2H+0
20
H-fCl

3H+N 
2N + 0 
N-fO

IS9
32... 1G

. 1SV4 36 V2
... 35Va 71

SV2 17
2d

22 44
3015

K20+HaS04=E.,S04+Ha0.
Közvetlenebbül tűnik ez ki, ha az egyenletet függélyesen írjuk:
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K,
0 H20 > Ügy mutatkozik, mintha a kicse

rélődés egyrészt Iv2 és H2 között, más
részt O és SO, között ment volna végbe.JH,

i SO., •KoSO.

.1
Más példa a Káliumchlorid KC1 és az ezüstuitrát AgN03, melyek víz

oldatában ezüstclilorid (csapadék) és káliumnitrát (oldatban maradva) képződik.
KCl+AgN03=AgCl+KN04.

i
T

K>

Itt a kicserélődés a pozitív K és 
Afi, valamint a negatív Cl és NOa alkat
részek között történt.

Hasonló reakció vau a BaCl és a CaS04 között lia vízben oldva ön
tetnek össze.

BaCLj 4- CaS04=BaS04 4- CaCl,.
?

Ezt úgy lehetne felfogni, hogy itt is a két pozitív alkatrész Ba c's Ca, 
másrészt a két negatív CL és S04 cserélődtek volna ki. Itt is egyike a kelet
kezett vegyületeknek a BáS04, mi a Barit ásvány összetételének felel meg, 
a vízben nem olvadó csapadékot alkot.

Néha a reakció részben cserebomlás részben kiválás. Példa erre a kén- 
sav HoS04 hatása a Calcitra.

CaC00+HaS04=CaS04+CO..+H,0.
r A két pozitív elem Ca és H, között ment végbe a kicserélődés, míg a 

C02 és a ELŐ csak kiváltak a nélkül, hogy egyesültek volna.
Ha az atomokat vagy atomcsoportokat, melyek kicserélődtek, 

equivalenseknek (egyenértékűeknek) mondjuk, akkor az előbbi pél
dákban

j

O és SO, 
Cl és NO., 
CL, és SO., 
CÖ.{ és SO,

Ko és H,
K és Ag 
Ba és Ca 
Ca és Hj

equivalensek. Vagy is részletesen
egyenértékűek II, K, Ag.

H.,, K0, Ca, Ba 
Cl, N03
CL,, 0, S0„ C0;!.

A Ca és Ba equivalense kétszer akkora mint a H, K, Ag-é. 
Ebből tehát látható, hogy az atomsúly hol akkora mint az equi- 

valenssúly, hol kétszer akkora.
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164. §. Hidrogenvegyek. A gőzsűrűségekből foly, hogy az egy
szerű testek már többnyire vegyületek, a mennyiben két vág}' több 
atom van egyesülve egy molekulában. Hg, Cl2, 0.2, Phosphorgőz P4. 
llitkán áll a molekula csak egy atomból úgy mint a Hg és a Cd-nál, 
melyek molekulája egyszerű, a legtöbb esetben 2-böl, néha 4 sőt 
6-ból.

A különnemű atomok egyszerű vegyületeiből mint az osztályo
zásra fontosak, a következők alkalmazhatók

C1H Sósav vág}* hidrochlorsav.
SH, Hidrothionsav (kénhidrogen). 
PII;i Pbospliorhidrogen.
S.jHj. Siliciumliidrogen.

A hidrogenvegyek az atomok osztályozásánál kiindulásul szol
gálnak. Látható, hogy az atomok közül némelyik a hidrogénből ke
vesebb, más több atomot bír lekötni, külömböző tehát azok kémiai 
érieké, vagy mint mondják azok valenciája.

E szerint tehát a H és a Cl atomot egyenértékűnek, az 0 ato
mot két- a N atomot három- a C atomot négyértékünek lehet mon
dani. A valenciát az elem simbolja fölé írt római számmal is jelölik.

HH Hidrogén 
OHo Víz 
NI-Lj Ammóniák 
CHj Mocsárgáz

i

I

I

;

n n iii rv ív
H Cl 0 S N C Si.

Máskor az atomok egyesülését vonalakkal jelölik, melyek mindegyike 
egy valenciát fejez ki.

Cl—H sósav. II—H hidrogengáz. 0^^ vagy II—0—H víz.

H>C\H m0CS1'irgáz.vagy

165. §. Ohlorvegyek. I-IC1 sósav.
OC1, oxigenbichlorid 
PC1;, pliosphorchlorür 
CC14 carbonclilorid 
PC15 phosphorchlorid
Minthogy ezen és más példákban analógia tűnik ki a hidrogén 

•és a chlorvegyek között, a valencia meghatározására a chlorvegyüle- 
teket is felhasználjuk; azonban a PCI. és PCI- mutatja, hogy itt sin
csenek állandó számok. A valenciát azonban többen állandónak kép
zelik, a’P atomot például ötvegyértékünek veszik, és a PCIféle vegyü- 
leteket tökéletlenül telítettnek tartják. Éppen így az As is ötvegy értékű, 
és az AsCl:í tökéletlenül telített vegyület. Tehát CL=P=Cl;íphosphor- 
chlorid, =P=Cl;j pliosphorchlorür. A N atom is öt értékű, minek 
folytán =N=H3 az ammóniák egy telítetlen vegyület. Általában így 
fejeztetik ez ki, hogy a P és lY öt értékű, némely vegyeikben azonban 
III értékűek. A valencia alatt gyakran annak maximuma értetik.

SCI, kénbichlorid 
AsCl-j arzenchloríir 
SiCl4 siliciumchlorid 
SbCl5 antimonchlorid.
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“ •
J • A fémek chloridjaiból például felsorolhatok még:

LiCl, NaCl, KC1. AgCl.
MgCU, CaCl,, BaCL, ZnCl.„ PCI.. CuCl..
A1C13, FeCl “ BrCl '
TiCl,, SnCl4.

A jelenleg felvett valencia maximuma római számokkal kife
jezve a kővetkező:

Egyértékű

'■ f ’ :•

•v
' i H, Li, Na, K, Ag .... I 

Ou (de II értékű is) ... I 
F, Cl, Br, J
Be, Mg, Ca, Sv, Br, Zn, Cd, Hg II 
Pb, (de IV is.)
0, S, Se, Te, Cr 
Mn, (de El, IV is.)
Fe, Co, Ni,

..

Kétértékű
i*. 

*• .

Háromérlékü B, A1 . III
N, P, Y, As, Sb, Bi. . . . V 

C, Si, Ti, SnNégijéi'tékű

A változó valenciáju fémek vegyületeit olykor jellemző o és l végzővel 
külömböztetik meg. Az egyértékii Cu vegyületei CuCl cuproclilorid (réz- 
chlorür), a kétértékűé CuCl2 cuprichlorid (rézchlorid). A kétértékű Fe Mn 
vegyületei Ferro-Manganovegyiiletek: FeCl ferrochlorid, MnCL manganochlo- 
rid (vas-manganchlorür az előtt); a magasabb valenciánál FéCl3 ferríclilorid 
(vaschlorid).

. . IV

l>$

"i .tv
166. §. Oxigenvegyek. A). Oxidok.
Vi€típus: ELŐ. Alkálik : Ká0, Na20, Li20, Cu.,0 cuprooxid (réz-

t*'
■

■

oxidul).
Monoúcid. A földes fémek oxidjai BeO, MgO, CaO, SrO, BaO; a 

súlyos fémek oxidjaiból PbO, ZnO, CuO (cuprioxid), FeO (ferrooxid, 
vasoxidul), MnO (manganooxid, manganoxidul).

Sesquioxid. A1203, Fe203 (ferrioxid, vasoxid), Mn208 (mangani- 
oxid, manganooxid) Cr203, Ti203, As203, Sb203 Bi203.

Dioxid, C02 szénsav, Si02 kovasav, Ti02 titansav, Sn02 ónoxid.
Trioxid. S03, Cr03, MoO;J, W03.
Pentoxid. P20-, As20-.
Az ősidőkből több engedi magát a cbloridokból származtatni, ha két 

atom Cl helyett a formulába egy atom 0 teszünk. CaCl2 ad CaO; CuCU-ból 
Bzármazhatik CuO, és CCl4-ból C0„. Olyan atomoknál, melyek valenciája pá
ratlan, a molekulák páros számából indulunk ki. 2HCl-ból lesz H„0, 2AlCl3ból 
ALOa, 2PCln-ból P205.

Sí?

= í
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B) Hidroxid. a) Az elemek + sorozatának hidroxidjai.
Típus kálihidrát 

« Brucit 
a Gibbsit
a kovasavhidrát SiH404, SnH404.

KHO, NaHO. 
MgHoO,, CaI-1,0, 
A1H,Ö,; FeH3Ö3~

*
=1

b) az elemek ± sorozatának hidroxidjai.
BHO,, A1HO,, FeHOo, MnPIO,. 
CH,Ö3, SíH2Ö3, TiH.Öo.

Típus bórsav 
« szénsav

=■
« salétromsav NH03.
« phosphorsav PH304, AsH304. 
« kénsav SH204, TO,

A -f sorozati hidroxidokat lehet a chlorvegy ékből származtatni azon 
szabály szerint, hogy minden Cl atom helyett egy hidroxil OH csoport jut be, 
a mi egyértékü —O—H. Egy chlorkáliumnak K—Cl ennélfogva megfelel a
kálihidrát Jí—0—H; a maguesium-chloridnak Mg=Cl2 a Brucit H sa*’

A i sorozati hidroxidok szintén származtathatók a cliloridokból, ha a 
Cl részint hidroxil részint 0 által helyettesítettnek vétetik.

167. §. Sav. Báz. Radikál. A ± sorozat elemeinek hidroxidjai 
savak s minthogy Oxigént tartalmaznak, részletesen ovisavak. Ezek 
közül azok, melyek a vízben oldódnak, savanyú hatást mutatnak. 
A szénsavhidroxid CH203 nincs ugyan biztosan megállapítva, de ezen 
séma a carbonátok származtatásával jó használatot tesz.

Az mi a savmolekulában a hidroxilen kívül marad, a sav vádi- 
kádja vág}7 csoportja. A CO, PO, NOu S0.2 a szénsav pliosphor- 
salétrom-kénsav radikálja.

A + sorozati hidroxidok első három típusa a báz (la base, a 
franciában), s különösen oxibáz. A vízben olvadók alkáli hatásúak.

A sav a és báz erélyesen egyesülnek meleg fejlődéssel vízkiválasz
tás mellett, és só keletkezik belölök. Különösen (minthogy az arnphi- 
gen elem az Oxigén) oxisó.

A mészhidrát CaH^Oo és kénsav 1I2S04 kéusavas meszet és vizet ad.

Ca

2H20

02
ügy néz ki, mintha a Ca a Hn cseré

lődtek volna ki.H2

S >^CaS04

<v
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i •

/0—H
Ca........... és

C—H

H-O,
........ -S^O* ad Ca./
H—0

Ezen reakciót röviden kieserélödésuek mondják, mert ezen sémában

0.
;S02 és 211,0.

\ oyÍPr j.

H-O. %VH—Ói
> Ca

^1

II—0—H 0.
és Ca/ VS02: S02 ad

H—0’ '• '•H—0/'

úgy tetszik mintha a Ca a H» helyére ment volna, mintha a savban a 11 
cserélődött volna ki Cff-mal. Azért gyakran úgyis mondják, hogy a savban a 
hidrogént fém pótolja.

De ezen vegyfolyamat máskép is gondolható:

H-O-H 0
■-*4 •

H-0 H OV,
- so2;

• \H-oK

H—0—II 0
és 02S< ;Ca.; jCa ad

H—0 H—0—H 0
,1

H—0 r2H20

H—0

S02 CaS04
Itt mintha a SCh radikál cserélt 

volna helyet /l0-vel, tehát úgy is mond
ható, hogy a sóhépzödésnél a ház hidro
génjét valami savradikál pótolja.{H l 0

H—0

H'
0'

H—0

Ca

168. §. Sav és báz osztályozása. A hidroxilradikálok száma szerint 
a sav egybázos, mint a salétromsav HONO<2, kélbázos mint a kovasav 
HjOoSiOj kénsav H20.2S02, liárombázos mint a phosphorsav H;i03P0.

Éppen így oszthatni be a bázokat is: egysavas a kálihidrát KOH, 
kétsavas a zinkhidrát Zn02H2 sat. A hidroxidokból ha minden víz mint 
ilyen választatik ki, az aníiicírid keletkezik.

169. §, Kénvegyek. Ezek gyakran analóg módon vannak össze- 
téve mint az oxigénvegyek, különösen az egyszerű kénvegyek, melye
ket sulfideknek mondunk. Analóg a
víztijnwsal a HaS kénhidrogen, Ag2S ezüstsulfid, Cu2S cuprosulfid. 
monoxiddcd PbS, ZnS, CuS cuprisulfid. 
sesquioxiddal Fe2S:{, NL2S3, As2Sn, Sb2S3, BL2S;l.
■dioxiddal FeSá, MnS2.
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Hidrogén tartalmú suliid, mely a hidroxiduak felelne ineg, nem ismeretes, 
de azok sémáját az ásványvegyek osztályozásánál még is gyakran használják. 
Ha a következő chloridokbau AgCl, PbCl«, CuCL a Cl atom helyett hidrosulfilt 
JIS teszünk, mi egyértékü, akkor kapunk: AgHS, PbH2S2, CuBL,S2, s ezek 
sül fold zok volnának.

Megfelelöleg kapnék, ha AsCl.,, SbCla-ból AsH:jS3, SbIIaS. hidrosulfideket.
Ezenkívül a ^ sorozati hidrosulfidok vagyis sutfosamk is származtat

hatók, ha a nevezett chloridok 67-ja részint .S’, részint hidrosulfií HS-al he
lyettesítve gondoltatik.

SH
AsCl3-ból lesz As' vagy AsHS2.

SH/
SbCL-ból lesz S-Sb—SH vagySbHrS4.

SH

170. §. Sók. A ± sorozati liidroxidokból csere útján oly vegyek 
képződnek, melyeket sónak mondunk. Ebben a sav H-je a fém equiva- 
lensével van helyettesítve. A só tehát azou sav típusát követi, mely
ből származott.

Ha tehát az oxi- és a sulfosav H-je helyébe a fématomok equi- 
valensét írjuk, tehát H helyett a K, Na, Ag atomokat, /í2 helyett ILNa^ 
vagy Ca, Mg, Zn, Pb sat., akkor megkapjuk a normál vagy neutrál 
sókat. A HN03 adja a NaN03, AgNE;í a Nátrium és Argentum normál 
nitrátját; a kénsav ILSOj. adja aK._,S04 vagy a CaS04 normál sókat.

Ha a sav egyenes bázos, a báz pedig páratlan savas vágj' fordítva, akkor 
az egyikből is másikból is több molekula veendő a normálsav származtatására. 
Hogy a phospliorsavbúl H}0.,P0 normál calciumsót kapjunk, két molekula sav 
kell Ca2í>P04.

A LEGFONTOSABB SÓK PÉLDÁI.

a) OxiSÓ.

Cár bo nál H2C03 sémára alakulva CaC03, Na2C03.
Silikát szintén a carbonáttipus H2Si03 szerint MgSi03 Enstatit, 

CaSi03 Wollastonit. Ugyan ilyen típus szerint alakul a titanát és 
zirkonát.

Nitrát. A salétromsavból HN03 származtatható. NaN03, Ca2N03.
Phosphát, a phosphorsavból H3P04. Például K3P04 kálium- 

phosphát, Ca^PO* calciumphosphát. Analóg az arzenát Pb32As04 
ólomarzenát, az antimonát, vanadát.

Stílfát a kénsav H^SO.j. szerint alakul. EoSO*. Glaserit, CaS04 
Anhidrit. Analóg a chromát: PbCr04 Veresólomérc, továbbá wolf- 
ramát, molibdát, teliurát, selenát.
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Aluminát a Diaspor típusból H2A1.>03 származtatva: a Spinell- 
csoport tagjai MgAl204 Spinell, FeCr2Ö4 CÍiromit sat.

Itt voltaképen erősen pozitív fémek oxidjai a gyengén pozitív Al oxid- 
jával vannak egyesülve oly módon, hogy az AÍ.,0„ valami gyeugo sav szere
pét játsza.

fi) Sut fosó.
A sulfosot a sulfosavtól lehet származtatni.
Első típus H;iAsS;.. E szerint alakul Ag;{AsS- Proustit, AgsSbS;i 

Pirargirit, Pb3Sb2Sü Boulangerit.
Második típus a sulfosav HSbS2 szerint: AgSbS2 Miargirit, 

PbSb2S4 Zinckenit.
Harmadik típus a sulfosav KjAsS* szerint Cu3AsS4 Enargit.

y) Haloidsók.

Haloidsó a chlorid bromid jodid és a fluorid, mert úgy mint az 
oxisók kicserélés által kaphatók HC1, HF-ból sat. NaHÖ-fHCl= 
NaCl+H20, vagy CaC0;í+2HF=CaF2+H20+C02.

Vannak közbülső vegyek is, melyek csak részben cliloridok vágj' fluori- 
dok, részben oxidok vagy kidroxidok. Ilyen a bázos rézclilorid HOCuCl a 
CuCl0-böl, midőn a Cl részben liidroxillal van pótolva; vagy az ólomoxichlorid 
Pb2Cf20, midőn a Chlort részben 0 helyettesíti.

Savas bázos só. Az eddigi normál sóknál az eredeti sav if-je 
egészen fém által látszik helyettesítve lenni; de van olyan só is, 
melyben a sav H-jét csak részben helyettesíti fém, mely tehát még 
tartalmaz fém által helyettesíthető hidrogént. Ez a savas só.

Ilyen a savas kálisulfát HKSO.t, a savas mészphoszpliát HCaPO.,.

H—0,.
/O—P=0.

"O*"’

A víz elvonása által ilyen vegyekböl savas anliidridsó képződik. K2S04S0a 
.pirokénsavas káli, a HKS04 két molekulájából.

Bázos só az, melyben az eredeti báz hidrogénje nincs teljesen 
helyettesítve savradikái által, ezekben tehát még van II atom, melyet 
savradikál még helyettesíthet.

kovazinkérc HgZn2Si05, mi a zinkhidrátból ZnPL,02, és kovasav- 
származtatható. Éppen így vezethető le a Malachit ÍLjCu2C06 a réz- 

és a szénsavból.
A vízelvesztés által a bázos sóból bázos anhidrid só lesz. A kova- 

zinkércből H2Zn2Sí05 lesz a Willemit Zn2Si04.

H—0-. 

K—O*'*
S 02 és Ca:

Ilyen a 
H2S03 

liidrátDÓl i
*ból
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Van olyan só is, mely az oxisó és a haloidsó között foglal helyet, 
Ezt a bázos sóból olykép lehet származtatni, hogy a bázos só hidroxil- 
ját Cl vagy F által helyettesítve gondoljuk.

így lehet a bázos phosphörsavas magneziából HMgsFOs a Wagneritet 
FMgaP04 leszármaztatni.

0—H 

•0—Ii 

,0—H 

0—H
2 molekulahidrát

• F0—H
Mg'.'Mg.'.

•0
Mg.;

0

,0— P—0
Mg< 

bázos pliospbát

Mg/
0

haloidoxisó.

A Bulfosók között is van a neutrál sókon kívül olyan, mely a bázos 
auhidridnek felel meg. A Boiilaugerit Pb3Sb2S0 neutrál só, a Jordauit bázos 
anliidrid Pb4As„S7.

Pl,x S3=Sb 
XS=Sb

2 molekula sulfosav Boulangerit

171. §. Kristályvíz. Több vegy képes a mint vízoldatból kristá- 
lyodik egy vagy több molekula vizet fölvenni. így képződik a chlor- 
nátrium telített oldatából 0° C. hőfok alatt monoklinrendszerü 
NaCl+2Ii.20 (Hidrohalit) míg a közönséges hőfoknál a víztelen NaCl 
válik ki szabályos rendszerű kristályokban.

A magnesiumsulfát előfordul mint keserűsé rombosan MgS04-f7H20, mi 
azonban befőzésnél vízszegéuycbb monoklin vegybe j\fgS044-öH:!0 megy át. 
A monoklin Kicsenthen még kevesebb a víz MgSC^-flLO.

A calciumsulfát laláltatik viz nélkül mint Anhidrit CaS04 rombosan, és 
vízzel mint Gipsz, mi monoklin CaS04-f-2H20.

A keserüsó száraz levegőn vizének nagy részét elveszti s porrá válik, de 
megnedvesítve ismét Epsomittd válik. Ha a Gipszet égetik 100—200° C. között 
vizének a/* részét elveszti, ha megnedvesítik, újra Gipsz lesz belőle. Ha azon
ban erősebben hevítik «agyonégetik», megnedvesitve nem lesz többé belőle 
Gipsz; úgy viselkedik mint Anhidrit.

A kristályos vegyek azon víztartalma, mely ugyan határozott 
kémiai arányban van jelen, de a vegyületliez lényegesen nem tartozik, 
kristályvíznek mondatik. Azt teszik fel róla, hogy csak gyenge von
zással csatolódik oda a nélkül, hogy kémiai valenciával volna a vegyü- 
lethez láncolva. Az idetartozó kristályoknál tehát a kristálymolekulát 
úgy kell gondolni, hogy az egyrészt a fömolekulából, másrészt az ahoz 
tapadó vízmolekulákból van összetéve. Ez az első felfogás, mely oda 
mutat, hogy a kristáljinolekula több kémiai molekulából lehet 
összetéve.

H=S3=Sb

H=S3=Sb

,Pb2=S3=As

•••Pb2=S3=As
Sz

il.
Jordanit
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Megkülömböztetésül a kristályvíztől, mely a kristályban már 
készen vau, azon víz, melyet a hidroxid hevítésekor vagy a savas és 
bázos sóknál a vegyület felbontásakor kapunk, kémiai módon lekötött 
(konstitucio) vagy hidrátviznek nevezzük. Ilyen azon víz, melyet a 
Brucit Gibbsit Diaspor vág}7 a Malachit hevítésekor kapunk.

Ámbár elméleti szempontból ezen külömbség világos, de gyakorlatilag 
olykor nehéz kimutatni valyon a hevítéskor eltávolodó víz mint ilyen volt-e, 
vagy pedig csak ekkor képződött a H és 0 egyesülése következtében. Az bizo
nyosnak vehető, hogy azon H mely csak az izzásnál illan el víz alakban, 
kémiai vegyületben volt. de az nem bizonyos valyon a kristályvíz 100—120° 
C-nál tökéletesen eltávolodik-e. Ezt már a Hidrohalit Epsomit s Gipsz is mu
tatja. Némileg biztosítja ezen felfogást azon körülmény, hogy a kristályvizet 
azon anyag, melyből eltávolíttatott, ismét felveheti, a koustitutio vizet nem, 
mert ennek eltávolításával a vegyület teljesen felbomlott. Ilyen a Dioptas, 
melynek formulája ennélfogva ELCuSiO., (és nem CuSiO^LLO). A Desmiuböl 
a víz egy része 300° C. alatt, a másik csak az izzitásnál megy el, a formulája 
tehát H4CaAlSi0O,s. 4EL.O. A Brushit is hasonló módon HCaPO.,. 3Ho0.

A trikliu Stillritcn Mallard azt találta, hogy a hevítéskor, víz távolodása 
mellett az optikai tengelyek szöge és helyzete megváltozik; a kihűléskor,, de 
vízfelvétel mellett a levegőn, az optikai viselkedés visszatér. Ezen visszatérés 
azonban nem következik be, ha olajba mártva a vízfelvétel meggátoltatik.

172. §. Kémiai formula. A most használt kémiai formulák két
félék : a gázoknál, hol a gőzsűrűség segítségével a molekulasúly meg
állapítható, molekulaformula használható: EI-f-EI-f 0=EL0. Azon 
vegyületeknél, melyek molekulasúlyát eddig nem ismerjük, mi csak
nem minden ásványnál így van, a súlyarányokat az atomsúlyokban 
fejezzük ki. Az ásványoknál használt formulák e szerint csaknem 
átlag arány formulák. Például a Proustitnál 3Ag: As: 3S. Mind a két
nemű formulánál azonban elhagyjuk a + jelet, és a koefficienseket 
nem balról hanem jobbról írjuk: ELŐ, és Ag.jAsS,. Külsőleg a for
mula e két neménél tehát megszűnik a külömbség; de másrészt nem 
kell felejteni, hogy a formula csak arányt tüntet ki, ennélfogva eset
leg tetszésszerinti számmal szorozható, vagy osztható.

Mindaddig tehát, míg a formula nem akar mást kifejezni, mint az alkat
részek súlyarányát, a legkisebb koefficienseket vesszük, tehát Ag3AsS3 és nem 
AgöA3aSö sat.; ha azonban hasonló mesterségesen készült vcgyekkel ellentétbe 
jönni nem akarunk, vagy pedig éppen egy valószínű molokulafonnulát akarunk 
írni, magasabb számokat írunk.

Azon esetben, ha a formulában egész atomcsoport ismétlődik, a koef
ficienst ez elé tesszük s utána egy pontot, vagy zárjellel kerítjük be 2NH4 .S04, 
vagy 2(NH4)S04 e helyett N2HMS04.

Az ásványformulák írásmódja vág}7 tapaszlalaíi mint ez utóbbi 
példákban, vagy csoporlüási, ha abban olyan atomcsoportokat eme
lünk ki, melyek mint önálló vegyíiletek is ismeretesek. Ez az ú. n. 
biiiár fvagy dualistikai) írásmód, mely egykor (Berzelius kezdemé
nyezésére) egymaga használtatott, de később félretétetett, most azon
ban újból felvétetik, minthogy bonyolódott ásványvegyeknél az össze
tételt felfoghatóbbá és emlékben könnyebben tarthatóvá teszi. A káli-
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földpát formulája csoportosítva KaO. A120;{, 6Si02. Néha többszörös 
vegyületek (kettős sók) csoportját is használhatjuk a bonyolódottabb 
kettes sóféle vegyftleteknél, így lenne az előbbi formulából lv>0, 3Si02. 
aL03, 3Sí02 sat.

Megjegyzendő azonban, hogy e pont vagy vessző a formulában 
korántsem azt jelenti, mintha az által molekulacsoport volna jelezve; 
ha ezt akarjuk, akkor + jel tétetik közbe. NaCÓ;{+10H.,0 annyit 
jelent, hogy egy molekula NaCO;í-tal 10 molekula víz vág egyesülve.

A kémiai formula kiszámítása a százalékos összetételből. A quanti- 
tativ elemzés az ásványra megmondja, hogy egyik alkatrésznek e, másiknak 
harmadiknak (f százalékából áll, akkor ezen számok aránya egyenlő az össze
tétel arányával, tehát

. . . = mA : nC : pB : . . .

Miután azonban az A C B alatt a vegysúlyt értjük, a melyek helyett 
általában az atomsúlyok vétetnek, ezen jelek azon atomsúlyokra vonatkoznak, 
melyek az elemek táblázatában (20S. lap) vannak közölve. A formulában az 
atomjelén kívül koefficiensek is vannak m n p stb., melyek egész számok. 
Minthogy pedig

e f g
A : B = C : ' •= m : n : P : • •

világos, hogy ezen koefficiensek arányát megkapjuk, ha az alkatrészek százalékos 
számát az atomsúlyokkal elosztjuk és a kiszámított hányadosokat egymással 
összehasonlítjuk. Tehát a vegyidet minden alkatrészét saját mértékével mérjük, 
s ez az atomsúly.

A kősó elemzése ad 39*34% Na, és 60*23% Cl. Az atomsúlyok a táblá
zatból kikeresve a következők. Na=23, Cl=35*5

százaitk atomsál y
e szerint a Na-ra 39*34 : 23

hányados
= 1*710 

Cl-ra 60*23 : 35*5 = 1*697

Ezen utóbbi két szám 1*710 és 1*697 úgy viszonylik, mint 1 : 1. A koef
ficiensek tehát egyenlők és így7 a kősó formulája NaCl.

Chalhojárit (Sayn) H. Rose elemzése szerint a következő százalékos szá
mokat adta, melyek mellé vannak téve egy rovatban az atorasúlyok és a 
hányadosok:

százalék atomnál y hányados molekula
Vas
Réz
Kén

30*47 : 56 = 0*544 : 1
34*40 : 63*4 = 0*534 : 1
35*37 : 32 = 1*121 : 2*06

100*74

tehát 1:1:2 adja ezen formulát FeCuSa. így mindig a legegyszerűbb formu
lát kapni, mig azon formula, mely az összetételnek a legjobban felel meg, 
annak többszöröse is lehet. így a Chalkopirit formuláját többen Fe2CuaS4 he
lyesebbnek veszik, és így csoportosítják Cu2S, Fe2S3.

Ha az elemzés nem az elemek súlyarányát tünteti ki, hanem a köze
lebbi vegyekét, a számítást úgy tehetjük, hogy a százalékos számokat az atom- 
sulyokból összeállított közelebbi vegyekkel osztja el.

15Szabó Józpoí. Ásványtan.
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Analdt (Fássá) H. Kosé elemzéso szerint
százalék atonmúly hányados molekula
55*12 : GO = 0-D1S7 

Alumínium föld 22-99 : 103 = 0.2232 
Nátron 
Víz

Kovasav 4
1

13-53 : (52 = 0-21S2 : 1
S-27 : 18 = 0-1-59-i ; 2

"99-91
'
í

Aliból ezen formula keletkezik 4Si02, A1«,03. Na20,2H.j0, minek azonban 
a felét is lehet venni, és ekként írni II2Na. AlSCOr.

A százalékos összetétel kiszámítása a formulából. Néha megfordítva 
a formulából kell a százalékos összetételt kiszámítni. Ezt két okból teszszük: 
először midőn valamely ásvány leírásánál csak a formula vau meg, s mi az 
összetételt is akarnók tudni; másodszor elleuőrködés gyanánt az analízis ered
ményére és az a szerint megállapított formulára nézve. Ha a formulából 
kiszámított százalékos összetétel közel áll az elemzés számaihoz, mind a formu
lával mind a vegyész munkájával okunk van megelégedni, külömben nem.

E feladat egyszerű arányszámolás, melyhez az összetett testatomsúlyát 
kell megszerezni az azt képező elemek atomsulyának összeadása által.

A Galenit formulája PbS. Annak atomsúlya Pb 20G., 4- S 31 
PbS 23S.3h : PbS 100 = Pb 20G., : x = SG.G Pb, továbbá 238.ag : 100 = S 3l.0H: 
y = 13.4 S. Tehát 100 rész Ólomkénegben SG.G Pb és 13.4 S van kiszámítás 
szerint.

Dolomit CaO.CO„ 4-AIgO.CO„. Atomsúlya CaO 39.í>0 4- MgO 32.04 4- 2C02 
ll.97 = 84.8l a Dolomit atomsúlya.

100 = 39.00CaO : x = 47.0CaO 
100 = 32.04AIgO : y = 3S.9MgO 
100 = 11.,,-CO.. : z = 14. ICO.,

100.0

1

:
I

= 23S.as•í«8

'I
Si-M
8-K,

c) Szerkezeti (konstitucioi) viszonyok.

173. §. Izoméria, polimeria. A kémiai formula csak arról ad fel
világosítást, hogy a vegyület molekulájában miféle alkatrész s az atom
súly hányszorosa szerint fordul elő, az egyesülés módjáról nem szó). 
Pedig vannak kémiai tekintetben egyező testek, a Kémiában ú. n. 
izomer-vegyek, melyeknek sajátságai attól függnek, hogy a molekula 
atomjai miként vannak egymással a valenciák által kapcsolva.

Példa, a HgJ2 mi veres és sárga, a HgS mi piros vagy fekete lehet. 
Ilyen kettes vegyeknél valóban egyre megy, hogy IIgJ„ vagy JyHg irok-e; más
kép áll a dolog a több elemből álló vegynél, mert ekkor az atomok kapcsojó- 
dását feltüntető formula a vegy benső szerkezetét határozottan fejezheti ki. 
Az Anglesit PbS04 ezen formulája csak annyit mond, hogy egy molekulasúly 
ólomsiüfátbau van egy atomsúly Pb, egy S és négy atomsúly 0. így írva 
Pb(S04) annyit jelent, hogy egy atom Pb a kénsavradikállal van egyesülve; 
míg PbO.SOjj egy molekula ólomoxid egyesülését, jelenti egy molekula kénsav- 
anliidriddal.

Egyszerűbb esetekben a szerkezet neme a II vagy Cl vegyböl 
levezetve kivehető; esetleg a reakcióknál is felismerni; olykor a bo-
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nyolcdottabb vegyeknél is kimutatható, hogy azok a többértékü ato
mok vagy atomcsoportok láncolatát képezik.

Példa, a Diopsid CaMgSl.0,, és a Dolomit CaMgC.2Oö

0—Ca— 0N
x ;co

N0—Mg—0' 
Dolomit

0—Ca—0

N>—Mg—o/
Diopsid

H—0—Ca -0—II OSi/ \ Oc/SiO
H—0—Mg—0—H 

2 mól. hidroxid

A láncolat az által történik, hogy 2H atom helyett, melyek két külön 
molekulához tartoznak, egy savgyök lép he. A lánc itt zárt. 

így van a Trcmolitnál is CaMgnSi40,2

H—0—Ca — 0—Ii 
II—0—Mg—0—H 
H—0—Mg—0—H 
H—0—Mg—0—H 

4*. mól. hidroxid

0—Ca —0—SiO—0—Mg—0 
\o—Mg—0—SiO—0—Mg—0 / 

Tremólit.

Sió/ ^SiO

Ha a Diopsid formulában a Ca helyett Mfpot teszünk MgííSi20ö Ensta- 
titot —, ha pedig ugyanezt a cserét a Tremolitnál tesszük Mg4Si4t)12 Antophil- 
litet kapunk.

Ez a Kémiában ii. n. polimeriára szolgáltat példát, minthogy két anyag 
csupán a molekulasúly nagysága által tér el egymástól.

Azon láncolat, melyben az atomok képzelhetők, előre nem 
mondható meg azon esetben, ha ennek több módja lehetséges. Ez így 
van az aluminsilikátoknál, melyek a természetben oly nagy számmal 
fordulnak elő.

Már az egyszerű vegyben HAlSiO* három szerkezeti mód lehet
séges

/°\7. A1 -0 Si—0—I-I

Tehát három ásvány lehetséges, mely eltérő kémiai viselkedést 
tanúsít, de az összetétel ugyanaz HAlSiO*. Ha ilyet találnának, ez 
az izoméria esete volna, azaz külömbözö kémiai szerkezet egyenlő 
összetétel és egyenlő molekulasúly mellett. Az ilyen összetételű 
ásványt azonban előbb meg kellene vizsgálni, hogy nem polimcriával 
H2AloSio08 vagy H3AL>SiaOI2 van-e dolgunk.

A mi az egyszerű aluminsilikatról áll, áll a magasabb összetételüekre is. 
Ismeretünk az ilyen vegyek képződésére és bomlására nézve eddig fogyatékos, 
a molekulasúlyok pedig ismeretlenek, azok szerkezetére nézve tehát csak gya
ntással léphetünk fel.

15*
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174. §. Molekulák egyesülése. Valamint azon ásvány kristály- 
molekulájáról, mely kristályvizet tartalmaz, azt tartjuk, hogy bizonyos 
vegyböl és ahoz csatlakozó vizmolekulából van összetéve, épen úgy 
lehet némely ásvány kristálymolekuláját is felfogni, hogy több mole
kulából áll, melyek különnemüek és csak gyengén vonzódva tartanak 
össze. Ilyen molekulaegyesülések tehát olyan részekből állanak, 
melyeknek szabad valenciájok nincs. Példa a nátriumezüstclilorid 
NaCl+AgCl, a kaliumzinkcklorid KCl+ZnCL. Itt nem tételezünk 
fel láncolatot valenciák által, hanem csak összecsatolódást.

A timsóban ALS;;01.2+K2S0.i.-f 24I-LO lehetne a két sulfát lán
colatát gondolni és a formulát egyszerűbben írni KAlS.,08+12Hj0r 
miben az összes sulfát ezen konstitucioja van felvéve

/0\
K—0—SOo—0—Al< >S0,.

Az oldatban azonban a két sulfát egymástól független, a mennyi
ben likacsos falon keresztül nem egyformán hatolnak keresztül; azon
kívül is tudva van, hogy két olyan oldat találkozásánál, melyek egyike 
ALSoOj.2, másika Iv2 S0.t tartalmaz, hö észrevehetöleg nem fejlődik, 
mi különben minden kémiai egyesülésnél történik. Az oldatban e két 
só tehát külön van és csupán a kristályodásnál egyesülnek, ekkor 
azonban még 24IL0 is köttetik le.

A timsó tehát kettőssó, de sok más ásvány is van, mely mint 
kettössó vág}7 mint molekulák egyesülése tekinthető. Míg azonban 
ilyen módon nem vagyunk meggyőződve, azokat epen úgy tarthatjuk 
kémiai vegyületnek, mint molekulák egyesülésének. Példák e két fel
fogásra.

molekulák egyesületekémiai vegyület
= PbCl.,-f PbOPboCl.,0 

CnSrgSCO, = CaCCL + MgCO, 
CaMg2Si03 = CaSiO.+MgSiÖ, 
CaMg3lSiC), = CaSiO.+SMgSiÖ, 
Na.,Ca2S0,' = Na3SÖ4+CsS04 
ClC'arP30,„ = Ca„'P.,0„ + ClCa.PO^
K„Ai.,si,o;, = k.,áj:sí„o„+í-sío.,
Pb4As„S, = Pb-As.X+PbS

Matlockit
Dolomit
Diopsid
Tremolít
Glauberit
Apátit
Ortoklas
Jordanit

175. §. Polimorfia. A polimorfia (többalakuság) több külön (le 
szomszéd oly alakok létezése, melyek kémiai összetétele ugyanaz, és 
a melyek egyik alakból a másikba átmennek a nélkül, hogy valaha 
keverednének (Wyrouboff. Bulletin de la Soc. Fran. de Minéralogie. 
1890. 1891.).

A polimorf (= heteromorf) testek között vannak dimorfok és
tnmorfok.
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Az f'tft/sztrü testeit között példa a dimorfiára a Carbon, az két ásványt 
képez: a szabályos Gyémántot és a hatszöges Grafitot. A Gyémánt és Grafit 
tehát polimorfok. Minthogy azonban ezen két ásvány oly nagyon különbözik 
a tulajdonságokban: a Grafit fémfény fi, az elektromosságot jól vezeti, kemény
sége egy, a Gyémánt nemférnfényü, roszvezető, s keménysége tíz; sőt Brode 
szerint e két ásvány anyaga kémiai reakciókkal szemben is eltérőleg viselkedik, 
ugyanazon elem két vagy többféle merőben külömböző módosulatát a kémiá
ban allotrópiának is mondják. A Carbonnál egy harmadik az amorf módosulat 
is előfordul.

Másik példa a Ken: rombos és monoklin. A természetben előforduló 
vagy a közönséges foknál szénkéneg oldatból kristályított sárga kén rombos 
(töm=2*l); a megolvasztott és kihűlés alatt kristályodott barnás kén monoklin 
(tőm=l*97).

Az összetett ver/i/ii ásványok között legrégibb példa a dimorfiára a CaC03, 
mi a romboedcres Calcitot és a rombos Aragonitot képezi. Az Aragouit (töm= 
2.D4) hevítve Calcittá (töin=2*72) változik át ; az is ismeretes, hogy a szén
savas mész feloldva szénsavtartalmú vízben, ha czeu szabad szénsav elszáll, a 
melegben Aragonitot, hidegben Calcitot képezve válik ki.

A easbisulfid FeS2 is dimorf, mint szabályos Pirit (töm=5*1) és mint 
rombos Markasit (töm=4*SG). Dimorf továbbá a siliciumdioxid SiO.,, mint 
Quarc, (töm=2*G5) a hatszöges rendszer trapezoederes uegyedes alakjában, és 
mint Tridinit (töm=2*3) mimetes hexagonos. Mesterségesen mind a kettő készít
hető. A meteoritek némelyikében talált Si02 szintén Tridimit, Maskklyne azt 
Asmanit néven irta le. Dimorf az antimonőxid Sb2On, mint Valentinit (töm= 
5’G) rombos, mint Scnarmontit (töm=5’3) Oktaéderekben kristályodik. Miud a 
két alak képződik nutimoutartalmú ásványok oxidálásakor a forraszcső előtt, a 
rombos alak a forró, az Oktaéderek a hűvösebb helyeken. Dimorf az arzeuoxid 
As903 , a ziuksulfid ZuS, a cuprosnlfid Cu._,S sat.

Trimorfiára példa a tiíáudioxid Ti02. Három ásványt képez. A Brookit 
{töm=-l*15) rombos; a fíutil négyzetes (töm=4*25), tengelyei a : c=l:0*6442; 
az Ámítás szintén négyzetes (töm=3*9), tengelyei a : c=l : 1*17S: tehát eltérő 
piramissort képeznek. Sikerült mesterségesen is miud a három alakjában ké
szíteni.

176. §. A polimorfia két neme. A polimorf testek száma jelen
tékeny és közöttük ámbár legfölebb 20 van eléggé alaposan tanulmá
nyozva, úgy a kristályokra mint az átváltozás módjára nézve, de még 
is eleget tudunk arra, hogy azokat merőben eltérő két csoportra osz- 
szuk, melyek elsejébe a valódi polimorfia — másikába a pseudopoli- 
morfia vagy (Soheerer értelmében) paramorfia tüneményei vehetők.

I. Csoport. Valódi polimorfia. Valódi értelemben polimorf testek azok, 
melyeknél az (általában visszafordítható) alak átváltozása oly módon megy 
végbe, hogy a homogenség nem bomlik meg és a külalak sem módosul. 
A kristály többé-kevésbbé rohamosan átváltozik más kristáUyá, vagy* sok de 
egymással szigorúan parallel kristályokká, xigy azonban, hogy a simetriatenge- 
lyek megmaradnak. Ez szükségkép azt tételezi fel, hogy* a két alak hálója az 
atvaltozási hőfoknál azonos. Mindezen anyagoknál a legsimetriásabb alak a 
legkevesebbé állandó a közönséges hőfoknál, és annak előidézésére a hő hatása 
kelletik. b

Ezen csoportot tehát úgy lehet jellemezni: statika szempontjából a kü- 
lömböző alakok hálója bizonyos hőnél azonos; dinamikai szempontból a hő 
■előidézi a legsimetriasabb alakot liasonállású tengelyivel a kisebb simetriájú 
alakhoz képest.

A polimorfia ezen nemét az alakok geometriai karaktere alapján hasam
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hálójúnak (isoréticulaire) lehetne nioudaui; az átváltozás módja szerint pedig 
hasontengélyünek (isoaxe), végre közvetlennek (directe) az elméleti fejtegetés szel
lemében (184. $.).

Példák: Káliumsulfat, kálinmseleuiát, nátriumsulfát, litliiumsulfát, lithium- 
ammonsulfát, striclmiuseleniát, Boráéit (rombos, szabályos).

II. csoport. Pmulopolimorjia vagy Pammorfia. Ide tartoznak nagyobb 
számot tevő olyan testek, melyekben az átalakulás (a leggyakrabban vissza
fordítható) oly módon következik be, hogy a kristály sok egyénre változik át 
határozott körvonal nélkül, és szintúgy véletlen helyzettel szemben simetria- 
teugelyeivel. Az átváltozott kristály elvesztette a homogeuségét, az mindig 

vagy bizonyos vastagságnál nem átlátszó.
Ha ammonuitrát kristályt hevítünk 50 ° felé, gyengén tejes lesz s polár- 

fényben kitűnik, hogy végtelen sok rombos egyénre fi változott át, melyek a- 
Kitrittel izomorfok. Kihűlve a kristály rögtön nemátlátszó lesz; az ugyan vissza
tért az első alakjára, de ezen új egyének semmi viszonyban sem állanak a- 
külső burokkal.

Ugyanezen test külömbözö alakjainak állandósága a közönséges hőfoknál, 
lehet körülbelül egyenlő, mint példáui LiNIIi sulfát, Ni sulfát, Kb biehromát, 
Ca carbonát-nál; vagy ellenkezőleg lehet nagyon eltérő, mire példa a LiNa- 
sulfát, a jodezüst sat.

Még egy karakter jellemzi ezen csoportot, s ez az, hogy külömbözö alak
jaik, ámbár nagyon közelállók, nem tartoznak szükségképen külömbözö sime- 
triákhoz. A TI neutrál racemátjának mind a két alakja monoklin, valamint a 
LiXH* sulfát a és fi alakjai is mindketten rombosak. Az átváltozás tekintetében 
tehát a hő hatása nem áll közvetlen viszonyban a simetriával. Meg kell azon
ban jegyezni, hogy legtöbb esetben a hő (úgy mint az első csoportban) a 
simetriásabb alakot idézi elő. Van azonban kivétel is.

A pseudopolimorfia vagy pammorfia csoportját tehát így lehet jellemezni: 
statika szempontjából a külömbözö alakoknak oly hálói vannak, melyek többé- 
kevésbé eltérők maradnak minden hőfoknál. Dinamika szempontjából a hő 
előidézi az alakok egyikét oly állásban, melynek a másik alakhoz semmi geo
metriai viszonya sincs.

Ezen szempontok egyike és másika szerint a pseudopolimorfiát vagy 
puramorfiát külön hálójúnak (heteroréticulaire) vagy kiilöntenyelyünek (heteroaxe) 
az alantabb következő (184. §.) elméleti fejtegetés szellemében pedig közvetett- 
nek (indirect) mondhatni.

177. §. Polimorfia fogalmának kifejtése. A polimorfia rég óta ismeretes, 
és látszólag gyakori, mindamellett azonban mondhatni, hogy még nincs egé
szen tisztába hozva. Nemcsuk hogy nem ismerjük valami testben az alak vál
tozásának okát és mekanismusát, de elég szabatosan meg se mondhatjuk, hogy 
mit értünk voltaképen a polimorfia alatt.

A régi kristallografia az alaknak csak külsejével foglalkozott, a dolog 
addig egyszerűnek tetszett, és mindenki egyet értett; a nehézségek akkor kez
dődtek, midőn a kristály belszerkezete is figyelembe vétetett, s dinamikai állás
pontra helyezkedve nem többé a külömbséget az alakban, hanem azok átvál
tozása képezi a tanulmány tárgyát. A határalakok, a pseudosimetriás testek, 
az allotrópia és izoméria a dolgot még inkább bonyolitják, képezvén oly tények 
összevisszakuszáit tömkelegét, melyek hol összefüggnek, hol ellenmondanak, de- 
a melyek között a tájékozás mindig bajos.

Több jeles búvár állított már fel elméletet (Mallard, Lehjiann sat.),, do 
mindazok a tényeknek csak bizonyos számát és nemét magyarázzák, általános 
érvénynyel egyik sem bír.

Mindenek előtt definiálni kell a polimorfiát, mit Wyrouboff a (175. *•) 
föntebb közölt módon tett, és megkülömböztetni az izomériától és a pscudo- 
simctnától, melyek hozzá közel állanak s többé-kevesebbé hasonlítanak.

zavaros.
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Az izomériától megkiilömböztetni nem nehéz. Az izoméria oly tüne
mény, mely a kémiai molekula keljében nyilvánul. Bonyolódott tényezők be
folyásával a kémiai molekulában oly mély módosulat történik, hog3r az magát 
mindazon kombinációban fcnlartja, melybe azon molekula bejut. A kristály
épület simetriája, építve az ilyen módosult molekulákból, csak másodlagos 
fontosságú, mert azon anyag fizikai és kémiai jellemző tulajdonságai az épület 
lerontása után is megmaradnak. Nem nyom sokat, hogy egy tartrát vagy 
mát alakja és szövete azonos-e vagy nem, mert azok egymástól nem a morfio- 
logiai karakter, hanem a kémiai szerkezet által térnek el.

Az izoméria azonban nem zárja ki a polimorfiát, valami izomer test 
lehet dimorf is. Példa crro a Th neutral racemátja, melynek két összeférhetleu 
monoklin alakja van.

A külömbség a polimorfia és izoméria között tehát nem fokozat!, hanem 
lényeges és alapvető. E két tünemény két külön tudományba való, és nem 
tanulmányozható ugyanazon módszerrel.

Világos, hogy a polimorfia minden jelentőségét elvesztené, ha azt valami 
anyagnak azon különös esetén kívül vizsgálnék, melyben az külömböző alak
jaiban ugyanazon kémiai összetétellel bír. Az izomer testek azonban, melyek a 
százalékos ^összetétel tekintetében hasonlók, kémiailag mégis eltérő vegyeket 
kéjjeznek. így tehát a külömbség a polimorfia és az izomorfia között világos és 
élesen határolt.

Allotrópia. Jgaz, hogy az egyszerű testekre nézve kétes esetek is létez
nek, a melyeknél az osztályozás zavarba ejt, és a melyeknek a Kémiában az 
(dlotroj)ia nevet adták. Ezen kétség azonban a kiilömbséget nem homályositja 
el. A nehézség főleg onnét ered, hogy még nem tudjuk, váljon a különféle 
allotropi módosulatok valóságos izoméria esetei-e, vagyis, hogy fentartják-e 
magukat a külömböző vegyületekben, melyekben részt vesznek. Vegyük a ként, 
melynek -t kristályos és többféle amorf félesége ismeretes. Másrészt tudjuk, 
hogy a kénmolekula polimerré válik, minthogy gőzének sűrűsége J000°-náI 
háromszor kisebb, mint 500 °-uál, de ezen két molekula Sa és Sö melyik kri
stályos vagy amorf féleségnek felel meg *? Erre csak a Kémia adhatja meg a 
feleletet és azt előbb-utóbb majd meg is adja.

Lehet, sőt valószínű, hogy azon tények tömegében, melyeket most az 
allotrópia neve alatt egyesítiek. külömbség fog előállaui: némelyek fizikai ter
mészetüknél fogva a polimorfiához, mások kémiai természetük következtében az 
izomériához fognak számíttatni. A gyökeresen külömböző két ily tüneménynek 
összezavarása minden esetre meg fog szűnni.

Pseudosimetria. Nem kevésbbé biztos a külömbség a polimorfia és a 
pseudosimeivia között. Iia figyelemmel vizsgáljuk a kétségtelenül dimorf teste
ket, meg lep azon tény. hogy az alakok mindegyikénél azon optikai tulajdon
ságokat találjuk, melyek a külső kristályformát megilletik, és ezek változatlanul 
mutatkoznak mindaddig, míg azon alak tart. A kétféle kristályalak között 
semminemű közbülső forma sem észlelhető. Az Aragonit bármennyire legyen 
ikerképződésű, soha nem közeledik az egy optikai teugelyűséghez; éppen oly 
kevéssé hagyja el a Coléit, bár mely kiképzödésébeu, azon alap tulajdonságát, 
hogy egy optikai tengelyű. Szintén nem tapasztalni átmeneti alakot a két 
nikelsulfát (OHsO) között, a három lithiuinammonsulfát, a nép' ammonnitrát 
között. Az áll, hogy a rombos Káliumsulfát, mely kéttengelyű s }>ozitiv a kö
zönséges hőfoknál, ha melegíttetik, megváltozik optikai tulajdonságaiban, még 
pedig sokféleképen, mielőtt 650° körül hoxagonos és egytengelyű ncgcitiv-yh 
lenne. Ezen módosulatok azonban csak átmenők és hasonlók azokhoz, melyeket 
sok oly testnél ismerünk, melyek semmikép sem dimorfok, azok a hőfok foly
tonos funkciói egész azon pillanatig, melyben az átváltozás végbement- oly 
módon, hogy az új alak után minden magasabb hőfoknál állandó marad.

Merőben más a viszony a pseudosimotriás testeknél. Ezek fizikai tulaj
donságai nincsenek öszhaugzásban kristályalakjukkal; ezen tulajdonságok állan-

race-
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dósága csak kivételes; mert azoknál rendesen minden lehető átmenetet talá
lunk a magasabb simetria, melyet előidéz a sokszög külidoiua, és azon alacso
nyabb simetria között, mely a belső szerkezet folyomáuya. Ezen eset adja elő ma
gát a ferrociaukalium sárga kristályai és a Cimophan között, továbbá mindazon 
testeknél, melyek forgásképességgel birnak, valamint sok oly kockás kristályu 
anyagnál, melynél a kettős törés konstatálható (Senarmontit Splialerit sat.). 
A pseudosimetriás testeknél a molekula optikai sajátságai csak különös körül
mények között nyilvánulnak, a melyek a kettős törést mindig jelentékenyen 
növelik; ilyesminek nyoma sincs a polimorf testeknél, a melyek külömböző 
alakjai körülbelül egyenlő kettős töréssel bírhatnak, mint pl. a rombos — és a 
hexagonos uátriumsulfát. Ezen külömbségek világos hogy nem véletlenek, mert 
tisztán mutatkoznak, minél fogva a szerkezet sajátságában kell az oknak lenni.

178. §. Izomorfia. A kristályalak és a kémiai alkat összehasonlí
tása azon eredményre is vezetett, bog}’ vannak külömböző olyan ve
gyek, melyeknél a kémiai formula hasonló és a melyek egyenlő vagy 
hasonló alakban kristályodnak. Ilyen összefüggés a vegy és az alak 
között neveztetik izomorfiának (hasonalakosságnak). Az izomorf tes
tek tehát az egyező kémiai szerkezet mellett ugyanazon kristályrend
szerben igen közel álló szögekkel alakulnak és képesek változó arány
ban homogén kristályokat oly módon alkotni, hogy azokon valami 
mekauikai keverék tulajdonsága nem fedezhető fel.

Az izomorfia igen fontos az ásvány országban. Sok ásvány hasonlatossága 
és összetartozása vau ezáltal kiderítve, mert kitűnt, hogy azok nem egyszerű — 
hanem izomorf vegyekböl állanak, melyekben az elemek egyike vágj’ másika 
mások equivalens mennyisége által a legkülönfélébb arányokban helyettesíttetik.

Az izomorfia az összefüggést jelentvén a kémiai és a fizikai 
tulajdonságok között, világos, hogy a kristályodás hasonlósága alatt 
nemcsak az élszögek egyenlősége vagy hasonlósága (izogonia), hanem 
az egyenlőség vág}’ hasonlóság a kristály szerkezetében is értendő. 
Ennélfogva az alakok összehasonlításánál nem csak az élszögek, ha
nem az összetartás viszonyai s legelőbb a hasadás is tekintetbe 
veendő.

i

:

A szabályos kristályoknál láthatni, hogy maga az izogonia mennyire 
jelentéktelen. Vannak itt egyszerű alakok változatlan élszöggel, tehát minden 
ezekben kristályodó test izogon, de azért nem izomorf. Az izomorfiáfc itt csak 
úgy lehet bebizonyítani, ha a leggyakrabban fellépő lapok, a hasadás, az iker- 
képzés módja között is mutatkozik hasonlóság. , .

A legkiválóbb s legrégebben ismert példák egyike izomorfiára a polimorf 
calciumcarbonat úgy a romboederes mint a rombos alakulatában.

A romboederes Calcittal izomorfok:

Hasadás 
R szerint

Romboeder oldal élszöge. 
74°55'
73°45'
73°09'
73°0O/
72°40'
72°20'

CaCO,
(Ca-l-Mg) 2CO.,

Calcit 
Dolomit 
Rodoclirosit MnCCL 
Chalibit 
Magnesit 
Smitlisonit

FeC03
MgCCL
ZnCO„
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Optikailag mind negatívok. Míg a Calcit kétségtelenül romboederes, a 
Dolomit mint ha tetartoederes-romboederes volna, úgy mint a Dioptas; ugyan
azt taníttatják az edzésidomok a következő tagokra nézve is.

A rumboa Arayonittal izomorfok a következő carbonátok, melyeknél a 
Prizma (110)=m, a nagyátlós Végiap (010)=b.

(110 : llOj 
63°50'
G2°41'
G2°4G'
G2°12'

(011 : 011) 
71c34' 
71°4S' 
71°44' 
72°1G'

Aragouit CaC03 
Strontiauit SrC03 
Cerussit 
Witherit

PbC03
BaC03

Ezen ásványok az alakra, hasadásra és az optikai viselkedésre nézve ha
sonlók, a meunjűbcn mindannyian optikailag negatívak és a bissektrix a föten- 
.gelylyel parallel. Részletes kiilömbség annyiban vau, hogy az Aragouit és 
Strontianitnál az optikai tengelyek síkja parallel «=(100) és c<Cv; a Cerussit 
és Witheritnél a ó-vel parallel és egyszersmind o>v.

A romboederes ásványok között jó példa az izomorfiára nézve a Piraryi- 
nt Ag3SbS3 és a Proustit Ag3AsS3; továbbá elemi állapotban a három rideg 
fém: Arzén, Antimon, Bizmut.

A hatszöt/ca teljes alakok között jó példa az Apátit, a mivel izomorf az 
abban felvett kéttag: a C/ilorajmtit Ca3P30,„Cl és a Pluoraj>atit Ca3P3012F; 
továbbá a Píromorfit Pb5P3012Cl, Mimetit PÍ)riAs3012Cl és a Yanadinit 1 brP3Ol2Cl.

A szabályos rendszerben a Spinellidek képeznek izomorf csoportot. Egyez
nek abban, hogy főalakjok az Oktaéder és ikret képeznek gyakran az oktaeder- 
lap szerint összenőve.

Spinell MgAl204
Hercinit FeAlj04

Magúét it FeFe._,04Antomolit ZnAl„04 
Clirom it FeCr204 sat.

Az izomorf anyagok kémiai analógiája az imént felhozott és az 
azokhoz hasonló esetekben könnyen érthető, mert az összehasonlí
tandó formulákban ugyanazon valenciájú és hasonló kémiai viselke
désű atomok egyenlő száma látszik fellépni. Más esetekben az analó
gia csupán az atomos egyszerűségben áll, a mennyiben az izomorf 
anyagok formulájában az egynemű atomok egyenlő számban vannak, 
de azok valenciája eltérő.

Példa a Calcit és a Nitrátul CaC03 és NaNOn, melyek teljesen izo- 
morfok, a romboederek szöge közel ugyanaz, egyezik a hasadás, valamint egyéb 
koheziotulajdonság, és végre az optikai viselkedés is. Az atomos egyneműség 
meg van, de a Ca és Na valenciája eltérő, a Ca két, a Na egy valenciával bír
ván ; éppen így eltérnek a savképző negatív elemek a C és N, amaz 4, emez 
b vegyértékűnek vótetvéu.

Más pólda a trikliu Földpátok között van, hol az Álhit NaAlSi308 és az 
Anorthit CaAl2Si..OH izomorfok.

Egymás alá írva
NaAlSiSLO,
CaAlAlSi20H

*35 atomos egyneműség tűnik ki, noha a Na és Ca egyrészt, másrészt a Si és 
A1 valenciája nem egyenlő (Tscheumak).

Eddig egy eset ismeretes, a hol az összetétel analógiája neiu áll egyszers-
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mind összefüggésben az atomos egyneműséggel. Példa erre a Kálium és Am
móniám izomorf vegyei. A kénsavas kálimagnézia és a megfelelő ammonsó.

K2.Mg.2S04-H>H20 
2NH4. Mg. 2S04-p6H20 izomorfok.

Itt és egyéb hasonló esetekben a K atom és az ammoncsopovt NH4, 
melyek valenciája és kémiai viselkedése hasonló, egyneműnek látszik, noha 
atomosán külömböznek.

Az izomorf vegyek kémiai analógiája cnuélfogva esetleg a valencia ha
sonlóságában, esetleg az atomos egyneműségben, de leggyakrabban együttesen 
a valencia és atomos egyneműségben keresendő.

"Wyrouboff a metawolfrumátok tanulmányozásában újabban (1S91) kon
statálta egy alkálifém és a Mg sorbeli fémek izomorfiáját, mi annyiból fontos, 
hogy hivatva lehet fényt vetni több oly ásványsílikátra, melyben a Na és K 
néha kívül esik a formulán; konstatálta továbbá a külömbözö hidratációjú sók 
izomorfiáját is. (Bull. de la Société fr. d. Min.).

179. §. Izomorf elemek. Az izomorf vegyek összehasonlításánál 
az tűnik ki, hogy azon elemeket, melyek által a vegyek külömböznek, 
kell az izomorfia okozóinak tekinteni. Ezeket e szerint izomorf ele- 
méknek mondjuk. Ha a két izomorf ásványt Mcuj/iesü MgCO:} és a 
Sideritet FeCÓ:, összehasonlítjuk, a CO;í közös, tehát csak a Mg és a 
Fe elemek azok, melyekre az izomerfiát háríthatjuk, a Fe és Mf] tehát- 
izomorf elemek. Az atomok magukban nem tekinthetők izomorfok- 
nak, hanem csak bizonyos vegyekben.

Sok vegyben izomorfoknak tűnnek fel:

Az egy valenciás Cl Br J F
Li Na K, nevezetesen a magasabb vegekben ; 
az egyszerűkben NH, és K.

A két valenciás S Se néha Te.
h Be Mg Zn Fe Mn Co Ni.
h Ca Sr Ba Pb.

A három valenciás A1 Fe Mn Cr.
Az öt valenciás P As Sb Bi.
Egy és két valenciás Ag, Cu-mal, Na, Cu-mal.
Három és négy’ valenciás AJ, Si-mal több silikátban.

Az egymást helyettesítő elemek a mennyiségűk szerint szorozva zárjelek 
közé iratnak; azokat, melyek csak egy-két percentben találtatnak, némelyek 
kisebb betűvel írják. A Sphalerit nem tiszta ZnS, hanem gyakran helyeseb
ben (Zn Fe Mn Cd) S.

Ezen formula (Sb As)„ S7 (Cu„ Fe)4 jelent egy ilyen vegyet Sb« S7 (Cu2)4, 
melyben a Cu2 változó részét Fe, úgyszintén a Sb2 változó mennyiségét egyen
értékű As2 helyettesíti. Ezen rövidített formula által kifejezett vagy7 voltaképen 
a következő i analóg összetételű és izomorf testek izomorf vegyülete.

1. Sb3 S7 CuH
2. As2 S7 Cu„

Néha az ilyen izomorf vegyek külön is előfordulnak a természetben, 
másszor nem, de mesterségesen készíthetők. Van azonban eset, hogy7 mestersé
gesen sem sikerül készíteni, ilyenkor abból hogy egyenlő konstitucióju vegyek 
összekristályodnak, azok izomorfiájára már ebből következtetünk.

3. Sb„ S7 Fe4
4. As2 S7 Fe4
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ISO. §. Izogonia. Izogonia előadja magát több esetben izomorfia 
nélkül. A szabályos rendszertől eltekintve, például a Calcil CaC03 és 
a Pi'omtit Ag;{AsS:{ szolgálhat, melyeknél hasonló az élszög, hasadás, 
de az összetételben a formula nem árul el analógiát. Más példa a 
Chrisoberil és Diaspor, vagy az Angit és Bovax,

Ca carbonát-silikát-sulfátban sat. gyakran alig vagy épen nem változik 
az alak. Ha Mg helyett Fe Mn Zn lép be; de feltünőleg megváltozbatik az 
alak ha Mn helyett Ca megy a vegybe. MgSi03 és FeSi03 rombosan izomorfok 
mint Emtaiit és Hipcrsthcn, míg azokhoz alig hasonlít a monoklin Wollastonit 
CaSi03. Továbbá a Magnezit MgC03, Sidcrit FeC03 romboederesen izomorfok, 
míg a szintén romboederes Ca CÖa alakra hasadásra nézve igen hasonlít, de 
kohézióra nézve egyébként azoktól eltér, mások az ütés és étetés idomok sat.

181. §. Izodimorfia. Van eset, hogy az izomorfia a dimorfiával 
találkozik. Bizonyos anyag kristályodik A és B alakban, más A' és 
B'-ben, és A meg A' valamint B meg B' izomorfok. Ezt nevezik izo- 
dimorfiának. CaCO;{ rombos mint Aragonit, romboederes mint Calcit. 
KXO;, (alacsony hőnél vízoldatból) rombos és izomorf az Aragonit- 
tal; de magas hőnél megolvasztva, vagy anhidres oldatból kapható 
llomboederekben is, melyek izomorfok a Calcittal. A CaC03 és KN03 
tehát izodimorfok.

182. §. Izomorf keverék. Izomorf vegyekből, melyek ugyanazon 
oldatból kristályodnak, keverék-kristályok válhatnak ki, melyekben 
az egyes vegyek változó arányban lehetnek.
Igv a két izomorf só zinkvitriol ZnSOj+THoO

és keserüsó MgS()v+7H.>0 olyan keverék-kris
tályokat adnak, melyek ezekhez nagyon hasonlítalak és az egyik meg 
másikból változó mennyiséget tartalmazhatnak. Ha ezekhez vesszük 
az azokkal izomorf manganvitriolt, akkor háromféle vég}7 lehet a kris
tályban, melyben az elemzés kimutat

x (Mgl)4 -f- / H20)+y (ZnSO.t+ / H>0)-(-z (MnSOj.-f- / H^O), 

hol xyz meghatározott számértéket képviselnek.
A tiinsók kémiai formulája ugyan egyező, de az elemek változók lehet

nek, és mivel a szabályos rendszer az alakot tekintve érzéketlen, az izogonia 
tehát itt nem mérvadó, egyenesen azon tulajdonság dönt, hogy a sokféle tiinsó 
képes egy és ugyanazon timsókristályt tovább növeszteni, mindegyik külön 
burkot képezvén; ha pedig a külön tinisók oldatát összeöntjük, az ebben kép
ződött Oktaéderek az összeöntött tiiusók mindegyikének elemét tartalmazzák. 
A timsók tehát izomorfok, mert meg vau beunök a képesség üsszekristályodni.

Ellenkezőleg a Na Cl és ICCl, dacára a formula egyezésének és az ebből 
következtetett izomorfiának, még sem izomorfok, mert nem kristályodnak össze. 
A Stassfurli bánya szép példányai tisztán mutatják, hogy e két anyag ugyan- 
egy időben kristályodon, de külön a NaCl, külön a KCl, amaz csak hexaeder- 
ben, emennél a hoxaeder csúcsok tompítva vaunak oktaedorlapokkal. A Na 
és K ennél fogva éhben a veyyben nem izomorfok.

Az ásványok között is gyakoriak a keverékkristályok. így az- 
Olivin kristály egészen homogénnek néz ki, de az összetétel változik.
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' x (Mg2Si04)+y (FejSi04). Az Olivinnel izomorf a Forsterit MgbSiO| és 
a Fayalit Fe2Si04, e szerint valószínű, hogy az Olivint keverék-kris
tálynak lehet tekinteni.

Ha két anyag igen eltérő oldékonyságánál fogva ugyanazon 
oldatból nem egy időben kristályodig tehát keverék-kristály nem 
képződhetik, a könnyebben olvadó még is képes a nehezebben olva
dót izomorf burokkal bevonni.

Sénahmont tette először a kísérletet Calcit kristáiylyal vagy hasadási da
rabbal CaC03, melyet Nitratin NaN03 oldatba tett, mi a Calcit darabra ha
sonló formában rakódott, miből a két anyag izomorfiájára lehet következtetni. 
Ezt bizonyítja egyébként a hasonlóság az alakban, hasadásban és a kémiai for
mulában. Rose hasonlót tapasztalt Aragonit-kristállyal, melyet Nitrit KNOs 
oldatba tett, tehát ezek is izomorfok.

Olyan vegyek, melyek a hemiedriát tekintve külömböznek, még 
is adhatnak keverék-kristályt.

Ismeretes hogy a romboederes Calcit és a romboederes-tetartoederes 
Dolomit, éppen így a romboederes Hematit, meg a trapezoederes-tetartoederes 
Ilmenit keverék-kristályokban fordulnak elő. Minthogy tehát az izomorf keve
rék képződés a legjellemzőbb karaktere az izomorfiának, a Calcit és Dolomit, 

.a Hematit és Ilmenit izomorfoknak vétetnek.

V

/
1

!
I

A piramisos kristályok izomorfiájával többször tapasztalták, 
hogy egy anyag keverve mással oly alakot vesz fel, mely izolált álla
potban azon nem észleltetett, így tehát ilyen kísérlet által tűnt ki a 
lappangó dimorfia. Már Beudaxt észlelte, hogy a rombos zinkvitriol 
ZnS04+7H.20 és a monoklin vasvitriol FeSÖ4+7H.)0 keveréséből 
monoklin kristályok képződnek, hasonlók a vasvitrioléhoz, és hogy 
ebből már 15<Vo elegendő a monoklin alakot előidézni.

Ilyen kísérletek a rombos feles Epsomit MgS04+7H.X) és a monoklin 
kobaltvitriol 00804+71120 lappangó izodimorfiáját is kitüntetik a következő 
*21 oldatból kapott kristályok által:

1. Csupán Epsomit MgSOi + TIIaO
2. 100 Epsomitra TCoSOi+THaO. 

20 Kobalt vitriol
1—7

3. 100
4. 100
5. 100
6. 100 
7. 100 
S. 100 
9. 100

10. 100 
11. 100
12. 90 Epsomit 100 Kobalt vitriolra
13. 80
14. 70
15. 60
16. 50
17. 40
18. 30
19. 20
20. 10
21. Csupán Kobalt vitriol CoS04+7H,,0.

a
Rombos30 «

40
kristályok50

GO «
8—11 

Rombos és 
monoklin 
kristályok

70 «
80
90«

100

100
100 ti 12—21100 «
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100 a kristályok.100 «
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A koverékkristályoknál a geometriai és optikai befolyás kiderítése szem
pontjából Schmidt az egysimetriás Piroxenek közül a Diopsid és az Aranyi 
liegy (Hunyadinegye) fekete és sárgás Angit kristályainak geometriai és optikai 
elemeit pontosabban megállapítván, azon eredményre jött, hogy a Diopsidok 
vasoxidultartalmának változása az ő geometriai elemeikre csak igen csekély 
mértékben van befolyással; ellenben az optikai elemeik, jelesen az elsötétedés 
mértéke a simetria síkon, az optikai tengelyek nyílása, valamint a közép 
törésmutató is (sárga fényben) a ferrooxid tartalomnak arányában tetemesen 
változnak.

Az izomorf keverek kiszámítása úgy történik, mint a kémiai vegyül été. 
A koefficiensek x y 2 sat., azonban nem mindig adnak egyszerű, hanem néha 
bonyolódott arányt. Egyszerű az eset a tiroli Broncituál, mi Regnault elemzése 
alapján 5MgSiO« : FeSiOs. Mindaddig, míg a kémiai símből alatt equivalens- 
súlyokat értettek, a faktorok x, y sat. tört számok is lehettek, tehát így is 
írhatták s/eMgSiOs : VoFeSiOs; ma azonban minthogy a simbolok alatt atomo
kat értünk, törteket nem írhatunk. A régibb írásmód következtében azt is 
mondották, hogy a vegy egyik alkatrészének vegysúlyát, más anyag equivalense 
pótolja, és ezen anyagokat egymást helyettesítő alkatrészeknek nevezték. Ilyenek 
azok, melyeket most izomorf elemeknek mondunk. Az Enstatitban tehát a Mg 
és Fe az egymást helyettesítő elemek, minél fogva a Broncit általános formu
láját így is írták (Mg Fe) SÍO3. Ezen írásmód ma is használható azon felfogás- 
sal azonban, hogy atomsúlyok értendők.

Az Epidotot úgy tekinthetni, mint ezen két vegy HCaa AI3SÍ3O13 és 
HCas Fe3SÍ30i3 izomorf keverékét, de írhatjuk így is HCa„(Al Fe)3 SÍ3 O13.

Am ölek illák átlagos aránya helyett lehet a kevert anyagok százalékos 
mennyiségét is kiszámítani. A Siderit Ehrenfriedersdorf Magnus szerint 36.ri 
FeO 25.31 MnO és 88.35 CO2, tehát átlag 17FeC03 : 12MnCOn. Ha azonban abból 
indulunk ki, hogy 100 súlyrész FeCOs-ban 62.o- FeO van, 100: 62.o7=x: 36.«i, 
a FeC03 tehát 59.ai% FeCCB, továbbá hogy 100% MnCO-ban 01.74 MnO van,, 
100:01.74= 1*: 25.31, a M11CO3 tehát 4*1.00%. Ennélfogva 100 részben vau 50 
F0CO3 és 41% MnCOs.

183. $. Határ az izomorfia és polimorfia között. A piramisos rendszerek 
valamelyikébe tartozó izomorf testek, bár mennyire közelállóknak is tessenek, 
soha ugyanazon szöggel nem bírnak és e változás esetleg több fokot is tehet- 
ki. Melyik már most azon pont, melyben az alak azonossága és így a két test 
izomorfiája megszűnik *?

Az igaz, hogy ilyen esetben szabály a képesség összekristályodni, mi 
aztán az izomorfia kérdését eldöntené; de ezen szabály sincs kivétel nélkül: van 
eset reá, hogy valóban izomorf testek saját természetüknél fogva nincsenek képe
sítve az összekristályodásra. Ilyenek a Z11SO4. 7HuO és a MgCrCh. 7H*jO ; más
részt két nagyban eltérő test összekristályodása azon izodimorfia egyik esetének 
tudható be, melyekről ismeretünk folyton gyarapodik: összekristályodnak nem 
mert izomorfok, hanem mert bizonyos körülmények között izomorfokká válnak.

A határ eddig önkényes az izomorfia és polimorfia között; AVyrouboff 
a kettős sül fátok (MO*)a, * NPa, 2HaO . (M = SSeCrMo ; N - FeMnZnCdMg; 
P = K, NHi, Rb) tanulmányozása alkalmával a tények nagy csoportjára nézve 
a határt pontosan megszabhatnak találta. A sorozat sóinál leíija a geometriai 
analógiát és az azokon észlelhető változásokat, s az eredmények összefoglalásá
nál két külön izomorfiát állít fel: egy valódit és cg}’ pseudo-izomorfiát.

A valódi izomorfia csak olyan testek között vau, melyeknél a háló és az 
optikai ellipsoidok a lehetőség határáig hasonlók. A legjobb példák erre a 
MgSCh. 7IIaO sorozat sói.

A pseudo-izomorfia határai szélesek, itt a háló többé-kevésbbé eltérő lehet, 
a keverékek itt egy megszakadott funkciót adnak, és nem lehet többé meg
határozni két kevert test tulajdonságai alapján. Itt voltaképen nincs is keve-
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rék, hanem csak j lista-pozíció; van többé-ke vésbbé jelentékeny módosulata 
háló és ez által az optikai eliipsoidokbau. Példák a Cr és S savas alkálik, a két 
Seignette-só, a S és Cr savas NaNH-i, a triklin földpátok (Tsohermak felfogása 
szerint). Azon módosulatok, melyek a hálóban előfordulnak, oly jelentékenyek, 
hogy új simetriát idézlietuek elő. Ilyennek látszik lenni a Ív és Na sulfát 
együttkristályodásánál.

Az optikai anomáliák kizárólag csak a pseudo-izomorf keverékben for
dulnak elő, valóságos izomorf keverékben soha. Könnyen felfogható, hogy a 
molekulaháló, mi a keverék összetétele szerint nagyon eltérő lehet, a kristály 
növése folytán a pseudosimetria tengelye körül ktilömbözö orientációt vehet fel.

Dacára anuak, hogy hasonló összetételű testeknél hasonló a kristályalak 
is, a valódi izomorfia épen úgy mint a pseudoizomorfia tisztán fizikai tüne
mények; de viszont semmikép sem áll, hogy kémiai tekintetben nagyon eltérő 
testek egyező hálóval bírjanak és izomorfok, vagy hogy (közel egyező hálójuk 
lévén) pseudoizomorfok legyenek.

. §. A polimorfia és pseudosimetria elmélete (Wyrouboff). Hogy az 
elmélet elfogadható legyen, három feltételnek kell megfelelnie: a) alapul a 
molekulaháló szolgáljon, a mely a tudománynak már véglegesen vau megnyerve, 
b) ne szoruljon ki semmi ismert tény, végre c) hogy oly hipotézek vezetesse
nek be, melyek beigazolhatok.

A kiinduláspont azon nézet, hogy a polimorfia egyenesen fizikai tünemény. 
A fejtegetések a következő négy pontba foglalhatók össze:

1. A kémiai molekulák bizonyos háló szerint rendeződnek, hogy a kristály 
molekulákat képezzék. Esetleg többféle háló szerint helyezkedhetnek, általában 
nagyon közelállókban, és ekkor a kristály molekulák több neme jön létre.

2. A kristály molekulák bizonyos háló szerint rendezkednek, hogy egy 
kristályt képezzenek. A háló azonos lehet saját hálójukkal, vagy attól eltérhet; 
ha azonos, akkor a simetriás — ha nem, a pseudosimetriás testek keletkeznek.

3. A polimorf anyag külömbözö alakjai mind a simetriás testek kategó
riájába tartoznak. Hogy azok egyike átmehessen a másikba, kell hogy a kristály 
hálója ugyanegyütt változzon meg a kristály molekulák hálójával. Ha ez bizo
nyos hőfoknál következlietik be, a kristály átváltozik más kristálylyá és ez a 
direkt polimorfia. Ellenkező esetben, vagyis ha csak a kristály molekula egy 
maga változik, az alak elromlik azon fokban, a melyben a másik létesül. Ezen 
kristályt helyettesíti a kristályok végtelensége, és ez az indirekt polimorfia 
(230. lap).

PS-f

4. A pseudosimetriás testekben külömbözö orientációk keveréke 
lyeket a háló (mindig határalakkal) egy magasabb simetriaju tengely körül 
képez, mint a kristály molekulák simetriája. A pseudosimetria és a polimorfia, 
a melyek nem egyebek mint a kristály molekulák külömbözö létezés módjai 
szemben a kristályhálóval, éppen nem záiják ki egymást, és enuélfogva ugyan
azon anyagban is előfordulhatnak.

van, ine-

B) Az ásvány képződési, előforduláisi és elváltozást
viszonyai.

a) Az ásvány képződési körülményei.

185. §. Természetes és mesterséges ásványképződés. Az ásvány 
képződéséhez különféle fizikai s kémiai tényezők járulnak, s ezek 
együtthatása szerint áll elő az eredmény. Némely ásvány a föld felüle
téhez közel, előttünk ismertebb körülmények között jön létre; más
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nagy mélységben képződik, vagy legalább onnét indul meg képződése. 
Ez utóbbiaknál nagy nyomás, nagy hő s az Oxigén távolabb léte 
lévén a mérvadó, másnak kell az eredménynek is lenni. így állíthat
juk, hogy az ércanyag a telérckben képződési tekintetben a Föld bel- 
jének tetemes mélységeivel függ össze, s hogy azok képződése onnét 
indul meg, s a felületen más körülmények uralkodván, elváltoznak ; 
így megfigyelhetöleg történik az Oxigén a víz sat. behatása következ
tében valamely kéncsoportbeli vegynek átváltozása oxigenvegyületre : 
Galenitból lesz Anglesit vagy CJerussit. Nagyon valószínű, hogy vala
mint a Föld felületéhez közelebb, csaknem minden ásvány a víz 
közreműködése mellett jött létre, a legnagyobb mélységben tán a hő 
a nyomás hozzájárultával veszi át az olvasztási szerepet, míg köz
bülső régiókban a hő is a víz is egyaránt.

Volt idő, midőn a természetbúvárok azt hitték, hogy ásványokat 
mesterségesen utánozni nem is lehet; különösen a Lapislazuli volt 
az, mellyel sokáig siker nélkül próbálkoztak; végre reájöttek, és 
gyárilag készítik, úgy hogy kiloszámra kapni most annyi ultramarint, 
a mennyibe azelőtt néhány gramm került.

Jelenleg sintezis által, különféle módszerek igénybevételével, 
ásványok már nagy számmal vannak készítve. Ezen kísérletek nagy- 
becsüek, mert míg egyrészt sokszor szolgálnak a természet működése 
módjának kim agyarázására, másrészt azokból kitűnik, hogy egy és 
ugyanazon ásványt külömbözö módszerek által is lehet létrehozni, 
úgy hogy gyakran valószínű, hogy a természet a mienktől eltérő s 
előttünk ismeretlen úton is képezett valamely ásványt, és ezt annál 
inkább, mert bizonyos, hogy míg a mi kísérleteink rövid idejűek, a 
természet az idővel nem számol, s így eredményeket hozhat létre 
ezen tényező közreműködése mellett olyan körülmények között is, 
melyek között az ember az ö rohamos munkájával semmire sem 
mehet.

Az ásványok képződési körülményei magában a természetben 
tanulmányozandók, és az itt tett észleletek alapján igyekszünk kísér
letek által dönteni el, hogy általunk előidézett hasonló körülmények 
között azon vegyet vagy kristályodást megkapjuk e; de azon kívül is 
tanulságos mind azon módszereket szem előtt tartani, melyek se
gítségével ásványvegyületek kristályait mesterségesen készíteni sike
rült. Lássuk ezeket rövid megismertetésben.

Megolvasztás. — A fémolvasztásoknál (kohóban) képződő salakokban 
ismeretes: * Olivin, Idokras, Qcldenit, Piroxcn, Csillám, Foldvát, (Ortoldas, 
Labradorit), Cuprit, Pirit sat. Alkatrészeiket (kovasavat az illető 
magasabb hőnek tevén ki Berthier (1S23) kapott Olivint és Auaitot, de 
Amphibolt nem volt képes ezen a módon kapui, az Amfibol aikatrészei-

bázokkal)

* «Hüttenorzougnisso und andero auf künstlichem Wege gebildeto Mineralieni 
von K. C. v. Leonhavd. (Stuttgart 1S5S.)

•Productiou artificioile des Minéraux*. «Traité do Ohimie.* Pclouze et Frémy.
(18Gá).
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bői mindig Augit képződött. Scacchi szerint az Ampliibol mint lengiilet elő
fordul a Vezuvi ásványok között, de nem a Vezúv lávájában, itt Angit van. 
Timsó megolvasztása által Oxi-hidrogen-lángban Gaudin igen jól kiképződött 
Korutid és Rubin kristályokat kapott ; megolvasztotta Gaudin azon liöfoknál a 
Quarcot is annyira, hogy azt mint az üveget fújni és szálakra húzni lehetett. — 
Hy módon sikerült a Sárgaólomérc készítése ólomchlorid és megfelelő meny- 
nyiségü molibdensavas nátron összeolvasztása által: PbCl,-f Nu„MoO.=PbMoO„+ 
+2NaCl. A nátriumchlorid víz által távolittatváu el.

Megolvasztva vasat szénnel, ismeretes, hogy ezen utóbbiból tetemes meny- 
nyiség olvad lel, s a kiliülés alatt része krislályodva mint Grafit válik ki. 
A Vas itt mint a Carbon oldószere hat.

Lengítés. — Egyszerű lengítés által is utánozhatni némely ásványt: 
így kapni Arzenit, Galcnit sat. kristályokat a kohóeljárásoknál.

Elektromos módszer. — BECQUKREL-uek sikerült igen gyenge folyammal. 
Fintet (6—7^ év alatt képződtek Pentagoudodekaederek vagy 5 mm. hosszú 
éllel), ezen kívül számos más , fémes ásványt: ú. in. Ezüst, Kénezüst, Jodezüst, 
Eziistamalijam : Ülöm kénéi/. Ólomchlorid, -(keid. -Carbondt, -Stílfát, - Arzén dt, 
-Citromát: Réz-Kéneg, -Chlorür, -Ovidul, -Carbondt (Malachit), -Phosphát és. 
Brochantit. — Horgkéneg, -Ovid. — Vaskéneij, Limonit, Vasphosphdt, Cinna- 
bant, Önkénéi/, Kén, Arar/onit, Apátit és Arzcnsavasmész.

Elektromos módszer által, de a legmagasabb hőfoknál a Carbon-részek 
átyitetvén egyik sarki-ól a másikra, DESPRETZ-nek sikerült (1853) Gyémánt- 
kristályokat készíteni.

Kristályok előállítva egy olvadó és illó anyag közbejöttével. — Ebel
men bórsavat (különös sikerrel), továbbá boraxot, phosphorsavat vagy alkális- 
phospliátokat, végre Kálium- és Natrium-carbonátot, nem olvadó oxidokkal 
magasabb hőfoknak tett ki és így kapott, ha timföldet vett Korundot (Rubint 
is, Zaphirt is), ha kovasavat Quarc kristályokat; ezeken kívül még: Titanit, 
Pltonast, Galmit, Spinell, Cimophan, Chromit, Diallagit, Willemit Bcril Diop- 
sid, (Mán kristályokat.

Ebeimen elve alapján «Fop.ciiha>imer (1854) a NaCl hatását tanul
mányozván az ásványok képződésénél, többi közt kristályodott Apatitot ka
pott.— Manross (1S58) különféle sókeverék összeolvasztása által Barit, Apátit 
Wol/ram sat. kristályokat készített. — Oldószernek a wolframsavas nátron is 
beválik magas hőnél, abból az alkatrészek kellő hozzáadásával hosszabb idő 
után Hautefecille Ortoklas Albit Quarc Tridimit kristályokat Natriumfluorid- 
ból pedig Doelter Csillámot kapott.

Kristályok készítve külömbözö természetű gőzök kölcsönös hatása 
által. — Gay-Lüssac Fe2 Cl3 és vízgőzt magas hőfoknál egymással összehoz
ván, a természetes Hematit-kristályokat utánozta, s Mitscherlicli szerint ugyanez 
képződik a göröncsérek kemencéjében, ha a vastartalmú agyagra Kőső doba- 
tik. — Daubrée hevített porcellán-csövön keresztül vezetett gőzalakban ón- 
perchlorürt és vizet; cserebomlás következtében Kassiterit képződött; ha titan- 
perchlorürt vett Brookit: siliciumchlorürrel Quarc. Daubrée feltette azon kö
rülménynél fogva, hogy a Kassiteritet a természetben bórsav- és fluor-vegyek 
kisérik, hogy az mint íluorvegy gőzalakban jött fel és cserebomlás következté
ben képződött belőle a Kassiterit és másrészt a Fluorit. Siliciumchlorürt mészre, 
magneziára, aluminföldre, berilföldre hagyván hatni, Quarc, Wollastonit, Oln'iii 
és Disthen képződött; mész és magnesia keverékére vezetvén Diopsidot kapott; 
alkálik, timföld, s mészkeverékére vezetvén Földpdt kristályok képződtek. Ha
sonló eljárással még Grdndt, Idokras, Phenakit, Éuklas, Béni, Zirkon, Wdlc- 
mit, Turmalin sat. kristályokat is kapott. — Durocher az érctelérek képződé
sénél felteszi, hogy kétnemű emanatió történt, az egyik a mozgósító (omn- 
nations motrices), melyben a fémek mint chloridok foglaltatnak, a másik a
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lekötő (émanatious lixatríces), tartalmazván egy a fémek lekötésére alkalmas 
gyököt, mi rendesen a Kén. 100°-ra melegített üvegcsőbe vezetvén PI2S és 

meg horgany-cliloridokat Pirrhotin, Sphalcrit kristályok képződtek 
(ZnCl2-fPíaS=ZnS-f-2HCl), valamint még a következő telér-ásványok:
Arzén', Ezüst, Mat/netit, Hcmatit, Barit és Arzenkobalt. — Hautefeüille sze
rint titanchlorid vagy titanfluorid gőz, vízgőzzel találkozva titandioxidot adnak 
egyszer Rutil, más körülmények között Brookit alakjában: Ti,Cl4 -f- 2H..0 = 
=TiaO,.+ «ÍCl.

GŐzhatás által szilárd testre is képzőcllietik kristályos vegyület: 
silieiumHuorid gőz, ha szilárd zinkoxidra hat, zinksilikát képződik 'Willemit 
alakjában Si2F4-f4Zn0=Zn2Si04-f 2ZnF2. A képződött zinktluorid magas hő
foknál elillan (Saint-Claire "Deville).

Nedves lít magas hőnél és nagy nyomás alatt. — Skxakmont azon 
szempontból indulva ki, hogy a telérek nagy közlekedési csatornák a felület 
és a mélység között, nem képződtek-e azokban az ásványok hővíz közreműkö
désével, mely mélységből, hol nagy nyomás s magas hőfok uralkodik, érkezik 
fel s útjában több anyagot visszahagyhat. Kísérleteinél a hővizek leggyakorabbi 
alkatrészeit (szénsav, hidrotkion, bicarbonátok s alkálikéuegek) magokban vagy 
keverve vette, s azok mellé állította azon anyagot, melyre a hatást megtudni 
kívánta. A kísérletet erős üvegcsőben 30—40 légnyomásnál vitte véghez s a 
következő telér-ásványokat állította elő: Elemek: Ezüst, Réz, Arzén. —O.vidok: 
Quare, Hematit. — Carbonátok: Calcit, Magnesit, Chalibit, Smithsonit, Kobalt- 
Nikelcarbonát, Malachit. — Sülj átok: Barit. — Kcneyek: Bealgar, Antimonit, 
Kermesit, Bismutiu, Pirit, Alabandin, Iiauerit, Chalkopirit, Sphalerit, Kikel
és Kobaltkéneg, Proustit.

Silikátok túlhevített vízgőz által. — Zárt üvegcsőbcu, melybe a víz 
és az illető anyagok helyeztetnek, Daubrée nem melegítette tovább, mint a 
kezdődő izzásig s a víz erélyesen hatott bizonyos sipkátokra: az Obsidián 
Trachit kinézésű lett üveges l oldpátokkal, míg a Sauidin a Draclienfelsi Tra- 
chitból és az Oligoklas Svédhonból látszólag nem változtak. Meleg forrásvíz
ből (Plombiercs), melyben aránylag sok az alkálisiiikát, zárt üvegcsőben, 
ugyanezen körülmények között, kristályodott Quarc rakódott le; ugyanazon 
víz Kaolinnal téve ki, ezt átváltoztatta Földpáttá, keverve kevés kristályodott 
Quarccal. Fadarabok ugyanazon csőben Antracit kinézést vették fel, míg cse
kélyebb hőfoknál Lir/nit vagy Kőszénné változtak át. A túlhevített víz a leg- 
hatályosabb ásványképző tényezők egyike. Daubrée Plombieresben a hőforrás 
táján néhány méternyi mélységben Chalkopirit kristályokat, valamint a rómaiak 
által csinált beton-bán Apóján Hitet, de csak a mész űréiben, míg a tégláébau 
Chabasit és Harmotom kristályokat talált. A beton maga némileg a Palanonit- 
hoz lett hasonlá.

vas-

Lassu kristályodás hajcsövesség által. — Frkmy a kémiai változások 
menetét lassítani akarván, az egymásra hatandó kétnemű vegyülotet külön- 

sürüségű (magában gummit, cukrot vagy gelatinát) tartalmazó folyadékba 
tette, a melyeket egymástól likacsos test vagy papir által elválasztott; máskor 
faedényt vagy máztalan porcellánt vett. Ezen a módon Barit, Colért in, Withe- 
nf, Ccruss'it, Anylesit. Éőrsavasbárium, Ghromsavasbarium, O.rálsavasmész és 
többféle kéneg kristályodott. ki. — Részletes például szolgálhat a Barit és 
Veresólomérc, melyek kétféle oldatban bekövetkező cserebomlás eredményei 
gyanánt állanak elő. A vasvitriol és salétromsavasbarium szép Baritkristályokat 
FeS044-BaN..0rt=BaS04-|-FeNo0rt; a chromsavas kálium és salétromsavas ólom 
Vercsólomércet K2Cr01-f-PbN..Ört=PbCr04-|-2KN03 ad.

féle

Meteoritek utánzása. — Daubrée foglalkozott úgy a moteorvasuak mint 
a meleorkőnek mesterséges készítésével. Meteorvasat utánozván, a lágy vasat 
phosphlirökkel olvasztotta össze és kihűlni engedte; az anyag kristályos szöve-

Szabó József. áí>v6nytftu. lö
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tét vett fel és hasonlított a természetes meteorvashoz, csakhogy a gyors kihű
lés következtében finomabb szemű lett. A meteorköveket kapta ölivin-kőzetek 
megolvasztása és redukciója által Garbón vagy Hidrogén segítségével. Meg
olvasztván az Olivin és Angit keverékét, a Vas Nikel-tartalommal vált ki, 
ezeu elemet az Olivinbül kapván, a melyben az gyakran vau meg. Hasonló- 
képen a Lherzolit és Angit keverékéből Hidrogén árammal kiválasztotta a 
Vasnak egy részét, a veres izzást meg nem haladó hőfoknál.

Az Oliviuröl észlelet után tudjuk, hogy az Serpentinné változik át, a víz 
elemeit felvevén. Ezt mesterségesen eddig nem sikerült utáuozni, de igen is az 
ellenkezőt; megolvasztván a Serpentint egy tégelyben a kihűlés után az lénye
gesen Olivin és Emtatiből áll.

Átkristályodás. — Már rég óta ismeretes tény, hogy az üvegek és 
üveges ásványanyagok, ha újból, de alacsonyabb fokra, mint a melynél megolvad
nának sőt meglágyuluáuak, hevületnek, molekulái változás következtében kris
tályos szövetet vesznek fel, a nélkül, hogy megolvadnának, tehát némileg az 
amorf-állapotból a kristályosba mennek át. (177. §.). így van ez a fémeknél 
is: a kovácsolt vas az ö kéuyszerített rostos szövetét idő folytán felcseréli 
szemcsés kristályossal s akkor törése sem horgas többé, hanem szemcsés, vala
mint szívósságát is elvesztette, a rúd szakad, az így elváltozott vastengely 
eltörik sat. Melegítés a mekanikai hatás (rázkódás, ütés sat.) ezen molekulái 
átalakulást sietteti.

b) Előfordulási viszonyok.

180. §. Az ásványok előfordulási körülményei a természetben. 
Némely ásvány igen nagy mennyiségben találtatik a természetben, 
más gyérebben, némelyik csak ritkaság.

A gyakori ásványok előfordulási körülménye kétféle : vagy egy 
magokban képeznek nagy tömeget, egész hegyeket, vagy pedig más 
ásványok állandó társaságában. A Gáléit, Dolomit, Serpentin, Gipsz 
egymagában képez hegyeket, ezen ásványokról azt mondjuk, hogy 
egyszerű kőzetek gyanánt is találtatnak. Alaki kiképződésre nézve 
ilyenkor vaskosak s szövetileg legtöbbnyire szemcsés halmazok (Calcit 
mint szemcsés márvány); de lehetnek a nagy tömeg beljében egyes 
űrök vagy repedések s azok falain ugyanazon ásványfajból fennött 
kristálycsoportok is szoktak képződni.

A Földpát, Csillám, Quarc, Amfibol, Augit egymagokban hegye
ket nem alkotnak, hanem mint összetett kőzetei képező ásványok 
találtatnak roppant mennyiségben. A Gránit nagy elterjedéssel bíró 
összetett kőzet, s abban mindenkor a Földpát, Quarc és Csillám 
társas fellépését látjuk. Ezen ásványok mint bennőtt kristályok 
vannak kiképződbe; de a Gránitnak is lehetnek egyes űrjei vagy 
repedései, melyek falán fennött nagyobb kristályok is fejlődhetnek a 
Földpátból, Quarcból, Csillámból, sőt olykor egyéb olyan ásványok
ból is, melyek nem képeznek a Gránitra nézve lényeges elegyrészt, 
hanem abban csak esetlegesen képződnek ki.

Az ásványokkal mint kőzetekkel a Geológia foglalkozik, úgy szintén, 
ásványok előfordulási körülményeivel is nagyban, itt azok csak az ásváuyleírás 
szükségletéhez mérten vázoltainak.

az
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A legnagyobb része az ásványoknak azonban nem hegvalkató, 
hanem a következő szoritottabb körülmények között fordul elő a ter
mészetben :

1. Zárvány gyanánt bennöve, midőn valamely kőzetnek nem 
képezi lényeges elegyrészét: Apátit, Magnetit igen sok kőzetben; Tur- 
malin Gránitban: Gránát Tracliitban, Csillámpalában sat. Ilyen zár
ványok vannak egyes kristályokban is: Quarcban Földpátban sat. 
(89. lap).

2. Tel évekéi képeznek olyan ásványok, melyek valamely hegység 
kőzetének nagymérvű repedését utólagosan töltötték ki, vagy egy- 
maguk, vág}7 pedig társaságban többen. így fordulnak elő nagyobb
részt a fémásványok s akkor a teléreket különösen ércteléreknek 
mondjuk; ezek képezik a bányászati míveletek tárgyát. A fémes és 
nemfémes ásványok a telérben leggyakrabban együtt találtatnak: 
egyik telérben Olomásványok, másban Béz-Kobalt sat. ásvány kisérve 
Quarc, Barit, Fluorittól sat. A teléreket olykor csupán nemfémes ás
ványok is képezhetik: Fluorit, Barit, Quarc, Kriolit, Calcit sat.

3. Féleveinek vagy lel épnél: mondjuk azon ásvány-tömeget, a 
mely Földünk szerkezetében egy-egy réteg gyanánt veszi ki magát, 
mely azonban a többi szomszéd réteggel egyidejűleg képződött ki; 
igy fordul elő a Kőszén, a Kősó, Yeresagvagvaskö, néha a Gipsz, 
•Quarc sat.

5

4. Tömzs (Stock) az ásvány tömegnek egy szabálytalan gömbded 
nagyobb mérvű alakjára vonatkozik. Az űr a hegy anyagában előbb 
képződött s az ásvány későbben jutott bele; a Chalibit szokott elő
fordulni ilyen módon, néha a Kősó, a Gipsz, csakhogy ezeknél a 
tömzs-alak esetleg valószínűbben utólagos nyomás által lett fokoza
tosan előidézve.

5. Fészekben, mint a tömzs diminutivumában, midőn valamely 
ásvány kisebb űröket tölt ki: Galmáj mészkőben.

6. Érben., midőn csak vékony repedések oldalát vonja be, vagy 
azt egészen kitölti: Galenit, Tetraedrit, Nagyágit, Bealgar, Auripig- 
ment sat.

7. Űrben (Druseuraum) különféle közetű hegységben, annak 
falait fennött kristályokkal vonván be. Az ilyen ür tölteléke néha sza
badon kifejthető és cjcoclának is mondatik (amethisztgeoda, quarc- 
geoda sat). Kisebb ür néha hólyagnak s az abba utólag berakodott

' anyag mandolakőnek neveztetik.
8. Kivirágzásként a föld vág}' italában valamely kőzet fel

színén : Keserűsó, Kősó, Timsó, Szoda sat. A kivirágzás minden
kor arra mutat, hogy az ásvány a felület alatt vízben van feloldva;

16*
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és itt ismét azon kérdés adja elő magát, hogy a kivirágzó ásvány 
olyan-e, a mely a viz által egy készen álló telepből oldatik fel, pél
dául a sókivirágzás rendesen sótelepek közelségére mutat; vagy pedig 
olyan, hogy a kivirágzó ásvány nem képez telepet, hanem apródon- 
kint, de folyvást azon a helyen képződik, a mely esetben a képező 
tényezők derítendök fel; így képződik folyvást a Kesersó olyan ás
ványokból, a melyekből annak egyes alkatrészei előkerülhetnek; épen 
így a Szoda is.

Budán a keserű víz képződésének körülményei. A Gellert- és Sashegy fó 
anyaga Dolomit, ezt borítja agyag s márgaréteg. melyben bennött Pirit van. 
A Pirit az Oxigén és Víz behatása következtében Limonittá változik át s mint 
ilyen nagyrészt a Pirit-alakot megtartva visszamarad. Az elbocsátott kénsav a- 
Dolomitból kiűzi a szénsavat s képez a CaO-al Gipszet, a MgO-al Epsoiüitet. 
A Gipsz mint csekély fokban olvadó test vékony rétegekül válik ki a mnrgá- 
ban, míg a könnyen olvadó Keserűsó az esővízzel lefoly, s a földalatt elterül.

A Szik só képződésének körülményei a Duna s Tisza vízválasztó feusíkjá- 
nak keleti lejtőjén. A kőzet homok, ennek kisebb nagyobb szemei között felette 
sok Földpát van, még pedig a vegyelemzés kimutatása szerint Labradorit. 
tehát mésznátronfoldpát. A szénsavasvíz kihúzza a meszet és a nátront, amav- 
val Mészkövet képezvén, mi közel a képződési helyhez lerakódik s Ceglédtől 
kezdve Szabadkáig követhető; míg a könnyen olvadó szénsavas nátron a 
vízzel tovább foly s a szikkasztó szelek Itatása következtében a felületen kivi
rágzik.

9. Lengnie! gyanánt képződnek ásványok vulkáni működés 
következtében: Kén, Arzenit, Hematit, Kősó, Szalmiak, sat.

10. Utólagos vág}* másodlagos fekhelyen találtatnak olyan ás
ványok, melyeket az eredeti kőzet törmeléke, vagy porladéka közt 
lelünk, úgy mint kavicsban, homokban (mi maga is Quarc, Mészkő, 
Dolomit, Földpát sat. törmelék lehet) agyagban, televényben sat. így 
lelhető az Arany, Platina, Gyémánt, Bubin, Zaphir sat. s ekkor mosás 
által nyeretnek.

Az előbb említett körülmények az ásvány termőhelyei, olt az ásvány 
folyvást tovább képződhetik, a másodlagos fekhely csak lelőhely, itt az ásvány 
tovább nem képződik, ellenkezőleg, kopásnak lévén kitéve, fogy.

11. Vízben feloldva is fordul elő több ásvány és ekkor a vizet 
ásványvíznek mondjuk. Egyszer csak egy, másszor több ásvány lehet 
abban feloldva. A sóforrásokban csupán Kősó van, a keserttforrások- 
ban uralkodókig lehet az Epsomit vagy Glauberit felolvadva. A Kősó 
legnagyobb tárháza a természetben az óceán, és minden sótelep 
egykor abból elszakadt öblök kiemelkedése következtében képződött.

187. §. Paragenezis. Sukcessio. Ezen kifejezések az együtt kép
ződő ásványokra, és azok között a képződés idő szerinti sorára vonat
kozik. Az együtt képződés nagyban a helyszínén dönthető el tökéle
tesebben, de olykor egyes kézi példányokon is határozottan ész
lelhető.
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A paragenezist magában többször állapíthatjuk meg, de vele 
együtt a sukcessiot nem mindig. A paragenezis minden vaskos aggre- 
gátnál is kitűnik, a sukcessio biztosan csak akkor, ha a képződésür 
még nincs betelve és az oldalán az ásványok fennőtt kristálycsopor
tokban láthatók. A sukcessionál tehát arra figyelünk, hogy egy ásvány 
nincs-e a másik fölé nőve, ha ez nem tűnnék ki, akkor arra nézünk, 
váljon egy kristálynak nem volt-e más ásvány kristálya útjában. Tanul
ságos például szolgálhat Kapnikról az Antimonit, melynek törékeny 
tükristályai keresztül hatolnak az erős Barit kristályok testén. Itt a 
paragenezis szerint annyit mondunk, hogy együtt képződtek az Anti
monit és a Barit, de a sukcessiot is biztosan megállapíthatjuk: előbb 
képződött az Antimonit és képződésének megszűntével jött oda a 
baritanyag. A Baritban (Kapuik) olykor Bealgárt látunk, de olyan 
viszonyok között, hogy csak a paragenezist állapíthatjuk meg, a suk
cessiot nem.

Minden viszonyok között érdekes a paragenezis fejtegetése, de 
sehol sem fontosabb mint az ércteléreken.

Selmecen, főleg a Spitalertelér, (le a Teréz-, Bieber- és a Grünertelér- 
ről vett példányokon Fessl állapította meg a paragenezist azon eredménnyel, 
hogy több ásvány de különösen a Quarc és a Calcit ismétlődve képződött, e 
kettő között azonban a Quarc válik ki annyira, hogy a telérásványok kikép- 
ződési korában az egymást követő rétegei szerint négy időszakot külöuibözte- 
tünk meg, mindegyikhez azon ásványokat számítván, melyek a megillető quarc- 
réteggel összenőve fordulnak elő. Az ötödik időszakba olyan ásványok tartoznak, 
melyek a negyedik időszaki Quarc fölött vannak és más ásványtól többé nem 
boríttatnak.

I. Az első a legrégibb időszakban a Quarc vaskos, legtöbbször sötét vagy 
veres (sinopel, helyi néven). Benne hintve fordul elő Galenit, Pirit, Sphalerit, 

•Chalkopirit, Arany*.

II. A második időszak Quarca kistályos, kevés sinopel azzal még talál
kozik, azonkívül vaskos Galenit, Pirit.

III. A harmadik időszak Quarca is kristályos, abból színtelen vagy 
ibolyaszínü egyének válván ki. Ezen Quarc alatt vau vaskos Galenit, Sphalerit, 
Pirit, Chalkopirit és Quarctól befogva Steplianit

IV. A negyedik időszakban a fémércek a harmadik időszak Quarca fölött 
kristályokban képződtek ki: Galenit 00O00, s hozzá gyakran 0; Sphalerit 
Tetraéderben, Chalkopirit Piramis és Spheuoiddal. A Sphalerit vagy sárgásbarna 
vagy fekete. A sárgásbarna minden időszakban követi a Galenitot és enuél 
fiatalabb; a feketét csak a legrégibb időszakban találni. További ásványok 
f*arit> Cinnabarit, Argentit, mi esetenkint hajezüsttel fordul elő. Ezen érceket 
követte ismét Quarc, s ez azokat be is burkolja. A Barit Sphaleriton ül, vagy 
zárvány Dolomitban. A Barit- és Quarccal egvkoruan itt Calcit s mellette néha 
oiderit is képződött.

V. Az ötödik a legutolsó és így a jelennek megfelelő időszak ásványai a 
Dolomit mint Barnapát, a Gipsz, a fémsulfátok és hidrosulfátok.
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c) Az ásványok elváltozási körülményei.

188. S- Metamorfia. — A bizonyos körülmények között létre? 
jött ásványról nincs ok feltenni, hogy az meg nem maradhatna 
ugyanazon állapotban bármely időig is: de valóságban a dolog úgy 
áll, hogy a létezési körülmények megváltozhatnak, s ekkor az ásvány 
is elváltozik. Ezen elváltozást oly tényezők idézik elő, melyek az 
ásvány körül a legnagyobb mennyiségben vannak elterjedve, s melyek 
e hatást nemcsak arra, hanem a környezetre is nagy mérvben kiter
jesztik. így tekintve az elváltozás különösen raeíamorfiúnak nevezte
tik s azzal a Geológia foglalkozik tüzetesen; minthogy azonban az a 
kőzetalkotó egyes ásványokon megy véghez s gyakran közelebbről 
csak az ezeken tett tanulmányok által határozható meg, kell hogy az 
Ásványtanban annál inkább szóljunk róla, mert az egyes ásványokon 
exakt módon itt állapítható meg.

Az elváltozást előidéző kémiai tényezők 1. a lég Oxigénje, Szén
sava, Vízgőze (az ú. n. légbeliek vagy atmospheriliák); — 2. a föld- 
felületen lévő és lefelé szivárgó Víz mindazon testekkel, melyeket 
feloldva tart; ezek közt gyakoriabbak C02, a szerves testek rothadása 
által képződő különféle vegyek; (K, Na) CO:{, (Mg, Ca, Ee) C03; (Na.,,. 
Mg, Ca) CL; (Na.,, Mg, Ca) SOv; Kovasav; (Na, Mg, Ca) SiÓ2 sat. 
A tengervízben mindezek meg vannak, az ásványvizekben még kon
centráltabban, sőt egyebek is, mint B208, Cu, Br, J, ELS sat. Végre 
a Föld mélyéből kifelé tóduló gőznemek CO.>, ELS, CÉL, vulkánok 
közelében HC1, S0.2 sat., ezeken kívül valószínűleg több elemnek, 
nevezetesen Fe,Mg, B, Sí, Al-nak sat. illékony kén-, chlor-, fluor-s 
egyéb vegyei.

1;

I

Víz hatása az ásványokra általában. — Bogkrs testvérek több ásványt 
alakban tiszta víz- és aztán szénsavval telített víz hatásának,tettek ki por

ú. m. különféle Földpátot, Turmalint, Csillámot, Lencitet, Ampliibolt, Piroxeut, 
Epidotot, Axinitet, Gránátot, Prehnit, Zeolit, Steatitet, Serpentint, Chloritet 
sat. A tiszta víz lassan hatott reájok, ámbár észrevehetőig; a szénsavas ellen
ben némely esetben a mint a szűrőn átment, már az első csöppekbeu tartal
mazott kimosott alkatrészeket, több idő után pedig minden ásványfajból annyit 
olvasztott fel, hogy elemzés alá venni s megmérni lehetett. — Némely Zeolit- 
egészen felolvadt, más ásványokból kovasavas alkálik, földek és fémoxidok mo
sódtak ki. Legkönnyebben szenvednek bomlást a mész- és magnesiasilikátok.

Daubrée a tiszta víz hatását próbálta Ortoklasra KAlSi308. Hengerbe 
tette darabokban és annak forgatása által a darabok apróra zúzódtak. S napi 
hatás után a K tartalom 8%, valamint SiO(J is ment át a vízbe; a szénsavas 
víz hatása kisebb.

Hogy e hatása a víznek sokkal nagyobb, ha meleg és nyomás segíti elő, 
tehát ^.nnál erélyesebb, mentői nagyobb mélységben történik, azt is lehet némely 
kísérletek után következtetni: Forcuhammer Földpátot Kaolinná változtatott- 
papin-csuporban 23 atmospherai nyomásnál és 177° B hőfoknál; Sciíafháutl 
papin-csuporban magasabb hőfoknál kovasavat olvasztott fel vízben, mely a 
nyomás megszűntével quarckristályokban vált ki; Sorby kimutatta, , hogy 
homokszemek kovasav oldatban és nyomás alatt nőnek és kristályokká egé-
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szednek ki; AVöhleh 10—12 légnyomásnál, 180—190° hőfoknál Apophillitet 
olvasztott fel tökéletesen.

Kísérletek és tapasztalatok nyomán összeállítjuk azon ásványokat és kö
rülményeket, melyek a víznek alkatrészeket szolgáltatnak.

1. Szénsavat fölvesz az esöviz a levegőből, fölveszi mindenféle víz a rot
hadó szerves testekből, szén telep szomszédságában ezekből; szolgáltatják továbbá 
legbővebben a vulkánok, és több szénsavas ásvány, ha erősebb savakkal jön 
érintkezésbe. így többi közt a kénvegyek gyakran változnak el úgy: hogy 
hidrothiousav szabad lesz, ebből a S a légen kénsavvá oxidálódik, és a mészkövet 
CaO, CO._, belőle a szénsavat kiűzvén, Gipszszé alakítja át CaSOj-f-HoO. Ha- 
sonlóképen kénsavvá lesz a vulkánok közelében sok helyt szakadatlanul tóduló 
kénessav, és a mészből épen úgy szabadítja ki a szénsavat. A melegforrások 
csekély mennyiségű kovasava is képes a mészkövet felbontani szénsavra, mely 
elszáll, és mészföldre, melylyel kovasavas meszet képez.

2. Meszet szolgáltatják a víznek: Calcit, Aragonit. Gipsz, Apátit, melyek 
nagyobbrészt abból állnak, azonkívül :

Wollastonit 
Idokras
Gránát (némelyik) 30 «
Epidot 21 «
Pirosén (némelyik) 20 <t
Skapolit 20«
Axinit 20«
Auorthit 15 a

3. Kálit: Leueit 21%, Ortoklas 12% más Földpátok kevesebbet.

Biotit
Neplielin 5 «
némely Turmalin és Skapolit.

Amphibol 
Labradorit 
Allanit 
Margarit 
Andesit 
Oligoklas 
Kagylók és 
Csontok sat.

12%46%
33. 11 «

10 «
10 «
5 « 
3 «

S%Phlogopit G—10% 
Lepidoilit 4—10 « 
Muskovit 9 «

4. Nátront: Kősó, Nephelin vagy Eleolith 1G, Albit 10, Akmit 10 és 
Oligoklas S%; más Földpátok kevesebbet, némely Skapolit 5%, ezen kiviil 
némely Turmalin, Csillám, Analcim és Zeolitek.

A Nátron gyakori a Gránitban, Sienitben, Trachitban, s egyéb vulkáni 
kőzetben, valamint a tengerben.

o. Magnexiát: Chondrodit 55, Chrisolit 50, Serpentin és rokonai 40, 
Phlogopit 26%.

Chlorit
Talk vagy Steatit 
némely Amphibol 20—30 «

20—25%
20«
18.

keveset a Gránát, Idokras, Epidot sat.

némely Pirosén
Spincll
Biotit

33%
33 «

Iolit 10 «

G. Korasavat: Quarc és a silikátok.
7. Kent cs kénsavat: Gipsz és egyéb sulfátok; úgy szintén a vas- és egyéb

kénvegyek.
S. Phosphorsavat: Apátit, mely sok kőzetben megvan, azon kivül cson

tok, kagylók, klárisok és a televény. »

189. §. Pseudomorfia. — Midőn az anyag lassú elváltozása külö
nösen egy ásványkristályra vonatkozik, pscudomorfiának mondatik. 
Pseudomorfa (álkristály)’ az, melynél az alak megmaradván, az anyag
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fokozatosan úgy elváltozott, hogy szerinte más alakra, s viszont az alak
ról más anyagra kellene következtetni.

Ezek tehát a szóló bizonyítókai nemcsak az elváltozásnak álta
lában, de az elváltozás minőségének és történetének is egyszersmind. 
Az elváltozás lehet befejezett, de lehet olyan is, melynél az eredeti 
állapot még részben meg van. A természetben nem ritka eset, hogy a 
fokozatok egész sorát találjuk, kezdve a teljesen éppel s végezve az 
egészen elváltozottal, a kristályalak megmaradván, de ez utóbbi eset
ben fényt vesztve, amott eredeti fényével.

Néhány esetben sikerült a pseudomorfiát mesterségesen is előidézni, de 
a legtöbb esetben úgy látszik, hogy a hosszú idő az, mi azok előidézésében 
lényeges szerepet játszik, és ennek nem alkahnazliatása a laboratóriumi kísér
letet meghiúsítja.

Beosztás. A képződési módra nézve Blum * szerint két csopor
tot lehet megkülömböztetni: egyik az átváltozási pseudomorfák (Uin- 
wandlungs-Pseudomorphosen), midőn az eredeti és az elváltozott 
anyag között valamely alkatrész által vegytani összefüggés van; a 
képződést tehát vegyi folyamat idézte elő; másika az eUolásipseudo
morfák (Yerdrángungs-Pseudomorphosen), midőn egyik ásvány anyaga 
a másikét mekanikailag tolta el.

I. Az átváltozási pseudomorfák háromfélék.

a) Alkatrész-vesztés állal, midőn az ásvány valamely alkatrésze 
eltávolodik s a megmaradó az előbbi alakot néha észrevehetőleg 
összezsugorodva megtartja. Veresrézérc CiijO elveszti az Oxigént, s 
likacsos felületű Bézzé változik Cuprit alakjában. Knop mesterségesen 
utánozta az által, hogy a Cupritra híg kénsavat engedett hatni 
CuaO+HqSO^Cu+CuSO^+HjO ; a rézsulfát az oldatba ment. Ha
sonló a Hematit pseudomorfája Magnetit után, ha ezen utóbbiból 
szénsavas vízzel a vasoxidult kihúzzuk. Ilyenek:

Galenit Bournouit 
/-/eteroniorph it Plngiou i t 
Maynetit Heuiatit 
(piarc Heulandit és Stilbifc 
StCf/hanit Polibasit 
Szalonnak/! Amphibol 
WiHenrit Hemiraorpkit 
Anhidrit Gipsz

utánutánAntimon Antimon virág 
Argentü Pirargirit 
Brookit Titán it 
Calcit Gaylussit 
Chalkosin Chalkopirit 
Cávellin Chalkopirit 
Diffthen Andalusit 
Évi dót Gránát
Ezüst Brómezüst, Stopbanit, Pi- 

rargirít

'•c Legkimerítőbb munka: «Die Pseudomorphoscn des Mincralreichs*
B. Blcm (Stuttgart 1S4?3). (Nachfcrag 1SÍ7. Dritter Nachtrag 1S63. Viortor Nacli- 
trag 1870). A mellékelt jegyzékek ezen utóbbi munka szerint vannak közölve, 
hol a részletes leírás foglaltatik. Ezen kívül Geinitz, Volgeií, Roth foglalkoznak 
ezen tárgygyal.

vou
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b) Alkatrész-felvétel állal. Ezeknél a térfogat nagyobbodásánál 
fogva az eredeti kristályalak tökéletlenül marad meg, például az 
Argentitnél Ezüst után. Anliidrit CaSOt fölvesz vizet s lesz belőle 
Gipsz CaSO.t+2H;lO, Anliidrit alakjában. Magnetit FeO, Fe203 felvesz 
Oxigént s lesz belőle Iíematit (Martit) Fe203, Magnetit alakjában. 
Ilyenek:
A ntiinonvirág Auti m ou 
Anglcsit Galenit 
Anlentit Ezüst 
Chalkopirit Chalkosiu 
Cuprit Kéz 
F.rubescit Chalkosiu 
Gipsz Anliidrit 
Lwwnit Hematit

c) Az alkatrészek kicserélése által, midőn az ásvány némely 
alkatrészt elveszt, mást felvesz. Ez leggyakrabban fordul elő.

Blum a következő jegyzéket adja:
Álhit Laumontit és Wernerit után 
Amphibol Angit «
Anti inon virág Autimonit és Ker- 

mesit «
Analcim Leucit «
Aragonit Gipsz «
Barit Witherit és Baritocalcit «
Bismut-okkcr Bismutin és Aikiuit «
Braunit Vivianit. «
Cacholong Quarc t
('(licit Anliidrit, Gipsz, Pektolit 

és Apophillit «
Chalcedon Datolit «
Chalkopint Tetraedrit «
Cldorit Földpát, Axiuit, Turrna- 

lin, Gráuát, Idokras, Broncit 
és Amphibol, «

Cerussit Galenit, Olomvitriol, Plios- 
genit, Leadhillit, réz- és ólom- 
vitriol «

Ch'uokolla Ckalkopirit és Tetra
edrit «

Cimolit Augit «
'Csillám Korund, Audalusit, Dis- 

then, Földpát, Wernerit,
Turmaliu, Gránát, Idokras,
Angit, Amphibol, Cordierit,
Orthit «

Csillám és Quarc Berill «
Dolomit Calcit «
Épülőt Wernerit, Ortoklas, Oli- 

goklas, Labradorit, Augit,
Amphibol «

Fhiorit Calcit «
Földpát cs Nép h el in Leucit «
Cralenit Piromorphit «

Malachit Kéz és Cuprit 
Melakcmit Cuprit 
Pirargirit Argentit 
Bézlazur Cuprit 
Tkorit Orangit 
Uránokker Urán in 
Vasoxid Magnetit

utánután

utánGöthit Pirit 
Gipsz Calcit 
Tíausmannit Mangauit 
Hematit Gránát és Magneskéneg « 
Jaspis Augit és Amphibol «
Kaolin Földpát, Porcellánpát, Leu

cit és Berill «
Kakoxenit Vaspát «
Kermcsit Autimonit és Plagiouit «
Kobaltvirág Smaltit «
Kovaréz Kézlazur «
Kovasavhidrát Sanidin «
Köveid Topáz és Földpát «
Lihenerit Nép bel in «
Limonit Aukerit, Malakolitli, Grá

nát, Pirit, Markasit, Skorodit 
Pliarmakosiderit és Vaspát «

Magnetit Vaspát «
Malachit Chalkosiu, Azurit, Chal- 

kopirit, Tetraedrit «
Markasit Pirrhotin «
Melakonit Chalkosiu «
Minium Galenit és Cerussit «
Mesotip Oligoklas és Ncphelin «
Mispickel Pirrhotin «
Nakiit Prosopit «
Kephelin Mejonit «
Oligoklas Leucit «
Opál Augit ^ «
Ortoklas Analcim, Laumontit és 

Prelmit «
Parasit Boracit «
Pinit és Csillám Labradorit, Pi- 

rophisalitli és Ncphelin «
Prelmit Analcim, Mesotip, Lau

montit és Leouhardit «
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I ^'eudoapatit Apátit 
1'irojdiillit Pistiién 
Firolmit Mangauit 
1‘iromorphit Galenit és Cernssit «
leendőtriplit Triphiliu *
JRezlazur Tetraedrit *»
Sanidin Leucit «
Seladonit Ampliibol és Angit «
Scheelit Wolframit «
Schiller]iát Angit «
Steatit Magnesit, Chiastolitli, 

Pistiién, Conzerauit. Föld- 
pát. Pirop, Malakolith, Am- 
pliibol «

Stiblith Antimonit «
Szalonnakő Keserpát, SpineU, 

Qnarc. Andalnsit, Chiasto- 
lith. Topáz, Földpát, Csil-

után lám, Wernerit, Tnrmalin, 
Stanrolit, Gránát, Idokras, 
Angit

Scipentin Spinell, Csillám, Grá
nát, Angit, Ampliibol, Chriso- 
litli és Chondrodit 

Stilfmosidérit Vivianit 
Tu r mai in Földpát 
Yauquelinit Piromorphit 
Vasoxid Pirit, Clialibit és Pliar- 

macosiderit 
1 asritriol Pirit 
Vili amit Chrisolith 
Wernerit Idokras és Epidot 
Withent Barit 
Wolframit Scheelit 
Wulfenit Galenit

után

II. Az eltolási pseudomorfák kétfélék.

a) Beburkolds által (Umhüllung), minek következtében az egyik 
ásvány anyaga olykor eltávolodik s űrt hagy vissza, melyről az alakot 
megismerjük. Barit-kristáJyok Quarcburok űrjében.

b) Helyettesítés által (Ersetzung), midőn az eltolás az eredeti 
anyag valamely pontján indul meg, és fokozatosan halad, míg végre 
az egész régibb anyag eltolatott. Kősó alakjában Anliidrit, Gipsz 
Polihalit mindig érdes felülettel s kevés fénynyel. Ilyenek :

után utánGöthit Barit és Calcit 
Jjausmannit Calcit 
Kalamin Calcit, Keseipát, Gale

nit, Flnorit és Piromorphit «
Kantról Chalkopirit *
Kocaréz Libethcnil és Cernssit «
Kőrelö Flnorit, Apátit, és Wolf

ramit «
Kasai térit Földpát n
Limonit Barit, Flnorit, Gipsz, 

Calcit, Dolomit, Qnarc, Comp- 
tonit, Berill, Sphalerit, Ga
lenit, Piromorphit, Cenissit 
és Vörösrézére 11

Markosát Barit, Flnorit, Calcit, 
Dolomit, Galenit, Wolframit, 
Argentit, Stephanit és Pi- 
rargirit f *

Magnetit Csillám, Sphen és Pe- 
rowskit

Malachit Calcit, Kalamin és Ce
rnssit *

Maru/anit Calcit *
Mvqnckel Stepbanit *

Allophan Aznrit 
Anhidrit Kősó 
Apátit Vasvitriol 
Asbolan Calcit 
Azurit Keseipát
Calcit Barit, Flnorit, Földpát, 

Gránát, Augit, Cernssit 
Chat hősin Galenit 
Ckálkopint Nagyágit 
Chalcedon Barit, Cölestiu, Flno

rit, Calcit, Keseipát, Anti
monit, Piromorphit és Chal
kopirit

Chlorit Flnorit, Calcit, Qnarc, 
Magnetit, Hematit, Vaspát 

Cerussit Barit, Flnorit és Calcit 
Dolomit Barit, Flnorit, Anliidrit 

és Cernssit
Dolomit cs Steatit llmenit 
Fluorit Barit 
Földpát Calcit 
Gipsz Kősó 
Galenit Calcit 
Graphit Pirit
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russit, Hematit, Pirit, Vas
pát, 'Wolfromit és Mészpát után 

Héz Aragonit «
Bhodochrosit Calcit és Galenit «
Smithsonit Fluorit és Calcit «
Sphalerit Calcit «
Stilpnosiderit Maguesit, Smith-

souit és Vörösrézére «
Szalonnakó Barit «
Szanűiő Barit, Fluorit, Calcit,

Csillám és Vaspát -
Tajték Calcit
Vasoxid Barit, Fluorit, Auhid- 

rit, Calcit, Dolomit és Pi- 
romorphit «

Vaspát Barit, Fluorit, Calcit, 
Aragonit, Dolomit, Galenit «

Zinobcr Maguesit, Pirit, Tetraedrit «

Készlotes hatása a víznek a pseudomorfák képződésénél. — A víznek 
és a benne feloldva lévő alkatrészeknek részletes hatása az álkristályok elő
idézésében, a mennyire tapasztalatból tudjuk, a következő:

1. A szénsava.%• víz: aj Felolvasztja a Calcitct CaC03 és képez pseudo- 
morfúkat eltolás által. Innét Vaspát FeC03, Dolomit MgC03-j-CaC03, Smitli- 
sonit ZnC03, Barit BaS04, Quarc sat. Calcit alakjában.

h) Hat a Labradoritra és a mészföld-tartalmú földpátokra, a meszet, mint 
CaC03 elviszi, s az űrökben lerakja. Innét Calcit — mandola-kö rémei}’ szik
lában. — Ha a CO., nem elegendő az egész CaO mennyiségnek eltávolítására, 
része miut mészsiílkát válik el: innét WoUastonit. Pia a mészszel altunin- 
hidrosilikát vegyül: a zeolithek. — Az alkalis Földpátoknál a kevés szénsavat 
tartalmazó víz, azok egy részét mint szénsavas — mást mint kovasavas alká
likat viszi el, s visszahagy Kaolint.

A Kaolin 2H20 . AL03. 2SiO„ képződést az Ortoklasból K20. Al.,Or GSiO.. 
a következő egyenlet világosítja meg: K.,0. A1203. 6Si0t,-J-C0.:-r2Hi0=2H20" 
AIo03. 2SiO„-f- KoC034~4íSíO„. A sok anyagvesztés okozza, hogy az elválasztási 
termény, a Kaolin oly laza"

c) Hat Üli mire 3(Mg,Fc)0,S03 elviszi a FeO és kevés MgO mint Car- 
bonatokat. Innét Serpentin, Olivin alakjában. Maguesit MgC03 miut egyike a 
vegybomlás eredményeinek rendesen Serpentin közelében található. A kémiai 
egyenletben egyszerűsítésből a Fe elmarad. 2(MgO. Si0.,)4-C0.,-}-2Ií«0=2H..0« 
MgO. 2Si02-f MgC03.

dj Hat a Tremolitra CaO. 3MgO. 4SiO„, melyből Stcatit lesz ID>0.3MgO, 
•tSiO.. az egyenlet CaO . 3MgO. 4Si0.,+C0o+H20=PI.0.3MgO . iSi0.,4-CaC03. 
A víz a Calciumot miut bicarbonátot tovább viszi.

2. Szénsavas Kfi vágj/ Na.,0 vízben oldva: a) P'lváltoztatja a Fluoritot 
CaF2, főleg melegben, eltolás s helyettesítés által. Innét Calcit Fluorit alakjá
ban." h) Hat Uaritra BaO,SOa melegben, s képződik elfolyó K.>0,S03 vagy 
Na„0,S0., és Witherit BaO,C02. Innét Witherit, Barit alakjában. Hat a Gipszre 
CaÖ. S03-f 2Ii20 azt Aragonitra CaCOa változtatván, a képződő nátriumhidvo- 
sulfát a vízben maradván. CaS04.2PLO Na.,C03 = CaC03 Na2S04.2ILO. 
c) A Mészsilihátakat elváltoztatja Calcitre.x d) "Hat a Piro.rcnre: mész helyét 
részben az alkálik foglalják el. Innét Augít alakjában Züldföld. ej Szintiig}* hat 
a Skaj/olitra, innét Csillám Skapolit alakjában, f) Hat a tiin földes Amphibolra: 
az alkálik maradnak, a mész elmegy. Innét Csillám Ampliibol alakjában, g) Hat

utánOpál Calcit
Pharutákul ith Iíealgór
Mihalit Kősó
Psilomchni Barit, Fluorit, Cal

cit, Pharmakosidcrit 
Polianit Calcit 
Prasem Calcit 
Prehnit Calcit
Pirolasit Calcit, Dolomit és 

Smithsonit
Pirit Bánt, Fluorit, Calcit, Ara

gonit, Dolomit, Quarc, Argen- 
lit, Stephanit, Pirargirit és 
Polibasit

Quarc Fluorit, Auhidrit, Gipsz, 
Apátit, Calcit, Baritocalcit 
Keserpát, Scheelit, Smitkso- 
uit, Kalamin, Galenit, Ce-
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Apátitra Innét Calcit, Apátit alakban, h) Natroubicarbouát liat a kénsavas 
mészre, s elváltoztatja Calcitra, lia gyenge az oldat, — Aragonitra, lm kon
centrált.

3. Kovasavas alkati vízben feloldva: a) Mészcarbonátból képez kénsavas 
alkálit, Calcitot és Quarcot. Innét Quarc-mandolakő; innét Quarc, Calcit alak
ban. b) Kovasavasbarit-vldatből kénsavas maguesia, káli vagy nátron, Baritot 
választ ki.

emeli.
Kovasav oldata sokszor átjár más ásványokat s azok kemény ségi fokát

4. Kvttcd szénsavas vívsz vízben oldva: ’a) Vegybontja az alkati síi diáto
kat, s képez mészsilikátokat, szénsavas alkálit és Quarcot. Innét szabad Quarc 
a sziklafajokban, b) Felolvasztja a Fluoritot, mely másutt újra kristályodba!ik. 
c) Hat a kénsavas vasra FeO,S03, képződik Gipsz CaO,SOr>. Vaspát FeO,CO„, 
vagy ebből oxidáció által Limohit Fe„03, H„0. d) Hort/ktíiet/re hatván, képez 
Smithsonitet ZnO,CO.„ ej Kénsavas Matfnesiára hatván, képez Dolomitot CaO.COy 
-4-AIgO,CO., és Gipszét Ca0,S03-f 2H..Ó.

5. Kénsavas mész Ca0,$0-2 H.,0 feloldva: a) Vegybontja a Witherithct 
BaO,CO._. közönséges hőfoknál. Innét Barit. Witherit alakjában, b) Hat a Mát/- 
nősítve MgO.CO.,, képződik Kesersó MgO,SO„ és Calcit CaO,CO... c) Hat a Kova- 
savasstrontiánra, képződik Cölestin SrO,Sü._, és Mészsilikát. ti) Szerves anya
gok iFeO.CO., jelenlétében) az oldatban lévő kénsavasineszet Oxigénjétől meg
fosztják.

(3. Kettőd szénsavasniaipiesia MffOfíCO.. oldata: a) Hat a Calcitra s képez 
Dolomitét CaO,C(X.4-MgO,CO,.. Innét Dolomit. Calcit alakban, b) Hat a Gipszre 
Ca0,S024-2H..0, s képez Dolomitét. Innét Dolomit Gipsz alakban.

7. Kovasavasiiiat/nesia vízben oldva: a) Hat szénsavasmaf/nesiáva Mg0,C02, 
(a Dolomitbau is, Nyustya, Gömör) képez Steatitet. Innét Steatit MgO,SiO.,4- 
H„0, Magnesit alakban, b) Hat Spinedre MgO,ALO., s képez Steatitet. Innét 
Steatit, Spinell alakban.

S. Ki'ttodszénsavasvas Ve(J.2CO„ vízben olilva: a) Hat Phosphoi'savas- 
jiiészre s képez Vivianitet 3FeO,PO. -f Sli^O. b) Mészsitikátra s képezi a sokféle 
Vasmonoxid FeO Silikátokat: Hisingerit,’ Chloropeit sat.

testek befolyása9. Hidrothionsav rat/i/ vepj/ei vízben oldva: a) A szerves 
által Ként raknak le. b) Kénessav által szintén Ként adnak, c) Oxigen-fölvétel 
által részint Kénsavat adnak, részint Kén rakodik le. A Kénsav a Calcitet- 
vagy Gaylussitet (Na-F Ca)0, C024-5H„0. Gipszszé változtatja. Innét Gipsz, 
Calcit- vagy Gaylussit-alakban. Ugyanez a Kénsav vulkáni vidéken az Augitot, 
Földpátokat sat. végkép vegybontja, s képez Hialitet, Quarcot s különféle sili
kátokat. elj A fémek szénsavas-, vágj’ elilorvegyeit kénvegyekre változtatja. így 
képződik Cerussitból PbO,CO„, Olomkéneg PbS sat.

Oxát/en-fölvevcs következtében legtöbbször víz együttes jelenlétéljen : a) Több 
fém raonoxidja BO, mint a vasé, mangáné nevezetesen, többnemü s magasabb 
oxidáciofokozatra képes víztartalommal és a nélkül. Ezt ásványokon rendeseu 
a színváltozás által lehet észre venni. A monoxid színe világosabb, a sesqui- 
oxidé sötétebb. _

így lesz a Siderit FeO.COs Limonittá 2Fea03.3H.0.4FeC0n+20-f 3JE£p 
=2Fe2O0. 3H..04-4C0... A szénsav elillan, minthogy az á ferrihidroxiddal nem 
képez 'vegyek'

b) Kén- és arzenvegyek kénsavas és arzensavas vegyekké lesznek, 
így képződnek a fémhidrosulfátok a bányákban, a melyek aztán az 

onnét elfolyó vizekben találhatók: vasvitriol, rézvitriol, zinkvitriol sat.
Ezen hatás fokozódik carbonátoldat jelenlétében. Példa:
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a G a lenit PbS ol változása Cérnáittá PbCOr 
PbS-|-404-Na2C03=PbC0n+Na..S04. '

Pirit FeS., elváltoztatása Göt/iitre Fe.,0„.H20.
2FeSa4- 1504-11.0 4-4N a2C03=Fe20r/H2'0 4-4Na2S04 4- ICO...

Oxiqcn-vesztes következtéim: szerves testek rothadásba mén vén át, kör
nyezetektől igyekeznek Oxigént elvenni, s ez sok átalakulásra szolgáltat alkal
mat. így a Vas-sesquioxid Fe.,0;l részben elvesztvén Oxigénjét, lesz Vasmonoxid 
FeO, melyből szénsav hozzájüttével lesz Sphcrosiderit Fe0,C02. Kénsavasvas 
és Kénsavasmész sat. szerves testek által desoxidáltatva adnak Piriiét, Cal- 
citot sat.

1 íz fölvétele altul szintén többször történik az anyagban változás. így 
az Auhidrit CaO,SO;l vizet vevén fel, átváltozik Gipszre CaO,SO.,-f 2H..0; Ko- 
ruud A1.,03, Diasporra A120;., H20.

Úgy más ásványok’is, nevezetesen kovasavas vegyek képesek különböző 
mennyiségű vizet felvenni, mi által elmállásuk s átalában egyéb változásuk 
annál hamarább következik be.

Példa bonyolodottabb pseudomorfiára, melynek eredménye nem csupán 
kémiai, hanem azzal együtt kristályoptikai tanulmányokkal éretett el. Ez a 
S/todumen (Brancheville, Connecticut), mely Biujsh és E. Dana szerint már 
magában nem egynemű anyag, hanem két ásványfaj keveréke : ezek a fi. S/mj- 
(lumen (1), és a Cimatolit (2).

A fi. Spodumen sem egyszerű, hanem keveréke Aliit-nak és Eukriptit- 
nak egy új Li ásványnak (mely önállóing nem is ismeretes); a Cimatolit ke
veréke Aliit- és jl/wíA'or/t-nak.

A következő hat formula az elváltozások egész sorát tünteti ki:

2 [Lia Ab, Si4 012] = [Li2 Ala Si2 08 -f Ka2 Al,. Si, 01Ö) fi Spodumen (1)
= Eukriptit -f-
= ((IvH).,A12Sí20k4- Na3Al.,Si(1Ow| Cimatolit (2) 

Muskovit + Albit
= (KH),Al2Si2 
= Muskovit

A Spodumen elváltozását fi Spodumenrc natriumcarbonat-oldatnak kel
lett megindítani (1). Későbben K-oldat jött s az Cimatolitra változtatta (2), 
vagy a (3)-ra.

Az Albit (és a Mikroklin) közvetlenül is képződhetett Spodumenböl :

Iliit

(3)O84-íNa,Al2Si0OJÜ Albit.
Ivagy IC, Aló Si,. 0lti Mikroklin.

WLi2 Alj, Si4 Oia 4- 2Si 02 = Na2Al,SidOIÖ
AlbitSpodumen 

Li„ Aly Si4 Ol2 4- 2Si02 = K,Al2Siö0H
Mikroklin

(5)
Spodumen

Muskovit is képződhetik közvetlenül a spodumenből

Li,,Al2Si4012 = (KH).,A12 Sij 0K4-2Si 02
Muskovit

Ezen a módon képződhetnek továbbá a pinit-esaládhoz számított Killinit, 
?,111 i lényegben víztartalmú Muskovit, de nem tiszta az anyag annyira, hogy 
jo formulát adhatna.

A Montmoríllonit valószínűleg a Cimatolit további kaoliuos elváltozásá
nak eredménye; az egy rózsaszínű agyagiéin ásvány, mely az ezen nevű alu- 
miuhidrosilikáthoz hasonlít.

(G)
Spodumen =
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190. §. Paramorfia. Csupán a polimorf testekuél fordul elő egy olyan 
eset, melynél az anyag ugyan semmit sem változott kémiai tekintetben, de a 
dimorfia egyik esete a másikkal együttesen jelenik meg. Régen ismert példa 
erre a Calcit, melynek apró kristályai látszanak az Aragouit Oszlopát összetenni. 
A paraiuorfiáról tellát szó van a polimorfiánál (176. §.); de itt külön felemlíteni 
azért nem fölösleges, mert azon Calcit Skalenoedcrck, melyek az Aragouit Osz
lopát s Véglapját képezik az úrvölgyi példányok után Ítélve gyakran nem para
morfia. hanem egyszerűen burkolási pseudomorjia. Nem ritka az űrvölgyi pél
dányok között, hogy belül teljesen ép livegfényü víztiszta Aragouit van, melyet 
kívül fehér Calcitok vonnak be. Azok nem az Aragouit anyagának átváltozása, 
hanem új CaCO.. anyag a régire rakódva. A selmcci nagyszerű példányaimon 
(Mihályakna) meg van a Calcit burok, melyből az Aragouit anyag már eltávo
lodott, és az üregbe utólag szüremkezett be a Calcit-anyag csigatekervénybeu.

C) Kémiai ki serietek, a jellemző alkatrészek 
kimutatására.

191. §. Száraz—, nedves úton tett kísérletek. Az ásvány kémiai 
teljes meghatározásához minőségi és mennyiségi tekintetben külön 
berendezés és szakjártasság kell, azt rendesen a vegyész végezi; de 
bizonyos qualitativ kísérleteket a mineralognak kell megtenni, mert 
azok, az ásvány anyagát illetőleg, gyorsan és biztosan igazítnak útba, 
nélkülük pedig a meghatározás, különösen a fém-ásványoknál, olykor 
fennakadna. Az ilyen kísérletek legtöbbször .száraz úton történnek, 
midőn az ásványt előbb magában, azután pedig vegyszerekkel tesz- 
szük ki magasabb hőfoknak, ezek a láng kiséri elei'; mellettök azonban 
nedves álon is teszünk kísérletet, midőn vizet, savakat s egyéb oldatot 
alkalmazunk közönséges vágj7 csak kevéssé emelt bőnél, ezeket a 
nedves vagy vízoldali kísérleteknek mondjuk.

A kísérletek leírása után az ásvány rendszeres meghatározásá
nak menete fog vázoltatni.

I. LANGKISÉRLKT.

192. §. A lángkisérlet közönségesen gyertya-vagy gázláng esz
közlésével történik, melyek hőfokát amott forraszcsővel, emitt köz
vetlenül bevezetett lég-árammal emeljük.

A forraszcső, melyet a fém-iparos a forrasztásnál egy hosszú 
kúpdad, a vékony vége felé meggörbített cső alakjában már századok 
óta használ változatlanúl, a Mineralogia céljaira javítva lett. Az álta
lánosan használt forraszcsőnek SG^. ábra négy része van : a szájcső 
fából vagy csontból C, mely egy (vág}'’ 200 mm hosszú) kúpdad fémcső 
tágabb végébe B van betolva, míg a keskeny vég egy öblös kurta hen
gerbe (a vízfogóba) meg}7 A, a melybe derékszög alatt a negyedik rész 
egy vékony cső platinalemezzel bezárva s ez tűhegy finomságú nyílás
sal ellátva szoríttatik be a, b. Ezen rész az, mely a lánggal érintkezik.
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Ilyen cső kettő vau, egyiken a tűnyílás kisebb ÍO.i- rum), 
a másikon valamivel nagyobb (0.5 mm); emezt oly esetek
ben használjuk, midőn testesebb lángra van szükség, mely* 
Ível a kémletct egészen körülvcszsziik. — Olykor az a cső
höz 2 platiuakupag adatik, egyik nagyobb, a másik kisebb 
nyílással; ilyen az ábrában külön a l> természetes nagyságban.

A láng. Forraszcsövei stearinsav-, viasz-, olaj-, 
gáz- (sat.) lángba szintesen füvünk a végből, hogy 
ennek hőfokát emeljük. A láng ez által fekvő hely
zetbe jut, nem világít oly nagyon és csak két rész
ből látszik állani: egy belső kékesből, meg egy 
külső sárgásból, mely amazt körülveszi, és szintén 
csak keveset világít. E két láng kémiai hatása ellen
kező : a külsőnek hőfoka sokkal nagyobb, mint a 
belsőé, mert ott a láng anyaga a levegő Oxigénjével 
is érintkezvén, tökéletesen elég, sőt még oxigen- 
fölösleg marad, mely a kémletet, ha ez arra általá
ban képes, oxidálja; a belső lángba tett kémlet 
ellenben semmi szabad Oxigénnél, hanem C és 
H-el találkozik, melyek attól az 0-t elvonják. Innét 
a külső lángot oxidáló, a belsőt redukáló (szinítő) 
lángnak is szokás mondani. Röviden: Lídiáiig, 
belláng.

Bánás a forraszcsövei. A forraszcsővel kellőleg bánni 
gyakorlás nélkül nem megy; már magát a fuvás módját 
kell elsajátítani. Kezdő, például, nagy lélekzetet vesz s fúj a 
meddig ez ki nem fogj', dolgozik tehát mint egy egyszerű 
fúvó, pedig a kettős fúvót kell követni. A száj-űr a légtartó, 
melyet a tüdőből mindannyiszor megtöltünk, valahányszor 
aunak légtartalma fogyó félben vau. A száj-űr és a tüdő 
között a zár a torokban van, s azt tompa «ku» hanggal 
nyitjuk meg, lia új levegő kell a száj-űrbe. Egyébként a 
lélegzés az egész kísérlet alatt szakadatlanúl megy, mintha 
nem is volnánk a fúvóssal elfoglalva.

A leül- és bclldn// előidézésénél is vau bizonyos tek- 
nika: a IciiUdnynak hegyesnek és nemvilágítónak kell lenni s enuek előidézésére 
^erősebben füvünk, s lia két lángcsövünk van, akkor a kisebb nyílásút vesz
tük; a bcllánf/ testesebb, tompább és világító. Ezt gyengébb fúvóssal kapjuk 
és a nagyobb nyílású lángcsövct teszsziik a forraszcsőbe.

Fúvók. Minthogy a száj-izmok hosszabb fúvós alatt belefáradnak, fúvók 
is vannak feltalálva a forraszcső-kisérletekhez nagy változatosságban, és bizo
nyos körülmények között, főleg teknikai célokra előnynyel bírnak; de minera- 
logiai szempontból a száj fúvóst nem pótolják, és azért azokat itt csak egyszerűen 
említem.

362.

Gázláng. Bunsen egy saját eljárással gazdagította, sőt maga
sabb színvonalra emelte a lángkiséríeteket, mely eljárás forraszcsö 
nélkül is ad eredményt, esetenkint könnyebben és biztosabban, sőt 
képes kimutatni több oly anyag jelenlétét s néha megközelítőleg 
mennyiségét is, melyről különben vagy éppen nem, vág}' csak bajjal 
bírtunk tudomást szerezni.
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a
AlángaBunsen-égönekagáz- 

langja, melyről már az olvadásnál 
volt szó (202. lap), s melynek fö 
tulajdonsága, hogy kormozás és 
világítás nélkül ég.

8<>

A lámpa jó méretekben készí
tendő, s alul fordítható hüvelyivel ellá
tandó a lég] nr/am szabályozására. A kür
tőnek is olyannak kell lenni, hogy a 
láng csendesen égjen. Magassága kürtő 
nélkül vagy 14* centiméter.

A gázlángon három részt kü- 
lömböztethetünk meg (363. ábra 
természetes nagyságban).

a) Sötcl kúp Jcgbelill (cta, bb), 
ebben a hideg s vagy 62% léggel 
kevert gáz van.

b) A külső Iángköpeng (aaa), 
mit a léggel kevert égő gáz képez.

c) Világiiá csúcs (bbb), mi 
nincs meg rendesen, hanem elő
idézhető, ha kell, az által, hogy a 
hüvelyen fordítunk s így kevesebb 
léget bocsátunk be.

Egy állvány szolgál arra, hogy a 
platinahuzalt rajta szilárd állásba hoz
zuk s az annak végén levő kémletet a 
láng hatásának tegyük ki.

A három fő lángrészben a kí
sérletre hat tér van:

1. Az olvasztár (363. ábra, 
fi), feltett kürtő mellett, hol az 
olvasztási II. kísérlet is történt. 
A legmagasabb hőfok 2300° C. 
itt van (Bunsen).

2. A láng alja (kürtő nélkül), 
hol a legcsekélyebb hőfok van («).

3. A felső élegítő tér úb 
láng legtetején. Itt azon oxidatiók 
történnek, melyekhez nem kell ma
gas hőfok, tehát nagyobb térfogatú 
kémletek, vág}7 illó élegülési termé
nyek pörkölése platinalemezen sat.

i

b
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■yi
5
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aa

1
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4. Az alsó éleyilő lév (y), az olvasztói1 külszélén van. Különösen 
alkalmas az üveggyöngyökben lévő vegyek felsőbb oxidációjára.

5. Az alsó szfnitési tér (o), az olvasztér alatt; a kémletet bevisz- 
szük a lángköpeny belső szélére, hol az a sötét kúppal érintkezik.

G. A felső színilés (rf), a világító csúcsban. Használtaik külö
nösen azon fémek redukálására, melyeket verődék alakban akarunk 
felfogni.

Ha c világító csúcsot, a hüvelyt erősebben csavarván, igen nagyra csi
náltuk, akkor egy hideg vízzel telt kémcső, vagy porcelláncsésze beletartva, 
meg kormosod ik, minek nem szabad bekövetkezni.

Bcnsen két értekezésben írja le: «Löthrobrvorsuclie von Bunsonn, ‘•Annáién 
dór Chemie und Pharmacie* (CXI. B. Heít, J85ÍI) és 7 évvel később «Flamraeu- 
ronctionem* von B. Bunsen, «Annáién dér Chemie und Pbarmacie® (CXXXVII1. B. 
•*í. Heft, ISGG). Amaz inkább a nemfémes, emez a fémes ásványokra vonatkozik.

11)3. $. Tartó. Tartó gyanánt, hogy az ásványszemet a lángba 
lehessük, szolgál: üvegcső, jól kiégett faszén, vagy mi ennél jobb, a 
mesterséges szén, platinahuzal, platinalemez, aluminiumlemez, gipsz- 
táblák ; továbbá asbestszálak és a szénrúd.

Üvet/cső. Vagy 10 cm hosszú, lúdtoll vastagságú s vékony falu 
üvegcsöveket készítünk; azok egy részét mind a két végén nyitva 
hagyjuk, míg más részét az egyik végen beolvasztjuk. Ezek a zári, 
amazok a nyílt csövek. Az ásványból átlag köles szemnyi darabot 
teszünk közel az egyik véghez és azon a helyen az üvegcsövet hevít
jük, megtudandók, hogy olvadás, illanás s fellengülés bekövetkezik-e. 
s követi-e szín, szag vagy egyéb tünemény?

Az üvegcső hevítésére alkohol, gáz vagy gyertyaláng hasznaiható,, de 
ennél oly magasan tartandó, hogy meg ne kormosodjék. Ha a gyertyaláng 
magában többé nem hat, forraszcsővel füvünk az üveg azon részére, melyen az 
ásvány szem vau.

A nyílt eső egyik vége felé kissé meggörbíthető, hogy a kémlet ki 
ne essék.

Széli. A faszén a legrégebben használt tartó, és első kísérletre 
ma is beválik, mert azonkívül hogy igen rossz hővezető, nem olvad, 
és a kémiai hatások iránt legtöbbször közömbös annyira, hogy 
redukciói és oxidációi kísérletek egyaránt tehetők. Hossza lehet 
10 cm, szélessége 3 cm, vastagsága 2 cm; csak azon oldala haszná
landó, ^melyen az évgyűrűk metszete látható.

Általános szabály a fémfényü ásványnál tartó gyanánt a szenet 
és nem a platinát használni.

Ha a faszén nincs jól kiégve, serccg, pattog s ilyenkor néni használható. 
Ezen rossz tulajdonsága ellen biztosításul mesterséges faszéii is készíthető. E_vég
ből a faszént porrá törjük, keményítővel tésztává gyúrjuk, parallelopiped ur- 
mintába nyomjuk és kiégetjük (Plattneu).

Elektródnak készített szén jó vezető lévén, csak könnyen olvado anyagúul

Szabó Józpcí. ÁFvúnytan.

azon
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(Sb, As) használható. Ilyenkor n világos színű ve rúd ék felfogására kitűnő, mert 
egyenes területén a szín árnyalata is jól kivehető.

Szénen kis gödröt vájunk (legjobban a Plattner-féle csillagfuróval) s abba 
teszszük az ásványszemet. Kölesnagyságú átlag megfelel.

Platinahuzal és lemez. A nemfémfényes testek s általában az 
oxidációi, gyöngy-festési és lángfestési kísérletek plalinahuzalon vitet
nek véghez. Vastagsága külömbözö. Az olvadási és illanási kísérlethez 
vétetik a legvékonyabb (202. lap), ez körülbelül bajuszszál vastag, 
a forraszcsői kísérletekhez vastagabb, körülbelül mint lófarkször, a 
folyadék lángkisérlefcénél kétszer oly vastag mint ez.

Célszerű a platinadrót egyik végét üvegcsőbe olvasztani (203. lap), míg 
a másik végét begörbítjük, s erre az ásványszemet úgy veszszük fel, hogy előbb 
vízbe mártjuk s a nedves részt értetjük az ásványporhoz vagy apró szemhez. 
A begörbités vágj- U vagy 0 alakú lehet, amaz a megolvadásnál gömböt, emez 
lapos lencsét ad. A sötétszinü gyöngyszem ez utóbbinál jobban kivehető.

Platinalemez liasználtatik a Bunsen eljárásnál nagyobb mennyi
ségű ásványpor oxidációjára a felső oxidációi térben (ő) (256. lap). 
Hossza körülbelül 40 mm, szélessége 15 mm.

Aluminiumlemez. Szén helyett esetenkint jól használható az 
aluminiumlemez, különösen a verődékek árnyalatának megítélésére, 
melyekből a szénen csak a világosak tűnnek fel,

\\

i

!

304. ábrából kivehető az aluniiniuiiilcmez alakja és használati módja 
(Köss). Vastagsága 0.« mm, hossza legalább 10 cm, szélessége 5 cm. Egyik sze
lén 12—13 mm rész az asztalhoz nyomatik meleg állapotban, a többi elgörbít* 
tetik (nem nagyon élesen) 90—95 fokra. Ezen keskeny részre C tétetik a keimet, 
vagy közvetlenül, vagy kis darab faszénre B. A lemezt csipeszszel tartjuk, ilo 
minthogy az Alumínium jó hővezető, a fogantyút, e az ujjak védelmére nauel 
vagy posztóval csavarjuk körül. . , ,

A kísérlet bevégcztével a leugületet faszénporral távolítjuk el, ezt rumival 
addig dörzsölvén reá, míg eredeti fénye helyre nem áll.



259LÁNGKISfiRLET.

Gipsztáblák. Különösen a jodidverödék felfogására használtat
nak szénen.

Gipszport vízzel habarcscsá keverünk és egy gyengén olajozott üveg
lemezre öntjük; a mint összeáll, 10 cm hosszú, 4* cm széles darabokra vágjuk 
késsel. Teljes megszáradás után leveszszük és kisebb darabokra törhetjük.

Asbcsfszálak. Olyan fémek vagy fémvegyek tartására, melyek a 
platinát megtámadják, a Bunsen eljárásnál finom asbestszálak üveg- 
esőbe dugva vétetnek. Vízzel nedvesítve értetjük a kémletliez.

(365. ábra) d asbest a kémcső alá tartva a lángban, b az üvegcső.

Szénrúd. Bedukcio-kisérlethez a Bunsen eljárásnál ugyanazon 
célra, mint a forraszcsőnél a szén.

A szennai készítése. Készíthetünk egész készletet gyufavékonyságú hosszú 
faszáink főzése által szóda koncentrált oldatában; de esetről esetre készíthetünk 
Bunsen szerint a következő módon. Nem mállót! szódakristályt oldalvást a 
lámpalánghoz tartunk, s az azon képződött kásás csöppel bekenünk közönséges 
(elhasznált) gyufát, hosszának 3/*-éig. Ha most ezt a lángban tengelye körül 
forgatjuk, a szenült fa körül szilárd NaC03-ból kéreg képződik, mely az olvasó
térben megömlik s a szénrúd által felszivatik. Ez által egy oly szénrudacskát 
kapunk, mely az ő szódamázánál fogva védve van a könnyű elégés ellen.

194. §. Forraszcsői kémszerek. Ha az ásvány magában téve ki 
magasabb hőfoknak nem határozható meg, lehetőleg tiszta kémsze
rekhez fordulunk. Ilyenek a gyöngyfestési kísérlethez a bovax, bór
sav, phosphorsó, phosphorsav; a redukáláshoz a szóda, a Iwdium- 
oxálál és a káliumcianid.

Na, Mg meg lerpenlinhorom is kell redukció kísérletekhez (Bun
sen); úgy szintén Sn.

Káliumnitrál és kálnnnchlorát oxidáló kémszerek.
Hidrogenkáliumsulfál HKS0.t, anhidres állapotban (jól záró 

üvegben tartva) illó alkatrészek kiválasztására.
Nálriumliwosulphü NaoS203, kristályvizétől nagyrészt megsza

badítva a fémoxidok átváltoztatására sulfidokra.
Jodsulfid J2S,, készül 40 J és 60 súlyrész S összeolvasztása által. 

Jodid-verődékek készítésére.
Fhwril CaFc,, a Li és B203 kimutatására.
Kovasav SiOc, mint reagens F, sulfátok és phosphátokra. 
KobaimmÍQÍobaltoldat) Co(N03)2+6H20 egy rész tíz súly

rész vízben oldva bizonyos oxidok kimutatására.
Rézoxid. CuO a Cl, Br és J felfedezésére.
Ólom, mit tisztán kapni Zn által kiválasztva ólomecetböl.
Zink mint pozitivabb fém több más fémet választ ki színtünc-

ménnyel.
Ezüst (pénz fényesített felülete) a R vegyeknél.

17*
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Kémpapir: veres ós kék lakmusz a sav és házra; kurkuma sárga: 
ezt alkati veresbarnára, a sajátságos veresre, Zr oldat narancs
színűre változtatja ; fernambukpapir veres, F szalmasárgára festi.

Kcnsav ELSŐ*, Légcuijsav HX03, Sósav HC1.
Onchlorilr, Sáirinmhidroxid, Ezüslnilrát, Jódphosphür Jód- 

oMaZ alkoholban, Kénammon.
Egyes esetekben ;i Bunskn elj&ráslioz kell 7Ír gőz (Sb, As, Hg, Co reak

ciónál, ammonjáatincldoriá (Co), cianhidran/inwi (1M. Bt), Jerroc ián kálium (Fe 
Cu). On (Cr), svlenessav, tellursav (Sn), légenysavas Bizmut (Sn), platinaspirálok 
(A1 Cr). Nem igeu finom itatós papír a) néhány milliméternyi széles szeletek 
(Mo WTiTaNb Cr U). b) négyzet centiméternyi darabok (Zn). Kis fecskendők 
a) Ammonm, 1) Kénammonra.

195. §. Lángkisérleti tünemények. Az ásványt előbb magában 
tesszük ki a láng hatásának, s ekkor a fötünemény e bárom : olvadás, 
illanás, maradás. Az olvadás és illanás lehetnek ugyan csupán fizikai 
tünemények, midőn kémiai változás nem következik be; de azzal sok 
esetben bomlás jár, mert csak az egyik másik alkatrész válik ki, a 
többi marad.

I

Az ásvány tehát magában ezen bárom főtünemény szerint a
lángban :

I. olvad vagy nem olvad :
II. illan vagy nemillan. Az illanó rész háromféle módon árulja 

el magát: mint lengület s verődék egyaránt, vagy7 mint láng- 
festő elem.

III. A nemillanó szilárd test vagy az illanás utáni maradék 
kémszerekkel vizsgálva ismerhető fel.

Varrnak melléktünemények is, melyekre szintén kell figyelni; ilyenek 
az olvadásnál a duzzadás, hólyagosodás; a nemolvadó testűéi a szín a fény- 
árasztás sat.; az illanásnál a szag, füst, lengület, verődék, lángfestés sat.

196. §. Lángkisérletek sorrendje. Az illanó és verődéket adó 
testek ugyan mind adnak lengületet, de fordítva nem áll, mert van 
nehány test s ezek között az ásvány7 összetételére nézve az oly any- 
nyira fontos víz, mely csak lengületben vehető észre, ennélfogva az 
ásványt előbb üvegcsőben hevítjük s ezen bevezető kísérlet után jön
nek a kísérletek forraszcsővel vagy7 gázlánggal, melyeknél az ered
mény nagyrészt ugyanaz. A forraszcső előnye, hogy mindenütt alkal
mazható, a gázláng a gázberendezéshez van kötve; de ez ismét az 
által kerekedik felül, hogy bizonyos kísérletek részleteit, nevezetesen 
az illanó és lángfestő elemek kimutatását, azzal hol jobban, hol csak 
egyedül csinálhatjuk.

A kísérletek sorrendje, ennélfogva a következő módon állapít
ható meg.

1. Kísérlet (zárt, nyílt) üvegcsőben.
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2. Kísérlet forraszcsővel vág}’ gázlánggal, az ásványt a hőnek 
mayában téve ki. A tünemények az olvadás illan ás maradás s az 
anyag kémiai alkata vagy változatlan, vagy megváltozik redukció 
oxidáció által. Ezen kísérlet általános hatása után részletesebb ered
mény elérése szempontjából c három kísérletet tesszük.

a) Az olvadás pontosabb meghatározása.
b) Az illanó elemek részletes vizsgálása forraszcsővel vagy 

gázlánggal.
c) A lángfestő elemek részletes vizsgálása.

3. Kísérlet forraszcsővel vagy gázlánggal általánosabb kénysze
rekkel: redukcióra (szóda, ciankáiium, káliumoxalát); vág}7 szilárd 
oxidok gyöngyfestő képességének vizsgálására (borax, bórsav, phos- 
phorsó, phosphorsav).

4. Kísérlet a maradékkal forraszcsővel vág}7 gázlánggal esetleges 
kémszerekkel (kobaltoldat, nátriumhiposulfit, jodsulüd, hidrogen- 
káliumsulfát, liidrochlorsav sat.).

1. Kísérlet (zárt, nyílt) üvegcsőben.

107. §. A zárt és nyílt csőben olykor egyenlő az eredmény, más
kor eltérő, és némileg az oxidáló meg a nem-oxidáló láng hatásával 
azonosítható. A zárt csőben az illékony anyag föllengíil úgy a mint a 
hő hatása alatt kiválik, oxidáció nélkül; a nyílt csőben légcsere van, 
s ez az oxidálódható anyagnál oxidációt idézhet elő. Gyakran megesik, 
hogy zárt csőben fekete lengületet képez az illó rész, nyíltban fehéret.

Ezen egyszerű kísérlet azon fontos kérdésben dönt, tartalmaz e cizet az 
ásvány vagy nem. A víz lehet tiszta, de tartalmazhat savat, leggyakrabban 
kénsavat vagy alkálit. A lakmusz és kurkuma papír vékony szelete betolva és 
a csöppel érintkezve erről felvilágosítást ad. Ha a hatás savas, a csövet az 

•ásványszem fölött elvágjuk, és a csöppeket kémcsőbe öblítjük; a hozzáöutött 
BaCly oldat a kénsav jelenlétét- az előidézett fehér csapadék által kimutatja.

Igen kevés víznek kimutatásához tanácsos a csőnek felső végét vékonyra 
húzni ki, hogy a csüppek kisebb területre szoruljanak.

Az üvegcső-kísérletek tüneményei.
a) Zárt csőben.

Yíz lengül fel; hatása közömbös savas vagy alkalis.
Gáz fejlődik: Ü, SO,, H..S, NO,, CO„ CO, CN, NH„ HF, J, Br. 
Lengület: fehér: NH4Cl“ Hg,CÍ,, HgCl,, Sb,0;„ As,03, TcO,. 

szürkés fehér: As, Hg, Te. 
színes: melegen sárgásbarna, hidegen sárga = S;
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Lengület: melegen, fekete, hidegen veresesbarna = Sb.,S3;
« barnaveres, hidegen veressárga = As2Sn; 

fekete, dörzsölve veres = Cinober; 
veresfekete (sötétveres por) = Se.

Színváltozás : fehér, sárga, fehér = ZuO ;
fehér, sárga, barna, világossárga = SnO„ ; 
fehér, barnaveres, sárga = PbO ;

■

fehér, narancs-, halaványsárga = Bio03 ; 
veres, fekete, veres (illékony) = HgO; 
veres, fekete, veres (nemillékouy) = Fe.,Or

Megolvad: alkati sók.
Megszenül: orgános anyag.
Phosphoreskál: alkati földek, földek, ZuO, SnO...
Hevítve szódával ammon fejlődik : animonsó, és nitrogéntartalmú orgános anyag.

i
b) Nyílt csőben.

! Szag fejlődik: SO„, kéntől vagy sulfidektől;
rothadt retekszag = Se vagy selenidektől (acélszürke lengület 

veres szegéllyel).
Lengület: fehér és kristályos = As; 

fémszemek = Hg;
fehér füst, részben illékony lengület = Sb;
fehér füst, a lengület színtelen csöppekkó olvad — Te.

A közönséges méretű zárt cső helyett esetenkiut kisebbeket vagy nagyob
bakat is használunk. Kisebbeket oly redukcióra, melynek célja a Hg kimutatása 
vagy a S Se P sat. kiválasztása mint Na vagy Mg vegyidet. Az üvegcső csak 
2—3 mm. tág s vagy 3 cm. hosszú s igen vékony falu. Ebbe tesszük a Hg 
kísérletnél az ásvány finom porát (terpentinkorom) szénnel és szódával, a többi 
kísérletnél csupán Na- vagy Mg-inal. Ezen utóbbihoz mérsékelt vastagságú 
magneziumlmzalból vágunk le néhány millimetcruyi darabokat, melyeket az 
üvegcsőben levő anyaghoz bocsátjuk be. A Nátrium itatós papírral a kő-olajtól 
megtisztítandó, az ujjak között kis hengerré nyomandó, s ez a csőben a kém- 
lendő ásvány porával körülveendő. Ha a csövet a benne levő s eleve a víztől 
tökéletesen megszabadított anyaggal az üveg olvadásáig hevítettük (ilyenkor 
rendesen tűztünemény mutatkozik benn) s a kihűlés után papírban késsel 
porceliánon vagy üvegtáblán szétnyomjuk, a kapott szinítési terményt tovább 
vizsgálhatjuk.

Nagyobb méretű zárt. estiben (apró kémcsőben) hevítünk ásványokat külö
nös tünemények előidézésére. A kristályok gyakran pattogzanak a lángkisérlet- 
nél, ezeket kémcsőben hevítjük addig, míg a pattogzás meg nem 6züuik. Fel
tűnőbben mutatják a pattogzást és ugyanegyütt a szétesést az Aragouit, Cerussit, 
Barit, sok Földpát, kénvegyek sat. Más tünemény lehet a duzzadás, olvadás 
foszforeskálás (Kassiterit Fluorit sat), színváltozás.

Több ásvány a hevítés által végleg elveszti a színt: a veres 
a rózsaszínű Fluorit, a jácintpiros Zirkon, valamint a kék kövek legtöbbje: 
Zafír, Apátit, Fluorit, Cölestin, Lapislazuli sat., továbbá a Füstquarc és a l^i- 
reneák fekete Gránátja. Más ásványnál a megváltozott szín megmarad, úgy f 
brazíliai sárga Topáz rózsaszínű lesz hajlammal ibolyába (égetett Topáz) és

TurmaliUv
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ilyen marad is. Van azonban oly ásvány is, mely kihűlve visszakapja azon 
szint, mely a magasabb hőnél eltűnt, ilyen a keleti Rubin, a Rubinspinell, a 
Pirop, ezek melegen zöldek, de kihűlve a piros színt visszakapják.

2. Kísérlet, forraszcsővel vagy gázlánggal az ásványt magában
véve.

108. §. A fémfényü ásványt szénre tesszük, a nemfémfényíit 
szintén tehetjük szénre, de jobb a platinadrótra, és füvünk reá for
raszcsövei. A mit megakarunk tudni először is az, hogy olvad-e vagy 
nem, a második, hogy az olvadás alatt micsoda tünemények mutat
koznak, ilyenek a puffanás, duzzadás, illanás szag és lángfestés, míg 
a maradéknál olykor feltűnő fényárasztás észlelhető.

Ha gázlánggal tesszük a kísérletet, akkor az olvadás meghatá
rozásánál azon ovatosággaJ kell élni, hogy az csak fizikai tünemény 
maradjon.

Magában téve ki az ásványi, a tünemények vázlata a követ
kező :
Megolvadnak: a) nem fémes testek = alkalisó és némely alkalis földsó;

b) fémek: könnyen = Sb, Pb, Cd, Te, Bi, Zn, Sn; 
nehezen = Cu, Au, Ag.

Nemolvadnak: a) nemféinfényü testek = földes elemek sói, némely alkalis 
földsó, SiO„;

b) fémfényüek = Fe, Co, Ni, Mo, Pt, Jr, Eb, Os, W.
Szénen puffan: nitrát, chlorát, bromát. jódat.
Duzzad: víztartalmú anyag, borát, timsó sat.
Szagot bocsát: S, Se, As, Te.
Láng-festés platinahuzalon hevítve, különösen meguedvesités után HC1 síivval. 

sárga = Na; kék üvegen keresztül nemlátszó-kék; zöld üvegen keresztül 
narancsszínű.

sárgáspiros = Ca; a hatást hoiuályositja Ba; kék üvegen keresztül 
zöldesszürke; zöld üvegen keresztül sárgászöld, 

veres = Li; homályositja Na; kék üvegen keresztül ibolya; zöld üve
gen keresztül nem látható.

veres = Sr; hoinálvosítja Ba; kék üvegen keresztül ibolya-veres; zöld 
üvegen pillanatra sárgás.

— ByOg, PyOr>, Ba (zöld üvegen keresztül kékeszöld), Mo03, TI. 
kék = Cu (később zöld), Ju, Se, As, Pb, Sb.
ibolya = K, hoiuályositja Na; kék iivegeu keresztül piros, zöld üvegen 

kékeszöld; C6, Eb.
Fényt áraszt: Ca A1 Zr Th Y oxidja.

Ezen vázlatból is kitűnik, hogy a legfontosabb tünemény e 
három: 1. az olvadás, 2. illanás és 3. a lángfestés, miért is ezekkel 
részletesebben foglalkozu nle.

zöld
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u) Az olvadás mer/halározása.

199. §. Az olvadásról roá-r volt szó mint fizikai tulajdonságról 
(149. §.); az meghatározható a forraszcsövei szénen, platinahuzalon, 
vagy forraszcsö nélkül a nemvilágító gázlángban. A. fém fényű ásvá
nyok olvadását jobb a szénen határozni meg, mert ezek rendesen igen 
könnyen olvadnak, illó részeket tartalmaznak, és az olvadás után rög
tön a platinahuzalt is megtámadják, s leolvasztják. Iía ellenben nem 
könnyen olvadnak és illékony anyagot nem, vagy legfölebb vizet és 
lángfestö elemeket tartalmaznak, akkor éppen úgy mint minden 
nem fémfény ü ásványnak olvadását lehet ugyan szintén szénen is 
meghatározni Plattner vágj7 Kobell becslése szerint (201 lap), de ez 
a gánzlángban (Szabó) pontosabban ejthető meg, úgy mint 202., 203. 
lapon elő van adva.

b) Illancísi kisérlelek.

200. §. Szénen olvasztva meg az ásványt forraszcsövei, az olva
dást mint fizikai tulajdonságot az illanás mint a kémiai változás nyil- 
vánulása nyomban követheti. Némely elem elillan szaggal vagy anél
kül, füsttel s verödékkel vagy anélkül sat.

A szagot, illetőleg a Kén s annak több vegyülete az oxidáló lángban az 
égő kén fojtó szagát árasztja; a Selen és vegyei rothadt retek szagot — az 
Arzén és némely vegye fokhagyma szagot bocsát.

A szénen képződő verödék az Antimon és vegyeinél fehér, kisérve bősé
ges fehér füsttől, míg a láng alig festődik; a Tellur és vegyei hasonló verödék 
mellett a lángot kék és zöldre festik. A Zinh és vegyeinek verödéke sárgás 
míg forró, kihűlve fehér lesz. A Bizmut és vegyeinek verödéke részint fehér, 
részint narancssárga, az ólomveyijeké zöldessárga.

A szénen kapott illanási eredmények mindenben hasonlók azok
hoz, melyeket az üvegcsőben (197. §.) kaptunk: mind a kettő csak 
nagyjából jelzi, hogy van alkalom részletesebb kísérleteket is tenni, s 
ilyenek kivihetők aa) aluminiumlemezen, (Ross); és bb) gázlángban 
(Bunsen).

Fonaszcsöi forrásmunkák *Probirkunst mit dem pŐthrohro*. Plattnek. (Leip- 
zig. 1865). Ezen kimerítő munkában mesteri lég vau megmutatva, mikép lehet a forrasz- 
esővel, támogatva nedves kísérletekkel, az ásványokban nemcsak a jellemző, do min
den alkatrészt minölegesen kimutatni, sőt még 0 főbbet meimyilegeson L meghatározni.

Újabb forrásmunka egy angol tudomány kedvelőtől van, ki több új eredeti dol
got hoz be u forraszcsői módszerbe «The Blowpipe in Cliemistry Mineralogy mid 
Geolog.*. Bv Lieut. Colouel \V. A. Ross. Seeond edition*. London. 1880. Ugyanezen 
kiadás németben is megjelent Kossmann jó fordításában. Lipcse. (Das Löthrohr in dér 
Chemie und Mineralogie). Eljárásához a szükséges eszközök külön ládácskában kap
hatók Angliában, Tmro, Cormvall, Létekor, (Ross’s Pyrological Apparátus. C 8.10); 
éppen úgy mint Plattnek eljárásához Freibergben.
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aa) Illanási l.iscrlcl aluminiumlemezen.

201. §. Az eljárás. Az aluminiumlemez a 364. ábrában van 
bemutatva liasználási módjában. Az ásványból kis borsónyit teszünk 
4t lemez keskeny részére C. (Ha pattogzik akkor porát vízzel gyúrva 
vesszük). Közel helyezzük a hajtáshoz, és gyengén hevítjük, úgy hogy 
attól a kék láng hegye vagy 13 mm. távban legyen. A lengület időröí- 
idöre megtekintendő s minden megszakítás után a hő emelendő mind
addig, míg végre csak igen kevés vagy semmi sem lengül már fel.

A lengületet most ledörzsöljük, és az anyag ugyanazon darabját 
kis szelet faszénre, az ezen csinált gödröcskébe tesszük (B 364. ábra), 
fokozatosan hevítjük, míg végre a legerősebb hőben sem mutatkozik 
hatás. A lánghegyét most sem szabad közelebb mint vagy 13 mm. 
távban tartani, mindaddig, míg valami fellengül, csak miután a len- 
gülés befejeződött lehet oly közel vezetni, hogy a kék láng hegye a 
kémletet fedje.

Ennek oka az, hogy némely elem annyira érzékeny a redukció- 
hatásra, hogy a láng közelebb hozva az eredményt meghiúsítaná.

Ha lengületet sem a kül-, sem a bellángban nem kapunk, 
akkor a porrá tört anyag ugyanannyi vagy több szódával keverve jön 
a széndarabkára és a bellángban hevíttetik.

A kísérlet sajátságai. Foss solia sem tapasztalta, hogy a kísérleteknél 
az aluminiumlomez megolvadott volna. Előnyei gyanánt felsorolja:

1. Hogy rajta az anyag oxidációja is kivihető, míg a szénen nem egészen.

2. .As Sb sut. verődék nem támadja meg mint a platiuát.
3. Függélyes oldalán az illő fémek felfogása tökéletesebb mint a szén víz

szintes síkján.
4. Az illóbbak hamarább verődnek le rajta mint a nemillóbbak (As ha

marább mint Sb).
5. Némely fém magán az A1 lemezen hevítve ad illauási torméuyt, más 

csak a darab szénen hevítve.
b. Fekete verődék is látszik, mi a szénen nem tűnhetik fel.
7. Na és lí carbonát A1 lemezen megolvasztva gömbbé lesz, míg Pt 

lemezen szétfoly s azért platinakaualat kell veuui.
, 8. A verődék maga többféle színű és összetételű lehet, más mindjárt a
Jí.0. , e* mollett, más közvetlenül fölötto, más e fölött. Mindegyikét lehet oxidálni, 
fölebb oxidálni és redukálni. Az oxidáció történik a külláug végében (k. 1.), a 
lolebb oxidáció a k. 1. hegye előtt (k. 1. e.), a redukció a bellángban (b. 1.),

Fontosabb 14 elem illanási hatása a klülángban aluminiumlemezen 
faszénről a következő táblázatban foglaltatik.

A verödékok számozásúnál I. vau küzvetleuiil a kómletnél, erre 'jöu 2. 3. 4. 
t a külömböztetö reakciót jelzi.
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Fém Verödék k. 1. után b. 1. után k. 1. előtt
J________

Jegyzet'i
: !Sb jl. Fekete 1 szürke

2 világosabb sárga és sárgás-veres; 
í sárga, forrón a k. 1. e. lassan oxidá
ló, *1 nem vál-, lódik a rendes színe

zéssel

í A suliid verődékc sötéí-i*2.Halav. sárga , gömbölyű gömbölyű 
•3. Fehér fekete folt f fekete folt

j |4. Kékes fehér
tozik

i .
Sb+Pb l.Nagy fekete 1 nem vál- 1 nem vúi- 

i verödék | 
í -. Bö fehér 
. verödék

1 szürke jiltt csak az Sb képez 
2 halvány- | verődéket, tehát a lega- 
sárga, forrón 1 rából ólommal, végkép 
(Sb) ;j eltávolítható

I tozik | tozik
2 gömbölyű 2 gömbölyű 
fekete folt , fekete folt 

' (Sb) 1 (Sb)

As 1. Fekete, fénylő hamar illan hamar illan 
kátrányszerü s gömbölyű s gömbölyű

2. Fehér, kékes folttá lesz f folttá lesz 
•' szegéllyel

Észrevétlen ül; ;Sb-tól gyenge hevítés 
elillan által magán az A1 le

mezen k. 1. elillaut- 
ható, a verödék hosszú 
k. 1. e. foghagy ma
szagot áraszt

!L_ íí

Pb J.Citromsá Ibarnásfeketerga
12. Narancsszínű 
; vagy tégla- 
! veres 
,3. Kávébarna 
rl. Fehér

Illóbb mint Bi v. Sn, 
ezektől erős b. 1. által, 
mely a kémletet a csu
pasz Al-lemezen fedi, 
elválasztható

j kávébarna f
:ifeketés barna'
■

&
:j

■
■

^ 1-^eresbarna jiassan e]in lassan elillan'nem változik Illőbb mint Zn, és igy 
|2.Feketósb»mal/mssanelllIanJ j fattól elválasztható f

Au jl.H&lav. sárga 
! (fém)
,2. Purpur 
1 ibolya

nem változik'újból ibolya- 
színű lesz. 
ha több nap 
múlva meg
bámult

A színek dúsakban és 
könnyebben állanak elő 
ha 1 % Pb adunk hozzá, 
ükkor az Au (P-savhan 
k. 1.) a tiszta fehér ve- 
rődékbon mutatható ki.

Vrnem változik •:
f

i;J. Halav. sárga jkékes gömb.jsötétkék folt, sárga a lievi- 
| 2. Fehér 1 folt szennyes- pávaszem f I téskor

zöld mint | zöld, hanem*
Wulfenitnél

Mo Illőbb mint Pb, melytől 
a k. 1. tehát magún az 
Al-lemezen elválaszt
ható.tiszta

i-----------------------------;---------------------------r
[1. Barnás, bár-,1 azonnal 
1 sonyfokete I fekete
j2. Fehérveres |2 «
3. Rézféle ;3 bronzos
! verödék

IfehérSe Rothadt retekszag a b. I. 
a Pb-tól magún az Al- 
lemezen elválasztható 
a k. 1. |

í rfeketebarna
!
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Fém k. 1. előttb. 1. után JegyzetVerő dék k. 1. után

Ag : Gyengén aranygombok gömbölyű folt gömbök a le-; 
sárga verödékj 5 cm.-rc el- mint érdes | mezen széjjel 
a nagyító alatt; szóródva 
igen sok arany| 
sárga gömb

Pb és Sb-nal pompás 
purpuríbolya verődék, 
mi nehány óra alatt 
megbámul és k. 1. által 
vissza nem idézhető, 
mint az Au-fPb verő
débe

i ezüst
:i

!.
1. Zöldes fekete 1 barnás sárga 
,2. Barna 
3. Fehér

j A lemezen magán lehet 
k. 1. a legtöbb fémtől 

|j elválasztani, kivéve Se. 
|| és As j

Te fehér
2 lialavány 

í szegély fekete

;!
--

T1 1. Feliéi-
' 2. Veresbarna

1 veresbarna1 Lángfestés világos zöld 
'2 fehér

feketefeketebarna
I

1. Sárga.
i A szélen:
2. Narancs 
.3. Barna
.1*. Halav. sárga

m barnás fekete néha átmenő- Bi legurája Sb és Pb-al 
lég megsöté- ezen sorban megtisz- 
tedik f titható, ha a bel lán

got a lemez felé irá
nyítjuk. Előbb kapjuk 
a Sb verődéket, aztán 
az Pb-é, mig a Bi-é 
vissza marad

kávébarna

..

Sn A kémlet vasta- 
i gaSnO„kéreg- 
; gél húzódik be. 
; Verődék 
i képződik az 

A1 lemezen

a SnO„ kéreg'a kéreg rész- a kéreg vál
nom változik' ben fémmé' tozatlau 

redukálódik, 
részben feli ér 
foszlányok
ban szót esik

Olyanféle legu ráknál, 
mint Bi-tal, a Sn 
gyenge k. 1.-ban kiiz
zad. Lehet a Pb-tcl is 
könnyen elválasztani 
b. 1., minthogy Sn nem 
illau. mig az Pb és 
még nehány fém el
illan

nem

Zn 1. Fekete 
verődék

2. Fehér 
verődék

1 fehér vilá
gossárga 
melegen |

2 szélein las
san elillan és. 
meggöiubö- 
lyödik |

világos kanári 
lassan de tel- Si"°a

tísXkerfk' fÜlv’e follél 
folttá les/. I ;lcsz

Illó fémek nyoma eltá
volítható, ha a kém
letet (ó. b. l.-gal fedjük, 
minthogy a Zn nem 
oly könnyen illan el 
mint több más fém.

■
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bb) Illanási kisérlel gázlángban.

—02. $. Az illanási tünemények kiválólag észlelhetők a gázláng
ban az által, hogy itt az anyagot liuzamosb ideig tarthatjuk a lángban, 
s az elemek vegyeit az illékonyság foka arányában egymástól el is vá
laszthatjuk. Vannak testek, melyek elillannak egészen minden kémiai 
változás nélkül, és vannak, melyek egészen vagy részben kémiai válto
zással, nevezetesen redukció vagy oxidáció tüneménynyel illannak el.

1 ’áltozaüanúl illő tettek. A változatlanul és egészen elillanó ásványok 
leginkább csak az alkálik balogon — szénsav — vagy kénsavas vegyeik. s 
ha ezek elillanási viszonyos képességét meghatározni akarjuk, platiualiuzalra 
egyenlő nagyságú darabokat kell vennünk s egymással szemközt állítanunk az 
olvasztérbe és az időt meghatároznunk, a mely alatt a test egészen elillant. 
Egységül a Kősó vétetik.

Nehezebben illan el a borax, phospliorsav és a kétbázos pliosphorsavas 
nátron. Mások csak részben illannak cl, egyes alkatrészeket vesztvén el, így a 
Ca Ba Sr kénsavas vegye elveszti a kénsavat, és alkalihatásu föld marad vissza. 
Hasonlókép a CaCl,, BaCL,, SrCl„ s több chlorfém részben elillannak s bázo* 
sabb vegy marad vissza. A CaC'l4J illékonyabb mint a NaCl, KC1, ennélfogva 
ezek keverékében előbb látni a Ca lángfestését, mint a Nátriumét. A CaF« ellen
ben nehezebben illan, mint a NaF, KF, ezek keverékében az alkalivegyek 
távolodnak el előbb. Az alkali silikátokból szintén tetemes mennyiségben távo
lodik el K és Na.

Illő elemek redukció- és oxidációval. Bizonyos elemeket fém- 
állapotban vagy mint oxidokat lehet vegyeikböl kiválasztani és mint 
verödéket felfogni üveg- vagy porcellán felületen. Ezen verödéket 
könnyű átváltoztatni jodid, suliid s egyéb olyan vegyületre, mely a 
felismerést biztosítja. Ezen lerakodmány (Absatz) a középen vastag, a 
szélek felé vékonyodik; a vastagát verődéknek (Besclilag), a vékonyát 
lepnek (Anflug) mondhatni. Mind a kettőn látni fokozatos átmenettel 
azon színárnyalatokat, mely az anyagnak az osztási állapot finomsága 
szerint sajátja. Vio—1 milligramm több esetben elég ezen hatás elő
idézésére. Némelyike élesebb s biztosabb mint a MARSH-féle arzen- 
proba, s érzékenységre nézve a spektrál-elemzési módszerekhez kö
zel áll.

töltöttVerődék kémcsövön. (365. ábra.) A verődék egy nagy, félig vízzel 
kémcső 1)) alsó domború felületére gyűjthető össze, különösen akkor, ha jelen
tékenyebb mennyiség kell további kisérletek megtételére.

A finom asbestszálat a rajta levő kémlettel cl, a tartó kar gyanánt szol
gáló b üvegcsővel a lámpába úgy állítjuk, hogy a felső szinítési tér közepével 
egyenlő magasságban legyen, s ekkor a B tartó kar segítségével a kémcsövet 
olyan helyzetbe hozzuk, hogy dombom része közvetlen a cl asbcstszál fölé jus
son. Ha most a felső szinítésre állított gázlárapát a kis világító nyelvvel a 
kémcső alá toljuk, az asbest és a kémlet a szinítési térben vannak. Azon ulo 
szerint, melyben a készüléket magára hagyjuk, a verődéknek tetszés szerinti 
vastagságot adhatunk, feltéve, hogy az asbestszálra, ha kell, uj anyagot is tottüuk.

A víz könnyen jővén fonásba, a lökés elkerülése végett nehány darab 
Calcit, vagy Márvány teendő a kémcsőbe. . ,

Gyorsabban megy azonban porcelláuon fogni fel s kisebb mennyiségek 
előállítására rendesen ezt használjuk.
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Verődék porcellánon. a) Frniccrődck. Megkapjuk, ha egyik kézzel a kém- 
let egy porszemét usbestszálon (vastagsága nagyobb ne legyen, mint egy gyufa 
negyede) (259. lap), a felső nem igen terjes színitési lángba visszük, míg a másik 
kézzel egy hideg vízzel töltött, kívül mázos, lehetőleg vékony cserepii, 1—1.2 
decimétől* átmérőjű porcclláncsészét mindjárt az asbest fölött a felső szinítési 
térbe állítunk. Tanácsos előbb kipróbálni, hogy a redukáló láng világító nyelve 
nem kormosít-e.

A fémek mint koromfekete, fénytelen 
vagy tükrös vorődékek vagy lep válnak ki. 
Maga az Pb, Sn, Cd és Zn is olyan fém-lepet 
adnak ezen a módon, melyet csupán reá nézve 
a megkormosodáslól megkülömböztetni nem le
hetne. Egy üvegrud segítségével egy csöpp föl- 
ereszt ett salétromsavat, melyben vagy 20% 
vízment sav van, teszünk reá, s ez által külön
féle fololvadási viszonyok tűnnek elő, mi a fé
mek megismerésére vezethet.

b) Oxiduerőilelc. A hideg vízzel töltött 
porcclláncsészét a felső oxidációi térbe tartjuk, 
a többire nézve azon módou járván el, mint 
a fémverődéknél. Ha e kísérlethez a kerületnek 
csak egy porszemét vesszük, a lámpalángot 
aránylag kicsinyíteni kell, hogy az illanási ter
mények a porcelláufelületeu ne nagyon terjed
jenek szét.

D
H?

j

K B

A
■r 1 a

V-
A b

Az oxidverödéket a következő módon
vizsgáljuk.

«) Színét tekintjük valamint a lepót is.
(i) Meggyőződünk váljon egy csöpp ón- 

dilorür idéz-c elő redukciót.
y) Ha nem idéz elő, úgy az ónchlorür- 

höz nátronoldatot adunk, míg ez a lecsapott 
ónoxidulhidrátot felolvasztja, s most figyelünk, 
hogy redukció bekövetkezett-e?

éj Egy üvegrud segítségével egy csöpp 
tökéletesen közömbös salétromsavas ezüstöt a 
verödéken elterjesztünk, s ammonos lég-árt fü
vünk reá. Ezt egy kis fecskendő üveggel idéz
zük elő, melyben aramon van; a iüvócső a 
folyadék alatt, a fecskéndöcső ellenben a parafa 
alatt végződik. Ha csapadék képződik, figyelünk színére, s meggyőződünk, hosz- 
szabb ideig fuván reá az ammonos levegőt, vagy ainmoufolyadékot csepegtetvén 
reá, váljon felolvad-e, vagy általában hogy ez által micsoda változást szenved.

c) Jodidverődék. Ezt az oxidverödékböl az által készítjük, hogy a kihűlt 
por cellán csészét, melyen az oxid verődék van, megleheljük, és a széles nyakú, 
üvegdugaszszal jól zárható üvegre teszszük, melyben füstölgő JH és phosplior- 
savvá szétfolyt jodphosphor van.

Ha a keverék az által, hogy vizet húzott magához, elvesztette a tulaj
donságát füstölögni, csak egy kevés vízment phosphorsavat kell hozzá tenni, s 
•ismét füstölög.

Erősebb, gyakran jodür és jodid keverékéből álló s ezért néni annyira 
egyforma verődéket az által kaphatunk, hogy az oxidverödéket Jód koncentrált 
oldatával alkoholban befüstöljük, mit egy platinahuzalhoz erősített asbestpama-

l

SGö.
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tón égetve a még vízzel telt csésze alatt ide s tova húzogatunk. Ha ekkor ke
vés víztartalmú. Jód barnította JH a csészén együtt lerakodnék, ezt 
melegítés s reá fuvás által távolítjuk el.

A jodidverödék vizsgálása:
a) Felolvad-e vízben? — a mint kihűlt a csésze, reá lehelünk, mi által 

színe elváltozik, vagy elvész, minthogy a reálehelt vízben felolvad. Megmelegít
vén a csészét gyengén, vagy kis távból fuvtui reá, a verödék, az elpárlást elő
mozdító lég-ár által ismét előtűnik változatlanul.

P) Csináljuk a jodid ammonvegyét az által, hogy ammonos léget füvünk 
reá s figyelünk, hogy a verödék vágj* lep szino hirtelen, lassan, vagy éppen 
nem vész-e el, vágj* hogy színváltozás következik-e be. A különféle színezet 
pillanatra visszatér, ha a csészét kis ideig egy füstölgő HCl-val töltött üveg 
szájához tartjuk.

}') A jodidverödék ezeken kívül AgNOs és ammonnal, valamint SnCU és 
NaHO-dal ugyanazon kémhatást adja mint az oxidverődék.

d) Suljidcerődék. Legkönnyebben a jodidverödékből az által nyerhetjük, 
hogy arra kénamiuou-tartalmu léget füvünk, s a fölös kénammont a csésze 
gyenge melegítése által eltávolítjuk. Célszerű a fúvós alatt a képződött suifid- 
verődékre időről időre reá lehelni.

A sulfidverődékkel teendő kísérletek:
a) Felolvad-e reá lehelve vagy vizet reá cseppentve. A szín gyakran 

olyan, mint a jodidverődéké, s ekkor rendesen az által ismerhetők fel, hogy a 
lehelletben nem olvadnak fel.

P) Felolvad-e kénammonban. ezt arra fiivá, vagy cseppentve.

Beosztás. Fémmé sziníthetö s mint verödék elválasztható elem 
11 van s azok három csoportba oszthatók a szerint, hogy :

1. Hideg, föleresztett salétromsavban (20°/o N„Ori) mondhatni nem olvad
nak fel: Te, Se, Sít, As.

2. Hideg, föleresztett salétromsavban lassan és nehezen felolvadnak: Bi, 
Hg Tliallium.

3. Hideg, föleresztett salétromsavban pillanat alatt felolvad s 
Pb, Cd, Zn Indium.

Ezen érdekes és fontos reakciók táblázatosán vannak össze
állítva (272. lap), miből azok sorrendje és fejlődési menete kivehető.

A 2-ik csoporthoz még a Sn és Mo volna számítható; de mivel minden 
vegyökből nem sikerül redukálni, sőt redukciójuk a csekély illóság miatt álta
lában bajos, helyesebben a netnilló, de redukálható fémek csoportjába vannak 
téve, hol jellemző reakcióban nincs hiány.

Megjegyzendő továbbá, hogy a TI és In mint lángfestő elemek köny- 
nyebben ezen tulajdonságuk alapján ismerhetők fel, itt csak a táblázat teljessége 
végett vannak.

gyenge

eltűnik:
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Bonyolódottabb példa gyanánt szolgáljon (1) a Xayyáyit meghatározása 
Te Se Sb Pb Au S tartalommal (Bunsen). (2) A A\2Sn, SJk és a SnS, keveréke.

(1) A Ként felismervén szagáról a hevítéskor, legközelebb fémverődéket idé
zünk elő a kémcsővön, néhány csöpp koncentrált kénsavat teszünk egy más, 
csak kevésbbé tágas s valamennyire kurtább kémcsőbe, s amazt betoljuk ebbe, 
míg a kémlet a savval érintkezik. Lassan emelt hőfoknál a Tellur azonnal 
elárulja magát az által, hogy a kénsav intenzív karminpiros lesz. Emelvén a 
hőfokot a kénsav forrásáig, a felolvasztott Tellur legelőbb is oxidálódik; s a sav 
piros színe feloldott Selrn által szennyeszöld lesz. A kihűlt oldat vízzel higít- 
tatván, nem lesz többé fekete (Tellur által), hanem gyengén sárgásveres (kivált 
Seleutől), mit, ha csak nyoma volna jelen, legtisztábban úgy vehetni ki, hogy 
a kémcsövet fehér papír fölé állítjuk, s így nézünk bele fölülről. Minthogy a 
kereskedésben kapható kénsavban gyakran vau nyoma Selennek, ennek távol- 
létéről célszerű egy előleges kísérlet által meggyőződni.

A Nagyágit rí?f£//?/o?íjának kimutatására az ásványból vagy 3 decigraiu- 
mot elégetünk homorú üvegcserépen, a mely elég kicsiny arra, hogy a láng 
minden oldalról körülvegye, s a nehány milligramm maradékot késsel össze
kaparjuk. A megnedvesített tömeget egy asbestszál végére kenjük, s azzal a 
kémcsövön erős fémverődéket állítunk elő. Ebben az együttes koromlerakodást 
elkerülendők, mely a későbbi műveleteknél zavarhatna, a felső sziuítési lángot 
oly gyengére csináljuk, hogy az mint világító csúcs alig tűnjék fel. A verődé- 
ket néhány csöpp salétromsavval porcelláncsészében felolvasztván, elp ári tjük 
forráspont alatt melegítés és reáfúvás által, s így azt a lehető legkisebb tér
fogatúvá teszszük. Ha az oldat maradékára azon percben, melyben az épen 
száraznak mutatkozik, teljesen közömbös ezüstoldatból egy csöppet teszünk, 
ainuionnal reáfuva és megnedvesítve az antimonsavas ezüstoxidul jellemző fekete 
foltja áll elő, de rendesen az Arzén reakciója is mutatkozik ugyanegyütt.

Az Ólmot és az Aranyat meghatározandók, egy kémletet szénrudban 
szinítünk, az aranytartalmu Ólmot lapos üvegcserépre mossuk át, s a megszá
rított fémpikkelyekre mérsékelten koncentrált salétromsavat öntünk s azt behatni 
engedjük, míg csak felolvad még valami. A savat elpáritjuk, s a maradékot 
nehány milligramm vízben felolvasztjuk. Az oldatot hajcsöves pipettával ,más 
csészécskére viszszük; s abban nehány milligramm kénsav a kénsavas Ólom 
jellemző üledékét adja.

Az Aranyat, mely az Ólom feloldásánál barna por alakjában maradt 
vissza, az által mossuk meg tökéletesen, hogy ismételvo öntünk reá vizet s meg 
leveszszük pipettával. A megszárított aranypor egy részét szénrudban szódával 
olvasztjuk s szétdörzsölvén achatmozsárban aranyféuyü pikkelyek gyanánt tűnik 
elő. A maradékot sósavval öntjük le. melyben nem változik, de salétromsavat 
téve hozzá felolvad, s clpárítván SuCl2-vel Aranyra vizsgáljuk.

(2) Ha az H.v, Sb és Sn suifidokban, miután azokat a qualitativ elemzés 
szokott menete szerint alkalisulfiddal kihúztuk s aztán savval leválasztottuk, 
az Sb és Sn-nak csak nyoma vau, e két fém kimutatása a szokott eljárás sze
rint nehézkes és bizonytalan, a következő módon jól sikerül.

A sulfidokból vagy 3 decigrammot elégetünk azon módon mint íonebb 
ílj a Nagyágit Sb-jának kimutatásánál a Sb és As meghatározása szempontjá
ból van leírva.

Sn kimutatására a pörkölt sulüdok ueháry porszemét boraxgyöngygyel, 
melyet CuO-al alig észrevehetőleg festettünk, a felső oxidációi lángban össze
olvasztjuk. Ha most a gyöngyöt az alsó redukciói térbe visszük, a képződött 
rézoxidultól rubinpiros lesz; ha ez a bőven kivált oxidultól barna és nemát
látszó lenne, ide s tova kell mozgatni a felső oxidációi lángban, s időről időre 
a világosság felé tartani, míg ismét rubinpiros lesz. Ezen reakciót az Ónra 
csakis a gázláng alsó redukcioterében lőhet előidézni; az a forraszcsövei nem 
sikerül, mert ezzel a GuO oxidullá változtatható Sn nélkül is.
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I’

Az illő. színit és által mint verő déle hiválaszthatái*

Fém verődét Oxidverödék Í Oxidverődék Oxidverödék Oxidverödék
SnCl,-iluI. j |*g£ «>,“'és lep. és lep.

•jy Fekete, barna !
; leppel.

! Fehér 
sárgásba.Fekete.Féber. , Fekete.

I
:Cseresnye-

piros, tégla- j Fehér, 
veres leppel. \

Téglaveres. Fekete.Se i Fehér.

.1__!
Fekete; NHn- 
ban oldhat - 
lan.

iFekete, barna 
00 ! leppel. Fehér. ; Fehér. i Fehér.

:
{

Citromsárga 
vagy barna- 
veres, NHn- 
ban oldható.

» Fekete, barna 
j leppel. Fehér. Fehér. Feliér.

' Fekete, ko- 
Bi rombarna 

■ leppel.
Fehér.Sárgás fehér. Fehér. , Fekete.

:
Szürke, nem- 

Hg összefüggő 
lep.'■

; Fekete, barna 
TI j leppel. Fehér.Fehér.Fehér. Fehér.

!

pl j Fekete, barna 
lü | leppel.

Világos
okkersárga. Fehér.Fehér.Fehér.

i
Fehér lep, 

kék-fekete 
lesz.

Fekete, bar
nába, fehér 
leppel.

ri i Fekete, barna 
Ul I leppel. Fehér.Fehér.

„ ! Fekete, barna
Ln ; leppel.

Fehér.Fehér.Fehér.Fehér.

t • Fekete; barna 
,n ' leppel. Fehér.Fehér.Fehér.Sárgásfehér.
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11 elem táblázata. (204-—208. laphoz).i

}
Jót) idverődók ; Jodidverődék Suliid verődök J Snlfidverődék 

és lep. NH„-al. j és lep. kénammonnal.
■

Barna, átme
nőié^ el- 
leheliietö.

Fekete — íe- ; Atmenőleg 
ketebama. j elenyészik.

Narancsszínű 
: aztán átme-

narancsszintt j lJöleg el-
I enyészik. !

: Tartósan el- 
fűható.

I
! Nem tuható ‘ Sárga-

1.Barna, nem 
egészen cl- 
leheltető.

Fémverődékjök 
feleresztett 
(20 %-os) salét
romsavban 
alvj olvad fel.

: i el.
:
: T

Narancssárga
átmcnőleg
ellehelhető.

Atmenőleg 
elenyészik.

Tartósan el- Narancs- 
fúliató. | szinti.

_í_
.Tojiissárga, át

menőié" el- 
lehelhetö.

Atmenőleg 
I Citromsága. i elenyészik.

Tartósan el- 
fúható.

Hajnalpiros- i 
tojássárga, ! Umbrabarua, 

| kávébarna
átmenöleg | fúva gesz- j leppel.
ellehelhető, j tenyebarna. j

Kékesbarna, 
hús-hajnal - 
piros leppel, j szárazon Nem enyészik

el.
2.

Fém verődéig ük 
föleresztett 
(20° o-os) salét
romsavban ne
hezen olvad fel.

Karmazsin - ;
piros és cit- t 1romsárga, Atmenőleg el-1
nem ellehel- lullato’

Nem enyészikFekete. el.
;Jiető.

,
Citromsárga 
nem ellehel
hető.

Fekete, kékes
szürke lep- 

! pel.
Nem fiiható 

j el.
Nem enyészik

el.

Tojás- citrom
sárga, nem 
cllehelhető.

:Atmenőleg el- ] Bamaveresen 
át feketébe.

Nem enyészik j
mható. el.

3.
Fémverődékjök 
feleresztett 
(20 %-os) salét
romsavban 
rögtön olvad fel.

Nem enyészikFehér. Fehér. Citromsárga. el.

Nem enyészikFehér. Fehér. Fehér. el.

Nem enyészikSárgásfehér. Sárgásfehér. Fehér. el.

ISSzabó Jó/Bof. Áavhayton.
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c) Lángfestési kísérletek.

203. §. A lángfestés ámbár a legdöntőbb karakter valami elemre, 
de az, úgy mint akár forraszcsövei akár gázlánggal közvetlenül kap
juk, megbízható eredményt ritkán adhat, nemcsak mert hasonló színe 
több elemnek van, de főleg, mert a Na sárgája oly intenzív, hogy 
abból igen kevés elég arra, hogy a többi színt eífödje (263. 1.).

Csak a spektroskop adja meg ezen karakter valódi becsét, minél
fogva ezen kísérleteket, részletes eredmény elérése szempontjából, 
gázlángban spektroskoppal viszszük végbe.

Az elemek spektrumának tanulmányozásából az tűnt ki, hogy tulajdon- 
kép a pozitív elemek adnak világos s jól határolt színvonalakat, míg a negatív 
elemeknél (SP J Cl Br sat.) legtöbbnyire csak elmosódott világos és sötét részeket 
látunk. A pozitív elemek némelyike igen magas hőfoknál illan el, s így azok 
spektrumát a gázlángban nem idézhetjük elő; itt csak azon elemekről van szó, 
melyek a gázlángban adnak meghatározható spektrumot: ilyenek az alkálik: 
Na K Li és a ritkán előjövő Cs Pb; az alkáli-földekből a CaSrBa; & fémekből 
a ritka TI és In. Ezeken kívül még néha a Cu valamint a Bór láugfestésót is 
használjuk ismertető tulajdonság gyanánt.

Legillóbbak ezen elemeknél a chlorvegyek s általában a haloidsóik, aztán 
jönnek a hidroxidjaik s vegyeik illó savakkal: szénsav, légenysav, kénsavval; 
kevésbbé illők a bór- phosphorsavas vegyek, végre a kovasavas vegyek csupán 
az alkáliknál illékonyak, de ezeknél is csak részben, az alkáli-földeknél éppen 
nem. Hogy a kovasavas vegyből az egész alkálimennyiséget kikapjuk, a gyön
gyöt tiszta Gipsszel olvasztjuk össze, mi által cserebomlás következik be s az 
alkáli sulfáttá változván, egészen elillan. Az alkális-földek kovasavas vegyeinél 
ezen fogás nem lévén alkalmazható, azokat HCl-val nedvesítve teszszük a lángba, 
de akkor is csak azon vegy ti leteknél érünk czélt, melyeket e sav felbont; azo
kat, melyek nem bonthatók fel, Üuorammonual visszük lángba s aztán kén
savas sókká változtatjuk.

A fönnebbi 10 illó és lángfestö elem között legórzékeuyebb a Na és Li s 
legkevesebbé érzékeny a K és Ba.

366 álra a napspektrum a Frauxhofkr vonalak magyarázatával s alatta 
közvetlenül a 367. ábra a napspektrummal felül s alatta azon S elem spektru
mával világos vonalakban, melyekben az ásványok lángkísérletéuél legtöbbször 
találkozunk s a melyekre az imént következő leírásban vonatkozás vau.

Nátrium. Spektruma egy sárga vonal, melynek közepén jó spektroskop 
egy feketét is megkülömböztet. Helyzetére nézve a napspektrum sárgájában 
levő s D-vel jegyzett fekete vonalnak felel meg. A Nátrium sárga vonalát kiir
tásainknál csaknem mindenkor látván, az tájékoztatásra jól szolgál: egyéb ele
mek spektrumának vonalát attól számítjuk jobbra vagy balra. Valamely nátriumsó 
milligrammjának egy hárommilliónyi része könnyen kimutatható.

Kálium. Spektrumát két vonal jellemzi a nap spektrumának két vége 
felé: egyik, a jobban feltűnő, a veres, balra a Nátrium sárgájától; a másik 
ibolya, messze jobbra a Nátrium vonaltól. Ez a legtöbb esetben nem mutatkozik.

A Kálium lángfestését más módon jobb észlelni: ugyanis a lángot egy 
sötétkék kobaltiivegen, vagy indigó kénsavas oldatán nézzük s Cartmkll ész
lelete szerint ezen csupán a Kálium piros lángja hat keresztül, a Nátrium s 
egyéb elemek színei nem. A Cartmellféie módszerrel két 10000-ed ICCl-ot tisz
tán lehet felismerni, míg a spektroskop által (Bunskn) csak egy 1000 részt.

Vékony kobaltüvegen, vagy az indigo-oldat vékony rétegén a Lithiüm 
is keresztül hat hasouló veres lánggal mint a Kálium, ezen tekintetből célszerű
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úgy a kobaltüvegnek mint a kék folyadékot tartalmazó üvegnek ék alakot adni. 
így meggyőződhetünk, hogy míg a K piros lángja kezdve a keskeny rétegtől 
le* a vastag felé szakadatlanul tart, a Li piros lángja csak kezdetben hasonló, 
de alább gyengül s az alsó harmadban nem hat keresztül. Ilyen prizma üveg 
hiányában'lapos köszörült üveg is vehető, melynek külső vastagsága kevesebb 
mint 4 cm. ne legyen, több lehet. Az indigó-óidat ha nagyon sűrű, még az izzó 
platina sem hat rajta keresztül, de még a nap fénye sem, én addig hígítom, 
míg ezen fények rajta kezdenek keresztül hatolni, akkor a K lángja is átmegy.

300.

jUÍ'MI Ülj’ !A J! C ar> L t P

Ilii;
sőt. kék ibolyaVeres ril. kéknarancs sár (/a -•V/,7

IBI' ..........
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I
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Illllliil Cs

sor.

A kobaltüvcg csak akkor jó, ha jő nagy meuuyiségü kobalt van bele ol
vasztva, annak tehát sötétkéknek kell lenni; a kereskedésben kapható ritkán jó, 
és ekkor semmit sem használ, hogy az üveget többszörös vastagságban yeszszük. 
Camelcou-oldat, valamint kék auÜin-oldat is használható, de nem oly jók, mint 
az indigo-oldat. Ha hosszabb idő után ezeu oldatok megváltoznak s színüket 
•elvesztik, uj készítendő; a kobaltüveg előnye, hogy változatlan.

IS*
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Lithiuw. Spektrumúban egy piros vonul tűnik fel igen erősen a Nátrium, 
sárga és a Kálium veres vonala között, s legtöbbnyire csak ez egy maga lát
szik. s helyzeténél fogva a Lithium felismerésére elegendő. Ha azonban nagy 
az elillanó mennyiség, vágj* igen magas hőfoknál történik, közel a Nátrium 
vonalához balról egy másik, de igen gyenge sárga vonal is mutatkozik.

A lithiumtartalmu silikátok: Triphilin, Tripláin, Petalit, LepidoUth sat. 
már magokban is mutatják a piros vonalat, sőt a bavenoi Orthoklasban is 
felfedezni így, valamint némely Csillámban (Altenberg, Peuig) míg mások 
nem mutatják (Miask, Aschaffenburg, Módúm, Bangái, Pennsylvania sat.). 
A legcsekélyebb mennyiséget valami silikátban úgy fedezzük fel, hogy azt 
liidrofluorsavval vagy fluorammoniummal keverjük és hevítjük; a maradékot 
kevés kénsavval leöntjük, szárazra pántjuk s most absolut alkohollal kihúzzuk. 
Az alkoholos oldatot szárazra pántjuk, azt még egyszer leöntjük alkohollal, az 
oldatot újból szárazra főzzük s csak ezen maradékot visszük a lángba.

Cacsium. Spektrumát két éles kék vonal jellemzi; gyengén fellépnek 
veres vonalak is. Polluxban (Elbáról) vagy 32'7o Cs van; keveset a Lepidolit 
és Petalitban is találni, de Rubidiummal együtt.

Piuhidium. Spektrumában két sötét piros vonal tűnik elő, még valamivel 
túl a Kálium piros vonalán, s ezen kívül két ibólyaszinü vonal, mely utóbbiak 
jellemzőbbek. Lepidolitban (11 őzen a, Morvaország), több ásványvíz maradékában 
és néhány növény (doháuy, kávé, tliea, kakaó) hamujában ismeretes.

Calcium. Spektrumában egyszerre két vonal tűnik fel ha csekély meuy- 
nyiségben illan el. egy zöld és egy narancsszínű, amaz jobbra, emez balra esvén 
a Na vonalától. Nagyobb mennyiségnél vagy kettővel szaporodik a zöld vonal 
éppen úgy, mint a narancsszínű.

Labradorit (Sz. Pál és a gömb Dioritból Corsika) éppen így a Bytownit 
és a Anortliit HCl-val megnedvesitve mutatják a Calcium két vonalát; ha
sonlókép a Mosandrit (Brevig), a Tscheffkinit (Dmenhegység), Melinophan (La- 
rnon), Scheelit és Sphen. A sósav által fel nem bontható silikátokból nehány 
milligrammot a legfinomabb porrá dörzsölünk, lapos tégelyfedőn körülbelül egy 
gramm félig elfolyt fluorammounal keverve a lángba tartjuk, míg a fluorammou 
elillanása után izzás áll be. A maradékot 1—2 csepp kénsavval meguedvesit- 
jük s ennek fölöslegét hevítés által eltávolítjuk. Ezen maradékkal vizsgáljuk 
most a lángfestést, s abban lehet Na, K, Li is, melyek hamarább távolodnak, 
el s csak utánok következik a Ca s ha jelen van Sr hatás. így sikerül az 
Ortoklásban (Baveno), a Ca nyomait határozottan kimutatni, a sok K, keve
sebb Na és igen kevés Li eltávolodása után. A Gothardi Adulárbáu semmi Li, 
s Ca-nak alig nyoma.

Stnmtium. Spektrumában jellemző a zöld vonalak hiánya, hanem 
hat veres, egy narancs és egy kék. A narancs közel vau balról a Na sárga- 
vonalához, míg a kék attól jobbra nagyobb távolságra esik.

Kovasavas, bórsavas és phosphorsavas vegyeit előbb szénsavas vogygyé 
változtatjuk át, azokat platina-spirálban szódával összeolvasztván oly, módon, 
hogy a platinaspirált megtüzesítve finom por alakú, víztől legnagyobbrészt meg
szabadított laza szódaporba értetjük, az reá tapad s most a kérdéses strontium- 
anyagot előbb finom porrá törvén, a megolvasztatt szódára hintjük 8 neliáuy 
percig izzítjuk, az olvadékot porcellán tányérra viszszük át, nedves irópapirral 
befödjük, késsel szétnyomjuk, meleg vizet öntünk reá, mely az oldható részeket 
felveszi, most azt vigyázva leöntjük, hogy az oldhatatlanból semmit el ne veszít
sünk, s így utoljára a Strontium mint szénsavas vegy marad vissza. Ezen ma
radékból viszünk a lángba, előbb magában s utóbb ilCl-al benedvesítve.

Bárium. Zöld vonalak a legfeltűnőbbek spektrumában, s ha mennyisége 
kevés, csak ezek látszanak, míg nagyobb mennyiségnél nagyobb számmal 
vonalak is tűnnek elő. Tűz-álló vegyekben néha kimutatható HCl-al, néha nem*

rí

*

I

•»

van

{

narancs-
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utóbbi esetben felnyitjuk szén savasnátron ual úgy mint a Sirontiumuál

Crookesit-ben vau lő—18%. Találni

ezen 
volt mondva.

'Thállium. Spektruma egy zöld vonal, 
némely Piritben (Harzhegység), a miből aztán, a kénsav-gyarak iszapjába is 
átmegy; azonkívül a nauíieimi só-forrásvízben is találtatik.

Indiinn. Spektruma egy éles kék vonal. Találtatik némely Sphaleritban 
és a pörkölő kemencék porában.

Réz. Mint clilorvegy a lángot gyönyörűen kékre festi, de csak összefolyó 
zöld és kék spektrumot ad, mely a Réz meghatározásánál nem alkalmazható, 
•de nem is szorulunk reá.

Bor. Spektrumában M vastagabb zöld vonal látszik, korán sem oly élesen 
határolva, mint az alkálik vagy az alkális földek vonalai. Bórsav jól mutatja; 
a bórax alig, de kénsavval nedvesítve igen jól tűnik elő; éppen így a Lud- 
vigitnál is: magában semmi sem látszik, de kénsavval nedvesítve jól kivehető.

A kővetkező elemeknél (nem a spektrumról, hanem) csuj/dn a lány festési 
viselkedésről van szó; az itt általában nem bír fontossággal.

Tcllur, A felső oxidáló lángban fakókék, míg az a fölötti tér zöld.
Selen. Lángfestése búza virágkék.
Antimon. A felső oxidácio-térbeu fakózöld.
Arzén. A felső oxidáció-térben fakó kék.
Bízniut. Kékes, nem jellemző.
ólom. Fakó kék.
204. §. Alkáli tartalmú silikátok részletes meghatározása a láng- 

kisérletek által.
Felette fontos szolgálatot tesznek az alkálik a silikátok meg

határozásánál, ha a láugkisérletnél az olvadási fokra, az olvadék 
minőségére, nz anyagnak viselkedésére oldszerekliez s a jellemzőbb 
fizikai tulajdonságokra együttesen tekintettel vagyunk.

Különösen a Földpátokra nézve állapítottam meg egy eljárást,* 
•melynél a Ka és Ii mennyisége is becsültetik azon sárga lángnyelv 
vastagsága és erőssége szerint, melyet látunk, ha az anyagot a nem 
világító gázlángba annak oldalán viszszük; ugyanekkor megy figyel
jük a Káliumot kobaltüvegen vagy indigo-oldaton keresztül nézve; a 
Lithiumot Calciumot sat. pedig spektroskoppal.

A kísérlethez egészen úgy készülök, mint az olvadásnál 15$. lapou mondva 
volt a szem nagyságát, a gázláug részeit és az idő tartamát illetőleg is; úgy 
bőgj* ez egy olvadási meghatározás összekötve a lángfestéssel Na és K által; 
a külömbség az, hogy az olvadás és a lángfestés meghatározáson kívül az olvasz- 
térbeu, az anyagot gipszszel összeolvasztva még egyszer teszem az olvasztérbe, 
de ekkor 2 percig hagyom benne.

A Földpátokon kívül a láugkisérleti eljárás a Zeolitoknál is nagy szol
gálatot tesz; vaunak azonban silikátok, melyeknél az alkalitartalom ezeu mó
don nem tűnik ki úgy, hogy quantitativ becsűnek is tarthassuk. Ilyenek a 
Csillámok.

* Egy új módszer a füldpátok meghatározására kőzetekben, 1 fametsz- 
vóuy- és 5 kő nyomatú színezett tábláVa]0^x>ost 1874-.) Akad. Értekezések.
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Láng fest esi Iciscrlcteh sora

I-sö kísérlet
5mm. magasságban I percig.

: K Olvad, 
fokaKa Olvadók minősége1—81—5Jl 1—5

1—3 3 1—2T:Adulár ... . üveges fehéres néha kiü
li ólyagos

2—3 üveges gyakran kül- 
hólvagos

3 üveges gyakran* kiü
li ólyagos

i 3—1 üveges, hólyagos

............ !: 3 ; 2—3Amazonit ...

Pertliit ... . ... 3^4 2

:
Loxoklas ... 4 1Ü !

I 8—\ üveges, hólyagos5 ; 0Álhit..........

3—4 üveges, zománcos 
; hólyagos

2—3 üveges, homályos

Olikoglas ... ... 4—5 0

: 3—4 J 0Andesin... ...
.
! 2—:: üveges, homályos0 1—2Labradorit..........
'

■

2—3 ‘0 üveges, fehéresBytownit.. 1!
|

0 1 alig változikAnorthit . ! 1—2 0
:■

{-
i.

üveges, homályos.......... i| 2—3 1 3 1Lencit _ .,
;•

*
üveges, zománcosNephelin .......... . 1—3 2—3w: i i

■ kissé üveges szürke-115Nosit. .. i

íí alig változik1—2 15Hauynit
!

■

0—3 1—3 j üveges, fehéres

0 ; 1 — 2 fekete fénytelen

5Sodalith.......... .

Amphibol. Visegrád Trachitból j 

Angit. Drégelyvár Trachitból

2

. 0 01i :

I 0 11Biotit. Vesuv.......... Ii
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5 eredménye siliJcáioJcra nézve.

III. kísérlet
gipszszel 
2 percig

n-ik kísérlet 
olvasztérben 1 percig

K I 9ÍV- I 
1—3

Iaz
Külön jegyzet

K!! NaNa
; foka l
I 1-5 I

Olvadék minősége |i 1—5 j 1—4 ,1—5

ji
2—3 4 HCl: Ca=0. 

Na—2. K=0

; Ca=0.
Na=l—2. K=0

2—3 3 külhólyagos legtöbb- 
nyíre

üveges hólyagos leg- 
többnyire

üveges külhólyagos leg- 
többnyire

•í—5 üveges, külhólyagos is .

3

!
3—4o—o 3_4. 33

HCl: Ca=0. 
Na=l—2. Ií=0

HCZ: Ca=0.
Na—1—2. K=0 I

5 ; 0 í! Ha: Ca=0.
!| Na—1—2. K=0

4—5 I 1—2 ij HCl: Ca—0.
i; Na=2. K=0

3—4 1—2 HC7: Ca=0—1.
■| Na=2—3. K=0—2

j I
3 j 1—2 j HCl: Ca=l—2.

II Na—2—3. K=0—1

HÜl: Ca—2—3. 
Na=l—3. K=0— 1

2 j 4 3—4 | 33-4

2—34 41
I

0 í—5 ; üveges, belliólyagos

4—5 0 4—5 üveges vagy homályos, |
belliólyagosI

3—4 ■ üveges vagy homályos; 
hólyagos

2—3 zom án cos

5 ;

.
3—4 0

II
2—3 0

;!:
í; í,

2—3| 0 1—2 üveges, kissé homályos!: 2—3 0—1 1!I!
;; i■.

0 0—1 üveges neinhólyagcs í 2—3 0—1 | HCl: Ca=2—i.
Na=l—3. K=0—1

1—2

1
2 üveges homályos nem-1 2—3 

hólyagos
2—3 HCl: Cn=0. 

Na=2—3. K=4
3

2—3 13—4 üveges homályos néha 5 
i néhány kimenő hólyag ij

5 3—4 HCl: Ca=0. 
j Na=5. K=3—4

5 2—3 !| HCl: Ca=0.
Na=5. K=3

HCl: Ca=Ö—3. 
N a—5. K — 1—3

1—2 2 ! a csúcsokon áttetsző5
i'
I! o ! 2—31—3 2—3 üveges ogy része5

1I fi
3—41 üveges hólyagos 

4 fekete gömb

HCl: Ca—0—1. 
Na=5. K=1—3

5 0—3 ! I—5 0—3
■

2 0 3 1

1—21—2 HCl: Ca=0 
Na=l. K—0

0 0—12 ,

2 11—2 ;szürke lett1—21—2 0—1
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Nátrium /okozatai. 5 fokozatot külömböztetek meg a következő iellenes 
ásványok szerint:

0 = niucs Na. Quare.
1 — Na láng igen gyenge. Anorthit M. Sommá. Megfelel U—1% Na^O-nak.
2 = Gyeugo. Valencianit Mexikó, Megfelel 1—2% Na.,0-uak.
3 = Elég erős. Bytownit, a volpersclorfi Gabbro Földpátja. 2—í% Na.,0.
•I — Erős. Mikrokliu Fredrikswiirn. Megfelel 4—S% Na30.
5 = Igen erős. Oligoklas. Albit Sz, Gotthard. S—10% Nao0.

Ezen fokozat egyaránt szolgál az I., II. és III. kísérletnél, noha a 
II. kisérletuél a nagyobb hőfok, a lll-nál pedig a Gipsz hatása miatt erősebb 
a festés, de azért rendesen arányos s így más fokozat használása nem szükséges.

Kálium /okozatai. Itt különbség teendő az I. és II. kísérlet és a III. 
között. Az 1. és II. kísérletnél kevés K szabadul ki, azért 3 fokozattal beérem.

Q = K nincs például egy Plagioklasuál sem; vau ellenben minden Ortok- 
lasnál. Körülbelül a 4".o K30 a határ: ezen alul nem mutatkozik az I. és II. 
kisérletuél.

1 = K alig látszik, kétes. Loxoklas Hammond. Megfelel 4—10% lv30.
2 = K látszik biztosan. Sanidin Perlenhardt. Megfelel 10—13% IC.O.
3 = K. Jól látszik. Adulár Sz. Gothárd. 13—20% K.O.

A III. kísérletnél gipszszel minden K elillanváu, a lángot sokkal erő
sebben festi, és így 4 fokozatot kell megkülömböztetni. Némelyik röviden tart 
és tán erősebben, más hosszában de gyengén.

0 = K nincs; több Anorfchitnál és a legtöbb Albitnál.
1 = K gyenge. Anorthit M. Somma. Megfelel 0.5—1% K20-nak.
2 = Elég erős. Audesin Déva. Megfelel 1—4% K,O-nak.
3 = Erős. Sanidin Perlenliardt. Megfelel 4—13% K<,0-nak.
4 = Igen erős. Leucit Albauo. Megfelel 13—22% K„G-uak.
Az olvadék minoséf/e az I. és különösen a II. kisérletuél szintén becses 

karaktert szolgáltathat. Különösen a Földiátokat illetőleg a dolog úgy áll, hogy 
vágj* nem változik az anyag vagy változik és a változás abban áll, hogy olvad 
cseudesen, hólyagosán vagy anélkül. A nem csendesen, hanem például duzzadva 
olvadó ásvány nem Földpát, lehet Zeolit sat. .»

Az olvadék átlátszó vagy áttetsző iivet/ vagy nem átlátszó zománc.
Az üveg: tiszta, homályos vagy hólyagos.
A zománc: szürke, fehér vagy hólyagos.
A hólyagok vagy kimennek a felületre is, vagy csak belül maradnak ; 

a kimenők a felületen sok apró dudorodá9t és horpadást idéznek elő és ilyen
kor nem sima a felület, kauem érdes. Ellenben a ncmkimcno hólyagoknál a 
felület sima marad. Röviden az olvadéknál ezen szempontból azt mondjuk : 
külhdlyat/os, bolháiyatjos.

Nevezetes tulajdonsága a Káliurnföldpátnak, hogy az a H. kísérletben 
külhólyagoa, a belőle távozó légbuborékok, úgy látszik, igen szívós üveganyagon 
igyekeznek eltávozni, és a fölületon fogva maradnak. A minő jellemző ezen 
tulajdonság az Órtokíasra nézve, éppen olyan jellemző a Sanidinra nézve, hogy 
az vagy éppen nem hólyagos, vagy csak gyéren mutat hólyagokat, és ezek sem 
mindenkor kimenők.

A Nátriumplagioklasok, valamint a Calciumplagioklasok közül az Ando- 
sin, ritka esetekben, szintén mutatnak külhólyagot, de csak az I. kísérletnél, 
míg az olvasztérben elmúlnak, a gömb felülete síma és csak belliólyagos.

Az olvadék minőségénél nem ritkán mutatják az eruptív kőzetek Föld- 
pátjai, hogy idegen anyagot is tartalmaznak.

i
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A foldpatok 10 .sorozatára, valamint a foldpátféle vulkáni ásványokra 
nézve a viselkedés határszámokban vau adva; az Amphibol*, Augit* és Biotitra 
nézve konkrét esetre vonatkozólag, mert ezek felette különböznek egymástól.

Az Ortoklas és a Leucit igen élesen térnek el viselkedésükre nézve a 
sósavban. A sósavas oldatba beindítjuk a platinahuzalt (legalább is lószörvas- 
tagsúgú s ezt is két karikába görbítve, hogy több anyag férjen reá. és ne oly 
hamar illanjon el) és megfigyelvén a lángfestést, látjuk, hogy az Ortoklasnái 
semmi, a Leucitnál a legnagyobb K fokozat van. Ezt a < Külön jegyzet* 
rovatba írom be, ugyanazon számokkal, mint az előbbi kísérleteknél; a Cal- 
ciumuál 4 fokot különböztetek meg, ez is az utolsó rovatba jön, valamint a 
Lithium is ha jelen volua.

205. §. Fényárasztás. Gázlángban platinahuzalon izzítva az 
anyagot mindaddig, míg az illanó részek eltávolodtak, a maradék 
esetleg feltűnőbb fényt áraszt. Bunsen szerint a fényárasztási képes
ség csekély, ba gyengébben világít, mint a platinahuzal; középszerű, 
ha egyaránt látszanak világítani; végre nagy, ba fénye nagyobb, mint 
a platináé (Calcit, aluminföld).

A legtöbb szilárd test fehér lénynyel izzik (zirkon — thoryt-teroxid), má
sok, például az erbinoxid, színesen. — Némely vegyei az Osmiuiunak, Széneuv- 
Molybdenuek sat. elillannak, s fiuom-osztatu szilárd testeket választanak ki, 
melyek az egész lángot világítóvá teszik. — A gázok és párák féuylési képes
sége mindig kisebb mint a megolvasztott testeké, s ezeké rendesen csekélyebb 
mint a szilárdaké.

A kísérleteknél a vizsgált ásványszem alakja miudeukor megemlítendő, 
mert a fényárasztási képesség a felület minőségétől is függ. Tömött timföld 
például, úgy miként a hidráiból a hőfok lassú emelése által állíttatik elő, 
csak küzéjKzerücn áraszt fényt, a kónsavas só hirtelen izzitása által előállított 

•erősen.

3. Kísérlet forraszcsövel vagy gázlánggal általánosabb kém
szerekkel redukcióra vagy oxidációra.

a) REDUKCIÓ.

206. §. Szénen. Nem sok oly elem van, melynek redukálása a 
■szénen magában sikerül, ellenben redukáló kémszerekkel többször 
kapunk eredményt. Leggyakrabban a szódái (NaGO:í-f ÍOÍLO), ren
desen, mint szódabicarbonátot használjuk.

A szódához kevés ciankáliumol adva, a redukció erélyesebb. 
Kálmmoxalát szintén igen jól redukál.

Az ásványt porrá törjük s e port vagy h-ször annyi szódaporral keverve 
tcszszük a széngödörbe s késsel benyomjuk. A láuggal előbb a felületet olvaszt
juk meg, do azután redukáló lángban tartva huzamosabban hevítjük. Némely 
ásvány a szódával együtt a szénbo húzódik, máskor csak a szóda megy be, az 
ásvány femnarad, eseteukint azonban az ásvány a szódával összeolvad és salakot 
képez, melyben a kivált fém van.

Az izzó szénnel érintkező szóda (lesoxidálódik, az clilló széumonoxid és 
nátriumgőz az ásványban levő fémoxidot sziniti, de a nátrium a fémtől a kéut 
is olveszi. A kísérletnél a bevégződés pillanatában eseteukint a megolvadt salak
ból kipislogó fémgolyó látszik, ez akkor vau, ha a kivált fém könnyen olvad,
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ilyen az Ólom, Ezüst sat., melyek nagyobb szemmé egyesülnek; a nehezebben 
olvadók ellenben, mint a Kéz,' Vas sat. sok apró darabban vannak a szénen 
elhintve, s úgy veszszük ki tisztán, ha a széngödör felületét egy por cellán - 
mozsárba kaparjuk, szétdörzsöljük és vízzel elmossuk. Ha fém volt benne, 
súlyánál fogva fényes pikkelykékben visszamarad, míg a könnyű szénport a víz 
magával ragadja.

az

A ken- s kcnmvasveyyck szódával szénen belláuggal olvasztva, az u. u. 
Ivnmájt (liepar) adják, mely valami síma ezüst-felületre téve és vízzel megned- 
vesitve ezt barnára vagy feketére festi. (Ezen hatást a Se, Te is mutatják, tehát 
ezek távollétéről is kell tudomást szerezni.) Ha az ömledéket vízzel leöntjük, 
és egy csepp nátrium-nitroprassidofc adunk hozzá, a folyadék szép ibolyaszint 
kap. — Végre egyszerűen megtudjuk, hogy képződött-e kénmáj (nátrium- 
kéueg), ha a kémletet a kihűlés után nyelvünkhöz értetjük: íze emlékeztet 
a záptojásra.

Gázlángban. Ámbár a szén felette alkalmas a redukciokisér- 
letre, mindazonáltal Bunsen szénnidján (259. lap) gázlángban a nem- 
illó és így verödéket nem adó fémek közül 13-t lehet golyó vagy 
szivacs alakban fémállapotba átvezetni. Ezen elemek a következők :

1. A sziuítésnél golyóvá nem olvasztható: 
a) mágneses: le Ni Co.
h) nem mágneses: Pd IJt ír. Bit. Os.

2. Kedukciouál golyóvá olvad: Cu Sn Ay Au Mo.
A kísérletet úgy tcszszük, hogy a szénrúd liegyére veszszük az olvadó 

szódakristály csöppjével a tenyéren a késsel kásás anyaggá kevert kémletet 
kölesszemnyi nagyságban. Miután ezt az alsó oxidációi lángban megolvasztottuk, 
a sötét lángkúp egy részén keresztül az alsó sziuítési tér ellenfekvő legforróbb 
részébe viszszük. Azon időt, melyben a redukció bekövetkezik, a szóda erős- 
felforrása adja tudtunkra, mit pár pillanat múlva az által szakítunk félbe, bőgj' 
a kémletet a szénrúdon a láng sötét kúpjában kihűlni engedjük.

A fémet elválasztandók a szennáinak azon végét, melyen a kémlet van, 
ujjunkkal letörjük, s pár csöpp vizet hozzá öntve, kis achátraozsárban szétdör
zsöljük, mire a fémpikkelyek többnyire már a szén további iszapolása nélkül 
előtűnnek. A további vizsgálat végett a fémpikkelyeket ovatos ismételt iszapolás 
által a széntől és szénsavas nátrontól teljesen megszabadítjuk, lapos, homorú 
üvegre (lombik öblös részéből vagy főző üvegből) átviszszük, a vizet leöntjük, 
papiiTal leszivatjuk, s mérsékelten megszárítjuk. Pár tized milligramm elegendő, 
hogy ezen fémekből oly oldatot csináljunk, mely minden jellemző kémlésre 
elegendő, feltéve, hogy a kémszereket üres hajcsőbe szívjuk fel, milligrammon
ként csepegtetjük be, s a beálló tüneményekről nagyítóval győződünk meg.

Vas, Kobalt, Kikel, melyek a szénrúdon gömbbé nem olvadnak, achat- 
mozsárban egy mágneses kis kés hegyével a vízzel szétdörzsölt anyagból 
kihnzaudók, magán a késen lemosandók, s a láng felett magasan szári tan dók. 
Ha most a hüvelyk legmagasabb és a mutató újj legalacsonyabb ize közé 
szorított késlapot az ujjak között végig húzzuk s a ledörzsölt fémrészekhez 
a kés hegyével közeledünk, ezek a tenyérről a késre ugranak azon kefe-féle 
szakáit képezvén, melyet a nagyítóval kényelmesen vizsgálni, valamint a bovax- 
gyöngyre átvinni is lehet.

Egyéb kísérletekhez a késen maradt részt itatós papírra dörzsöljük, azt 
egy csöpp sav hozzáadása után a papír melegítése mellett a lámpa felett fel
olvasztjuk s kémszerekkcl tovább vizsgáljuk.

IV vegyek szinitése ugyan sikerül, de annak felismerésére nem vezet ; 
vegyeiben azonban egészen a Mo nyomában járva ismerhetjük fel.
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Résztélén kisérlelek ezen íS elemre.
Vasvegyek. — Szintté* szénnídban nem ad féraszeinet, vagy nyújtható 

fémfényü pikkelyeket; *a finomra dörzsölt fém a mágneses késen fekete nem 
•fémfényes képet képez; ez papírra söpörve salétromsav- és kevés sósavval 
inegcsöppentve melegítés által a láng felett sárga foltot ad, a mely vérlúgsóval 
inegcsöppentve sötét kék szint vesz fel. Az eredeti sárga lolt XaHO oldattal 
megcsöppentvc s aztán pár pillanatra a bromgőz üveg fölé tartván, ha XaHO-al 
újra meguedvesítjük, nem ad superoxidfoltot.

Nikelvegyek. — Szintté* számúiban. A szenet szétdörzsöljük fehér fényes 
nyújtható fémpikkelyeket kapunk, melyek a mágneses késen kefét képeznek. 
A fém papíron salétromsavval zöld oldatot ad, mely Na HO-al inegcsöppentve, 
beakasztva bromgőzbe, s újból XaHO-al megnedvesítve baruafekete foltot képez, 
s ez nikelsuperoxid. A XaHO-tól lemosás által megtisztított papír hamuját a- 
boraxgyöugy hatásához még vehetni.

Kobaltvegyek. — Szintté* szennaiban. A szenet szétdörzsölvén, nyújtható- 
fehér fényes fémpikkelyeket kapunk, úgy mint a Nikéinél, melyek mágneses 
késen kefét képeznek. A papírra le dörzsölt fém salétromsavval inegcsöppentve, 
veres oldatot ad, mely HCl-al megnedvesítve s aztán megszárítva zöld folttá 
lesz, mi ha megnedvesíttetik, ismét elenyészik. A papír XaHO-al bromgőzbe 
állítva és újólag XaHO-al nedvesítve barnafekete foltot mutat, s ez kobalt- 
superoxid. A kémhatás már néhány tized milligram fémmel, igen tiszta. A pa
pírt, lemosván a XaHO oldatot, hamuvá égetve a boraxgyöngy festéséhez még 
vehetni.

Palládiumvegyek. — aj Finom platinahuzalon szódával a felső oxidáló 
lángban szürke a platinaszivacshoz hasonló anyaggá színűinek, mi aehátmozsár- 
bau szétdörzsölve ezüstfehér, fényes nyújtható fémpikkelyeket ad. Az üveg
cserépre mosott s megszárított pikkelyek salétromsavban veresbarna színnel 
felolvadnak. Ha az oldathoz egy csöpp HgCy„ adunk, anionnal reá fuva fehér 
gomolyos csapadékot kapunk, mely az oda csöpögetett nmmonbau felolvad. 
Királyvízben befőzve a végső esüppekben egy piszkos narancssárga kristályos 
csapadék képződik, s ez clilorpalladiumammon.

b) Palládium oldatát SnCl2, meunyisége szerint, kék, zöld és bar
nára festi.

Platiuavegyek. — aj A felső oxidációi lángban szódával íiuom plaliua- 
huzalon izzítva liasonlókép szürke szivacsos anyagot ad, mely achatmozsárbau 
fényes ezüstfeliér nyújtható fémpikkelyekké lesz. Ezek salétromsavban magá
ban, és sósavban magában nem — de királyvízben, ha a Platina tiszta volt* 
világos sárgán felolvadnak: ellenben lm Rliodium, ír vagy Pd van jelen, a szín 
barnássárga. Az oldathoz Hg Cy., adva s ammonnal megfűva nem fehér gomo
lyos, hanem azonnal egy világos topázsárga kristályos csapadékot kapnnk, s ez 
chlorplatinammou.

bj SnCl2 a platinaoldatot sárgabamára festi.
Iridiumvegyek. — A felső kiillángban szódával izzítva fémmé színül, 

mi achatmozsárban szétdörzsölve szürke nem fénylő és legkevésbbé sem nyújt
ható port ad. Ez nem csak salétromsav- vagy HCl-ban, hanem még király víz
ben sem olvad fel.

Rhodiumvegyek. — Az iridiumvogyektöl csak az által külömbözuck, 
hogy a királyvízben fel nem olvadó fémpor kettes kénsavaskáliuimnal meg- 
ömlesztvo részben oxidálódik, s rózsaszínű oldatot ad.
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Osmiumvegyek. — A küllángban az illő osmiumsavat adják, mely úgy 
mint a Chlor csípős a szemeket izgató szagot áraszt.

, Aranyvegyek. — Néhány tized milligrammot is felfedezhetni szinítve 
széurúdbau szódával. Az ekkor kapott sárga fényes nyújtható teniszemet achat- 
mozsárban aranysárga pikkelyekké dörzsölhetni.* Ezeket sem salétromsav-,, sem 
HCl-ban magában nem, de igen is könnyen olvaszthatni fel királyvízben; az 
oldat világos sárga. Ha azt egy itató papírszalagba felszívjuk s Sn Cl2 inog- 
csöppentjük, arauypurpur képződik. A maradék az üvegcserépen vasvitriol- 
oldattal barna lesz a kivált aranytól, míg a folyadék az áteső világosság
ban kék.

1

Ezüstvegyek. — Ha az idegen anyag mennyisége nem túlságos, igeu 
csekély részletet is felfedezhetni szinités által szénrúdban szódával. A szinitett 
fehér nyújtható ezüstszem salétromsavban gyenge melegítésnél felolvad, s HCl-al 
AgCl-ot ad, mit Am iránti viselkedése által felismerhetni. Ezen reakcióval 
kevesebbet mint Vi\> milligramm ezüstöt mutathatni ki.

Rézvegyek. — Szennaiban szódával nyújtható fényes fémszemet adnak, 
melyet rézveres színe jellemez. Szétdörzsölve és iszapolva fémpikkelyeket ka
punk, melyeket üvegcsészébe átmosni és salétromsavban könnyen felolvasztani 
lehet. A kék oldat a papírszeleten KuCfy-al barna üledéket ad. Üvegcserép 
helyett a fém felolvasztását és vizsgálását közvetlenül egy papírszeleten is lehet 
véghez vinni, azt salétromsavval megcsöppeni  vén.

Ónvegyek. — Szennaiban könnyen szinítlietők fehér fénylő nyújtható 
fémmé. A szétdörzsölés által kapott s egy üvegcserépre átvitt fémpikkelyek egy 
csöpp sósavban csak nehezen olvadnak fel, az oldat felszíva itatós papírba 
seleues savval veresen és tellurféle savban, mely sósavban van felolvasztva, 
feketén csapódik le. Ha az oldathoz felolvasztott salétromsavas bismutokidnak 
csak egy nyomát teszszük, NaHO fölöslege bismutoxidul képezte fekete üle
déket idéz elő. Salétromsavval a fém fehér oldhatlan ónoxidot ad.

Molibden- és Wolframvegyek. — A késsel porcelláucu szétdörzsölt kém
letet a tenyéren keverjük szódával, melyet úgy készítünk, hogy a szódakris
tályról a keverésre legalkalmasabb kásaállapotbau leolvasztjuk. Ezen keveréket 
egy 2—3 mm. tág hajíinomságu platiuahuzalból készült spirálon néhány pilla
natig a lámpalángban megolvasztva tartván, a még fehéren izzó anyagot a 
lámpacsészébe peckeljük, 2—3 csöpp vízzel melegen áztatjuk, s az üledék felett 
álló tiszta folyadékot 3—4 cin. hosszú s néhány inillimeternyi széles nem 
igen finom szűrőpapír-szeletbe szívjuk fel; a A/o és W reakciói összehasonlíto- 
lag a következők:

I. A papírszeletek egyike sósavval megcsöppentve, színét egyiknél sem 
változtatja, a Mo melegen sem, míg a \V melegítésnél sárga lesz; de ha a 
megnedvesített papírra egy csöpp K(JCfy hozunk, a Mo veresbarna lesz, a U 
nem festődik.

c2. A másik szelet nehány milligramm SnCl3-al megcsöppentve azonnal 
hidegen, vágj* gyenge melegítés után miudakettőnél kék lesz: ha sárga vagy 
sárgabarna, akkor a szódakémlet oldatából egy haj csőpipettával keveset még 
hozzá kell adni, hogy a kék szín előtüujék.

3. Egy csöpp Am.,S a harmadik szeleten a FE-nál nincs hatással, a A Zo
li él barna színt idéz elő, IíCl hozzáadása után pedig barna csapadékot,, s ekkoi* 
az üledék körül a papír gyakran kék lesz, ezen hatás t. i. hogy a papír (külö
nösen melegítve) kék vagy zöldes lesz, a TE-nál is bekövetkezik.

4. A sárga phosphorsavcsapadékot, melyet salétromsavas ammonsókat 
tartalmazó inolibdensav ad, hasonló módon lehet előidézni.
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l»i OXIDOK GYÖNGYFESTÉSE.

207. §. A chromogen elemek oxicljai valami víztiszta üveg
gyöngybe beolvasztva, ennek jellemző színt kölcsönöznek, mely oly
kor változatlanul marad a kül- és bellángban, de olyan elemeknél, 
melyeknek több oxidációi fokuk van, vagy tán könnyen redukálódnak, 
a gyöngy más lehet a kül- más a bellángban, más melegen és hide
gen. A víztiszta gyöngy készítésre könnyen olvadó oly anyag kell, 
melynek meg van a tulajdonsága még több oxibázt úgy venni fel, 
hogy az átlátszóságot azokkal is megtartsa. Mint ilyen rég óta vétetik 
a borax és a phosphorsó, újabban ezen sók savjai is: a bórsav és a 
phosphorsav.

A borax Na.,134>07+10H20 és a phosphorsó NH^NaHPO^tfLO 
rendesen ugyanazon célra szolgálnak, mind a kettő előbb vízment 
állapotba vezettetik át, tehát közvetlenül mint a nátriumborát és a 
nátriu mmetapli osph át anh idridja li asználtatik.

Oxidáció nagyobb mennyiségben platina vagy alumínium lemezen. Hogy 
a gyöngy festésre oxidokat kapjunk, a kén - arzén tar t a lmú ásványoknál olykor 
célszerű az illékony elemeket pörkölés által választani el úgy. mint ez azoknál 
nagyban is történik. Az ásványt e végből vízzel szétdörzsöljük s mint pépet 
kenjük a platinalemezre, mit aztán a felső oxidációi lángba tartunk acél csipesz 
segítségével (250. 1.). Ha forraszcsővel dolgozunk, akkor a lángot a platinalemez 
alsó felére kell irányítani A Chalkopiritből ezen a módon ITVo távozik el.

5
I

!

Aluminiumlcmezt is lehet használni az oxidok készítésére (25S., 205., 
200., 207. 1.). A Nikelin és a Smaltit közvetlenül adják a szép zöld nikelozidot, 
míg szénen olvadás és redukció következnék be.

A chloridok és phosphátok azonban az Alumíniumot hamar megtá
madják.

Boraxgyöngy. Kendesen a boraxxal kezdjük a kísérletet, mert a gyön
gyöt evvel könnyebben kapjuk. E végből a platinahuzalt veres izzásig hevítjük, 
aztán kis darab boraxhoz értetjük, melybe beolvad, a lángba tartjuk, míg a víz 
és hólyag mind el nem távolodott és egy tiszta gyöngyöt nem kaptuuk. Ezen 
előkészület meglévőn, következik maga a kémlés. Megtüzesítjük a gömböt, az 
ásvány igen apró darabjához értetjük, s a forraszcső vágj7 a gázláng hatásának 
teszszük ki előbb a külső, aztán a belső lángban, s hatását mind a kettőnek 
külön vizsgáljuk.

E hatás abban áll: felolvad-e a borax gyöngyben vagy nem ? — ha fel
olvad, színtelen marad-e a gyöngy vagy valami színt kap ? — továbbá ezek a 
színek ugyan azok-e a kül- és bel lángban ? ugyanazok-e forrón és kihűlve vagy 
megváltoznak ? — végre a folytonos fuvás által tisztán felolvadó ásványok nem 
teszik-e a gyöngyöt homályossá, ha az ember megszakítva fú reá? Az illető 
fémek viselkedése a táblázatból kivehető.

Ha boraxgyöngy-Bzine igen sötét talált lenni, ekkor hígítandó az által, 
hogy több boraxot olvasztunk bele.

Ha új kémletet akarunk csinálni, az előbbenit lelöketjük az által: hogy 
megolvasztjuk s az ököllel az asztalra ütünk; ezen rázkódás által a két első 
ujj között tartott Huzalról leesik a gyöngy, s hamar új boraxot veszünk. Ha 
ennek gyöngye nem színtelen, szintén lelöketjük s mást veszünk, míg szinte- ' 
Ion nem lesz.
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:
F Oxidáló láugban Redukáló lányban

Boraxgyöngy
, melegen hidegen melegen hidegen1.

Sárga (nem telített gyöngy} —|j FeUCe 
Cr Mo

Ti Mo Ti• tf

V Ti W Fe U Ce
PbBiSb

Sárga (telített gyöngy) Wv
Zn Cd

li Veres (nem telített gyöngy)... Cu (barnás)

Veres (telített gyöngy) Cu (barnás)Fe Ce U 
Cr MoF

(telítve) 
AV Mo Ti

Barna (telítve) 
Mo V Ti

Ni

Ibolya............ Mo Ni Mo

Kék.......... CoCo CoCo Cu

Fe V U CrZöld ... Fe U CrCu Cr V

$
Bórsavgyöngy, (líoss). A bórsav nem olvad oly könnyen mint a borax, 

és nem is lesz hamar oly tiszta gyöngygyé, hanem légbuborékot tart vissza nyú
lós tömegében. Ez fontos tulajdonság, a mennyiben az ilyen szaporodó buborék 
a kémletből kiűzött gázt is elárulja, mi nemcsak szénsav, de kénsav is lehet.

A bórsav a lángot szép zöldre festi, és ez nem fedi úgy el más elemek 
láugfestését, mint a Na a boraxban, hanem például a Cu festése meglepő mó
don észlelhető a bórsavgyöngyben, úgy hogy ez a legérzékenyebb reakciók 
egyike. A Na-ból 5% elég a bórsav zöld színének elfedésére.

A bórsav a fémoxidokat külön mutatja ki oly esetben, midőn a borax 
azokat mind felolvasztja és a gyöngynek a színt a legerősebben festő elem adja. 
•Jó példa a Smaltit, melyben FeN„CoCuAs és S van. Ha megelőző pörkölés 
után az oxidált maradékból boraxba olvasztunk, kék gyöngyöt kapunk; ha bór
sav gyöngybe olvasztjuk, az oxidok külön válva lebegnek, és természetökhöz 
képest mást mutatnak a kül-, mást a belláng hatására. A bórsavgyöngyben 
nagyítóval nézve, a Co sötét ibolya golyó alakban vehető ki, a Cu ^ nyoma 
elárulja magát a lángfestés által, mi a bórsav nem igen fényes sárgászöldjét 
pillanatra fényes kékeszöldre változtatja; ezenkívül a gyöngyben apró fekete 
nem átlátszó és néha rézveressé váló golyócskát képez; a Fe barna nem átlátszó 
gömbökben van, melyeket rozsdaféle anyag vesz körül; végre a Ni zöld liosz- 
szukás kristálykákban válik ki, melyek a inikroskop alatt felismerhetők, ezek 
a bellángban fehér fémes kinézést kaphatnak.

Még feltűnőbben láthatók a bórsavgyöngy egyes oxidjai, ha a gyöngyöt 
oly módon fujjuk fel, hogy némileg a szappanbuborékhoz hasonlítson. Ez egy 
nagyobb nyílású forraszcsővel eszközölhető az által, hogy a küllángból kivett 
gyöngybe a platinadrót karikáján keresztül mérsékelt, de gyors Alvást teszünk 
(3G«S. ábra, a hólyag természetes nagyságban.) A hólyagban az oxidokat köuy- 
nyebb külön vizsgálni mint a gyöngyben.

■ J
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buborékot forróA lebegő oxiclokat kiszabad Kandók, a gyöngyöt vagy a 
vízbe mártjuk, íui a borsavat felolvasztja, az oxidok gömbjei vagy szálkái az 
•edény fenekén gyűlnek meg, s a víz eltávolítása után tovább külön vizsgálhatók.

A kristályvíz vagy a konstitutio- 
víz a bórsavgyöngybeu szürke opáloso- 
dást idéz elő. Éhez oly kevés víz is elég, 
hogy o hatást még némely anhidrid s 
ezek között a quarckristály is előidézi.
Ilyen állapotban a lebegő oxidok nem 
vehetők ki, ekkor a hólyagfuvás szűk- / 
séges.

i _e. _o-
o

Ross az A1 nyomának kimutatá
sára a borsavat mint Ca borátot ajánlja. 
Ezt azonban a kísérlet alkalmával ké
szíti tojáshéjból, melyet vízzel (de nem 
alkohollal) mosva platinacsipeszszel izzít 
s achátmozsárban szétszúz. ITa Ca bo
rát gyöngybe ALOr> olvasztunk, az tej
fehér zavaros tömeggé válik.

, c
04^ s.v

Phosphorsógyöngy. NH4NaIiP04 
4- 1H20. Éppen úgy készül, mint a 
boraxnál volt említve, de ezzel nehezebb 
bánni, mert igen könnyen olvad és a 
vízen kívül még az aimnou is eltávolodván, a jílatinahuzalról lecsöpög. Egy
szer—egyszer csak igen kis darabot kell a platinára venni s miután az 
tiszta gyöngygyé lett, veendő fel több, míg a kellő nagyságot (legalább mint 
kölesszem) megkaptuk.

A phosphorsógyöngy érzékenyebb mint a boraxgyöngy, a színek éléu- 
kebbek és kihűlve jobban meggyengülnek; ugyanazon fémoxidok néha eltérő 
hatást mutatnak a boraxban mint a phosphorsóban. A siiikátokra jó reagens, 
a mennyiben azokat felbontja és a Si02 (ha a silikátból tinóm szálkát vettünk) 
mint kocsonyás kovasavvíz válik ki, mely úgy a megolvadott mint a kihűlt 
gyöngyben lebeg.

viz-

oxidáló lángban 
melegen hidegen

redukáló lángban 
melegen j hidegenPliosphorsó gyöngy

I

Sárga (n. telit, gyöngy) Ti TeFeUV ' V Ni 
Ce Ag
TJVYV VNi 
Ti Ag Pb Bi 
Sb Zu Cd

Ni

TiSárga (telitett gyöngy) Ni

.Veres (u. telit, gyöngy) 
Veres (telitett gyöngy)

Ni Cr Cr Cu
CuFe Ce Ni Cr Fe (barnás) Fe Cr Ni

i| VBarna
Ibolya Mn Mn i Tii

! CoKék Co | CoW 
U CuMo w u MoCrV

Co Cu
Zöld Cu Mo U Cr Mo
Kovasav (SiO..) váz 1

I.
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Phosphorsav gyöngy. Az süveges phosphorsav* rúdban (miben kevés 
alkali azonban mindig van), különösen annak lorró gyöngyét a használat előtt 
még tiszta szétfolyt phospliorsavba mártva, tetemes javítás a phosphorsó felett, 
a következő okokból a i a helyett, hogy mint a phcsphorsónál vagy a borainál 
a kobaltoxid minden mennyiségével a kiil- és bellángban melegen és hidegen 
kéket mutatva, a phosphorsav a kobaltoxid legcsekélyebb mennyiségével •mentje 
rózsaszínt ad, mi forrón kék; több oxiddal pompás veres ibolya, mi melegen 
szintén kék. Már most, ha alkali tartalmú anyag jön hozzá, a világos veres 
kékre változik át még pedig kékesibolya, kékibolya és végül kék színfokozot- 
bau az alkalitartalom mennyisége szerint, úgy hogy a phosphorsav világosveres 
gyöngye kis alkalimeter a KNaLi-ra nézve.

b) A kovasav SiO„ és a zir kon told ZrO., semmit sem olvadnak fel a- 
phospliorsavgyöngyben a küllángbau, különösen ha a gyöngy előbb még tiszta 
phosphorsóba in áltatott, míg minden egyéb oxid többé-kevésbbé felolvad. Ez 
alkalommal a Si02 nem csak minőségileg határozható meg valamely vegyben, 
de mennyisége is becsülhető.

Ilyen célból használják ugyan a phosphorsót is. de az nem oly jó. 
mert abban a silikát feloldódása csak idő kérdése, lassan megy, de nem egészen 
oldatlau.

r

i

c! Izzó üveges phosphorsav gyöngy Mu uvoniával is vérpiros gyöngygye 
fuvódik fel. Ez a Mn reakciót salétromsavval fölöslegessé teszi.

1
!

4. Kísérlet a maradékkal forraszcsővel vagy gázlángban.

208. $. Kobaltnitrát oldat. A magasabb hőnek kitett ásvány vagy 
nem változik, vagy megváltozik illanás, redukció vagy oxidáció által. 
Ez az általános maradék kémszerekkel vizsgáltaik tovább. Ha a ma
radék színes, azzal gyöngyfestési kísérletet tehetünk, ha fehér, akkor 
először is Co nitrát hatásának tesszük ki.

Ha likacsos a fehér anyag, akkor közvetlenül csöppenjük meg Co nitrát 
oldattal és ismét a lángba visszük; ha nem likacsos, akkor porrá törjük s ezt 
nedvesítjük meg a Co oldattal s betesszük a széngödörbe s ott hevítjük. A szín 
kihűlés után látszik jól és csak napvilágnál.

Legjellemzőbb a hatás az Al203, MgO, ZnO és Su02-ra. 
táblázatban foglaltatik a Co nitrát hatása szénen egyéb anyagokra is.

Kék nemolvadó tömeg = Al„Os, Si02, valamint földes phosphátok és 
silikátok.

Kék üveg = alkali-phosphát. borát, silikát.
Zöld tömeg = ZnO, TiO„, Sb2Os.
Hás ve rés tömeg = MgO.
Barna tömeg = BaO.
Szürke tömeg = BeO, CaO, SrO.
Ibolya tömeg = Zr03.

209. §. Natriumcarbonát összeolvasztva a kémlettel. A szóda 
azonkívül, hogy szénen mint erélyes redukáló anyag használtatik, 
fehér maradékkal vagy általában fehér oxidált testekkel összeolvasztva- 
is ad jellemző hatást. Némelyik vele megolvad, más nem.

A következő
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A kísérletet úgy tesszük, hogy a kérdéses anyagot finom porrá zúzzuk 
s keverjük szódával s gyengén nedvesítve a szén gödrébe tesszük. Előbb gyen
gén füvünk reá, hogy a víz elmenjen, aztán pedig a lehető legnagyobb liőt 
alkalmazzuk.

t'

Pezsgést okoznak és olvadó vegyületet adnak:
SiO«, mi üveggyöngyöt képez, az tiszta a kihűlés után, ha a Na carbo- 

nátból nem igen sokat vettünk.
TiOo megolvad sötétsárga üveggé melegen, kihűlés alatt megzavarodik s 

kristályos lesz. A tantal- és niobvegyek hasonlót mutatnak.
WOn, MoO.,, TaO„, Vaa05, Nb„0. a szénsav elszállása után oly vegyü

letet képeznek a Na-mal, mely a szénbe húzódik. Hasonló módon viselkednek 
a Ba és Sr sók is.

Ca, Mg, Al, Zr, Th, Y, Be, Ce, U oxidokat a szoda nem támadja meg. 
Ezek visszamaradnak, a szoda pedig a szénbe húzódik.

Cr és Mn szintén jó reakciót adnak szódával, ha ahhoz Káliumnitrát is 
adatik. Platinalemezen összeolvasztva a Cr sárga tömeget ad, Mn zöldet.

210. §. Nátrium hiposulfit Na.2S.203. A BuNSEN-féle lángkisérleti 
módszernél látható, hogy az illanó elemeknél a fém az oxid színe 
mellett egyéb vegyület s ezek között a kénvegyület színe is fontos 
ismertető jel, erre a qualitativ elemzés erősen támaszkodik nedves 
úton, de elérhető a cél száraz úton is, ha az anyag porát nátrium- 
hiposulfit porával keverve zárt üvegcsőben hevítjük. A hiposulfit bom
lásának bekövetkezését elárulja a fejlődő ELS szag s ugyan együtt az 
illető fém az ö kénvegyének sziliével jelenik meg. — A reakció sok 
esetben hamarább áll be, ba kevés oxálsavat adunk a tömeghez.

Minthogy a nátriumhiposulfitbau jelentékeny mennyiségű kristály-víz 
van, ennek nagyobb része előbb eltávolitaudó, vagy pedig az üvegcső feknien- 
tesen tartandó, bog)’ a visszafolyó víztől el no repedjen.

Aluminiumlemezen, sőt gipszlemezen is kapható ezen reakció, ha a port 
kevés vízzel tisztává gyúrva tesszük ki a belláng hatásának.

3
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Na2S20n reakciója zárt üvegcsőben:

iFeliér = ZnO.
Veres = Sb203, CdO (melegen; hidegen sárga).
Sárga = ASgOg, CdO.
Barna = SnO„.
Zöld = Cra03 j MnO.
Fekete = PbO, Fe203, CoO, CuO, NiO, U03, Bi203.

Ag30, HgO, Sb203 (kezdetben veres is).

211. §. Jodsulfid. Bunsen hozta alkalmazásba először (18G6.) a 
lángkisérletbe gázlánggal, később Koséul használta a forraszkisér- 
letnél (1872.) jodkálium és kén eszközlésével, mi a Bi reakciónál szé
nen esetenkint ma is jó szolgálatot tesz. Több kísérlet után az talál
tatott, hogy a jodsulfid felel meg legjobban (259. lap). A kísérlet 
igen finom, a színes jodidoknál gipszlemez (259. lap.) vétetik, a fehé
reknél a gipsz bokormosítandó, vagy szénen tesszük a kísérletet.

Szabó Józflof. Ásványtan.

-

X'

19



.1 290 III. KÉMIAI TULAJDONSÁGOK.
iü

A joclidon kívül rendesen képződik suliid is a kémlet közelében azon 
kén rovására, mely ezen kémszerben fölöslegben van. A jodidverődéket taná
csos összehasonlítani a sulfidokkal; ha ezeket gipsztáblán készítettük, átváltoz
tathatjuk jodiddá, jóddal hevítvén küllángbau.

Igen jellemző a reakció Molibdenre; alkalmas e módszer a Sn kimuta
tására is Zn jelenlétében.

Jodsulfid verüdékek a) gipsztáblán:

Sárga: Pb, Ag, és kis mennyiségben sok más fém.
Sárga és piros: Hg.
Narancs: Sb, As.
Barnássárga: Sn.
Veresbarna: Se.
Pirosbarna: Te.
Csokoládbarna: Bi (széle veres).
Zöldesbarna: Co (széle zöld).
Sötétkék: Mo.
Halvány zöldeskék: W.

b) Szenén (vagy kormosított gipsztáblán):
Fehér: Cu, C, Zn.

t

i }

. ■

,

212. §. Kísérlet zárt üvegcsőben bidrogenkaliumsulfáttEÜ vagy 
erős bénsawal az illő alkatrészek eltávolítására. Az anyagból csekély
mennyiség veendő és vagy HKSO.t vagy H2S04-al hevítendő s ez által 
a következő illő részek ismerhetők fel.

Színe# ffőz: barna = N20a, saját szaga is van.
sárgászöld = C102, szaga mint a Cliloré; lakmusz sziuét el« 

rontja;
ibolya = J, keményítővel bekent papír kék lesz; 
veresbarna = Br, keményítő sárga lesz.

Szagos ffáz: S02, HC1, HF, H2S (ólomecetes papír fekete lesz).
Színtelen szagtalan gáz: C02, CO, 0.

213. §. Kísérlet platinaspirálon hevítéssel és aztán nedves utón 
Zn és HC1 hatása mellett. Az anyag finom porához szoda és salétrom 
keveréke adatik, kissé nedvesítve finom platinahúzal végén készített 
(2—3 mm. átmérőjű) spirálba tétetik. Kis ideig olvasztva, az izzó 
anyagot porcellán-csészébe lökjük és kihűlve kémcsőbe tesszük s 
kevés vizet öntünk reá. Most nehány csöpp savat (HC1 vagy H2S0.^) 
adunk hozzá és az oldatba kis zinklemezt bocsátunk. A bekövetkező 
H fejlődés redukáló hatást gyakorolván, különféle szín keletkezhetik:

kék, aztán zöld, végre feketésbarna = MoOn,
kék, aztán rézveres = W03,
kék, aztán zöld. végre ibolya = V2Or>,
zöld = Cr03,
ibolya = Ti02.

* i
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II. NEDVES KÍSÉRLET.

214. §. A leggyorsabban célravezető kísérletek ugyan általában 
a lángkisérletek, de vannak esetek, midőn a nedves út eredménye sza
porább vagy biztosabb, és így nedves kísérletet legtöbbször ugyan 
mint támogatót, de esetleg mint döntőt, szintén teszünk.

A nedves kísérletnél vagy kristályodva választjuk ki az elemet, 
annak alakját a mikroskoppal határozván meg; vagy csak azon fizikai 
s kémiai tüneményekkel érjük be, melyekre a qualitativ elemzés álta
lában támaszkodik, ilyenek az olvadás, gázfejlődés, szín, csapadék sat. 
E szerint két részre oszlanak: a) az elemek felismerése vegyeik kris
tály alakjában, b) egyéb fizikai s kémiai tüneményeikben.

í1

a) Elemek felismerése vegyeik kristályában.
215. §. Az elemek felismerésére vegyeik kristályalakjában több

féle módszer van, leginkább nedves úton készíttetnek, de száraz utón 
is van már némi eredmény elérve. A módszereket ekként osztályoz
hatni :

V

)

A) Nedves úton képeztetnek kristályok :
1. hidrofluorsilicum reakciója által mint fluorsilicum-vegyek 

(Boricky) ;
2. sulfátokból a legtöbb esetben (Behrens) vágj' chloridokból 

(Streng).
B) Száraz úton boraxgyöngyben (Bőse, Wunder).

1. A kristályképzés hidrosilicium-fluorsav által.

216. §. Valamint a lángkisérleteket a Földpátok részletesebb 
faji meghatározása szempontjából állapítottam meg (1S73), úgy 
Boricky is eljárásom által indíttatva dolgozta ki az ő módszerét (1S77) 
olyan körülményekre nézve, midőn gáz nem áll rendelkezésre. (Ele- 
mente einer neuen chemiscli-mikroskopischen Mineral- und Gesteins- 
analyse, Prag). Szintén a Földpátok monoxidjaira (KNaCa) gondolt 
első sorban, a többi elemekre csak mellékesen, sőt vannak oly ele
mek is, melyekre az ő eljárása pozitív eredménynyel nem alkal
mazható.

Elve a silikátban úgy idézni elő dissociációt, hogy az új associá- 
cióban a jellemző monoxid elem a mikroskoppal saját kristályalakjában 
felismerhetővé váljék. Többféle kísérletezés után kémszer gyanánt a 
hidrosiliciumfluorsavban állapodott meg. Ez nemcsak a Földpátokat, 
•de egyéb olyan silikátokat is megtámad, melyekben valamely alkali,

19*
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' alkális föld vagy súlyos fdmmonoxid van, azokból kiválasztja amorf 
állapotban a kovasavat és az aluminiuruoxidot, míg a monoxid ele
mekkel kristályos siliciumfluoridokat képez, melyekről azután a mi- 
kroskop asztalán 200—400-szoros nagyítással szerezhetünk oly rész
letes tudomást, hogy esetleg a faj minőségén kívül annak mennyisé
gét is becsülhetjük.

Az elemek közül az eddig ismert siliciumfloridokból:
1. A szabályos rendszerbe tartozik a K, Cs, ltb vegyidet;
2. a halszögesbe a Na, Mg, Fe, Mn. Ezekből a Na teljes alako

kat mutat (Oszlop tompa Piramissal), míg a többi feles, azoknál ren
desen Piomboeder képződik ki, eltompitva Véglap által.

3. Monoklin rendszerű a Li, Ca, Sr siliciumtluoridja.

!!

}1

|!

1

Az eljárás kivitelére olyan üveglemez, minőt a vékony csiszolatokhoz, 
veszünk, bevonandó kanadabalzsammal úgy, hogy felülete lehetőleg sima legyen, 
arra reá tesszük az illető ásványszemet, vagy még jobb az ásvány finom porát, 
megcsöppen tjük hidrosiliciumfluorsavval, ez több órán át behatva az említett 
elemeket kihúzza s beszáradás után (mit harang alatt, koncentrált kénsavval 
telt edény fölé helyezve, gyorsíthatni) kristályok képződnek, melyek viszonyos 
mennyisége szerint Ítéljük meg az illető elem szereplését.

Az ugyanazon rendszerben kristályodó Na, Mg, Fe, Mu vegyíiletek további 
megklilömböztetésére szintén van BouiCKY-nak eljárása. A Na már az összala- 
kulat által eltérvén, a Fe, Mn és Mg megkülönböztetését Chlor által viszi vég
hez, ennek kitéve a Ferrumsiliciumíiuorid citromsárga, a Mangansiliciumfluorid 
piros lesz. Megkülönböztethető kénammon által is, ez a vasvegyületet feketére, 
a Mangánt veresszürkére festi szemcsés szövettel, míg a Magnesiumsót egyik 
kémszer sem igen támadja meg.

A szintén hasonló alakú Ca és Sr kénsav által különböztethető meg, 
melyet hasonló térfogatnyi vízzel hígítva tévén hozzá, a Calcium-siliciumfluori- 
dot gipsztük halmazává, a Strontium-siliciumíluoridot fíuomszemü tömeggé 
változtatja át; a Nátrium-siliciumfluoridot ilyen föleresztett kénsav nem tá
madja meg.

A hidrosUiciumfluorsav némely silikátot könnyen, mást nehezebben 
támad meg; míg vagy 4 óra elegendő, hogy 3% sav erősen behasson a Föld- 
pátokra, az Angit- és Amfibolnál 6 óra, a Csillámoknál még több kell; 
utóbbiaknál Boricky a hatás emelése céljából hidrolluorsavat is tesz a liidro- 
siliciumfluorsavhoz, de a teljesebb vegybontás előidézése végett a keveréket nélia 
még a Földpátoknál is alkalmazza.

I
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369. ábra. Kristályok hidrosiliciumfluorsavval (Boricky).
1. Kálinmvegy. 2. Nátriumvegy. 3. Magnesiumvegy. 4. Calciumvegy.
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1. csoport. (361). ábra).. Kálium siti cin mjjuorid, szabályos rendszerű alak
jai. Egy Kamunfoldpát (Amazonit, Miask) vékony csiszolatából, mely hidro- 
íhiorsav és aztán 3l 2% hidrosiliciumfluorsavval van megesöppentve és a beszá- 
radás után 400-szoros nagyítás mellett rajzolva. Az alakok ocOoo vagy ocOoc, 
Ooo. Az utóbbi különösen akkor, ha a Földpát először hidrofluorsavvai, azután 
lűdrosiliciumfluorsavval kezeltetett. Nem teljes kiképződésű nagyobb kristály
alakoknál a lapok rendesen lépcsős vagy szép héjas szerkezetet mutatnak.

2. csoport. Nátriumsilicinmfluorid. Ezen csoportból a nagyobb s kisebb 
hexagonos lapocskák az Oligoklas (Ytterby) vékony csiszolatából valók, melyre 
hidrosiliciumíluorsav lett csöppentve s a beszáradás után 400-szoros nagyítás
nál vizsgálva. A többi tompa Piramis vagy Yéglap által zárt hat6zöges Oszlop 
(ccP, P; OOP, OP) a zillerthali Albit csiszolatának 150—200-szoros nagyításánál 
tűnik elő. Tökéletlenül fejlődött nátriumsiliciumfluorid kristályok henger, hordó 
vagy tojásdad alakokat mutatnak.

3. csoport. Mar/iiesiumsilicvumfiuorid. A Chondrodit 5MgO, 2Si(OF._,)2 és 
a Humitból. A Chondrodit csiszolnia hidrofiuorsawal s aztán hidrosilicium-

' fluorsavval lett fokozatosan áztatva s az alakok GOO-szoros nagyításnál mutatják 
romboederes kombinációt (R; R, oR). A Hurnit hidrosiliciumfluorsavval 

400-szoros nagyításnál kevésbbé kiképzett (00P, 2R; R) alakokat adja.
A mngnesiumsiliciumfluorid alakjai mindig ép élüek és egyenes lapúak. 

Olykor azonban olyan Romboederekben is képződnek ki, melyek egy él irá
nyában elnyúlnak, úgyszintén kereszt-, toliszerű és más utánzó alakokban. Vízben 
meglehetős könnyen oldódik.

4. csoport. Calciumsilíciumfluorid. A számos orsóalakú idom egy wolpers- 
dorfi Gabbro vékony csiszolatának Labradorit-Bytownit Földpátjából képződött, 
miután ez hidrosiliciumfluorsawal lett étetve. A nagyítás 400-szoros.

ezen

A négyoldalú és ferde véglapú Oszlop a csoport közepén (ocP. oP, néha 
ccl\ oP. ooPcc sat.) szintén a calciumsiliciumfluorid alakja 150-szeres na
gyításnál.

Jellemző ezen különféle alakokra az, hogy nem birnak ép élekkel és 
egyenes lapokkal, továbbá a sajátságos, szürkés vagy barnás színű poros kiuézés, 
mely utóbbi valószinüleg parányi légzárváuyokból származik.

A calciumsiliciumfluorid vízben igen könnyen oldódik.
A hidrosiliciuwjluorsav készítése kell hogy gonddal történjék, abból egy' 

,-csöpp a tárgyüveg balzsamfelületén beszáritva kristályokat ne hagyjon vissza. 
Azon sav, mely a minőleges elemzésben használtatik és e végből üvegben tar- 
tatik, merőben alkalmatlan a mi célunkra. A tiszta folyadék kauesuk- vagy 
platiuaedényben tartandó és a csöpp is platinadróttal vagy kaucsukvesszövel 
viendő az ásványszemre. Legcélszerűbb, ha a sav tömöttsége 3—31/2% kö
zött vau.

Az ásványszem megtámadására ezen savval a tárgylemezre csöpp kanada- 
balzsamot adunk s azt melegítjük úgy mint a vékony csiszolat készítésénél 
mindaddig, míg a légbuborékok eltávolodnak és a balzsam az egész üveglapot 
egyenletesen vonta be. Gyenge alkohol-láng felett legjobban sikerül. Ha a ki
hűlés után a balzsam felületén ráncok képződtek, újból melegítve elsimíthatok.

2. Kristályképzés stílfátokkal, chloridokkal.

217. §. A Földpátok meghatározására elég jónak tartja Behrens 
Borioky eljárását, azonban már itt is javasol egy más kiviteli módot. 
Boricky részletes vegybontással elégedett meg, a melynél a liidro- 
-siliciumfluorsav nem is húzza ki külön mindig a monoxid eleme-
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két, hanem néha a kevés mennyiségű a nagyobb mennyiségűvel' 
ugyanazon vegyületben válik ki, sőt a Káliumnál kitűnt, hogy kis 
mennyiségei más mint szabályos alakot is vehetnek fel. Behrens tel
jes vegybontást tart jobbnak.

A silikát felbontása. — A silikát a legfinomabb porrá dörzsöl- 
tetik achátmozsárban. A felbontás kis platinatégelyben (gyűszű nagy
ságú) történik, a melybe előre néhány csöpp erős liidrofluorsavat 
(0.5 mg anyagra 2—3 cg sav), vagy íimmonfluoridot és hidrochlor- 
savat öntünk. A savba adjuk a finom ásványport s óvatosan mele
gítve bepárítjuk. A fluoridok száraz tömegére most hígított kénsavat 
öntünk s addig hevítjük, míg szürke kénsavhidrátgőz nagy mennyi
ségben nem képződik, mire ügyelni kell, nehogy a Silicium és az 
Alumínium fluoridjai felbontatlanul maradjanak vissza. «

Nem szabad azonban a kénsavat utolsó cseppig bepárítaui, minthogy 
jelenléte a képződött sók oldhatóságát a vízben és a kristályok képződését elő
segíti, továbbá mivel a mikroskopi vizsgálat alkalmával lapos cseppek kelle
metlen beszáradását megakadályozza.

Az így kapott stílfátokhoz destillált vizet adunk, azzal a tégelyt 
félig megtöltvén s erre gyengén melegítve bepárítjuk annyira, hogy 
0.1 mgr anyagból 1 cgr oldatot kapjuk.

Calcium. — Ezen oldatból finom (0.2 mm nyílású) pipettával 2—3 mm 
átmérőjű cseppet átviszünk egy tiszta tárgyüvegre s azt íedlemez nélkül a 
mikroskop asztalára tesszük. Hogy a tárgylencsét a savak behatása ellen meg
óvjuk, az aljára Glicerinnel nedvesített csillámlemezt ragasztunk. Ha az oldatban 
Calcium volt, akkor vagy rögtön vagy legkésőbb 2 perc alatt látjuk a Calcium- 
sulfát (Gipsz) kristálykáit és fecskefark-alakú ikreit. Ha kevés a Calcium, a 
kristálykák csak akkor tűnnek elő, ha a cseppet óvatosan bepárítjuk. Ezen az. 
úton sikerült még 0.0005 mgr CaO kimutatni (370. ábra).

Oxálsav a Ca oldatban mint calciumoxalát válik ki Oktaéderekben.
Kálium. — Ugyanazon eseppliez, melyben a gipszkristályokat kerestükr 

adunk a platinakampó segítségével egy csepp platinacíiloridot, még pedig annak 
közepére. Kálium jelenlétében kettős só kéi^zödik (K0PtCl„), mely különösen a 
csepp szélén látható. A Káliumplatinclilorid világossárga Oktaédereket mutat, 
melyek a Káliumot jellemzik, tekintve, hogy a Rubidium és Cíesium, melyek 
hasőnalakú kettős sókat képeznek, a ritkaságokhoz tartoznak. 0.0006 mgr KaO- 
ezen az úton még kimutatható.

A cersvüfát határozatlan alakú aggregátokat idéz elő (370. ábra).
Nátrium. — A cersulfát érzékenyebb a Nátriumra: a nátriumcorsulfát 

gyorsabban és hamarább képződik mint a káliumcersulfát. A próbacsepp mellé 
vagy 5 mm távolságra teszünk egy cseppet erős cersiúfátoldatból. A két cseppet 
üvegrúddal hozzuk össze. Midőn az átömlés kezdődik, a eersulfátcseppben 
csakhamar cersulfáttük és párnátok keletkeznek, a csepp szélén pedig kiválik 
a nátrium cersulfát mint zavaros barna öv, mely, ha sok Nátrium van jelen, 
csakhamar az egész csepp területét elfoglalja. Ha a Na mellett K is van jelen, 
akkor előbb látjuk képződni a Na külső barna övét s csak ezután jelenik meg 
ezen belül a K kettős sójának szürke durvább szemű tömege. öOO-szoros nagyí
tásnál látni, hogy a nátriumcersu 1 fát tömege parányi fehéresen áttetsző szem
csékből áll, míg a káliumcersulfát nagyobb szferoidokat képez, melyek a bur
gonyakeményítő testecskéiliez hasonlítanak (370. ábra).

I’’
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Jobb reagens az ecetsdVUv uraniUmuinevűim, ezzel a Na legcsekélyebb 
mennyisége is képez rornboederes kristályokat NaC,.II..O.,. U0«. C4Hc04 -f- 
MgC4Hö04.2U02C4Hü0.t + 9H..0. ” ' '

Lithium. — Előbb az oldalból a netán jelenlevő Calciumsulfát-kristályokat 
kell eltávolítani, mi úgy történik, hogy a kénsavas oldatból felszívunk néhány 
cseppet egy kapillár üvegcsőbe, ezt függélyes helyzetben (viasz segítségével) 
valamely állványhoz erősítjük s így hagyjuk néhány óráig, mi alatt a kris- 
tálykák mind a cső alsó részébe szállanak. A cső alsó részét letörve, megkapjuk 
a tiszta oldatot, melyet úgy mint az előbbi esetekben tárgyüvegre mosunk ki. 
A Lithiumot mint carbonátot határozzuk meg szénsavas káli hozzáadása által. 
A keletkező kristályok egyhajlásúak, éj) négyszöges harán{metszettel, mi által 
élesen megkülömböztethetök a gipszkristályoktól (370. ábra).

Lithiumoldat azon kívül phosphorsavas nátronnal melegen rombos kris
tályokat ad LLPO, . H20. Az Oszlopok egyenesen oltódnak ki.

Bárium. Strontium. — Ha a kénsavas oldat tisztáját pipettával felszívjuk, 
akkor a platinatégely alján visszamaradó Calciumsultáttal együtt találjuk a Ba 

*és a Sr sulfátjait is. Ha ezen stílfátokat erős kéusavval melegítjük, oldódnak s 
ezen oldatból kiválik a kihűlés alkalmával a vízfelvétel által először a Ba-sulfát 
kis lencse-alakú, többnyire egymásra keresztben álló kristálykák alakjában. 
Sr-sulfát csak később válik ki, eleinte határozatlan alakú párnátokban, majd 
pedig a Ba-sulfátéihoz hasonló, de sokkal nagyobb keresztalakú kristályokban. 
A legkisebb Sr-sulfátkeresztecskék összetéveszthetők a Ba-sulfát kristályaival, 
de a jól kifejlődőitek nem. Legutoljára kiválik a Calciumsulfát mint Gipsz, 
eleinte tűs kristályokban, később pedig a rendes küllemmel (370. ábra).

A Ba ruegkülömböztetésére kiváló reagens a ferrociankalium, melyből 
híg báriumoldathoz melegen egy csöppet adunk: kihűlés után elpárítva világos
sárga R vagy rornboederes kombinációk válnak ki FeCy0BaK -f- 3H„0. TJgyan- 
ezen kémszer a Sr és Ca-ra hatástalan.

Oxálsav a Ba-al tűs kristályokat ad; Sr-al Oktaéderhez hasonló négy
zetes kristályokat (a Ca-al is).

Mar/nesium. — Ezen elemet kitünően lehet kimutatni nátriumammonium- 
hidrophospháttal (phosphorsó), ezt szilárd alakban használva. A próbacsepp, 
melyben már alkálikat és Alumíniumot kerestünk, ammóniával telíttetik és 
ezután egy csepp vizet helyezünk 1 centiméter távolságra melléje. Ezen víz- 
eseppbe beleteszünk egy phosphorsó-szemet, összekötjük a két cseppet egymással 
üvegszál segítségével. Ha a folyadékban 1% vagy több Magnesium volt, a csep
pek összefolyása után sokáig csak kétszeresen viliázott durványos kristályok 
támadnak, melyek jókora nagyságot érhetnek el. Ha az oldat ellenben nagyon 
híg, teljesen kiképződött kristályok keletkeznek. Hemimorf rombos alakok 
(370. ábra). Ilyen módon sikerül még 0.001 mgr MgO-dot nehézség nélkül 
kimutatni.

Ha a megnesiumoldathoz melegen adatik a nátriumphosphát, s aunnon 
hozzáadása után kihűlni engedjük, rombos kristályok képződnek.

Alumínium. — A próbaesepphez, mely csak gyöngén legyen megsavitva 
kénsavval, adunk a platinahuzal kampójával egy csepp csesiumchloridot, mi 
által víztiszta nagy ciesiumtimsó Oktaéderek keletkeznek. Ha a, folyadék túlsá
gosán van telítve kénsavval, akkor a ti in sókristályok képződése tetemesen 
lassít tátik. Ezen reakció érzékenysége a Ciesiumtimsó nehéz oldhatóságán alap
szik (1 részre 200 rész víz) és általa még Viouo mgr AL>0.; is jól kimutatható 
(370. ábra).

T ran cs Mán fi an. — A Vas mint FeO vegyidet eléggé vau jellemezve azon 
kék pelyhes csapadék által, melyet ferroeiankáíiummal kapunk, mit mikroskop 
nélkül is jól lehet kivenni. Mint Fe203 vegyületre ferridciankáliummal reagálunk, 
a Mangánt pedig kimutatjuk szódával összeolvasztás által (289. 1.).
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Kobalt. — Ha a kobaltoldat egy csüppjéhez allégenysavas káliumoldatot 
adunk, és melegítés alatt föleresztett ecetsavat teszünk hozzá, a kihűlés alatt 
sárga gömbolyded kristályok (ccOoo, 0) képződnek. CO..N. GKNO.. . 2II..0.

Kikel. — A Nikéire eddig csak a BAUM-féle próba van. Hogy a Co és 
Ni egymás mellett felismertessék, a Co meghatározandó az imént mondott 
módou, az oldat átszürctik tárgylemezre, újból lecsapatik a Co, hogy minden 
nyoma eltávolodjék. Ismét szűrjük tárgyüvegre, ammont teszünk hozzá 
uikeltartalmu csöpphez káliumsulfocarbonát erősen hígított oldatának csüppjét 
adjuk, úgy hogy egymáshoz érjenek. Az érülés határán rózsaszínű lesz a folya
dék, ha Ni vau jelen. Jobban látható, ha fehér papírra teszszük. Csakhamar 
következik azonbau egy barna szín. Co ilyen körülmények között fekete 
szint ad.

s a

t

Urán. — Az uranvegyek salétromsavban oldatnak fel, azután szárazra 
pántjuk, és kevés vízzel meg kevés nátriumcarbonáttal áztatjuk. A leszűrt 
folyadékhoz kevés ecetsavat öntünk, s azután az elpárolgás alatt világossárga 
Tetraéderek válnak ki. Ha valami Mg sót adunk hozzá, akkor ugyanazon 
romboederes kristályok is képződnek, melyekről a Na reakciónál miut a két 
kettőssé kristálya volt említés téve.

Ólom. — Híg oldat gyenge HC1 savval tűket vagy lapos Prizmákat, vágj* 
lombos táblákat ad PbCl2 (370. ábra). KJ hexagonos táblákat idéz elő. Valami 
ólomsó salétromsavval befűzve ólomnitrátot ad Oktaéderekben.

Béz. — Igen híg rézoldat sok ammonnal és kevés ferrociaukaliummal, az 
arnuion elpárolgása alatt kristályokat ad, melyek majd rombos, majd négyzetes 
táblákból állanak, melj*ek kioltódása !| az oldalélekkel. A szín előbb világos
sárga, de lassan barna, egészen téglaveres lesz (cuprumferrociauid).

Ezüst. — Ezüstoldat PICI savval fehér gomolyos csapadékot ad, mi úgy 
ammonban, mint PICI savban felolvad. Az oldószer elpárolgásával AgCl válik 
ki mint O vágj* ocOoo . 0.

Ha ezüstoldathoz (melyben más szabad sav mint ecetsav nincs) arzen- 
savat vágj* arzensavas alkálit adunk, téglaveres — csokoládbarna csapadék kép
ződik,'. Ag3As04, mi erős hígításnál háromszöges táblákat és három sugaru 
csillagokat képez, olykor hexagonos és négyzetes táblákat is. Izotropok.

Higany. — Merkurosók hígított kéusawal színtelen kristályt adnak, ez 
rombos merkurosulfát Hg.,S04; külleme monoklin.

Merkurisók kevés jodkáliummal veres csapadékot képeznek HgJ..; 
lassú fejlődés mellett négyzetes táblák vagy Piramisok. Minthogj* fölös jod- 
káliumban felolvad, a tárgjdemezen csöpphöz csöppet értetünk és időről időre 
kissé melegítjük. Kéusawal négyzetes táblákat kapunk, de csak igen hígított 
oldatban. Oxálsavval igen hígított és salétromsavval savított oldatban színtelen 
kristálj*ok képződnek monoklin küllemmel.

Ón. — Ónchlorürhöz adva KC1 szeraecskétw és melegben kissé elgőzöl- 
tetve, rombos kristátyok támadnak ooP . ooPoo . ooPoc . Poo. Poo. P.(IC>SnCl4). 
A mint azonban a chlorür oxidálódik, szabályos kristályok is keletkeznek 
0 . mOm . mO . (K2SnCl0). Ezek kizárólag képződnek, ha a chlorürt salétrom
savval oxidáljuk. Érzékenjrebb a reakció, ha KC1 helyett CsCl vétetik, mert 
a csesiumonchloríd nehezebben olvad, mint a K só; de máskép a kristáljüormak 
a chlorür és chloridnál csaknem ugyanazok.

Ha ónpikkelyt (a mint a forraszcső redukciónál kapjuk) platinalemezen 
sósavval áztatjuk, s aztán kicsi csöpp platinachloridot, adunk hozzá, erősen 
veresbarna szín keletkezik, mi már magában éles reakció Ónra. Ezen ónchlorur- 
liöz most KC1 vagy CsCl adható az ón közvetlen kimutatására.
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Platina.— Platinachlorid KCl-dal sötétsárga Oktaédert ad. A clilorürben 
KC1 ibolyaszín ü négyzetes kristályokat képez hosszú Oszlopokban coP . P . 
(Iv.PtCl4). A kristályok dichroitosak.

Ha tárgylemezen kis darab ónt HC1 savval megnedvesítűnk melegen, és 
hozzá csak nyomát adjuk a platinaoldatnak, sötét barnaveres lesz a folyadék. 
Ez a legérzékenyebb platinareakciok egyike.

Arany. — Aranyoldat ónchlorürrel hasonló bánás mellett (mint a Platina) 
kanuazsinpiros oldatot ad, mit fehér lapon jól venni ki.

C/irom. — A ehromvegyet platinadróton a küllángban salétrommal meg
olvasztjuk, az olvadékot vízbe teszszÜk, salétromsavval gyengén savítjuk, és 
ekkor hidrogensuperoxiddal meg éterrel kék folyadékot kapunk.

Van ad. — Platinaspirálba olvasztva a vanadvegyet sok salétrommal és 
kevés szódával és kilúgozva vízzel, vauadinsavas alkálit kapunk. Ezen oldathoz 
tárgylemezen szalmiak szemecskét téve, fokozatosan válnak ki színtelen igen 
apró (metavanadinsavas aramon) kristályok. Szürkék, két oldaluk ives, kettő 
parallel. A simetriasík iráuyában sötétednek el.

Molihden. — Mo vegyek a platinaspirálon salétrommal és szoda tízszeres 
mennyiségével megolvasztva, kevés vízzel kilúgozva, ha a salétromsavval saví- 
tott oldathoz csak nyomát adjuk a nátriumphosphátnak, sárga szabályos rendszerű 
kristálykák képződnek (phosphorsav tartalmú molibdensav). O.ooOoo.coO. 
Ammouban hamar felolvadnak.

Antimon. — Előbb oxiddá (Sb20n) változtatandó át. Ezen célból lecsap
juk H2S-dal, vagy kálium sulfidoldattal és aztán HC1 aduuk hozzá, a narancs
színű csapadékot vízzel kimossuk, megszárítjuk melegben, s csöpp koncentrált 
HC1 savval áztatjuk melegen, s átszűrve tárgylemezre visszük. A kémszer 
nonnál borkősavas bárium, mit BaCk, lecsapása által normál borkősavas ká
liummal kapni. Ez szűrendő, vízzel kimosandó, és azután igen kevés BaCL-ot 
tartalmazó vízbe teendő.

Ezen vízből, azt előbb rázva, hogy benne a fehér csapadék lebegjen, egy 
csöppet teszünk a befőzött száraz Sb2On-ra és melegítjük. A kihűlésnél a csöpp 
szélén zsindely módjára egymás fölött fekvő borkősavas bariiuu-autünon (BaSb._, O.,.

. 2ELjO) kristályok válnak ki rombos táblákban, melyek erősen polá
rosai és a tompaszög átlójának irányában sötétednek el. Szabad HC1 savnak 
nem szabad jelen lenni; ecetsav nem gátolja.

Arzén. — Előbb salétromsavval arzensavvá változtatandó, s azután ammou 
teendő hozzá fölösen. Ezen oldat egy csöppjéhez a szalmiak- és ammontartalmu 
MgCl.. oldatának egy csöppje adatik, melegíttetik, és animon hozzáadása mel
lett íhittetik. Rombos lieminorf kristályok képződnek. (MgNH,. As04.6ILO), 
hasonlók a Mg-nál említett phosphátkristályokkoz (370. lap).

As és Sb ugyanazon ásványban egymás mellett a következő módon 
'.mutatható ki: a finom por K„S koncentrált oldatával áztatandó melegen tárgy
lemezen, fedő üveget is téve "reá. Az oldatot vízzel hígítva szűrjük. A szüret- 
két részre osztatik, mind a kettőhöz ecetsavat adunk, a csapadékot szűrőre 
visszük 8 vízzel kimossuk. Az egyik csapadékot (Sb2S3 és As2S;J) mérsékelt 
erősségű HC1 savval melegen áztatjuk, s koncentrálva tárgylemezre szűrjük. 
Ekkor az Sb csaknem maga olvad fel, s azt borkősavasbariummal határozzuk 
ineg mint follebb; a másik csapadékot salétromsavban olvasztjuk fel, az oldatot 
koncentrálva szűrjük tárgylemezre, melyen Mg oldattal határoztatok meg az 
As2On.

!

Phosphor. — Phosphorsav alakban határozható meg legjobbau molibden- 
*ava8 ammounal. Az anyag salétromsavban oldatik fel és beszáríttatik. Ha 
mellé teszszük a molibdensavasammon salétromsavas oldatának egy csöppjét,
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i* melyet a kísérlet előtt közvetlenül ezen savval túltelítettünk, és ezt a beszárított 

anyag felett lassan folyatjuk, gyorsan keletkeznek kénsárga szabályos kristályok 
0 vagy ccO . (2(NH4)3P04. Ü2MoOj,. li2HaO). Ezen kristályok a pliospliorsav- 
ban felolvadnak, azért a reagensnek kell fölös mennyiségben lenni. Ammon is- 
könnyen felolvasztja.

A phosphorsav ammonos oldatához anunonos Mg Cl3 oldatot adva azon 
kemimorf rombos kristályok keletkeznek (Mg. NHt. PO, f r»HoO), melyek a. 
Mg-uál emlittetnek (370. lap).

í \

Silicium és Titán. — Reakcióikban igen hasonlók. Ha (Bór távollété* 
ben) a porrá tört silikát Kriolit vagy Fluorit porával és erős kénsavval platina- 
tégelyben, melynek teteje az alsó lapon nehány csöpp vízzel nedvesítve van, 
melyhez kevés kénsav volt adva, melegítünk vízfürdőben, elszáll a SiFla, s a 
födélen levő vízzel hidrofluorsiliciumsavvá válik. Ha ezt kanadabalzsammal 
bevont üveglemezre tesszük és NaCl darabkát teszünk hozzá, a nátriumsilicium- 
fluorid liexagonos kristályai keletkeznek (369. lap).

Ha SiO., valami vékony csiszolatonjerős HC1 savval leöntve kocsonyás- 
alakban válik ki. ezt fuchsiuoldattal tudhatjuk meg. Előbb vízzel a HC1 savat 
lemossuk, vizet hagyunk rajta kis ideig, leöntjük és egy csöppet adunk hozzá 
a fuchsinoldatból. Rövid idő után a fölös fuchsint lemosva az tűnik ki, hogy a 
HC1 savval kocsonyásodó silikátok pirosak.

Titánsav a küllángban pliosphorsóban felolvasztva, kihűlés alatt (a gyöngy 
laposra nyomandó) apró Romboederekben válik ki vagy hatszöges táblákban 
(phosphorsavas titánsavnátrium).

. t

Chlor. — A chlorvegy kénsavas vagy salétromsavas oldatához csöpp 
ezüstnitrátot adunk, ammonnal túltelítve átszűrjük s beszáradni engedjük. 
Szabályos kristályok (ocOoo. 0) keletkeznek. Ag Cl.

Sodalith vékony csiszolatán kimutataudók egy csöppet teszünk igen hig 
salétromsavból vagy ecetsavból s pár másodperc után ólomnitrátoldatot adunk 
hozzá. A mikroskop alatt látható, hogy a kocsonyából a PbCL lapos tűi kelet
keznek.

A chlorra mint reagens a tkalliumsulfát is használható. Tárgylemezen a 
kémlelendő oldat cseppje mellé egy csepp vizet adunk, s ebbe egy szem thal- 
liumsulfátot teszünk, a két cseppet összehozva thalliumchlorid kristályok kép
ződnek (370. ábra).

Jód. — A jódtartalmú anyag oldatához igen kevés keményítő csirizt 
teszünk egy üveglemezen; melléje adunk csöpp veres füstölgő salétromsavat, 
mind a kettőre óraüveget borítunk és állni hagyjuk. Ha J van jelen, a kemé
nyítő megkékül.

Fluor. — A fiuortartalmú anyagot keverjük amorf kovaporral és erős 
kénsavval platinatégelyben úgy mint a Siliciumnál fönebb. Nátriumsilicium- 
fluorid kristályok képződnek (369. ábra).

Ken. — Legbiztosabban mint kénsavassó ismerhető fel; ha 
hig CaCl2 oldatot teszünk, a monoklin gipsz-kristályok képződnek. (370. ábra.)

A fémsulfidok salétromsavval vagy királyvízzel változtaíandók át sul-

!•

oldatbaezen
}

fátokká.
Selen. — Ha a Selen salétromsavas oldatát előbb magában,, azután HC1 

savval főzzük be, aztán kénessav koncentrált oldatát adjuk hozzá és melegítjük 
a kénessav hozzáadása mellett, a Selen kiválik előbb a csöpp szélén nemat- 
látszó szemekben, melyek a ráeső fényben a világos veresbarna színéről jól 
felismerhetők. Igen érzékeny reakció.

A selenvegy kis mennyiségét a platinaspiralon koncentrált kénsavban 
feloldhatjuk, a platinahuzalt csak a spirál fölött a láng szélén izzásig hevítvén.

v



rmELEMEK FELISMERÉSE KRISTÁLYAIK ÁLTAL.

Az oldat színe hagymazöld. Ha tárgylemezre tesszük, kihűlés alatt a Selen a 
csöpp szélén téglaveres szemekben válik ki.

Tellin\ — A tellurvegyeket is lehet a platinaspirálou kénsavval hevítve 
pompás veres színnel felolvasztani. Hosszabb hevítésre a szín eltűnik; mert a 
Te oxidálódik (TeO.,). Tárgylemezen ez a kihűlés alatt hexagonos táblákban 
vagy aggregátokban "válik ki. Csak a Nagyágitbau nem lehet a Tellurt így 
kimutatni az ólomsulfát kiválása miatt.

Bor. — Kimutatható mint káliumborfluorid, de mivel szabályos, mint a 
káliumsieiliumliuorid, nem megbízható a Si jelenlétében. Hasonló módon 
mutatható ki mint a F, csakhogy itt a kénsav mellett HF és KC1 is veendő. 
(370. ábra.)
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370. ábra. Kristályok különféle kémszerrel.

370. ábra. 1. Cacsiumtimsó, 100-szoros nagyításnál. Fekete Turmalinból, 
mely savval melegíttetett, a beszárított tömeg előbb kénsavval, ennek elpáro- 
logtatása után pedig vízzel főzetvén, az oldathoz caesiumclilorid lett adva.

2. Xatrinmsilicinmfinorid, 100-szoros nagyításnál. Axinit, kénsav és 
HF-savval melegítve, a párlathoz NaCl volt adva.

3. Gipsz. Szintén Axiuitból, 200-szorosan nagyítva. A nagyobb kristályok 
kevés kénsavat tartalmazó oldatból valók, a finom tűk sok sósavat tartal
mazóból.

4f. Kaliumplalinchlorid, 120-szoros nagyítás. Sodalith kénsavval felbontva, 
vízzel lett főzve s az oldathoz platiuchlorid adva.

5. Kaliumcersulfát. Kaliumcersuifátoldatból, 300-szoros nagyításnál.
0. Kain nmccrsnl fát, a Corsit Földpatjából, 500-szoros nagyításnál.
7. Lithiumcarbonat, 90-szeres nagyítás.
8. Bari masniját koncentrált kénsavból kristályodva; 300-szoros nagyítás.
0. Strontiumsulfdt, koncentrált kénsavból kristályodva; 200-szor nagyítva.

10. Ámmoninm-matpiesiuwphosphát, 200-szor nagyítva. Fekete Turmaliu 
mint 1 kezelve, az ammóniával telített oldathoz phospliorsó lett adva. A na
gyobb durványos kristályok koncentrált, a kisebb szépen kifejlödöttck híg 
oldatból valók.
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11. Olowchlorid, 300-szoros nagyításnál, közönséges hőmérséklet mellett 
igen híg sósav által légcnysavas ólomolilatból kiválasztva.

12. Chlorthalliiun, 200-szoros nagyításnál, Sodalith kénsavval destillálva; 
úgy a destillált, mint a nedves maradék vízben felolvasztva, thalliumsulfáttal 
tiszta reakciót adott Chlorra.

13. Kdliumborfluorid, 160-szor nagyítva, Datolithból, hasonlót ad az Axi-

I P

nit is., i
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2IS. Eszközök és kémszerek. Eszközölc. — 1. Finom nyílású sárgaréz 

drótszita, az összezúzott és a portól iszapolás által megszabadított ásvány tör
melék finomabb részének elkülönítésére.

2. Fehér és fekete papir az iszaxiolt és átszitált anyag kiterítésére.
3. Hegyezett favesszök. melyeknek vízzel megnedvesített hegyével a 

kiszemelt ásványszemet érintjük; ez odatapad és át vitetik egy destillált vízzel 
telt kis csészébe. Midőn a fa hegyéhez tapadó szem a vízzel érintkezésbe jön, 
azounal leválik.

4. Kisebb platinatégelyek fedővel, az anyagok vegyi úton való felbon-.(
I *» tására.

5. Kaucsuktégelyek fedővel, az anyag Üuo ram inon iummal való kezelésére. 
Ezeket miudenki^ maga készítheti a következő módon: guttaperchakorougokat 
fellágyitunk forró vízzel, erre bekenjük a korong mindkét oldalát olajjal, hogy 
ne ragadjon és két egymásba illő porcelláutégely közé illesztve préseljük, mi 
által a közbenfekvő guttuporclia a tégely idomát veszi fel. A netán kiálló szé
leket ollóval levágjuk. Fedőt hasonló módon készítünk, két egymásba illő 
fedelet veszünk, az alsóról azonban a fogantyút előbb le kell törni és esetleg 
még lecsiszolui.

0. Üvegcsőbe olvasztott vastagabb platinahuzalok, végükön részint csavar- 
alakúlag, részint pedig kampószerüen behajtva folyadékcseppek átvitelére. Üveg
vesszők, pipetták.

7. Igen gyakran kellenek olyan üveglemezek, melyeket a mikroskopnál 
mint tárgylemezeket használunk. A csöppet leggyakrabban közvetlenül erre 
visszük s a reakciót is ezen tesszük, hogy a képződött kristályt közvetlenül 
vizsgálhassuk a mikroskoppai. Strkng koncentrált szűrésről is beszél, ez alatt 
azt érti, hogy az első csöpp beszárítandó az üveglemezen, azután jön hozzá a 
2-ik, 3-ik sat. csöpp, míg a kellő koncentráció meg van.

Gyakran kell az üveglemezt nemcsak a HF de még a HC1 sav hatása 
ellen^ is védeni; ezt kanadabalzsammal tesszük; de a már (2b3. lap) említett 
eljáráson kívül van egy más, mellyel finomabb hártyát kaphatunk: a balzsamot 
éterben olvasztjuk fel s ezen oldatot nagyon hígítva visszük az üvegre s a 
vízfürdőn 100° C-nak kitéve hosszabb ideig hagyjuk.

8. Vízfürdőnek Strkng egy porcelláucsészét vesz, melyben víz forr, ezt 
befödi üveglappal s reá teszi azon tárgylemezt, melyet nagyobb hőnek kell 
kitenni. Az üveglemezre helyez egy ásvány-papirskatulyát s erre teszi a tárgy
lemezt, lia kisebb hő kívánatos.

|,
r
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Kémszerek. Füstölgő HF sav. — A kereskedésben előforduló HF sav 
használat előtt tisztaságára megvizsgálandó: 1 köbcentiméter HF sav, néhánv 
centigramm kénsav hozzáadása után, befőzendő s a maradék vizsgálandó 
Nátrium, Calcium és Aluminiumra. Ha tisztátalan a HF, még mindig jól 
használható fluorammonium készítésére. A kereskedésben vett HF azonban 
meg akkor is hagy hátra maradékot, ha fémekkel nincs fertőzve. Ezen mara
dék barna színű és kénsavval hevítve szenes szokott lenni; a guttaperchaedé- 
nyektől származik, melyekben a kereskedők a savat szétküldik. Ha munkaküz- 
bea kapnunk ilyen barna maradékot s az bennünket zavarna, akkor a HF 
savat fluorammonium és erős sósav keverékéből fejlesztjük magában a tégelyben 
úgy hogy előre betesszük a fluorammoniumot, erre a sósavat és csak ezután a 
silikátot. Megjegyzendő, hogy ennek hatása nem oly erélyes mint az előbbié 
lízon műtéteket jól liuzó fülke alatt vagy pedig szabadban kell végeznünk.
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Fluorammonium. Aminonimn. Platinchlorid. Caesiumchlorid. Cersulfát. 
Thalliumsulfát. Alkohol. Vegytiszta kovasav poralakban sat.

3. Kristály-képzés bórax- vagy phosphorsó bér- és phosphorsav-
gyöngyben.

219. §. Ha bórax- vagy phosphorsó-gyöngyben forraszcsővel 
földfémeket és némely fémoxidot elegendő mennyiségben felolvasz
tunk, gyakran történik, hogy az izzó gyöngy átlátszó, de kihűlve nem- 
átlátszó lesz s mikroskop alatt vagy 80-szoros nagyításnál kristályo
kat ismerhetni fel.T Az üveggyöngy átmérője 1—IV2 mm. legyen.

Csupán az oxidokat vagy sókat illő savval lehet venni, sili- 
kátokat nem; és valamely elem sajátságos kristályalakjai csak akkor 
képződnek ki, ha ugyanegyíitt egy másik nincs jelen ; ha más anyagot 
adunk hozzá, az alakulás lényegesen módosulhat. Például a Calcit 
egészen más alakokat ad mint a Dolomit.

Na20 nagyobb mennyiségben meggyűlve, maga is képez a hóra# vagy 
phosphorsSban kiváló kristályokat, akár lia külön adjuk a gyöngybe, akár ha 
más beadott oxid által választatok ki, ez esetben mind a kettőnek alakjai egy
más mellett látszanak.

MgO hóraxhan sajátságos rostos s kévealakú halmazalakokat ad. Plios- 
phorsóban hosszú s részben ferde keresztben álló szárak képződnek: ha most 
ezen magneziás phosphorsógyöngyhöz kevés bóraxot adunk, szabályos rendszerű 
apró kristályok (Oktaéder, Tetraéder) támadnak.

BaO hóraxhan érdekes sorát adja a kristályoknak; ezek közül legköny- 
nyebben előidézhető a bórsavasbárium hexagonos feles alakokban (egy vagy 
több trigonos Piramis oP lappal), és ez a Bárium jelenlétének bizonyítására 
te szolgálhat. Előidézésére a gyöngyöt a legforróbb helyen kell izzítani és azután 
gázláng szélén a kezdődő kristályodásig lassan kihűteni. Másnemű kristályok 
kettős sók: bórsavas Bárium-Nátrium, ezek tetragonos és ditetragonos táblák. 
Végre képződnek olykor a már említett bórsavas Nátrium-kristályok is. — 
Phosphorsoban, valamint phosphorsónak keverékében boraxxal ismét sajátságos 
rostos s csillagos alakok keletkeznek.

Ha a bóraxgyöugybo báriumsón kívül kevés icolfram savat veszünk, 
hosszúkás finom rostu és többnyire meglepő szépségű halmaz-alakok képződnek.

i
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* Ezen módszerre nézve kezdeményező Rose : «Darstelluug krys tál 1 isirt el* 
Körper mittelst des Löthrohres.# Monatsberichte dér k. preuss. Akad. dér 
Wiss. (Berlin 1868); tovább fejtette Wunder: «Ueber die Bildung von Krys- 
tallen in dér Bórax- und Phosphorsalzperle». Journal für prakt. Chemie v. 
Kőibe. (Löszig 1S70 és 1S71.) Wunder az általa észlelt alakokat photographia 
utján értekezése mellett ki is adja. Ross nehány hasonló eredményt a bór- vagy 
pliosphorsavban is kap, s itt a Na.,0 mellék hatása bonyolítólag nem lép 
közbe. Rose a megolvadott gyöngyöt mielőtt egészen kihűl, csipeszszel laposra 
nyomja; Wunder nem találja szükségesnek már azért sem, mert a felület, az 
összenyomásnál megráncosodik. A gyöngyöt vízben vagy savban felolvaszthat
juk, s a kiszabadult kristályokat üveglemezre téve vizsgáljuk a mikroskoppal. 
Canadabalzsammal és fedő üveggel tartós készítményekké te feldolgozhatjuk 
azokat.
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. > CaO baraxban oly nagy mennyiségben adva, hogy hirtelen kihűtve még 
épen tisztán maradjon, lassan kihűtve, vagy a gyöngy újra melegítése áltaf, 
gömbölyű sugaras halmazokat ad ; kevesebb!) CaO-dal huzamosabb gyenge mele
gítés mellett egyes nagyobb liexagonos kristályokat kaphatunk. — Ha a bórax- 
gyöngyliöz kevés phosphorsót adunk, megmarad ugyan a liexagonos jelleg, de 
a kristályok zavarosak s közöttük sok a diatomákra emlékeztet.

Phos]'borsóban tetragonos kristálykák képződnek.

Wolframsav a CaO-dal ellátott bóraxgyöugyhöz adva, hasonló alakokat 
idéz elő mint a Báriumnál.

SrO a bórax és phosphorsoban hasonló tüneményeket ad, mint a CaO.
Be203 bóraxban keveset olvad fel s részben rombos egyes kristályokat, 

s részben egymást minden irányban keresztező táblákat ad. — Phosphorsóban 
liexagonos kristályok támadnak, melyek egyrészt a bóraxgyöugy bórsavas 
baritjára, másrészt a phosphorsóból kivált phospliorsavas nátronra emlékez
tetnek.

;*h

t

AL03 bóraxban bórsavas timföld tűalakű és a timföldnek liexagonos 
kristályait adja. A színtelen tűalakú kristályok, ha a gyöngyöt koncentrált 
sósavban áztatjuk, felolvadnak, a timföldkristályok nem. — Phosphorsoban ana
lóg phospliorsavas timföld-kristályhalmazok és timföld-kristályok képződnek, 
amazok erős HCl-ban szintén felolvaszthatok, emezek nem.

ZrO„ bóraxgyöngyben alacsonyabb hőfoknál nagyobb hosszúkás s egymást 
ferdén keresztező halmazokat, magasabbnál szabályosabb, kurtábbakat ad. — 
Phosphorsoban lehetőleg magas hőnél felolvasztva szintén egy optikai tengelyű 
táblás kristályokat ad. Itt a gyöngyöt forró sósavval áztatva, a kristályok mel
lett egy amorf üveges tömeget is kapunk, de ha nátronlúggal és sósavval vál
takozva leöntjük, felolvad s eltávolítható.

Wolframsav bóraxban sajátszerü rombos átlátszó táblák halmazát adja, 
melyek a polárfényben a mikroskop alatt minden állásban szép színjátékot 
mutatnak.

\
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Fes03 Bóraxban felolvasztva a vasvegyek Hematit és Magnetit alakjában 
kaphatók meg (Rose). A küllángban oly bőven véve, hogy az üveg sötét feke- 
tészöld legyen s kihűlve fénytelen kristályos felületet mutasson, ha a gyöngyöt 
forró légenysavban felolvasztjuk, oldatlanul Hematit’ táblácskák maradnak 
vissza; ugyanezen kísérletet a bellángban téve, M«/7W<tft£-kristálykákat kapunk, 
a melyek közül némelyek oly vékonyak, hogy csaknem átlátszóknak mondhatni 
olivazöld színnel.

TiOo. Phosphorsoban a bellángban elegendő mennyiségben felolvasztva 
Rose szerint Anatas-féle kristályokat ad; de Wunder szerint ezek hegyes 
Romboederek, s az összetétel Ti2Na(P04);l. Titánvassal is megkapni; ilyenkor 
a bellángban az üveg barnásveres, mi különösen a teljes kihűlés után tűnik 
fel. (Magnetit ezt nem adja.) — Bóraxban szénen a bellángban felolvasztva 
barnás kékes vagy feketés üveget kapunk, melyben tüalakú ftot/V-kristályok 
válnak ki (Rose).

Sn02-ot megkapni a Kassiterit és Rutil alakjában bóraxban; Auatas 
alakjában phosphorsoban; de ez utóbbi phospliorsavas ónnátrium. — Sn02 igen 
lassan olvad fel a bóraxban, de ha sokat adunk is hozzá, a gyöngy tiszta, ha 
a belső láng hegyénél huzamosabban tartjuk. Kihűlés után megzavarodik s kris
tályok válnak ki. A gyöngy meleg sósavban felolvad s a kristályok báutatlanul 
kiszabadulnak s mérhetők. Ikrek gyakoriak. — Phosphorsóban hasonló bánás 
mellett a mikroskop alatt négyzetes táblákat látunk, melyek keresztezett uiko-

*
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lók között egyoptikai tengelyűeknek mutatkoznak s az Anatasra emlékeztetnek, 
de összetételére nézve pliospliorsavas ónnátrium SnNa2(P04)2.

b) Elemek [elismerése általánosabb fizikai s kémiai tünemé
nyeikben.

220. §. Nedves úton tett általánosabb kísérletek által azt akarjuk 
megtudni, felolvad-e valamely folyadékban az ásvány vagy nem, és 
micsoda tüneménynyel? — A felolvasztást előbb vízben próbáljuk, s 
ha abban nem olvad, savba tesszük. A használt savak: a sósav, légeny- 
•sav vagy ezek keveréke a királyviz, kénsav, ezenkívül esetleg kell káli. 
ammon, alkohol sat. Az edények: üvegcső, kémcső, lombik, porcellán- 
csésze, platina-tégely sat.

Vízben felolvasztva az ásvány izét, és hatását a kémpapírra 
tudjuk meg. Savba téve látjuk, felolvad-e vagy nem ? a felolvadás 
alatt pezseg-e, az illő gőznek van-e szaga, válik-e ki kocsonyaalakú 
test (kovasav) (Nefelin, Hemimorfit) az oldat kap-e színt? sat.

A felolvasztandó ásványt porrá zúzva öntjük le kémcsőben vízzel, rázzuk 
s melegítjük. Ha nem egészen olvad, meg kell győződuünk a felől, hogy leg
alább részben történt felolvadás; e végből egy csöppet adunk valami homorú 
üvegdarabra s láng fölött elpárítjuk. Ha maradt az üvegen valami, úgy részben 
felolvadt. Ha vízben nem olvad, HC1 savban olvasztjuk fel.

Arról, hogy valamely vegyidet savban /elolvad-e, miután a finom port 
lU óráig, vagy azon túl is a savval főztük, úgy is meggyőződünk, hogy az 
oldatból 2 kémcsőbe öntünk keveset, s az egyikhez ammont, a másikhoz plios- 
phorsavas nátront adunk. Ha jelentékeny csapadékot ad mind a kettő, az ásvány 
felbomlott, de ha csak zavarodás áll be, vagy csak nehány gomolv válik ki, 
az anyag nem, vagy csak részben van megtámadva.

A ailiUátok finom por alakban koncentrált kénsavval addig főzve, mig e 
sav füstölve elillanni kezd, a kihűlés után vízzel leöntve és főzve, a kovasat 
kocsonyás darabokban hagyják vissza.

Némely silikát (Gránát, Vesuvian sat.) csak megelőző izzitás után bocsátja 
•el a kovasavat kocsonyás alakban. Ilyenkor több apró darabot teszünk a lángba 
egymás után platinahuzalon, a kihűlés után lefejtett darabokat szétzúzzuk papír
ban az üllővason s azután mozsárban finomra dörzsöljük. Ezen port kémcsőben 
kevés feleresztett HCl-lal leöntjük és főzzük, ez alatt a kovasav kocsonyás 
darabokban válik ki, vagy pedig állás alatt (12 óráig) mutatkozik az üvegben 
merev kocsonya. Vizet adva hozzá és üveg vesszővel keverve az oldatban 
ammonual a timföld, oxálsavas auimonnal a mészföld jelenlétéről győződünk 
meg, és ezen a módon egyéb elemeket is kereshetünk fel.

Ha senuni sem olvadt fel, az ásványt meqönilesztjiiky azaz előbb szán
ba vaskáli és szénsavasnátron keverékével, más esetben káli- vagy barit-hidráttal 
összeolvasztjuk s csak azután öntjük le vízzel, melyben könnyen felolvad. Ezt 
platina- vagy ezüsttégelyben viszszük véghez.

Ezen kisérletek ugyanazok, melyek a qualitativ elemzésnél általában 
vannak előírva, itt csak a legszükségesebb kémhatások említtetnek meg.

e
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Könnyebben megismerhetők nedves úton.

A Szénsav, mert a szénsavtartahmi ásvány megérintetvén sósavval vagy 
légenysavval, pezseg, s a kifejlő gőz szagtalan.

A Chlort vegyeiből salétromsavas ezüsttel választjuk ki; az üledék fehér, 
de a világosságon nem sokára megszürkül.

l1luor, — A liidrofluorsav felkeresésére olyan ásványokban, melyekből 
az kéusavval kifejlődik, platiuatégely veendő és arra egy olyan platinafedd 
helyezendő, melynek közepén lyuk vau, ezen kis lyukra teendő az üveglap. 
A tégelyt szabad tűzön is hevíthetni, a kísérlet után az üveglap vízzel lemo
sandó és a megszorítás után tűnik ki, hogy megvan-e marva. Némely ásvány 
pl. Topázbau ezen a módon nem mutatkozik a F; az ilyen ásványnak finom 
porát (vagy 2 grammot) káliumliidroxiddal és kevés vizüveggel ezüst tégely
ben összeolvasztjuk és ilyen izzó állapotban vagy negyed óráig tartjuk, azután 
felolvasztjuk^ vízzel, a kovasavat lecsapjuk szalmiak-oldattal, átszűrjük, a szüret
hez kevés sósavat adunk és clilorcalcium-oldatot öntünk, most ammouual a* 
fluorealciumot lecsapjuk, megszárítjuk és kénsavval, mint közönségesen fluorra 
vizsgáljuk.

A Kovasavai olyan vegyekben, a melyek sósavban tökéletesen felolvad
nak. megismerhetni a kocsonyaképződésről, mely az oldat lassú elpárítása alatt 
támad. — Némely vegyekből erős sav hozzátétele következtében poralakban 
válik ki, a mely mind kálilúgban, mind a f. e. szódával felolvad (Apophillit, 
Leucit). — Ha a kovasav vegyet kálival ömlesztettük volt meg, sósavval mindig, 
ad kocsonyát.

Ha a kova savnak oldatához kálilúgban szalmiákot teszünk elegendő 
mennyiségben, lecsapódik mint kovasavliidrát.

Kénsavat kimutatjuk BaCl2 oldattal, a mi fehér, savban nem olvadó 
csapadékot (BaSOJ ad.

P/iosphorjsav. A legcsekélyebb mennyiséget is nedves úton ki lehet mutatni, 
ha molibdensavas ammon oldatát légenysavban kémcsőbe adjuk és ahoz a 
phosphorsav-tartalmú közönbös vagy savas folyadékból keveset adunk ; a, csa
padék világos sárga finom por. Felette csekély phosphorsav-menuyiséguél 
(0.00002 gm.) nehány óráig várni és vagy 103 C-ig melegítni kell a folyadékot. 
A phosphorsav-tartalmú oldatból a vett molibdensav-oldathoz képest legfeljebb 
csak egy harmad adandó.

Phoxphortartalom. — aj A következő módon könnyen felismerhető még 
akkor is, ha a P egyéb testek nagy mennyiségével együtt találtatnék. Az izzított 
s a porcellántányérou finoman szétnyomott kémletet egy szalmaszál-vastagon 
kihúzott, s alant beolvasztott üvegcsőbe tesszük, hozzáadván 2 vonaliiyi magne- 
ziurnhuzalt, melyet kell, hogy a kémlet befödjön. Ha a csövet hevítjük, élénk 
tüztiinemény-fejíődéssel phosphormagnezium képződik. Az üvegcsőnek porcel- 
lántányéron szétzúzott fekete tartalma reá lehelve, vagy vízzel nedvesítve a 
phosphorhidrogen felette jellemző szagát árulja el. Magnézium hiányában épen 
oly sikerrel darab Nátriumot is vehetünk (202. I.).

b) Megg3rőződvén, hogy a kémlet a felső élegülési lángban porcellánou 
verődéket nem ad, a phosphor jelenlétét arról is megismerhetni, hogy platina
huzalon bórsavval s hajfinom vashuzallal az alsó legforróbb sziuítési lángban 
inegolvadott fényes phosphorvas-golyót ad, melyet a papir alatt szétzúzott bór- 

-gyöngyböl a mágneses késsel kihúzhatunk.
1 Volfrántsavra kémlelendők, az ezt tartalmazó ásvány porára erős sósavat 

vagy légenysavat öntünk, mi által az mint gyengébb sav, sajátságos citrom-

sav
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vagy zöldessárga színével kiválik. Késhegygyei dörzsölve zöld és kék színt 
vesz fel.

A Molibdcmav megismerésére az ásványt sósavban oldjuk fel; az oldatot 
kis óndarabbal keverjük meg, s azonnal szép kék lesz.

A Titansao hason körülmények közt szép ibolyaszínéről ismerhető fel, 
csakhogy itt az ónnal már főzni kell. Vízzel föleresztve a folyadék rózsaszínű. — 
Az ásványt olykor előbb kálival megömleszteni szükséges.

A titanvegyek phosphorsógyöngye (287. 1.) kevés vasvitriol hozzáadása 
után az alsó redukciói lángban az literes vér sajátságos veres színét veszi fel; 
az oxidáció lángban a világosbarna oxidfcstés tetszés szerint előidézhető.

Vanadinvegíjck. — Platinaspirálon szóda és salétrommal megömlesztve 
világossárga tömegét kapunk, melynek ecetsavval savított oldatát salétromsavas 
ezüst sárgán csapja le. Az olvadék királyvízzel befőzve nem zöld, hanem sárga 
vagy sárgabarna oldatot ad, mely csak ónchlorür hozzáadása után lesz kék. Ha 
az olvadékban sok a vanádsav, oldata sok koncentrált sósavval hidegen sárga
barna színt vesz fel vagy ilyen csapadékot ad. i

Urdnvcf/j/ek, — a) Boraxxal az oxidáló lángban sárga gyöngyöt adnak, 
mely a redukálóban zöld lesz, különösen könnyen ha ónehlorürrel megnedve- 
sitettük (2SG. 1.). A színek nagyon hasonlítalak a vasvegyek előidézte színek
hez, megkülömböztethetők azonban, ha egyéb festő oxid nincs jelen, az által, 
hogy az urángyöngy az izzás alatt kékzöld fényt áraszt, hasonlót ahhoz, me
lyet az uránvegyek a fluorescenciánál mutatnak.

Ilyenféle tűztüneményt látni az ólomoxid, ónsav s nehány egyéb anyag 
boraxgyöngye izzításáuál, de ezek a kihűlés után más szint mutatnak, mint az 
urángyöngy.

h) A felneinolvadó uránvegyek kettedkénsavas kálival a finom platina
spirálban közel az izzásig hevítve megömlenek. Az ömledéket neháuy szem 
kristályos szénsavas nátronnal szétdörzsölve kissé vízzel meguedvesítjük, s a 
nedvességet papírba felszívatjuk. Az ecetsavval megcsöppentett papíron vérlugso 
barna foltot idéz elő.

A Mágnest uw különösen csekély mennyiségben pliosphorsavas nátronnal 
csapatik ki (205. lap). Ha mész volt az oldatban, azt oxálsavval kell előbb 
eltávolítanunk, valamint az igen gyakran előforduló vasoxidot is ammonnal.

Némely esetben nedves úton is határozható.

A Bízni ut. A bizmuttartalmú ásványok koncentrált légeuysavas oldata 
vízzel toleresztve fehér üledéket ad, m elvből a f. e. könnyű a rideg fémet elő
állítani (267. 272. lap).

A Ni kelve//t/ek légeuysavas oldata, lia előbb chlormészoldatot öntünk 
hozzá, fölös ammon által zafirkék lesz; ebben káli zöldes üledéket képez, a 
melyből a f. e. fómnikel válik ki.

Mint kénpróba nedves úton gyakran fordul elő a következő eljárás. Egy 
késhegynyi port az ásványból, hasonrmnennyiségü vasporral (a gyógyszerészek 
ferrum alcoliolisatumja) keverünk, a keveréket nagyobb kémcsőbe (szélessége 
1") tesszük, sósavat (1 térfogatnyi erős sav ugyanannyi vízzel) öntünk reá, 
hogy a port pár vonalnyira födje; aztán egy hosszú darab itatós papirt, melyet 
előbb ólomcukorba mártottunk s megszáritottunk, dugaszra teszünk s ezzel a 
kémcsövet bedugjuk. A papir végei kiállanak. Vagy egy jierc múlva megnézzük,

Smbó József. Ásványtan.

:
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kapott-e a papír szint; az üveget rázni is lehet. Azon vegyeknél, a melyek 
ezen eljárás szerint tisztán mutatnak ke'nbatást, a szövegben mondva lesz: *a 
vaspróbával kénmáj t acb>. így például a Cinnabarit és Selenmerkur szinitése is 
igen könnyen megy véghez, ha ezen ásványok pora vasporral kevertetik, a 
keverék stanniolba göngyölve üvegcsőbe tétetik s lievittetik. A Higanyt tisztán 
kapjuk ki. Ha most a vas és kénvasból álló port egy üvegcsőbe öntjük át s 
föleresztett sósavat adunk hozzá, hidrothionszngot érezünk (Kobell).

Phosphorsav mint kémszer. — Azonkívül, hogy a pliospliorsav száraz úton 
mint gyöngy jó reagens a Mn vegyekre (2SS. 1.), Kobell szerint nedves úton 
is igen jó kémszer több ásványfaj jellemzésére, azokkal színes vegyeket képez
vén. A manyánvegyek azzal szörpsürüségre befőzve, közvetlenül, vagy salétrom
sav hozzáadása után ibolyaszínü folyadékot adnak, mely vasvitriol hozzátételével 
hamar meghalaványul.

Közvetlenül adnak koncentrált phosphorsawal hevítve ibolyaszínü folya
dékot : Pirolusit, Manganit, Psiiomelan, Hausmannit, Uralmit, Fraukliuit, 
Asbolan, Crednerit, Piemonit. — Ezekben a Mangán mint i\Iu._,On vagy Mn02 
van jelen.

Közvetlenül nem adnak koncentrált phosplivrsavval hevítve ibolyaszínü 
folyadékot, hanem csak ha a meleg szörphöz salétromsavat adunk, vagy ha azt 
erős salétromsavba mártott üvegvesszővel keverjük: lthodochrosit és minden 
mangántartalmú Chalibit, Dolomit vagy egyéb hasonló carbonát; Khodonit, 
Tephroit, Pajsbergit, Stratopeit, Triplit, Zwieselit, Hureaulit, Bustamit, Triplii- 
lin, Pirosmalith, Troostit, Niobit, Wolframit, Spessartiu és mangántartalmú 
Almandinok, Zinkit, Helviu, Karpholith. — Ezekben a Mangán mint MnO 
van jelen; vágj* lehet, mint Mn„Oa FeO-al együtt, mi a felolvadásnál átválto
zik Fe„Oa-ra és MnO-ra.

221. §. A leírt kísérletek összegezése 60 elemre.
AI. — Lángkisérlet: 19S. §. 205. §. 207. §. 208. §. .209. §. 219. §.

302.1. — Nedves kísérlet: 217. §.
Ag. — L. k. 198. §. 201. §. 206. §. 207. §. 210. §. — N. k. 217. §.'
As. — L. k. 197. §. 198. §. 200. §. 201. 202. §. 210. §. 211. §. — N.

k. 217. §. 297. 1.
Au. — L. k. 198. §. 201. §. 206. §. — N. k. 217. §.
Ba. — L. k. 198. §. 203. §. 208. §.209. §. 219. §. 301.1. —N. k.217.§. 
Be. — L. k. 208. §. 209. §. 219. §. 302. 1.
Bi. — L. k. 197. §. 198. §. 200. §. 201. §. 202. §. 207. §. 210. §. 211. §.

— N. k. 220. §. 305.1.
B. — L. k. 198. §. 203. §. 212. §. — N. k. 217. §. 299. 1.
Br. — L. k. 197. §. 198. §.
Cd. — L. k. 198. §. 201. §. 202. §. 207. §. 210. §. 211. §.
Cs. — L. k. 203. §. — N. k. 216. §.
Ca. — L. k. 198. §. 203. §. 205. §. 208. §. 209. §. 219. §. — N. k. 

216. §. 217. §. 302. 1.
C. — L. k. 197. §. 212. §. — N. k. 220. §. 304. 1.
Ce. — L. k. 207. §. 209. §.
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Cl. — L. k. 198. §. 212. §. — N. k. 217. §. 220. §. 298.1. 304. 1.
Co. — L. k. 198. §. 206. §. 207. §. 210. §. 211. §. — N. k. 217. §.
Cr. — L. k. 207. §. 209. §. 210. §. 213. §. — N. k. 217. §.
Cu. — L. k. 19S. §. 203. §. 206. §. 207.§.210.§. 211. §.—N.k.217. §.
Fe. — L. k. 197. §. 19S. §. 206. §. 207. §. 210. g. 219. §. 302.1. — 

N. k. 216. §. 217. §.
F. — L. k. 197. §. 212. §. — N. k. 217. §. 39S. 1. 304.1.
H. — Mint víz. L. k. 197. §.
Hg. — L. k. 197. §. 202. §. 210. §. 211. §. — N. k. 217. §.
In. — L. k. 19S. §. 202. §. 203. §.
J. — L. k. 197. §. 19S. §. 212. §. — N. k. 217. §. 298.1.
ír. — L. k. 198. §. 206. §.
K. — L. k. 19S. §. 203. §. — N. k. 216. §. 217. §.
Li. — L. k. 198. §. 203. §. — N. k. 216. §. 217. §.
Mg. — L. k. 20S. §. 209. §.219. §. — N. k. 216. §. 217. §. 220. §. 301.1. 

305. 1.
Mn. — L. k. 207. §. 209. §. 210. §. — N. k. 216. §. 217. §.
Mo. — L. k. 198. §, 201. §. 205.§.206.§. 207. §. 209. §. 211. §. 213. §.

— N. k. 217. §. 220. §. 284. §. 297.1. 305.1.
Na. — L. k. 198. §. 203. §. 219. §. 301.1. — N. k. 216. §. 217. §.
N. — L. k. 197. §. 198. §. 212. §.
Ni. — L. k. 19S. §. 206. §. 207. §. 210. §. — N. k. 217. §. 220. §. 305.1.
Nb. — L. k. 209. §.
C. — L. k. 197. §. 212. §.
Os. — L. k. 19S. §. 205. §. 206. §.
P. — L. k. 197. §. 19S.§. 304.1. —N. k. 217.§. 220.§. 297.1. 304.1.
Pb. — L. k. 197. §. 198. §. 200. §. 201. §. 202. §. 206. §. 207. §.

210. §. — N. k. 217. §.
Pd. — L. k. 206. §.
Pt. — L. k. 198. §. 206. §. — N. k. 217. §.
Eh. — L. k. 206. §. — Rb. — L. k. 198. §.
Ru. — L. k. 203. §. — N. k. 216. §.
S. — L. k. 197. §. 19S.§. 206. §. 212. §. —N. k. 217. §. 220. §.298.1.

304. 1. 305.1.
Se. — L. k. 197. §. 198. §. 200. §. 201. §. 202. 211. §. — N. k. 217. §. 

29S. 1.
Si. — Legtöbbször mint Si02 L. k. 19S. §. 207. §. 20S. §. 209. §. — 

N. k. 217. §. 220. §. 298. 1. 303. 1. 304. 1.

..
.
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Sb. — L. k. 197. §. 198. §. 200. §. 201. §. 202. §. 207. §. 20S. §. 210. §. 
211. §. — N. k. 217. §. 297. 1.

Sr. — L. k. 19S. §. 203. §. 20S.§. 209. §. 219. §. 302. 1. — N.k. 216. §. 
■217. §.

Sn. — L. k. 197. §. 198. §. 201. §.200. §.208. §.210. §. 211. §. 219. §.
302. 1. — N. k. 217. §.

Tíi. — L. k. 209. §.
Te. — L. k. 197. §. 198. §. 200. §. 201.§. 202. §. 211. §. — N.k. 217.§.. 

299. 1.
TI. — L. k. 19S. §. 201. §. 202. §. 203. §.
Th. — L. k. 198. §. 205. §. 209. §.
Ti. — L. k. 207. §. 20S. §. 209. §. 213. §. 219. §. 302.1. 305.1. — N. k.. 

217. §. 220. §. 29S. 305.1.
U. — L. k. 207. §. 209. §. 210. §. 305. 1. — N. k. 217. §.
V. — L. k. 207. §. 209. §. 213. §. 305.1. — N. k. 217. §.
Y. — L. k. 19S. §. 205. §. 209. §.
W. — L. k. 198. §. 207. §. 209.§. 211. §. 213. §. — N. k. 220. §.2S4.§..

302. 1. 304. 1.
Zn. — L. k. 197. §. 19S. §. 200. §. 201. §. 207. §. 208. §. 210. §. 211. §.
Zr. — L. k. 198. §. 202. §. 205. §. 207. §. 208. §. 209. §. 210. §. 219. §.

302. 1.

RENDSZERES ÁSVÁNYHATÁROZÁS.

222. §. Az egyes elemek, elemcsoportok, valamint több vegyület- 
kémiai viselkedésének leírása után következik az ásványmeghatározás 
rendszeres menetének vázlata; e végből táblák vannak kidolgozva, s 
ezekben az ásványok akként felosztva, hogy minden csoportot egy
szerű vagy kémszerekkel tett lángkisérlet által könnyen lehessen fel
találni. Ha a csoport ismeretes, az egyes tagokra nézve nem lesz ne
héz eligazodni, azok egyéb tulajdonságait hasonlítólag egybevetvén, 
úgy, a mint azokat ez illető helyeken e könyvben is találjuk.*

* Meghatározási eljárás sokféle van, én itt a KonKLL-fólót követem egészben, de 
a részletekben módosítva ott, hol például a lángkisérletek által egyszerűbben, gyor
sabban és biztosabban lehet az elemet felismerni. fTafeln zűr Bestimmung dér Mine- 
ralien mittelst einfaclior chemischer Versuche auf trockenem und nassom Wego von 
F. von Kobell. 12 Auflage v. K. Oebbeke. München 1884.»
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Több ásvány két helyen fordul elő a táblákon akkor, ha a meghatáro
zás kétséges lehet, s élesen kifejezett karakterek hiányában a fajt egyik s má
sik osztályba sorozhatnék.

Egy-két példa a szerkezettel megismertet.
Első példa. Alunit legyen a meghatározandó ásvány. Fémfénye nincs, 

tehát a II. főosztályba («ásványok fémfény nélkül») tartozik. Megteszszük az 
•clőlcf/cs kísérletet először üvegcsőben (20*1. 1.) s azután, minthogy uernfém- 
fényű, a platinahuzalon. Az üvegcsőben hevítve azt találjuk, hogy vizet ad 
bőven, s a fehér ásvány színét nem változtatva marad vissza.

Most a kérdés, hogy ezen víz közömbös-e vagy savas ? Lakmuszpapír 
be tolva veres lesz; tehát a vízzel valamely sav is leugült fel. Legközönsége
sebben kénsav szokott lenni, azért tehát az üvegcsőből (előbb a hevített fehér 
maradékot eltávolitván) a lengületet föleresztett sósavval egy kémcsőbe öblí
tem és egy csepp BaCL-t adok hozzá. Azt találom, hogy fehér csapadék kép
ződik (BaSO,). Az ásvány tehát tartalmaz vizet és kénsavat.

A fehér maradékot, vagy egészen új anyagot most a platinahuzalon a 
lángba viszem, hogy annak olvadását s melléktüneményeit megtudjam (203. 1.;. 
A mint a lángba értetem, látom hogy azt sárgára festi, tehát Na van benne.

A Na sárgája azonban fedhet egyéb színeket, tehát legelőbb is kobalt- 
üvegen vayy indigóoldaton keresztül nézem a lángot (203. lap) és azt találom, 
hogy a K piros lángja nagyban mutatkozik, mert csaknem az egész sárga láng 
magasságának s szélességének megfelel. Kálium tehát sok van, több mint Na. 
Ha most még arról akarnék meggyőződni, hogy van-e még más lángfestő 

•elem jelen, az ásványom által festett lángot a spektroskopon keresztül kellene 
néznem. Evvel azt találom, hogy egyéb lángfestő elem nincs jelen. Az én ás
ványomban tehát van sok K és kevesebb Na.

Most még egy elöleges kísérletet tehetek. Azt találom, hogy izzítva a 
lángot festi ugyan, de nem olvad meg, hanem egy fehér tömeget képez. Ezen 
fehér maradékot kobaltoldattal csöppentem meg (2SS. 1.) és újból izzítom. Szép 
kék lett s hozzá fénytelen, tehát valószínűleg Al2Os.

Ezek után átmegyek a rendszeres eljárásra.
Tehetem az olvadási kísérletet a forraszcsővel is, és ott is meggyőződöm, 

hogy sem el nem illan, sem meg nem olvad, tehát a II. főosztály A és B osz
tályain átugorva, a C-beu keressük. — Itt az 1 pont mondja «kobaltfolyadék- 
kal szép kék lesz;» megteszszük o kísérletet s e tulajdonságot csakugyan tapasz
taljuk rajta, úgy miként már az elöleges kísérlet is mutatta. — Ez 1. pont
nak további felosztása a víztartalomra, vágj' vízmentességre vonatkozik. Vizet 
találtunk s ez az 1. pont a) szakaszába tartozónak bizonyítja: itt először is 
Alunit, és Aluminittal találkozunk, melyekről az mondatik, hogy kénmájt ad
nak, míg a következők nem (2S2. 1.).

Véghez viszem o kísérletet és kéumájt kapok az ásványomban lévő kén
től, mit a szénen desoxidáltam. Oxidált állapotban mint kéusav van jelen s 
•erről már az elöleges kísérletben meggyőződtem. Az utaló 800 fajszám szerint 
felütöm az Alunitot, és a 791 szerint az Aluminitot, és a formulát a száza
lékos összetétellel együtt kiírom, a megfelelő alkatrészeket egymás alá he
lyezvén. Kitűnik, hogy kénsav, víz és timföld közös, de a nagy K mennyiség 
csak az Alunitot illeti meg. Tehát Alunit. Most e két faj leírását általában 
összehasonlítom, s így bebizonyító karakteret nyerhetek még. Végre az ás- 
ványgyüjtöményben lévő példányokkal hasonlítom össze, hogy a külleme s 
tán lelőhelye szerint is tájékozva legyek.

Második példa. Bornit. Fény fényű. — Itt is előbb nyílt és zárt üveg
csőben s aztán szénen teszem az clőkiséiietet. — F. e. szénen megolvad füst 
nélkül, s az oxidáló lángban kénszagot fejleszt. Ezekből következik, hogy 
az I. B. 5. ponthoz tartozik, ha egy külön kísérletből kiviláglik, hogy szódával 
•szénen kénmáj t ad, mit csakugyan így is találunk. Összeegyeztetvén a tulaj- 
•donságokat, reá jövünk, hogy az első 5 (Argentit, Alabandiu, Hauerit, Cinna-
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barit, Galenit) nem lehet, hanem hogy egyike azoknak, a melyek salétromsavas 
oldata fölös ammonual lazurkék színt ad, a mi Cu tartalomra mutat s miről 
éppen úgy meggyőződöm az által is, hogy a szénen izzított feketés maradékot 
sósavval megesöppentve újból izzítom s ekkor a CuCL szép kék lángfestését 
látom. Azt hogy Cu és Fe együtt van-e jelen a számaidon tett redukció kísér
let által, megtudom (2S2. 1.) A rézszemet külön, a vasszemet is külön más 
boraxgyöngyre véve fel, jelenlétük bebizonyítható. A színe által ásványunk a 
többi társaitól könnyen megkülönböztethető.

Hogy a tanuló begyakorolja magát, az Alunit és Bornit-on kívül a kö
vetkező ásványok ajánlhatók: Aluminit, Anhidrit, Antimonit,Apophillit,Argen- 
tit, Arzenopirit, Atakamit, Auripigment, Barit, Borax, Bournouit, Calamin, Calcit, 
Cerussit, Chalkopirit, Chalkosin, Cinnabarit, Cölestiu, Cuprit, Datolith, Distheu,. 
Dolomit, Epsomit, Fluorit, Galenit, Glaukodot. Gipsz, Halit, Hematit, Kassi terít, 
Kobaltin, Kriolith, Lazurit, Lievrit, Limonit, Lithionit, Magnesit, Malachit, Mau- 
ganit, Molibdenit, Natrolit, Nikeliu, Pektolith, Psilomelau, Pirit, Pirolusit,Piro- 
jnorphit, Pirrliotiu, Realgar, Ehodochrosit, Salétromok, Scheelit, Silvit, Smaltin, 
Smithonit, Siderit, Sphalerit, Steatit, Strontianit, Szoda, Withcrit, Wolfram, Wol- 
lastonit, Wulfenit, sat.

Általános szabályul vehető, hogy a meghatározás eredménye annál meg
bízhatóbb, mentői több tulajdonság vétetik igénybe, ezért van hivatkozás a faj- 
számra, hogy az ott leírt tulajdonságokat is lássuk s megfigyelhessük. Külö
nösen a vegytani kísérletek gyakran megosztva fordulnak elő, részök a meg
határozási táblázatban, részök az általános részben, és ahol különösen a fajhoz, 
tapad, a faj leírásnál. A formula és a százalékos összetétel kiírandó, még pedig 
minden szóba jövő fajé egymás alá. Az összehasonlítás egyrészt kimutatja, hogy 
melyik alkatrész közös, melyik sajátos; de másrészt ez által utasítva vágjunk 
olyan alkatrészre is reagálni, melyre a kísérlet tán el van hallgatva azon okból, 
hogy a rendszeres eljárás menete nem kívánta meg, noha további meggyőző
désre fontos lehet. Az egyes alkatrészekre, hogy micsoda kísérletek teendők, az 
a különféle módszerek szerint részletesen van előadva. (201—.305. 1.)

A meghatározási folyamatban olykor jó segítséget nyújtanak a követ
kező táblázatok:

1. szabályos rendszerű ásványok jegyzéke s alakjok szokottabb viszonyai
(37. lapon).

2. a hatszöges rendszerű ásványok (53. lapon).
3. a négyzetes rendszer ásványai (05. lapon).
4. A rombos ásványok (71. lapon).
5. Monoklin ásványok (77. lapon).
0. Triklin ásványok (82. lapon).
S. Az ásványok összeállítva tömöttségök szerint (120. lapon). 
9. Az ásványok összeállítva a hasadásuk szerint (125. lapon). 
7. Az ásványok összeállítva keménységük szerint (129. lapon). 

10. A kísérletek összegezése 00 elemre 300. 1.



TÁBLÁK AZ ÁSVÁNYOK MEGHATÁROZÁSÁBA.

Legelső, a mire tekintünk az ásvány meghatározásánál, az: 
van-e fémfénye, vagy nincs ? — e szerint az I. vagy a II. táblázatban 
keressük.

A legelső kísérlet az illanás meghatározása, mit minden esetben üveg
csőben kell véghez vinni (257. 201. 1.) és minden tüneményt feljegyezni.

Az olvadás meghatározását tesszük azután aj szénen a fémfényű AJ platina- 
huzalon a nemfémfényü ásványoknál. (263. 261. 1.)

I.

ÁSVÁNYOK FÉMFÉNYNYEL.

Azok közül, a melyek nem egészen fémfényüek, csak olyanok vannak 
ezen osztályba véve, a melyek egyszersmind nem-átlátszók: Wolfram, Chro- 
mit sat.

A fémfényű ásványok 3 osztályt képeznek.
A. Kiváló fizikai tulajdonságoknál fogva könnyen megismer

hetők.
B. Könnyen megolvadnak (7—2. Szabó) vagy elillannak. 

(203.1.)
C. Nehezen (2—1. Szabó) vagy épen nem olvadnak meg.

A. Kiváló fizikai tulajdonságaiknál fogva könnyen megismer
hetők és kalapácscsal lemezzé verlietök.

13. Termés arany és Elektrum Ag-fxAu. Csak sósav és salétromsav 
keverékében (királyvízben) olvad fel tisztán, vagy chlor-ezüst-kéjíződés mellett.

13. (Függelék) Maidonit (Bizmutarany). F. e. szénen Bi verödék (2S9.1.) 
és aranyszem, összeolvasztva S és KJ-al veres verödék. (Bi2J3).

14. Termés Ezüst. Salétromsavban könnyen felolvad, az oldatból sósav 
fehér sajtos állományban lecsapja, mely a légen hamar kékes szürke lesz.

20. T. Platina és 23. Palládium. F. e. egyik sem olvad. Platina csak 
királyvízben, a Palládium salétromsavban is, do könnyebben kirőlyvizbon 
felolvad. A platinaoldatban szénsavas káli sárga, túlmennyiségben fel 
olvadó, a Palládiuméban barnás, túlmennyiségben felolvadó csapadékot ad.

nem
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15. T. Réz. IS. T. Ólom.
25. T. Vas. F. e. nem olvad, sósavban könnyen felolvad.
42. Argentit. 44. Petzit.
16. T. Higany.

A többi fémfénvü ásvány a B vagy C osztályba tartozik.

B. Megolvadnak 7—2 (Szabó), vagy könnyen elillannak. (1—6
csoport).

1. Csoport, — F. e. szénen erős arzenszagol bocsátanak. (263,
266. I.)

S. Termés Arzén.
127. Dufrénoysit 2PbS, AsSr Könnyen megolvad. Légenysav felolvasztja 

PbS04 kiválással. Az oldat fölös ammonnal nem lesz azúrkék. Erős káliliidroxid 
oldatban főzve, kénarzen olvad fel, s az oldatból sósav sárga gomolyokat választ 
ki. — F. e. szénen szódával ólomszemet ad.

Hasonlóan viselkedik 115. Arzenomelan (Sartorit, Skleroklas) és 150.
Jordanit.

123. Binnit 3(Cu«,S-f2Sb2S3. 149. Tennautit. 156. Polibasit. — 
158. Enargit és 37. Domeykit. — Szénen olvasztva és sósavval megcsöp- 
pentve (277. lap) a lángot kékre festik. A salétromsavas oldatban fölös 
annnon lazurkék folyadékot képez; Polibasit oldatában sósav erős AgCl 
csapadékot ad, a többiben vagy épen nem, vágj* csak jelentéktelent. — 
Kálioldattal sűrűre főzve, aztán vízzel felolvasztva és szűrve, a Domeykit kivé
telével minnyájából megy az oldatba As..S„ (SU,Sn is), mi, ha sósavat adunk 
az oldathoz, citromsárga (vagy veressárga) gomölyokban esik ki. — E hasad 
9S°, a többi nem.

A többiek színben külömböznek. A legtöbb Te légeuysavas oldatában 
aramon veresbarna vashidroxid csapadékot ad. A 149. Tennantit módjára 
viselkedik a 162. Epigenit.

A 37 Domeykit közelébe esik a 38 Algodonit és 39 Whitneyit.
87. Smaltit. 95. Skutterudit. 89. Cobaltit. 101. Glaukodot. — 102. AUo- 

klasit. Boraxot kékre festik. Salétromsav minuyáját felolvasztja AsyOn kiválás
sal. Az oldat piros. Az A konc. oldatát víz megzavarja, a többiét nem (Bi). 
Vízüvegoldat kék csapadékot idéz elő. Sm Sk G üvegcsőben hevítve fehér 
As.,On lengületet ad, a C nem. — Némely Sm Ni tartalmú, és ekkor a Clo- 
antkitot képezi: ilyenkor légenysavas oldata zöldes. A Ni felfedezhető, ha az ás
ványporához kevés konc. légenysavat adunk, s aztán (szűrés nélkül) csöppen- 
ként ammont teszünk reá, míg a hatás alkális. Átszűrve (hígítás nélkül) az 
oldat égkék.

Figyelhetünk a következőkre és a 11. Tennéshizmutra, a melyhez olykor lehet
nek kobaltércek keveredve. Ennek koncentrált salétromsavas oldata vízzel fehér csapa
dékot ad csakúgy mint a 102. A, azonban a színben külömböznek.

71. Nikolit NiAs. 88. Cloanthit. 90. Gersdorffit. Salétromsavval 
almazöld oldatot adnak. Ha ehez ammont öntünk fölösen, zaphirkék folya
dékot kapunk. Kálilug és vízüvegoldat e folyadékban zöldes csajiadékot adnak. 
BaCl2 Gersdorffit oldatában erős, a más kettőében semmi vagy csekély üle
déket idéz elő. N és G zárt üvegcsőben semmi vagy csak csekély fém Ás len
gületet adnak, Cl sokat. Rannndshrn/it és a Cl között csak a kristályodás dönt. 
Á Gl-hoz hasonlít a Chatamit is, ennek oldatában fölös ammon veres csapa-
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dékot képez; továbbá, 91. Konjnit és 103. Wolfachit, melyek széneu As és Sb 
füstön kívül szódával hepart is adnak. F. e. rendesen mind mutatnak kobalt- 
hatást. Szín szerint külömböznek.

Hasonlítandó a 92. Ullmannit, mely Ah tartalma következtében úgy viselkedik 
mint Gorsdorfíit.

98. Arzenopirit. F. e. zárt üvegcsőben As lengület (201. 1.) a szénen 
megolvad. Az A vaspróbával erősen ad kéumájt (305. l.j.

Néha a 11. Termósbizinut- s 10. Antimonban s némely fémfénynyel bíró 145. 
Proustitban is van kevés Arzén.

2. Csoport. — F. e. szénen nyílt üvegcsőben hevítve erős retek- 
szagot (Selen) árasztanak. (262. I.) Kémcsövein (268. l.j vagy 
porcelánon (269. I.) készített fémverődék konc. kénsavval melegítve 
szennyes zöld oldatot ad. (27:1. l.j

(A 3 csoport is hasonlítandó).
(30) Frenzelit (Selenbizmutkéneg), könnyen olvad, a lángot kékre festi, 

S és KJ-al szénen a BiJ2 veres lengületét adja. Véle együtt találtatik a (30) 
Silaonit BiSe.

60. Tiemannit HgSe és 50. Lerbachit (PbHg)Se. Lombikban szódával 
Higanyt adnak; valamint akkor is, ha vasporral keverve hevíttetuek üvegcső
ben (305. 1.). Lerbachit széneu ólomszemet ad, a T nem. Mind a kettő könnyen 
elillan, T a mint megolvad, a L már a megolvadás előtt. T acél — sötétólom- 
•szürke, L ólomszürke. — (39). Guadalcazarit hasonló módon ad Hg és S ha
tást, de színe más.

47. Clausthalit PbSe. F. e. elillan legnagyobbrészt, meg sem olvad, s 
•a szenet előbb fémes szürkén, aztán fehéren s zöldessárgán lepi be. Szódával 
ólmot ad, de nehezen. Salétromsavas oldatát kénsav fehéren csapja le. Konc. 
kénsavval hevítve lombikban míg a sav elillani kezd, ez szép zöld lesz, s víz
zel szép veres csapadékot vagy ilyen zavarodást (Selen) ad. Az ólom egy részét 
helyettesítheti Ag, máskor Co (Selenkobaltólom.)

48. Naumannit AgSe. F. e. könnyen olvad, a külláugbau nyugodtan, 
a belsőben liabzással, s boraxxal tiszta ezüstszemet ad. Konc. salétromsavban 
felolvasztva, sósavval erős AgCl üledék. Vasfekete.

49. Berzelianit Cu4JSe. (52). Raphanosmit (PbCuJ Se. 51. Eukairit 
(CuAg)2Se. Szénen fémszemmé olvadnak, mely sósavval mégcsöppentve a lán
got kékre festi. Konc. salétromsavban felolvadnak, s az oldatot fölös aminon 
lazurkékro változtatja. Euk: sósavval erős AgCl csapadékot ad; Rapli: kén
savval erős PbO,SO;, csapadékot; Berz: egyik savval sem. A Berz: ezüstfeliér, 
a R és E ólomszürke. — Hasonlít némileg a Ő3. Crookcsit, de a láug zöld 
festése által (TI.) megkülömböztothető.

3. Csoport. — F. e. szénen fehéres verődékel adnak, mely a 
szinitő lángot zöldre vagy zöldes kékre festi. (277. I.) Kémcsövön 
(268. I.) vagy porcellánon (269. I.) készített fémverődék konc. kén
savval melegítve karminpiros oldatot képez, (271. I.), mely víz 
hozzáadása feketésszürke csapadék képződés mellett elenyészik.

Szénen f. o. a legtöbb tcllurvegy egy kevés retekszagot áraszt (Selen).

A tellurásványokat szín szerint két csoportba oszthatjuk, vannak 
közöttük a. ón-ezüstfekérek, és jl. ólom-acélszürkék.

*
k* •

•-
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a) Ónfehérek vagy ezüst fehérek :
7. Termés Tellur. F. e. könnyen olvad, egészen elillan, erősen füstöl, s 

zöldes lánggal c:g. Salétromsavban felolvad maradék nélkül; az oldat kálival 
feliér üledéket ad, mely annak túlságában legnagyobbrészt felolvad. Sósav és 
kénsav nem idézuek elő észrevehető csapadékot.

43. Hessit Ag./Te, és 46. Altait PbTe. Salétromsavban felolvadnak ma
radék nélkül. Az oldatban salétromsav túlsága mellett kénsav erős csapadékot 
idéz elő az Altaitnál, semmit a Hessitnél. H ezüstszemet ad.

(104) Müllerin (Weisstellur, Silvauithoz tartozik). Salétromsavban Arany 
visszahagyásával legnagyobbrészt felolvad. Az oldatból sósav az ezüstöt, kénsav 
az ólmot ejti ki.

A következőkkel is összebasonlitnndók.

(i) Ólom- vagy acélszürkék :
41. Stützit (Tellurezüstkéneg); 62. Colloradoit (Tellurliigany) zárt üveg

csőben erős kiganylengületet ad. Felolvad forró salétromsavban telluros sav 
kiválás mellett.

31. Tetradimit. F. e. könnyen megolvad golyóvá, ez ezüstfehér s rideg. 
Szénen jódkáliummal veres verődéket (jódbizmut) ad (211. §.). Salétromsavban 
kén-kiválás mellett könnyen felolvad. Az oldatban kénsav és sósav semmi, káli 
fehér üledéket idéz elő, mely ennek túlságában nem olvad fel. Vékony leve
lekben kissé hajtható. Hasonlólag viselkedik 32. Jóséit.

104. Silvanit. F. e. könnyen megolvad, s hosszabb fuvás után nyújt
ható fémszemet ad. Salétromsavban tökéletlenül, királyvízben AgCl kiválása 
mellett olvad fel. Az oldatban kénsav nem idéz elő csapadékot. (44. Pctzit 
hasonló).

106. Nagyágit. F. e. könnyen olvad, s hosszabb fúvás után nyújthat6 
fémszemet ad. Királyvízben könnyen s legnagyobbrészt felolvad, az oldatban 
kénsav erős csapadékot képez (PbS04). Részletes meghatározás le van írva 
271. 1. Bunsen szerint.

(138) Bdonit is összehasonlítandó.

4. Csoport. — F. e. Szénen erős anlimoafüslöt bocsátanak.
A füst csaknem szagtalan, vagy kénessav szagú, olykor gyengén arzén- 

szagú, ha az ásványokhoz kén- vagy arzenvegyek vannak keveredve. A szenet 
eleinte tiszta fehéren lepi be, és a bellánguak semmi színt sem kölcsönöz. Por- 
cellánon vagy kémcsüvön fekete verődék képződik. (2G8. 1.).

10. Termés Antimon. 28. Antimonit Sb„S,.. 114. Zinkenit PbS, SbpSn - 
130. Jamesonit 2PbS, Sb..S3. 136. Bonrnonit 3 (PbS-f-Cu2S) Sb..S3. F. é. elillan
nak legnagyobbrészt.

Antimon világos színe által külömbözik a többitől, valamint a f. e. azon 
• tulajdonsága által, hogy erős hevítés után magától folytatja az égést, ha a láng

ból ki is vesszük s oxidja képezte tűkkel vonja be magát.
Hasonlítandó 11. Bizmut ós 306. Bizmutin.
28. Antimonit káli iránti viselkedése által megkülöraböztethető a többitől. — 

Z J B acélszürkék. Poralakban kálival kezelve szinök nem változói de a kan 
azért Sb„Sn liuz ki, mit 6Ósav sárgaveres, vagy narancsszínű gomolyokban 
lecsap. — Z és J salétromsavban fehér porrá oxidálódnak, de se nem olvad 
fel sok, se szint nem kap a folyadék. Bournonit oldata részben égkék, s abban

'.
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kénsav feliéi* üledéket ad (PbSO.,); aminon pedig túlinennyiségben hozzá adva 
a folyadékot lazurkékre változtatja. — Z nem hasad; K. 3,5. — J egy irány- 
bau jól hasad: K : 2,5. B módjára viselkedik 141. Stilotipit, csakhogy kénsav 
nem idéz elei benne üledéket.

Ezekhez közel állanak kémiai tulajdonságra nézve a szintén PbS és 
Sb,Sn-bólálló: 154. Kilbríkcnit. 139. Boulaivjent. 152. Geobwiit. 151. Mcnajhi- 
nit. 122. PUif/ionit ásványokhoz, melyek részben ritkaságok.

Antimonittal kevert némely 45. Galenitra is figyelhetünk itt, valamint 
a 131. Kobellitra 3PbS(BiSb)„S3. K kén és jódkáliumraal szénen veres verődé- 
ket (289. 1.); légenysav oldatában kénsav fehér csapadékot képez.

35. Diskrasit. Ag.,Sb; 153. Stephanit 5Ag.,S, Sb..Sn; (149) Politelit 
4(Zn-fFe)S, SU.S.,+2[4(AgCu)aS, Sb9SJ. 121. Miargirit Ag..S, Sb..S3. F. 
dával vagy borax és szódával kalapálható ezüstszemet adnak és salétromsavas 
oldatukban sósav AgCl csapadékot idéz elő. — D ezüstfehér, szódával kénmájt 
nem ad s kálilúg nem bántja; a többi ad kénmájt, s kálilúg Sb.,S3 húz ki, 
mit sósav narancsszínnel csap le. Salétromsav részben feloldja s ezen oldatban 
a S és M-nál lolös ammon semmi vagy csak gyengén kék, a P-nél ellenben 
lazurkék színt idéz elő. A S felvetés ólomszürke, karca fekete; M vasfekete — 
világos acélszürke, karca sötét megyszínü; P acélszürke, vasfekete, karca szür
kés fekete S és M. Kern.: 2,5; P-é. 3,5.

Hasonló viselkedést mutat 132. Brongniardit, mely légenysawal felol
vasztva PbSO., csapadékot választ ki; 135. Freieslcbcnit és 134. DiajdioriL 
Amaz egyliajlásu, emez rornbos.

Hasonlítandó 141. Pirargirit.
(148) Spaniolitli (Higanyfakóérc). Salétromsavas oldatát fölös ammon lazur

kékre festi. Szódával és vasporral összekeverve, üvegcsőben Higanyt ad (305. 1.)
117. Chalkostibit Cu2S, Sb„S3. F. e. szódával hosszabb fuvás után rézsze

met ad, s salétrom savas oldatában sósav nem idéz elő üledéket. Fölös ammon 
lazurkékre festi.

92. TJllmannit Ni(SAsSb)2, 72. Breithauptit NiSb, és 119. Berthierit 
FeS, Sb„S3 szénen mágneses golyót adnak tartós olvasztás után. Br nehezen 
olvad, sósav kevéssé támadja meg, salétromsav könnyen s egészen felolvasztja; 
világos rézveres, ibolyába játszva. — U könnyen megolvad, sósav kevéssé támadja 
meg, királyvíz kén-kiválás mellett felolvasztja. (E két ásvány oldata ammon 
irányában úgy viselkedik, mint Ni kel in). Ólomszürke — acélszíirkébo játszva. — 
Be könnyen olvad, sósav könnyen és egészen felolvasztja hidrothion fejlődés 
mellett; sötét acélszürke, barnába játszva.

e. szo-

5. Csoport. — F. e. szénen szódával kénmájt adnak, a nélkül, 
mgy az eddigi csoportok jellemző tulajdonságait mutatnák. A vas
próbával mind adnak kénmájt. (305. 1.)

42. Argentit Ag2S és (42) Jalpait (AgCu).,S az által, hogy mint az ólom 
faraghatok, könnyen megkülönböztethetők a többitől. Légenysavas oldatokban 
HC1 erős AgCl csapadékot képez; a folyadék A-nál ammonnal nem — J-nél 
kék lesz. — 57. Ahanthit csak a kristályzat által külömbözik az Argentittől.

63. Alabandit MnS és 86. Hauerit MnS2 a következőktől különböznek 
karcok színe által, amannak pora hagymazöld, ezé barnaveres; pliospliorsav 
és salétromsav keverékével befözve mind a kettő szép ibolyaszínü folyadékot, 
ad. (2SS. 1.)

66. Cinnabarit HgS, színe sokféle lehet, de karca mindig veres. F. e. 
szódával Higanyt ad, de még könnyebben vasporral keverve, stanniolba göngyölvo 
és üvegcsőben így hevítve.

Hasonló 145. Pronstit, 114. Pirargirit.
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45. Galenit PbS. Szódával ólmot ad, konc. salétromsav könnyein felol
vasztja kén s PbS04 kiválás mellett. Fölös ammon ez oldatot nem festi lazur- 
kékre; ez utóbbi hatás (45) 45. Cuproplumbit-ra (Cu2Pb)S mutatna, mi külön
ben a F. e. a Galenit módjára viselkedik. (41) Huaskolit is hasonló.

54. Chalkocit Civ,S; 55. Stromeyerit (Cu, Ag)„S ; 137. Wittichit 3Cu.,S, 
Bi.S.; 84. Stannit (FeZnCu„)S, SnS0; 83. Chalkopirit Cu.,S,Fe0S3; 81. Cubanit 
CuS,Fe2S3; 7S. Bornit 3Cu..S,Fe.,S;}; (138) Belonit 3(Cu..Pb)S,Bi..S,; (75) 
Saynit BLS3, IONíS. (Ez egv keverék, egy Polidiiuit (Ni Fe Co)4Sj keverve 
Bizmutin Chalkopirit- és Chalkosittal.) (45) Cuproplumbit (CmT, Pb)S, és 
65. Pentlandit (Yasnikelkéneg) (Ni-fiíFe)S — salétromsavval részben felolvad
nak, az oldat színe égkék vagy zöld, de fölös ammon égkékre vagy lazurkékre 
festi. Ha az ammouos kék folyadékot kénsavval erősen savitjuk, s aztán fényes 
vasrudat teszünk bele, erre réz rakódik mindnyájánál, kivéve a Saynit és Pcnt- 
lamlitut (ha csak Chalkopirit nincs ezekhez keveredve).

A Chalkopirit és Cubanit sárgarézszinü ez utóbbi Hexaeder irányban hasad, 
amaz nem; 78. a Bornit fris töri apón rézveres, sárgába hajolva, a Pentlandite 
tombakbarna. Ezen négy ásvány a f. e. golyóvá olvad, mely rideg, acélszürke, 
és a mágnes által vonzatik. A Pentlandit már közvetlenül liai a mágnesre. — 
A 83. Chalkopirithez közel áll a (88) Barnhardtit, külömbözik, hogy az üde 
töret sárgaréz színe már 24 óra alatt aranysárgára változik. — (83) Ho- 
niichlin isidé tartozik. — A 78. Bornit hoz hasonlít a (30) Castillit, külümbség, 
hogy ennek légenysavas oldatából fehér PbSO, üledék válik ki.

A többiek szürkék, s a következő módon ismerhetők fel:
a) Wittichit és Belonit. Jodbizmut reakciót adnak (2S9. 1.); azok telített 

salétromsavas oldatában víz fehér üledéket idéz elő (305. 1.) B savas oldatá
ban kénsav lecsap PbS04, a más kettőnél nem. "W f. e. szódával rezet ad. 
S szürke, nikeltartalmu erősen mágneses golyót. — W módjára viselkedik 124. 
Klaprothit és (116) Tannenit.

b) Cuprojjhonbit-nál a telitett salétromsav oldat vízzel nem ad üledéket, 
de kénsav igen is (PbSOj.

c) Stromeyerit-nél a salétromsavas oldatban sem víz, sem kéusav, hanem 
csak sósav idéz elő üledéket (AgCl).

d) Chal/,■ősin és Stannin-nól az oldatban az említett három kémszer semmi 
vagy igen csekély üledéket idéz elő. (Plasoulítandó a 14S. Tetraedrit). Ch f. e. 
már magában is ad hosszas fuvás után nyújtható rézszemet; salétromsavban 
kén-kiválással felolvad. Feketés ólomszürke — acélszürke. St magában nem ad 
nyújtható fémszemet; salétromsav kén és ónoxid-kiválás mellett olvasztja fel.

70. Millerit NiS; 79. Linnéit (NiCoFe)3S4; 82. Carrollit CuS, Co2S3; 
85. Pirit FeSj.; 74. Pirrhotin Fe.Sfi, és 56. Sternbergit SóAg..Fe,. — F. e; 
golyóvá olvadnak, ez hat a mágnestűre, de sósavval megcsüppentve észrevehető 
színt nem kölcsönöz a lángnak a C kivételével, mely kékre testi. (CuCl). A sa
létromsavban részben felolvadnak, de az oldat nem égkék. L és C a borax- 
gyöngyöt kékre festi. Salétromsavban könnyen s egészen felolvadnak, az oldat 
rózsaszínű, s benne BaCi2 fehér csapadékot képez. C oldatából Fe rezet választ 
ki. — S a f. e. részben színezüstöt ad; salétromsavban részben felolvad, s az 
oldatban sósav erős AgCl üledéket választ ki; sötét tombakbarna.

Pirit és Pirrhotin, f. e. csak kén és vas-liatást mutatnak. Pirita meg
olvasztás előtt nem hat a mágnestűre; sósav alig hat reá; légenysavas oldatá
ban ammon barnavercs csapadékot képez, fölös ammon sem ezt nem olvasztja 
fel, sem a folyadékot kékre nem festi. — Pirrhotin már természetes állapotá-

• 85. Pirit és 96. Marhasit anyagra nézve azonosak lóvén, csak kristalyodott 
példányokban külömböztethetök meg. Salétromsav mind a kettőt felbontja.
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bán is izgatja a mágnestűt; sósavban legnagyobbrészt felolvad hidrothion-fejlő- 
dés mellett; vöröses bronzsárga, rendesen tombakbarnára futtatva. — Millcrit-et 
a salétromsav nem bántja; királyvíz felolvasztja, az oldat zöldes, s abban káli 
zöldes, Ammon pedig olyan csapadékot idéz elő, mely ezen kémszer fölöslegé
ben kék színnel felolvad; vereses sárga, eddig csak tű-alakban ismeretes. Közel 
áll hozzá 76. Beyricliit külömbség, hogy ez zárt üvegcsőben kén lengületet 
ad, M nem.

29. Bizmutin Bi„S3 f. o. a beilángban megolvad forrás és fecscsenéssel, 
bizmutgolyót ad, s a szenet sárgában lepi be; jód káliummal olvasztva a verő
dét veres. Salétromsavban felolvad kén-kiválás mellett, s az oldatban víz fehér 
üledéket képez. Világos ólomszürke — acélszürkébe hajló. Közel áll a 111. Chi- 
viatit, külömbözik az által, hogy légenysavval felolvasztva fehér üledék PbSO., 
marad vissza. 116. liwjtlcktit salétromsavas oldata kékeszöld, mi ammonfölös- 
legben lazurszínü lesz: különben mint Bizmutin.

Hasonlítandó. 11. Termésbizmut.

6. Csoport. — Még hátra vannak.
17. Amalgam. AgHg f. o. lombikban Higanyt ad forrás és fecscsenés 

mellett, s felduzzadt ezüsttömeg marad vissza. Salétromsavban könnyen fel
olvad. Ezüstben legdusabb amalgamok az Arquerit és Kongsbergit.

59. Metaeinnabarit HgS, vasporral kévéivé s üvegcsőben hevítve Hg és 
FeS képződik, ez utóbbiból HC1 hidrotkiongőzt fejleszt (305. 1.).

11. Termés-Bizmut í. e. könnyen olvad, de a lángból kivéve nem foly
tatódik az égés, hosszabb fuvás után elillan, s verődéket képez (305. 1.), mely 
eleinte fehér, aztán részben narancsszínű vagy sárga, de a kihűlés után a szín 
valamennyire meglialaványul. Kénnel és jódkáliummal összeolvasztva szénen 
fehér, cinoberveresen szegélyezett verődéket ad (211. §.) Salétromsavban köny- 
nyen felolvad, sok víz fehér üledéket idéz elő benne.

(269.) Rabdionit, (mint a Psilomelan-függeléke) boraxgyöngyöt kékre 
festi; phorphorsavval befőzve (306. 1.) ibolyaszinü folyadékot ad. Fénytelen : 
karca fémfényes zsirfényt vesz fel. Fekete.

232. Hematit Fe„03 nehezen olvad, a beilángban mágneses lesz, karca 
megypiros. (2S6. 2S7. 1.)

224. Cuprit néha fémfénybe hajló, könnyen színül. (2*$1. 1.)
237. Magnetit FeO,Fe..03 olvadása legtöbbnyire 2—3; már magában 

erősen hat a mágnestűre, ez által és fekete karca által köuuyeu megismerhető. 
(206. 1.) Ha Ti tartalmú, akkor a boraxgyöngy a beilángban nem üvegzöld, 
hanem barnásvörös, mi különösen a teljes kihűlés után tűnik fel. A részben 
fémesen fénylő és bekeveredett Magnetittöl mágneses Hortonolit és a Röppent 
sósavval kocsonyát adnak; úgyszintén a Fayalit.

812. Wolfrainit (Mu,Fe)0,AV0n könnyen megolvad egy szürke, gyakran 
kristályos golyóvá. Phosphorsavval erősen befőzve szép kék szörpöt ad. mely
nek színe különösen a kihűlés alatt tűnik elő. Vízzel íöleresztve előbb vereses- 
sárga, aztán színtelen folyadékot kapunk. Vasport és kevés kénsavat adva hozzá, 
rázás közben fokonként zaphirkék lesz. Sok vízzel hígítva néhány perc múlva 
a kék színt ismét elveszti. ITa a phosphorsavval kapott két szörphöz kevés 
salétromsavat adunk, ibolyaszíut vesz fel (mangánhatás). (2S1*. 1.)

529. Samarskit Nb20n(Fe,Yr)0,U203. Félfémféuy. Megolvad acélszürke 
tömeggé. Kálihidráttal eziisttégelybeii megolvasztva, vízzel kilúgozva és átszűrve, 
zöld oldatot kapunk, mely sósavval közönbitve fehéres üledéket ad. Ha ezt elég 
füstölgő sósavval és staniollal néhány percig főzzük, és aztáu hasonló térfogat- 
nyi vízzel hígítjuk, tiszta zaphirkék oldatot kapunk. — Fekete; karca sötét 
veresbarna.

it

v

'



31S RENDSZERES ÁSVÁNYHATÁROZÁS.

269. Psilomelan némely féleségeiben (nehezen) olvad, boraxxal erős 
mangánhatás; konc. sósavval Chlort fejleszt.

(417.) Lievrit és 409, Allanit sósavval tökéletesen kocsonyásodnak. F. e. 
mind a kettő könnyen olvad, A erősen, L csak keveset duzzad fel.

251. Plattnerit Pb02 fémfényes gyémántfény, vasfekete; karca barna; 
f. e. könnyen ad ólmot.

C. Nem olvasztható/; meg, vagy legfeljebb a széleken, tehát olva
dási fokuk ?—:/. (Szabó) (203. 1.)

1. Csoport. — /I boraxgyöngyöt, igen kis mennyiségben téve 
hozzá, a küllángban ametisztszínre festik. (?S6.1.)

Az ide tartozó mangánvegyek konc. sósavval clilorfejlődés mellett köny- 
nyebben vagy nehezebben felolvadnak. Porukat pkospliorsavvnl szörpsürüségre 
befőzve szép ibolyaszínfolyadékot kapunk, mely azonban elveszti a színt, ha 
vízzel főieresztve néhány vasvitriol-kristálylyal összerázzuk. (30G. 1.)

A köv. osztályból 239. Franklinét hasonlítandó, az már magában jelentékenyen 
hat a mágnestűre.

Lithiophorit a lángot kanninpirosra festi. (Hasonlítandó a Psilomelan.)
245. Crednerit 3CuO, 2Mn20„ sósavval mcgcsöppentve a lángot kékre 

festi (CuCl). Sósavas oldatában fölös ammon üledéket és lazurkék folyadékot 
idéz elő, mi a következőknél nem történik.

247. Braunit Mn2Oa. Sötéíbaruásfekete. Karca fekete, kissé barmiba hajló. 
K : 6—7. F. e. üvegcsőben vizet nem ad vagy csak nyomát.

243. Hausmannit MnO, MnaOn. Barnásfeketc. Karca gesztenyebarna, 
veresbarna. K: 5—7. Vizet nem ad.

258. Manganit MnnOn, H2q. Acélszürke — vasfekete. Karca sötét vereses- 
barna. K : 3—4. F. e. vizet ad.

269. Psilomelan MnsOn, MnaO„, (Ba K,)0. Kékes — szürkésfekete. Karca 
barnásfekete, fekete. K : 5—*7. F. e. “vizet ad. A legtöbb féleség sósavas oldatá
ban kén sav erős BaS04 üledéket ad.

254. Pirolusit (Polianit) MnOa. Vasfekete — acélszürke. Karca fekete. 
K : 2—3. Víz semmi vagy csak nyoma.

Hasonlítandó 63. Alabandit, és 86. Hauerit.

2. Csoport. — F. e. szénen a bellángban izzítva, halnak a mág
nestűre, vagy már magokban is.

Lölli?if/it és Arzenópirit némely félesége tökéletlenül olvad, de a többitől 
az As szag által eltérnek, mely a szénen fejlődik forraszcső előtt.

232. Hematit. Fe2On a következőktől színe és karca által különbözik. 
Sósavban felolvad lassan.

239. Franklinit (MnFeZn)O, (FeMn)..Oa és 237. Magnetit Fe0,Fe203 
már magukban hatnak mágnestűre. Koncentrált sósavban felolvadnak lassan, 
s ekkor F Chlort fejleszt, M nem. F ha porát phosphorsavvai befőzzük, szép 
ibolyaszínü folyadékot ad, M nem (306. 1.) Szinökre nézve egyezhetnek, de 
karcra nézve eltérnek, F-é veresbarna, M-é fekete. F módjára viselkedik 240. Ja- 
holmi. Külömbség, hogy phosphorsavas oldata csak légeny8av hozzáadása után 
melegítve veszi fel az ibolyaszínt. 238. Mar/nofernt vagy Magnesiofcrrit sósav
ban nehezen olvad fel, s a FeO chlorsavas kálival oxidálva s a Fe203 ammon-

a
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nal lecsapva, a szüretben phospliorsavasnátron hozzáadásával a Mg mint plios- 
phorsavas-ainmon maguesium válik ki. (305.1.) Hasonlítandó a következő Ilinenit.

233. Ilmenit. (FcTi).,03 (Titánvas. Menakan, Histatit, Kibdelophan, 
Iserin sat.) hat a mágnesre, de különbözik annyiban, hogy finom poralakban 
konc. sósavval főzve, s a szüretet stauniollal főzve fokonként szép kékre vagy 
ibolyára színesedő folyadékot kapunk, mely hígítva rózsapiros lesz. (305. 1.)

Figyelni kell némely Rutil és Arkansitra is, minthogy gyakran tartalmaznak 
titánsftvftfc, és delejesek; sósav alig hat reájok.

259. Limonit némely féleségében fémfénybe hajlik, de karca által meg
különböztethető az előbbiektől.

58. Sphalerit is, ha vastartalmú, bírhat fémfénynyel, de felismerhető 
fiz által, hogy'- vasporral keverve sósavval hidrotliiont ad (305. 1.).

A következő csoport is összehasonlítandó.

3. Csoport. — Az előbbeniekhez csatlakoznak.
241. Chromit (FeMg)O, (CrAl)203, némely félesége hat a mágnesre, más 

nem. Sósav csak kevéssé támadja meg; phosphorsawal befőzve smaragdzöld 
folyadékot ad; némelyikben Mangán van, ez ibolyaszíut vesz fel; de ha vas- 
vitriol-kristálykákkal rázzuk, ezen szín (a Mangáné) elenyészik, míg a zöld 
(a chromoxidé) előtűnik. 306. 1.

34. Molibdenit MoS és 2. Graphit C, mind a kettő lágy. K 1,5. 
Szülök külömböző, és karcok. M vegyliatása egészen más mint a G-é, némely 
félesége ennek is eldurran salétrommal, de a vízzel kezelt maradék hatása 
alkális, és sósavval pezseg. Ezen kívül a M szódával kénmájt ad, G neiu. 
M konc. salétromsavval befőzve fehér anyagot ad, mely kálival főzve részben 
felolvad; ezen oldat sósavval savítva s vízzel meglehetősen hígítva, ha staniol- 
lal keverjük, szép kék lesz. (284. 1.) A G-nál ez nem történik. Végre a M 
zinklemcz csipeszbe fogva s rézvitriolba mártva csak lassan húzódik be rézzel, 
•a Graphit, csaknem azonnal. M további viselkedése 2S4. lapon.

(253). Arkansit (Brookit) TiO.,; 518. Perowskit CaO, TiO._, és némely 
fémfényü Rutil. Finem poralakban kalihidráttal összeolvasztva és aztán sósav
val áztatva, ha az oldat staniollal főzetik, fokonként kék színt vész fel, a mely 
ibolya- vagy rózsaszínbe megy át, ha kevés vízzel feleresztjük, de egészen szín
telen nem lesz; kiilömböznek kristályzatok által.

22. Iridosmin Newjanskit- és Sisserskit) ír, Os, V. F. e. nem változik, 
sem boraxban sem pkáspliorsóbau. Király vízben nem olvad fel. Zinkfogóval 
rézvitriolba mártva azonnal behúzódik rézzel.

-•
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526. Tantalit és (525). Niobit (Columbit) (Mn,Fe)0,(Ta,Nb).,03,W03, SnO.,, 
528. Yttertantal* 3(Ca,Y, Fe)0 Taa03,W03. Savak alig hatnak reá. F. e. a Tant. 
•és Niobit magokban nem változnak’, az Yttertantal ellenben azonnal sárgás 
vagy fehér lesz. Ha a Tantalit (kimitoi) és Niobit (bajorhoni) porát kálikidrát- 
tal összeolvasztjuk ezüsttcgolyben, vízzel kilúgozzuk és átszűrjük, az oldatban 
sósav üledéket (fémsav) képez, mely, foloresztett kénsavval forrásig hevítve, 
fehér lesz; a Niobit üledéko a forró oldatban ziuk hozzátétele után sötét 
smaltakék színt- vesz fel, és azt víz hozzáadása után is elég soká megtartja, — 
•ellenben a Tantalit üledéke halaványabb, és víz által a szín hamar elenyészik.

(525). Dianit (Columbit) (az analóg niobsavas vegyidet, melyben kevés 
vagy semmi tantálsav sincs) hasonlít a Niobitlioz; külömbözik annyibau, hogy ha

JJ

.
* Vegyre nézvo közel áll az 523. Fergusonit — 6(Y,Ce)0,Tas03. Az Yttertantal 

valószínűleg több fajt képez; némelyik nomfómfényü. .
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a fönebbi üledéket elegendő mennyiségű füstölgő sósavval és staniollal főzzük 
néhány percig s aztán hasonló térfoga tnyi vizet adunk hozzá : a Dianit uiob- 
sava ez alatt zapkirkék tiszta folyadékká felolvad, míg a Niobit és Tantalit 
sava nem olvad fel, és a folyadék színtelenül megy át.

Hasonlítandó ö3ö. Polikra* és 532, Aeschinit.
711. Uranin (Nasturan). Salétromsavban legnagyobbrészt felolvad sárga, 

folyadékká, melyben ammon kénsárga üledéket idéz elő. Phosphorsavval be
fűzve smaragdzölt oldatot ad.

n.
ÁSVÁNYOK FÉMFÉNY NÉLKÜL.

Ezeket is 3 osztályba sorozhatni:
A. A lángban elillannak vagy elégnek.
B. Megolvadnak 7—2, és nem illannak el, vagy csak

részben.
G. Nem olvadnak meg, vagy csak nehezen a széleken.

2—1. (203. 1.)

A. Lángban szénen vagy platinahuzalon könnyen elillannak vagy
elégnek.

3. Ke'n, elégése által jellemezve van.
26. Realgár AsS és 27. Auripigment As.,S3, könnyen megolvadnak s 

elillannak erős arzenfüsttel. — Kálilúgban felolvadnak, s az oldatból sósav 
citromsárga gomolyokat csap le.

213. Arzenit As.,0... Lombikban fellengül kristályosán.
216. Valentinit f £Z4. Senarmontit) Sba03.107. Kermesit Sb.,Oa-f-2Sb.>S-. 

Könnyen olvadnak s a szenet fehéren lepik be. Vízben nem olvadnak fel. 
V sósavban könnyen s gázfejlődés nélkül olvad fel, K legnagyobbrészt fel
olvad, de hidrothion fejlődés mellett. V pora kálival leöntve nem változtatja- 
színét, K-e hamar okkersárga lesz.

168. Salmiak NH4C1 és 714. Maskagnin NH3, SOö-f 2H„0. Re. elillan
nak erős füsttel, S megolvadás nélkül, M könnyen olvad és habzik. Vízben 
könnyen olvadnak; S oldatában BaCL semmi, M-ében erős BaO,S03 üledéket 
ad. Kálival mind a kettő ammont fejleszt ; mind a kettő fehér.

66. Cinnabarit HgS pora vasporral összedörzsölve 8 üvegcsőben hevítve 
fémhiganyt ad (305. 1.); a maradékból HC1 hidrothiont fejleszt. 164. Italoméi 
Hg2CL szódával és vasporral oly módon mint az előbbi szintén Higanyt ad. 
Pora fehér, azt kálioldat azonnal feketére festi (Higanyoxidulra redukálva). Ezen 
káli oldat lényegsavval savítva, ezüstoldattal erős AgCl csapadékot képez.

180. Cotunnit PbCl2 részben elillan, a szenet zöldessárgán lepi be s 
szódával ólmot ad.
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I

B. Megolvadnak (7—2.) (203.1.) és vagy nem, vagy csak rész
ben illannak el.

a) és b) csoport; miszerint szódával szénen fémszemet adnak
vagy nem.

a) F. e. szénen szódával fémszemet, vagy egy a mágnestűre 
ható gyöngyöt adnak.*

Feloszlik G pontra.

I. Küllángban megelőző pörkölés után, szénen szódával ezüst
szemel adnak. (281. I.) i.,

Az ezüstszemet tanácsos még egyszer megolvasztani boraxxal, így egészen tiszta 
ós nyújtható lesz.

144. Pirargirit 3Ag„S,Sb2S3, és 145. Proustit 3Ag2S,AsySn a követke
zőktől megkülönböztethetők az áltál, hogy karcuk piros. í\ e. Pir. a szenet 
autimonfüsttel lepi be, Pr. arzenszagot fejleszt. I ornk kálilnggal főzve azonnal 
fekete lesz s tartósan főzve bomlást is szenved. A sósavval közönbitett folya
dékból Pirargiritnál narancsszínű Sb„Sn, a Proustitnál citromsárga AsyS« csapa
dék válik ki. A Proustitlioz hasonlít a léÓ.Xanthokon3Ag„S,As.,Sr,-f 2(3Ag„S,As2Sri) 
de narancssárga színe és karca által könnyen megkülömböztétliető.

Hasonlítandó a 121. Miargirit, mi néha a Pirargirithoz igen közel áll, tömött-
sége kisebb.

169. Kerargirit AgCl, (173). Jodargirit AgJ. 170. Embolit Ag(ClBr).— 
Lehet faragni s laposra verni. Zárt üvegcsőben kálibisulfáttal megolvasztva, a 
következő tünemények állnak be: az olvadékban úszó jódezüst-gyöngy forrón 
egészen sötét, csaknem fekete, kihűlve piroppiros; a clilorezüst-gyöngy forrón 
jácint-veressárga, a szín nem erős; a bromezüstgyöngy forrón erősen pirop
piros. Kihűlve mind narancs- és kénsárgák lesznek. Kis hengerüvegben zink- 
reszelékkel keverve és igen feleresztett kénsavval érintkezésben hagyva, meg
feketednek. Ha az oldatot leöntjük, kevés keményítő oldatot, és aztán erős 
sósavval savított clmmeleonoldatból nehány csöppet teszünk hozzá, a J folya
déka kék vagy kékes fekete, az E-é sárga, a K*é nem vesz fel színt. Az" E 
fönebbi oldata (keményítő nélkül) sósavval kevert chameleon néhány esöppjé- 
vel és éterrel összekeverve, az étert sárgára festi, míg a folyadék az éter alatt 
színtelen. Ez jellemző a Brómra nézve, ha meggyőződtünk, hogy Jód nincs 
jelen, mert ez is éppen azt idézi elő. Clor ezen körülmények között az étert 
nem festi.

(309). Selbit AgC03 salétromsavban pezsegve könnyen felolvad. Hamu- 
színű, feketébe hajolőa; karca fémfényű.

2. F. e. szénen szódával ólomszemel adnak (281. 270. I.)
Az ide tartozó ólomvegyek salétromsavban felolvadnak. Az oldatból Zxixk 

ólmot ejt ki, és kénsav erős fehér üledéket Pb0,S04 idéz elő. — Kálilúggal 
főzve olyan oldatot kapunk, melyben chromsavas káli vagy közvetlenül vagy 
ecetsav hozzátétele után narancsszínű vagy sárga üledéket idéz elő.

•’j

*

* Mindazon nemfAmfényű ásványok, a melyek a f. e. szénen arzenszagot fej
lesztenek, idő tartoznak, kivéve az egy Plmrmakolithot.

Szabó József. ÍRványtan. 21
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670. Biudheimit 3Pb0,Sb805+4*Ha0 és 672. Nádorit Pb, SbO.,0,, Cl 
szénen Ólmot és autimon-verődékét adnak. B-ból víz lengül fel, N phosphorsó 
és rézoxid keverékével olvasztva a lángot kékre festi (CuCl.)

551. Mimetesit PbCl-f3(3Pb0,As206) F. e. szénen színül erős arzeufüst- 
terjesztés mellett. Platiualmzalon a külláugban olvasztva némely félesége ügy 
kristályodik mint a Piromorphit. Sárgászöld barnás. Közel áll hozzá a

(552). Hediphan PbCl-f- 3[3(Pb.Ca)0, (As.P)OrJ F. e szénen arzeuszagot 
áraszt, és úgy mint a Piromorphit phosphorsav-hatást mutat.

550. Piromorphit PbCl24-3(2PbO,P2Ort) F. e szénen magában nem szi
liül, de gyöugygyé olvad meg, mely a kihűlés alatt, tisztán kristályodik. Lé- 
genysavas oldatából molibdeusavas ammon főzésnél okkersárga phosphor-molib- 
densavas ammont csap le.

244. Minium Pb304 725. Krokoit PbO,CrOn (726.) Phönicit 3Pb0,2Cr03 
és (564). Dechenit V03, AsOr>. Pb,Zu)0 veresek. K, P és D a boraxgyöngyöt, 
kis mennyiséget olvasztván tol benne, smaragdzöldre festik, mi azonban a 
Dechenitnél a külláugban fokonkiut világos olivazöld, aztán sárga, végre egé
szen halavány lesz. Sósavban PbCl2 kiválás mellett felolvadnak, ha a sav ele
gendő mennyiségben vétetik s elég soká főzzük; az oldat smaragdzöld, mely 
alkohol-hozzáadás után koncentrálva, s a kiváló PbGL.-ról leöntve, ha vizet 
adunk hozzá, a D-nél égkék lesz, a többinél zöld marad. K phosphorsavval 
felolvad, az oldat eleinte veressárga, koncentrálva smaragdzöld és vízzel föl- 
eresztve ezen színét megtartja; D oldata hasonló bánás mellett nem zöld. 
hanem mindjárt sárgás. M boraxxal sárga gyöngyöt ad, mely kihűlve színét 
elveszti; sósavnak nem kölcsönöz szint. K és D karca narancssárga, P-é tégla
veres.

741. Linarit Pb0.S0r4-Cu0.H20 kék színe által eléggé vau jellemezve. — 
Salétromsavban melegítve csakhamar elveszti lazurkék színét, és kénsavas 
ólomoxid válik ki.

281. Cerussit Pb0;C02 737. Lanarkit Pb0(C02+S03) és 286. Phos- 
genit PbCl-f Pb0,C02 salétromsavban pezsgéssel felolvadnak, a Lanarkit nem 
egészen. P oldatában AgNO.. lecsapja a chlort (AgCl); L oldatában Ba._,NoOa 
a kénsavat (BaS04); C egyikkel sem ad csapadékot. — 734, Leadhiílit 
3(PbO, C02) 4- PbO, S03 hasonlít a Lanarkithoz, valamint (734). Susannit is.

187. Mendipit PbCl2, 2PbO. Salétromsavban pezsgés nélkül könnyen 
felolvad, az oldat salétromsavas ezüsttel erős AgCl csapadékot ad. Hasonló 
hatást mutat. 186. Matlockit PbCl2, PbO.

721. Anglesit PbS04. Salétromsavban nehezen olvad fel. Szénen szódá
val kénmáj t ad s ólmot.

818. Wulfenit P\To04. Sósavval főzve, az erősen hígított oldat ónlemez
zel keverve kék színt vesz fel. Koncentrált phosphorsavval főzve, halványzöld 
oldatot ad, a mely 4-szeres térfogatnyi vízzel föleresztve olykor megzavarodik. 
Ha e folyadékot igen hevés vasporral rázzuk, kék lesz; többel olivazöld (a közön
séges hőfoknál). Ha porát porcelláncsészében erős kéusavval melegítjük, 8 alko
holt öntünk reá, a kihűlés alatt a csésze szélein a folyadék lazurkék színt 
vesz fel.

817. Stolzit (Scheeletin) PbW04. Phosphorsavval mint az előbbi ke
zelve, a higításnál a folyadék nem zavarodik meg; vasporral a föleresztett oldat 
csak melegítve lesz igen szép kék, s e szín több vas által sem szenved válto
zást. Kénsav citromsárgára festi porát. A sav nem kap színt.

727. Vauquelinit 3(CuPb)0, 2CrOn; 552. Vanadinit 3PbO, VO- kevés 
PbCl2, és (564.) Eusinchit PbO, V03 F. e. a boraxot smaragdzöldre festik a 
bellángban, mely a Vauquelinitnál zöld marad a külláugban is, míg a más 
kettőnél megsárgul. Salétromsavban felolvadnak: a Vauq. oldata zöld, a más 
kettőé sárga vagy színtelen. A Vauq. és Eus. oldata saiétroms. ezüsttel nem 
ad üledéket, a Vauadinité sárgát, vagy megzavarodik. Erős sósavval alkohol
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hozzáadása mellett mind a 3 smaragdzöld oldatot ad, mely a chlorólom kivá
lasztása végett befőzve s aztán ismét vízzel felöntve a Vauadinit és Eusincliit- 
nél égkék lesz, a Vauquelinitnél zöld marad.

Vauquclinithez igen közel áll a (727.) La.vmannit, légenysavas oldatban 
pliosphorsavra idézhetni elő hatást, s molibdensavas ainmounal melegítve sárga 
csapadékot ad.

Hasonlítandó : 561. Descloizit, 656. Olommézga (Plumbogummit).

3. Sósavval megcsöppentve, a forraszcső-lángot szép kékre festik, 
("977. I.) és salétromsavval égkék vagy pedig zöld oldatot adnak, a 
moh/ ammon fölösleggel lazurkékre változik.

Az ide tartozó rézvegyek kálival főzve legnagyobbrészt bomlást szenvednek oly 
módon, hogy savjok a kálival egyesül.

I F. e. erős arzenszagol fejlesztenek.
Magukban fúva a legtöbben fehér rideg arzenrézszemet aduak. Szí-

nők zöld.
655. Chenevixit CuO, Fe203, As2A6, H20 fekete mágneses salakká olvad 

meg, míg a következőknél ezen eset nem adja elő magát.
629. Baildonit CuO, PbO, As205, H20 légenysavas oldatából kénsav ólmot 

csap le. (PbS04).
561. Olivenit 4CuO, (As, P)(JOr,-j-H„0 F. e. platinahuzalon olvasztva a 

kihűlés alatt fekete sugaras tömeggé merevedik, melynek felületét oszlopos 
kristályok hálózzák be. Lombikban kevés vizet ad. Hasonlit az (Ő71). Abichit 
(Klinoklas), de több benne a víz (7%).

635. Tivolit 5CuO, AsOr,-f 10II„O + CaO, CO„ és 636. Chalkophillit SCuO, 
As0r>-f-23H.,0 F. e. pattogzanak; lombikban sok vizet adnak. Ammonban fel
olvadnak, Ch egészen T nem egészen, CaO, C02 visszamaradván.

Csatlakozik a 628. Konichalchit CuO, CaO, As205, BL.0 tömött, törése 
szálkás. Megolvasztva alkali hatású.

654. Lirokonit CuO, A1203, As05, POrt, H20 F. e. nem pattogzik és 
kissé melegítve szép smaltakék színt vesz fel. Ammonban fehér gomolyok visz- 
szamaradásávai felolvad. Vize sok, izzítás által 20% veszt.

632. Euchroit 4CuO, AsOö+7H..O, és 568. Erinit 5Cu0,As0r,-f2H20. 
Legjellemzőbb a külömbség vízben: amaz IS,5% vizet veszt izzítva, emez 
csak 5%. Hasonló az amorpk 634. ComwaUit, vize 13%.

II. F. e. szénen nem fejlesztenek arzenszagol.
Legtöbben aduak már magukban lemezíthető rézszemet.
193. Atakamit. A lángot már magában szép kékre festi, a nélkül, hogy 

sósavat csöppeutettünk volna reá, ez által a hasonló ásványoktól különbözik. 
Légenysavas oldatában ezüstoldat AgCl csapadékot képez.

Közel áll 193. Tallintjit és 192. Percylit, ezen utóbbinak légenysavas oldatá
ból kénsav ólmot (PbS04) csap le. — 165. Nantoldt vizment CuCl, üdén fehér, 
a lángot úgy mint Atakamit már magábau kékre festi. Hasonlítandó (2S9). 
A tiasit. V:

755. Chalkanthit CuO, S03 -f- 5H..0 740. Brochantit 4CuO, S03-|-3H.,0 
és 67. Covellin CuS. F. e. szódával kénmájt adnak, a következők nem. Ch a

21* «
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vízben könnyen felolvad, a más kettő nem ; ele felolvadnak salétromsavban, s 
az oldatban Ba2N2Ort fehér (BaSO.) csapadékot idéz elő. Cov a küUáugban ég 
s kénes szagot áraszt, B nem ; C kék, B zöld. A Brocliautitkoz közel áll 779. 
Lányit, zöldeskék, vize 16°/o 740. Brochantité 12%. Ide veendő az Úr völgyit 
(Herrengrundit) és Pisanit.

224. Cuprit CiigO 230. Tenorit CuO (tisztán). Savakban csendesen és 
könnyen felolvadnak. A Cuprit konc. sósavas oldata vízzel föleresztve fehér 
üledéket ad (Cu.,Cl), kálival okkersárgát. C veres, T acélszürke.

2SS. Malachit 2CuO, C02 + H.,0. 2S9. Azurit 3CuO, 200+HoO. Salét
romsavban felolvadnak pezsgéssel; sok vizet adnak.

290. Aurickalcit (Cu, Zn)0, C08, H^O és (290). Buratit, mely az 
előbbinek alkatrészein kívül CaO-ot is tartalmaz, f. e. zinktartolmii Malachit 
gyanánt hatnak, szénen vagy porcelláuon (264. 269. 1.) zinkverődéket adván. 
Atlasit Malachit keverve CuCl-al, úgy viselkedik mint Malachit, de légenysavas 
oldatból ezüstoldattal AgCl csapadékot kapunk.

562. Libethenit 4CuO, PO.+H..O, és (570). Lunnit 5CuO, P05+2, 5H20. 
Salétromsavban könnyen felolvadnak pezsgés nélkül; az oldatból, ha molib- 
densavas amiuont adunk hozzá és melegítjük, sárga csapadék válik ki (297. 1. 
304. 1.) Lib. 7, Lun 14% vizet veszt.— Hasonlók (9—10*5° o vízvesztéssel) az 
(570). Ehlit 5CuO, P0ft+3H90 és a 630. Tagilit 4CuO. P0r>+3H20.

(659). Chalkolit 3CuÓ, P9Oa -f 2(3U909 P90B) + 24H90. Salétromsavas 
oldata sárgászöld, fölös ammon abban kékeszöld csapadékot és kék folyadékot 
idéz elő. A salétromsavas oldat molibdensavas ammonnal melegítve sárga üle
déket ad (297. 304. 1.). Egy irányban igen jól hasad.

633. Volborthit CuO, V03, H.,0 igen könnyen megolvad és szódával 
lezet ad. Ha porát szódával összedörzsölve és platinán megolvasztva, vízzel 
főzzük, az oldathoz sósavat adunk és befűzzük, a folyadék smaragdzöld, de 
kevés vizet téve hozzá világos égkékre változik.

4. Boraxgyöngyöt szép zaphirkékre festik. (280. 287. lap). 
Szénen olvasztva arzenszagot árasztanak.

601. Erithrin 3CoO, As90r,-4-SH.J0. Lombikban vizet ad és smaltakék 
lesz. Sósavban felolvad, a folyadék rózsaszínű.

602. Annabergit 3NiO, Aso05+SH20 (kevés Kobaltot mindig tartalmaz). 
Lombikban vizet ad. Sósav és salétromsavban felolvad, a folyadék zöld. Am-

zöld csapadékot idéz elő, túlmennyiség felolvasztja, az oldat zaphirkék.

5. Platinán vagy szénen a bellángban megolvasztva, fekete, a 
mágnestűi izgató tömeget adnak anélkül, hogy az előbbi csopor
tokba tartoznának.

Hogy a 
lehető

/. Az olvadásnál szénen arzenszag fejlődik. (263. I.)
678. Pittizit Fe203, As20.S03, H20. Pharmakosiderit 4Fe203,As205 és 

607. Skorodit Fe203, As.,Or,-f4HyO. F. e. könnyen olvadnak mágneses gyogy- 
gyé; káli a port hamar festi verésbarnára, Ph és S kristályodnak, P amorph.

577. Arseniosiderit (3Ca04-3Fe203) As203-f6H20; rostos, selyemfényű, 
barnássárga. Víz 9%.

(750). Piromelin NiO, H20, S0,As203, világos kékeszöld, vízben legna
gyobbrészt felolvad, fölös ammonnal buzavirágkék folyadékot ad.

mon

a hatást a mágnesre jól észlelhessük, tanácsos a könnyen olvadó ásvány- 
darabot olvasztani, és egy ideig a bellángban,tartani.fajokból nagy
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II. Sósavban felolvadna!észrevehető maradék és kocsonya
képződés nélkül.

F. e. nem fejlesztenek ai zenszagot.
694. Ludwigit. Kénsavval nedvesítve s így téve a lángba, ez zöld.
(269). Rabdionit vize 13%, boraxot kékre festi. Erős sósavban felolvad 

Cl fejlődéssel; phospliorsavval ibolyaszínü folyadékot képez (306. 1.).
A következő ásványok (a—1) sulfátok víztartalommal és így vizet adnak, 

oldatokban pedig BaCb, csapadékot (CaSOJ idéz elő.
a) 796. Voltait. Vízben felolvad.
b) 751. Melanterit FeO, S03-f 0H„O és c) 798. Botriogeu Fe0,Fe,03, 

MgO, S03, PLO F. e. erősen felduzzadnak, s tökéletlenül olvadnak meg a bél- 
lángban mágneses salakká. Vízben felolvadnak, M egészen, B sárga maradék
kal. Az oldatban ammou zöldes csapadékot ad. mely a levegőn csakhamar 
barnaveres lesz. Botriogeu féle hatású: d) 772. Coquimbit, e) 77 S. Rom érit, 
f) SOI. Jarosit és g) 7SS. Fibrqferrit sárgák, az utolsó rostos selyemfényű. — 
Ide tartoznak a szintén sárga porű h) 784. Coprapit, i) 789. Ramónáit, k) 
/7S9). Pastrcit és 1) 790. Karphusiderit. Vizben nem olvadnak fel.

273. Chalibit. Meleg sósav pezsgéssel feloldja.
A következő 11 ásvány pliosphát, azok légenysavas oldata molibdeusavas 

ammonual melegítve, sárga csapadékot ad 301*. 1.
624. Huraulith és 555. Triplit F. e. köunyeu olvadnak, kénsavval 

megcsöppentve a lángot gyöngén kékeszöldre festik. Borax a külláugbau amc- 
thistszínü üveget ad velők. H sok vizet ad, T keveset. Phospliorsavval erősen 
befőzve, mind a kettő színtelen folyadékot ad, a mely ibolyaszínt vesz fel, a 
mint salétromsavat teszünk hozzá. A Huraulith vereses sárga és nem hasad; 
emez barnafekete és 3 épszöges irányban hasad. Fluor kimutatható kénsavval 
vagy mint a 175 Fluorituál, megolvasztott phosphorsóval. Ide csatlakozik a 
(555). Sarkopsid, húsveres, karca szalmasárga.

543. Triphiliu F. e. mint az előbbiek, de boraxxal a maugánhatás nem 
oly tiszta, a gyöngy inkább vasoxid által van festve. Lángban Li festés. Ez 
által a hasonló vasphosphátoktól megkülömböztetlietni. Phospliorsavval ugyanaz 
a hatás, mint az előbbieknél.

677. Diadochit. Sósavban könnyen olvad, chlorbariummal erős üledéket 
ad. Amorph, veres — sárgásbarna. Pora sárga.

597. Yivianit. (573). Kraurit. 647. Kakoxen, 653. Borickit F. e. köuy- 
nyen olvadnak, s kénsavval cseppentve ugyanazon hatást mutatják mint az 
előbbiek. A boraxgyöngyöt azonban csak vas füsti. Sósavas oldatuk BaCL.-al 
nem ad üledéket. Lombikban sok vizet adnak. Izzításkor veszt Kakoxen 33u 0 
vizet; Vivianit 28; Borickit 19; a Kraurit S,5'\u. A Vivianit kék; az Anglarit 
szürke; a Kraurit sötét hagymazöld; a Kakoxen okkersárga; a Borickit vör- 
hesbarua. Hasonló pliosphát G4S. Beraunit, színe jácintveres — veresbama.

232. Hematit piros karcáról megismerhető, többnyire nehezen olvad.

I

III. Sósavval kocsonyát adnak, vagy könnyen bomlási szenved
nek kovasav kiválással *

472. Cronstedtit. Lombikban vizet ad s megolvad kissé felduzzadva 
fekete tömeggé. Sósavval tökéletesen kocsouyásodik. (Sideroschisolit egészen

• Hogy a válmnuy tiszta kovasav, arról is merjük meg, ha kalibau könny 
egészen felolvad; az oldathoz elegendő szalmiakoldatot adván, kovasavhidrát vá 
fc*hér gomolyokban rögtön, vagy kis idő múlva.

eu és 
ük ki

r
I
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így viselkedik s tán ugyanazon fajhoz tartozik). Hasonlóan viselkedik a Thu- 
rim/it, melyben az AL>03 kimutatható a Fea03 eltávolítása után nedves úton.

474. Stilpnomelan hasonló. Üvegcsőben víz leugül fel (9°/o), sósav fel
bontja, de kocsonya nem képződik.

(417). Lievrit és 409. Allanit. Sósavval tökéletes kocsonya. F. c. semmi 
víz vagy csak nyoma. Allanit erősen duzzadva könnyen olvad meg terjes, bar
nás vagy feketés üveggé. Sósavas oldata, a kovasav elválasztása után ammonnal 
erős csapadékot ad, mely elegendő sóskasavban, kivéve egy fehér maradékot, 
felolvad. Ezen maradék izzítva, és aztán a szénsavas mész eltávolítása után 
hígított sósavval ismét izzítva, liaJavány téglaveres tömeget ad (ceroxid). A Lievrit 
csak kissé duzzadva olvad meg.

377. Fayalit és 376. A. Hortouolit jól hasadnak és jól kocsonyásodnak. 
Phospliorsawal felbontva a H-nál a kocsonya salétromsavval melegítve azon
nal sötét ibolyaszínt vesz fel. így viselkedik a 37S. Knebdit és 379. A. fíopjmt, 
ezen utóbbi szódával szénen zinkverödéket is ad.

385. Pirosmalit és 514. Astrophillit. Sósav felbontja kovasavat kivá
lasztván, de nem koesonyaalakban. F. e. igen könnyen megolvadnak. Pirosmalith 
kékre festi a lángot, ha egy phosphorsó és rézoxidból összeolvasztott gyöngybe 
vétetik fel (CuCl); az A nem. Mind a kettő jól hasad egy irányban. P hasa
dáslemeze a keresztet a strauroskopban nem fordítja meg, az A megfordítja. 
Az A sósavas oldata ónnal befőzve ibolyaszínü, vízzel hígítva rózsaszínű 
(titán sav).

462. B. Lepidomelan szemcsés pikkelyes tömeg, fekete, karca zöld. 
Sósav könnyen felbontja, az SiO„ pikkely alakban marad vissza.

Némely (370). Allochroit (Vasmészgránát) szintén szenved felbomlást 
sósav által, de nem ad merev kocsonyát, és hasadást sem venni észre rajta. 
Könnyen olvad.

(506). Thraulit és (509). Xilotil nehezen olvadnak, és hosszabb fuvás 
után mágnesre hatnak. Sósav felbontja kocsonyásodás nélkül. A Thraulit barnás
fekete, amorf; a Xilotil barna, rostos és fához hasonló.

Némely Agyag vaskő f. e. megolvad mágneses lesz. és konc. sósav által felolda- 
tik, agyag visszamaradván. Karca többnyire okkersárga, barnaveres is.

I

IV. Sósav nem igen van hatással.
341. Krokidolith és 342. Arfvedsonit F. e. erősen duzzadva igen köny- 

nyen olvadnak fekete üveggé. A lombikban nem ad vizet, jól hasad 123° 50'; 
fekete, karca szürkészöld. K nem ad vizet, levendulaszínű, és eddig csupán 
rostos halmazokban észleltetett.

Hasonlítandó 338. Amphibol és 420. Turmalin, melyek némely válfaja az olvasztás 
után hat a mágnestűre.

489. Seladonit (Grünerde). F. e. csendesen megolvad, duzzadás nélkül; 
seladonzöld. Keménysége 1.

326. Achmit és 336. Babingtonit. Mind a kettő csendesen és könnyen 
megolvad fekete fényes üveggé. A hasad körülbelül 93° szög alatt. B kálival 
raegömlesztve, sósavban felolvasztva s ammonnal lecsapva, sóskasavas aramon* 
nal még erős üledéket ad, A semmit, vagy igen keveset.

Hasonlítandó 326. Augit.
370. Almandin. Nyugodtan megolvad 3 (Kobell). Veres, barnaveres. 

Megolvasztás után savval kocsonya válik ki. (Hasonlítandó (370). Allochroit.)
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812. Wolframit és (813.) Ferberit erős pliospborsavval befőzve kék 
szörpöt adnak, mely vízzel feleresztve színtelen folyadékká lesz. Vasport téve 
hozzá, és azzal rázva az oldat kék színt vesz fel. Hasonló viselkedésű a 813. 
Hiibnent,

335. Rhodonit. Némely félesége az olvasztás után mágnesre is hat. 
Boraxot szép ametbistszínüre festi.

460. Lepidolitb az olvasztás után gyakran mágneses, a lángot (Li)
bíborra festi.

Hasonlítandó 162. B. Lepidomdan.

0. Meg hátra vannak.
(219). Molibdenokker Mo03; f. c. szénen füstöl és beszívódik. Szódával 

olvasztva, a széniszapolása után acélszürke port kapunk, a mi színmolibden. 
Pbosphorsóval a bellángbau sötét üveget ad, mely kihűlve tiszta és szép zöld 
lesz. Sósavban könnyen felolvad, az oldat színtelen, de vassal (vagy ónnal) 
keverve azonnal kék lesz. (305. 1.)

368. Eulitin és 306. Bismutit. Kénnel és Jodkáliummal szénen össze
olvasztva veres verődéket (2S9. 1.); szódával bizmutszemet adnak. E sósavval 
tökéletes kocsonyát ad; B abban pezsgéssel felolvad.

542. Pucberit Bi hatás mint az előbbieknél; sósavas konc. oldatában 
(melynek színe zöldeskék) víz sárga csapadékot idéz elő, a szüret égkék.

Hasonlítandó 629. Samarskit; AUanit, minbogy ez a megolvasztás után nem 
mindig mágneses; végre a 162. B. Lepidomdan is.

b) F. e. szénen szódával megolvasztva sem fémszemet, sem 
mágneses tömeget nem adnak.

Feloszlik 1—6 pontra.

1. Szénen, vagy platinán az ásvány egy darabja (és nem pora) 
megolvasztva vagy huzamosb ideig hevítve, alkáli hatású, és a meg- 
nedvesített kurkuma papid veresbarnára festi.

Sok ásvány van úgy a kovasav* s mint egyéb vegyüek között, melyek közvet
lenül vágj' megolvasztás után alkáli hatásúak, ha kurkumapapirra por alakban tétet
nek, míg egész darabban véve ezen hatással nem bírnak, az itt előfordulók ellenben 
úgy is mutatják azt. >'

a) Vízben könnyen s egészen felolvadnak.
684. Nitrit KO,NOn 683. Nitratin NaO,NOa. Szénen durrannak. A lán

got erősen festik, amaz K pirosra (kobaltüvegen át), emez Na sárgára. A platina- 
huzalon elillannak. A Kálisalétrom oldatában platinachlorid sárga üledéket 
idéz elő, a Nitratinéban nem.

296. Natronit és 299. Trona mint uátronbidrocarbonátok, sok vizet 
adnak. Vizoldat alkális, savval pezseg. N kristályai a légen elmállanak, a T-é 
nem. A lángot erősen festik Na-ra. Platiualiuzalon elillannak.

743. Mirabilit Na,.0,S0a+10Ho0, 7Í6. Thenardit Na„0,S03, 717. Ar- 
kanit (= Aphthitalit) IL0,S03, 748.“Epsomit Mg0,S03+7H~.,0 és 764. KáJi- 
timsó (= Kálinit) K20,S0-Í-Ala08,3S0a-f-24'Ha0. Viz oldat nem alkális, savval 
nem pezseg. Bariumchlorid erős (BaS04) üledéket ad, mely savakban nem

• .
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olvad fel. Platinaliuzalon a lángot Na-ra festi M T és elillannak; kobaltoldat
tal megcsöppentve az Epsomitnál halvány húsveres, a Kálitimsóuál szép kék. 
K-ra festi A és K azon külömbséggel, hogy A egészen elillan, K nem. E nem 
festi a lángot vagy alig, és nem illau el egészen. A maradék T semmi, M sok 
vizet ad.

Az Epsomitbau a Viz kitesz 50%. Hasonló vegyüek 767. Löwcit és 711. Kie.<erit 
14%. 7ÖS. Blödit és (7ö8). Simányit 21°/., 780. Kamit 27% Vízzel. Ezen utóbbinak 
oldatában ezüst AgCl csapadékot idéz elő.

202. Tachhidrit. sok vizet ad, kezdetben megolvad a felületen, de aztán 
nem olvadó anyag marad vissza, mely a lángot Cn-ra festi.

201. CarnaUit, sok vizet ad, könnyen olvad; a láugot K-ra festi.
166. Kősó NaCl, 167. Silvit IvCl. Izük és lángfestésük által külömbüz- 

nek. Salétromsavas ezüsttel erős (AgCl) üledéket adnak.
707. Borax Na.,0,2B03-f 10Ho0 Víz oldata alkális, savval nem pezseg, 

kénsavval meguedvesítve a lángot zöldre és sárgára festi, spektroskopban a zöld 
vonalak jól kivehetők.

b) Vízben nehezen vagy nem olvadnak fel.
(709). Borocalcit, finom rostú anyag; olvadása 7. A láugot magábau 

sárgára, kénsavval zöldre festi. Sok vizet ad. Sósavban könnyen olvad fel pezs
gés nélkül. (Ide tartoznak: (709). Hai/csin, 709. Bechilit, (701) Pandennit).

Éppen úgy viselkedik a (7OS). Boronátrocalcit.
297. Gaylnssit, 279. Witherit, (549). Staffelit. Sósavban pezsegve 

felolvadnak. Az erősen hígított oldatban kénsav S, G-uél nem, W-nél ad üle
déket bőven. Lombikban G sok vizet ad. S és W semmit. S sósav oldatában 
amrnon csapadékot képez, a többieknél nem. W B zöldre festi a lángot; S Cn-ra; 
G Na és Ca-ra.

722. Anhidrit, 746. Gipsz, 762. Polihalit és 718. Glauberit. Sok só
savban csendesen felolvadnak, ezen oldatban chlorbarium fehér üledéket idéz 
elő. Gipsz f. e. lombikban sok vizet ad, P keveset, a többiek csak nyomát. 
A Polihalit és Glauberit felolvadnak vízben, kénsavas mész kiválással; ha 
vízzel főzzük s átszűrjük, oxálsavas ammon mind a kettő oldatában csekély 
üledéket idéz elő; ellenben az ettől leszűrt oldatban a Glauberituál phosphor* 
savas nátron és ammonnal semmi, a Polihalitnál erős csapadékot kapunk. — 
A Gipsz és Anhidrit vízben keveset olvadnak fel. P a lángot festi K-ra is. a 
többi nem. B erősen Nu-ra is, a többi alig. A és G csak Ca-ra.— Glauberit módjára 
viselkedik 756. Singenit, külömbözik, hogy a láugot K-ra festi. (274. 1.)

719. Barit és 720. Cölestin sósavban nem olvadnak fel. F. e. szódával 
kénmáj. — B a lángot lialaváuy sárgászöldre, C gyengén bíborra festi; de izzít ás 
után ha egy csöpp sósavat ejtünk reá, a láugfestés sokkal erősebb. (27(3. 1.) 
Baritocülcstin a kettő között áll.

175. Fluorit, 183. Kriolith és 617. Pharmakolith. F. e. nem adnak 
kénmájt és sósavval nem pezsegnek. P szénen (lehető nagy darab veendő) 
arzenszagot fejleszt. F és K liidrofluorsavat ad. K olvadási oka 7, F-é 4. Az 
antozontartalmú F (Antonozit) dörzsöléskor chlorféle szagot áraszt. A Kriolith- 
lioz hasonlít a 184. Chwlith, csakhogy ez aprószemcsés, míg a Kriolith rende
sen nagy kristályos tömegekben fordul elő, és hasi tható 3 épszöges irányban. 
Közel áll 205. Pachnolith, külömbség, hogy ez igen savas vizet ad; továbbá 
(184). Arhautit, (184). Chodnewit, 206. Thomsenolit és 207. Gearksutit.

360. Cancrinit. Erős sósavval pezseg, és avval melegítve kocsonya válik 
ki. F. e. azonnal fehér és zavaros lesz; megolvad erősen duzzadva és habzással 
fehér hólyagos üveggé, a mely megnedvesítve és kurkumapapírra téve, ezt da
rab idő múlva barnaveresre festi. Különben mint 357. Nej) hetit.
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2. Felolvadnak sósavban, egy-kellő vízben is, jelentékeny ma
radék nélkül. Az oldalból kocsonya nem ralik ki.

55S. Durangit igen könnyen megolvad és szénen As szagot ad.
572. Ckondroarzenit, 665. Trögerit és 666. Walpurgin sárgák, szénen 

As hatás. C phosphorsó-gyöngyöt ibolyára festi, a többi zöldre. W kén és jód- 
kálinmmal összeolvasztva veres (Bű J3) verődéket ad 2S9. 1.

563. Adamit As és Zn hatás.
(750). Fauserit Mn hatás: phosphorsavval és légenysavval főzve a folya

dék ibolyaszínü. (306. 1.)
765. Tscliermigit, 775. Keramokalit és 749. Goslarit először meg

olvadnak s felduzzadnak megolvasztliatlan tömeggé. Ez salétroms. Kobalttal 
T és K-nál kék, G-uál zöld lesz. Szódával szénen kénmájt adnak; vízben fel
olvadnak. T kálival leöntve ammonszagot áraszt, K és G nem.

585. Struvit igen könnyen megolvad; szódával liepárt nem ad. Pora 
kálioldattal leöntve ammont fejleszt, mi sósavval nedvesített üvegrúd fölibe 
tartásakor fehér füstöt idéz elő.

265. Sassolin, 698. Boráéit, 710. Hidroboracit, 693. Sussexit és 
703. Larderellit. F. e. megolvadnak könnyen és habzással, a láng zöld <B. 
'277. 1.). A következőknél ez nincs. Lard. mint por kálilúggal ammont fejleszt; 
víz csak részben olvad fel. B. nem ad vizet- vagy csak nyomát, a többi sokat. 
Sa a vízben és alkoholban felolvad, a többi uem. Su külömbözik a többitől 
Mn hatása által: phosphorsavban és légenysavban felolvasztva a folyadék 
ibolyaszíuű. (300. 1.) H módjára viselkedik 097. Szajbclyit, de vize csak 7° o. 
H-féle a 082. Liinéburyit, de ez molibdensavas ammouual phosphorsavas hatást 
árul el. (304. 1.)

Hasonlítandó (707). Tulkai.
63. Alabandit és 86. Hauerit phosphorsavval és salétromsavval befűzve 

ibolyaszínü folyadékot adunk 300. 1.
553. Wagnerit és 549. Apátit. F. e. megolvadnak, A nyugodtan 2 í 

W sercegve 3—4; kénsavval megesöppentve a láugot átmenőleg halvány kékes 
zöldre festik. A salétromsavas oldat molibdensavas ammonnal melegítve sárga 
üledéket ad (304. 1.). A nem olvad fel föleresztett kénsavbnu, W felolvad. — 
A módjára viselkedik 61S. Brunitit, de sok vizet ad (26%), éppen úgy 620. 
Isolclas, vize 18%.

559. Ambligonit könnyen megolvad; erős sósav- és kénsavban nehezen 
olvad fel. Légenysavval főzve finom porát, annyi felolvad, hogy molibdensavas 
ammonnal melegítve a pliosphorsavra mutató sárga csapadékot megkapjuk 
(304. 1.). — Hasonló a (őö9). Hcbroilit, valószínűleg az Ambligonit bomlaster- 
méuye. — 544. lAthiophiUt reagál Li és P03-ra.

(659). Uranit. A lángot festi Li Na K. — F. e. könnyen olvad, vize sok, 
pliospliorsóval külláugban gyöngyöt ad, mely a belláugbau szép zöld lesz. Sósavas 
vagy salétromsavas oldata sárga, s ammonnal sárgás üledéket ad. A pliosplior- 
.sav itt is úgy kimutatható, mint az előbbieknél (304. 1.).

Hasonlítandó (659). Chalkolit. i*
3. Sósavban merev kocsonyaképződés melleit felolvadnak.

a) Üvegcsőben hevítve vizet adnak.
401. Datolitli. Lombikban kevés vizet ad (a következők sokat). Kocso

nyájára alkoholt öntve s ezt meggyújtva a láng zöld. Hasonló a (401) Botriolit. 
452. Edingtonit. A föleresztett sósavas oldat kénsawal fehér üledéket ad.
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453. Natrolit. Sósavas oldata, miután abból a Al20n,H„0 ammon által 
lecsapatott, szénsavas ammonnal semmi vagy igen csekély“üledéket képez. Izzítva, 
veszt .1 u.

454. Skolecit és 445. Laumonit. Megolvasztás alatt féregként ide s 
tova görbülnek, külösen S. Ugyanez a külláugban terjes, habos, erősen világító 
tömeget ad, mely a belláugban hólyagos, gyengén áttetsző üveggé esik össze. 
L néhány légbuborék fejlődés mellett olvad meg feliér áttetsző zománccá. S 
K : 5,5; L-é 3. Közel áll a Skoleeithez 45Ö. Mesolith és 450. Thomsonit, de 
külömböznek abban, hogy melegítve elektromosak lesznek.

441. Phillipsit. Megolvad csekély duzzadással (némely szétesik mint 
Aragonit). Eddig csak kristályokban ismeretes, különösen ikrekben egyik egyén 
a másikhoz 90° alatt van fordulva. — Közel áll a Gismondin.

(364.) Ittnerit duzzadva olvad meg, s külömbözik az előbbiektől SO3. 
tartalma által, miért is sósavas oldatában Ba oldat fehér csapadékot képez.

A következő osztályból hasonlítandó: 135. Apophillit, 133. Ohenit és 450. Anni
éit, minthogy sósavban azok is merev kocsonyát adnak.

b) Üvegcsőben hevítve, semmi vagy igen heves vizet adna!:.
Az előbbi osztályból a 101. lJatolith összehasoulitaudóí
379. Tephroit és 366. Helvit phosphorsavval légenysav hozzáadása után 

ibolyaszínü folyadékot adnak (306. 1.) H sósavval hidrothiont bocsát ki. T nem. 
H-féle viselkedésű a 367. Donátit, külömbség, hogy ez szénen szódával csekély 
Zn verödéket ad; színe is más.

363. Haüyn és 365. Lapislazuli. Alkatrészeik hasonlók; kékek. H ne
hezebben ; L könnyebben olvad meg. mind a kettő fehér üveggé. Szódával 
szénen kénmájt adnak jellemző barnaveres foltokkal.

364. Nosin és (364.) Skolopsit. Szürkék v. barnák; Nosin többnyire 
kristálodoít ocO; emez vaskos, szálkás töréslappal. Sósavas oldatukban bárium - 
chlorid fehér üledéket ad. (BaO,SOn).

362. Sodalith és 345. Eudialit F. e.; pliospliorsó- és rézoxidból készí
tett ömlesztővel chlorhatás (a láng átmenőleg zöld). Salétromsavas oldatukban 
ezüstoldat fehér (AgCl) üledéket ad. Sodalit a f. e. tiszta átlátszó üveggé olvad;. 
E. nem átlátszó zölddé. — A föleresztett sósavas oldat az Eudialituál a kurku- 
mapapirt narancssárgára festi; kénsavas kálival a kristályodásig befözve és aztán 
vízzel forralva megzavarodik kivált zirkonföld miatt.

329. Wollastonit F. e. megolvad nyugodtan, színtelen, félig átlátszó 
üveggé. Sósavas oldata a Si02 elválasztása után ammonnal semmi vagy cse
kély üledéket ad; de szénsavas ammonnal sokat (CaCOa). — Hasonlítandó- 
330. Péktől it.

357. Nephelit, 386. Mejonit és 391. Melilith. Oldatuk ammonnal ad 
csapadékot. A f. e. Mejonit habzás közben hólyagos üveggé olvad, a melyet 
nem sikerül tökéletesen meggömbölyíteni; a többiek feltűnőbb habzás nélkül, 
olvadnak meg. N oldatában, miután a timföldet ammonnal lecsaptuk, a szü
retben sóskasavas ammon semmi vagy kevés üledéket idéz elő, a más kettőé
ben erőset. A N-hez közel áll a 360. sí Cancrinit, valamint a Melilithhez a- 
(320.) Barsovit, külömbség hogy ez nehezebben és nyugodtan olvad meg.

Hasonlítandó: 302. Gehlenit mi azonban igen nehezen olvad.

4. Sósavban felolvadnak kovasavkiválással, a nélkül, hogy töké
letes kocsonyát képeznének.

Sok esetben csak úgy sikerül, ha a finom port erős savval öntjük le.
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a) Üvegcsőben hevítve vizel adnak:
(335.) Klipsteinit, sósav Cl kifejlődéssel könnyen felbontja, a kovasav 

mint nyálkás por válik ki. Erős phospliorsavval ibolyaszinű folyadékot ad. 
(30G. 1.)

435. Apophillit, 330. Pektolith és 433. Okenit. Sósav igen könnyen 
felbontja, s kovasav visszamarad kocsonyaféle darabokban, de merev kocsonya 
nem képződik. A kovasav nem tökéletes elválasztása után (mihez azonban meg
kíván tátik, hogy az oldatot szárazra pároljuk, aztán újra áztassuk egy kevés 
sósavval s végre átszűrjük) aramon semmi vagy csak kevés üledéket ad. — 
P f. e. könnyen olvad néhány légbuborékképzödés mellett fehér, áttetsző, zo- 
máncos üveggé; kevés vizet ad, s az izzitás vagy olvasztás után sósavval ko
csonyát képez. — A más kettő sok vizet ad, de izzitás vagy olvasztás után a 
sav alig hat reájok. Apophillit hólyagos fehér üveggé igen könnyen; Okenit 
habzás közt porcellánnemü tömeggé valamivel nehezebben olvad meg. — Ha
sonlítandó (435.) Xonaltit.

450. Analcim. Sósav felbontja mint az előbbieket, de némely félesége 
mégis ad tökéletes kocsonyát. A kovasav elválasztása után aramon erős üledé
ket idéz elő. A lángban előbb megzavarodik, kezdődő olvadásnál megtisztul, és 
duzzadás nélkül fényes üveggé gömbölyödik.

(480.) Pirosklexit, (509.) Clionikrit előbbiektől és a következőktől 
csekély keménységűk (3) által külömbüznek. Ch megolvad habzással, P hab
zás nélkül.

i

516. Mosaudrit és 346. Katapleit. K : 4—4,5; hasadnak. M megolvad, 
előbb néhány hólyagot fejlesztve, aztán csendesen sárgabarna üveggé; K csen
desen fehér porcellánnemü gyöngygyé. K föleresztett sósavas oldata a kurkuma- 
papirt narancssárgára festi, és kénsavas kálival befőzve zirkonföld-üledéket ad; 
Mosandritnál ezt nem találják.

A Mosaudrit titantartalma elárulja magát, lm a sósavas oldatot staniollal főz
zük; az azonbau csekély lehet, mert ezen bánás után az oldat csak gyenge vereses 
színt mutat.

439. Brewsterit F. e. megolvad, habzik s felduzzad. A hasonló ásvá
nyoktól különbözik a Ba reakció által.

443. Stilbit, (443.) Desmin, 447. Chabasit és 411. Prehnit. F. e. többé 
kevesebbé felduzzadnak s kigörbülve zománcféle tömeggé olvadnak. P izzítva 
csak 4,3% vizet veszt, a többi 15—20%. Ch megismerhető alakja s tökéletlen 
haladása által. S és D egy irányban igen jól hasadnak. Hasonló a 437. Mordc- 
nit egy sugaras, apró gömbös ásvány 12% vízzel, ez duzzadás nélkül olvad meg.

485. Sepiolit sokkal nehezebben olvad mint az előbbiek, s vizet vesz 
be. (483.) Gimnit sziutén nehezen olvad, de vizet nem liuz be.

Sordawalit Fe A1 Mgsilikát, keverve Magnetittel s egyéb anyaggal. Köny- 
nyen olvad nyugodtan fekete fényes hólyagtalau üveggé. HC1 kissé nehezen 
támadja meg, az oldatban aramon erős csapadékot ad zöldeszürke színnel.

b) Üvegcsőben hevítve semmi vagy igen kevés vizet adnak.
Hasonlítandó az a) osztályból a 330. Pektolith, Clionikrit és 411. Prehnit.
Némely Lazurkő nem képez teljes kocsonyát. Színe jellemző.
371. Schorlomit és 513. Tschewkinit. Lángban megolvadnak, amaz 

csendesen, emez erősen felduzzadva fekete vagy szürkés tömeggé. S sósav kissé 
nehezen bontja, a kovasavat nyálkás poralakban választván ki. Az oldat stan- 
niollal sűrűre befözve ibolyaszínt, hígítva rózsaszínt vesz fel. T a koncent. 
sósav könnyen bontja és kocsonyás kovasavat választ ki; stanniollal a hatás-

/
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ugyanaz, miut S-uál. (371.) Icaarit hasonló a Schorlomithoz, vegyhatását 
tekintve s tűn vele egyesítendő.

(387.) Skapolit és (3S7.) Porcellanit. F. e. először megolvadnak hab* 
zás és világítással, fehér hólyagos üveggé, melyet nem könnyen lehet gömbö- 
tyűre fújni. (387) *\uttalit, (387) Glaukolith és (387) Stroyanovit úgy tekin
tendők mint elváltozott Skapolit.

333. Wöhlerit. Lángban megolvad világoszöld igen hólyagos üveggé. 
Sósav bontja a kovasavat gomolyokban választván ki. A sósavas oldat staniollal 
-erősen befűzve, utoljára szép kék lesz; kevés vizet adva hozzá a szűrésnél ké
kes folyadékot ad. Ezen oldat a kurkumapapirt narancssárgára festi.

319. Labradorit és 320. Anorthit két irányban hasadnak. L olvadása 2—3, 
az olvadék rendesen ealcedonszerü zománc. An olvadása 0—1. (A Földpátok ha
tározása külön leírva a láugkisérletek után 27S. I.). Némely 370. A. Gromddr 
is ide tartozik, külömbözik, hogy nem hasad. Erős sósav legnagyobbrészt fel
bontja. Lángbau megolvad csendesen. Némely (510.) Sphcn szintén bomlást 
szenved sósav által, de külömbözik abban, hogy oldata ónnal főzve ibolyaszinű 
lesz. Végre 396. Danburit is ide jöhet, a lángot szép zöldre festi. — Hasonlí
tandó 379. Tephroit, de ez Mn hatást mutat boraxxal.

5. Sósav alig van hatással reájok, és a boraxgyöngynek erős 
magánszínt kölcsönöznek. Phosphorsavval szörpsürüségre befőzve a 
tömeg a Mangánepidotnál közvetlenül lesz ibolyaszinű, a többinél a 
szín úgy jön elő, ha salétromsavba mártott üvegvesszővel keverjük.

424. Karpholith üvegcsőben jelentékeny mennyiségű vizet ad, ez savas, 
és az üveget eteti. (A köv. nem adnak vizet.)

370. D. Spessartin. (Timmangángránát) lángban csendesen olvad meg.
(408.) Mangánepidot. Megolvad sercegéssel.
335. Rhodonit nyugodtan olvad meg; hasad 32° 55' alatt; a hozzá 

hasonló (338.) RioJi torit (Mangánamphibol) 123° 30' alatt.

G. A többi ide b-hez tartozó ásványt a sósav vagy éppen nem 
bánija, vagy csak tökéletlenül bontja fel.

Hasonlítandó 497. Pirophiltü, mely f. e. helyenként meggömbölyödik.
396. Danburit megolvad, a gyöngy melegen tiszta, kihűlve zavaros, a 

lángot zöldre festi. Kénsavval nedvesítve zöld láng.
814. Scheelit nehezen olvad meg. Pora sósavban s salétromsavban fel 

olvad, visszahagyván egy zöldessárga v. citromsárga port (W03). Pliospliorsav 
val, ennek elillanásáig befőzve, a lehűlés után szép kék tömeget ad, mely vízzel 
színtelen folyadékot képez; ha ehhez vasport adunk, és tartósan rázzuk, szép 
kék színt vesz fel 284. 1.

460. Lepidolith vizet nem ad vagy csak nyomát; Li lángfestés. (481.) Ther- 
mophillit, (464.) Emerilit szintén csillámfélék. T a lángban erősen felduzzad 
és sok vizet bocsát; E duzzadás nélkül -olvad meg és kevés vizet ad; kéusav- 
ban nehezen bomlik fel. — Hasonlítandó 458. Muskovit és 462. Riotit.

(497.) Gtimbelit lángban legyezökint terjed ki, vékony rostjai megolvad
nak. Sósav és kénsav nem bántja.

310. Petalit és 327. Spodumen Li Na láugfestés. P nyugodtan olvad 
fehér zománccá, S kissé felduzzad, finom ágakat kap, melyek gyorsan tiszta 
■vagy fehér üveggé olvadnak meg. (327). Hiddenit is ide veendő.
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351. Leukophau könnyen és csendesen megolvad színtelen üveggé. Mele-
fénynyel, valamint pillanatra kalapácsütésre

(529.) Nohlit nehezen olvad meg. vizet ad, különben mint Samarskit. 
325. Diallagit feltűnik fémnemű gyöngyfénye és jó hasadása által egy

gítve tartósan phosphoreskál vereses 
is sötétben.

irányban.
(441.) Bai’itharmotom. Külömbözik az előbbiektől s következőktől, hogy 

vizet ad, s hogy részben oldatát sósavban kénsav zavarossá teszi vagy lecsapja.
410. Axinit és 426. Tarmalin: f. e. ha CaF„ és kettedkénsavas káli 

keverékével összeolvasztatik, a lángot átmenöleg zöldre^ festik. Az Axinit köny* 
nyen és erősen duzzadva olvad fényes sötétzöld üvegge; finom pora sósavval 
kocsonyásodik. A Turmalinok némelyike könnyen, némelyike nehezen, s végre 
vannak (a Lithionturmalinok), melyek épen nem olvadnak meg. Melegítés 
által a legtöbb T erősen elektromos lesz, az A nem.

(325). Diopsid és 325. Augit. Megolvadnak hol nyugodtan, hol csekély 
habzással D fehéres, A fekete üveggé.

(338). Tremolit (Grammatit) és 338. Amphibol (Sugárkő). Megolvad
nak hol csendesen, hol duzzadás és forrással, T fehér vágj' kevéssé színes.
A fekete v. szürkés üveggé. (Asbcst, Arniant is ide tartoznak). (3SS). Richterit 
egy mangáutartalmú Tremolit, phosphorsavval befőzve légenysav hozzáadása 
után szép ibolyafolyadékot ad. (30G. 1.). Tremolithoz közel áll az összetételre 
nézve (338J. Nephrít, külömbség, hogy vaskos s tapintata sikamlós.

(510) . Splien. (Titanit) némi duzzadással feketés üveggé olvad meg. • 
Erős sósav felbontja, de többnyire tökéletlenül. Az old.at stanniollal főzve fokon
ként ibolyaszínü lesz, mi vízzel hígítva íózsaszínre változik át. A sósavas 
oldatot könnyebben megkaphatni, ha az ásvány porát előbb erős kéusavval 
főzzük s ezt elpárologtatjuk. 612. Guarinit vegyalkatra nézve ugyanaz.

(511) . Yttrotitanit. Csak az élein olvad tökéletlenül, élénken pezs- 
dülve, feketés tömeggé. Sósav keveset hat reá. Kálihidráttal összeolvasztva és 
sósavval áztatva, a kovasav elválasztása után ónnal főzve ugyanazon hatás, 
mint a Spheunél.

313. Orthoklas, 315. Mikroklin és 316. Albit láugkisérletileg könnyen 
megkülömböztethetök: 0 magában festi a láugot Káliumra. A nem, hanem 
igen erősen Nátriumra. (280. 1.) Figyelemmel kell lenni a 317. Oligoklasra 
mint szintén Na Plagioklasra. Itt azután átmenet lehet a 316. Andeshirc. 
319. Labradoritra. Ezen utóbbiakban a Ca is kimutatható a sósavas oldat
ban. (278. 1.).

314. Iliah]dián közel áll az Orthoklashoz. Ha kálihidráttal összeolvaszt
juk, a tömeget kevés sósav és vízzel leöntjük s átszűrjük, a Hialophan oldata 
kénsavval észrevehető üledéket ad (BaSOJ, az Orthoklasé semmit.

406. Zoisit és (407). Pistazit. megolvasztás után sósavval kocsonyát 
aduak. Z feltünőlog csak egyirányban hasad jól, P elég jól kettőben 115°.

370. A. Grossulár, 393. Yezuvián és 370. B. Pirop. G V könnyebben 
olvadnak, P nehezebben, Y hasad, G P nem ; G erős sósav részben felbontja, 
P-ra nincs hatása, ez eddig csak vérpiros színben ismeretes. A víztelen siliká- 
tok függelékét képező Monzonit hasonlít tömött Grossulárhoz, de megolvasztás 
után nem lesz kocsonyás.

(329). Aedelforsit és (430). Sphenoklas. Aedelforsit megelégítve erős 
phosphorescenciát mutat zöldessárga fénynyel és valamint nehezebben olvad 
meg hólyagosán. S melegítve gyenge sárgás fénynyel phosphoreskál, és köny- 
nyebben olvad meg csendesen.

Hasonlítandó a C osztályból: (344). Smaragd, 403. Euklas, (353). Cordieiit 
462. JSiotit és 458. Muskovit.

■
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C. Nem olvadnak meg ragu csal; a szeleken.
Feloszlik 1—6 csoportra.

1. Koballoldattal (némelyek előre bocsátott izzilás után vagy 
poralakban) megnedvesít vés izzítva szép kék színt vesznek fel. (Q88- l.)

a) Üvegcsőben vizel adnak.
S00. Alunit, 791. Aluminit a felleugült víz savas; ha azt föleresztett 

sósavval egy kémcsőbe öblítjük, s Ba oldatot adunk hozzá, fehér csapadékot 
kapunk, tehát kénsav jelenléte van kimutatva, és ezért F. e. szénen szódával 
kénmájt kapunk, a következőknél nem. A láugkisérlet dönt a kettő között, az 
Alunit erősen festi K-ra, az Aluminit gyengén vagy éppen nem. — Az Alurai- 
nittal megegyezik a 793. Fehőbányit és a (791J. Fissophan (Reicheubach, 
Sziléziában), csakhogy ez kissé feketére ég, és kevéssé zöldre festi a láugot. 
Zöldes és áttetsző.

(658). Plumboresinit. F. e megduzzad s csak félig olvad meg erős tűz
nél, de folyékony nem lesz. Szénen szódával ólmot ad. Légenysavas oldatában 
AmMo04 melegítve sárgás csapadékot képez (304. 1.).

(423). Hemimorphit, Sósavval tökéletes kocsonya; a kovasav elválasz
tása után a sósavas oldat amouual egy olyan üledéket ad, mely az ammon 
fölöslegében felolvad; ezen oldatban kénammon fehér üledéket (ZuS) idéz elő. 
F. e. szódával szénen sárgásfehér verődék, mely kobaltoldattal megcsöppeutvc 
és hevítve zöld foltokat mutat (2SS. 1.).

639. Wawellit. 645. Evansit, (645). Berlinit, (645). Troliéit, 613. 
Zepharovichit, 641. Peganit és 640. Fischerit mindannyian aliuniuliidro- 
phosphátok; kálilúgban legnagyobbrészt felolvadnak. Az oldat légenysavval 
savitva és AmMoOt-nal főzve sárga csapadékot ad (P) (304. 1.). Izzítva a B 
4%; Z és W 27 ; F 29 ; T G%; E 40% vizet veszt. — Hasonló a Cocruleolactin 
21%) vízzel.

(264). Hidrargillit, 256. Diasphor, 465. A. Xanthophillit, (492). Pho- 
lerit. Hidrargillit elég könnyen olvad fel kálilúgban, a többi nem.

498. Allophan, 293. Halloisit, (498). Samoit és 499. Kollirit csupa 
aluminliidrosilikátok, melyekből sósav a kovasavat kocsonyásán választja ki, 
A keménysége 3; a forraszcsőiáugot rendesen zöldre festi (esetleg réztartalom- 
nál fogva).

495. Cimolit és 492. Kaolin olyan aluminliidrosilikátok, melyekre, só
sav alig hat. K tapintata finom, de nem zsiros, hanem inkább érdes, és a 
kénsav bontja. C szívós forgácsot faraghatni róla; kénsav tökéletlenül bontja 
fel. Izzításnál e 2 ásvány 12—16% vizet veszt.

Ide vehetők a közönséges Ayyayfajok, melyek vízzel sarat adnak, továbbá 
némely Kővető 14% vízzel; 376. Schrötterit 35% vízzel; a szinten az Agya
gokhoz számítandó Miloschin és (4.93). Bői 24—26% vízzel. Ezek vízzel nem 
képeznek sarat; de abban sustorgással szétesnek.

Hasonlítandó a következőkből: 574. Lazulit, 679. Svanbergit, 497. Pirophillit, 
(465). Disterrit, (399). Wörthit, (492). Midin és (458). Agaimatolith, a melyek szin
tén adnak egy kevés vizet. Továbbá ügyelni kell a (468) Ripidolitra is.

b) Üvegcsőben hevítve kevés vagy semmi vizel sem adnak.
736. Alumian szénen szódával liepart ad. 574. Lazulith: forraszcsőluu- 

got gyengén zöldesre festi (kénsavval megcsöppentve tisztábban), kissé meg
duzzad s szétesik; savak közvetlen nem hatnak reá, sem kék színét nem változ-
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tátják. Kálilúg részben felolvasztja s az oldat légonysavval erősen savitva 
AmMo04-al sárga csapadékot ad (304. 1.)

679. Svanbergit szódával szénen liepart képez; légenysav részben fel
olvasztja s az oldatban. AmMoA^ sárga csapadékot idéz elő (304. 1.)

381. Willemit (Hebetin) F. e. kobaltoldattal kék s helyenként zöld, 
sósavval kocsonyás lesz. Az oldat további hatása mint a Calaminuál.

(492). Mielin (Talkkővelő). (458). Agalmatolith és 497. Pirophillit K : 
1—3. Pirophillit f. e. legyezőkép szétterjed, nagyon felduzzad, a mellett rész
ben szétesik és fehér fénynyel világít; izzítva vagy 5°/o vizet veszt.-— A többi 
a f. c. nem változik. Mielint a savak részben bontják, mígazA-ra alig hatnak.

458. Muskovit. F. e. észrevehetőig nem duzzad, s csak igen vékony 
levelekben olvad meg. Kobaltoldat kékje helyenként tiszta. A lángot K-ra festi.

(465). Disterrit egy irányban hasad. Friss levelei a f. e. szürkésfehérek 
és zavarosak lesznek. K: 4—5 Erős kénsav felbontja.

398. Andalusit (Chiastolit), 500. Disthen. Savak keveset hatnak reájok. 
Lángban phosphorsóban SiO„ váz válik ki. Disthenliez közel áll 399. Silli- 
maliit, de tömöttsége csekélyebb.

497. Topáz és (426). Rubellit (Lithionturraalin). Savak nem bántják. 
Lángban phosphorsó nem olvasztja fel egészen, a kiküléskor a gyöngy homá
lyos lesz, T az izzítás alatt megtartja átlátszóságát s nem duzzad fel; nagyobb 
darabokban hevítve a sárgák fehérre égnek, de kihűlve rózsaszínt vesznek fel 
(262. 1.). R fehér lesz, megduzzad néha salakos tömeggé. R melegítés által 
meglehetősen elektromos lesz, a T-nál ezt csak némely féleség mutatja.

231. Korund (Saphir) és 242. Chrisoberill. A közönséges savak nem 
bántják, de phosphorsavval hevítve ennek kezdődő illanásáig, a Korund finom 
pora tökéletesen felolvad, a Clirisoberillé kevésbbé. Mindkettőnek oldata káli
val üledéket ad, moly ennek fölös mennyiségében felolvad. Lángban (mint 
por) phosphorsóban lassan, de tökéletesen felolvadnak, és az üveg nem lesz 
homályos a kihűlés után. (Hasonlítandó Spiuell.)

Némely 321. Lcucit pora is kék lesz, ha kobaltoldattal nedvesíttetve 
izzíttatik. Némely 248. Kassitérit poralakban kobaltoldattal megcsöppentve és 
izzítva kék, olykor zöld lesz; de ciaukáliummal szénen könnyen ad óugolyóí.

2. Kobalt old allal megnedvesítve és izzítva zöld színt veszne!: fel.
A megnedvesített kémletet elég a veres izzásig hevíteui. Az ide tartozó 

ziukoxidvegyck a szénen verődéket képeznek, mely melegen sárga, de kihűlvén 
meglialaványodik; Co oldattal megnedvesítve és hevítve zöld színt kapnak.

275. Smithsonit és 291. Zinkvirág (Hidroziukit) szénsavas ziukvegyek ; 
sósavban pezsegve könnyen felolvadnak. Az oldatban ammou üledéket ad, 
mely ennek fölöslegében felolvad. Smithsonit üvegcsőben hevítve semmi vágj* 
kevés, a Zinkvirág sok vizet ad.

381. Willemit és (423). Hemimorphit kovasavas zinkvegyek. Sósavval 
tökéletes kocsonyát képeznek; kobaltoldattal csak helyenként zöldek, inkább 
kékek. W ncin, a H ad vizet.

Hasonlítandó 749. Goslarit, 5S. Sphalerit, 248. Kamterit. 1
3. Izzítás után alkálihatásuak, és meg nedvesített karkumapa- 

pirl veresbarnára (a veres lakmuszpapírt kékre) festik.
Hasonlítandó a jegyzet U. B. b. 1. a. alatt (32S. lap). (Az Epsomitbau sat.).
262. Brucit, (302). Hidromagnocalcit és 300. Hidromagnesit üveg

csőben sok vizet adnak (a követk. nem). Brucit sósavban felolvad csendesen-,
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a többiek pezsegve. A Hidromagnesit koncentrált sósavas oldatában kénsav 
semmi, a Hidromagnocalcitéban erős gipszüledéket ad. Ez utóbbihoz hasonlóan 
hat a (270). Préda zzit és (270). Peiikatit (mint Brucit és Calcit keverék).

A Hidromaguesithoz közel áll a (262). Nemalith valószínűleg Brucit és 
Hidromagnesit keveréke.

203. Pirochroit egy Maugánbrueit s abban külömbözik a Brueittól, 
hogy erős phosphorsavval főzve, ha légenysavat adunk hozzá, a folyadék ibolya- 
színű lesz 306. 1.

270. Calcit és 277. Aragonit. Sósavval megcsöppeutve élénken pezseg
nek, és nagy darabban is felolvadnak benne melegítés nélkül. A koncentrált só
savas oldat kénsavval üledéket ad (Gipsz), az erősen föleresztett nem. A láng
ban Ca festés és színkép látható — A f. e. az Aragonit darabokra esik szét j. 
a Calcit néha szintén pattogzik, de az Aragonit szétesését nem tapasztalni 
rajta. — Hasonlítandó a 2S0. Strontianit. Némely Phosphorit is keverve van 
Calcittal.

271. Dolomit. 272. Magnesit. Sósavval illegned vési tve egész darabban 
nem pezsegnek, vagy csak átmenöleg ha porrá vannak zúzva. Melegítve azon
ban felolvadnak benne pezsgéssel; M sokkal nehezebben mint a D ; ennek konc. 
oldatában kénsav gipszüledéket idéz elő, a M-éban semmit. M kénsavban egé
szen felolvad. D részben. Hasonlítandó (271.) Uarnapdt, mely izzítva fekete 
és rendesen gyengén mágneses lesz, 273. Chalibit, 274. Rhodochrosit és a kö
vetkezők.

280. Strontianit. 282. Baritocalcit. Külömböznek az előbbiektől abban, 
hogy kis darabokban erős sósavval leöntve nem, vagy csak átmenöleg pezseg
nek, de ha vagy kétszer annyi térfogatú vizet öntünk hozzá, élénk pezsgés álL 
be s felolvadással végződik. Kénsav az igen föleresztett oldatban is idéz elő 
üledéket a B-nál azonnal, a S-nál kis vártáivá. S a lángot pirosra, B gyengén 
sárgászöldre festi.

Hasonlítandó a 209. Yttrocerit, 484. Steatit, 458. Muskovit, melyek néha az izzi- 
tás után szintén alkálihntásuak. Hasonlítandó a 269. TVad.

A. Sósav vagy légenysav egészed vagy legnagyobbrészt fel
oldja, a nélkül, hogy kocsonya képződnék, vagy tetemes kovasav 
maradna vissza oldatlanul.

(269.) Lithiophorit kékesfekete, a láng piros s a Li vonala látszik.
221. Cervantit, szénen nem olvad meg; szódával Sb fém válik ki.
Hasonlók Stiblit, mi csőben hevítve vizet ad.
273. Chalibit, 272. A. Mesitin, 274. Rhodochrosit, 303. Nickelsma- 

ragd. (=Zaratit) carbonsavas vegyek lévén, sósavban melegítve szénsavfejlő- 
déssel felolvadnak (a következők nem-pezsegnek). C M N f. e. feketék vagy 
szürkék lesznek, és a mágnes által huzatnak. N könnyen felismerhető zöld 
színe, valamint az által, hogy sósavas oldatát ammon, fölös mennyiségen hozzá
adva, világos buzavirágkékre festi. — A Chalibit legtöbb válfaja a f. e. erősen 
pattogzik: a boraxgyöngynek üveg-zöldszínt kölcsönöz. — A Mesitin legenysa- 
vas oldatában, miután a vasoxidot ammonnal kiválasztottuk és a folyadékot 
átszűrtük, ebben sóskasavas ammon semmi — ellenben phosphorsavas nátron 
és ammon erős üledéket ad; mig a Chalibit ugyanezen kémszerekkel semmi 
vagy csak jelentéktelen üledéket képez. A Rhodochrosit a f. e. szürke vagy fekete 
s néha mágneses lesz; a boraxgyöngyöt amethistpirosra festi. 271. A. Ankcnt 
viselkedése olyan mint a Chalibité, különbség, hogy a légenysósavas (királyviz) 
oldatában a vasoxid lecsapása után ammonnal, az átszűrt folyadékban oxálsava6 
ammon erős (Ca) csapadékot ad.
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266. Hidrotalcit. (Völknerit) üvegcsőben hevítve sok vizet bocsát; A bel- 
lángban nem lesz mágneses. Pora sósavval kezdetben pezseg, s aztán egészen 
felolvad. A savas oldatot nátroubicarbonáttal közönbítve s a csapadékot szűrőre 
vive, az átment folyadékban oxálsavas ammon semmi, de phospliorsavas nátron 
és ammon erős üledéket idéz elő.

284. Párisit sósavban lassan és pezsegve olvad fel. A nem nagyon savas 
oldat oxálsavval fehér csapadékot ad, mely izzítva téglaszint vesz fel.

257. Göthit és 259. Limonit. Vasliidroxidok. Erős sósavban lassan 
olvadnak lel pezsgés nélkül, az oldatban ammon barnaveres üledéket idéz elő. 
A Göthit izzítva 10% veszt; a Limonit 14-Vs.*

255. Turgit (Hidrohematit) izzításkor 5—7% vizet veszt, karca barna
veres, úgy mint némely Hematité, de ez vizet nem tartalmaz és karca is 
inkább veres.

58. Sphalerit ZnS, (5S.) Harmatit FeS-4-3ZnS, 68. Greenokit sósavval 
főzve (vasporral keverve (305. 1.) már a közönséges hőfoknál is) hidrothiongázt 
adnak; z. c. szódával kénmájt, és hozzá a G barnaveres karikát (CdO), S és M 
zinkverödéket. Erős légenysav felolvasztja kénkiválás mellett; az oldatban ammon 
üledéket idéz elő, moly a S és G-nál fölös ammonbau ismét felolvad, mig a 
Marinatitnál jelentékeny FeyOn marad vissza. Az ammonos oldat kénammon- 
nal erős fehéres üledéket ad (ZnS); a G-nál sárgát (CdS).

(269.) Wad Mn2Oa,HO barna; 228. Zinkit Zn0,Mn02 195 veres, f. e. 
boraxxal mangáulmtás.

Hasonlítandó a 269. Pailomelatt, 26<3. Pirocliroit és (269.) Axbolan.
263. Pirochroit és az (269.) Asbolan (Erdkobalt) a Wadnak olyan vál

faja, melyben a CoO olykor 33% is tesz. Boraxxal szép zaphirkék, néha ibolya- 
színű üveg. A Wad és egyéb mangánvegyektől eltér az által, hogy koncentrált 
sósavas oldata smaragdzöld. A szénen rendesen gyenge arzenszaga vau; plios- 
phorsavval sűrű szörppé befőzve ibolyakék, vízzel föleresztve ibolyapiros, s vas
vitriollal rázva rózsaszínű. Némely Asbolau megolvad.

(659.) Uranit (Torbernit) és (807.) Zippeit (Uranophillit) légeuysavban 
felolvadnak, az oldat sárga, s abban ammon sárga csapadékot idéz elő. Zippeit 
savas oldatában BaN200 is képez csapadékot (BaSOJ.

642. Kalait. A lángot zöldre festi és sósavval megcsöppentve átmeuöleg 
kékre. Kálilugbau leguagyobbrészt felolvad, egy barna, réztartalmú anyag ma
radván vissza. Az oldat molibdensavus ammonnal P20. hatást ad. Sok vizet ad.

549. Apátit. Salétromsavban felolvad s az oldat P.,0.-ra reagál. A nem 
igen savas oldatban oxálsavas ammon mész üledéket idéz elő. Vizet nem ad.

537. Monazit. Pora összeolvasztva kálihidroxiddal, vízzel kilúgozva, szűrve, 
az átment folyadék légeuysavval savítva molibdeusavas ammonnal sárga üle
déket ad (301. 1.). — A kilugozási maradék sósavval oldatot képez, a melyben, 
ha nem erősen savas, sóskasav bő csapadékot idéz elő, mely platinakauálban 
izzítva téglaveres lesz (ceroxid). Eddig csak apró táblás kristályokban találtatott. 
Veresbarna, sárgás.

649. Childrenit. Csak a felületen olvad meg, a bellángban izzítva mág- 
meses lesz. Kénsavval nedvesítve a lángot zöldre festi. Sósavban alig olvad 
fel, de e részoldatban is képes molibdeusavas ammon melegen sárga üledéket 
előidézni 301. 1.

A vashidroxid piritalakban vegyileg a Göthittel megegyezik. A sárga Agyag- 
vasércz, a Bubórez, a Vasvese, a Mocsárérc sat. keverékek, s állanak Idmonit-, Agyag-, 
homok-, phospliorsavas mész-, vasoxidból sat. Rendesen megolvadnak, néha igen kóny- 
nyen, és sósavban, ngyag sat.. kiválással felolvadnak. — (OOöJ Anthosidcrit látszólag 
Limonit és Quarc keveréke.

Szabó József. ÁBványtan. '22
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535. Polikras. Lángban pattogzik, lia hirtelen bővíttetik, de más tekin

tetben nem változik. Kálival megöinlesztve, ha a tömeget vízzel áztatjuk s 
átszűrjük, az oldatot közöubösítvén, sósavval csapadékot kapunk, mely fölös 
sósavval és stanuiollal főzve kékes zavaros lesz, de kevés vízzel megtisztul és a 
szűrőn kéken megy át. Ezen oldat a kurkumapapirt narancssárgára festi. 
Fekete.

;

196. Fluocerit és 2S5. Bastnesit erős kénsavval hidrofluorsavat adnak, 
Bastnesit szénsavat is ugyanegyütt. Hasonló viselkedésű a 209. Yttrocerit.

5. Sósavval kocsonyát képeznek, vagy felbomlanak kovasav- 
kiválás melleti kocsonyásodás nélkül. — Áz előbbi számok tulajdon
ságaival nem bírnak.

a) Üvegcsőben hevítve vizet adnak.
383. Dioptas, 504. Chrisokolla, (504.) Cianochalcit és (504.) Aspe- 

rolith. F. e. szódával pezsgés mellett gyöngyöt adnak, mely nyújtható rézsze
met foglal magában. D savakkal tökéletes kocsonyát ad; Cli, Ci és A felbomlik, 
de nem ad kocsonyát. Ha ezen ásványok porát kálilúggal főzzük, zapliirkék 
folyadékot kapunk, a por barnás lesz; tovább tartván a főzés, a folyadék színe 
halaváuyul, s a por barnafekete lesz. Az átszűrt oldatban szalmiak (elegendő 
mennyiségben hozzá téve) kovasavhidrátot választ ki.

(503.) Uranotil. Sósavas oldatában, előbb a kovasavat elválasztván, áru
mon kénsárga csapadékot idéz elő.

(435.) Xonaltit. Nem olvad meg. Sósavas oldata, a kovasav eltávolítása 
után, ammonnal semmi, oxálsavas ammonnal bőséges csapadékot ad. Mintha 
Quarc volna hozzá keveredve.

395. Thorit és 425. Cerit. Szénen szódával nem adnak rezet (mint az 
•előbbiek), és kocsonyásodnak).* A Cerit (nem fölötte savas) oldata oxálsavval 
fehér üledéket ad; ez platinán izzítva téglaveres lesz (ceroxid).

505. Chloropál (Nontronit); (öOO után) Wolchonskoit és (483.) Röttisit 
Genthit (Nikelgimnit), hidrosilikátok; amorphok, zöldek. Wolchonskoit sötét 
hagyma-, a többiek sárgászöldek. Wol: boraxxal smaragdzöld üveget ad, a mely 
kihűlve sem veszti el színét; Chloropál zöldet, de kihűlve meghalványul; Köt* 
lisit barnát. — Poruk kálival leöntve: a Chloropáluál azonnal (főzés nélkül) 
feketés; Röttisitnél csak főzésnél és erős tömörülésnél változik barnára; Wol- 
chonskoituál észrevehetőig nem változik. — A Eöttisit sósavas oldata fölös 
ammonnal égkékszínű folyadékot ad.

(506.) Thraulit és (509.) Xilotü. Hidrosüikátok. Hosszabb fuvás után 
a f. e. bellángban mind a kettő mágneses lesz. A X sósavas oldata, miután 
ammonnal a vasoxidot kiejtettük, phosphorsavas nátronnal és ammonnal még 
erős üledéket ad, a Traulité nem. T törékeny rideg és barnásfekete; a X eddig 
esak rostos, szívós fakinézésű s barnaszíuü tömegekben ismeretes.

485. Sepiolith (Tajték) igen könnyű. F. e. összezsugorodik. Sósav köuy- 
nyen felbontja kocsonyanemű tömeggé.

(324.) Bastit (Hipersthen) és (481.) Chrisotil (Serpentin). Mind a kettő 
bír fémfénynemű színjátszó gyöngyfénynyel, B a liasadáslapon, a Chrisotil a 
rostok hosszában. A f. e. B. fekete, a Chr. fehérré ég. Erős sósav, de még küuy- 
n ebben a kénsav mind a kettőt felbontja. Izzítás által 12u/o vizet vesztenek.
A Chrisotilhoz hasonlít a (481.) Metaxit, de gyengén selyemfényű, vaskos vagy 
finomrostos.

* A Cerit kocsonyája, meglehetősen hig sósavval, kissé lágy, de orösobbel csak 
kocsonyanemü tömeget ad.
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(481.) Kerolit. Kobaitoklattal megcsöppcntve és izzítva hala vány hus- 
vorcs szint vesz fel.

481. Serpentin. Izzitás által veszt 12—13% vizet. Hasonlítanak a kö
vetkező víztartalmú magnesiasilikátok, csakhogy kristályos szövettel bírnak s 
hasadnak: (325) Pikrophill, hidrosilikátok függelékéhez vett Pikrosmin, (481) 
Marmolitli, (408) Káinmererit, (408) Kotschubeit.

Hasonlítandó a (460.) Chlorit és (468.) ffipidolit, a melyeket sósav, búr nehe- 
•zen, vegybont. Hasonlítandó (482.) Gimnit.

(481.) Autigorit, (325.) Monradit (Piroxeu), Neolit, és (465.) Clin- 
tonit. Erős sósav bontja kocsonyakiválás nélkül. Autigorit vékony-lemezes, egy 
iráuyban jól hasad; K : 2,5. Monradit kristályosán leveles. K : 6. Clintouit egy 
iráuyban jól hasad. K : 4,5—5. Neolit igen lágy. K : 1 ; faragható; tapintata 
mint a szappané.

b) Üvegcsőben hevítve semmi vagy csak igen kevés vizel adnak.
Hasonlítandó!: az előbbi csoport utolsó ásványai.
404. Gadolinit és 392. Gelilenit.* Sósavval tökéletes kocsonyát adnak. 

Gad. f. e. megduzzad s némely félesége sajátszerü izzást mutat. Némely meg- 
gömbölyödik igen vékony éleken. Nem hasad. Fekete, feketészöld. Gt’h f. e. 
nem duzzad meg, s vékony éleken meggömbölyödik minden különös tünemény 
nélkül. Szürkésfehér.

376. Chrisolit és 415. Ckondrodit. Sósavval tökéletes kocsonyát adnak. 
Chond. kénsavval bőven ad HF savat, Chris. semmit. K : 7 és f. e. alig vál
tozik ; olaj zöld. Chond. K : 6,5. Sárga, barnás, zöldes; a vastartalmú Oliviu, a 
Ilialosiderit, királyvízzel felbontva, a kovasav leválasztása után ammounal 
barnaveres csapadékot; a Ca tartalmú MonticeUit a csekély vasoxid leválasz
tása után ammounal, oxálsavas ammounal erős csapadékot ad. (Hasonlítandó 
llöpperit.)

375. Forsterit (Boltonit). ív: 7; Töm. 3,2. Erős HC1 felbontja, a kova
sav mint nyálkás por válik ki.

321. Leucit. Sósav bontja, a kovasavat finom poralakban választván ki. 
Némely válfaja kobaltoldattal szép kék lesz. Lángkisérletileg jól határozható 
meg. (27S. 1.)

. 6. A még hátralevő fajokat, a melyeket nem leheteti az eddigi 
csoportokba beosztani, keménységeik szerint kél osztályba helyezzük.

a) Keménység kisebb mint 7.
(Megkülömböztetendük a fajloirás szoriut.)
Csillámok. Három csoportra oszlanak: 1. Csillámok valódi értelemben 

(458. Muskovit, 459. Paragonit, 460. Lepidolit, 461. Zinnwaldit, 462. Biotit, 
462. A. Phlogopit, 462. B. Lepidomelau, 463. Roscoelit). 2. Clintonit csoport 
(464. Margarit, 465. Seybertit, Brandisit, 465. A. Xautkopkillit, 466. Chloritoid, 
467. Ottrelit). 3. Chlorit csoport (468. Clinochlor 46S. A. Penninit, 469. Pro- 
chlorit, 470. Korundopliillit Amcsit, 471. Dafnit. 472. Croustedtit, 473. Thurin- 
git, 474. Stilpnomelan, 475. Strigovit, 476. Diabantit, 477. Aphrosiderit, 478. 
Delessit, 479. Rumpfit).

A Mbuzouiról való ú. n. vaskos Gehleuit sokkal könnyebben olvad és külön
fajt képez.

22*
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Ezek íuegkülömbözteiése a leírásban foglalt tulajdonságok alapján vihető 
biztosabban keresztül.

Hasonlítandó a Stcatit (Szalonuakő), mi f. e. csőben szintén vized ad; 
úgy szintén a Pirophillit.

(481). Kerolitli (hasonlítandó 5. csop. a.) Amorf sárgásfehér. K 2—3. Ví& 
30%. Sósav legnagyobbrészt felbontja.

(261) Bauxit, amorf. Sósav keveset hat reá, míg erős phosphorsav csak
nem egészen felolvasztja. Hasonlítandó Argillit.

Az agyagokhoz számított Wolchonskoit phosphorsavval befőzve smaragd
zöld oldatot ad, mely vízzel föleresztve színét megtartja, és kocsonyás kovasavat 
választ ki. — 241. Chromit néha fémes zsírfényü, szintén mutatja a Cr reak
ciót mint az előbbi, de színe és karca más.

700. Warwickit. Erős kénsav felbontja por alakban. B reakció. Ha só
savval főzzük, ónt adunk hozzá, a tömörülésnél a folyadék ibolyaszínü lesz, 
de vízzel föleresztve rózsaszínt vesz fel.

(323). Bronzit (Enstatit) és 337. Anthophillit. B jól hasad egy irány
ban, és itt erős lémnemü gyöngyfényt mutat; A 2 irányban jól hasad 104° 30, 
és itt hasonló, de gyengébb fényt mutat. Keménységük 5—5,5. 324. liipersthen 
a Bronzithoz közel áll; hasad 86V20 alatt. Könnyebben olvad.

(220). Wolfrámsav (= Tungstit) AVOs. Phosphorsavval főzve kékes oldatot 
ad, mely még melegen keverve vasporral és vízzel, azonnal sötétkék lesz.

814. Scheelit. Nehezen olvad. Salétromsavval főzve porát, a Wolfrám- 
savat hagyja vissza citromsárga színnel. Phosphorsavval erősen befőzve, egy 
(gyakran kék színű) tömeget ad, mely sok vízben felolvasztva színtelen folya
dékot ad, vasporral keverve pedig szép kékre változik.

248. Kassiterit (Onkö). Szénen magában csak igen nehezen, de cian- 
káliummal könnyen fémmé sziníthető 281. 1.

(252). Anatas, 250. Rutil és 253. Brookit (mind a három) Ti02, s 
ennek hatását mutatják, ha a finom port kálihidraoxiddal összeolvasztjuk, 
sósavban felolvasztjuk, és stanniollal főzzük; vízzel füleresztós után a rózsaszín 
többé nem változik.

Hasonlítandó az 518. Peromhit, néha jácintveres, de kristályzata sza
bályos.

532. Aeschinit és 534. Euxenit. Porát kálihidráttal ezüsttégelyben öm
lesztve, kilúgozva, szűrve, s a folyadékot sósavval közömbösítve, üledéket ka
punk, a mely fölös konc. sósavval és stanniollal néhány percig főzve, ugyan
oly térfogatú víz- hozzáadása után tiszta zaphirkék oldatot ad, mely a légen 
hamar olajzöld lesz s fokonként halványul. Ha a kilúgozásnál visszahagyott 
maradékot sósavval és stanniollal főzzük, a hígításnál halvány rózsaszínű folya
dékot kapunk, mely az Aeschinitnél a kurkumapapirt narancssárgára festi. 
F. e. Aechinit erősen felduzzad, sárga vagy barna lesz. — Euxenit a f. e. nem 
változik.

alakja általHasonlít ezekhez a 520. Pirochlor (Miask); jellemezve van
(Oktaéder).

212. Opál Si02 és víz. K: G—G,5. Üvegcsőben hevítve vizet ad, és 
szódával pezsgés között tiszta üveggé olvad. Kálilúgban főzve legnagyobbrészt 
vagy egészen felolvad.

536. Xenotim. Kénsavval nedvesítve, a lángot gyengén zöldre festi; 
pliospliorsóban nehezen olvad fel színtelen üveggé.

Hasonlítandó 619. Childrenit, 313. Őrt holdas és 314. Hialophan.



34-1n. nemfümfényü. c. í>. csoport.

b) Keménység 7, vagg fölötte.
Hasonlítandó az előbbi osztályból: 218. Kasai térit, 250. Jlutil és 212. Opál, a 

melyek keménységre nézve a Quarcot megközelítik.
210. Quarc (Bányavirág, Ametkist, Szarukő, Tűzkő, Calcedon sat.) Si0.r 

Szénen vagy platinakuznlon szódával tiszta üveggé olvad meg pezsgés mellett 
(209. §.). Finom porát kálival összeolvasztva, oly tömeget kapunk, mely vízben 
többé-kevesebbé tökéletesen felolvad, s melyben szalmiak elegendő mennyiség
ben hozzá téve erős üledéket (SiO._., H20) idéz elő. A Quarchoz csatlakozik. 
211. Tridimit.

Hasonlítandó 231. Koruml.
(353). Cordierit (Jolit), 428. Staurolit. F. e. szódával nem adnak tiszta 

üveget. C szélein megolvad; S nem.
(344). Smaragd (Bérül), 403. Euklas, 382. Phenakit és 394. Zirkon. 

Keménységük 7,5. Smaragd, Euklas f. e. erős tűzben tejfehér lesz, és az igen 
vékony éleken meggümbülyödik. Plien. és Zir, a lángban nem olvadnak meg, 
de a Zirkon színtelenné lesz. Ha Zirkon porát kálival összeolvasztjuk, aztán 
sósavval főzzük, a íoleresztett savas folyadék a kurkumapapirt narancsszínűre 
festi. Ha a sósavas oldatot a kristályodásig sűrítjük, s aztán kéusavas káli 
telített oldatával főzzük, fehér üledék képződik (zirkonföld). P és Z eddig csak 
kristályokban ismeretes.

397. Topáz. A sárga, ha nagyobb darabokban izzíttatik, halvány rózsa
színű lesz; a szín csak a kihűlés után mutatkozik jól. (197. §.)

(370). F. Uwarowit. F. e. nem olvad; forrón feketészöld, de kihűlve 
ismét megkapja smaragdszínét, Boraxxal poralakban összeolvasztva smaragd
zöld üveget ad. Kern: 7,5—S.

234. Spinell MgO, A1„03, (234). Pleonast (Ceilouit) (MgFe)O, AL.On, 
236. Gahnit (ZnMg)O, A1203 es (234). Chlorospinell MgO(Al, Fe)2Or Csak
nem kizárólag Oktaéderekben találtatnak. Finom poruk phosphorsavval ennek 
elülanásáig platiuatégelybeu hevítve, (a kihűlés után) vízzel csaknem mind
nyájánál többnyire tökéletes oldatot ad. Ezen oldathoz kálilugot fölösen adva: 
Spinednél erős fehér üledéket kapunk. Chlorospinellnél hasonló sárgásat, Plco- 
■naatndl zöldeset; az üledékekről leszűrt folyadék kénammounal nem csapódik 
le. — Gahnit a phosphorsavas oldatban fölös kálival csekély üledéket képez, 
melynek szüredéko kénamounal zöldfekete színnel bőven csapódik le, mi a 
f. e. szénen erős ziukverődéket- ad.

A Gahnithoz hasonló a (236.1 Disluit és (236.) Kreittonit, mely utóbbi 
az izzítás előtt hat egy érzékeny máguestüre.

1. Gyémánt. Keménysége elegendő, hogy felismerjük.



MÁSODIK FŐKÉSZ.
A z á s v «í nyok leír á s a.

223. §. Megismerkedvén a Mineralogia előkészítő részében az 
ásvány morfológiájával, fizikájával és kémiájával, következik az alkal
mazó részben az ott megállapított terminológia segítségével az ásvá
nyok rendszeres leírása. Előbb azonban még megállapítandó az 
ásvány faj, és az ásványrendszer fogalma.

224. §. Asványfaj. Az ásványfaj az anyagi egység a Mineralo- 
giában s az alatt értjük az öszveségét olyan ásványoknak, melyek a 
lényeges tulajdonságokban, tehát a kémiai alkatban, az alaki simetriá- 
bán és az ezekkel járó fizikai tulajdonságokban egyeznek.

Ezen egyezés azonban nem mindig dönthető el tisztán. A kémiai 
alkatnál bonyolítják a kérdést a fellépő izomorf testek, és ilyenkor a 
faj és a faj között a határt megvonni gyakran nehéz és önkényes 
(triklin Földpátok); az alak egyező, ha ugyanazon kristályrendszerbe, 
vagy valamely rendszernek ugyanazon piramissorába tartozik.

225. §. Ásványrendszerek általában. A rendszernek célja a fajokat 
hasonlatosság szerint csoportokba gyűjteni és így a természet tárgyai 
fölött az áttekintetet könnyíteni. Az ásványtanban főleg 4 elv szerint 
vannak rendszerek alkotva:

1. Termesze (rajzi rendszerek, melyekben csupán a fizikai és 
alakbeli tulajdonságokra van tekintet, a kémiai tulajdonságok kizárá
sával. (Werner 1817, Mohs 1820, Haüy 1822, Leymerie 1867.)

2. Vegyes rendszerek, melyek egyaránt veszik tekintetbe az alak
beli, a fizikai és a kémiai tulajdonságokat. (Natjmann 1828, Weiss 1843, 
Tschermak 1884.)

3. Kémiai ásványrendszerek, melyek alapúi a vegyalkatot s 
melléje az alakbeli tulajdonságot veszik, a fizikaiaknak csak kisegítő 
szerepet tulajdonítván.

A kémiai rendszer alapvonalait Berzelius állapította meg (1824), a fajo
kat a negatív elemek szerint sorozta s ez még ma is tartja magát. Ö azonban.
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az ásványokat merőben mint kémiai vegyiileteket tekintette. — Kosé érvénye
sítette a morfológiát általában s különösen az izoraorfát és polimorfét, miáltal 
Berzelius rendszeréről az egyoldalúság jellegét levette (1838;. J. Dana a kémiai 
rendszert részletesebben fejtette ki nagyszabású munkájában (1872, <-A system 
of Mineralogy*); újabban Groth s többen fejlesztik, s legutóbb E. Dana mint 
atya munkájának VI. kiadását dolgozta ki nagyrészt Groth vázlatának alapján 
(«Descriptive Mineralogyi. New-York 1S02).

4. Geológiai ásvány rendszer alapvonalait látjuk De Lappauent 
Mineralogiájában (1884) a kővetkező osztályokkal: 1. Az elsőkön vagy 
alapkőzetek ásványai; 2. telérásványok; 3. fémek ásványai; 4. éghető 
ásványok.

220. $. Az általunk követett rendszer a kémiai s kristálytani 
rendszer, E. Dana mostani részletezésével, úgy bog}7 az ásványrendszert 
illetőleg itt az 1892-ben megjelent munkájának átültetése van a ma
gyar irodalomba.

A kémiai s kristálytani rendszer követésének indokai a követ
kezőkben foglalhatók össze:

a) jellemző vegylulajdonság kevés ásványfajnál hiányzik, tehát 
ez egyike a legszélesebb alapoknak, melyekre rendszert fektetni 
lehet; azonkívül ezen tulajdonságok legszorosabban függnek össze az 
ásvány lényegével, úgy bog}7 a többi legnagyobbrészt a vegyalkat 
funkciója gyanánt tekinthető.

b) Az ásványok a vegyerő uralma alatt jönnek létre, s annak 
uralma alatt változnak el, míg egyéb tényezők e hatást legfölebb csak 
módosítani képesek.

c) A vegy és az alak közt lényeges összefüggés van, úgy hogy 
egyikről a másikra lehet vonni következést, és így együttvéve hason- 
joggal határozzák a fajt, kivéve két körülményt, melyek egyike a 
polimorfia, másika az izomorfia. — A polimorfiánál az alak áll a faj
határozásnál a vegy fölött; — az izomorfiánál fordítva : a vég}7 az 
alak fölött.

A hol a kémiai tulajdonságon kívül egyébre nem támaszkodhatunk, 
csupán ennélfogva csatoljuk a hasonló összetételű fajhoz; ha pedig nincs 
hozzá hasonló Összetételű, akkor külön fajt képez, de az ilyen egyoldalúlag 
határozható anyag jó fajnak nem mondható.

227. §. Rendszerünk kifejtése. Az ásványok vagy egyszerű tes
tek, vág}7 több egyszerűből álló vegyek, melyekbe azonban az 
egyszerűek természete félreismerhetlenül átmegy; innét az ásvá
nyok osztályozásának valódi alapját, a kémiai elemek viszonyai
ban kell keresni. Az elemek osztályozása előbb csak egyes tulajdon
ságok szerint történt, most már azok természetes rendszerének meg
állapításával foglalkoznak (157. 158. §.), és azok periodos törvénye 
az, melyen a kémiai ásványrendszernek felépülni kell.
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Minden kémiai ásványrendszerben külön osztály adatik az egy
szerű testeknek, mint «termés elemeknek*), azután következnek az 
összetett testek képezte ásványok : külön a kénvegyek, a lialoidvegyek 
és az oxigenvegvek. Függelékül csatoltatnak az ásványokhoz az * 
gános eredési! de ásványmódon előforduló testek.

E. Dana a következő 8 osztályt állítja fel.

I. OSZTÁLY.
Termés elemek.

1. Nemfémek. — 2. Félfémek. — 3. Fémek.

or-

II. OSZTÁLY.
Sulfidok, Selenidok, Telluridok, Arzén idők, Antimonidok.

1. Félfémek — 2. Fémek ilyen vegyei.

III. OSZTÁLY.
Sulfosók.

1. Sulfarzenitek, Sulfautimonitok, Sulfobizmutitok. — 2. Pentasulfarzcuitek, Penta-
sulfostibitek sat.

IV. OSZTÁLY.
Haloidok: Ckloridok, Bromidok, Jodidok, Fluoridok.

1. Anliidres Ckloridok, Bromidok, Jodidok, Fluoridok. — 2. Oxiclüoridok, 
Oxifluoridok. — 3. Hidres Ckloridok, Fluoridok.

V. OSZTÁLY.
Oxidok.

1. Silicium oxidjai. — 2. Félfémek (Tellur, Arzén. Antimon, Bizinut, továbbá 
Molibden, Wolfram) oxidjai. — 3. Fémek oxidjai.

H és Ti is ide van foglalva.

VI. OSZTÁLY.
Oxisók.

1. Carbonátok. — 2. Silikátok, titanátok. — 3. Niobátok, tantálatok. — 
4-. PhoBphátok, arzénatok, vauadátok, antimonátok, nitrátok. — 5. Borátok, 
uranátok. — G. Sulfátok, cliromátok, tellurátok. — 7. Wolframátok, molibdátok.

VII. OSZTÁLY.
Orgiános savak sói: oxalátok, mellátok sat.

VIII. OSZTÁLY. 
Hidrokarbon vegryek.
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Ezen osztályozást az elemek periodos törvényét mutató elemi csoportok
kal (211. 1.) összehasonlítva, a következő viszonyok tűnnek ki:

Az I. csoport némely elemének viszonya látható a NaCl, KC1, AgCl, 
vagy a LiMnP04 és a NaMuP04 izomorfiájából.

A II. csoportban hivatkozhatni a carbonátok izomorfiájára, továbbá a 
Ca Pa Sr sül iátokéra ; míg a sulfidok között a ZnS, CdS, és HgS kétszeres ro
konságban vaunak.

A III. csoportban a B és az A1 azok, melyek több silikátbau egymást
helyettesítik.

IV. csoportban a Si és Ti viszonya nyilvánul több titanosilikátban, míg 
a következő vegyek: TiOa, Sn02, Pb02 (és MnO„), valamint a ZnSi04 és 
ThS.,0., közel hasonalakkal bírnak.

V. csoportban az As Sb és Bi több vegye izomorf a fémvegyek között, 
míg a P Va As és a Sb is a phosphátok, vanadátok, arzenátok és autimonátok 
szintén mutatnak rokonságot. Van rokonság továbbá a niobátok és tantalátok 
között is.

VI. csoportban a szorosan vett (íj savas elemek S Se Te közel állanak 
egymáshoz, mint ez több sulfid-selenid- s telluridnál látható; továbbá a S és 
•Cr, nemkülömben ezeknek a Mo és W-hoz való viszonya sok mesterséges 
sulfát-, chromát-, valamint molibdát- és wolframát-nál ki van mutatva.

VII. csoportban a halogének rokonsága régóta ismeretes.
VIII. csoportban a Fe, Co, Ni a meteorvasban legura gyanánt fordul 

•elő, és azok phosphátjai, sulfátjai gyakran izomorfok; a Vas sor viszonya a Pt 
soréhoz kimutatja magát ezen vegyek izomorfiájában: FeS.,, FeAsS, FeAs._,, 
NiAsS., sat a PtAs.> és valószínűleg a RuS2-nél,

22S. §. A faj-csoportok. A fajok felállításánál a lényeges tulajdonságok 
lehető egyenlősége kívántatik meg, de ezek felvételénél magasabb egységbe 
azon tulajdonságok hasonlósága is elégséges.

Az alapot itt is a kémiai tulajdonságok szolgáltatják, mi a tapasztalati 
összetételből és a kémiai alkatból vehető ki.

így a hasonló formulával bírókat CaS04, SrS04, BaS04 nagyon termé
szetesen ugyanazon csoportba veszszük.

Azonban a kémiai alkatra is kell tekinteni, hogy váljon a formula ana
lógiája mellett nincs-e külömbség a molekulák alakulásában atomokból. Példa 
a SiOy és MuOy. melyek a formulában hasonlók, de a kémiai viselkedésben 
nem;"kémiai alkatuk külöinbözik s onnét van a nagy eltérés a fizikai tulaj
donságokban.

Nehéz volna mindig a vegyalkatra visszamenni, mert az még nagyon 
sok ásványnál nem ismeretes kellőleg. Azonban tapasztalatból tudjuk, hogy a 
hason vegyalkatú ásványok fizikai tulajdonságaikban is hasonlók, az ok he
lyett az okozat vételik alapul a csoport felállításánál. Az analóg vegyek tehát, 
ha fizikailag is hasonlók, ugyanazon csoportot képezik. A carbonátok között 
ilyen a Calcit, Dolomit, Maguesit sat. Ellenben a Pirit FeS2, Markasit FeS„, 
Hauerit MnS2 nem képeznek egy csoportot, mert ámbár izomorf a Pirit és 
Hauerit, de a fizikai tulajdonságokban nagyon eltérnek. A -Pirit világossárga 
fémfényű, kissé keményebb mint a Földpát, HC1 alig bántja; a Hauerit sötét
barna uem-fémfényü, kém. 4-. HC1 felbontja. Ha meggondoljuk, hogy a Fe 
töm. 7.o, a Mn-é 8, akkor, ha a két ásvány egynemű volna, a Hauerit tömött- 
ségénok kissé nagyobbnak kellene lenni, mint a Pirité. A Pirító azonban o.i, 
a Hauerité 3.40. A Pirit auyaga tehát az elemek izolált állapota tekintetében 
sűrűbb, mint a Hauerité. Innét látható, hogy MoHS-uak azon megkülönböztetése 
a kénvegyék között, melyet csupán fizikai tulajdonságok alapján a «Kiese*

i

*
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(Pirit) és a «Blendeu» (Hauerit) között tett, a kémiai szerkezet tekintetében- 
sem nélkülözi az alapot.

Oly fajok, melyek izomorf keverékek által összefüggnek, a keverékekkel 
együtt természetes csoportoknak vétetnek, még akkor is, ha a végső tagok 
kémiai alkata nem egyenlő: Földpátok, Csillámok; ellenben az izomorfia maga 
nem elegendő, lia a kémiai tulajdonságban van külömbség, melynélfogva olyan 
anyagok nem is kristályodnak össze CaCOa és NaNOn. Ha még a genetikai 
iszonyok is összevágnak, a csoport annál természetesebb.

A csoport felsőbb egységei, melyek némely esetben a rendet képviselik, 
adják az osztályt. Itt magasabb fokú hasonlóság az irányadó. Ismereteink azon
ban még nem elegendők ennek szoros keresztülvitelére, találni sok ásványt, 
mely a természetes csoportokban nem vehető még be, innét egy következetesen 
keresztülvitt természetes ásványreudszer eddig nincs. A természetes osztályozás 
a csoportoknál megáll, és azután mesterséges osztályozással segítünk, melynél 
a tapasztalati összetétel hasonlósága a vezérelv.

Az alosztályok alkotásánál nagy szerep jut a vizűd;, külön választatnak 
bizonyos vegyületek víz nélkül és víztartalommal: anliidrcs és ládres vegyek.

Egyéb beosztásokkal a rendszerben fogunk megismerkedni.

229. §. A leírásnál használt formulák. A formulák a tapasztalatiak (172. §.)r 
rövid kifejezéssel, csak hogy abból a vegyület természete kivehető legyen, 
így (CaF) Ca4 (P04)n annyit jelent, hogy ez az ortophosphorsav 3(HnP04) sója. 
melyben 9H atomot helyettesit I atom Ca és a szintén univalens (CaF) csoport.

Hogy valami ásvány formulája nem fejezi ki egyszersmind annak szer
kezetét (173. §.), világos s megmagyarázásra se szorul; nemcsak az atom- 
csoportulat gyakran bizonytalan, de a tényleges molekula összetétele, például 
a Korundé kétesen van kifejezve ?jAl„Oa, hol az n még nincs megállapítva. 
A mineralogiai formula fő feladata a faj összetételét érthetŐleg fejezni ki; ha 
azzal együtt a molekulái* szerkezetet is jelezhetjük, annál jobb, de bonyolódott- 
szerkezeti vagy rációnál formulák a leiró Mineralogiábau nincsenek helyükön.

Azonban valamely ásványfajnak nemcsak a tényleges molekula-6zerkezete 
kétséges a legtöbb esetben, do sok s nem ritkán a közönséges fajok tapasztalati, 
formulája sincs még megállapítva. Ez áll különösen a bonyolódott sipkátoknál. 
Az elemzés több ily esetben oda mutat, hogy semmi egységes formula 
képes az összetételt kifejezni, hanem hogy egy változékony bázos vagy savas- 
karakter illeti meg ugyanazon fajt. Ily esetekben gyakran az izomorf keverékek 
teóriájához fordulnak, mi a Földpátok csoportjára sok világosságot terjesztett; 
de a felvett véglet-vegyületek gyakran csak hipotézek, és így ezen nézet ala
possága még bizonyításra szóiul. Clarké kimutatta, hogy egy faj összetételében 
a határokat gyakran úgy is lehet kimagyarázni, hogy a kíilöraböző formákat- 
egy normál só (170. §.) származékainak tekintjük, a melyekben atomok vagy 
molekulacsoportok mennek be.

Az oxigén-arány a sipkátoknál, azon oxigénatomok aránya, melyek a 
bázos fémek külömböző csoportjához tartoznak, szemben a siliciuradioxid oxigén
atomjaival, mit a binárformulából könnyű kivenni. Például a Gránát, melynek 
egyik formulája Ca3Al2Si3012, a binár formulája pedig 3CaOAl?On, 3Si„. Az 
0 arány a Ca : A1: Si-ra nézve 3:3:6 = 1:1:2; vagy a bázok és a savra 
nézve 1:1.

sem

Ez az arány ugyanaz, mint a quantivalens arány, mely a Gránátra nézve 
II vi ív
R„ [Ro] Sí3 0JO a következő:

3 X II: VI: 3 X IV = 6 : 6 : 12 = 1 : 1 : 2.

Dacára, hogy az újabb kémiai nézetek keretébe 
az oxigenarány valami bonyolódott vegyüJet általános természetének jelezésében 
mindazonáltal olykor segítségre lehet.

véve nem való,szorosan
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230. §. Az ásványok leírásának módja. A leírásnál az ásványok 
tulajdonságait rendesen azon sorban következtetjük egymásra, mely
ben az előkészítő részben előadattak. Ezekre következnek az ásvány 
előfordulásának s képződésének körülményei, végre lelőhelye s hasz
nálata.

Míg a leírás a faj tulajdonságait általánosan adja, addig az egyes ásványt 
példáuyt mint konkrét tárgyat kell tekintenünk, melyről a leiró rész alap
ján elmondjuk azt, a mi kiválóan megilleti, még pedig azon sorban, melyet 
a jelen esetben a tulajdonságok fontossága állapit meg. Ha több ásványfaj van 
ugyanazon a kézi példányon, alkalom nyílik, egyszersmind azok viszonyos 
képződési körülményeire is kiterjeszkedni. (Sukcessio, paragenezis.)

A kémiai név felette fontos lévén, azt, a hol lehet, a fajnév siuonimja 
gyanánt használom.

Ásvány faj körülbelül 1000 ismeretes; ezek közt sok van, melyről isme
retünk hiányos; van olyan, mely csak egy-két példányban van meg mindössze; 
van végre, mely csekélyebb fontosságú. A leírásnál a fajok számozva következ
nek egymásra, a féleségek és a kétes rokonfajok is ugyanazon fajszáralioz so
roltatnak. A fontosabb ásványok leírása nagyobb betűkkel van nyomva.

K = keménység. Töm = tömöttség. Tör = törés. F. e. = forraszesö előtt*
1 = lap.

I. TERMÉS ELEMEK.

A. Nemfémek. B. Félfémek. C. Fémek.

A. Nemfémek (1—5).
1. CAEBON CSOPORT.

1. GYÉMÁNT (Diamanl). Szabályos; — s ezekkel
ooO, ooOn, mO, mOn többnyire domború fölülettel. Ikrek 0 szerint 
összenőve gyakoriak. Bitkán vaskos halmazok (Bort).

Igen jól hasad 0 szerint. Tör : kagylós. K : 10. Töm : 3*5. Gyé- 
mántfényü. Színtelen, néha festve, sárga-, narancs-, veres-, zöld-, 
kék-, barna- és feketére. Ez utóbbiak rendesen vaskosak és még ke
ményebbek mint a kristályosak (Carbonado). Dörzsölés által üvegelek
tromosságot vesz fel.

Vegye C, dimorph a Graphittal. A színesekben idegen anyag 
van. Oxigénben hevítve vagy a légen (14° Wedgewoodnál) elég szén
savvá. Savak és alkálik nem bántják. Ckromsavas káli és kénsav 
együtt hatván reá, szintén szénsavvá változtatják.

Találtatik főleg másodkori fekhelyeken; homok, agyag és kavics
ban több oly ásvány kíséretében (Quarc, Arany, Platina, Zirkon, 
Anatas, Butil, Brookit, Hematit, Ilmenit, Topáz, Korund, Turmalm, 
Gránát, Andalusit, Chrizoberilsat.), melyek gránitos kőzetekben szok-

mm r
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tak előfordulni; továbbá quarekonglomerátban és egy réteges szemcsés 
Quarcban (Itakolumit). Újabban azonban eredeti fekhelyén is felfe
deztetett. A Gap vidékén Dél-Afrikában ez egy vulkáni közét, Indiá
ban egy Peridotit-telér Gneiszban. Ismeretes némely Meteoritban is. 
Lelőhelyei: Kelet-India, Brazília, Borneo, Ural, Észak-Amerika (Caro- 
lina), Mexikó, Dél-Afrika, itt 1867-ben fedezték fel, s onnét jön most 
legtöbb a kereskedésbe.

A szép kristályokat köszörülik és legbecsültebb ékszer gyanánt használ
ják, kevésbbé szépeket üvegmetszésre, a hibásakat vagy vaskosakat porrá zúzzák 
s e porral jó Gyémántokat, egyéb drágaköveket, acél — és eféle más tárgyakat 
csiszolnak. A fekete Gyémántból leginkább készítik a gyémántfúrókat.

Gyémánt Hexaederek Graphittá átváltozva említtetnek az árvái Meteor
vasban (Haidixgep.) és újabban a Youndegiu (Nyugati-Austráiia) Meteorvas- 
bau. Ezen utóbbinak Cliftonit nevet adtak. Nem hasadnak.

Mesterségesen sikerült száraz és nedves úton előállítani széueuyt szabá
lyos alakokban (Despretz). A kristályok igen aprók, de keménységük, alakjok 
és vegyök a Gyémánté.

A természetben előforduló testeket a Gyémánt keménységre nézve mind 
messze hagyja maga után; de mesterségesen készíített Deville olyan bórkristá- 
lyokat, melyek a gyémántlapot megkarcolják.

2. G.RAPHIT (Plumbago). Bomboederes. Hatoldalú táblás 
kristályok, melyeken igen ritkán vehetők ki tisztán egyéb lapok ; több
nyire vaskos, hintett. Leveles, sugaros, pikkelyes, tömött, földes.

Igen jól hasad oP szerint. K : 1—2 ; papíron fog; pikkelyei haj
lékonyak. Karca felvetés és fényes.' Töm : 2*00—2*29. Fémfényü. 
Színe vasfekete — szürke. Az elektromosságot jól vezeti (161. 1.).

Yegye C(dimorph a Gyémánttal), és többnyire kevés Vas. — F. 
e. csak lassan ég el. Savak nem bántják.

Kevés mennyiségben gyakran van régibb kőzetekben. Máramaros(Pietroza), 
Offenbáuya (Erdély); Cumberland (Borrowdale); Passau; Csehország; New- 
York; Ceylon; Keleti Szibéria, Irkutsk (Tunkiusk hegység) az Alibert bánya 
szolgáltatja jelenleg a legtöbb és legjobb Graphitot; a mariinskoi bányában a 
Graphiton fa-szerkezet is észleltetett. Vulkáni kőzetek behatása Kőszénre okoz
hatta ennek elváltozását Graphitra több esetben. Meteorvasban gyakori.

Használják a finomabbat plajbásznak, a közönségest tüzellenes tégelyekre 
(passaui), géjíken őesnek sat.

2. KÉN CSOPOKT.

v 3. KÉN. Bombos. Tengelyek a : b : c=0*81309 : 1 : 1*90339 
(Kokscharov). A P csúcsélei 106° és 84° 58', a középélek 143° 17'; a 
37i. ábrában Ps ezenkívül szintes projekcióban a következő 
alakok vannak: ooP (m); oP (c); VbP ($); Poo (/i) s ezek gyakoriab- 
bak, ritkábban találni még a következőket 1/cP (/); Poo (e); P2 sat. 
A kristályok általános kinézése piramisos.
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: t = J48° 55' 
: s = 134 52
: p = 10S 21
: m = 101 58 
: e = 112 7
; n = 117 48

Egyes kristályokban vagy csoportosan, ikrek ritkábban ; gömbös, 
csepköves és kéreg-alakban: vaskosan hintve. — Megolvasztva és 
kihűlve egyhajlású alakot vesz fel, mely azonban utóbb ismét rombos 
alakú szemecskékre változik át.

Nem jól hasad oP, c>oP irányban. Tör: kagylós egyenetlen, szál
kás. Ií : 1*5; kevéssé rideg, a kéz melege által gyakran pattogzik, mit 
a fülköz tartva tisztán kivehetni. Töm : 2*05—2*09. Kénsárga, barna, 
szürke. Zsírfényű. Kevéssé átlátszó. Dörgölés által gyánta-elektromos- 
ságot vesz fel.

Vegye S; mellette gyakran földes részek, As, bitumen. Gyertyánál meg
gyűli, kékes láuggal ég és kénszagot fejleszt (SO.J.

Ne vezet esi.) lelőhelyei vulkáni vidékek: Sicilia (Girgenti); Izland ; Yellow
stone Park sat. Radoboj (Horvátország) és Kalinka (Zólyom mellett) kisebb 
mennyiségben szolgáltatják.

Használják kéusavgyártásra, lőpor-, ciuóberkészitésre, selyem-, gyapjú-, 
szál mafehér itésre sat.

4. SELENKÉN (Se S) hasonlít a Kénhez. Lipari szigetek. Hawai. Japan.
5. SELEN f mű kristály) Se. Három allotrop alakban ismeretes «Se és- 

/?Se monoklin, /Se romboederes. Nem izomorf a monoklin Kénnel.

B. Félfémek (6—12).
3. TELLUR-ARZEN CSOPORT. Romboederes.

6. SELENTELLUR (Te S). Vaskos, határozatlan oszlopos szö
vettel. Hasad a hatszöges Oszlop szerint. Törékeny. K : 2—2*5. Fém- 
fényü, feketés szürke. Te 70*69, S 29*31. Honduras, ezüstbányában 
(El Plomo) teléren.

7. TELLUR. Romboederes. Ritkán tisztán kristályodva, többnyire szem
csés szövettel hintve vagy vaskosan. Törékeny.

K: 2—2*5 kevéssé lágy. Töm : 0*1—0*3. Ónfejér. Vegye Te; kevés Arany - 
nyal és Vassal. (204.1.) Erdélyben (Zalathua mellett Facebajnál) vékony erek
ben kárpáti homokkőben Pirit, Arany, Quarc és Kővelő társaságában. A régibb 
előfordulás és az lijabb között némi külömbség mutatkozik; aj régi előfordulás- 
tartalmaz: Tollurt, Aranyat, Selent, Quarcot és Piritet. Te=SO-39. Se=0*33.. 
Au=0*33. Fe=<S*55. S=9-26. oldhatlan 1-54=100*40. b) új előfordulás: legöm-
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bölyödötl kristályok s tartalmaznak: Tellurfc, nyomokban Seleut, Aranyat, 
Vasat, Rezet és Quarcot. Te=97*92. Se=nyomokban, Au=0*15. Fe=0*53. 
Cu = 0*00. Quarc 1*56 = 100*22 (Loczka). Chile (Sacrameuto) quarcos tolér- 
kőzetben, Arany kíséretében.

8. AEZEN. Eomboederes. Többnyire szöllőded, veséded és 
béjjas alakok. Vaskos, hintett. A szövet szemcsés, tömött, ritkán 
száraz.

Jól hasad olt szerint ; romboederlap irányban rosszul. Tör: egye
netlen apró szemű. K : 3*5; rideg, karcban kissé engedékeny. 
Töm : 5*6—5'7. Világos ólomszürke, légen hamar szürkésfekete lesz.

Vegye As; kevés Sb, nyoma Ag, Fe, Au- vagy Ri-nak.
Lelőhelyei: Kapuik, Oravica, Nagyág; cseh- és szászhoni némely ezüst

bányák sat.
Pseudomorfia. Oxidáció által előbb fekete kéreggé változik át, mi As és 

As2 O0 keverékéből áll — utóbb pedig arzeuessavvá As., 03 (Arzeuit).

9. ALLEMONTIT. Arzenantimon. Sb2Asv As 62'15, Sb 37’85. Vesé
ded és amorf; szövete görbén lemezes, finom szemcsés. K : 3*5. Töm : G'203. 
Onfehér, szürke. — Allemont, Przibram, Stajerliou, Harz Andreasberg.

10. ANTIMON. (Dárdany, Spiesglanz.) Eomboederes. A kristá
lyok többnyire össze vannak nőve. Gyakrabbak a szemcsés szövetű 
veséded s gömbös alakok. Vaskos.

Igen jól hasad oE s tökéletlenül — Vali szerint.
K:3—3*5; rideg. Töm : 0*65—6’72. Ónfehér; fölülete néha 

szürke vagy sárgás.
Vegye Sb; néha kevés Ag, Fe és As. — F. e. könnyen olvad és füstöl. 

Ha a fonásban levő darabot földre dobjuk, számtalan tüzes golyócskákra osz
lik el, melyek minden irányban szétfutnak.

Lelőhelyei: Franciaország (Allemont); Csehország (Przibram) ; Harz 
(Andreasberg). Mexikó, Chili, Borneo.

Pxeudomorjia. Lég hatása következtében Valentinit Sb2On lesz belőle.

11. BIZMUT. Romboeder alakban, mely a Hexaederhez közel áll. 
A kristályok többnyire torzultak, csoportosak. Fa-, toll- és háló-alakok gya
koriak, huzal- és lemez-alakok ritkák: legtöbbnyire szemcsés szövettel, hintve 
és vaskosan.

Igen jól hasad oPt szerint, — 2R szerint kevésbé. K: 2—2*5. Engedé
keny, nem-nyújtható. Töm: 9*70—9*83. Vereslő ezüstfehér, fölületén gyakran 
vannak futtatásszinek.

Vegye Bi; néha mellette kevés As S Te.
Találtatik kobalt- és ezüsttelérekben Szászhonban. Gömörmegyében 

(Dobsina sat.). Csehország. Norvégia. Cornwall. Chili. Bolívia.
Használják ötvényekre (Leguren); kendőzésre (blanc d’Espague) sat.

12. ZINK. Horgáni/. Romboederes. Ausztráliában Melbourne mellett 
találta volna Bazalt űrjében egy munkás; valamint éjszakra Melbourne-tól az 
.aranytartalmú homokban. Az adat kétes.

A Zink itt mint közvetítő foglal helyet a félfémek és fémek között.
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C. Femek (13—$5).
4. ARANY CSOPORT. Szabályos.

13. TERMÉS ARANY. Szabályos; 0, ooOoc, ocO, 303 sat., a 
-kristályok aprók, többnyire eltorzúltak. Néha -ikrekben 0 la}) szerint 
összenőve; csoportokban; gyakrabban haj-, huzal-, fa-, moh-, lemez- 
és levél-alakban; leggyakrabban hintve különféle kőzetekben.

Nem hasad; törése horgas; K : 2*5—3; felettébb nyújtható. 
Töm : 15*6—19*33. Arany-sárga többféle árnyalatban. Karca is arany
sárga.

Vegye: Au, de csaknem soha sem egészen tisztán, hanem leginkább 
Ezüsttel, néha Rézzel, Vassal sat. keverve. Az Ezüst néha 40 petét is tesz.

Vöröspatak, hosszúkás leveles : Au=72*49 o/0, Ag=27*GO =r (0*3$07 grból). 
Töm: 16*002. Kristályos (kis Deltoid 24-esek) Au=66*38, Ag= 27*60, Quarc=0*42 
=(0-5031 grból). Töm: 15*008. (Loczka.)

E. e. nem könnyen olvad; phosphorsóbau nem változik ha tiszta, ellen
ben sárgára festi és nemátlátszóvá teszi, ha Ezüst van benne. Királyvíz, ha 
nem több, mint 2u° u ezüst van benue, felolvasztja; de ha több az Ezüst, nehe
zebben megy az elválasztás.

Az Arany igen elterjedt ásvány, csakhogy csekély mennyiségben. Talál
tatok eredeti fekhelyen különféle sziklafajokban elhintve vagy erekben kiválva 
(Magyarországban Selniec, Nagybánya vidéke; Erdély; Mexikó; Brazília); na
gyobb mennyiségben kapják azonban másodkori fekhelyén homokban, kavics
ban (Ural; Kalifornia ; Austrália).

Használják szépsége, ritkasága, igen nagy nyúlósága és azon tulajdonsága 
miatt, hogy a légen nem változik, ékszerekre, pénzre, nemtelenebb fémek s 
egyéb anyagok bevonására, díszítésére sat.

A tiszta aranyon kívül még a következő néven nevezett aranyásványok 
is ide számíthatók:

A. Elektrám (Ezüsttel); Verespatak, Altai, Peru sat.
B. Ball ódium-arany (Porperit); Brazilia. 10u/o Pd van benne.
C. Bhodium-arany. Kétes leírás (Del Rio).
D. Bizmut-arany (Maidonit). Találtatik Ausztrá

liában a Viktoria-arauykerülctben apró szemekben Quarc- 
bau, látszólag Hexaeder irányban hasad. Pirosasfehér, de 
a légen beíutamodik s végre fekete lesz. Könnyen olvad.
Au ütí*5, Bi 3ő-ő: K 1*5—2.

14. TERMÉS EZÜST. Szabályos, legkö- 
zönségesebben ocOoo, vagy 0. A kristályok aprók, 
torzúltak. Ikrek 0 szerint összenőve. Haj-, huzal 
moh-, agyar-, fa-, haló-, lemez- és tábla-idomú; 
hintett és vaskos. 37$. ábra.

Nem hasad: törése horgas. ív : 2*5—3. En
gedékeny, hajlékony, nyújtható. Töm : 10*1—11*1.
Ezüstfehér, néha sárgára, barnára, feketére fut
tatva.

t
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Vegye Ag; keverve több más fémmel ú. m. Cu, Au, Pt, Sb sat*
Nagyon el vau terjedve, de csekély mennyiségben. — Rendesen eredeti 

fekhelyen van sziklafajokban. Legjelesebb lellielyei Norvégia (Kongsberg) ; 
Peru, Mexikó, Sierra-Nevada; Szászhou (Freiberg, Joliaungcorgenstadt); Cseh- 
ország (Przibram, Joacliiinvölgy): Magyarország (Selrnec sat.). Telérásvány.

Ritkasága, fénye, szíue és légen változatlansága miatt használtaik pénzrey 
fényüzési cs tudományos czikkekre.

Pseudomurjia. — Ezüst alakjában előfordul Korargirit, Pirargirit, Argentit,
Stephanit.

15. TERMÉS RÉZ. Szabályos; 0, ooOcc, coO, 303, oo02 sat. 
A kristályok rendesen aprók s torzultak. Ikrek 0 szerint összenövő 
és csoportok. Haj-, huzal-, növény- és lemezalakú, hintett és vaskos. 
Cemenlréz réztartalmú bányavizekből válik ki, ha Vasat teszünk bele* 
Halmaz-alakú.

Nem hasad, törése horgas. I\ : 2*5—3; engedékeny és nyújtható* 
Töm : S*S—S*9. Rézveres, néha sárgára, barnára futtatva.

Vegye Cu rendesen tisztán: de olykor van benne kevés Ag, Bi,
Hg sat.

Találtatik kristályokban Szibériában, felső Magyarországban. 
Vaskos tömegeket csaknem mindenütt képez, hol rézérc van. Éjszak- 
Amerikában (Laké superior) találtak egy 200 tonna súlyú darabot, 
melyben ezüstpettyek voltak kiválva. Hevesmegyében (Recsk) (1S49) 
nehány mázsára menő darabokat találtak. New-Zealand Nelson vidé
kén hintve Serpentinben.

Használtat ik, mint a félnemes fémek egyike, magábau pénzre, hajók be
vonására, galvanotipiában, de különösen sok becses leguiát szolgáltat: sárgaréz, 
bronz sat.

16. TERMÉS HIGANY. Rendesen csüpesfolyó. Megfagyasztva (—10° C.) 
szabályos. Töm : 13*596. Fémfényű. Ónfehér. Nemátlátszó. Vegye Hg ; gyakran 
kevés Ezüsttel. 206. 1.

Találtatik Cinoberrel együtt erekben. Szepesin egyében (Szlana); Krainá- 
ban (Idria); Spanyolhonban (Almada); Kaliforniában.

Egy csekély részét teszi a kereskedésben előforduló Higanynak. Szepes- 
megyében néha egy*egy űrből 25—30 font termés Higany ömlött ki.

17. AMALGAM. Termen EziLstJ'oncsor. Szabályos, többnyire ocO. Ezen 
kivül vaskos, hintett és mint verődék, Alig hasad, s ekkor ocO irányban, 
többnyire csak törik, a törés kagylós. K:3—3*5. Töm: 13*75—ILI. Ezüstfehér.

Vegye kétféle Ag Hg2 (Af/36; He/64) és Ag Hgn (Ag 25; Hg 73.a).
Találják legszebben Bajorhonban (Moschellaudsberg). Ritkaság gyanánt 

Szlanán, Rozsnyón, Kongsbergen.
aj ARQUERITE. Ezüstfoncsor, de más arányban. Ag„ Hg. (Ag86'5; 

Hg 13'5) Szabályos. Töm: 10*8. Lágy, faragható. Arqueros (Coquimbo, Chili). 
Találtatik Barit, Eritlirin, Kén- és Chlorezüst társaságában.

b) KONGSBERG1T. Ag32 Hg, vagy Agnc Hg. Kristályokban.
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18. OLOM. Szabályos. Töm: 11*37. K:l*5. Pb. Vékony lemezek- és göm
bök. Alstonmoornál Galenitban. Mexikó Vera-Crnz Galenittelérben. Szibéria 
Arany- és Platina-mosásoknál sat.

19. ÓN. Négyzetes. Szürkés-fehér szemekben. Töm : 7*178. II: 2. Szibéria, 
Pennsylvania (Franconia), Ausztráliában (New South Wales) Pt Iridosmin Au Cu 
Kassiterit Korund társaságában, homokban.

5. PLATINA-VAS CSOPORT. Szabályos, részben romboederes (20—25).

20. TERMES PLATINA. Szabályos; ocOco kristályok igen 
gyéren, többnyire apró kopott szemekben.

Nem hasad. Tör : horgas. K : 4—5; engedékeny és nyújtható. 
Töm : 14—19 (2J—22). Fémfényű. Színe és karca világos acélszürke.

Vegye Pt; s mellette több kevesebb Vas, ír, Os, Pd, Bhodium 
sat. A vastartalmú Platina mágneses. Van nikeltartalmu Vasplatina 
is (Nizsni Tagilsk).

Előfordul másodkon fekhelyen homokban. Brazilia és Oroszhon (Uráli 
hegylánc) szolgáltatják a legnagyobb mennyiséget. Boraeo. Nyomai Erdélyben 
(Oláhpián), a Rajna homokjában, Irlandban.

Használják ritkasága, tűzben és légen változatlansága, végre azon körül
mény miatt, hogy a legtöbb vegyszer hatás nélkül van reá: pénznek, vegytani 
s egyéb tudományos szerekuek. Féuyűzési cikkek nem igen készülnek belőle, 
mert nincs az az élénk optikai hatása mint az arany vagy ezüstnek, Az ezüst, 
(kidolgozott) platina és arany becse egymáshoz körülbelül úgy áll mint 1:6: 15.

21. IRÍDIUM. (Platin-Iridium.) Szabályos. Apró szemekben a Platina 
kíséretében. Töm : 22*63—22*S4. Színe fehér. (200. 1.) Kein: 6—7.

22. IRIDOSMIN. (Sisserskit, Newjanskit, Haid.) Romboederes. Több
nyire szabálytalan alakú szemekben. Onfehér-világos acélszürke. Vegye ír, Os, 
Rli, Fe. — Ural, Brazilia. Platinával együtt találtatik. (209. 1.) 19*3—21*12. 
K : 6—7.

i

23. PALLÁDIUM. Szabályos. (Dimorf: hatszöges.) Platina kíséretében 
találják apró szemekben. Kern: 4*5—5; Töm: 11*3—11*8. Színe világos acél
szürke. Nyújtható.

24. ALLOPALLADIUM. Romboederes, apró hexagonos táblákban. Jól 
hasad, oP irányában. Palládium dimorf lévén, ez a második módosulata. 
Csaknem ezüstfehér.

25. TERMES VAS. Szabályos. Hasad O vág}7 coOco irányban ; 
táblás szerkezetű s a lemezek || 0 vagy ooOoo-rel. Tisztán kristályodra 
ritkán van; legtöbbnyire tömeges.

Termésvas kétféle van, földi és légi. Légi termésvas alatt azt 
értjük, mely olykor planétánk felületére tüzes meteor alakjában esik 
le. Ezen leeső meteorok-3-ielék: Meteorvas tisztán, meteorkő vassze
retekkel és meteorkö Vas nélkül.

A Meteorvas szövete kristályos, mi főleg úgy tűnik ki: ha egy 
csiszolt felületet salétromsavval étetünk, vág}7 magasabb hőfoknál 
befuttatunk. Az ekkor feltűnő kristályrajzokat (Widmannstátten ido
mok) a vastömegben kivált Schreibersit idézi elő (290. és 373. ábra).

Szabii József. Ásványtan. 23



354 1. TERMÉSELEMEK (1—25).

Tör : horgas. K : 4*5. Töm : 7*3—7*8. Vasszürke. Mágnesre 
erősen hat.

Vegye Fe; a földi Vas többnyire tiszta, néha szénnel s ritkán 
(Gross-Camsdorf) Ólom és Kézzel keverve; a meteorvasban ellen
ben jellemző a Nikel, mely igen ritkán hiányzik 3—30 pc.; valamint 
a 0 és P.

A zágrábi Siderit kémiai összetétele: Fe 83-29, Ni 11*84, Co 1*26. 
Mn 0*64, oldhatlan silikát 2-97=100-00.

A mezömadarasi meteorkő összetétele: Vas=lSTO, Nikel=l*45, lvo- 
0-05, Graphit=0-25. magnesia=23-S3, vasoxidul=4-61, manganoxidul= 

0-2S, timföld=3-15. Ca=l-S0, Na=2*34, K=0*50, kovasav 43*64. (Wöhlkr.)
Földivas lelőhelyei Tliüriugia (Gross-Camsdorf); Mülilhausen vaskéncg- 

konkrecioban; Brazilia; némely Bazaltban hintve, Mosszer, Auvergne lávában; 
Csehország Chotzen táján Plánerben; legnevezetesebb azonban Disco grönlandi 
szigeten Ovifak táján talált és valószínűleg Bazaltból kimállott sok Termés 
vas, ezen darabok némelyike 500 mázsát is nyom; de igen mállékony.

balt =

a) Awaruit nikeltartalmu Vas fordul elő New Zeeland déli részében ser- 
pentinesedett Peridotit kőzetben.

b) Siderazot Etna eruptiói terménye (1874) mint igen vékony lávaburok 
(N 9*11 4-Fe 9-89). Ez az összetétele a mesterségesen kapott vasnitridnek. 
(Fréíiy.)

Meteorvas vagy 136 lellielyről ismeretes, de csak kilencnek fcudatik esés
ideje, s ezek közt legrégibb s legnevezetesebb az, mely 1751-ben Zágráb mel
lett Hrasinún esett le. Súlya 70 font; jelenleg Bécsben van a cs. udvari ásvány
kabinet gyönyörű meteorit-gyűjteményében.

A tisztán Vasból álló tömegeken a Siderítcken kivül vaunak olyau me
teorvasak is, a Siderolitek, melyek Vas- és kőásványból állanak, a Vas ezekben 
mint szivacs fordul elő s az űrökben Olivin, vagy Olivin Enstatités Angit van; 
a Vas itt is olyan összetételű mint a tiszta vastömegnél, s étotés által ki
tűnik a sajátságos szerkezet. Siderolit eddig vagy IS ismeretes.

Van továbbá meteorvas meteorkövekbon Aerolitokban is alárendelten, úgy 
hogy a köá8ványok elegye az uralkodó s ezek űrjeit tölti ki a Vas, mely össze
tételre nézve szintén olyan mint a nagy vastömegek.
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Ismeretes végre a meteorköveknek egy kis osztálya, melyben fémvas 
alig van vagy épen nincs; sőt ezek között van nehány, melyben széneny és 
földviasz-féle hidrocarbou-vegy fedeztetett fel. Kába, Debrecen mellett 1857. 
April 15. volt az első, melyben Wöhler orgános vegvet (ozokerítfélét) talált. 
Később megvizsgálták íi hasonlókat ugyanazon eredménynyel. Az ide tartozók 
között a Alais, Aerolit gyúlékony és bitumenes szagot áraszt; víz belőle Mg, 
Ca, Na és K sulfátot húz ki.

Meteor-kövek gyakran hullanak; meteorvasak ritkábbak s 1852-ben Mező- 
Madarason (Erdélyben) hullott dörgés kíséretében sok kisebb nagyobb darab 
meteorkö, melyben vasszernek vaunak. lSGG-ban Knyahinyáu Üngmegyében 
volt nagyszerű meteorkő-hullás. A legnagyobb darab 6 mázsa, ez Becsben van. 
A második nagyságú 82 font, a m. nemzeti Múzeumban van, az apróbbak 
közül az egyetemi ásványgyűjteményben vau vagy SO darab. Meteorkőesésnek 
igen sok helyt voltak már szemtanúi, meteorvasnak ritkán. Ellenben oly me
teorvas, melynek eséséről adatunk nincs, gyakran találtatik, ilyen a Magyar n. 
Múzeumban a léuártói (Sárosmegyéből), az árvái, ilyen a szibériai (Pallas-féle), 
ilyen van Brazíliában sat.

Bonfin említi, hogy 1459-ben Miskolcnál 5 darab emberfejnyi meteorkő 
esett le. Hogy hová lettek, nem tudatik.

A meteoritekben valami új elemet eddig nem találtak: a földi elemek 
közül 24 fordul elő, még pedig a közönségesebbek; Ezek részint olyan ásványo
kat képeznek, melyek a föld összetételében is részt vesznek (u. m. Oliviu, 
Eustatit és Bronzit, Diopsid és Angit. Amphibol, Anorthit és Labradorit, Mag- 
uetit és Chromit, Pirrhotit, Breunnerit, Gyémánt), részint olyanokat, a minők 
a földi ásványországban nem ismeretesek (ilyenek a Vas és Nikel különféle 
legurája, mire a Földön eddig csak az Awaruit emlékeztet, továbbá a Schreibersit, 
Troilit, Oldhamit, Osboruit, Daubréelit, Asmanit, Maskelynit, Peekliamit).

A meteoritekre nézve legjelesebb gyűjtemények a bécsi és a londoni 
(Brit Museum); amott vagy 360, emitt vagy 3S0 szám van. Becsben a vasda
rabok többnyire csiszolva és etetve vannak, iigy hogy a jellemző tulajdonságát 
a meteorvasakuak az u. u. Widmaunstatteu-féle rajzokat tisztán láthatni rajtok. 
A gyíijtomény 36,000 frtra van becsülve. Legbecsesebb darab benne a zágrábi, 
becsára 10.00)0 frt.

1

1

n. SULFIDOK. SELENIDEK, TELLUKIDOK, 
ARZENIDOK. ANTIMONEDOK.

\;;
A. Félfémek (negatív elemek) Sulfidjai, Selenidjei, Telluridjai,

Antimonidjai.
B. Fémek (pozitív elemek) Sulfidjai, Selenidjei, Telluridjai,

Arzenidjai, Antimonidjai.

A. A félfémek:
Arzén, Antimon, Bizmut, Molibden, Sulfidjai, Selenidjei, Telluridjai.

1. REALGAR CSOPORT. RS. Monoklin (26).

26. llEALGAR. Arzensulfid. Egyhajlású; a :b :c=1*4403:1: 
0*9729. fi (a ferde szög) = 66° 5' (Marignac). 100 AH0 = 52° 47' 
001 A10t=40o22Vo', 001 A011=41° 39'.

í

í 23*



356 II. SULFIDOK, ARZENIDOK . . . (26—108).

,974. ábra, ooP(Jl/), Soo(n); oo3?2 (i), 
1=113 16 A kristályok rövid vagy hosszú Osz- 

S lopok, egyesek vagy csoportosak. Vas
kos, hintett; kéreg, verődék. Elég jól 
hasad a bázis és a ferdátló irányában, 

2 az Oszlopéban roszúl. Tör : kagylós, 
egyenetlen, szálkás. K : 1*5—2; lágy. 
Töm : 3*556. Áttetsző. Zsírfényű. Haj-

M:M= 74° 26'
1

P : M = 104 
P: 1 = 109 43 
P : n = 156 I 
n : n = 132

M / 7 M

374.

nalpiros-narancssárga: karca narancssárga. 
AsS (As70'l; SW'9.)
F. e. könnyen olvad; világos sárga lánggal és szürkés fehér füsttel ég 

s elillan. Zárt üvegcsőben átlátszó veres lengületet ad; nyíltban arzensav feliér 
lengületet. és kénessav-gőzt. (261. 1.)

Ezüst- és ólomércekkel telérben legtöbbször együtt az Anripigmenttel: 
Felsőbánya, Kapuik, Tájóva (Besztercebánya mellett): Moldova (Krassó megye) ; 
Erdély (Nagyág); Csehország (Joachiiusthal); Szászhon (Sclmeeberg); Harz- 
liegység; Sveic (Sz. Gotthard; Dolomitban). Solfatara Nápoly; Vezúv.

A termés Kealgárt, ha nagyobb mennyiségben találtatik, szintúgy mint. 
a mesterségest használják festéknek és tüzjátékban.

Pseudomorfia. Bealgár elváltozik már a világosság hatására is Auripig- 
mentté (As2Ss) és Arzén itté (Aa,On).

2. ANTIMONIT CSOPORT. R2Sn. Rombos (27—33).

27. AUBIPIGMENT. Arsensesqtimil/id. (Orpiment, Operment,. 
gelbes Bauschgelb). Eombos.a: b : c=0j60304:1 : 0*67427. ooP2 (u),

Poo (o), ooPco (s). 375. ábra. A kristá
lyok egymáson átnőve vagy csoportosan, 
de ritkán jól kiképződve: szőllőded, ve- 
séded, csepköves alakok; vaskos, leveles 
tömeg, hintett. Kisátló irányában jól ha
sad. K: 1 *5—2; lágy, vékony lemezkék
ben hajlékony. Töm : 3*4—3*5. Zsírfényű.

u:u= 79° 20' 
s = 140 20 
u = 83 37 

o : o = 96 23

u

375.

Színe és karca citrom-narancssárga. 
As,S;}. (AsfíO'QO; S39-10.)
F. e. könnyen olvad, fehér-sárgás lánggal ég, elillan szürkés füst-alak

ban. Zárt üvegcsőben átlátszó sötét-sárga lengületet ad (261. 1.).
Tajova (Besztercebánya mellett), Kapuik, Felsőbánya, Moldova; Tirol 

(Gipszben); Sz. Gotthard (Dolomitban); Vulkánok közelében. Hasonló körül
mények közt mint a Bealgár. A termés Auripigmentet épen úgy lehet hasz
nálni, mint a mesterségest festékre és tűzijátékra.

DIMOEFIT (Scacchi) Solfatara fumarolából parányi narancssárga kris
tályok gyémánt-fénnyel, szintén ide vehetők.

28. ANTIMONIT. Antimonsesquisulfíd. (Dárdkéneg, Stibnit, 
Grauspiessglanzerz, Antimonglanz). Rombos. a: b : c = 0*99257 :1: 
1 *01788.100 A110=44° 47' 11", 001 A101=45°43'16",001 A0U = 
45° 30' 28". ooP, P. Az ismert alakok. nagyon felszaporodtak, ma-



357A. 2. ANTIMONIT-CSOPORT. (27—33).

már 85-re megy azok száma, melyek közül 30 japáni kristályokon 
fordul elő. Leggyakrabban hosszú, vékony s igen törékeny sugaras 
oszlopokban van kiképződve (376. ábra, Kapuik), úgy szintén vas
kosan, hintve. Szemcsés, tömött, rostos. A kristályok mérsékelt nyo
mással hajlíthatok.

Igen jól hasad a kis átló irányában. K : 2; lágy. Töm : 4*52— 
4*62. Pémfényü. Színe és karca ólom acél-szürke. Az elektromosságot 
nem vezeti (205. 1.).

Sb.2S;{. (Sb 79.il; S 27.23). Néha Au Ag is van benne.
Gyertyalángnál megolvad. F. e. szénen igen könnyen olvad, fehér füstöt 

ereszt, a szenet fehér porral lepi be, s ha tiszta volt, egészen elillan.
Felsőbányái Autimouit S 28*25, Sb 71*84, Fe 0*11 (Loczka).
Magurkai « S 27*60, Sb 69*87, Fe 0*11, Pb 2*25. Cu 0*32, 

Quarc 0*77=100*72 (Loczka).
Legszebb kristályokat kapjuk 18S2 óta Japánból (déli Japán szigete 

Jaegimeken Kannaizu (Shikoku), Kosaiig hegység), hol régi bányászat van, s a 
kristálycsoportokat a benszülöttek virágcserépbe helyezve szoba diszitésül hasz
nálják. Ezen kristályok néha több decimeter hosszaság mellett aránylag vastagok 
(nemzeti múzeumban van 3 dm. bosszú és 3 cm. vastag kristály); igen erősen 
fénylők és a végen felette alakdusak. Ezen japáuiak hasoulítkatlanul szebbek, 
mint előbb a legszebbeknek tartott Felsöbáuyaiak vagy Kapnikiak, melyek nem 
ritkán fiatalabb képzödésü Barittal fordulnak elő (245. 1.). Szolgáltat kvistályo-

í
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:i58 II. SULF1D0K, ARZEX1DOK . . . (2<i—10S).

kát azonkívül Selmec, Körmöc, Modor, Magurka, Vercsvágás (Opállal s Kiállt
tal) ; Harzhegység, Comwall, Borneo, Telérben a legkülönfélébb kőzetekben.

Használják az Autimouium criulnm készítésére, mi nem egyéb, mint 
kiolvasztott Antimonit. Ezt lőkupagba K.JCl._.0(.-val keverve, — papirra mázolva 
s kicsiszolva acélsziu utánzására, — végre a fémantimon (a regulus antimonii) 
kiviilasztására fordítják.

Rcudomorfia. Léghatása következtében lehet belőle Kermesit, Valentinit, 
Antim onokker sat. (249. 1.).

METASTIBNIT egy amorf téglaveres Antimonit kovasavtufán Cinna- 
barittal és Arzensulfiddal, Nevada (Steamboat Sinings).

29. BIZMUTIN1T. Bizmutkéneg. (Bizmutsesquisulfid,'Wismuthglanz.) Rom- 
bos. Tűs kristályokban; vaskosan ; leveles vágj- szálas. Jól hasad a kisátló — 
kevésbé a uagyátló — roszni oP és ooP irányban.

K : 2. Töm : 6*4—6*5. Fémfényü. Ólomszürkc-ónfehér.
Bi„Sn. — Gyertyánál megolvad. F. e. elillan.
Rézbányán (BiSO.oo ; S1S.2hJ ; Oravieán (Bi74.sr,: S19.it); (Fe Cu Au 

Pb). Szászhonbau.
BOLIVIT. Bizmutosisulfid. Bolívia. (Kétes.)

30. GUANAJUATIT. BLSen. Rombos. Tűs kristályok, rovatokkal; vas
kos : szemcsés, leveles rostos. K : 2*5—3*5. Töm : 6*25—6*62. Fémfényü; kékes
szürke. Mexikó, Gnanajato mellett Santa Catarina bányában. Termésbizmui és 
Pirittel együtt.

• 31. TETRADIMIT. Tellurbizmut. Romboederes. c=l*5S71 ; 0001/^1011 =
öl° 225 a'. Legközönségesebb összalaklat 3R, oR. Többnyire ikrekben. — R lap 

szerint összenőve. (377. ábra.) oP irányban igen jól hasad.
K : 1*5—2. Töm : 7—7*6. Hala vány acélszürke.
Vegye Bi és Te változó arányban és kevés S. Bi„ (Te S)s. 

(2Bi> Tea-fBi2 S3. Loczka.)
Találtatik nálunk Zsubkon (Selmec mellett) (S 4*18; 

Te 34*75; Bi 59*77. Fe = nyomokban oldhatatlan 0*16=9S.S6 
(Loczka Töm : 7*58), és Rézbányán S 4*08 ; Te 36*43 ; Bi 58*63; 
Fe 0*19; Cu 0*04 = 99*37 (Loczka.), Oravica, Norvégia, E. Ame
rika (Virginia, N. Carolina, Arizona sat.).

32. JÓSÉIT. Tellurbizmut. Lemezes tömeg, jól hasad; hasonlít a Tetra- 
dimitliez. Töm: 7.921—7.93a. Acélszürke. Lágy, törékeny. Bi., (Te S Se),. /Bi79.\b»; 
Te 15.22; S3.iö ; Sel.**). Nyilt csőben kénes füst fejlődik, azután TeO„, végre 
Se szag. Brazília, Minas Geraes tartomány San Jósé szemcsés Mészben.

33. WEHBLIT. Ezüsttartalma Tellurbizmut. (Régi neve Molibdensilber, 
Pilsenit.) Lemezes tömeg; igen jól hasad. K.: 1—2. Töm : S.S7—-8.44.. Erősen 
fénylik. Világos acélszürke. Vékony levelei kissé rugósak. Kémiai összetétele : 
Bi 59.47 ; Te 35.47; Ag 4.37; FeO.29; S —= 99.oo. (Sipőcz a budapesti egyetemi 
példányból kapott anyag után.) Börzsöny, Hontmegye. Telérben. — íí,eu ritka.-

3. MOLIBDENIT CSOPORT. RSa. (34).

34. MOLIBDENIT. Molibdcnkcneg. (Molibdenglanz, Wasserblei.) Hat
szöges? rendesen vaskos, leveles. Jól hasad oP irányban. K: 1—1*5; lágy- 
hajlékony; tapintata sikamlós. Hasonlít Graphithoz, de az elektromosságot oly 
jól nem vezeti (205. lap). Töm : 4*7—4*8. Fémfény. Vereslő ólomszürke. Karca- 
papíron szürke, porcellánon zöldes.



35915. a. DISERASIT-CSOPORT. (35-41).

MoS.. (Mo68.02', S40.v); kevés S, Fe203, SiO„. — F. c. platinaesipesz- 
ben a lángot sárgazöldre festi. Platinakanálban salétrommal eldurran,

oldat átszűrve, sósavval savítva, ha rezet
a mara

dék nagyrészt felolvad vízben, s az 
teszünk bele, kék lesz.

Többnyire fészkekben vagy hintve kristályos régi kőzetekben. — Bihar- 
megye (Rézbánya); Salzburg (Rathausberg); Csehország (Schlaggonwald, Zinn- 
wald); Szászhon (Ehrenfriedersdorf, Altenberg); Svédhon ; Norvégia; Skotia.

Használják kék festék készítésre; acél csiszolásra sat.

B. Fémek:
Sulfidjai, Selenidjei, Telluridjai, Arzenidjei, Antimonidjai.

a. Sulfobázok; b. Monosulfiüok; c. Közbülső vegyek; d. Disid- 
fidok, Diarzenidok sál.

a. Sulfobázolc. Diskrasit csoport. (35—41).
35. DISKRASIT. Antimonczüst. (Dárdezüst, Stöchiolith. Spiesglassilber.) 

Rombos; a: b: c = 0*5775:1: 0*6718. A csúcsélek 131° 42' és 91°; ooP 120° 
körülbelül. A 878. ábra a kővetkező üsszalaklat szintes vetülete; ocP, ooPoo, 
oP, 2Poo, P, 1 '2P. (Miller.) Ikrekben is fordul elő, (ikersik 00P, az alak csilla
gos, pseudohexagonos), valamint szemcsés, leveles tömegben.

m : m 120° 0' 
m : a = 120 0 
c : p = 126 40 
c : z = 146 7

c : y = 126° 40' 
y : y — 132 42 
z : z = 147 38

Kein : 3*5—t. Töm : 9-44—9*85. Fémfényü. Színe és karca üdén ezüstfehér. 
Ag..Sb. (A(/78; Sb2é.) Telérben Badeu (Wolfach), Harz (Audreasberg), 

Dauphiné (Allemont), Bolívia, Zsarnóca mellett Pila.
36. HORSFORDIT. Hczantiwon. Cu0Sb. Csak vaskosan ismeretes. Ezüst- 

fehér a fristöreten, de fényét hamar veszti, törékeny. Törése egyenetlen. 
Kern : 4—5. Töm : 8*812. Kis-Ázsiában Mitilene szomszédságában jelentékeny 
tömegben.

37. DOMEYKIT. Arsenréz (Condurrit). Veséded, szölöded. K : 3—3*5. Töm : 
7*2—7*75. Cn,,As. (As-28*3, Cu 71 -7). Onfehér, sárgás. Chili, Cornwall. Ezen utóbbi 
leihelyről van a Condurrit, az nem homogén auyag, hanem keverék; néha iigy 
látszik mintha Domeykit keveréke volna arzenessavas- és kénrézzel.

Orilcyit is ide vehető (Cua Fe)2 (As Sb)2. Acélszürke üdén, veresbe ha
jolva. Karca sötétszürke. K : 5*5. Töm: 7*3—7*4” Felolvad légenysavban. Burma.

38. ALGODONIT. Aracnréz. Cu0 As. (Ou83.no, AslG.n3, Ag0.n 1), (Chili). 
Kristályos kéreg, vagy vaskos. K : 4. Töm : 7.02. Fémfényű, fénylő; de a légen 
fényét elveszti. Acél-szürke, csiszolt lapon ezüstfehér. Nemátlátszó. Coquimbo 
Chili ezüst bányában. Laké Superior. Egyesült-Államok.
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39. WHITNEYIT. Arsenrez (Darwinit). Vaskos, kristályos, aprószemű. 
K : 3.5. Töm : S.4—S,o. Sötét, lel fém fényű. Karcolva erős fémfény, de csakhamar 
elvész. Vereses. Cu„As. — CuSS,so, Asll.oi és A<j. Michigan (Iíoughton) be
vonva Rézzel.

40. CHILÉNÉL'. Bizmuteziist. Amorf, szemcsés. Lágy. Ezüstfehér, de 
sárgára fakul. Ag.Bi. (Af/86.2; Bll3.fi). San Autonio bánya* Copiapo, Chili.

41. STÜTZIT (Tellursilbcrblende). Hexagonos vagy pseudohexagonos. 
A nagyon módosult kristályok emlékeztetnek a Discrasit, de meg a Chalkocit 
kristályokra, és lehetnek hasonlókép roiubosak vagy pseudohexagouosak. A lapok 
legtöbbször fényesek vagy szinteseit rovátkoltak. Színe ólomszürke, veresbe 
hajolva. Törése egyenetlen. Ag,Te. (Te 22'ö, A;/ 77*ő = ÍOO’O). Valószínűleg 
Nagyág. A meghatározást Schrauf a bécsi muzeum példánya után tette. Quar- 
con van fennőve Arany és Hessit társaságában.

1). Moi>osuffi(lol,\ — seleiiiclel,\ — tellurvlok sat.
1. Galenitcsoport. Szabályos, teljes.
2. Chalkocit csoport. Dombos.
3. Splialerit csoport. Szabályos, feles.
4. Cinnabarit-Wurtzit-Millerit csoport. Hexagonos és rombo-

ederes.

1. GÁLÉNIT CSOPORT. RS. Szabályos, teljes. (42—53.)

42. ARGENTIT. Ezmílzéiieg. (Üvegére, Silberglanz, Glaserz, 
Weichgewáchs, Argiros.) Szabályos: ooOco, 0, 000 és 202, a kristá
lyok torzúltak; penetrációs ikrek, lépcsős csoportok, haj-, huzal-, 
agyar-, háló-, fa-, lemez alakok: vaskos, kéreg, hintett.

Alig hasad 000 és 00O00 irányban. Tör: egyenetlen, horgas. 
K : 2—2*5; faragható-hajlékony. Töm : 7*20—7*36; 7*296 (Freiberg). 
Fémfényü. Sötét ólomszürke. Karca fényes.

Ag.,S. AgSo, S15. — F. e. duzzad, kénessavszagot fejleszt; 
hosszabb fúvás után ezüstszem marad vissza.

Selmec, Körmöc, Rézbánya; Freiberg (Szászhon); Annaberg, Joachims- 
tlial (Erzgebirge); Nevada (Comstock lode), Arizona, Mexikó, Peru.

Telérben. Egyike a legjobb ezüstérceknek. A régiek apró szobrocskákat 
s más tárgyakat faragcsáltak belőle.

JALPAIT réztartalmú Argentit. (AgCuT.S = 3Ag.,S.Cu,_.S. Faragható. Fe- 
ketés ólomszürke. Jalpa, Mexikó.

Akanthit (57.) szintén Argentit lehet torzult kristályban, rombos sirne*

43. HESSIT. Tellurezmt. (Tellursilber.) Szabályos. A nagyon ritkán jó 
kristályokon (Botes) felismerhető ocOoc, 00O, O, 20, 20oo, 30oo, 202 (ICrennkr). 
A kristályok erősen módosultak, torzultak. Koszul hasad. Vaskos tömött, szem
csés. K : 2*5—3. Töm : 3*31—8*45. Fémfényű. Ólom-acélszürke. Kissé nyújtható.

Ag./Te; Ar/()2.n; Tc37.2; ezenkívül Arany, kevés Vas sat. A botesi (Ag 
Au),Te. Te 37*77, Ag 61*52, Au 1*01, Fe nyom. = 100*30 (Loczka). — F. e. 
nyitott csőben megolvad. Szénen verődék képződik, könnyen golyóvá olvad. 
Szódával ezüstszemet ad. Botes (Zalatlma), Nagy-ág, Rézbánya; Szibéria, Chili.

tr iával.



361B. b. 1. GÁLÉNIT-CSOPOHT. (42—53).

44. PETZ1T. Telluraranyezüst. A Hessittől a nagy aranytartaloinuál 
lógva tér cl. (AgAu)„T. A11I8.20, AgíG.Tc, Te.34.08, Fe, Pb, S (Pktz). K : 2*5—3. 
Töm : S*7—9*02. Acclszürke-vasfekcte. Karca vasfekete. Törékeny. Előfordul 
mint a Hessit. Nagy-ág. Colorado, Califomia.

45. GALENIT. Ólomkéneg. (Ólomfényle, Bleiglanz.) Szabályos ; 
ocOoo, 0, 00O. Kristályok nem ritkák; ezek között gyakori a közép- 
kristály (10. 1.). Ikrek Ö szerint (482. ábra, 94. 1.) átnőve, de ránőtt 
ikrek is ismeretesek. Olykor vázas kristályokban van kiképződvé. 
Vaskos, hintett; szemcsés, tömött.

Igen jól hasad coOoo irányban. K : 2*5—2*75; lágy. Töm : 7*4— 
7*6. Fémfényü. Tisztán ólomszürke ; karca szürkés fekete. Thermo- 

* elektromossága pozitív (Sardinia. Töm : 7*428); de negatív is Pribram. 
Töm: 7*575).

PbS; lJb86.w, $13 az ; néha kevés Ag, C11, Zn, Se, Cd, Sb, Bi, Au.
F. c. Zárt üvegben gyakran pattogzik; nyitott csőben kénes füst fejlődik. 

Szénen megolvad, kénessavgőz elszáll s ólomszem marad vissza, mely körül sárga 
verődék képződik. Légeuysavban felolvad s kénsav lecsapja fehér színnel.

Seimec, Nagybánya, Bodna. Kapuik, Felsőbánya. Krassómegye (Rézbánya, 
Dognácska, Szászka); Csehország (Przibraraban Stcinwannit név alatt egy olyan 
Galenit fordul elő. mely az Arzén és Zink kénvegyével van, fertőztetve); Szász- 
hou (Clausthal Pdciscliircif szintén Zn(2*220/o) tartalom); Észak-Amerika (Mis
souri, Illinois, Gonza Wisconsin, California, Nev.ada, Arizona); Ausztrália. Telé- 
rekbeu elterjedt ásvány; a telérek különféle kőzetben vaunak : Magyarországban 
legiukább Trachitbau, Csehországban Agyagpalában, Szászhouban Gneiszban, 
Spanyollionban Gránitban sat.

Használjál: nagyban mint ércet az ólom kiolvasztására; nálunk és Cseli- 
•országban ezüstöt is szolgáltat.

PseudomÖrfia. — Leggyakrabban lordul elő a Galenit alakjában, Cerus- 
sit, azonkívül Miuium, Anglesit, Piroraorphit. Wulfenit, Tetraedrit, Diallagit, 
Quarc, Limonit, Pirit és Calamin. 249. 1.

Huascolit zinktavtalmú Galenit. Huasco (?), Cuproplnmbit (AUsonit j vas
kos. Cu2S. 2PbS. Chili (?).

46. ALTAIT. Tellurálom. PbTe, kevés Ezüsttel., Szabályos. 0. Rendesen 
vaskos. Hasad coOoo irányban. K : 3. Tora : S*1G. Ónfehér sárgára futtatva. 
Vágható. Altai (Savodiuski) Hessittel. California, Colorado, N. Carolina.

Henryit, nem tiszta Altait. E.-Amerika.
47. CLAUSTHALIT. Sclcnólom. (Tilkerodit, Kobaltbleierz.) PbSe. Ph70.^; 

*S>Pó’.ii; CoO.ár,. Az Ólmot gyakran Ag helyettesíti. Szabályos; vaskos. Szemcsés 
Galenithez hasonlít. K : 2.r,—3. Töm : l.o—S.8. Harz (Chausthal, Tilkerode az 
ide valóban Co 3.14); Szászliou. Spanyolország.

48. NAUMANNIT. Sclenczüst. Ag2Se és kevés Pb. Afi60.no; Se29.na; Pb4.*i. 
Szabályos. 00O00, s enuek irányában jól hasad. Vaskos szemcsés, vékony 
lemezes. K: 2.o. Töm : S. Fémfény. Szín és karc fekete. Harz (Tilkerode); 
Mexikó (Tosco).

49. BERZELIAN1T. Selenréz. Van benne kevés Ag, Fe, TI. Deudrites 
kéreg. Lágy. Ezüstfehér. Töm : 6*71. Karca fénylő. Svédhon, Harz. Lchrbach 
közelében.

■v.

, 50. LEHRBACHIT. Selenhiqanyólom. Vaskos szemcsés. Töm : 7.804—7.n*.
•Ólomszürke-vasfekete. Törékeny (PbHg)Se. Tilkerode Pb55ju, HgKi.94, Se24.*r, 
néha S és Fe2Oa. Harz mint Clauathalit.

te
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51. EUKAIKIT. Selenrézeziht. iCuAgLSe. Agé2.73; Cu2ő.30; Sc2Sm. Vas
kos, fémfényü, ezüst fehér- ólomszü rke, faragható. Kém : -2*5. Töm ; 7*50. Svédhon 
(Skrikernm), Serpentiuben mészérhen. Chili (Copiapo). Atakama.

52. ZORGIT. SelouHomrez. /Selenkupfevblei, Raphanosmil.) Vaskos szem
csés, mint Clausthalit. Fémfónyü. Olomszürke. Karca sötétebi), Törékeny. K : 2.:,, 
Töm : 7—7.5.

(PbCujSe. Tilkerodei Pb 1-7.43, Culö.ir., Se84.2G, Agl.20, Fe.,0... Az arányok 
változók. Együtt találni a Clausthalittal, Harc. Thuringia. Argont ina.

53. CROOKESIT. lieztluilhumseleHuL Vaskos, tömött. Fémfényü. Olom
szürke. Törékeny. K : 2.5—3. Töm : 6.ou (CuTlAg^Se. — Cu46.ii ; 2715.85; 
Se33.27; Affl.44. Könnyen olvad. A lángot erősen zöldre festi. HC1 nem, 
HNOn-ban felolvad. Skrikernm. Norvégia. Az előtt Berzelianitnak (Rézselen) 
tartották.

AGÜILARIT. Eziistsul/oseloiiá. (Ag.^S. Ag^Se) és a Galenit csoporthoz 
veendő. Szabályos. 00O váz. vagy torzult kristályok. Nem hasad, a törés horgas. 
Faragható. K : 2*5. Töm. 7*n$(i. Fémfényü, vasfekete. Guanajuato Mexikó.

2. CHALKOCIT CSOPORT. R. S. Rombos (öt—57).

54. CHALKOCIT. Rézkéneg. (Rézfény, Redruthit, Kupferglanz, 
Knpferglas, Chalkosin, Ciprit, Digenit, Carmenit).

Eombos. a : b : c=0*5S22 : 1 : 0*9701. oP($), 00 P (0), ooPco (p)y 
VaP (a), ”/sP (e). A kristályok vastag táblák egyesen vagy csoportosan. 
370. és 380. ábra.

0:0 = 110° 35' 
a : a = US 20 
a : a' = 05 40 
a : o = 122 50 
e : p = 122 54
p:o =120 12

Ikrek 00p, vagy VaP szerint összenőve. Többnyire vaskosan,, 
hintve. Alig hasad 00 P szerint. Tör: kagylós — egyenetlen. K: 2*5—3; 
lágy-faragható. Töm : 5*5—5*8. Fémfényü. Sötét ólomszürke. Karca 
hasonló és néha fényes.

CiioS; Cu79.50, *S19.oo, FeO.10; mellette néha Fe, Ag.
F. e. zárt csőben semmi lengületet nem ad; szénen könnyen golyóvá 

olvad, forr, izzó cseppeket hány és kénessavszagot fejleszt. Ha tiszta, gyertya
lángnál is megolvad. Légenysavban kénkiválással olvad fel.

Kapnik, Bánság (Dognacska, Szászka); Cormvall; Szilézia (Kupforberg, 
Rudelstadt); Tirol (Schwatz); Szászhon (Freiberg); Szibéria; Észak- Amerika; 
Egyesült államok, Canuda.

Használják réz-kiolvasztásra.
Pseudomorjia: Rézkéneg, Eruboscit, Covellit, Melakonit.
Elváltozás által az anyagot nélia Covellit járja át: ilyen a Digenit 

(Thuringia, Szászka); Carmenit (Carmen sziget Califoruia). Harrisit~Chalkocit 
és Galenit keveréke (Tennessee).



B. b. 3. SPHALERIT-CSOPORT. (58—65).

55. STROMEYERIT. Ezihtrczkéncy. (Silberkupferglanz.) Rombos, hason- 
alakú 54*. Chalkocittal. Kristályok ritkák,' rcncleson vaskos hintett.

K ; 2*5—3; lágy-íaragható. Töm : 6*15—6*3. Fém fényű. Sötét acél-szürke.. 
Karca fénylő. Vegye i CuAg^S; néha kevés Fe. (Rudelstadti): Ay52.«, Cu30m, 
Slő.02, FeO.24. Zárt csőben megolvad, de leugületet nem ad; nyílt csőben kénes 
füst száll cl. Szilézia (Rudelstadt); Szibéria; Chili, Mexikó, Colorado, Arizona.

56. STERNBERGIT (Frieseit). Eziistvaskeney. Roinbos. P (/), oP (a) 
ooPoo. Középéi 118° 0', keresztmetszet 110° 30'. 3S1, ábra, A kristályok a 
Véglap oP túlnyomóságánál fogva táblaalakúak. Ikrek ooP 
szerint összenőve. Halmazalakú és vaskos. K: 1—l.s. Töm :4.sis.

Ag2Fe4Sfl=Ag2S+3FeS+FeS2. S30-0. Ag33-2. Fe36*0. —
Barna, kékes, hajtható, faragható. Papíron fog. Csehország.
Szászhon. Steplianit- és Pirargirittal.

ARGENTOPIRIT (Argiropirit). Eziistvaskéncy. (Silberkies.) Audreasberg. 
Rombos, de pscudohexagonos az ikerképzödés ismétlődése folytáu (Schrauf). 
Fémfényű. Acélsziirke-ónfehér, hamar fakul. Törékeny. K : 3*5—t. Töm : 4**1S.

57. AKANTHIT. Rombos. Karcsú hegyezett Oszlopok. Nem jól hasad. 
K : 2—2.r». Töm : 1.2—7.3. Vasfeketc. Faragható. Ag2S (S 12'9. AySl'í). Joachims- 
thal Quarcou, Pirit, Argentit és Calcittal. Freiberg (Himmelstiirst) Argentit és 
Stephanittal. A 4-2. Argentithoz méretei után igen közel áll.

DALEMINZIT. EziMéncy (Ag2S). Rombos, de nem egyezik az Akau- 
thittál. Kurta Oszlopok. J.eliet pseudomorf Steplianit után. Freiberg (Himmel- 
fahrt), Argentittál.

381.

3. SPHALERIT CSOPORT. RS. Szabályos feles. (58—65.)

58. SPHALEBIT. Horgkéneg. (Zinkblende, Cleiophan (a világos, 
csaknem fehér), Marmatit (a vas tartalmú), Marasmolit, Przibramit 
(a Cd tartalmú), Christojihit, Bakiit.

0 303Szabályos,' feles; ~ ,----- ; oo 0(P);

382. ábra egyik jellemző összalaklata.
Ikrek gyakoriak 0 lap szerint összenőve, de , p 
legtöbbnyire torzultak. A 383. (vagy 1S4) (\<y/
ábra ikerképzödés két Bombtizenkettös által. \ /yV P 
(162. ábra S7.1.)

Vaskos, szövete szemcsés és ritkán szá
las. Néha szöllőded, görbén-kérges. (Schalen- 
blende.) Igen jól hasad ooO szerint. K : 3*5—4; rideg. Töm: 3*9—4*1. 
Zsir-gyémántfény. Áttetsző. Barna, fekete, sárga, zöld, fehér. Elektro
mosságra nézve rossz vezető (205. L). ZnS; 2hG6*s4, S33-gg. A Zn egy 
részét olykor Fe (0—18%) vagy Cd (0—3%) helyettesíti; esetenkint 
Mn Hg Pb Sn In Ga TI találtatott benne.

^ ; (//); ~Ooo sat.

P\

3S2.

Zn 8 Cd Fe
1. 65-24* 32-79 1-52 0-4*7 Selmec. (Sipőcz).
2. 52-10 33-49 1-81 12-19, Mn 0-37. Rodna (fekete). (Sipőcz).
3. 63-76 33-47 0*14 1-37, Mu 1-56, Pb 0-06, Sb 0-0S, Pb, As nyoma.

Töm: 4*06. Nagyág. (Sipőcz).
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F. e. zárt csőben pattogzik. Szénen nem olvad meg; verődéket ad. mely 
forrón sárga, hidegen fehér. Sósav feloldja hidrothion-fejlesztéssel: kevés Alii
mon ez oldatból lecsapja, több ismét felolvasztja.

Selmec, Körmöc, Nagybánya, Kapuik, Biudl (Igló mellett). Bánság, 
Nagyág, Rodua, Csehország, Harz, Ciunberlaud, Missouri, Wiskonsin, Jowa, Illi
nois sat. Gyakori ásvány. Használ tátik zink és zinkvitriol termelésre.

Pseudoworfia. A Splialerit átváltozik oxidáció következtében ziukvitriolra ; 
ezenkívül alakjában előfordul: Kalamin (2ZnO,SiO.>,H.lO), Smithsonit (ZnO.CO.,) 
és Limonit. (250. 1.)

59. METACINN ABARIT. .^fd'curixul/id. Szabályos, tetraéderes. Vaskos, 
amorf. ív: 3. Töm : 7.si. Fémfényii. Szürkésfekete; karca is. Igen törékeny. HgS. 
Hasonló a mesterségesen készített fekete higanykéneghez. California. Cinnabarit, 
Quarc és Markasittal. Mexikó. New-Zeeland.

GTJADALCAZARIT. Hu/ant/zinksid/id. Vaskos, aprón kristályos szövet
tel. K: 2. Töm : 7.15. Zsíros fémfényii. Kékellö vasfekete. Rideg. GHgS -f ZnS. 
Hi/79.-:. Znd.'i. S14.5. Sel.o, CdFe. Mexikó Guadalcazar a Cinnabarit bányában 
Quarc és Barittal.

60. TIEMANNIT. Hit/anysclen. Szabályos, tetraéderes; de rendesen vas
kos, tömött, szemcsés. Nem hasad. K: 2.5. Töm: S.is. Acélszürke. HgSe. 
Hg65.52. Se21.2-, SO.30. Harz (Zorge) Chalkopirittel. Tilkerode; Clausthal. Cali
fornia. Utak.

61. ONOFRIT. Hif/ani/sclenkcncf/. Szemcsés, sötét ólomszürke. Kém: 2.5. 
Töm: 7.08—S.oo. Hg(S,Se). Hf/Sl.a, S10.s, SeG.r,. San Onofre Mexikó. Utali 
(Marysvale).

c62. COLORADÓIT. Vaskos, szemcsés. Nem hasad: törése egyenetlen- 
kiskagylós. K: 3. Töm: 8.027. Fémfényii. vasfekete, HgTe. Colorado, Quarc, 
Arany, Terméstellur és Silvanit társaságában. Ritka.

63. ALABANDIT. Magánsuljid. (Mauganblende, Braunsteinkies, Blu- 
menbachit). Szabályos, tetraéderes; ooOoo és coO, mint uralkodó alakok. Ren
desen vaskos hintett. Szemcsés.

K : 3.5—4*. Tóm : 3.95—4.04. Félig fémfényű. Vasfekete, légen veszti fényét. 
Karca zöld. Törékeny.

MnS. Erdélyi Mn62.i; S37.o. — F. e. zárt csőben nem változik; nyílt
ban kénes füst fejlődik. Szénen izzítva kén megy el, a maradék phosphorsót 
amethist-színre festi. Pora PICI vagy kénsavba téve hidrotliionszagot fejleszt.

Nagyágon az aranybányákban, Offenbáuyáu és Kapuikon társulva Tellur, 
Bhodochrosit és Quarchoz. Karács (Huuyad m.). Gersdorf (Freiberg mellett), hol 
As nyomát tartalmazza; Colorado, Mexikó, Peru.

64. OLDHAMIT. Calciinmidjid. Halaváuy gesztenyebarna áttetsző ás- 
váuy, a Busti-nál (India 1852 dec. 2.) esett meteorkőben (Maskklyne), vala
mint a Bishopville-ben, apró gömbök. Enstatit és Augitban. A külburok Gipsz. 
Szabályos. Hasad három (90°) irányban. Egyes sugártörésű. K: 4. Töm: 2.59. 
CaS. Keverve kevés MgS-el.

OSBOliNIT. Apró sárga Oktaéderek a Busti meteoritban mint zárvány 
az Oldhamit és Augitban Ma.skf.lynk úgy tartja, hogy Ca és valószínűleg Ti 
Bulfidjft vagy oxisulfidja.

65. PENTLANDIT. Vatnikdkéneg. (Eisen-Nickelkies, Nicopirit). Szabá
lyos. Hasad O irányban. Vaskos szemcsés. K: 3.5—4. Töm : 4.oo. Világos bronz
sárga. Karcszíne hasonló. Nem mágneses. (FeNi)S. NilS.35, Ju:d2.~-o, S36a5. 
Cul.\5. Becses érc a Nikéi termelésére. Norvégia amphibolos kőzetben Chal
kopirittel. Skotia Craigmuir, Magnetittal. Cornwall. Ontario (Sudbury).

'Á



365B. 1). CINNABARIT . . . CSOPORT. (GG—74).

4*. ClNNABAR1T-WUR-TZIT-MILLERXT-CSOPORT. Romboederes vagy liexa-
gonos. (60—74-.)

66. CINNABARIT. Higanykéneg. (Zinober, Quecksilber-Leber- 
erz Corallenerz, Mercurblende.) Romboederes, trapezoederes (mint a 
Quarc): c=l "14526; 0001 A1011=52° 54' 15". B(n), oR (o), —VsB- 
92° 37', VfiK fi), VsB és ooB (m). 584. ábra. Ikrek is ismeretesek.

Kristályai aprók, csoportosak; rendesen romboederes vagy vas
tag táblás külleműek; gyakrabban vaskos, kéreg, hintett; szövete 
szemcsés, tömött, földes.

Kevéssé hasad ooR irány
ban. Tör: egyenetlen, szálkás.
K : 2—2*5; lágy. Töm : 8—8*2.
Gyémántfény, néha fémfénybe 
hajolva. Coclienil-barnaveres, 
átmenve néha ólomszürkébe és 
skarlátpirosba. Karca skarlát- 
piros. Optikailag +. Cirkulár- 
polárossággal bir: főleg balra forgó; az ikreknél esetleg Airyspirálok 
vehetők ki. (174. 1.)

HgS; Iíg8o.oo, S74.25; néha keverve bitumennel és az anya
köböl vassal, agyaggal, mészszel sat.

F. e. zárt csőben fekete lengtiletet ad; nyílt csőben vegybomlik kénes- 
savra, mely elillan; higanyra, mely fellengül s egy része bontatlanul képez 
fekete lengtiletet. Szénen elillan.

Selmec, Körmöc, Kapuik. Porács (Szepesm.). Rozsnyó, Alsó-Sajó (Szlaua), 
Tirol (Gogel) Avala hegy Belgrád mellett. Idria (Iíarniolia), Almádén (Spauyol- 
ország); ez a két utolsó Európában a legkiválóbb előfordulási hely, Cafifornia. 
Gyakori érc.

o: i= 133° 23' 
o : n = 110 43 
o : m = 90 0
n : m = 159 17

71 48 
= 108 12

L
/ 7?t' \ 11/n

m 1---- 0 n: n =V

384.

Leggyakrabban telér-ásváuy; többször találni paláskőzetben, mint töme
gesben (gránitban, porfirban). Indiában a Carbonos sistemába tartozik; Cali- 
forniában módosult kréta és kcnozoi kőzetekhez. Olykor hévforrásokkal együtt 
solfatarai hatás eredményeként mutatkozik. Gyakran fordul elő Pirit, Markasit, 
Rézkéneg, Antimonit, Realgar, Arany sat. társaságában.

Használják higany előállítására; tiszta veres érceit úgy lehet hasz
nálni, mint a mesterséges cinóbert festékre, spanyolviaszra, mi azonban ritkán 
történik.

67. COVELLIT. Rézkéneg. (Rézindigo, Kupferindig, Breithaup- 
tit. Cantonit.) Hatszöges, romboederes, c= 1*1466; 0001 A 1011 = 
52° 56W. Ritkán ooP, oP; többnyire vaskos vág}7 mint verődét. Jól 
hasad oP irányban. K:l*5—2; hajlékony faragható. Töm:4*590— 
4*636. Zsíros fémfény. Sötét indigókét. Karca fekete, fényes.

CuS; Cu60i, S39.o, Fe0.4, PbJ.o (Badenweiler); kevés Fe, Pb. 
F. e. zárt üvegcsőben kénlengületet ad. Szénen mint 54. Chalkocit.

Egyéb rézkénegércek változásának eredménye, s gyakran vau keverve 
Chalkocit és Chalkopirittal. Cantonit nem egyéb mint Covellit Canton bányá
ból Georgia.

Bánság (Szászka); Salzburg (Badenweiler); Szászbon (Sangersliausen) 
Thüringia (Mansfeld); Majdanpek (Szerbia); Vezúv. Ritka.



366 II. SULFIDOK, ARZENIDOK . . . (26—10S).

6S. GREENOCKIT. I\adni inni kenet/. CdS. Hatszöges, liemimorf. c=0*81091; 
0001 y\10il~i3° 7' 3". Jól hasad ooP, elég jól oP után. K: 3—3.5. Töm: 4.o—5. 
Mézsárga. F. e. szénen úgy magában mint szódával a belláugban veresbama 
vcrödéket ad. Skótia, porhirdad Trappban. Przibram Sphaleritou; Bukovina 
(Kirlibaba). Ivrassó megye Moravica Terézakna, citromsárga lep vaskos Gránát 
liasadékaibau. Laurium. Arkansas.

69. WÜRTZIT. Horyraskenet/. (Spiauterit. Sclialenblende, részben.) Hat
szöges, liemimorf. c=0*S1747; 0001 f\ 1ÜÍ1=43° 205/o'. Rostos, oszlopos tömeg. 
Hasad oszlop iránybau könnyen, véglap szerint nehezen. K:3.s—4. Töm:3.98. 
Üvegfény. Barnafekete. Karca barna. Optikailag -K Kettős törése gyenge. 
(Zn Fe)S. Znoo.0, FeS.0, S33.%i, Pb2.7, SbO.s. Bolívia. Peru, Montana. Breit- 
haüpt szerint a przibrami sugaros Splialerit (általa Spiauterit-nek nevezve) is 
hatszöges.

ERITHROZINCIT, valószínűleg magántartalmú Wurtzit. Veres, karca 
sárga. Optikailag egytengelyű -f. Szibéria, Lapislazuli erekben.

70. MTLLERIT. Nikclkemy. (Scliwefelnickel, Haarkies, Nickelblende, 
Nickelkies) .Romboederes. c = 0*98S3; 0001 f\ 1011 = 4S°46,/8'. Tű-, haj-kristá
lyokban. Jól hasad a Romboeder lapok szeriut. Rendesen vaskos, néha veséded 
rostos szövettel. A hajdad kristályok rugósak. Törése egyenetlen.

K : 3—3.5, Töm: 5.s—5.65. Fémfényíí. Sárga-barna, futtatott. Karca zöldes 
fekete, fényes.

NiS. Ni64.u»; S34.20; kevés Co, Cu és Fe. — F. e. szénen golyóvá 
olvad könnyen, serceg, s hosszabb fúvós után fémszemet ad, mely a mág
nesre hat. Csehország (Joachimsthal, Przibram); Szászhon, Dortinund (a kőszén- 
homokkőben) ; Cornwall (Siderit gömbökben). N.-York állam (Antwerp.) Penn- 
silvania sat.

í

!

71. NHvOLIT. Veresarzennikel. (Kupfernickel, Bothnickelkies, 
Nickelin.) Hatszöges ; c = 0*8194; 0001 A 1011 = 43° 25'. kristályok 
igen ritkák: gyakrabban halmazalakú, vaskos, hintett, recés, dendrites.

Hasadásnak alig van nyoma. Tör: kagylós-egyenetlen. K: 5—5*5 ; 
Töm: 7*33—7*67. Világos rézveres; légen szürke-feketére változik. 
Karca lialavány barnás fekete.

NiAs; s kevés Fe, Pb, Co, Sb, S és Cu. Ni39.u, As48.8, CoO. 1, 
Sb8.0, SS.0 (Allemont).

F. e. nyilt csőben sok arzensav lengül fel, a kémlet zöldessárga lesz és 
szétesik. Zárt csőben kevés fehér kristályos As.,Oa lengület. Szénen arzenvesz- 
tés mellett golyóvá olvad, mely boraxxal következetes oxidációval Fe, Co es 
Ni reakciót ad; az Sb tartalmúak ezen elemre is adnak hatást. Királyvízben 
felolvad.

Szászhonban a kobalt ezü6t és rézbányákban (Schneeberg, Annaberg, 
Freiberg); Stajerlionban (Schladming); Csehországban (Joachimsthal). Chili 
Argentína. Használják nikel termelésre.

!

72. BREITHAUPTIT. Antimonnikeí (Hartmannit). Hatszöges. c=0'8586; 
0001 [\ 1011 = 44° 45 1Iq'. Apró hexagonos táblák, dendrites, hintett. K: 5..». 
Töm: 7.541. Rézveres, ibolya színbe hajolva. Karc veresbarna. Törékeny. NiSb. 
Ni'28.9, SL63.t, FeO.s, As. Andreasberg, Galenittel, Smaltinnal, Calcittal.

73. TROILIT, a meteorvasak Vaskénege. Hasonlít Pirrhotithoz. Vaskos. 
K: 4. Töm : 4.75—4.82. Tombakbarna. Karca fekete. FeS. Fe62.z8, S36.07, NiO.32, Cu 
nyoma (Knoxvillc Tennessee, Seelasgen, Toluca, sat.)

Összetétele olyan mint a laboratórium közönséges vasmonosulfidjáé.



367ii. c. 1. 2. CSOPORT. (75—84).

74. PIKBHOTIT. Mat/miMüaskt'nrr/. (Mugnetkios). Hatszöges; c—0-8701; 
0001 A1011 =45° 7r'/o'. o!> (P), ooP (M), P (>■) 120° 50'. 3.85. ábra.

hiányzanak. Kristályok ritkák, rendesen vaskos, hin-Ikrek sem
tett; héjas, szemcsés, tömött.

Alig hasad ooP irányban. Tör : egyenetlen. K : 3*5—4*5 ; 
rideg. Töm : 4*58—4*64. Fémfény. Veres bronz-sárga. Karca szür
kés fekete.

Fe7S8; néha a Fe kevés Ni által helyettesítve. — F. e. 
szénen golyóvá olvad, mely a mágnesre hat. Sósavban hidrothiongőz-fejlesztéssel 
legnagyobb része felolvad.

Kristályos táblák leihelyei: Kongsberg (Norvégia), Andreasberg (Harz). 
Vaskosan kristályos közetek hasadékaiban, némely lávában és meteorvasban. 
Dognacska (Bánság), Bodenmais (Bajorhon); Cornwall. E.-Amerikában több 
helyen (bőven Tennessee és Canadában). Vezúv lávában.

IIORBACHIT (Schwarzwaldból) és KBOCBERIT (déli Andok) tán szintén
ide vehetők.

c. Közbülső vegyél:. 2 csoportban.
1. CSOPORT (75—77).

75. POLIDIMJT. Nikclsuljid. Szabályos. O. Gyakran polisiutetes ikrek; 
táblás. Nem jól hasad O irányban. K: 4.s; töm: 4.64—I.ri. Fémfényű, friss 
törésen fényük. Szürke. Ni4Sr>. Nem olvad fel HC1 savban, de igen is salét
romsavban S maradván vissza. F. e. pattog; zárt csőben S lengül fel, és vissza
marad egy sötétzöld mágneses gyöngy. Westfáliában (Sayn-Altenkirchen) benső- 
leg keveredve Gersdorffit Ullmanit, Millcrit, Siderit, Quarc, Sphalerit, Galenit, 
Bizmuttal sat.

GBÜNAUIT, valószín ideg tisztátlau Poüdimit. Ugyanonnét.

76. BEYBICHIT. Nikelcaskciuy. (NiFe).,Sr Ni 54.as, Fe2.io, S£2.w. 
Csavaralaku csoportok sugaras szövettel. Hasad. K: 3—3.6. Töm: 4.7. Ólom- 
szürke. F. c. zárt csőben pattog és S lengületet —; szénen sárga mágneses 
golyót ad. Királyvízben felolvad, az oldat smaragdzöld. Westerwald Millerittel.

77. MELONIT. Tellurnikd. Hatszöges, igen jól hasad oP irányban. 
Szemcsés, leveles. Fémfény. Vereslő fehér, ritkán barnára futamodva. Karc 
sötétszürke. Vegye NioTer Ni20.9, Tc7S.4, Ágé.o, PhO.7, Co. F. e. uyilt csőben 
lengületet ad, mely színtelen csöppekké olvad, visszamarad szürke tömeg. Szénen 
kékes lánggal ég, fehér verődéket és zöldes maradékot ad. Légenysavban fel
olvad, az oldat zöld; befőzve TeO._, fehér kristályos por válik ki. Lehet hogy 
keverék. Stanislaus bánya ércei között Eszak-Amerika. Colorado.

I

2. CSOPORT (7S—84).
Az ide vett fajok sulfosók gyanánt is szoktak vétetni (sulfoferrit sat. Groth).

78. BORNIT. Erubescit. Rézvaskénea. (Tarkarézérc, Bunt- 
kupfererz, bunter Kupferkies.) Szabályos ooOco, 202, 0. Kristályok 
ritkák. Ikrekben is van kiképződve. Többnyire vaskos, hintett; néha 
tábla, gömb, kéreg alakú.

Igen roszúl hasad 0 irányban. Tör : kagylós-egyenetlen. K : 3, 
rideg, néha kissé lágy. Töm : 4’9—5*4. Fómfényü. Barnás rézveres. 
Légen fényét hamar veszti. Karca szürkésfekete s kissé fénylő.

I
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Vegye változó. Cu0FeJStí=3Cu,S+Fe.,S... Kedruthit Cu 57.su,
Fet4.94.S26.84.

F. e. szénen könnyen golyóvá olvad s ez hat mágnesre. Előbb az illő 
részektől megszabadítva s aztán szódával olvasztva vas- és réz-pikkelyeket ad.

Bánság: Mannsfeld, Annaberg (Németország); Cornwall (Redruth), Szi
béria és csaknem mindenütt, hol rézércek fordulnak elő. Chili. Peru, Bolivia 
Mexikó. Telérásváuy.

Használják mint jó ércet rézkiolvasztásra.

79. UNNAEIT. Iíobaltnikelcaskcnerj. Szabályos. O. Bőszül hasad ocOoo 
irányban. Vaskos, szemcsés, tömött. (NiCÓFe)..S4; néha kevés Cu, Ni. Co22.o, 
yi33.a, Yh'2.2, 841.o (Siegen). — K : 5*5. Töm : 4*S—5. Acélszürke. Svédhon, 
Gueiszbau Rézkéueggel. Poroszhonbau (Siegenit) — nikel tartalmú Liuuaeit.

SO. DAUBRÉELIT. Chrom lassul fid. Vaskos, kissé pikkelyes. Egy irány
ban hasad. Törékeny. Töm . 5*01. Fémfényü. Fekete, karca is. Nem mágneses.. 
FeS. CrJ5n. F. e. nem olvad, fényét veszti és a bellángban mágneses lesz. 
BoraxxaI Cl* reakció. HC1 nem bánt ja melegen sem; salétromsavban felolvad 
S kiválás nélkül. Meteorvasbau (Mexikó: Tolnca, Cohahulla; Ausztrália: Cran- 
bourne). Troilit geoda szegélye gyanánt.

Sí. CÜBANIT. Rczvasxulfid. Szabályos, hasad 0 irányban de nem jól. 
Vaskos. CuS-j-Fe.^. Cul9.s, Fe38.*», S39.o, SiO.,2.s. Fémfényű, sárgás. K : 4. 
Töm : 4*026—1*042. Barracanao, Cuba, Turnberg és Kafveltorp Svédliou.

CHALIv0PIPiPiH0TIT. Vasrezsulfid. Vaskos, színe hasonló a Piriiéhez, 
de barnás, E : 3*5—4. Töm : 4*2$. Fe4CuSb. Svédhon (Nya Kopparberg) apró 
betelepülésben Magnetit. Sphalerit, Calcit és Chondrodittal egjiitt.

82. CARROLLIT. Kobaltrézkéney. Szabályos, néha 0. Vaskos. K: 5.5. 
Töm : 5.85. Világos acélszürke. CuS-hCo^So analóg Cubanittal. Co37.ii, Cul7. 
Nil.s, Fel.2, S41.o, As nyoma. Maryíand (Carroll Co). Chalkopirit és Clial- 
kocittal.

83. CHALKOPIPJT. Rézvaskéneg. (Kupferkies, Cuivre jaune.) 
Négyzetes, feles. c=0*98525; 001 A101 =45° 34V2'.

I 386. ábra; (94., 95. á.; 56.1.) néhaP
2 ’ 2

2Poo 126° 11\ oP, coP, ocPoo és Skale- 
£_\. noeder. A kristályok egyesen (olykor tor

zóivá) vagy csoportosan; ikrek P szerint 
összenőve. 387. ábra. Penetrációi ikrek 
(195. ábra 9$. ].). Leggyakrabban vaskosan 
hintve, és szőllőded alakban.

Néha elég jól hasad 2Poo irányban. Tör: kagylós, egyenetlen. 
K: 3*5—4; kissé rideg. Töm: 4*1—4*3. Fémfény. Sárgarézszí nü, 
gyakran futtatott. Karca feketés, kissé fénylő.

CujS,Fe2S3: Cu34a, FcSOa, S35.*; néha kevés Mn, Au, Ag, Se,

\

P'

TI, SiOá.
F. o. zárt üvegcsőben pattogzik, olykor kevés kén lengül fel és 

dék sötétebb vagy tarka lesz. Szénen mint Borait.
Selmec, Szomolnok, Gölnitz, Szászka; Csehország (Schlaggcnwald); Szász

hon (Freiberg); Anglia (Cornwall, Derbyshire); Svédhon. D.-Afrika (Namaqua-

a mára-
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hiúd), Chili, Egyesült Államok sat. Ez a leggyakrabbi érce a réznek, s belőle 
nyerik azt legnagyobbrészt; használják citriolkeszitísrc is. Ilyen vitriolos vizek 
a bányában is képződnek, a lég és nedvesség hatása következtében a S, Cu és 
Fe-ra; ezeket cementvíznek nevezik. Ha vasat tesznek bele, felolvad s ugyan
azon arányban rezet (Cementréz) ejt ki.

Pscudomorjia. Lassú oxidáció következtében hidrosulfáttá (Chalkanthit) 
változik át. Malackit. Covellit, Chrisocolla, Melaconit, Chalkocit és Hernatit, sőt 
esetleg Tetraedrit is lesz belőle.

BARNHARDTIT. liczvasliéiwj. Vaskos, tömött. K : 3.5. Töm : 4.521. Bronz- 
sárga. Karca szürkésfekete, kissé fénylő. Törékeny. Cu47.0, Z'rPP.2, S29.i. Meg
felel 1 Chalkopirit 4- 1 Chalkocit, eredve a Chalkopirit elváltozásából. N. Carolina 
(Bernhardtsland), California.

HOMICHLIN szintén Chalkopirit lehet részben Bornittá változva. Voigt- 
land. Bajorhon, Harz, Algéria, Chili, Japan.

84. STANNIT. Őnrézcaskéneff (Zinnkies). Hasadása alig kivehető. Vaskos, 
szemcsés, hintett. Ií : k Töm : 4*3—í*50G. Vasfekete. (Cu.FeZnjS-bSnS... Cn30.o, 
Sn26.5, Fel2.0, S30.5 Z11 kevés. Cormvall. Erzgebirg, Sphalerit és Galenittel. 
Gyakran bronzkiuézésű.

(1. J) isid/idők, diarzénatok sat. 3 csoportban.
1. PIRIT CSOPORT. RSo. RAs... RSb.,. Szabályos, piritoederes (S5—95).

S5. PIRIT. Vasdisul/id. (Vaskéneg, Vaskovand, Eisenkies, 
Schwefelkies.) Szabályos, 00O00; néha feles (39., 45. és
46. ábra.) Egyközöstengelyü ikrek: 2 Pentagontizenkettös, 2 Hexaeder 
átnőve. (181., 182. ábra, 94. \.) Legtöbbnyire kristályodott, néha 
mimetes (104. 1.). Előfordul azonkívül vaskosan, hintve; olykor vesé- 
ded halmazokban kristályos fölülettel; esetleg szerves testeket (fát, 
csigát) ércesít.

Alig hasad ooOco és 0 irányban. Tör: kagylós — egyenetlen. 
K:6—6*5; rideg. Töm : 4*95—5'10. Fcmfényü. Sárga az arany és 
sárgaréz színe között, néha barnára, tarkára futtatva. Karca barnás- 
fekete. Acéllal tüzet ad, és ekkor az égő kén szaga érezhető. Therrno- 
elektromossága kétféle + és — 204.1. Paramágneses.

FeS.,, dimorf Markasittal, FeAG.i, S53.z; néha Au, Ag, Ni, Co, 
Cu, Sn, Se, TI tartalmú.

F. e. szénen előbb kén ég el sajátszeríi lángjával és szagával, a maradék 
megolvad, s hat mágnesre (Fe O.Fea03).

Igen elterjedt ásvány, találni a legrégibb kőzetektől kezdve a legliata- 
labbakig. Selmec, Felsőbánya, Kapuik, Borsa, Polhora, Szomolnok, Urvölgy 
Rézbánya, Dognácska. Szászka, Buda (Márgában és tályagban) sat.; Facebay 
(Erdély); igen szépek a Piemontiak (Traversella), az Elbaiak, Szászhoniak 
(Freiberg). Telérben vagy hintve. Cornwall nagy Hexaedereket szolgáltat.

Használják kén, angol kén sav, vasvitriol, timsó előállítására; az ezüst
kohókban a hintett nemes fémek moggyüjtésére az olvasztás alatt.

Pscudoworjia. Vasvitriol képződik belőle oxidáció által nedves levegőben 
Pirit alakban Limonit, Gölhit, Hernatit, Quarc, Graphit sat. fordul elő.

Szaltó József. Áovnnytnn. 24
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86. HAUERI l. Mangandisulfid. Szabályos; piritoederes Een- 
aesen 0, vagy 0, s vele coOoo sat. Kristályok egyesen vagy bennőtt 
csoportokban. Hasad eoOco irányban, de nem jól. K :4. Tőin • 3-463 
Fémes gyémántfény. Veresesbarna — barnásfekete. Karca barna- 
veres.

M-nS.j; Mn/iAu, SoS.c, 7'c./.s, SiO.,, 1.c. (Kalinka, Patera).
Zl'lvt csőben kén lengül fel; nyíltban kénes füst távozik, a maradék 

zöld. bzeuen izzítva kén megy el, a maradék zöldre festi a szódát, violaszinre a 
pliosphorsót.

Kálin kai kén bánya (Besztercebánya mellett) Piroxenaudesitben. Kén, Gipsz 
és Realgar társaságában, ekkori solfatarában. — Az eddig ismert legszebb pél
dány, egy szabad kristály, a m. nemzeti Múzeumban őriztetik Budapesten. 
Sicilia (Catania) agyagban, melyben Kén, Gipsz és Calcit terülnek el rétegesen. 
New-Zealand, kristályos palában.

87. SMALTIT. 88. Cloanthit. Koballdiarzenid. (Speiskobalt, 
AVeissnickelkies, Bammelsbergit). Szabályos, ooOoo, 0, a lapok néha 
domborúk; a kristályok olykor repedtek ; csoportok, halmazok; vaskos, 
hintett; szövete szemcsés, ritkán szálas; tömött.

Alig hasad. Tör egyenetlen, szemcsés. K : 5*5—6 : rideg. Töm : 
6*4—6*6. Fémfényű. Onfehér, világos acélszürke, néha sötét szürke, 
futtatott. Karca szürkés fekete, kevéssé fénylő. Thermoelektromos- 
sága + és —.

(Co,Fe,Ni)As.>: néha kevés Cu,S. Összetétele nagyon változik ; 
némelyikben Co csaknem egyedül van. Ni vagy Fe igen alárendelt 
(Smaltin); másban a Nikel felmegy egész 35% (Cloanthit); míg ismét 
másoknál a Fe tesz ki fel egész 17% (Safflorit). Cő33.4, Fe-í.o, As69.*, 
SO.o (Smaltin, Tunaberg).

F. c*. zárt csőben veres izzásig hevítve fekete (As) lengületet ad. Szénen
ágnesre hat. Kalapács alattsírzenfejlesztés mellett lém-golyóvá olvad, mely

rideg; kis része boraxgyöngyöt szénen kékre festi, melynek kéke azonban 
miatt rendesen piszkos. Légenysav feloldja arzensavkiválás mellett, az átszűrt 
piros oldatban BaCb vagy semmi vagy igen kevés üledéket ad., .

Dobsina (Gömörmegye); Oravica; Szászlioni ezüst és rézbányák ír rei- 
berg, Annaberg, Sclmeeberg): Csehország (Joachimsthal); Stiria (Schladmiug) , 
Harzhegység (Andreasberg), Svédhon, Cornwall, Chili.

Használják Co vegyek és mellesleg As«03 előállítására.
Pmtdomorjia. Kobaltyiráfí (Eritlirin) és Roselith képződik belőle közvet- 

énül vagy közvetve oxidáció által.

a m
vas

89. KOBALTIT. Kobaltdiarzensulfid. (Fénykobalt, Glanz- 
kobalt, Kobaltglanz, weisser Speiskobalt). Szabályos, néha feles a 
Piriiéhez hasonló alakokban : vaskos, hintett; szövete szemcsés, szálas.

Jól hasad ooOoo irányban. Eideg. K : 5’5. Tóm : 6—6'3. 1< em- 
fényü. Vereslü ezüstfehér, gyakran szürkére futtatva. Karca szui es 
fekete, erősen fénylő. Thermoelektromossága + és — (-04.

Vegye Co (S+Ás)j, vagy (CoS-j+CoAs.,); Co33.i, Fe3.i,.•.» 
SW.o (Skutterud); néha"a Co bizonyos mennyiségét l'e helyettesíti, 
azonkívül van kevés Sb, Cu.
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F. o. zárt üvegcsőben semmi lengületet nem ad. Szénen hatása mint 
Smaltiné. Légenysav feloldja As._,Or, kiválás mellett, az átszűrt piros oldatbau 
oldatban BaCl, erős csapadékot idéz elő.

Bánság “(Oravica); Svédhon (Tunaberg, Riddarhyttau); Norvégia (Skut- 
terud); Szilézia (Querbach); Észak-Amerika. India (Rajputana).

Használják mint Smaltint kék festék (Smaltej előállítására.
90. GERSDORFFIT. Ni keld i a rzen uhuljul. (Nickelglanz, Nickelarsenikkies, 

Toiubazit, Amoibit.) Szabályos, a piritféle felességgel. Hasad elég jól ooOoo 
irányban. Vaskos leveles szemcsés. K : 5.5. Töm : 5.6—6.2. Ezüstfehér-acélszürke. 
NííS.Ask,. kevés Fe, Co, Cn, Sb, Pb. Ni25.%, (Jo7.*, Fed.2, As49:7, 89.4, SiOsl.«. 
Dobsina, Stájorhon, Svédhon. Harz, Skotia, Pennsilvania.

SOMMARUGIT. Aranvtartalraú Gersdorffit. Rézbánya.
91. KORINIT. Anti mon nikel ai ’zén kenet/. Szabályos. 0 görbe lappal. Gömbös 

•csoportok. K : 4.5—5. Töm : b.wi. Ezüstfehér-acélszilrke. Karca fekete. Ni(AsSSb).,. 
Ni2S.fi, As37.a, $17.1, 8I>13.\, Fel.*. Olsa Karinthia Bonrnonittal.

92. ULLMANNIT. Nikelanlimonarzenkéncfj. (Antimonnickolglanz, Nickel- 
spiessglauzerz.) Szabályos, piritoederes. Elég jól hasad ooOoo irányban. Vaskos, 
.szemcsés. K: 5—ö.r,. Töm : 6.2—ö.t. Acélszürke-ezüstfehér. Törékeny. Ni(S,Sb,As)._.. 
Sb47.r,, Ni26.i, 5Í6‘.4, Así).*. Nassau (Galenit és Chalkopirittel), Poroszhon, 
Harz. Karinthia, Sardinia.

93. SPERRILIT. Vlatinumdiarzcniá. Szabályos, piritoederes. Parányi 
kristályok. Törékeny. K : ti—7. Töm : 10*602. Fémfényü. Onfehér. Karca fekete. 
PtAs... kevés Sb, Rh, Fe, Pd. Síi. Canada arany tartalmú Quarc bányában 
(Vermillion minő); vele együtt van Pirit, Chalkopirit, Kassiterit szétesett sze
mekben.

94. LAUIMT. Oswiuntrathénilumdisnl/ul (*?). Szabályos. 0, coOoo. Hasad 
O irányban. K : 7.:.. Töm : 6.w>. Vasíekete. Törékeny. RuS.,—kevés Os.— Ru65.1, 
Os3.0, 831. F. e. nem olvad. Eltávolodik előbb a S aztán az Os. Király víz sem 
hat reá. Borueo a platina-mosásokban. Oregon.

95. SKUTTERÜDIT. Kobaltdiarzenid. (Tesseralkies, Hart kobaltkies. 
Arsenikkobaltkies, Modumit.) Szabályos,( piritoederes. Jól hasad O irányban. 
Vaskos szemcsés. K : 6. Töm : 6.72—6.rc. Onfehér-halavány ólomszürke. CoAs... 
('o20.0. As77.fi, Fel.:>, SO.o. Skutterud Módiim mellett Norvégia, Gneisz amphi- 
bolos telérőben Sphen és Kobaltittal: kristályai néha ezen ülnek.

2. MARKASIT CSOPORT. RS.,, RAs2 sat. Rombos. Az ide tartozó fajok paral
lelek a piritcsoportiakkal (96—103).

96. MARKASIT. Vasdisul/íd. (Strahlkies, Wasserkies, Speer- 
kies, Kammkies, Leberkies, Vitriolkies, Zellkies.) Bombos; 00P (M), 
VsPoo (7-). 136° 54', Poo H) 80° “20'. Pco (g) G4° 52' (Miller), P (c), 
oP (iJ). Tengelyek a = 0*7GG2 : b = l : c = 1*2342. 100 /\ 110 = 
37° 37V2', 001 Ai01 =58° 10', 001 A011=50° 59'.

A kristályok tábla-, oszlop- vagy piramis-idomúak. 388. és 
389. ábra. Ikrek gyakoriak ooP vagy ooP szerint Összenőve. 390. ábra. 
Fésüalakú csoportok, gömbös, veséded, szöllőded, csepköves idomok; 
vaskos, hintett; sugaros, rostos, tömött.

24*
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Hiisadás ooP (110) szerint alig kivehető, (011) szerint is van 
nyoma. Tor : egyenetlen. K : 6-6-5; rideg. Töm • 4-85-4-90 Fém- 
feny \úagos sargarezszmü — néha zöldes szürke, futtatott. Karca 
szűrne — sötétbarna.

• • (20—108).

M = 100° 5' 
g = 115 S 

1 = 00 40 
1 =130 10 
r — 158 27
g = 122 20

FeSj; (dimorf Pirittel) FeA5.fi, SoA.v; néha kevés Mn, Cu, As, 
SiOo. — F. e. mint Pirit (369. 1.).

Gyakori ásvány. Selmec, Buda; Csehország (Littnitz, Joachimstlml, 
l’rzibram); Szászhon (Freiberg, Johanngeorgenstadt); Anglia (Derbysliire, Corn- 
wall, Cumberland).

Használják mint a Piritet, vitriolkészítésre, ennél annyiból jobb, hogy 
hamarább maliik.

Bseudomorfia: Limonit és Pirit, de ismeretes Markasit alakjában még a 
Bournonit, Chalkopirit, Magú étit. Splialerit.

97. LÖLLINGIT. Yasdiarzcnid. (Leukopirit, Arseneisen, Axotomer-Arsen- 
kies, Arsenikalkies, Glanzarsenikkies, Molisin, Sátersbergit, Geyerit, Glaukopirit.)

Kombos, coP (d) 122° 20', Poo (o) 51° 20', Poo S0° 10'. 
391. ábra Hasonlók az Arzeuopirit alakjaihoz. a=0*G689 : b=l : 
c=l-2331. 100/\ 110=33° 46‘Aa', 001101=61° 3F/V, 001A011 = 
50° 571 2'. Ikrek: ikerlap (101), keresztezés 60° körül; olykor há
rom egyen is összenőve. Többnyire vaskos, hintett; szemcsés, szálas.

Elég jól hasad oP irányban. Pco irányban kevésbbé. Tör: 
egyenetlen. Kid cg. K ; 5—5*5. Töm : 7*0—7*4. Fémfény. Acél szürke 

és ezüstfehér közt. Karca feketés.
Vegye FeAs.,; Fc26a, As72.i, S0a (Scliladming), kevés S, Ni, Co. — F. e. 

zárt üvegcsőben fekete (As; lengületet ad. Szénen As száll el, a maradék a 
belső lángban fémgolyóvá olvad, mely a mágnesre hat.

Karinthia (Löllingj; Stiría (Scliladming); Szilézia (Reichenstein); Harz- 
hegység (Andreasberg); Karinthia Sideritben, Bizmut és Skorodittal. Spanyol- 
ország.

391.

Használják a kereskedésben előjövő fehér arzén (Asti03) készítésére. 
Pacit (Vaskobaltdiarzenit), az Arzénopirit közeliibe tartozik. Bolívia, telér- 

ben Arannyal és Bizmuttal.

98. AESENOPIPJT. Vasdiarzensul/id. (Prismatischer Arsenik- 
kies, Arsenkies, Danait, Plinian, Mispickel). iíombos, ooP (A/) 111° 12', 
1/4P00 (r) 14-6° 28', Poo 79° 22', Poo 59° 12' (Miller). S92. abra.

Ikrek: 00P vagy P°° szerint Összenőve. Tengelyek 
a = 0-6726 : b = J : c=P18SI7. 100AH0=34° 6V2', 
001 A101 =60° 19', 001 A011 =4-9° 5P7u'. Kristályok 
kurta Oszlopok vagy táblák, egyesen vagy csoportban. 
Vaskos, hintett; szemcsés és szálas.

V.

f
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Elég jól hasad coP irányban. Tör : egyenetlen. K : 5*5—6 ; ri
deg. Töm : 5*9—G*269. Fémfény. Acélszürke és ezüstfehér közt. Karca 
feketés. Tbermoelektromossága kétféle +, —.

Vegye Fe(As+S)2 (vagy FeAs2+FeS2); Fe35.d, As43.8, S20.e 
(Oravica). Némelyikben G—9 pc. Co (Cobaltarsenkies, Danait), kevés 
Ag (Weisserz), Au. Sb.

Zalathna S 20*59, Sb 0*14, As 43*37, Fe 35*30, Au 0 07. Töm : 6*125 (Loczka.) 
Rodua Töm : 6*080 (Loczka.)S 21*81, Sb 0*16, As 42*04, Fe 35*72, Au

F. c. zárt üvegcsőben előbb veres (AsS), utóbb fekete fényes (As) lengüle- 
tét ad. Szénen arzén fejlődés mellett golyóvá olvad, mely a mágnesre hat. Nyílt 
csőben kénes füstöt ad és fehér lengülctet (AsOn). A Co tartalmúak a pörkölés 
után boraxxal a külláugban (a Fe fólcbb oxidálódván) kék gyöngyöt adnak. Acél
lal tüzet ad s ugyanegyütt fokhagyma szag érezhető. Légenysav felolvasztja S 
kiválással.

Többnyire kristályos kőzetekben találtatik ezüst-, ólom-, ónbányákban, 
vas-, réz-, horgkéueg társaságában. Serpentinben is ismeretes. Gyakoribb mint 
a Löllingit.

Bindt (Szepesm.)(szürkéssteatites agyagban); Oravica; Csiklova; Zalathna; 
Bodna; Csehország (Joacliimsthal. Schlaggenwald); Szászhon (Freiberg, Muu- 
zik); Harzhegység (Andreasberg). Cornwall (Brea Mines, termés Rézzel). Bolívia. 
South Wales.

Használják fehér arzén (As203) és Auripigment előállítására. 
Pscadomorfia. Pirit.
99. SAFFLORIT. Kobaltdiarzenid. (Eisenkobaltkies, Arsenikkobalt, Quirl- 

kies, Schlackcnkobalt,) Rombos, alakjai mint az Arzenopirité. Vaskos, rostos 
sugaras. Hasad ooPoo szerint. Törékeny. K : 4*5—5. Töm : 6*9—7*3. Fémfényű. 
Onfehér, hamar fakul. Karca szürkésfekete. Összetétele közel a Smaltité, és így 
kémiai viselkedése is hasonló. Smaltitial, vagy azon találni Szászhonbau 
(Sclmeeberg); azonkívül Bieber Hanau mellett, Witticheu Badenben és Tuna- 
berg Svédhonban a lelőhelyek.

100. RAMMELSBERGIT. Xikcldiarzmid. Rombos. Alakjai hasonlók az 
Arzenopirítéhez. Vaskos. K : 5*5—5*6. Töm : 6*9—7*2. Kissé nyújtható. NiAs., 
mint a Cloanthituál. Ni28.í, As71.z, Bi 2.\, Cu 2.5, SO.i Sclmeeberg Szász
hon. Chili.

101. GLATJKODOT. Kobaltvasarzcnkcncq. Rombos, a: b: c=0*69416 : 1 : 
1*1925. 100 A 110=34° 46', 001A 101=59° 473V, 001A011=50° 1#; az alakok 
mint az Arzenopiritnél. Ikrek. Vaskos. Hasad oP jól, ooP kevésbé jól. K : 5. 
Töm : 5*90—6*2. Szürkés ónfehér. Karca fekete. (Co Fe) (AsS).,. Co24.7, Fcll.x», 
Asé3.2, S20.a. Chili Chloritpalában Kobaltittal. Az mit Oravicáról Glaukodot- 
nak tartottak, nem az, hanem Alloklasit.

102. ALLOKLASIT. Bismutkobaltarzcnkcncq. (Glaukodot részbeu.) Roni- 
bos. Hasad oP és ooP szerint. Krístályok ritkák; többnyire száras, félgömbös 
halmazok. K : 4.r,. Töm : C.e. Acélszürke. Karca csaknem fekete. 2CoS.,-f CoAs04- 
4BiAs. ColO.i, Nil.n, Fe5.6, Zn2.<, BiSO.x, As32.e, Slő.*, AúO.o. Oravica, 
esés mészben.

szem-

103. WOLFACHIT, Ni kel anti inon arzén kéneg. Rombos, apró kristályok a 
Nikkoliton. K : 4.3—5. Töm : 6.37a. Ezüstfehér, ónfehér. Karca fekete. Ni(AsSSb).,. 
Ni29.5, As38.*, S14.<, Sbl3.i, Fc3.i, Pbl.z, AgO.i. Co Cu Zn nyoma. Wolfach 
Baden.
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3. SILVANIT CSOPORT (101—106).

104. SILVANIT. Aranyezüsttellurid. (írásérc, SchrifterS 
Schrifttellur, Weisstellur, Aurotellnrit, Müllerit.) Monoklin. A tenge
lyek a : b : c= 1*63394 : 1 : 1*1 2653; ;?=S9° 35'=001 A 100 (Sohratjf). 
A kristályok rendesen nagyon aprók s egy síkban vannak mint ikrek 
halmazódva, úgy hogy egészben véve íráshoz hasonlítnak. Olykor a 
rombos simetriát közelítik meg.

393. álra. a=(100), b=(010), c=(001), m=(101), n=(201), M=(l01), 
d=(011), k=(021), r=(lll), $=(121), f=(210), <7=(510), Offenbánya (Schiiauf).

Jól hasad egy irányban. Lágy-faragható. 
K : 1*5—2. Töm : 7*9—8*3. Fémfény. Színe és 
karca acélszürke, néha fehéres, néha sárgás 
árnyazatban. (Sárga dúsérc, bányászati neve; 
Gelberz.)

Offenbánya (Au , Ag)á Te^; Au 20 a, 
Agli.z, Pb2.7, TeoS.s, SbO.a; kevés Sb, Pb, 
Cu, Fe, S, As. (Petz.)

Nagyág 5AgTe._, -j- 6AuTes; Au 25.87, Ag 11 .oo, 
Cu O.io, Pe 0.4O, Te 62.45. Töm 8.073. (Sipőcz.)

Müllerit (a Sárgadúsérc) Au 26.75, Ag S.50, 
Pb29.so, Te 44.75, S0.s. (Klaproth.) (A Krennerithez 
is számítható.)

F. e. nyílt csőben fehér füstöt rak le, ez. ha a lángot reá irányozzuk, 
tiszta csöppé olvad. Szénen fehér verődéket és fémgolyót ad, melyet kalapács
csal lemezzé lehet ütni.

Erdélyben (Offenbánya, Nagyági, California, (Calaveras Co.) Colorado, 
Longinterület.

105. KRENNERIT (Bunsenin). Ezüstáranytellurid. Rombos. a: b : c = 
0*94071 : 1 : 0*50445 (Rath). Oszlopos kristályok, függélyes rovatokkal. Jól 
hasad oP szerint. Törékeny. Töm : 8*358. Fémfényű. Világos acélszürke — sárga. 
Aranyezüsttellurid. 3AgTe 4- lOAuTe. Ag 5*87, Au 34*77, Cu 0*34*, Fe 0*59, 
Te 58*60, Sb 0*65=100*82. Sipőcz. Nagyág, Quarc és Pirittel.

I

I

CALAVERIT. Aranyezüsttellurid. (AuAg)Te2. Audií.*, Tcőő.o, Ay3.u. 
Vaskos, szövete nem-kristályos. Bronzsárga. Karc sárgásszürke. Törékeny. Tör : 
egyenetlen. Kern : 2*5. Töm : 9*043. Stanislausbánya Calaveras Co. Cal. Petzittel. 
Genth szerint a nagyági «Gelberz® nem tiszta Calavérit.

106. NAGYÁGIT. Ó lomarany tcllur.ml fid. (Levélére, Blátter- 
erz, Bláttertellur, Nagyágéi* Erz, Elasmose.) Lombos. Tengelyek 
a : b : c = 0*28097 : 1 : 0*27607 (Schrauf). 100 A 110 = 15° 41 Vs', 
001 A 101=44° 293/4', 001 A011 = 15° 26'. Kristályok táblásak, rova- 
tosak. 394. ábra. Többnyirebennőttlemezek; vaskos, leveles; hintett.

Igen jól hasad oP irányban. K : 
1—1*5; lágy, vékony levelekben haj
lékony. Töm : 6*85—7*2. Fémfény, 
nagyon fénylő. Színe, karca feketés 
ólomszürke.

P : b = 111° 4' 
P : c = 118 35 
b : b = 137 52 
c : c = 122 5039d. \
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(Pb,Au), (Te,S,Sb);i; Pb60.s, Auo.b, Tet7.2, SO.7, (Főb
bért), kevés Ag, C11, Se.

Siröcz szerint a nagyági Pb 50*81, Au 7*51, Fe 0*41, Te 17*72, S 10*70, 
Sb 7-30 (=Pb2s, Au4, TeI4, Sbö, SJ.

Gyertyalángban megolvad. F. e. szénen egy külső fehér és egy belső 
fehér verődéket, végre nyújtható aranyszemet ad. (271.1. Bunskn eljárással min
den alkatrésze kimutatva).

Erdélyben (Nagyág Szekerembhegy Rodonit Sphalerit és Arany kíséreté
ben ; OtTenbánya antimouos ércekkel); Colorado, Boulder County, több bá
nyában.

Silberphillinglanz (Breithaupt). Börzsöny (Hontmegye), Trachitbau. Lát
szólag ide tartozik. Feketésszürke. Leveles, egy irányban jól hasad. K : 1.2. 
Töm : 5.8—5.9. Alkatrészei Plattner szerint Sb, Pb, Te. Au (4.o%), Ag (O.n°/o), S, Se.

Oxisulfidok (107—1 OS).

107. KELME SÍT. Antimonoxisuljid. (Veresantimonérc, Rothspiessglauz- 
erz, Rothspiessglaserz, Antimonbleude, Pirostibit.) Egyhajlású; a: c=l: 1*4791 ; 
£=77° 51' =001 [\ 100 (Kenngott); jól hasad 00P00 irányban; kristályok ritkán 
kivehetők; rendesen tűs csoportok. Vaskos; sugáros szálas halmazok. — K : 1— 
1*5. Töm : 4*5—4*0. Tökéletlen gyémántfény. Meggypiros. Karca barnaveres. 
Nem vezeti az elektromosságot (205. 1.).

Sb,0n-t-2Sb.,S, (=Sb2S20). Sb7é.*, 05.2, 820a. — F. e. elillan. Salétrom; 
savban fölülete fehér lesz. Autimonit elváltozása által képződik, Pernek (Ma
lacka mellett); Csehország (Przibram); Szászhon (Bráunsdorf); Harzliegység- 
Frankhon (Dauphiné); Skotia. — Ritka.

108. VOLTZIT. Zmlioxiaulfid. 4ZnS. ZnO. Görbe lemezű gömbök. 
Piszkos veres — barnás. K : 4—4*5. T : 3*00—3*8S. F. e. úgy viselkedik mint 
Sphalerit. PICI sav PL.S gőzt fejleszt. Joackimsthal Galenit, Sphalerit, Bizmut 
sat. társaságában. Puy de Döme. Freiberg. Cornwall.

Függelék a Sulfidokhoz.

Arzenotcllnnt. Arzenopiriten mint barna pikkelyek fennöve, új tellurid- 
nak tartatik. Lelőhely nincs mondva.

Bolivianit. Rombos, tűs. Antimonithoz hasonlit. Olomszürke. Antimon - 
ozüstsulüd S*5% Ag tartalommal. Bolivia.

Kanéit (Mangáuarzeuid). Fürtös szemcsés tömeg Galenithez nőve. Szász
hon, de nem biztosan.

Plaliodin (Nikeldiarzenid); monoklin, táblás. Siegen mellett Müseu.
Plumlomanganit. Vaskos, kristályos. Sötét acélszürke. Lelőhely ismeretlen.
Plumbostannit. Amorf; szemcsés. K: 2. Mint Graphit. S 25*14, Sb 16*9S, 

Sn 16*30, Pb 30*6G, Fe 10*18, Zn 0*70=100*00. Peru, Kassiterit és Splialerittal.
Bezeziistsulfid. Vaskos. Montaua. Hasonlít Bornithoz.
Vallerit. Vaskos, liasonlít a Pirrhotithoz. Svédhon.
Youngit, szintén kétes fémásvány S Pb Zn Fo Mn tartalommal. Austrália

(Ballarat).
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III. SULFOSÓK.

A. Sulfarzenitek, Sulfautimonitek, Sulfobizmutitek.
B. Pentasulfarzenitek, Pentrasulfantimonitek sat.

A. Scolfarzenitek. SíUfunlimonitek sat. o szakaszban.

a. Savas szakasz líS : (As Sb Bi)á S;i= 1:2,2 :3,3 :4,4 : 5. 109—1 13).
109. LI\ INGSTONIT. Autiuionhit/ant/sidfid. Oszlopok és száras csopor

tok, hasonlók az Antimonithez. Világos ólomszürke; kai'ca veres (nem fekete 
mint az Autimouité). K: 2. Töm: í.si — 4Sh,S. A HgS -f FeS„.— S bő3.1, 
S22.i, H(j24.s, kevés Fe. Igen könnyen olvad, fehér füstöt bőségesen bocsátváu. 
Hideg légenysav észrevehetőig nem bántja, de a melegben fehér verődék kép
ződése mellett felolvad. (Barcf.na). Mexikó Guerrero Huitzuco, anyakőzete 
mészearbonát és mészsulfat s vele együtt találkozik Kén, Ciunabarit, Antimo- 
nit és Valentinit.

110. GUEJARLT. Rczsulfostibit Rombos. Lapos Oszlopok. Jól hasad ooPoo 
szerint. Fémfényü. Acélszürke, kékesbe hajolva. Karca fekete. K: 3.5. Töm: 5.os. 
Cu^S . 2Sb..S3. Audalusia, Sierra Névada (Guejar), rézbányában Siderittel.

111. CHIVIATIT. Ólomrézbizmutsidjid. Vaskos leveles; három irányban 
hasad. Töm: 6.920. Ólomszürke. 2(PbCu..)S -f- 3BLS3. Cu2a. PblG.-,, BíGO.q, 
S18.0, Fel .0, A<j. F. e. mint Aikinit. Pirit és Barittal Peruban. — Hasonlít 
29. Bismutinithez.

112. CUPBOB1ZMÜTIT. fíe'z.sidjobiziiiútit. 29. Bizmutinithez hasonlít. 
Karcsú, rovátkos, tűs aggregátok, vágj' tömött. Fémfényü. Kékes fekete. Karca 
fekete. Töm: 6.31—G.cs. Vegye valószínűleg 3Cu._,S, 4BiuS:{, kevés Ag, Pb, Fe, Zn, Au. 
Colorado, Missouri bányában quarcteléren Chalkopirit és Wolframittal együtt.

DOGNACSKAIT. SI0.75. Bi71.?o, Cul2.28 = 09.ü2 (Madkrspach) ide tar- 
tozhatik. Doguacskán Pirit* Chalkocit és Bizmutokker társaságában.

113. BEZBÁNVIT. Olomsidfobismútit. Vaskos; aprószemű, tömött. Ólom
szürke ; karca fekete. K: 2.5—3. Töm : 6.09—G.as.

4PbS, 5BLSr S 17-3, BÍ59T, Pb23*6. Levonva a Chalkopiritot és Calei- 
tet, mikkel keverve találni Quarcban Rézbányán. Ugyanezen nevet adta Hkrr- 
mann (1859). egy tökéletlenül ismert ólomszürke bizmutércnek Rézbányáról.

b. Mela-szalcasz. KAs^S*, KSbaS4, KBiaS*
ZINKENIT CSOPORT. RS. (AsSbBi)aSa. Rombos. (114—121.)

114. ZINCKENIT. Ólommlfostibit. (Bleiautimonglauz.) Rombos. a:b:c= 
0-5075:1 : 0-6353; 100A 110=29°SVa'.OOl A1<>1 = 1S° W. 001A010=32° 25^ . 
Többnyire hatszögesféle összalaklatban. ooP (d) 120° 39', P°° (j)» 30 (Rőse).
395. ábra. — A kristályok rovatosak. Vaskos, szálas. Hasadas nem kivehető.

K : 3—3.5, meglehetősen lágy. Töm: 5.ao—5.33. Acél-ólomszürke, néha tar
kára futtatva.
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PbS, Sb ,S.,, Pb31.«, Sbáá.z, S22.t, kevés Cu, Ag, Fe. Hason
lít Bouniouithoz "és Antimonitkoz. F. e. pattog s könnyen meg
olvad ; zárt üvegcsőben halavány kén és feliér SbOr> lengületet ad.
Nyílt csőben kénes és antimonos füstön kívül fokhagyma szag is 
fejlődik az As tartalmúban. Szénen csaknem egészen elillan oly . 
verődékkcl, mely a kémlel körül sárga távolabb fehér. Szódával 
Pb szem. Harzhegység (Wolfsbcrg). Badeu, Puy de Döme, Arkan- 
sas. Colorado. — Ritka.

115. SARTORIT. ólomsulfarzcnü. (Arsenomelan, Skleroklas Rath, Biu- 
nit Heusser, Bleiarsenglanz). Rombos, apró rovátkos kristályok. Jól hasad oP. 
Ií: 3. Töm: 5.noa. Ólomszürke. Karc veresbarna. Törékeny. Binnenthal, Dufré- 
uoisit és Bisnittel.

116. EMPLEKTIT. Rczsulfobizmutit. (Wismuth-Kupfererz, Kupferwis- 
muthglanz, Tannenit, ITemichalcit.) Dombos, lajjos vékony rovátkos Oszlopok. 
Szürkés, ónfehér. Töm: ö.a—G.r. Cu„S,Bi..S:l. A rézbányáinak összetétele: SIS.oi, 
TeO.io, BÍ63.20, Cu 16.84, AgO.ao. Pbl.n. Feü.n. (Loczka). Szászhon, (Scliwarzen- 
bcrg, (Krenxer), Freudenthal (Würtemberg) (?); Tanneubaiunbánya; Cerroblanco 
Copiano Chili; Rézbánya.

117. CKALKOSTIBIT. Bézsülfostibit. (Rézdárdkéneg, Kupferautimon- 
glauz Wolfsbergit.) Rombos. ocP, P2; a kristályok laposak, végok rendesen 
törött; vaskosan hintve, apró szemű halmazokban.

Jól hasad kis átló irányban, oP irányban rosszul. Tör : kagylós — egyenes. 
K: 3.4. Töm: 4.-c. Ólomszürke, vasfekote, néha futtatott.

Cu.,S,Sb.,S3; Cu2é.4, S146.«, S26.z, Fel.3, PbO.o. — Harzhegység (Wolfs- 
berg). Quarcfészkekben. Spanyolország. Rendesen Pirit vonja be.

118. GÁLÉNOBISMUTXT. Ólonmdfobismutit. (Alaskait, Bleiwismuth- 
glanz.) Kristályos, szálas, határozatlan lapokkal; vaskos, leveles, rostos, tömött. 
Fémfenyű. Sötét ólomszürkc — ónfehér. Karca szürkés fekete. K: 3—4. Töm : 
G.r—7.i. Vegye PbS . BpS., kevés Ag, Cu, Zu. Fe, Sb, Se. HCl-ban nehezen, 
légenysavban könnyen felolvad. Svédhon Bizmutinittal, de olykor Aranynyal. 
Colorado (Alaska bányában).

119. BERTHIERJT. Vassulfostibit. (Haidingerit, Eisenautimouglanz.) 
Rendszere nem ismeretes. Szálas halmazok, melyek több irányban értlietleuül 
hasadnak. Rostos, szemcsés, pelyhes. K : 2—3. Töm: 4—4.3. Fénye gyengébb 
mint az Antimouité. Sötét acélszürke, sárgára, barnára, tarkára változó. Vegye 
FeSSb^S.,; Fcl2.fi, Sb57S29.z (Arany-Idka); kevés Zu, Mn. — F. e. szénen 
könnyen megolvad, füstöl, a szenet belepi, s végre fekete salak marad vissza, 
mely a mágnesre hat. Aranybika; Franciaország (Chazelles, Martouret, Quarc, 
Calcit-, Pirittel); Szászhon (Bráuusdorf). Califoruia.

Használják Franciaországban Antimon kiolvasztásra, mire azonban 
kevésbbé alkalmas, mint az Antimonit.

120. MAT1LDIT. Eziistsulfobizmutit (Silberwismutliglanz). Karcsú, rovát
kos oszlopos kristályok; vaskos, tömött. Lágy. Töm: 6.92. Fémfényü. Szürke. 
Ag..S. Bi.,Sa, néha még Pb. Felolvad légenysavban S kiválással. Tetraedrit, 
Galenit, Sphalerit és Pirittel Matilda bányában Peru; Colorado.

PLENARGIRIT (Sandberger) szintén ezüstsulfobizrautit, ide vehető. 
Schapbach, Badeu.

121. MIARGIRIT. Eziístsulfostibit. (Kengottit, Hipargirit, Silberantimon-
glanz.) Egyhajlásu. Tengelyek a : b : c=2*99-149: 1: 2-90951; 8 (a ferde sző") = 
81° 3G% P 90° 53', — P 95*59' sat. A 396. ábrában oP («), —P (</), 00B0Z(b) 
VaP- (0), coPoo (r), —V2PV2 (/*). V V h

I: I I
•7 </ d’d

U
396.
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Az összalaklatok eléggé bonyo- 
a : b = 9S° 24' lódottak, s saját kinézéssel bírnak, a 
a : cl = 109 l(i mely egyszer piramisos, másszor kurta
b : d = 135 8 oszlopos, vagy vastag táblás. A kristá-
b : o = 129 50 lyok egyenesen lennőttek vagy csopor

tosak ; vaskos, hintett. Vasfekete. Karca 
sötét meggvsziuü.

Ag„S -f Sb..Sn; Ag36.4, Sb39.«, 
S21.9, íeO.o. Szászhon Braun sdorf Tetraedrit-Pirargirittel. Felsőbánya (Kengottit, 
30% Ag de a többi alkatrész nincs meghatározva) Pirit, Galenit, Sphalerit, 
Barittal. Przibram; Clausthal, Spanyolország. Mexikó (Rhodochrosittal), Chili.

te !:

L/ °
396.

c. Közbülső szakasz. (122—135.)
122. PLAGIONIT. Úlomsul far zenit. Egyhajlású. a : b : c = 1*1331 :1 : /> 

(a ferde szög) = 72°2S', P (V) 134°30\ — P (o) 142°3', —2P (/•) 120°49r, 
oP (c)j ooPoc («), a 397. ábra ezen alakokat egyesíti.

1
1

Vastag táblás kristályok. Hasad. 
Törékeny. K : 2*5. Töm : 5*4. — Feketés 
szürke. 5PbS + 4Sb,S:;. P140.c, Sb37.o, 
S21.ü. Wolfsberg, Iíarz, Quarc űrjeiben.

I
o = 1-12° 3' 
a = 107 32 
o = 154 20 
o' = 149 0 
r = 138 52

c
c
c

123. BINNIT (v. Katii). Sesqui- 
cnprosnlfarzenit. (Duli’rénoysit von Wal- 
terhausen.) Szabályos. Bonyolódott alak. 
Hasadás nem tiszta. K: 2.5.3. Töm : 4— 

4.47. Fémféuy. Fris törésen fekete, barna, néha zöldes. Karca meggypiros. Töré
keny. 3Cu.,S 4-28033-. Cu37.t. As30,o, S27.5. Pb2.~. Api.2, I<c0.h. Svájc Dolomitban 
Binnenvölgy Realgar Auripigment, Sphalerit, Pirit, Sartorit, Dufrénoysit társa
ságában.

124. KLAPKOTHOLIT. Be'zsulfobizmutit. (Klaprothit.) Koinbos Wittiche- 
nit-féle, attól külömbözik. hogy a nagyátló irányában hasad jól, és hogy Bi 
tartalma nagyobb (W-nél 41—50%; Kl-uál 53—55% Bi). Kém: 2*5. Töm:4*(» 
Schwarzwald több helyiségén Kobalttetraedrittel, míg a W. Smaltittal vau tár
sulva rendesen.

, »

r

125. SCHIRMERIT. Bismutczüstóloimuljid. Vaskos, szemcsés hintve Quarc- 
ban. Hasadás nem észleltetett; törése egyenetlen; lágy, törékeny. Töm: 6.737. 
Ólomszürke, hajolva vasí’eketébe; fémfényű. Lángban könnyen olvad és hatást 
mutat Bi, Pb, Ag és S-ra. — PbS, 2Ag„S, 2Bi2S3 — Bi46.o, A(j22.8, P612.«, 
6'14.4, ZnO.oH, BeO.02. — Hasonlít Cosalitfioz. Colorado Telim* ásványokkal (Red 
Cloud bányában).

V

i

126. WARRENIT. ólomsulfontUÁt. Tűs halmaz, gyapjas tömeg, 
fényű. Szürkésfekete. Foltonkint irizál. 3PbS. 2Sb„S3, kevés Fe Ag Cu Mn.
Felolvad HCl-ban forrón BLS fejlődéssel. ..........................

Colorado (Domingo bánya), hol mállott quarcos kőzet űrjeit tölti ki_ 
(Asványgyapju a helyi neve.)

Fém-ri

Jamesonit csoport (127—131).
127. DUFRÉNOYSIT (v. Rath). Ólomsul far zenit. (Bloiarsenit.) Rombos. 

a : b : c=9*9381:1: 1*5309 (Rath) ; rendesen vastag egyenközű táblák. Jól hasad 
oP. Vaskos. K : 3. Töm: 5.56—5.67. Sötét ólomszürke. Karc veresesbarna. Tö-
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rékeny. 2PbS4-As,S,. Pbőő.r,, S22.<, As20,o, ÁgO.2, FeO.*, Cu0.z. Biunenthal 
(Wall is) Dolomitjában. Sár torit, Jordanit, Binnit, Realgar, Auripigraent, Splia- 
lorit, Pirit társaságában.

128. COSALIT. ÓlommlfohizMutit. Rombos; rovátkos kristályok. Fém- 
fény. Ólomszürke. Lágy, törékeny. Kom: 2*5—3. Töm: 6-23—0*75. Pb.2BioS5= 
2PbS-fBi.,Sn.jPÍ»37.7,j&i39,o, Slo.5, As3.o, Arfí.*, Co2.4. Mexikó Cosala ezüstbánya 
Quarc és Kobaltittal. Calcitbau Svédhon. Rézbánya. Herrmann Rézbányitja tán 
inkább nem tiszta Cosalit.

129. SCHAPBACHIT. Eziistdlom.sulfobizmútit. (Wismutlibleierz). Rom
bos ? Apró tűk; finom szemcsés, tömött. Bázisos hasadás. Törés egyenetlen. 
K. 3.5. Töm. 0.43. Fémféuyü; óloraszürke. PbS. Ag._.S. Bi2S3. Úgy tekinthető, 
mint ezüsttartalmu Cosalit. Baden, Schapbach.

130. JAMESOKIT. Ólomsulfostibit. (Bleischimmer, Federerz, Zundererz, 
Bleiantimouit, Wolfsbergit.) Rombos, a: b = 0*915:1. Tű alakú kristályai ocP, 
ooPoo; kristályok ritkák, többnyire szálas, leveles halmazokban, melyek egy 
irányban (oP) igen jól hasadnak. K : 2—3 lágy. Töm : 5*5—0*0. Acél ólomszürke. 
2PbS, Sb..SG; Pb40a, Sb33.i. S18.t>, Fe2.^ Cul.^ ZnO.s, Agl.i, BiO* (Arány
idba). — F.° e. zárt csőben pattogzik és veres autimonkéneg lengül fel. Szénen 
könnyen olvad, füstöl, s csaknem egészen elillan. Szódával fémszemek mutat
koznak. Aranybika; Cornwall; Franciaország (Carcassone, Pontvieux); Brazilia. 
Szibéria, Ke vada.

131. KOBELLIT. Ólomsulfobizmutitstibit. (Antimonwismuthbleiblende). 
Hasonlít Antimonithez, de világosabb. Karc fekete. Töm : ö.so—O.ss. Kern : 2*5—3. 
2PbS-HBiSb)(JSo. Sugaros; lágy. PIAO.i, /3/27.o, £69.2, Sl7.8, CuQ.s. F. e. pat
tog, könnyen olvad, nyílt csőben kénes füstöt és fehér leugületet (Sb.,03) ad. 
Szénen sárga verődek képződik a kémlet közelében (BE03), attól távolabb fehér 
Sb.,03. KJ pompás veres verödéket ad (211. §.). Svédhon Kobaltbányából Akti- 
noíit, Chalkopirit és Kobaltos Arzenopirittal. Colorado Chalkopirit és Barittal.

132. BROKGKIARBIT. Eziistőlomsulfostil'it. (Bleisilberantimouit.) Sza
bályos O, tompított élekkel. Vaskos, hasadás nélkül. K:3. Töm:5.oso. Fénye 
mint Bournonité. Színe s karca szürkésfekete. 2(Ag..Pb)S-j-Sb..So A(/25.o, Pb24.7. 
Sb29.o, S19.s, Cu 0.5, PeO.c, ZnO.t. Mexikó.

133. SEMSEYIT. Ólomsulfodibit. Monoklin, a: b : c=l*14424:1: 1*10515; 
p = 71° 4' =r 100 /\ 001 (Krenner). Apró táblás kristályok. Hasadás piramisos. 
Fémféuyü. Szürke. Töm : 5*952. Jamesonithoz közel áll összetételére nézve. 
S 19.42. Sb 26*90, Pb 5S*16, Fe 0*10=99*5$. Sipöcz. Felsőbánya, hol együtt 
taláitatik Galenit Biaphorit Sphalerit és Pirittel.

134. DIAPHOKIT. Óiomcziistsidjostibit. Kombos. a:b:c=0-4919-t: 1: 0-73447 
(Zepharovich). Ikrek. Oszlopos kristályok, gyakran rovátkosak. Kém hasad. 
K : 2.5—3. Töm : 5.oua. Fémfény. Acélszürke. Törékeny. 5(PbAg„)S 4- 2Sb2S3. 
Bimorf Freieslebenittel. 820.i, Sb26.ii Pb2S.o, A(/23.*. Ft'Ö.o, CuO.7. Przibramon és 
Briiunsdorfon csak Biaphorit fordul elő és nem Freieslebenit, míg Freibergeu 
együtt találtatnak (Zepharovich).

135. FREIESLEBEKIT. Ólomczüstsidfostibit. (Kákásüvegérc, Scliiifglas- 
(Bunkles, Weissgültigerz). Egyliajlású. a : b : c = 0*5S714 : 1 : 0*9276S. p

(a ferde szög) S7°46'; 00P (m) 119ÓÍ2\* P-00 (*) 31°4r (Miller). 398. ábra. Az 
összalaklat bonyolódott; a kristályok kákakiuézésü rovatos Oszlopok; vaskos, 
hintett, 00P irányban nem igeu* jól hasad. K:2—2*5; kevéssé rideg. Töm: 
6.1—6.4. Acélólomszürke.

erz,
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c : a = S7° 46' 
m: m = GO 4S 
k : k = 99 8
x : c = 123 55 
x : a = 14$ 19 
c : u = 155 S 
c : v = 125 43 
c : w = 1 IS 21

5(Pb, Ag.,)S. 2Sb.,Sn ; dirnorf Dia- 
pliorittal. Pb30^ A(j22~i,' Sh27.i, SIS.7, 
b'cO.x, Cili.i. — F. e. szénen füstöl, verő- 
dóket s végre fémszemet ad. Nyílt üveg
csőben kénes és antimonos füst fejlődik 
fehér lengület mellett.

Ezüstbányákban, de ritkán. Kap
uik, Felsőbánya; Szászlion (Freiberg, 
Hímmelfürst bánya); Csehország; Ratie- 
borzitz. Spanyolország Argentit, Pirargi- 
rit, Siderit. Galeuittal. Colorado.

■£r vxVíi

k ka m a

/ *c
v «; \

398.

d. Orlho szakasz. ES : (AsSbBi).2S3=3 : 1.
, ii ii i i

Általános formula R3As.2S(;, E3SbáSc sat. E3AsS:í, B^SbSo.
BOÜENONIT CSOPORT. 3RS. (AsSbBi2)2S3. Rombos. (13G—143).
Az ide vett fajok csak egy részének kristálvzata ismeretes pontosan.

136. BOÜENONIT. Rézólomsulfostibű. (Kerékére. Eadelerz, 
Schwarzspiessglaserz, Spiessglanzbleierz, Bleifahlerz, Endellionit, An- 
timonbleikupferblende, Wölcliit.) Eombos. Tengelyek a : b : c = 
0*93797 :1_: 0*89686 (Miller). oP (r), ooP(rf) 93° 40', ooPoo (6*), Poo (n) 
96013',ocpoo(/,'), Poo (o) 92° 34', rovatososzlopok, táblák. 399. ábra. 
Ikrek coP szerint összenőve. Szemcsés halmazok; vaskos hintett.

_ 93o Nem jól hasad kisátló irány*
- T----X !i • v — ion x0 bán; egyéb irányokban még úgy

O • r - 13G 17 serű- Tör: egyenetlen — kagylós K :
l E d W ° ! 11 oo .í 2-5—3. Kissé rideg. Töm :5'7—5-9.

^ n ' i- = i3s c Nagyon fényes. Acél, ólomszürke,
u . K Z - j, vasfekete. Az elektromosságra nézve 

* rósz vezető. 205. 1.
i399.

3(CuoPb)S+Sb.2S;, általában, de a részletben nag}r eltérések for
dulnak elő. A nagyági Bournonit összetétele a következő :-i *•

Pb43*$5, Cu 12*87, FeO’bU Mn0*26, Zn0*20, Sb 18-42. /!.v3*lS,S 20*22= 
99*51. PbnCiioSb (As)ítS1i=2PbS-{-CU'.S+SboS3. (Sipöcz).

F. e. pattogzik, könnyen megolvad erősen füstöl, és végre egy fekete 
golyó marad vissza. Légenysav feloldja részben, az oldat égkék: kénsav fehér 
üledéket képez benne.

Felsőbánya, Kapnik; Nagyág; Harzhegység (Clausthal, Neudorf); Corn- 
wall; Frankhon (Alais, Pontgibaud); Dél-Amerika.

Használtaitok ólom- és rézkiolvasztásra.
Pseudomorjia: elváltozik Ccrussit, Malachit, Azurit és a Wölchit-nek ne

vezett ásványra, mi tehát csak elváltozott Bournonit (Karintliia: Wülcli, Olsa).
137. WITTICHENIT. Rézmifobizmútit. (Kupferwismutlierz, Wismuth- 

Kupferblende, Wismuthkupfererz). Rombos, hasonlít Bournonithoz. Vaskos. 
Hasad egy függélyes irányban. K : 3.5. Töm : 5. Acélszürke-ónfehér, sötétebbé 
futamodik. Karc fekete. 3Cu2S -f- Bi2S„. (7u34.o, J5i47.i, &17.i, FeO.i, CoO.t. 
Kobaltbányában Barittal, Wittichen Baden; Zell Wolfacli mellett. Svédhon.

ii~i i —



381A. cl. PIRARGIRIT CSOPORT (144—147).

138. AIKINIT. Ulom rezsid folnzui útit. (Patrinit, Belonit, Aciculit, Nadel- 
ciz, Wismuthbleikupferblende.) — Rombos. Tűs kristályok; vaskos. K : 2—2.5. 
Töm : G.i—G.s. Főm fény. Sötét ólomszürke, lialavány rézveres futamodássaL 
Tör egyenetlen. 3(PbCu.,)S-i-Bi.JSn. Pb 3o.o, CV/11.7, 73/34.0, *SlG.o, Ni Au. Nyílt 
esőben az égő kónszagot és íehjr lengületet ad, mi csöppekké olvasztható, s 
ezek kihűlve fehérek. A kémletet fekete megolvadott oxid veszi körül, az kihűlve 
áttetsző és zöldes sárga. F. e. szénen megolvad s fehér verődéket ad, mely 
azonban a kémlet tőszomszédságában sárga. Szódával szénrúdon rezet ad. 
Szibéria, fehér Quarcban, Aranynyal, Malachittal, Galenittal.

139. BOULANGERIT. Ólaimulfostibit. (Antimonbleiblende, Schwefelanti- 
moublei, Euibrithit, Plumbostib.) SPbS-fSbJEbj. Pbbb.v &ó25.í>, SlS.o; Cu Z/n 
Ag Fe. Toll-kinézésű tömeg; szemcsés; tömött. Olomszürke. Ií : 2.5—3. Töm : 
5.75—G. Franciaországban gyakori. Harz. Toskana. Nertschinsk. Nevada.

140. LILLIANIT. Ólom su I fobizm útit. Vaskos, kristályos. Fémfényű; acél- 
szürke; karca fekete. 3PbS . BiJ53, kevés Ag Fe Cu Sb. Svédhon Cobaltit- és 
Chalkopirittal. Colorado (Lillian bánya), arany tartalmú vele, Galenit fordul elő.

141. ST1LOTIPIT. Ezüst rézsű 1 fostihit. Rombos. Prizmaélszög SGV20 körül. 
Kereszt ikrek 90° találkozással. Fémfény. Vasfekete; karca fekete. Törése kissé 
kagylós, egyenetlen. Törékeny. K : 3. Töm : 4.79. Vegye 3(Cu2Ag,,FeS . Sb2Sv 
Chili, Copiapo. Dürfcldtit szintén ide számítható. Peru (Irismachay bánya).

142. GUITERMANIT. Ólomsul far zenit. Vaskos, tömött. Fémfényű. Ké
kesszürke. K : 3. Töm : 5*94. Vegye 3PbS . As.,Sr Colorado. Zuni bánya.

143. TAPALPIT. Ezüstéit urosuljobizm útit. Szemcsés, tömött. Faragható; 
kissé törékeny. Fémfényü. Halavány acélszürke; megfakul. Töm : 7*803 Vegye 
3Ag2(S,Te). Bi2(STe)3. Mexikó, Sierra Tapalpa.

Pirargirit csoport. (144—147).
144. PIRARGIRIT. EziisUmlfostibit. (Antimonveresezüstérc, Antimonsil- 

berblendc, dunkles Rothgültigerz Rotkgülden.) Romboederes, hemimorf. Főtengely 
c=0-7S91G; 0001 A 1011=42° 20lV. R 10S° 42' (Millkr), — VaR 137° 5S', oR, 
—2R, R3. ocP2, ooR. Ikrek többféle törvény szerint. Vaskos, hintett, verödék.

Elég jól hasad R irányban. Tör : kagylós. K : 2*5. késnek künuyen enged. 
Töm : 5*77—5*SG Fém- és gyémántfény közt. Feketés-sötétveres. Karca eochenil- 
veres. Az elektromosságra nézve rósz vezető. 205. 1. Opt. —. Kettős törés erős. 
Törésmutató ca=3*084; í-=2*SS1 .

Vegye 3Ag.,S,Sb2S3 AgbS.o. Só22.», 81G.o. — F. e. zárt üvegben sötét
veres lengületet ad.

Selmec, Ivörmöc; Harzhegység (Andreasberg, Calcit. Arzén, Galenittel); 
Szászhon; Norvégia; Spanyolhon; Mexikó; Chili.

145. PPcOUSTIT. Ezilslsul far zenit. (Arzenveresezüstérc, Arsen- 
silberblende, lichtes Eotligültigerz, Eothgülden). Eomboedcres, hemi
morf. Tengely c=0’S0393; 0001 A1011 =42° 421/*'. Vaskos, tömött.

K : 2—2*5. Töm : 5*57—5*64 Gyémántfény. Világos veres, néha 
sötétlő. Karca hajnalpiros, néha hajolva coclienilveresbe. Az elektro
mosságra nézve rossz vezető. 205.1. Optikailag —. Kettős törés erős. 
Dichroizmus gyenge, || c= kosenilveres, || coE = vérpiros..Törésmu
tató =3-0877; £<=2*7924.
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382 III. SULFÓSOK (109—163).

3Ag.jS.AsjS.;. A<764.6, Aslo.o, 619.6, Sb.c. — F. e zárt csőben 
világosb veres lengületet ad mint Pirargirit. Légenysavban felolvad S 
kiválással.

Csehország (Joachimsthal); Szászhon (Annaberg, Johauugeorgenstadt); 
Franciaország; Mexikó ; Peru.

Használjál: az clöbbenit és ezt ezüstkiolvasztásra.
Pseudomorfia. Pirargirit és Proustit alakjában; Argentit. A Proustit 

Pirrhotittá is átváltozik.

146. Pl 1\0STILPN1T. Eziistsulfostibit. (Feuerblende.) Monoklin. Finom tü 
kristályokban. Ikrek is ismeretesek. Hasad a ferdeátló irányában. K : 2. Töm : 
4*2—1'25 Gyöngy-gyémántfény. Jácintpiros. Áttetsző. Faragható s kissé hajlé
kony. Összetétele mint a Pirargirité. Freibcrg Andreasberg, Przibram. Selmec.

147. RITTINGERIT. Eziistselenostibit. Monoklin. Apró rombos táblák. 
Bőszül hasad oP. K : 2—2*5. Töm : 5*G3. Félfém-gyémánt fény. oP feketés- 
barna a nagyobb-, s kevésbbé sötét a kisebb kristályoknál; egyéb részeken 
vasfekete. A tengely irányában áttetsző, sötétmézsárga — jáciutveres. Karc 
narancssárga. Törékeny. Igen könnyen olvad. Joachimsthal. (Proustit Argentit 
Galeuittal). Selmee (Quarcon Pirargirit Pirit és tán Pirostilpuittel). Chili 
(Chauarcilio).!í

e. Bázos szakasz PiS : (AsSbBi)jS3=4:1, 5:1, 6:1, 9:1, 12:1.
(148—157).

TETRAEDBIT CSOPORT. 4RS. (SbAs)2S3. Szabályos, tetraéderes. (US. 149).

148. TETPiAEDKIT. Rézsűifoslibil, Vas, Zink s néha Á(j vagy 
Hg-al. (Fakóérc, Falilerz, Sclnvarzerz, Kupfer-Quecksilberfahlerz, 
Weiss-, Schwarz-, Graugültigerz, Tennantit, Politelit).

Szabályos, feles. Ikrek ránőttek és átnőttek. (Két Tetraéder 
átnőve. i80. ábra.) A 400. ábra- a Politelit (Weiss-

0()9
giltigerz) egyik összalaklata (/), ooO (o). — vaskos 
hintett; szövete szemcsés, tömött.

Nem hasad. Tör: kagylós-egyenetlen. K: 3—4,5 
kissé törékeny. Töm: 4,4—5,1 Acélszürke— vasfekete. 
Karca szintolyan, néha barnás. Nemátlátszó; igen vé

kony lemezeken azonban néha áttetsző megypiros színnel.
Vegye bonyolódott: legelőször is az 

úgy hogy Tetraedrit szorosan csak az Sb tartalmú, ha pedig ezt As helyette
síti, akkor a következő faj a Tennantit. Vannak átmeneti fajok is.

A Tetraedrit lényegesen CuHSb., S., vagy 4Cu,jS. Sb2Sa; minek megfelel 
823*1, Sb24*8. Cu52* 1=100. Ezen elemeken kívül lehet benne Ag, Hg, Bi, Pb, 
Fe, Co. Ki, Su, Pt, és ha jelentékenyebb valamelyik fém mennyisége a szerint 
-ezüst, higany, ólom sat. tartalmú Tetraedritről szólhatni.

Elemzés. 1. Közönséges Tetraedrit, melybeu sem Ag sem Hg. Kapuik.
•« 2. Kristályodott Tetraedrit, Urvölgy
« 3. « « Kapnik

Nagyág
« 5. Ez üsttar talmu (Politelit, Freibergit), Freiberg.
« 6. Higany tartalmú (Spauiolit. Sokwatzit), Porács.

Sb és As szeriut tehető külömbség,

4.
.

t



383A. e. TETRAEDRIT CSOPORT (148—149).

(Kosé H.) 
(Hidegh.) 
(Hidegh.) 

Mu J .‘23 (Hidegh.)

1. Cu37.it, Zu 7.2, Fe 0.8, AgO.o, Sb23.o, S 25.7, As2.s
2. « 39.8, <i 1.4, « 4.7, « O.05, a 22.h, « 25.7, « 4.7
3. « 37.8, « 7.2, « 0.9, « 1.3, « 24.2, « 25.3, « 2.«
4. « 39.7, <» 5.o, <» 1.7, « 0.2, « 11.3, « 2G.0, «12.o
5. « 14.8, « O.o, « 5.9, «31.2, « 24.o, « 21.i, « —
G. « 30.o, « —, * 1.4, « O.i, « 25.4, « 25.4, « nyoma Hg 16.7 (Haueu)

Vauquelin egy spanyolországi (Guadalcanal) Tetraedritben 1—10% Plati- 
uat talált. — Malinomkit ólomtartalmú féleség. Arizona.

F. c. szénen könnyen golyóvá olvad, füstöl és a szenet belepi. Részletes 
viselkedése eltér az alkatrész szerint. Zárt csőben minden autimonos féleség 
megolvad, és sötét veres antimonoxisulíid lengület ad; ha Hg van benne, ho
mályos sötétszürke lengület mutatkozik gveuge veres izzásnál; ha sok az As, 
akkor először is As„Oít lengül fel. Nyílt csőben kénes füst és feliér lengület 
(Sb.,On) képződik, ha As vau jelen ennek oxidja is abba keveredik; Hg pedig 
apró csöppekbcu szedődik össze a csőben.

Porács, Igló, Kotterbacli, Zavatka, Kapuik, Selmec. Körmöc, Urvölgy, 
Szomolnok, Zalatna, Tirol* (Schwatz), Szászhon (Freiberg), Harzhegység (Claus- 
tlial, Andreasberg) ; Frankhon; Spanyolország. Cornwall (Condurrowmine). 
Mexikó; Chili. Használják réz, ezüst és higany termelésre.

Psciidotnor/ol:: Clialkopirit, Maiadat, Azurit, Amalgam, Bournonit, Eritli- 
rit, Cinnabarit, Covellit ismeretesek Tetraedrit alakjában.

149. TENNANTIT. Erzsid far zenit. (Kupferblende, Arzenfakóérc, Rionit, 
Cilim irt, Sandbergerit, Julianit, Frédiiéit). Szabályos mint a Tetraedrit, mely
nek arzenes sorozatát képezi. K : 3.5—4. Töm : 4*37—4'49. Fémfény. Sötét ólom
szürke, vasfekete. Karc sötét veresesszürke.

CusAs.,S- , vagy„ 4Cu,_,S. As..S.. (=S25*5, Asl7*0, Cuo7*5=100). Bi is van
néha jelen.

Cornwall Cu 51.02 Fe I.95 As 19.ua S 2G.«i.
Szászka « 53.o * O.n « 19.i « O.i Ag Sb Mn (Hidegh.)
Cornwall, Szászka, Norvégia, Algéria, Cauada.

150. JORDÁNIT. Őloinsuljarzcnit. Rombos. a : b : c = 0*53747 : 1 : 2*0305 
(Rath). P01c52' és 125°5' oldalél, 153°45' végéi. 00P 123°29'; ezen kívül még 
sok P és Brachidoma, végre oP. Ikrek ocP szerint összenőve. Apró fenuőtt 
kristályok. Hasadás kisátló irányában. Olomszürke. Karc fekete. Keni: 3. Töm. 
G*393. 4PbS4- As.,S... Pb69.0, SlS.u As'17,7. Svejc Binnenvölgy Dolomitban Sar- 
torittal Biunittak Nagyág Jikacsos Quarcon, fennőtt Quarckristalycsoporttal, Spha- 
lerit és Galenittal. Ennek összetétele SÍ7*49, SblGvSO, As0*23, Pb61*05, Cu2\S3, 
AgO*ll, Fe=0*30. (Loozka.)

151. MENEGHIN1T. Ólonisulfvstibit. Rombos. Tengelvek a:b:c = 
0*52891:1 : 0*36317 ; 100A110=27° 52v 29", 001 A101-34° 28'30", 001 A 011 = 
19° 57' 34". Vékony rovatos Oszlopok. Vaskos, rostos, tömött. K: 2..%. Töm : 6.34— 
6.43. Fémfény, erősen fénylő. Boulaugeritlioz hasonlít. 4PbS,Sb.jSn. Pb 59.2, 
C?/3.r., Sói9.2, 617.r., Fc0.i\ a toskáuainak összetétele (Bechi). Kisérői Galenit, 
Boulangerit, Jamesonit, Álhit. Toskana (Bottino).

152. GEOKRON1T. Óloinsiilfystibit. (Kilbrickenit, Sohulzit.) Rombos. 
Teugelyek a: b : c == 0*5805 : 1 : 0*5028 ; 100 A110 = 30° 8', 001A101 =40° 54', 
001 A011=2ö° 4F/2'. Összalaklata ooP2, ooí5oo, P. Hasad 00P. Rendesen vas
kos ; szemcsés földes. Ií: 2.5. Töm: G.a—6.*.*.. Fémfény. Szín és karc világos 
óloniBzürke, szürkés kék. 5PbS-pSb„S3. PÓG5.4, 669.5, 6IG.2, 67/1.5, Fe0.4,
ZnO.t. Svédhon, Toskána, Spanyolország (Merido), Irland (Kilbricken).
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153. STEPHAKIT. Ezüdsulfoslibü. (Eidegüvegérc, Sprödglas- 
erz, Melanglanz, Scliwar zgültigerz, Sprödglanzerz, Böscbgewáchs.) 
Bombos, hemimorf. a:b : 0=0*629129:1 :0*685135. oP (s), ooP (o) 
115°39', coPco (p\ p (P) középéi 104°20', 2Poo (cl) középéi 107°48'; 
a kristályok táblák vagy rövid oszlopok. AOL ábra. Ikrek ooP szerint 
összenőve. Halmazok; vaskos, hintett. — 2Poo dóma és kisátló irány
ban hasad, de rosszul. — Tör:egyenetlen — kagylós. Iv:2—2,5; 
lágy. Töm : 6,2—6,3. Vasfekete. Karca hasonló.

5Ag..S,SbuS3; .-b/6 £614.4, .SÍ 0.4, 
GuO.g, lu’As. (Selmec.) — F. e. zárt üveg
csőben pattogzik, megolvad s részben, 
fellengül (SbaSs). Nyílt csőben megol
vad, Sb és S ox híjaik füstjét fejlesztve. 
Szénen könnyen olvad, verődéket — s 
hosszabb időre ezüstszemet ad.

Ezüst bányákban, Telérekeu, Sel
mec, Körmüc; Csehország (Joacliims- 

tlial, Przibram, Ratieborzitz); Szászhon (Frciberg. Sclmeeberg, Jolianngeorgen- 
stadt); Harzhegység (Andreasberg); Mexikó; Peru, Chili, Ncvada, Jdaho. 

Egyike a legjobb ezüstérceknek. Pscudomorjia. Elváltozik Ezüstre.

o : o = 115°39' 
P : P= 130 16 
P : o = 142 10 
d : p = 143 54 
o : p = 122 10

154. KILBRICKENIT. Vaskos. Töm : 6*407. Fémfény, ólomszürkc. GPbS. 
Sb2S3(?) Irland (Kilbricken).

155. BEE GÉPIT. (Richmuiulit j. Kristályodott, de részletesen nem kive
hetőié" ; vaskos. Hasad látszólag ocOoc szerint. Töm : 7*273. Világos-sötétszürke. 
Fémfényű. GPbS. BLS3. F. e. gömbbé olvad, Pb és Bi verődékkel. HC1 fel
olvasztja lassan hidegen, gyorsan melegen. Colorado. New-Zeelaud (Pichmondit).

156. POLIBASIT. Eziislrézsnlfarzenoslibil. (Eugenglanz.)Eom
bos. a : b : c = 0*5793 : 1 : 0*91305 (Miers). Főbb alakok:

^oP, 00P00, P 117°0'; oP, P, oop00, 402. ábra. Kristályok 
^=2^ laposak, néha igen vékonyak. Vaskos hintett.

oP irányban hasad, de nagyon rosszul. Ií: 2—3. Töm : 
6*0—6*2 lágy. Vasfekete; vékony táblái átnézve veresek. 

Igen vékony lemezei áttetszők annyira, hogy két optikai tenge
lyűnek bizonyult be. (Des Cloizeaux.)

9(Ag2Cu.,)S,(Sb,As)..S3; .Í//72.4, C</3.o, ő’JG.h, /ísG.a, FeO.s, 2)i0.g-
(Selmec). — F. e. zárt üvegcsőben igen hamar olvad, de nem ad lengületet. 
Nyílt csőben szintén megolvad kénes és antimonos füst fejlődés mellett, mely 
utóbbi feliér lengületet képez, néha keverve As20;, krislálykáival. Szénen szin
tén hamar olvad, sereeg, a szenet belepi s fémszemet ad. melynek fülülete a 
kihűlés alatt feketo lesz.

Ezüstbányákban, Selmec, Körmüc; Szászhon (Frciberg); Csehország Joa- 
chimsthal; Harzhegység (Andreasberg); Mexikó; Chili; Colorado.

Használják egyéb ércekkel ezüst- és rézkiolvasztásra.
Pmulomorfia: Stephanit, Pirit, ismeretesek Polibasit alakban.

157. POLIABGIPIT. Szabályos. Hasad ocOco irányban. K: 2*5. Töm: 6*974. 
Fémfényü. Vasfekete. Nyújtható 12Ag„S . Sb.^Sj,. Ag7G*7G, S=rl4*7S. Sb6*9S, PbFe 
Zn. F. e. fekete gömbbé olvad, Sb füstöt fejleszt és Ag golyó marad vissza. 
"Wolfach, Baden Argentittal sat.

402.



385B. ENARGITCSOPORT.

B. Pentasidfar zenit, Pentasulfantimonit sat. (158—163) 
Enargitcsoport. liombos. (158. 153).

15S. ENARGIT. llézsul fór zenit. (Guayacanit, Garbyit.) Rombos a:b:c 
==0*8711 : 1 : 0*8248 ooP 97°53' Poo 100°58 (Dauber). Rendesen cop, oP, 00P00, 
ooPoo; alárendelten Pc-c és P. Vaskos szemcsés, néha száras. Jól hasad ooP; 
nagy- és kisátló szerint elég jól; oP nem jól. Rideg. K : .3. Töm : 4.<a—4.45. 
Fémfény. Szürkésvasfekete. Karc szürkésfekete, a por fémfényü. SCu^S, As,,S.. 
Zárt csőben pattogzik; fellengill előbb S, aztán Jvénarzen, Király vízben felolvad. 
Mátra Párád, Rccsk, Tracliit Quarctelérjének űrjeiben. Peru a Cordillerákou 
15.000' magasságban nagy tömegben Tcnnantittal szemcsés mészben. N. Gra
nada. Colorado. Mexikó. Argentína. Manilla.
1. Peru : Cu47.2, ,-j.s*17.c, S32.2, Sl>l.o, FeO.r., Ag0.u2, -2h0.2
2. Párád: « 47.oo, « lS.«u, «31.*jo, «< 1.30,nyoma 

« 47.0, « 11«.o, «32.o, « O.o, —
(vaskos) (Nendtvich)
(kristályos) (Bittsánszky)

159. FAMATINIT. Rézsűi farzenostibit. Rombos; izomorf Enargittal; apró 
lap dús kristálycsoportok ; szemcsés szövettel. Kissé rideg. Ií : 3.5. Töm : 4.57. Színe 
keverék a rézveres és szürke között. Karc fekete. Úgy tekinthető mint Antimonenar-
git. melyben az Antimon 1 4 Arzén által van helyettesítve. 3Cu..S . Sb2Sn. C7/43.o, 
.87/21.7, Asl.o, /829.0, Fc0.8, Zni0.s. Argantina, Famatina hegységben az Enargit 
telérben gyéren. Peru.

160. XANTJIOKONIT. Kziistsulfarzenit. Romboederes; c=2*3163; oR R, 
néha még —2R. R : oR=110o30'. Papirvékony táblákban ; máskor apró veséded 
szemcsés halmazok. Hasad R és oR irányában. Törékeny. K : 2. Töm : 0.0—5.2. 
Gyémántfény. Sötétveres — barna, a kristátyszélek keresztülnézve sárgák. 
3Ág2S,As.,S-. AffM4.1, .Isi 3.4, *821.3, FcO.v. Freibcrg, Stephanittal.

161. EPIBOULANGERIT. (Homsulfostibit. Rombos? Rovátkolt tűs Osz
lopok. Töm : 6.302. Fémféuy. Sötétkékesszürke, feketés. Szemcsés. Vegye 3PbS. 
SboS.. 521.3, .S7>20.2, PÓ54.8, A70.s, Ft0.«, ZnU. Lehet, 
hogy Boulangeritből változott el. több benne a S, és 
aránylag kevesebb a Sb. Szilésia, Altenberg, Galenit, Pi
rit, Sphalerit, Arzenopirit társaságában.

162. ELTGEN1T. líczvassul farzenit. (Arsenik- 
kupferwismutherz.) Rombos, kurta Oszlopok, hasonlók 
az Arzenopirithez ; 00 P 110°50'. Tör : szemcsés. K: 3.o.
Gyengén fémfényü. Acélszürke. Karc fekete. Wittichen 
(Neuglück-bánya) gyéren, Wittiehenit társaságában Bari
ton. 4Cu.,S . 3FeS . As..S.. 531.5, ^.s*12.o, FeVS.*, (7/40.3,
Bi2.i, Afi Z11.

163. ARGIRODIT. EzusUjcruianiumsulfid. Monok
lin. a: b : c=0*67S0 :1 : 0*6144. /?=70°z=:001 f\100 (Weis- 
bach) 403. ábra. m(110), f(103), q(T01), k(d01), o(011), 
v(232). Ikrek térdliajlással, néha .3 egyén is összenőve.
A kristályok aprók, nem jól kivehetők. Veséded halmazok, vaskos. Nem hasad. 
Törés egyenetlen, kissé kagylós. Fémfényü. Acélszürke. Karca szürkés fekete, 
fénylő. Kern : 2*5. Töm : 6*085—6*111. — 3Ag2S . GeS<(. S17*93, Ó7t’6*93, .d//74*72, 
jFíO‘66, ZnO-%%. (Winkler). Benne fedezték fel a ritka Germauium elemei. Kevés 
Fe Zn is van benne. Zárt csőben fényes fekete lengületet ad; nyiltbau S02 száll el. 
Szénen gyöngygyé olvad, mely körül csekély fehér verődéi képződik*; hosszú 
fuvás után narancssárga verődékot kapunk és ezüstgolyót.

Freiberg, Himmelfürst bánya, Siderit, Markasit, Sphalerit, Pirit, Galenit, 
továbbá Argentit, Pirargirit, Polibasit, Stephanit társaságában. Olykor Argen- 
titen ül, máskor Markasiton vagy Sideriten.

Szabó JAzpeí. Ásványtan. 25
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IV. HALOIDOK.

A. Anhidres Chloridok, Bromidok. Jodidok, Fluoridok.
B. Oxichloridok, Oxifluoridok.
C. Hidres Chloridok, hidres Fluoridok.

A. Anhidres, Chloridok, Bromidok, Jodidok, 
Fluoridok. (164—165.)

I
Kálóméi csoport. 1LC12 (164—165).

164. KALOMEL. Hu/anychloriir. (Quccksilberhomerz, Mercurochlorid. 
Clilorquecksilber.) Négyzetes; c= 1*72291; 001 /\ 101=59°52' 7" (Scurauf). P, 
ooPco: kristályok igen aprók; olykor táblásak, másszor piramisosak, esetenkini 
bonyolodottak. Ikrek hol teu- hol átnőttek. Hasad 00P00 irányban. Kérges hal
mazok. K : 1—2; lágy. Töm: 6*1—8*2. Gyémáutteny. Sárgásfeliér — szürke. 
Karca fehér. Faragható.

Hg,Cl,. Hg84.». Cllő a. — F. e. zárt üvegcsőben fehér lengületet ad. 
Szénen elillan s fehér verődéket képez. Porát kálioldat feketére változtatja.

Higanybányákban ritkán. Csehország (Horzovitz); Bajorhon (Moschel- 
laudsberg); Kraiua (Idria) ; Almádén. Spanyolhonban. Avala hegység, Belgrád 
mellett. Queretaro, Mexikó.

165. NANTOKIT. Cuprochlorid víz nélkül. Szabályos. Hasad coOoo sze
rint. Vaskos szemcsés. Kern : 2—2*5. Töm : 3*930. Cu,.Cl„. CV35*9, 0/64*1. Bézéren 
Atakamittal, és rézoxid ércekkel a felületen, míg fejebb az érben Chalkopirit 
és Chalkocittal van. Fehér, hasonlít Cernssithoz. A légen oxidálódik s elvál
tozik Atakamittá, mi tan abból képződött.

Nantoko (Carmen Bajo) Chili, Cuprit, termés Réz, Homatit és Chal
kocittal.

HalU csoport. ÜC51, liBr, KJ. Szabályos. (166—172.)
166. HALIT. KŐ-SÓ. Nátriumchlorid. (Steinsalz, Kochsalz, 

Seesalz.) Szabályos ; a kősótelepekből kikerülő vagy a tiszta oldatából 
készített kristályok csak ooOoo : ellenben Egiptom széksótóiból isme
retesek Oktaéderek, vagy összalaklat Oktaéder, Dodekaéder és Hexa- 
ederböl; az alakok átmérője néha egy cm, Mesterségesen is kaphatni 
a Kősót apró Oktaéderben ha a kristályosítás szénsavasnátronnal 
telített oldatból történik; ismeretes továbbá Vízaknáról (Schafarzik 
1889) egy 10—20 cm. élhosszal bíró kősó ooOoo, melynek élei az 
mOoo lapjai által élezve vannak. Szemcsés, szálas halmazok. Vaskos,
hintett. ~ c rn..

Igen jól hasad ooOoo irányban. Tör : kagylós. K-2‘5. Tóm: 
2*1_2*6. Üvegfény. Színtelen, veres, sárga, szürke, ritkábban kék,______ _ # , sárga, szürke, ritkábban kék,
zöld Vízben felolvad. Tisztán sós izü. Erősen diathermán (198. L). 

’ NaCl. 2Va39.s, C/6O.7. Kevés MgO, CaO, S03, HaO.SiO,.



:3S7A. HALITCSOPOllT —172#.

Na Mg Ca Fe Cl SO, H.0 oldhatlau 
39*302, 0*005, 0-008, 0 012, 00*592, 0*007, 0-015, 0*050. (homokos föl

des) (Loczka).
2. Vízakna: 39-350, 0-007, 0*01 a, 0-005, 00-571, 0*017, 0-024, 0*065. (szürke, kissé

agyagos) (Loczka).
F. c. szénen többnyire pattogzik, megolvad, a szénbe húzódik s tovább 

fúva fehér verödékefc képez. Platinahuzalon a lángot erősen sárgára festi. 274-. 1. 
A CuCl lángot előidézhetni mint 107. Silvitnél.

Nagyon cl van terjedve, s vagy réteget vagy iömzsököt képez mint Kősó, 
vagy ki virágzást (Ázsia, Afrika, Chili, California sivatagjain) vagy lengületet 
(vulkánok nyílásán), vágj' oldatot a tenger- és forrásvizekben. Marmaros, Sóvár, 
Erdélyben Torda, Vízakna, Marosujvár; AVielicka, Hall, Hallstadt, Aussee, 
Stossfnrt, Dicuze (Franciaország), Northwich (Cheshire) Anglia sat. Erdélyben 
Paraj(1 és Spanyolországban Cardona — tájáu valóságos sóhegyek vannak, a 
tetőn agyaggal fedve, de a völgyek meredek oldalait Kősó képezi. A legnagyobb 
mennyisége az óceánban van feloldva, s minden sótelep egykor abból szár
mazott.

1. Torda:

Használjál: étkek fűszerezésére, eltartására; gazdászatban sózásra; gyá
rakban sósav-, glaubersó-, szalmiak- s különösen sokat a mesterséges sziksó 

.(szoda) készítésére, mi az üvegkészítéshez, szappanfőzéshez, s többféle kohászati 
mivelethez kell.

Psendoniorjia Auhidrit. Gipsz, Polihnlit, továbbá Cölestiu, Dolomit, Quarc, 
Hematit, Pirit ismeretesek Halit alakjában 250. 1.

Martinait (Karsten). Halit melyben vagy 9% MgSO^ van. Stassfuri.
Huantajaijit. Ezüsttartalmú Halit. 20NaCl-f AgCl. Mésztelérben Eerar- 

girittal Embolittal. Hnantajaya. Peru.
167. SILVIT. Káliumchloriá. (lioevellit, Leopoldit.) Szabályos. ooOoo. O. 

Vaskos, szemcsés, tömött. Igen jól hasad ooOco irányban. K : 2. Töm : 1*97— 
1-99. Viztiszta vágj- festett: sárgás kék* veres. Vízben felolvad. Ize kissé csípős. 
Erősen diathermán. KC1. Zí 52.4. CWI.q ; (235. 1.) Lángot ibolyaszínüre festi 
(274. 1.). Igen könnyen megolvad és elillan. Phosphorsó-gyöugyliüz, melyet 
előbb rézoxiddal telítünk, hozzáadva, a lángot erősen azúrkékre festi (Réz- 
chlorid). A kősó-telepek, tetején. Németország Stassfurt (Kieseritben); Leopolds- 
hall (Leopoldit); Galícia Kalusz, Halit és Gipszszel lencsealakú tömegekbeu 
kiválva; Halleinban is, de kevés. A magyarországi sótelepekben nincs. A Vezúv 
fumaroláiuak terményei között. Használják a káliumsók készítésére.

168. SZALMIAK. Ammonchlorid. (Salmiak.) Szabályos, O és 303. A mű- 
kristályain Girocder észleltetott (33.1.). Csepköves, kérges, halmazok; kivirágzás. 
Kissé hasad O irányban. K: 1*5—2. Töm: 1*52S. Üvegfény. Fehér, sárgás, szürke. 
Vízben felolvad. Ize csípősen sós.

NHjCl; 1VZJ4S3.7, C'/öO.s; kevés Fe, Al. F. e. zárt üvegcsőben szódával 
erős ammonszagot ad. Szénen elillan. — Vulkánok nyílásain; Etna, Stromboli, 
Havaii, a Vezúv újabb crupcioi után igen szépen gyűjtöttek; kiégett barna- 
széntelepek közelében St. Étien ne (Franciaország).

169. KERARGIRIT. Eziistchlorid. (Cliíprsilber, Silberliornerz, Hornsilber 
Buttormilchorz.) Szabályos, 00O00; kristályok igen aprók, néha ikrek; kérges 
halmazok ; vaskos, hintett. Tör : kagylós. K : 1—1*5; faragható. Töm : 5*552. 
Zsíros-gyóinántfény. Szürke, barna. Áttetsző. AgCl; Ag75.3, 0724.7; kevés Fe. 
Gyertyánál megolvad. — F. e. szénen igen könnyen golyóvá olvad, szódával 
azonnal ezüstszemet ad. A Clilort kimutathatni mint a (1*67) Silvitnél. Ezüst
bányák felső részében. Chiliben közönséges érce az ezüstnek; Peru- és Mexikó
ban is sok vau. Van Colorado, Nevada, Arizona fémteléreiben is.

25*
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388 IV. HALÓ IDŐK (164—201)).

Európában ritka. Leihelyei: Ausztria (Annaberg); Csehország (Joachiius- 
thal); Szaszliou (Johanngeorgeustadt, Freiberg); ITnrzhegység (Andrcasber<r) - 
(Cormvall) Anglia; Norvégia (Ivongsberg); Szibéria.

l^O. ^MJBOLIT. Kziiatchlorobromid. (ChlorbroiuBilber, Mega-, Mikro-
broinit.) Szabályos, vaskos, néha csepköves, vagy kéreg. K : 1—Lr,. Töm : 5*31_
.V43. Zsirfény — gyémántfény. Szürkészöld, sárgás, légen megsötétedik. Ag(ClBr). 
J//.71.0, fír.7.o. ( 7.20.1 (Chauarcillo.) Chili szintén közönséges érce az Ezüstnek; 
Mexikó. Honduras, St. Arnaud (Viktória).

171. BROM1RIT. Brotneziiat. (Bromargirit.) Szabályos. Rendesen apró 
konkreciok. K : 2—3. Töm : 5.8—6. Fénylő. Sárga — zöldes. Faragható. AgBr. 
.lr/57.5, i>V42.4. Zárt üvegcsőben kettes kénsavas-káliummal olvasztva a Bronr 
sárgásbarna gőze fejlődik. Légeuysavbau nem olvad; Ammon nehezen olvasztja 
fel. Mexikó, Chili.

172. JODOBROM1T. •Jodbromchlovezüst. Szabályos. Hasadása nem tiszta. 
Tömj 5*713. Lágy, faragható. Zsirfényü. Sárgás-zöldes. 2AgCl.2AgBr.Ag.J. 677*9. 
BrA 7*8, <7.14*1, Ai7.60*2. Scliöne Aussichtbáuya, Dernbach (Nassau).

173. JODIRIT. Jodeziist. (Jodargirit.) Hatszöges, hemimorf; főtengely 
c == 0*S19(J0; 0001 f\ 1011 =43° 25' 20". Rendes összalaklata: oP. P. ooP. 
Jól hasad oP szerint. Vaskos, vékony hajlékony levelekben. Töm : 5*62—5*70. 
Sárga, faragható. Lágy. AgJ. Izomorf Greenockittal. J/y.46, J.51. Kettes kén
savas-káliummal zárt üvegcsőben olvasztva J ibolya gőze fejlődik. Vékony ere
ket. képez Steatitbau. Dernbach (Nassau), Spanyolhon, Mexikó, Arizona, Chili.

Coccinit. (Mercurichlorid.) HgCL. Veresbarna, gyémántfényű. Selenhiga- 
nyon találni Mexikóban (Casas Viejas.) Del Rio Jodidnak tartotta, de Castillo 
szerint Jodot nem, hanem Cl-t tartalmaz.

Torontálit, higanytartalmú Jodirit. Chili.
Zinkjodid, Zinlibromid, létezését említi Cd tartalmú Zink ércek közölt 

Sileziábau Mentzel.

Fluoril csoport. R(C1, F)2. Szabályos (J 74, 175).
174. CHLOROCALCIT. Hidrojikilit. Szabályos. ooOoo. Kristályos kéreg. 

Fehér vagy világosan festett. Igen hamar szétfoly. Keserű. Töm : 2*2. CaCl.,. 
C7.C4.0, Ca.36.o. Vezúv az 1S72. kitörés bombáiban. Líineburg Anhidrit és Gipsz
ben Halit társaságában. Peru.

175. FLUOlilT. Calciumlluoricl. (Folypát, Flusspath, Fluss, 
Liparit.) Szabályos, ooOoo, 0, ooO, ooOn, 402. Ikrek: 2 Hexaeder 
átnőve (782. ábra, 04. 1.); szemcsés és szálas szövettel vaskosan;, 
tömött, földes.

Jól hasad 0 irányban. K: 4; rideg. Töm : 3*11—3*25. Sajátságos 
nedves üvegfény. Színtelen és egész színsorozatban: sokféle sárga, 
zöld, kék, veres, fekete. Némely félesége kékes fiuorescenciát (197., 
196. 1.) más, ha hevíttetik phosphorescenciát mutat. Törésmutatója 
(Na)n8= 1-4339; ns= 1*4324 (szürke); 1 *4342 (fekete), (Kohlrausch). 
A törésmutató kissé fogy, a mint a hő emelkedik. Olykor kettős fény
törési anomáliát tapasztalni rajta, mi valószínűleg utólagos módosu
lat következménye.

i
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380A. FLUORITCSOPORT.

CaFa; Cao 1.3, M8.7. Kevés Ca0,P20-, Cl és néha szerves anyag.
F. e. zárt üvegcsőben pattogzik s kihűlés alatt sötét helyen villogást 

látni rajta. — Platinacsipeszben golyóvá olvad és a küllángot veresre festi; a 
.spektroskoppal a Ca színképe látható (270. 1.). Szódával szénen vagy platina- 
lemezen összeolvad; a gyöngy átlátszó, míg forró; kihűlés alatt zavaros. Porát 
sósav feloldja. Megolvasztott phosphorsóval nyitott üvegcsőben összeolvasztva az 
üveget (HF) megtámadja (általános mód a F kimutatására). Krc-erekbcn leg
többször fordul elő Barit társaságában. Találtatik Dolomitban és Cannel- 
coalban is.

Budapest (KisSvábhegy. Calcittal, nagyon ritka); Moldova, Kapnik; Anglia 
(Derbyshire, Durliam, Cumberland); Szászhon (Hersdorf, Marienberg, Auuaberg); 
•Carrarai márványban víztiszta Hexaederekben fenuőve. Norvégia (Kongsberg); 
St. Gothard (Dolomitban). JE.-Amerika (N. Iíampsliire, Connecticut, Arizona).

Használják Angliában dísztárgyak készítésére. Kohászatban a kovasavas 
ércekkel keverik s ezek így könnyebben olvadnak. Belőle állíttatik elő az üveg- 
étetésre szükséges HF sav sat.

Cseudomurfia. A CaF3 kissé olvadván Ca biearbonátot tartalmazó vízben, 
alkali carbonátok felbontják és Calcit képződik Fluorit alakban. Ezen Calcit 

elváltozása azután többféle pseudomoríiára szolgáltathat alkalmat. Fluorit alak
jában ismeretes Quarc, Limonit, Hcinatit, Psilomelan. Calamiu, Smithsouií, 
Cerussit, Lithomarga. Kaolin. 249—250. 1.

a/

176. CHLOROMAGNES1T (Scacchi). Maf/nedumchlorid. MgCl... Vezúv 
•egyéb szétfolyó sók társaságában.

177. SELLAIT. Maf/nexiuiiilluorid. Négyzetes, e = 0*659G; 001 f\ 101 = 
33° 2412'. Jól hasad 00P, nem jól ooPco szerint. ív: 5. Töm : 2.o;2. Cvegfény. Tör : 
kagylós. Színtelen. Átlátszó. MgF„. P61*4, M(J38*0. Piemont, Gebroulaz Anhidrittel.

178. LAWRENCIT. (Daubrée). Vaschloriir. Zöld-barna. Kemény, de a 
légen meglágyul. FeCl,,. Cl 55.u, Fa 44i. Meteorvasakban (Tazeuwell Tennessee, 
Rockiugham N. Carolina), több esetben csöppekben olvad le a múzeumi példá
nyokról tán Laurencitből képződve. Vezuvon is észlelték. A műkristály FeCL. 
hexagonos, egytengelyű.

179. 8CACCH1T. Mant/anchlorid. MnCl,. C7 56-4, Mn 43*0. Vezúv. 
A szétfolyó sók egyike.

Chloralnminit. AlCln.xH.J). Vezúv 1S72 erupciója alkalmával észlelte
Scacchi.

180. COTUNNIT. Ólomchlnnd. Rombos. a: b: c=0*9976 :1-GS05; 100 A 
110=41° 56', 001 A 101-59° IS1/.*', 001 A011=59° 143/V. coP 118° 38'. Poo 126° 
41'. Tűs kristályok. K: 1.5, Töm: 5.23*—5.83. Gyémántfény; fehér. PbCL. P//74.5, 
•CY25.&. Vezúv kráterjébeu. Chili Tarapaca más ólomércekkel vaskos tömegben 
fordul elő.

Pmidorotunint ólomchlorid kaliumchlorid tartalommal. Vezúv (1872).

181. MOLISIT. Vaxchlorid. Barnaveres kéreg, hol világosabb, hol söté- 
Icbb. FeCln. Pc’34.5, C/O0.5. Vezúv kitörései alkalmával tódul ki. A műkristály 
liexagonos.

182. TISON1T. Cerlanthawdidimjluorid. Hexagonos. c=0*GSGSl; 0001 A 
10ll=38°25'. Vastag Oszlopok vagy táblák; a kristályok legtöbbször átváltoz
tak Bastnesitra. Vaskos, hasadó. Keni : 4*5—5. Töm ; 6*12—6*14. Viaszsárga — 
veresbarna. Zsírfény, hasadáson gyöugyfény. Áttetsző. Optikailag —.

(Ce,La,Di)F3. F. 0. megfeketedik, de nem olvad. Zárt csőben szétpattog, 
színe világos pirosra változik. Nem olvad fel HC1 és légenvsavban, de kéusav- 
han felolvad HF fejlődéssel. Colorado Pike’s Peak Földpátbau.
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1S3. KEIOLIT. Ndlriumalianiniumlluorid. (Jégkő, Eisstoin.) 
Monoklin, a : b : c = 0*96626 : I : 1*388:14; 7 = 89° 49'= 001 /\ 100. 
100 A 110 = 44° 1', 001 A101 = 55° 21V, 001 A 011 = 54° 14'. 
A prizma ólszög 88° 6' (Krenner). Ikrek ránőttek többfélék, a kristá
lyok olykor polisintetesek; olykor kockás küllemüek. Vastag, héjjas, 
szemcsés halmazok, melyek o? irányban jól, más két ellenkező irány
ban nem oly jól hasadnak.

K : 2*5 : rideg. Töm : 2*95—3. Üvegfény; oP gyöngyfényü. Hó
fehér, néha barnás. Áttetsző, vízbe téve még áttetszőid) iesz. Az 
optikai tengelyek a simetrasíkban (Krennkr). Gyertyánál megolvad, 
innét neve. Optikailag +. Kettős fénytörése gyenge. Disperzio p<u;. 
szintes. Tengelyszög 2E,.=ö8° 50'; 2E4=59024#; 2Efr=60° 10'. 

Na.;AIFfi vagy 3NaF+AlF... iVa32.o. AZI3.n, F54.o.
F A1 Na

1. Gröuland: 54*15, 13*07, 32*5(5 (Bbandl).
*2. Colorado: 53*55, 12*81, 32*10. Fe2OsO*40, Ca 0*28, H.,0.0*30, Töm : 2.972

(Híllkbrand).

F. e. előbb igen könnyen megolvad, aztán csípős füst illan el, végre 
fehér timföld marad vissza, mely kobaltoldattal kék színt vesz lel. Üvegcsőben 
befújt lánggal hevítve, az üvegei eteti, a meggyűlt víz a fernambukpapirt sár
gára festi (F hatás).

Gröuland nyugoti részén Arksukfiord, Ivigtut. Olom-Vaskéneg, Vaspát 
társaságában telérásvány. Társaságban vele találtat ik Thomsenolith, Pachnolith, 
Arksutit. Egy kevés líraion (Miask). Colorado (El Paso couuty). — Alumínium 
gyári termelésére és nátronlug-készítésre (szappanfőzéshez) használják.

184. CHIOLITH. Nátrium aluwiniuwjluorid. (Chodneffit.) 3NaF-f A1F.,. 
Au23.7, .4218.0, F57.5. Négyzetes, nem jól hasad. Vaskos. Hasonlít Kriolithoz, 
de még könnyebben olvad. K: 3*5—4. T : 2 84—2*90. Hófehér; kissé zsírfényű ; 
áttetsző. Miask, Gránitban Fluorit, Topáz, Phcnakit és Kriolit társaságában.

185. HÍERATIT. KáliumsUiciumjluorid. Szabályos. O. ooöoo, stalaktitos 
konkreciokban Sassolin pikkelyekkel és több más ásvánnyal együtt. 2KF.SiF.j. 
jF51*9, Sí 12*7, K35*4. — Vulkano (Hiera) kráter fumaroláiban.

B. Oxichlovidolc, oxifluoridoh. 
a) Oxichloridoh. (186—194).

186. MATLOCKIT. Ólomoxicldorid. Négyzetes. c=l*7G27; 001/\lOl = 
60° 20'. oP. P. Poo. ooP. Nem jól hasad oP és ooP szerint. Pb2Cl20. P/>CV.,52.^, 
Pb04Su. Hatása mint Mendipité. Sárgás, zöldes; gyémánt-, gyöngyfényü. 
K : 2,5—3. Töm : 7,21. Derbyshire, Matlock. Pliosgenittel. Vezúv lengületeiben. 
Peru. — Ritka.

187. MENDIPIT. Ólomoxichlorid. Rombos. a: b = 0*8005: 1*100/\ 110 = 
3S° 42'. ooP szerint jól hasad. Vaskos száras rostos. Fehér, sárgás, veres, kék. 
Gyöngy-, gyémántfényü. Karca fehér. K : 2,5—3. T : 7—7.1. PboCLjO,,. y-Y;G7jj39.fi, 
PbOQO.j. Felolvad légenysavban. Sommersetsliire. Mendip Hills fekete földes 
mangánásványon. Tarnovilznál Szilésia agyagban. — Ritka.

*



:i91B. OXICHbO JUDOK (lS<i—194).

1SS. SCHWAEZENISKUGKEIT. Ólomo.rijodocldorid. Roiuboedercs; igen 
aprón fennöve. Optikailag egytengelyű, negatív. Vékony amori kéreg, földes. 
K : 2—2.5. Töm : (i.s—0.3. Gyémánt fény. Mézsárga. Karc szalmasárga. Törékeny. 
Pb(JCl),d-2PbO. /7/CY..11.,, PU.30.o, PbO\8.0, fbSOjj..', Sk.O/K,.
Zárt üvegcsőben hevítve J gőzt bocsát. A takarna Gálén ittál. (St. Rafael bánya) 
Bolívia. (Sierra Gorda) Peru.

189. LAURIONIT. (Köchlin). Ólomn.vihidrochlorid. Rombos. Tengelyek 
a:b:c=0*732S: I :0-8315, 100/\ 110=36° 14', 001 /. 101 =48° 30’-.a', 001 /\011 = 
39° 44“V. Apró oszlopos kristályok, rostos. Kern : 3—3*5. Színtelen. Gyémánt
fény. Áttetsző. PbC10H=PbCl . Pb(OH)... C713*7. 03; 1. PbTrl. 11J)3*5. — F. e. 
könnyen olvad sárga gömbbé. Légenysav felolvasztja; részben "forró vízben is 
felolvad poralakban. A vizet 112° C-nál veszti el. — í .au r in in (Görögország) 
ólomsalak űrjeiben Phosgenit és Cerussíttal együtt.

190. DAVIES1T. (Fletcher). Ólumoxicldorid. Rombos. Tengelyek a : b:c=
0-7940: I : 0-4777. 100/\ 110=38° 27\ 001 101=31° 2', 001 A011=25° 32'. Pa-
ráuyi oszlopos kristályok, olykor rovátos lapokkal. Hasadás nem mutatkozik. 
Színtelen. Üveggyémánt fény. Optikailag -f-. Tengelysík || 100. Bissektrix | oP. 
F. e. szénen szódával ólomszemet ad. Légenysav felolvasztja még könnyebben 
mint a Mcndipitet. — Mina Beatriz, Sierra Gorda, Atakaina Caracolit és Per- 
cilittel vaskos Anglesitcn.

191. FIEDLEHIT. (G. v. Rath). Ólwmmchlórid. Monoklin ; n:b : c = 
0-8191S : 1 : 0*89103 ; /?=77° 20'=001 f\ 100. Apró táblás kristályok; ikrek. Ha
sad oP irányban. Színtelen; gyémántfényü. Átlátszó. Légenysavban teljesen 
felolvad, de nehezebben mint 1S9. Lauriouit, a melylyel együtt fordul elő. 
Laurium.

192. PERC ILIT. Ólom n !zh idro.ri eh lórid. Szabályos; kék kockák. Vaskos. 
K : 2.5. Színe, karca égkék. Vegye tán PbCuOJBLCL.. — Zárt csőben vizet és 
szagtalan füstöt ad. A lángot zöldre festi, de a szegély kék. Boraxxal Cu reakció. 
Mexikó, La Sonora, vasoxid festette Quarcban, Aranynyal. Délafrika Anglesit 
Cerussit, Kerargirittal. Atacama. Bolívia. Chili.

Bóléit. Úlumrízczmto.vicldorul. Szabályos (pseudosimetriás). coOoo; ezen 
irányban hasad is. K : 3—3.25. Töm : 5.o«. Iudigokék. Törésmutató n = 2*07. 
A kocka metszete polárfénybeu közepén izotrop. a széleken kettöstörésü sávok
kal: Ezen utóbbiak fígy tekintetnek mint 3 egytengelyű és negatív kristály 
(102. lapon) pseudosimetriás gyüalakjai. Vegye visszavezethető a Percilitéra 
PbCuCl._,(0H).,. Boleo rézbánya, Alsó-Californiában.

193. ATAKA^HT. Bézhidroxichloriir. (Salzsaures Kupfer, Salzkupfererz,
Kupferhonerz, Marcilit, Botallackit.) Rombos. Tcngelvek a: b : c = 0*G612G : 1: 
0-75149. 100 A 110=33° 2S!/2'; 001 /\ 101 =48° 39W; 001 A011=36° 55’zV. Ala
kok 00P 112° 20', Poo 105°40\ 00P. Poo. ooPoc. Hasad kisátló irányában. Ren
desen karcsú rovatos Oszlopok; vaskos, szemcsés, tömött, homok. Különféle zöld. 
Áttetsző. Opt. —. Tougelysík || 00P00. BxJ_ooPoo. Disporzio per. Teugelvszög 
2Hr =910 50' (Chili). Kom: 3—3,5. Töm : 3,75—3,77. Vegye /vagy
CuClo. 3Cu(0H)„. 6V/359.0, 0/16.,, 111.., 022..,. Savakban könnyen felolvad.

Atakama Chili. Béli Ausztrália, (Wallaroo), Haladattal. Cornvall (St. 
Just), Nizlmi Tagilsk (Ural). Vezúv és Etna láváin. Szászhon. Arizona.

l’mulomorfia: Malachit, Atakamit után, valamint viszont; Chvisokolla 
is ismeretes Atakamit alakjában.

Kevésbbé határozott rézliidrochloridok a következők: TaUiwfit Cormvall 
Mclanothallit, Erithrocalcit, A telit ez utóbbiak a Vezuvrúl.

*
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392 IV. HALOIDOK (104—209).

194. DAUBRHHIT. Biziuutoxiclilornl. Amorf. Sárga — szürkésfehér 
Nem átlátszó. Keni : 2—2-5. Töm : ü-4—C-5. 2BÍ..0., . BiClr . 3H..0. Zárt cső
ké1! savas vizet ad és szürke lesz; de tovább hevítve az olvadás előtt sárga 
szint vesz fel. A lángot gyengén kékre festi.

Nagyon vékony szálka a csúcson könnyen megolvad fekete gyöngygyé. 
HC1 felolvasztja hidegen sárgás színnel. — Constanzia bánya, Cerro de Tazua. 
Bolívia.

>.

fi) Oxi/luoridok. (11)5. 196).
195. NO CEBIT. (Suacghi). Culcium m wjnesiu moiviímorid, Hexagouos, tűs 

kristályok. Egytengelyű, optikailag —. Vegye* tán 2(Ca,Mg)F.,.(Ca.Mg)0. Nocera 
(Nápoly mellett) vulkáni bombában Fluorittal.

196. FLUOCEBIT. (Neutra/es jlusssaurex Crr.J Vaskos. K: 4. Töm : 5*70. 
Fénye gyenge zsirféuy. Színe téglaveres — sárga. Félig áttetsző —* sötét. Vegye 
R..OF4, vagy R.,0„. 4RF„, hol B = cerfémek főleg, de vaunak elemek az V

portból is. (A»3ÍK>8, (LaDi)20-S2, (YErYhj3*19, 719-49. 04-43, 7/«Ol-7$, 
CaCOa 1-50=100-74.

Zárt üvegcsőben vizet ad, magas hőnél az üveget megmarja, a vízben 
F vau, s azért fernambukpapir azzal nedvesítve sárga lesz. A kémlet a hő ha
tása alatt a sárga szint fehérre változtatja át. F. e. szénen nem olvad, de süté- 
tebb lesz. Szoda nem olvad össze vele csak megdagasztja; a szóda behúzódik a 
szénbe s egy szürke tömeg marad vissza. Svédhon Dalarne, Österby vaskos 
Pegmatitérben Gadoliuit Orthittal sat.

cső

G. Hidres chloridok, Fluoridolc. (197—209). 
a) Hiclrcs Chloridok (197—202).

197. BISCHOFIT. Maipiesiumhidrochlorid. Vaskos szemcsés, leveles, oly
kor rostos. Színtelen — fehér. Üvegfény — fénytelen. Kern: 1—2. Töm : 1*65.

MgCl2-b6H20, 6735-0, A/V/11-8, 7L053-2. *
Felolvad 0-6 rész vízben hidegen. Előfordul Halitban 2—3 cm. rétegben 

Kieserit és Carnalittal. Leopoldshall. Poroszország.
198. KBEMEBSIT. Káli a m monvash idrochlorid. Szabályos O. Rubiupiros. 

Könnyen felolvad. KC1. NHtCl. FeCl^-fH.,0. 7612.u, AmOa, FelG.s, 6755.1, AV/O.i, 
77,09.5. Vezúv fumaroláiban mint lengület.

199. ERITHROSIDERIT. Kálim/ivaschlorid vízzel. Bombos, táblás kris
tályok. Veres, nagyon oldékony, 2KCl-fFeCl..-f 2H.,0 f Scacchi). Vezúv lávájá
ban 1872. ápril havi kitöréskor.

200. DOUGLASIT. Káliumuax/iidrochlorid. Stassfurt, Carnalittal. 2KC1. 
FeCl,. 2H..O. A műkristály monoklin.

201. CABNALLIT. Kdliumma'/nesiumhidrochlorid. Bombos; tengelyek
a: b c=0-59356 :1 : 0*69002 (Hessesbekg) ; 100/\ 110=30° 001A1°* =4*°°
19*/s', 001 A011 =34° 37r7o'. Kristályok ritkák, hasonlítanak hexagouos Piramis
hoz. Rendesen vaskos szemcsés. Nem hasad. Zsírfény. Tejfehér, vereses. Tör : kagy
lós. Vízben felolvad. Erősen phosphoreskál. K : 1. Töm: 1*60. KCl-f-MgClRf-Gaq. Q 
KC/24.2, A/V/67,,31.4, V«C75.i, 6«672.o, CaSOjU, O.i, 27*035.6, BJ)Z. Stass
furt a kősó-telep tetején ennek és Kieseritnek vékony rétegeivel váltakozván. 
Benne Silvit is jön elő. Kalusz (Galícia) Persia (Maman) Kősóval. Használjak 
Káliuma végett.

i



'•mC. HIDRES FLUORIDOK (203—209j.

202. TAGHIHIDIUT. Calciummaf/nesiuwhidrochhrid. Romboederes. Fő
tengely c=l*90. Vaskos, gömbölyű tömegek. Két jó hasadás észlelhető. Sárgás. 
Áttetsző. Optikailag egytengelyű, uegativ. Légen szétfoly. CaCl2 4- 2MgCl._, 4- 
12H20.6Ví7.<i, Mft9.5, 6710.3, [jj)íc2.t. Lángban igen könnyen oívad. StassFurt 
vékony erckbcu Carnallit és Kieserittel Auhidritban.

,j) Hidres Fluoridok. (203—209).
203. FLUELLIT. Aluniininmhidrojluorid. Lombos, a: b : c=0*7700 : 1 : 

1-8770 (Milleb). 100 f\ 110=37° 353/V, 001A 101=67° 42', 001 ^011=01° 57s.3'. 
Hegyes Piramisok oP-vel. Hasadás határozatlan. AlF^-fH^O. Üvegfény. Színte
len, — fehér, átlátszó. Tengelysík || 100. BxJ_001. Tengelyszög nagy =100° 
körül. Törésmutató = 1 *4-7. K : 3. Töm: 2*17. Cőrnwali, Quarcon Uranittal és 
Wavellittal. — Igen ritka.

204. PROSOPIT. Calciumaluminiumhid róni Icijl uorid. Monoklin (Triklin?) 
a: b: c = 1-31 SS: 1 : 0*5950; (i — 85° 40' =001 f\ 100. Benuőtt kristályok; vaskos 
szemcsés. Törékeny. Optikailag 4*. Kettőstörése erős. Disperzio p>-v. K : 4*5. 
Töm : 2.8h—2.ho. Fénye gyenge. Színtelen, fehér, szürkés. C'a622.o, ALOa42.c, 
SiFíQ.i, jlittO0.3, Mf/00.2, 7C00.1, HtO 15.6. — Üvegcsőben víz megy el és sili- 

•.ciumfluorid. Kénsav felbontja. A víz 200° C. fölött távozik el. Alteuberg, Sehlag- 
genwald, ónbányában. Colorado (Pike’s Peakj sejtes Paclmolitban.

205. PACHNOLIT. Calciumnat) i innal um i n i umhidrqfluorid. (Piroconit). 
Monoklin, a: b : c=l*l(>2G :1 : 1*5320; ft—S9° 40'=001 6 100. Oszlopok hegyes 
Piramissal; prizma élszög 106° ; ikrek rombos simetriával. K : 3. Töm : 2*93— 
3*0. Hasad oP, és ooP szerint egyaránt. Üvegfény. Színtelen — fehér. Átlátszó — 

•áttetsző. Optikailag 4-. Opt. teng. sík J_ ooPoo. Bissektrix /\c=6S°5'. Disperzio 
o<y gyenge; szintes erős. NaF . CaF2. A1F.,. H20. 67*17.9, Á7*12.i, Al. 13~, 7;7>0.7, 
í/oOO.o. A grönlandi Kriolitot bekérgezi, mint vegyboinlási eredménye.

206. THOMSENOL1T. Calciumndtriumaluminiumhidrojluond. Monoklin; 
a : b: c=0*9975 : 1: 1*0329 ; j?=8G° 4S'=:0Ol /\ 100. oP szerint jól hasad, a prizma 
élszög S9*4G°. Vaskos, opál-kalcedon kinézéssel. K : 2. Töm : 2-3—3*0. Üvegfény, 
hasadáson gyöngyféuy, a vaskos viaszféuyü. Feliér-vereses. Átlátszó-áttetsző. 
•Optikailag—. Opt. teugelysík J_ooPoc. Bissektrix /\c=52°22'. Disperzio Q<y. 
Formulája mint a Pachnolité. NaCaAlF,, 67*14.5; A7/7.1, H/14.9, 7*o0.o, 7609.7, 
SiO.,2.o. Könnyebben olvad mint a Ivriolit. A vaskos ásvány hevesen pattog szét 
a gyertyalángban. Porát kénsav könnyen bontja. Paclmol ittál együtt találta tik 
a Krioliton, mint annak vegyboinlási terménye. Grönland. Colorado.

207. GEARKSUTIT. Calciu main mini umhidrqfluorid. Evigtokit. Földes, 
Kaolin-kinézésű. K : 2. Fénye csekély. Fehér. Vegye tán CaFe2. A1(F . 0H)3.H„0. 
F. e. könuyen olvad fehér zománccá. Gyengén hevítve üvegcsőben ncutrál vizet 
bocsát el, de jobbau hevítve az üveg megmaratik. Savak felolvasztják. Grön
land Kriolittal, mint egyik vegy-változási eredménye. Colorado.

208. RALSTONIT. Aluminiumhidrofl uorid. Kevés MgCaNa. Szabályos. 
•0. K : 4.5. Töm. 2*5(5—2*62. Kriolittal és Thomsenolittal Arksuk-Fiord, Grönland.

209. YTTROCEBIT. Calciumceriumitriumjl  uorid. Vaskos, 2 irányban 71° 
30' szög alatt hasad; szemcsés, földes. K:4—<5. Töm:3.«. Üveg-gyöngyfóny. 
Ibolya — szürke, fehér, veresbarna. Tör : egyenetlen. 2(2RF.;. 9CaF.,)4-3H..Ö. 
7i=Ce(LaDi): Y(Er)—1: 2. 6Vi047.o, C7aOalS.9, )’9.,, 1<H 25.o. F. e, magában 
nem olvad; Gipsszel a finboi Y. gyönggyé olvad, a broddboi nem. Poralakbau 
HC1 felolvasztja , melegen. Svédhon gyéren Fahluu mellett (Finbo, Broddbo) 
^Quarcban Albit és Topázzal. New-York, Massachusetts. Maino.
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V. OXIDOK.
A. Silicium oxidjai.
B. A félfémek As Sb Te Bi úgyszintén a Mo és W oxidjai.
C. A fémek oxidjai.
A Hidrogén és Titáu is ide vannak véve.

A. Silicium oxidjai. (210—212.)
210. QUAKC. Kovasav. (Kovakő, békasó, szavukö, bányavirág, 

mármarosi gyémánt, tűzkő sat., Bergkristall, Hornstein, Feuerstein, 
Amethist, Bauchtopas, Calcedon, Jaspis.) Bomboederes, trapezoederes. 
Főtengely c=l’09997 : 0001 A 1011 =51°47' 10". A kristályok közön
ségesen oszloposak, az oszloplapokon szintes rovatok gyakoriak, vé
gükön vagy két vagy egy li van. Tán 200-féle alak ismeretes; a ne
vezetesebbek a áOá—/A"2. ábrái ban vannak bemutatva.

Törzspiramis P, mint B és —R egyensiílybau (Ő0. ábra, 40. lapon). 
Középélszöge 103° 34'; a csúesélé 133° 44'. A bennött quarckristályok vaunak 
így kiképződve Quarcporfirbau, Quarctrachitban (Erdély Verespatak, Kirnyik- 
hegy), csakhogy' az oldalélek vaunak kissé tompítva. Azonban az egyik R ren- 
deseu uralkodik, sőt maga is lehet (Selmec), ennek csúcsélén a szög 04° 15'.

404. ábra. ooP (lOlO), P (lOll), vágj- ooB. B (lOll), —B (01 Ti), a leggyak- 
rabbi kombinációja, melyet a 423. ábra kristály csoportban is láthatni.

405. ábra. ooP (/•), B, 4B (t) (4041), ez utóbbi helyett olykor 3B (3031).
400. ábra. ooP, P, 2P2(s), ez utóbbi magában egy trigonos Piramist adna;

a lapok rendesen erősen fényiének.
407. ábra. ooP. P, 2P2 ($) (1121), íjP°/r, (.r)(51Ől), ez utóbbi magában tri

gonos Trapezoedert adna.
408. és 409. ábra. ooP, B, —B, 2P2: csakhogy míg az elsőn a kristály 

felső részén a P laptól az « balra, a másodikon jobbra fekszik, tehát a jobbra és 
balra képződött kristályokat mutatja. Ezzel összhangzásban állanak az s lapok 
csíkjai is, melyek a IJ és .s- közti összalaklati éllel egyközösek.

409.408.407.400.405.404.

410. ábra. ooP, B, —R 4R, 6P% (a?), 2P2 (*), a svájci kristályokon
nem ritka.

411. ábra. ooP (lOlO), ooP2 (11§0), E, —li, —71Í (r) (0771), 6P'/s (51 Öl). 
A carrarai kristályokon. Különösen nevezetesek az i lapok, melyek a másod
rendű Oszlop, felesen kiképződvo.:
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412. dlnu. ooP, R, —R, —71í, CP%, 2P2. — Dauphiné-ból. A —7R (c) 
lapjai az r lapokhoz 173° 35' alatt hajolnak.

413. álra. ocV, R, — R.,— JJR (/), 6?%. Daupliiné-ból /: r = 175° 54'.
414. ábra. —11R(0. 11 .TI. 1), R, —R, (le hozzá többnyire ooP. Dau- 

phiné. /:* = 145° 52'.
élő. ábra. ooP, R, —R, 3R (o) (3031),—V2R (ü) (0772) GPCMP4 3 (3141) (u). 

Svájc, o : y-165° IS'; <;: /• = 161° 10'; u : r = 161° 31'.
416. ábra. 00P, R, —R, 6P°/r,. Brazília. Nevezetes azért, mert az utóbbi 

alak mint Skalenoeder, vagy mint jobb és bal Trapezocder együtt van kikép
ződve. Ikerképzödés.

/

417. ábra. Ikerkristály, az egyének egymásba hatoltak. A nagyobb egyén 
P csak a könnyebb felfogás végett van vonásozva.

A gyakrabbi összalakulásélek közöl még említendő:
P: felső 
/': alsó
P vagy z : a = 151 
P vagy z : r = I -1-1 47

Mindezen összalaklatokbau a P szétesik két Romboederré R és —R, s ez 
utóbbi gyakran hiányzik; máskor az egynemű lapok egyenetlenül vaunak 
kiképződve s torzult alakok állanak elő. A következő 418—422. ábrák csupa.

I
t: r = 16S° 52' 

,c : r = 16S 0
P: t= 153 0
.s : r ~ 142 3

2 = 133° 44'
z=m3 34

6

\P Az

r

422.421.

ilyeneket mutatnak, ezek közül a 419. ábra különösen a mánnarosi gyémán
ton észlelhető. Néha az oldallapok rovatkosak (157., 161. ábra, SG. 1.); máskor 
héjjas képződést mutatnak (Sapkaquarc SS. 1.). Nevezetesek a csavarodott 
kristályok Svájcból.

Ikrek (187., 1 88. ábra, 95. 1.); csoportok (423. ábra. a fonnött Quarc-
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kristályok előfordulásának szokottabb arculata); halmazok; vaskos; szemcsés, 
tömött; kavics, homok; kövitő anyaga szerves testeknek.

Hasadást egészben alig lehet 
észrevenni; de vékonyra csiszolt 
lemezei a kéz nyomására éllel 
oly tökéletes hasadást mutatnak 
a líomboeder la]) szerint mint 
akár a Calcit. Tör: kagylós, egye
netlen, szálkás. K: 7. Töm: 2*653, 
2*054. Üvegfény, törés lapon 
gyakran zsírfény, néha fényte
len. Színből egész sorozat.

A kettős fény törése gyenge, a 
Quarc optikailag pozitív (169.1.). Egy
tengelyű, mit azonban a gyakori iker- 
képződés, valamint egyéb viszonyok 
is gyakran megzavarnak és innét a 
fekete kereszt nem ritkán két hiper
bolára válik szét. Hogy a tcugelyké- 
pet tisztán lássuk a lemeznek, nem 
több mint két milliméter vastagnak 
szabad lenni; a 3 mm-nél vastagabb 
lemezben a kereszt közepe elenyészik 
és cirkulár-polárosság tüneménye áll 

be (173. 1.), mi a kristályos kiképződéssel szoros viszonyban áll. A megolvasztott 
Quarc sem a kettős fénytörést, sem a cirkulárpolárosságot nem mutatja.

A vékony csiszolatokban a fennőtt Quarc-kristályok számos zárványt s 
ezek között folyósakat és légDeműeket mutatnak. Alakra nézve olykor a kristály 
körvonalai vehetők ki, míg máskor a zárvány szabálytalan határu.

Tliermoelektromos (204. 1.). A hő változásnál az egyes kristály 4- és — 
zónákra oszlik jj a váltakozó oszlopélekkel. Nem vezeti az elektromosságot és 
finom szál alakban kitűnő izolátor még nedves légben is.

Az etetés-idomok szintén a kristálvodási viszonyokat árulják el (283., 
284. ábra 137. 1.).

Si02; 6740.G, 053.3 (káliban fel nem olvadó állapotban) ; kevés 
Fe.jO.3, AL03, Mn20;í, NiO sat. — F. e. magában nem változik; szó
dával tartós fúvás után pezsgés mellett átlátszó gyöngyöt ad. HF sav 
felolvasztja.

:

%

Quarc igen elterjedt ásvány, képez nem annyira önállókig egy 
szerű kőzetet (Quarcit, Homokkő, Homok, Kavics sat.), hanem inkább 
mint társásvány összetett kőzeteket (Gránit, Gneiss, Quarctrackit, 
Quarcporfir sat.). Kristályai a legkülönfélébb körülmények közt talál
tatnak. Benne zárványként más ásványok is fordulnak elő nagy vál
tozatosságban.

Féleségeit sokfélekép nevezik, könnyebb áttekintés végett három cso
portba osztjuk: a) kristályodott Quarc, b) halmaz- és c) földes Quarc.

a) A kristályodott Quarco/c közt van víztiszta (Bányavirág, Bergkristall, 
Mármarosi gyémánt); violaszínü (Amethist); sárga (Citrin, Cairngorm); szürke 
(Füsttopáz); fekete (Morion); veres (Vaskova, Eiseukiesel).

í
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b) A halmaz kcpzödcsii vaukon többé kcvésbbé átlátszó Quarcok közt van: 
rózsaszínű = Bózseuiuarc : tojszinü = Tojfjuarc; kék = Sidcrit; hagymazöld s 
benne sngárkő = Prazcm : zöldes, barnás s benne amianthszálak = Macskaszem 
(Katzeuaug); átlátszó vagy gyengén színes s benne csillárnpikkelyek = Avantunn 
(ez van mesterséges is).

Ide tartoznak a kcvésbbé átlátszó Kalcedon-féle Quarcok: különösen a 
közönséges szürkés Kalccdon : az alnmzöld — Chrizopras; a vérveres = hamcol 
a barnaveres = Sardoni.e. Keveréke kristályos és nénikristályos Quarcnak 
Achat; a színes rétegű — Ónix: a dendrites = Mokkakö.

A Ivalccdont régóta tekintik úgy, mint kristályos Quarc keverékét kevés 
Opállal; az egy sugarosan rostos Sió.,, melynél a rostok a novési zónára füg
gélyesek. Újabban azonban benne a SiO., külön módosulatát ismerték fel: 
törésmutatója és tömötlségc valamivel kisebb mint a közönséges Quarcé, kettős 
törése valamivel nagyobb. Két optikai tengelyű, a tengelyek 20—30° ágaznak 
szét egy -{-Bx körül. Lényegesen sugaros, de a sugárképződés kiilömböző irá
nyokban történik és ezáltal bárom féleséget külömböztetnek meg (Kalcedou, 
Quartzin, Lutecin) a Páris környékén a Gipsszel együtt talált példányokon tett 
tanulmányok után (Michel Lévy, Munier-Ciialmas. 1892).

é2é. ábra az Achát csiszolt lapja, melyből kivehető, hogy az egész darab 
egy ürtöltelék, melybe a Si02 oldat beszivárgott s beszáradván rétegekben ke- 
ményedett meg. A középső fekete rész legutoljára képződött. Ez nem ritkán 
kivehető kristályokból áll.

Áttetsző szürkés-feketés féleségek; Tűzkő gömbölyded kiválásokat képez 
krétában, s többnyire radioláriák kova-páncéljából áll; Szai ukő (Hornstcin) 
Mészben, Dolomitban kiválva, vágj’ mint szerves testeket (fát, állatrészeket) 
kövcsítő anyag. Tűzkőnél törékenyebb, és töréslapjai szálkásabbak.

Nemátlátszó féleségek: Jd.spis, veres, sárga, zöld, barna (egiptomi), 
csíkos (szibériai) színét vas-silikátuak köszöni; igen törékeny. Ha zöld alap
színen veres pettyek vannak, neve Hclivtrop vagy Verj áspis. Ha széutől feke
tére van festve = Lidiaikő. Az arauymivesek próbakőnek használják.

c) A földes Quarcokhoz tartozik némely quarekőzet (Quarcit); a scjtquarc 
(Zellenquarc), moly néha vizen úszik, innét Uszókö.

M
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Sclince, Beszterce, Palást, Hont m. Marmaros, Buda; Erdély (Porkura 
Trcstya); Olaszlion (Carrara); Svájci Alpok; Frauklion; Madagaskar; Brazí
lia sat.

A Quarc-kristályokban előforduló számos ásvány-zárvány közül a követ
kezők ismerttebbek:

Baiit: Nagyág, Oisans; Fluorit: Tavetscli völgy, Ziunwalcl; Cáléit: 
Brazília, Quebeck: Magnezit: Traversella ; Cormvall, SÍ. Gotthard: D i.sthcn : 
St. Gotthard: Aduldr: St. Gotthard; 1 upáz: Morro de Cnxambu, Ouro Preto 
mellett Brazíliában; Csillám: St. Gotthard; Álhit: Oisans; Stílbit és Cha- 
hasit: St. Gotthard; Axinit: Oisans; Tannal in: St. Gotthard, Katharinenberg; 
Gránát: 'NVarmbrunu Sziléziában; Ejjidot: St. Gotthard, Oisans, Baréges; 
StcatitSt. Gotthard; A m piából és Sugárkő: St. Gotthard; A miaut: St. Gott
hard, Baréges; Chlorit: Baréges, St. Gotthard. Oisans, Sarr Morvában; Bérül: 
Irkutzk Szibériában; 'Utánit: St. Gotthard: Anatas: St. Gotthard; Buti!: St. 
Gotthard. Brazília; Antimonit: Selmec; Schcclit: Zinmvald; Sphalcrit: Przi- 
bram ; Kassiterit: Zinmvald, Sehlaggenwald : Galant: Vienne; Hematit: St. 
Gotthard, Brazília; Stephanit: Selmec, Mexikó; Piraryirit: Mexikó; Argctitit- 
és Termes-Ezüst: Mexikó; Arany: Selmec; Asphalt: Utica és Herkimer New- 
Yorkbau. Derbysliire ; Nafta: Trentou-Falls New-Yorkban ; Víz: Derbysliire, 
Selmec, Elba. St. Gotthard, Cap Diamond, Quebeck mellett. Quarc, Bánya
virág felett: St. Gotthard, Black-Rock Irlandban, Sarr Morvában sat.

Pscuáomurjia: Quarc alakjában ismeretesek: Pirit, Kassiterit, Stannit, 
Magnetit, Hematit, Yoltzit; előfordul Quarc mint a Fluorit, Barit sat. psoudo- 
morfája. r

A szépek harmadrendű ékkövek. A tiszta vaskos, vagy a (piarchomok 
üveggyártásra fordittatik. Némely érdes Quarcit a legtartósabb malomkő; ilye
neket előbb csak Francziaországban készítettek, de most már nálunk is kezd 
moghonosúlui (Sárospatak, Fony, Lutila). Achátokból és tűzkőből kémiai célokra 
mozsarak, nem különben dísztárgyak készülnek sat.

211. TEIDBIIT. Kovasav. Hexagonos vagy pseudoliexagonos 
(Groth rombosnak veszi és izomorfnak T.i02 Brookitfcal). c= 1*65304; 
0001 A1011 =62° 21' (Piath). Az egyszerű kristályok úgy tűnnek elő 
mint hatszöges táblák oP. ooP; alárendelten (p) és ooP2 (&), vagy 
ooP% (il). Ilyenek azonban csak a mesterséges Tridimitek között van
nak, míg a természetesek között Eath mindig ikreket, vagy még inkább 
juxtaposicioi és penetrációi hármas ikreket észlelt, mire neve is vo
natkozik. Igen aprók, a legnagyobbak is csak 1—3 mm. Az ikerlap 5/sP 
egy lapja, vagy (igen közel) VcP-é, mely egyszersmind az egyének 
összenövési lapját is szolgáltatja. 4?5. ábra csoport (1—5).

1. ábra. oP. ooP. P. ooP'V'n. Az egyszerű kristályok szokott alakja. 
A dihexagouos Prizma helyett olykor a Deuteroprizma lép föl.

2. ábra. Az előbbi alak érintési ikre, oly állásban rajzolva, hogy 
melléktengely függélyesen álljon, a melylyel az összenövési lap egyközüs. Éhez 
a szintes vetület 2 a. ábra A két lap c és c 35° 20' szöget képez.

3. ábra. Az 1. ábra hármas ikre ugyanazon helyzetben; chez a szintes 
vetület 3 a. ábra. A két c lap szöge 70° 40'.

4. ábra. Az 1. ábra keresztes ikrének szintes vetülete.
6. ábra. Az 1. ábra átnőtt hármas ikrének ferde vetülete.
Hasadás ooP szerint alig kivehető. Tör : kagylós. K : 7. Töm : 2.a«—2.33. 

Színtelen, mállásnak indulva fehér. Üvegféuy, oP gyöngyfényű. Mikroskop 
alatt (Lasaulx) sok likacs látható a Tridimit lemezekben, ágy mint az üvegben,

<
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valamint Iíristallitok is úgy mint az üvegben, de folyadékzárvány, mi a Quarcra 
nézve oly jellemző, nincs benne.

Optikailag -f. Kettős törése gyenge. Anomáliát többször mutat, a meny
nyiben a oP metszeten különféle orientációjú kéttengelyű sávok láthatók, me
lyek azonban mérsékelt hevítésre eltűnnek s a metszet izotrop és egytengelyű
nek válik be.

A SiO„. Dimorf Quarceal. Szódával mint a Quarc, pezsgés mellett tiszta 
gyüngygyé olvad. Széusavasnatron telített oldatában főzve felolvad. Tracliitok- 
bau találni részint űrökben fennőtt, részint a kőzetben bennőtt csoportokat 
képezve. Mexikó Paciméba, Rajna Drachcnfels, Euganeak és magyarországi 
Traclútjainkban is ismeretes. Streng egy másodkori Quarcporphirban is ész
lelte (An dér Nahe). Vezúv kihányásaiban sok vau. Yellowstone Park Obsidiau 
oszlopjaiban.

Rosk megkapta Adulárt phosphorsóban olvasztva, valamint kovasavpor- 
ból is phosphorsóban, vagy szénsavasnátronban. Amorf kovasav, valamint a 
porrá tört Quarc erősen hevítve Tridimit-halmazzá változnak át. Az Opál 
(Kassa, Kozemütz, Zimapau) a Cacholong (Irlaud, Kariuthia) tele vannak 
mikroskopos Tridimittel, s a kristályok visszamaradnak, ha az Opált Kálihidrat- 
ban felolvasztjuk.

ASMANIT. Kovasav. SiCL. Újabb nyomozások szerint szintén csak Tri- 
dimit. Breitenbachi Bronzit-Palíasit meteorvasbau találta Masvklyne (London
ban), Bronzit- és Chromittal apró szemekbeu beunőve Kikelvasba. (Asmau, 
sanskrit kifejezés az istennyilára.) A Rittersgrüui meteorvasban is ki vau mu
tatva, hol a nemfémes résznek tán V* részét képezi. Rose a Toluccai, Partsch 
a Steinbachi meteor vasban is észleltek quarcszemeket.

212. OPÁL. Kovasavhidrát. (Hialit, Menüit, Cacholong, Perl- 
sinter, Ivieselsinter, Kovaszivag.) Amorf, néha szederjes, csepköves 
idomú. Földes. Ií : 5*5—0*5. Töm : 1*9—2*3. Üveg-, zsír-, gyöngyfény. 
Sok színben ismeretes. Nem ritkán mutat kettős fénytörést hasonlót 
ahoz, melyet más kolloid anyagban is előidéz a tensio; nevezetesen a

-
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szöllöded Hialith metszetén látni olykor fekete keresztet a parallel' 
pplárfónyben.

Si02 (káliban felolvadó állapotban, néha keverve fel nem olva
dóval') és víz bizonytalan, úgy látszik nem lényeges arányban; kevés 
Fe203, A1A, CaO, MgO, K.,0, Na .O, C, Cl. Porodin amorf test. J 13.. 
113. lap.

Féleségei: Xewesojiál, szép színjátéka vau; Félopál ; l'rcyopál; Tejopál; 
Faopál: Hialith víztiszta csepkőidomú; Hidrophan, mely vízbe téve előbb 
úszik, de csak hamar légbuborékokat bocsátván leül. átlátszóbb és színtjátszó 
lesz; Genius mundi (Világszem), mely tejopál létére nyomait mutatja a szín
játéknak. Tüzopál jáeintpiros-mézsárga lángjátékkal (Zimapan Mexikó). Gyöngy- 
opál szederjes gyöngy fényű kéreg; Cacholong fehér fénytelen kéregvágy 
veséded; Jasp-opál sok vasat tartalmaz; Mén Hit barna, többnyire fénytelen.

Fiorit vagy Kovatufa (Kieselsinter. Geyserit) meleg forrásokból rakódik 
le. sokszor növény- s állatrészek vannak benne. Michaclit hófehér rostos kéreg 
(St. Michael, Azor). Tnpalit (Trippel) diatomaceák kovapáncéljából áll. Ean- 
dannit Kaolinféle (Randanne, Puy de Döme; Algéria). Alumocaícit tojfehér Tri- 
politféle, tartalmaz kevés Ca és Al-t. (Kapuik, Rézbánya).

SiOo H.,0 Fe.,On CaO
Nemes Opál: Veresvágás 
Tűz-Opál: Mexikó 
Hialith: Csehország 
Tripolit: Bilin 
Jaspopál: Stenzelberg

90 Ki
92 7.7 0.2
9o.a
87.5
•SS.2

3.o 0.8 0.2
2.o .1.0.8.8
5.5 MgO 0.i

Csak Veres vágáson (Cservenica) «Simonka és Libánkahegy». Sáros m. van
nak nemes opálbányák régibb mívelésben ; de nemes Opál ismeretes Dél-Ameriká- 
ból (Honduras), Mexikó (Guatemala, Queretaro), Faröer szigetek, ízlandból és 
Austráliából sat. Egyéb féleségek lelhelvei: Selmec. Bohunic, Mátra, Heg}’a Íja 
íTelkibánya), Megyaszó. Párís (Menil-Montant) sat. Elteijedt ásvány.

A nemes Opál igen nagy becsben áll mint ékkő. Legnagyobb darab 
(Veresvágásról) Bécsben van az udvari gyűjtemény tárban, súlya 34 lat, s egy
szer már kínáltak érte 50.000 font sterlinget.

5.c

B. A félfémeh AsSbTeBi úgyszintén a MoW oxidjai. (213—222.) 
1. ARZENOLIT CSOPORT R203. Szabályos. (213—214).

213. ARZENIT. Arsemav. (Arsenolit, Arsenikblütho; Arseniksaure.) Sza
bályos. O; többnyire tűs kristályok; kéreg; szölőded ; cseppköves. — K:l,5» 
T : 3*70—3*79. Üveg-, sclyemfény. Fehér, néha sárgás vereses. Ize fanyar, éde- 
ses. Néha kettőstörési anomáliát mutat.

Aso0n. A*7b.i, 024.2. — Dimorf 215. Claudetittel. F. e. szénen fokhagyma 
szaggal elillan. Ezüst, ólom, arzenvas, kobalt és nikelércekkel fordul elő;

Tajova, Dobsina, Kapnik; Csehország (Joachimsthal); Harzhegység. Ne- 
vada, California.

Arzenásványok vegybomlása által képződik.

!

214. SENARMONTJT. Antmumoxid. Szabályos. 0. Hasad gyöngén O 
irányban ; vaskos, szemcsés szövettel. Ii : 2—2,5. Töm : 5,22—5,30. Zsírfény. 
Színtelen — szürke. Anomál kettőstörésü, hasonlóan Boracithoz.

Sb20a. — 87/83.5, 016.4. Dimorf 216. Valentinittal; kevés Pb, agyag. 
Lángban zárt csőben megolvad s részben fellengül. Sósavban felolvad. Per
nek (Malacka mellett Pozsonymegyében); Algéria (Pensa). Canada. — Ritka.' /*

.
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2. VALENTINBA TELLURIT, MOLIBDIT CSOPORT.
215. GLAUDETIT. Arzensav. Monoklin, a : b : c=0*4o40 : 1 : 0*3445. 

£=S6°3'=001 A100 (Schmidt), 100 A 110=21° 57', 001 /\ 101=38°47', 001 A011 
—18° 58'. Vékony lemezek, hasonlók Selenithez. ooPoc szerint jól hasad. K : 2.5. 
Töm : 3.«r». Gyöngyfény. Optikailag +. Tengelyeik || coPoo. Bissektrix A c = 
-f5Va°. Disperzio po. Arzenopiritben mint vékony ér fordul elő Portugál, San 
Domingo bányákban. Szomolnok bányaégés után (Szaró). Kísérletekből az tű
nik ki, hogy nagyobb nyomás és nagyobb hőnél lengül fel az As„On ezen 
alakban, kisebbnél a szokottabb Arzenit formában.

216. VALENTINIT. Antinumoxid. (Fehérantimouérc, Weissspiessglanzerz, 
AVeissspiessglaserz, Antimonblüthe, Antimonoxid). Rombos, a: b : c=0*3910j 1 : 
0*3304: 100)\ 110=21° 20l/a', 001 /\ 101 =40° 42W, 001 A011 =18° 35 W. ooPoo, 
ooP, Poo; a kristályok laposak, egyesen vagy csoportosan. Vaskos hintett; szö
vet szemcsés, szálas, héjas. Igen jól hasad ooP irányban. K : 2,5—3; lágy. Töm : 
5,56. Gyöngyfény ooPoo lapokon, másutt üvegfény.

Sb..Or>, dimorf Senarraontittal; kevés Fe„On, Si02. Gyertyánál megolvad. 
F. e. szénen füstöl s fehér port rak le. Antimonércek elváltozása által ered. 
Pernek (Malacka mellett); Csehország (Przibram); Szászhon ; Frankhon ; Algier; 
Quebec. — Gyéren.

217. BIZMIT. Bitóin taxid. (Bizmutokker, Wismutliokker). Dombos, kül
leme oszlopos; vaskos, hintett, por, földes, néha leveles. Töm : 4.sai. Gyémánt
fény, fénytelen. Zöldes sárga, szalmasárga, szürkésfehér. Tör: kagylós-földes. 
Bi..Or<. BiS9.0, 0)0.?.. A Bizmutoxid kitesz S6.4, FOjjOgö.i, C0s4.i, H203.i . Szász
hón. Joachimsthal. Cornwall. Beresof. Szibéria.

Karclinit, nem tiszta Bizmit Altai (IIerrmann).
Vanadokker, sárga por. Laké superior (Teschemacher).
Tantalokker, barna lep Tantaliton. Finnland (Nordenskiöld).

3. TEL LUFIT CSOPORT. 218.
218. TELLURIT. !Tcllurossar. Rombos; a:b:c—0-45G56:0*46927, 100A 

110=24° 32W, 001 Alpl=450 471/ű', 001 A001=25° 8lV, ooPoo irányban jól 
hasad; hajlékony; apró sárgás fehéres gömbded tömegek, sugaras szövettel,^sár
gás földes kéreggel. K: 2. Töm : 5*90. Optikailag —. Opt. tengelysik j| ooPoo; 
bissektrix _J_ooPco. Te02—(Te 79*6, 0 20*4). Termés Telluvral találták Facebajon 
Zalathna mellett. Colorado.

Selenolit. (Selendioxid) Se02 említtetik bizonyos selenvegyek társaságá
ban. Argentína.

4. MOLIBDIT CSOPORT. (219—222).

219. MOLIBDIT. Mólibdensav. (Molibdenokker). Rombos, a:b:c = 
0*3874: 1 : 0*4747 (Nordenskiöld). oP szerint jól hasad; izomorf 220. Tungstit- 
tel. Tűs sugaros selyemfényű kristályok. Sárga por, vagy kéreg. K: 1—2. Töm: 
4*49—4*50. Optikailag -f. Tengelysík || -ooPoo. Bissektrix [_oP. ^°Gn—(Mo66*7. 
033*3), Molibdenittel találtatik E.-Amerika, Westmoveland, Chester Co., Szibéria,

220. TUNGSTIT. Wolframmv, (Wolframokker) = WOr Izomorf 219. 
Molibdittel. Sárga. Wolframásványok vegybomlási terménye. Monroe. Limoges. 
Cumberlaud.

Meymacit. Wolfram hűlro.vid, Sárgás, zöldes, néha a Scheelit alakját még 
mutatja, melynek elváltozásából eredett; olykor por. Töm : 4*54. WOn. 2H20 
"NVolframit és Scheelittel. Franciaország, Meymac.

Szabó József. Ásványtan. 26
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m V. OXIDOK (ál0—269).

221. CL1\\ A is TIT. AiitiinoHsacasantiiHoiUhVid. (Antiin önökké r részben.) 
Bombos. Tűs csoportok, vaskos, kérges por. K : \—5. Töm : 1-0S1. Zsirféuv — 
fénytelen. Sárga-voreses, fehéres.

Sb„0?-f Sb..O:>; 67/67.r., Olü.o, CWC'03l l.i, Fe^O^l.r.. F. e. nem változik, 
széueu^ színül. HGl-ban felolvad. Autimonit egyik vegybomlásának credméuve. 
Felsőbánya. Körmöc; Spauyolhon (Cervantes); Fraukhon. Cormvall. Mexikó. 
California. Quebec.

_ 222. STIBICONIT. Antin/aiiltidro.vid. (Stiblith.) Vaskos tömött, por, ké- 
reg. K : í-—o*5. Töm : 5*1—o*2S, Gyöngyféuy. földes. Hala vány sárga— fehéres, 
vereses. Tán H.Sb.,0- vagy Sb.,0,. H.,0. 67/75.*. 019..-., /7,/H.ú. An. Bajorhon 
Goldkrouach. Borneo. Mexikó. Peru.

Volgerit. Antiwonhidro.vid. Sb.,0- . 4H..0. Fehér. Antimonit elváltozásá
nak eredménye. Algéria, Constantine.’

Rivotit, amorf, sárgás szürkés. K : 3*5—1. Sierra dél Cadi, province Levida ; 
Stibianit, vaskos, likacsos, veressárga. K : 5. Töm : 3*6. Ausztrália; Viktória. 
Stibioferrit, amorf sárga tömeg. K : í-. Töm : 3*59. California. St. Clara Co. 
Partzit, California ; Stctrfcldtit Nevada. Mind az öt antimonoxid tartalmú

kétes faj.

C. Fémek oxidjai. a. Víz nélkül. Vízzel. 

a. Fémoxidok víz nélkül.
i. PROTOXIDOK K.,0 és RO.

223. VÍZ. Uhlrogenoxid. (Hó, jég, gőz. Wasser, Schnee, Eis, 
Dampf.) Hatszöges, valószínűleg hemimorf; megfagyva mint hó : ren
desen hat sugáros csoportokban, de melyek igen sokfélekép módosul
nak. Növényalakú halmazokban az ablakokon (jégvirág). Golyókban 
mint jégeső. Csapokban mint csepjégV Szemcsés szövettel mint a jege
sek (glaciers, Gletscher) tömege.

Az északi sarkok felé mint réteg kő- vagy földdel váltakozva. 
Végre tömött, mint a megfagyott folyó- vagy tengervíz. A hőfok 
0—J00° foka közt csöpes; 100° felül gőzzé válik egész mennyisége; 
ellenben csekélyebb mértékben vízgőz úgy a csöpes víznek, mint a 
jégnek felületéről a körlégbe folytonosan megy át.

Kern : 1*5. Töm : 0*0107 +4° hőfoknál, s egységül szolgál a 
többi ásványok tömöttsége meghatározásánál. Sem színe, sem szaga, 
sem ize. Optikailag egytengelyű + .

i

H^O ; azonban ez csak a tiszta vízről áll; a természetben sok idegen 
részt tart feloldva, nevezetesen: mész, magnezia, nátron, káli s vasnak szén
savas, kénsavas, kovasavas vagy clilorsóit, néha Si, Zn, As, Pb, Sn sat. nyomait.

Tiszta víz a körlégből esik le mint harmat, köd, eső, hó, jég és meggyül 
elébb forrásokban, aztán patakokban, folyókbau, tavakban s végre a. tengerben. 
Útjában veszi fel az idegen részeket s ezek szerint lehet különféle ize, szaga és 
színe. Legkevesebb idegen anyag van a folyókban, több a kútvizben, s hozza 
hasonló forrásokban, még több a tengerben, legtöbb az úgynevezett ásványvizek
ben, mik nem egyebek, mint a vízben olvadó különféle ásványt tartalmazó 
források.

• •;

i .

. 4.
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c403C. a. I. PROTOXIDOK (223—230).

224. CUPJLHT. liczoj uhd. (Yeresrózérc, Kotlikupfererz, Ziegel- 
Kupferlebererz, Kupferhlüthe.) Szabályos, 0, ooO, coOoo• tra- 

pezoederes hemiedriával; rendesen fennőtt csoportok. Vaskos, bin
tett; szemcsés, tömött.

Elég jól hasad 0 irányban. Tör : kagylós — egyenetlen. I\ : 
3,5—4; rideg. Töm : 5,85—6*45. Fémes gyémántfény — földes. Co- 
cbenilveres, néha szürkébe hajló. — Karca barnaveres, fényes. Félig 
átlátszó — áttetsző.

Cu.,0 (cuprooxid); (Cm 88*8, 011*2) néha Vassal keverve mint 
Téglaérc (Ziegelerz).

F. c. platinacsipeszben a lángot zöldre — és sósavba mártva kékre festi. 
Szénen rézszeinet ad, melynek felülete fekete.

Moldova, Oravica; Frankhon (Chessy); Nyugot-India (Guba); Anglia 
(Cornwall); Poroszhon (Rheinbreitenbach); Szibéria; Délausztrál ia: Peru; Chili; 
Bolívia.

•orz,

!

Egyike a legjobb érceknek, melyekből rezet állítanak elő.
Psmdomorlia : Termés Réz, Malachit, Azurit, Chrisocolla. Limonit. 240. 1.

225. PEKICLASIT. Mcuplexi umoxid. Szabályos. 0 va"y ooOoo. Jól ha
sad a Hexaeder szerint. Szemekben. K : (i. Töm : 3.űt4. Szürkés — zöldes. Átlát
szó — áttetsző. MgO. (il/r/GO, 040). A/V/093.a, FeOb.o. (Vezúv, Damour). Nem 
olvad. M. Sommá fehér Mészkőben, néha Forsterit- és földes Magnesittal. Svéd- 
hon magneziás Mészkőben Hausmannittal.

226. MANGANOS1T. Man//áno.ridid. Szabályos. 0. Hasad ooOoo szerint. 
Smaragdzöld üdén. de fekete lesz. Cvegfényű. K:5—6. Töm :5*18. Vegye MnO, 
kevés FeMgCa. Mészkőben, Dolomitban, Brucitban Hausmannit Pirochroit Grá- 
uát sat. társaságában. Svédhon.

227. BUNSENIT. Xilceloxidid. Szabályos. 0, olykor tompa élekkel K: 5.r,. 
Töm : G.aso. Üvegfény. Pisztáczöld. Karc barnásfekete. Áttetsző. NiO. Johanu- 
georgenstadt egyéb Nikel és Uráuásványokkal űrökben.

i

I

!

!
)

228. ZINKIT. Ziiiko.rid. (Veresborgérc, Eotbzinkerz, Spartalit.) 
Hatszöges, c= 1 *(J219 ; 0001 A1011=01° 54' (Hinne), hemimorf. Ren
desen vaskos, hintett. Szövete durván szemcsés, vastag liéjjas.

Igen jól hasad oP és ooP irányban. K : 4—4,5; rideg. Töm : 
5*43—5*7. Tökéletlen gyémántfény. Yér-jácintveres. Karca narancs- 
sárga. Légen fehér kéreggel húzódik be ZnO CO.j.

ZnO; kevés Mnfi:{, MnO, Fe.fi;í. Z/tSO.s, 019.7.
F. e. Szénen magában nem változik; szódával verődék képződik (ZnO), 

mely melegen sárga, kihűlve fehér. Platinahuzalon boraxxal violaszínü gyön
gyöt ad. Savak felolvasztják.

Franklinittel és Calcittal Eszak-Amerikábau (Sterling Hill).
229: MASSICOT. Ólomoxid. (Glütte). Vaskos, pikkelyes, töldes. K : 2. 

Töm : S’O. Sárga a Kén- és Auripigment között, néha voreses. Nem fog. PbO. 
/V>092.o, CO,.l.n, Fc.,On5.5 . BadenwcUer (Badon) Quarcbau. Mexikó vulkánokban.

I

230. TENOKLT. fíezoxid, (Kupferschwárze, Melaconit). Monoklin (vagy 
trikliu). a: b c= 1*4902 : 1 : P3604; /?=S0° 28'=001 f\ 100. Földes, vaskos; fénylő 
hajlítható pikkely. K : 3—4. Töm : 5*S25. Fémfény. Acél — vasfekete.

CuO. (Cuprioxid). ( 'u79*8. C20*2=100. Vezúv láváin néha hat — máskor 
háromszöges pikkelyekben, vagy por-alakhau. Földesen gyakori a rézbányákban, 
mint rézércek vegybomlási terménye.

í
1

26':;
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404 V. OXIDOK (210—2(19).
V

H. SESQUIOXIDOK. R.03. (231—233).

Hematit csoport. Bomboederes. (231 —233).

231. KOBUND. Aluniiiriumoxicl. (Bubin, Saphir, Demantspatb, 
Smirgel.)Bomboederes; c= 1-3630; 0001 A 101 1 =57°34' 8"(Miller) 
R (P) 86 °4' (Kokscharow). Alakjai ooP2 (s), oB (o), 4/sP2 (r), 8/sP2 (b)y 
4P2(/) és 9P2 (/). Kristályok Piramis, Oszlop vagy Bomboeder-alakűak, 
bennöve, vagy szabadon kavics közt. Vaskos; szövete szemcsés. Ikrek 
B lap szerint összenőve.

4í?0*. ábra. B, oR> 
o:jP=12á°26'.

4V7. ábra. 4/oP2; 
Yj középéi 122°22'.
7 428. ábra. 4P2, oB,
7 B. / középéle 159°J2'; 
' l: o=100°24'.

\° /:
\i i \v

[\
42$.

429. ábra. 9P2,4P2y 
4/sP2, oK, B : a 9P2 kö
zépéle 170°40\

430. ábra. ooP2, oBr 
4/«P2, B,

437. aftra. ooP2r 
rt,sP2, 4/sP2, —2B,

r'.

•7.97.-7.90.7V0.

Néha jól hasad oB és B irányban. Tör : kagylós, egyenetlen* 
K : 9. Töm : 3,95—4,10. Üvegfény, néha oB lapon gyöngyfény. — 
Kék, veres, sárga, barna, zöld, szürke, fehér. — Átlátszó — 
Dörzsölés által elektromos, és a csiszolt példányok huzamosan ma
radnak meg ezen állapotban. Bendes állapotban egytengelyű, negatív, 
de a kettőstörésti anomália elég gyakori. A Zafírnál a törésmutatók 
ícj=1*7676; e=l#7594. A sötétszínűek pleochroitosak.

Al.,0:i (izomorf Fe203, Cr.20:i-al); kevés Fe.20;í, CaO, Si02, H20* 
ÁIo&a, Ő46.C.

F. e. magában és szódával nem változik. Uorax felolvasztja. Finom por
ban kobaltfolyadékkal megesöppentve és izzítva szép kék lesz. Savak nem hat
nak reá. Ketted kénsavas kálival könnyen megömlik, s aztán felolvad vízben is.

A Korundok közt vannak átlátszók és nem átlátszók. Az átlátszók kü
lönféle név alatt fordulnak elő az ékszerkereskedésben

zavaros.

%

: v

i.
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405II. HEMATITCSOPORT (231—233).

azúrkék = keleti zaphir; 
víztiszta — fehér zaphir.

= keleti rubin:pirosak
búzavirágkék = induló zaphir: 
violaszíuü = keleti amethUt:
Ezek rendesen Kelet-Indiából (Pegu) és Ceylonból jönnek; igen aprókat 

találni Csehországban is (Bilin, Merowítz).
A nem-átlátszó zöld és szürke féleségek neve különösen Korund, a bár- 

máké Gi/émántpdt; végre egy szemcsés szövetű vaskos féleség neve Smiryel, 
moly tiilajdonkép sok Korund és kevés Magnetit meg Hcmatitból áll.

A Korund lelbelyei: Kelet-Iudia, Felső Burma,, Ceylon Cliiua (Canton); 
St. Gotthard (Dolomitban); Piemout (Mozzo). — Gi/cmántpátc: Svédhon (Geli- 
vara)/, Kelet-India. — Smiryelé (szemcsés Mészben): Görögország (Naxos, Nicaria); 
Kis-Ázsia; Szászliou (Ochsenkopfj; Ausztrália. Colorado; California.

Az előfordulási körülmények: a Rubin és Zaphir másodlagos fekhelyen 
a folyók homokjában kavics között; a Zaphir Bazaltban is bennőve. A Korund 
Gneiszbau (Ausztria Feli ing). Csillámpalában. Chloritpalában (Ural), Gránitban 
(Piemout), Dolomitban (St. Gotthard Campo longo), szemcsés Mészben, Föld- 
pátban (Franklin N. J.) Barsowitbau, Maguctittelepben. — N. Carolina Macon 
Co. (Culsngee Corundum mine) nemcsak a folyók homokjában, hanem eredeti 
fekhelyen is találtatik nagy mennyiségben Grániton keresztül törő Serpentin- 
•erekben.

F

E

íAz átlátszó Korundok Gyémáut után a legbeesesb ékkövek. Volt eset, 
hogy tiszta Rubinok drágábban keltek el mint egy hason nagyságú jó Gyé
mánt. — Rubin után a legnagyobb becsben a Zaphir áll; némely Zapliirgöm
bölyűre köszörülve a forgatásnál egy fehér 6 sugarú fényt lövell, ennek neve 
különösen Astoria vagy csillagos Zaphir. A többi átlátszó Korundokat vagy 
•csekélyebb értékű ékköveknek vagy óraserpeuyöknek — a nemátlátszókat porrá 
zúzva csiszolásra használják (Smirgel).

Pseudomorfia: Damourit, Spinéi, Cianit, Fibrolit, Zoisit, Margarit sat. 
Víz felvétellel Diasporrá változik át.

t

;232. HEMATIT. Vasoxid. (Veresvasérc, Botheisenerz, Botli- 
•eisenstein, Eisenglanz, Blutstein, rother Glaskopf, Eisenglimmer, 
Eisenrahm, Fér oligiste.) Eomboederes; c=l*36557; 0001 A1011 = 
£7°37'4". B(P) 860 (Kokscharov), 4/sP2 (n), VíK(s) 143°, —VaB, —2B, 
oB (o); a kristályok laposak, Piramis vág}- Bomboeder-alakuak. A 432. 
•és 433. ábra két gyakoribb összalaklata. — Egyközös tengelyű ikrek 
átnőve. Szölőded, csepköves, kérges, pikkelyes halmazok. Vaskos. 
•Szövete rostos, szemcsés, tömött.

P : P = 94° 0' és 86° 
o = 122 23 
s = 133 54 
n = 154 O 
n = 128 0 
u' = 122 24 

s : s = 142 58

Bitkán hasad jól B vagy oB irányban. Tör : egyenetlen — kissé 
kagylós. K : 5*5—6*5: rideg. Töm : 4*9—5’3. Fémfény. Nagyon fé
nyes— fénytelen. Vasfekete — sötét acélszürke; ha földes, veres. 
Karca meggypiros — veresbarna. Néha hat gyengén mágnesre. Az 
elektromosságot || c-re csaknem kétszer oly jól vezeti mint _L c. Op
tikailag negatív (mükristály).

FeáOo; kevés Ti 0*, Si Oj, Cr±0:l; — Fe70, 030.

é
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406 V. OX1DOK (219—269).

Hargitta, igcu szép fényes táblákban, tartalmaz Vasat, Ont és Oxigént* 
Töm : 5*2S. Fe 69*92, Su 0*51.’0 28*99, oldhatlau 0*15=99*57 (Loczka).

F. e. magában szénen a külső lángban nem változik. Platiuahuzalon bo- 
raxxal melegen veres, kihűlve sárga gyöngyöt ad a külső, zöldet a belső láng
ban. Savak lassan olvasztják fel. 2S3. 1.

Különösen a kristályos, fémfényü s vasfekete féleségeket Vaxfcnynck 
(Eisenglanz) szokás nevezni; ehhez tartozik a VaxcsiUám (Eisenglimmor), mely 
liéjjas pikkelyekből — és a Vasföl (Eiseurakm), mely csak porából áll a pik
kelyeknek ; fénye gyengébb, meggyszíuü, erősen fog és tapintata sikamlós. 
A Vasféuy kristályos sziklákban és lávaki hányások közt találtatik. Elba sziget; 
Fraukhou. (Framout, Dauphiné); Svájc (Sz. Gothard, Tavctsch. Binnenthal); 
Svédhon (Láugbau, Nordmarken), Norvégia (Arendal). Anglia (Cleator Moor, 
Cnmberlaud); Szászhon (Altenberg); Vezúv; Etna.

A nemfémféuyii rostos s pikkelyes halmazokat úgy szintén a földes 
féleségeket különösen I eresvasércnek mondják. Ide tartoznak a rostos szövetű 
veséded esepköves halmazok (Glaskopf vagy Glatzkopfj; a tömött és földes =
I ercsvasokker. az agyaggal kevert = lere.satfj/aff vasérc (rother Thoneisenstein), 
melynek egy félesége az ű. n. Rötliel (miből a veres plajbász készül). Ezek 
vágj* erekben vagy telepekben, vagy másodkori fekhelyen fordulnak elő. Sze- 
pesmegye. (Bindt. Zsakaróc, Jekelfalva) Göinöv, Rézbánya, Hargitta. Cseh
ország; Ausztria (Reichenau); Stiria (Neuberg); Karinthia; Tirol; Vorarl- 
berg sat. Élte ijedt ásvány.

Használják mint igen jó ércet vas-kiolvasztásra.
Pseudomurjla: Limonit, Magnetit, Pirit, 2i9. 1.
233. ILMENIT. Titánvas. (Titaneisen, Titaneisenerz, Kibde- 

lophan, Iserin, Criclitonit, Washingtonit, Menakkanit, Titanioferrit, 
Paracolumbit Histatit. i Eomboederes , tetartoederes. c = 1 *38458 ; 
0001 A1011=57° 58'30" (Kokschakoy). E(P)86°40f egész 8G° 10',

4/-PO
oE (o), — VsB, —2R.Ú0, (»), coP2, 5E. 434. ábra. Kristályok

ben- vagy fennőttek cso
portosak, legyezöidomíiak; 
néha Eutillal összenőve. 
Egyközös tengelyű ikrek. 

P : o = 122 13 Szemcsés pikkelyes szövet
tel vaskos; hintett; szabad 

^ szemek kavicsban (Iserin)
és por (Menakkanit).

Néha hasad oE irányban, néha nem. Tör : kagylós, egyenetlen. 
K : 5—6. Töm 4*5—5. Gyenge fémfény. Vasfekete. Találkozik Hmenit 
igen vékony táblás kristályokban, melyek áteső fényben veresbarnák. 
Néha gyengén hat mágnesre, néha semmit. Az elektromosságra nézve 
rósz vezető. 205. 1.

(Fe,Ti).,03; metyek egymást különféle arányban helyettesítik, 
innét azon sok féleség, melyeket az előtt mind annyi fajnak tekintettek. 
F&O#42.7, ÉeOlS.G, TiO.M.1. (Egersund.) (Hasonalakú Hematittal). 
Kevés MnO, MgO, CaO, Cr203, Sn02, PbO, YO, Si02.

F. e. magában nem változik. Platinahuzalon phosphorsóval belső láng
ban barnaveres gyöngyöt ad. Ha Búnsenlángba visszük a phosphorsót kevés

P : P = 80° 0

94°vagy

P : u = 154 0

;r
i * •

:■
■

' * Insula inexliaustis chalybdum generosa metallis. — Ovid.



407III. SPINELLC SÖPÖRT (234—24*7).

Titánviissal, az nclmny másodperc alatt szétesik Vasra, melyet a gyöngy fel
vesz, és Ti„On-ra mi mint szürkéssárga por marad vissza. Mikroskop alatt Eom- 
boederek velietők ki. Hosszú hevítés által ezek is felolvadnak (Brauns).

Felette gyakori a vulkáni kőzetekben, a vékony metszetben rendesen 
átlátszó s többé-kevésbbé lapnak vagy vékony szálnak néz ki egészen, úgy mint 
a Magnetit vagy néha a Hcmatit is, s ezektől csak vegytani kísérlet által lehet 
biztosan megkülömböztetni.

Serpentin és Zsírkövekben vagy kavics és homok közt. Szepes, Nógrád- 
megyesat.; Erdély, (Oláhpián); Csehország (Mai onitz, Isergmnd); Svájc, St. Got- 
hard), Franciaország (Dauphinél, Norvégia (Kragerő, Arendal Snarara) Szibéria 
(Miask, (Ilmenliegység) ; Észak-Amerika fWarwick, Amity, Monroe, Orange 
Co. N. Y); California (arany homokban).

nem

!
III. KÖZBÜLSŐ OXIDOK. (234—217).

Az ide vett fajok voltaképen oxisók : aluminátok, ferrátok, manganátok sat.; 
de tekinthetők közbülső oxidoknak is.

ii iii
Spinéit csoport ii Bá Ox, BO, K,0:i. Szabályos. (234—241).

234. SPINELL. (Bubinspinell, Bubin-Balais, Bubicelle, Alman- 
din, Ceylonit, Candit, Pleonast, Picotit, Chromspinell, Chlorospinell.) 
Szabályos, 0, ooO és 303. Ikrek 0 szerint összenőve. Többnyire 
egyes kristályok. 435. ábra.

Nem jól hasad 0 irányban. Tör : kagylós. K : 8.
Töm : 3*5—4*1 (a veresé 3*5). — Üvegfény. Veres 
sokféle árnyazatban, kék, zöld, sárga, barna, fekete, 
ritkán fehér és színtelen. Karca fehér. Áttetsző — 
sötét. Tör : kagylós.

1. Rubin- vagy Magnesia-Spiiiell. Mg0,AL0o. Helyettesítve a 
Mg részben Fe vág}* Ca vagy Mn — az Al2 pedig Fe2 által. Elénk 
sötétveres átlátszó, ez a legbecsesebb drágakő, s mint ilyen már régen 
ismeretes, színe után azonban a Bubinhoz (Korund) számították. 
Rubin-balais rózsaszínű, — Bubicelle sárga vagy narancsszínű; 
Almandin-rubin ibolyaszinü. Töm : 3*52—3*58.

2. Ceylonit vagy Vasmag nekiaspinell {Ceylonit, Pleonast, Candit). 
Sötétzöld, barna-fekete, többnyire nem átlátszó. (MgFe)0+(AlFe).>0o. 
Töm : 3*5—3*6.

3. Chlorospinell vagy Magnesiavasspinell Mg0(AlFe)203. Színét 
kevés Cu-nak köszöni. Töm : 3*594.

4. Pikolil (Chrom-Ceylonit, Chrom-Pleonast, Chrompikotit). 
(FeMg)0+(AlCrFe).20a. Fekete, fényes. A vékony csiszolaton barna- 
sárgásan átlátszó, és így a Magnetittól megkülömböztethető. Töm : 4.9 
Lherzolit kőzetben Chrisolit, Hiperstenit, Piroxen társaságában, vala
mint egyéb olivindűs kőzetekben; ezekből aztán átmegy a Serpen- 
tinbe. A mállott Olivinben is épen tartja magát sokáig. Töm : 4*08.

ni

tó is
435.
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A1..CX. Fe203 Ci\.03 FeO MgO CaO SiOs
üŐ.o — l.i 0.7 2(5.9 — 2.o Ceylon. (Auich).

— 5.o 25.o — 2.3 Vezúv. (Auich).
8.o 2i.Po lo.ao — 2.o Lherz (Damour).

F. e. magában nem olvad. Boraxbau lassan, phosphorsóban gyorsabban 
olvad, a gyöngy melegen veres, kihűlve zöld. Erős kénsav nehezen olvasztja 
fel. Kettes kéusavas K vagy Na-al összeolvasztva felbomlik.

A Spinell előfordul szemcsés Mészben, Serpeutinben (Caleittal) Gneisz- 
bau, vulkáni kőzetekben.

1. Veres
2. Pleonast 67. t
3. Picotit 50.0

L'seudomorfia. Elváltozik Serpentiu, Völcknerit, Steatit, Csillámra.

235. HERCINIT. 1 cisjihiell. FeO.Al.jO;,. H/a(V361.i, A/r/02.u, ,/*<?035.o. Sza
bályos. Vaskos, liuomszcmü. K : 7..%—8." Töm : 3.9—3.35. Üvegfény. Fekete. 
Karca szürkés zöld. Nemátlátszó. F. e. nem olvad. Szódával tökéletlenül olvad 
meg öli vázold tömeggé. Ronsberg Csehország (Silva Heréin ia).

236. GAHNIT. Zinkspinell. (Automolit, Disluit, Kreittonit.) Szabályos 
miut Spinell K : 7.5—8. Töm : i—*4*6. Üvég — zsírfény. Sötétzöld — zöld 
fekete. Kékes fekete, szürkésbarna. Karca szürkés. Aligáttetsző — uemátlátszó.

1. Automolit = Zinkgahnit. ZnO.AlsOn.
2. Disluit = Zinkmangauvasgahnit. -(ZuFeMn)0.(AlFe)„03.
3. Kreittonit = Zinkvasgahnit. (ZnFeMg)O . (AlFe)„03.
Faliluni AlX>J\Q.0, Fej7a9.2, ZnOVAt.s. 67O.A.- (Automolit) (Abich). Autó- 

■molit: Svédhon, Talkpalában. Franklin N. J. Frankiiuit és Willemittel. Disluit 
Sterling N. J. Kreittonit Bodenmais (Bajorlion).

237. MAGNETIT. Vctsoxiduloxid. (Mágnesvasérc, Magneteisen- 
erz, Magneteisenstein.) Szabályes, 0 és ooO leginkább; ooOco, 202, 
20 néha. Ikrek 0 szerint összenőve. (188. ábra, 94.1.) Kristályok benn 
vagy fen nőttek, amazok egyenesen, ezek csoportban ; vaskos, hintett, 
por (mágnesvaspor).

Néha jól, néha roszul hasad 0 szerint. Tör : kagylós — egye
netlen. K : 5*5—6*5, rideg. Töm : 5*16S—5*180. Erős — gyenge fém- 
fény. Vasfekete. Karca fekete. Mágnesre, főleg a mállásnak indult, 
erősen hat (kepezi a termés mágnest).

n m
Fe Fej 04 vagy Fe0,Fe.,0;{; kevés Mg Ni, néha Ti. Fe72.4, 

027.6; vagy Ve03l.o, F(?j0368.o. A MgO esetleg Gü/o is tesz; ilyen 
gyengébben hat a mágnesre. A Ti02 felmegy néha 25%-ig.

F. e. szénen barna lesz, s elveszti hatását mágnesre, de meg nem olvad. 
Platinahuzalon a boraxgyöngyöt külső lángban veresre festi melegen, kihűlve 
sárgára; belső lángban zöldre. Meleg sósav lassan felolvasztja Cl fejlődés nél
kül ; légenysav nem. .

Egyes kristályok némely kőzetben (Chloritpala, Serpentiu, Gránit, Siemt, 
Bazalt s°néha Mészkő), sokszor önálló nagy tömegek (tömzsük).

Dognácska, Moravica, Rézbánya; Svédhon, (Falilun, Taberg, Dannemora); 
Lappland (Kürunavara, Gelivara); Stiria (Kraubat); Tirol (Greiner, Virgeu.) A leg
erősebb mágnesek Szibéria, Harzlíegység- és Elba szigetről jönnek. N.-York állam 
északi része, Pennsilvauia, Arkansas, Califomia. — A legbecsesebb vasércek egyike.

238. MAGNESIOFEKRIT. (Magnoferrit.) Szabályos 0 épen és tompított 
élekkel. K : 6—G.g. Töm : 4*568. Kiuézése mint Magnetité. Erősen mágneses. 
Mg0,Fe203. Mf/012.5, 7á’20386.5. CuO. Vezúv fumaroláiban Heiuntittal.

!
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239. FRANKLINIT. Yasmaiuiánzinkoxid. Szabályos O, ocO. A kristályok 
kopottak, egyesen benn, vagy csoportosan fen nőttek; vaskos, hintett; szövete 
szemcsés tömött. Koszul hasad O irányban. Tör: kagylós — egyenetlen. K : 5*5— 
G*5; rideg. Töm : 5 07—5*22. Fémfény vasfekete. Karca sötétbarna. Az elektro
mosságra nézve nemvezető. (205. 1.)

(Fe,Zn,Mn)0, (Fe,Mn)(JOn; kevés Hí,0.A1..0:„Si0... l'c.J.ífi 1.5, 13.5,
Zn(J25.3. — F. e. szénen magában nem változik. Platlnahuzalon a boraxgyüu- 
gyöt violaszinre festi a kiillángban (Mn), az üvegzöld lesz a belláugban (Fe). 
Szódával kékeszöld manganátot ad, és szénen egy gyenge ZnO verődéket, mi 
jobbau tűnik ki akkor, ha a szóda keverve boraxxal vétetik. Sósavban felolvad, 
és Cl fejlődik.

Nassau (Eibach) Hexacderbeu. Altenberg amorf. Észak-Amerika (New- 
Jersey), hol mint vasércet és porát valami sötét festéknek használják. Zinkit 
és Gránáttal szemcsés Mészbcn; Sterling Hill, Willemittel.

240. JACOBSIT. Mawjanoxidulvasoand. Szabályos, torzult O. K : G laz 
üveget karcolja). Töm : 4.75. Fémféuy. Fényes. Sötétfekete. Karca feketésbarna. 
Mágneses. (Mn, Mg)0, (FeMn).,0... /*<».,Ö368.2, MnOZlz. Mr/06.*. Kevés Mn«0:. is 
lehet benne, minthogy HCl-val Cl fejlődést észlelni. Svédhon Jacobsberg. Kris
tályos mészben Csillám és termés Kézzel.

241. CHKOMIT. Chromsavérc. (Chromeisenerz, Cliromeisen- 
stein, Eisenchrom, Fér ebromaté). Szabályos, 0 ; rendesen vaskos, 
hintett; szövete szemcsés, tömött.

Bőszül hasad 0 irányban. Tör : egyenetlen — kagylós. K : 5*5: 
rideg. Töm : 4*32—4*57. Gyenge fémfény, zsírfénybe hajolva. Hamás 
fekete. Karca barna. Az elektromosságra nézve nemvezetö (205. 1.)

FeO.Cr.,0..; kevés Si02,Mn0,Ni0,Ca0. FeO'dO.i, Mg01 a, 6V., 
Ö:J()0.o, ALOz 11.3. (Baltimorei).

F. e. szénen magában nem változik. Platiuahuzalon borax felolvasztja, 
a gyöngy kihűlve szép zöld. Savak igen keveset hatnak reá.

Stiria (Kraubat); Csehország; Szilézia (Grechan); Bánság (Dunai szo
rosban) Szerpentinben; Fraukkon (Gassiu); Norvégia; Szibéria; Kis-Azsia; 
Észak-Amerika. Szerbia (Jeseluica). — Fontos a chromfestékek gyártására.

242. CHRISOBERILL. BcrUalumbidt. (Cimoplian, Alexandrát.) Konibos; 
a; b: c=0*47000 : 1 : 0*58002 (Haidinger). 100 A 110=25° 10l/a', 001 f\ 101=50° 
5S-/a', 001 /\011=30° G5/*'; csúcsélek 80° 16' és 139° 53', Poo (i) 119° 46% 
00P 129°38', ooP3 109°20'. A 436. ábra. 00P00. 00P00, Poo. Ikrek 
Poo szerint összenőve gyakoriak. 202. ábra. 98. 1. (Alexaudrit). Ben- 
nött vagy szabad kristályok ; töredékek, szemek.

Hasadása tökéletlen. Tör : kagylós. K : 8,5. Töm : 3,5—3,84.
Üveg néha zsírfény. Zöld többféle árnyalatban. Átlátszó — áttetsző. 
Némelyikben trichroizmus. Optikailag -4-. Tengelysík || 00P00; BxJ_c. 436. 
Az optikai tengelyek szöge a hővel megszűnik, a kihűléskor újból 
előtűnik oly síkban, mely || oP-vei. Be0,Al„03; kevés Fe„03, Cra03, CuO, PbO. 
BflOl7.o, ALjO^78.i, I«c04.4. F. e. magában nem változik. Savak nem bántják.

Gránit, Guoisz és Csillámpalában, vagy folyók fövenyébeu. Morvaország 
(Marschendorf); Ural déli része (Sanarka folyó mellett); Szibéria Katharinen- 
burg Csillámpalában Beril és Plienakittal. az Alexandrit féleség smaragdzöld, 
és átbocsátóit fényben pirosas. Brazília; Észak-Amerika; Ceylon.

A szépek másodrangú drágakövek.
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243. HAUSMANNIT. .1 lanf/anuxidido.vid. (Sclnvarzer Braunstein, Glanz- 
brauustein.) Négyzetes; c .= 1*1743; 001 /\101 = 49° 35' (Haidinger) ; P l/3P. 
Kristályok csoportosak. Ikrek nem ritkák hajolt tengelylyel Poo lap szerint egy
máshoz nőve. (194. ábra. 9G. 1.) Vaskos, szemcsés. Élég jól hasad oP irányban, 
kevésbé tisztán P és Poo szerint. K: 5—5,5. Töm : 4,722—4,806. Tökéletlen* fém- 
fény. Barnás fekete. Karca veresbarna. Az elektromosságra nézve nemvezető. 205.1.

Mn..Ot, vagy Mn0,Mn203; Mn02S.-, MnJ)Jl.s ; kevés BaO, SiÖ„, H„0. — 
F. e. szénen magában nem változik. Platiualiuzaion boraxxal violaszin gyön
gyöt ad; platinalemezen vagy huzalon is, szódával külső lángban zöld lesz. 
Meleg sósav Cl fejlődés mellett feloldja.

Tliüriugia (Oehrenstock); Harzhegység (Ilefeld); Frankhon (Frammont).—)• Bitka,

244. MINIUM. Ólummperoxid. Veres por. A mikroskop alatt kristályos 
pikkelyek. K : 2—3. Töm : 4.0 karca narancssárga. Nemátlátszó Pb304 vagy 
Pb02-f2Pb0. Z-%90.0. 09.8. Bendeseu Galenittal, Calaminnal. Baden. Anglesea. 
Yorlíshire. Szibéria. Mexikó. — Olykor pseudomorfákat képez Galenit és Cerus- 
sit után.

245. CREDNEBIT. HézwalUfánuxid. Monoklin ; vaskos, leveles. oP irány
ban jól hasad; arra keresztirányban kevésbbé jól. Vasfekete-acélszürke. Karca 
fekete, barnás. K: 4,5. Töm:4,9—5,1. Cu3Mn40,,vagy3Cu0,2Mn203, kevés BaO, 
CaO. H20. MuO'2ü.‘j, J/w„0331.2, 0/042.1, Baö0.r., CV/OO.o, TIjD0.2. F. e. csak 
a széleken olvad meg, Boraxxal külláugban sötét ibolyasziuü gyöngyöt ad (Mu); 
phosphorsóval zöld üveget, mi kihűlve kék, és bellángban veres lesz (Cu). HC1- 
ban felolvad Cl fejléssel. Türiugiai erdő, mangánércekkel.

246. PSEUDOBROOIUT. Titánratsesquio.cid. Rombos. a: b: c = 0-8776 : 
4*39—4*98. Sötétbarna — fekete. Legvékonyabb szélein veres színnel áttetsző. 
1:0*SS475 (Schmidt). 100/\ 110 = 41° IGVa', 001 A 101=45° 132/s\ 001/\001 = 
41° 30'. Apró táblás kristályok, rovátkos felülettel; olykor nagyobb de durva 
kristályok is találkoznak. Hasad oP szerint jól. K: 6. Töm : Karca okkersárga— 
veresbarna. Optikailag Tengelysík i| oopco. Bx 1 00P00. Disperzio p<v. Ten
gelyszög: 2H=24°30'. (Lattesmann.)

2FetJ0n . 3TiO... TiO.,42.9, F/’„0357.i . Kevés Mn. F. e. úgyszólván nem 
olvad. Gyöngyökben Fe és Ti reakciót ad. HC1 forróan felolvasztja részben, 
kénsav egészen.

Legelőbb az Aranyihegyen (Erdély) Piroxenandezitben találta Koch ; 
későbben Mont Dore Trachitjában, Katzenbuckel Nephelinitjében, Spanyolország
ban ; a Vezúv 1872-ki lávájában is felfedezték. Nagy kristályok, több cin hosszú 
Oszlopok, Norvégiában (Bamle). beágyazódva Apatittá elváltozott Kjerulfinba 
(Wagnerit); olykor Quarc Földpát Ilmeuit társaságában.

247. BRAUNIT. Mangánoxid. (Hartbraunstoin, Marceliu, Heterokliu.) 
Négyzetes; c = 0*9850; 001 /\*101 =44° 34'. (Haidinger). Alakjai P, oP. A kris
tályok aprók, csoportosak; méretük közel áll a szabályos Oktaéderéhez. Vaskos

Jól hasad P irányban. K : 6—0,5; rideg. Töm : 4,75—4,S2. — Tökélet
len fémfény. Barnás fekete. Karca hasonló. Az elektromosságra nézve nem
vezető (205. 1.).

3Mn.,03 . MnSo03; kevés Fe203, BaO, MgO, CaO, HaO, ilfnOSO.o, 08.0, 
Ha00.4, SiOjö.o, Jf201.o, Ca0O.o. — F. e. és sósavval mint 243. Hausmaunit.

Még ritkább "mint az előbbi. Piemont (St. Marcel, innét a Marcclin, 
Heterokliu egy igen tisztátalan Braunit); Thüringia (Oehrenstock, Eglersberg,. 
Friedriclisroda); Mansfeldség (Leimbach). India, Austrália.

•!
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411IV. KUTILCSOPORT (248—254).

IV. DEÜTOX1D, R03. (248—254).

Rutilcsoport. Négyzetes.
248. KASSITERIT. Óndioxid. (Ónkő, Ónérc, Zinnstein, Zinn- 

erz, Woodtin, Streamtin, Holzzinn, Seifenzinn). Négyzetes; c = 
0*67232 ; 001 A 101 =33° 545/e/ (Becke) : P, ^P. ooPoo, Pco ; a kris
tályok bennőttek egyesen, vagy fennőttek csoportban. Ikrek gyakrab- 
bak mint az egyen kristályok: az egyének Poo lapon vannak egymá-

növe. (192. ábra, 06. I.) Vaskos, hintett; szövete szemcsés, rit
kán rostos (Holzzinn, Streamtin).

Nem jól hasad ooP és ooPoo irányban. Tör : egyenetlen, kissé 
kagylós. K : 6—7; rideg. Töm : 6,S—7,1. Gyémánt — zsirfény; a 
kristályok rendesen fényesek. Barna, fekete; néha veres, szürke, fehér 
vagy sárga. Optikailag +• Törésmutatók: ^=1*9966; 2*0934.

SnO,2; SnlS.ti, 021.3. Ez kitesz 89—93%, azon felül kevés 
Peá03, AsJÓ3, ZnO, Si0.2. — F. e. magában nem, ciankáliummal 
könnyen színül, a fémgolyó lemezithetö. Savak alig hatnak reá. 284.1.

Telérekben, melyek Gránit Gneisz Csillámpala Chloritpala vagy Porfiron 
hatolnak keresztül; tömzsben is, nevezetesen némely aranytelepben, hol finom 
recésen vagy hintve fordul elő. A kísérő ásványok Quarc Wolframit Scheelit 
Csillám Topáz Turmalin Apátit Fluorit; továbbá Pirit Arzénopirit Sphalerit 
Molibdenit Bizmut sat.

Csehország (Schlaggenwald, Zinuwald); Szászhon (Ehrenfriedersdorf, Alten- 
berg); Cornwall (egykor igen sok volt a szép kristály valamint a rostos tömegű, 
most erősen megfogyott); Svédhon ; Finnland; Kclet-Iudia (Malakka és a szom
széd szigeteken: Banka, Bilitong, Borueo mellett; itt másodlagos fekhelyen: 
homokban, kavicsban); Mexikó; EgyesültAllamok, hol különösen Dakotában 
egy durvaszemü Gránitban mívelték, de nem tartós eredménynyel. Ceylon. 
Ausztrália szolgáltat most legtöbbet: New South Wales, Viktória, Queensland 
alluviál lerakatokban, de számos Gránitérben is.

Ez az egyetlen ásvány, melyből ónt olvasztanak, és ezen használható
ságánál fogva (bronzkészítésre) már az ős időkben is ismeretes volt.

Pseudomorjia: Eltolás által Orthoklas Quarc Turmaliu alakjában fordul 
elő Cormvallban; Ilematit és Maguetit után Mexikóban.

249. POLIANIT. Maiu/andio.nd. (Liclites Graumangauerz). Négyzetes. 
c=0*66467; 001 /\ 101=33° 36W (Dana E. S.). A kristálycsoport néha rombos 
küllemű; olykor Manganit alakú kristály külső burkát képezi. Hasad ooP irány
ban. Törékeny. Fémfényü. Világos acélszürkc — vasfekete. Karca fekete. K : 6— 
0*5. Töm : 4*99—5*02. MnOa; kevés Fe. SiOa, H„0. — F. e. magában nem ol
vad. I-ICl-val Cl fejlődik. Csehország (Plattén), frirolusithoz vették, de kiilörn- 
bözik keménysége és a víz hiánya által.

250. BUTIL. Titánsav. (Nigrin, Gallicinit, Crispit, Sagenit). 
Négyzetes; c=0*644154; 001 /\ 101 =32°47;16" (Miller). ooP, ooPoo, 
P. A kristályok oszlop-, tű-, hajidomúak, fen- vagy bennőttek. Nemegy- 
közös tengelyű ikrek Poo lapon egymásra nőve gyakoriak. (193. ábra, 
ÖÖ. I.) Az ikerképződés ismétlése által a vékony kristálykák olykor 
háló-alakot vesznek fel (Sagenit). Vaskos, hintett ; szövet szemcsés.

Jól hasad ooP és ooPoo szerint. Tör : egyenetlen — kissé kagy-

son ;

I
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lós. K : 6—0,5 : rideg. Töm : 4,18—4,25. Fémes gyémántfény. Több
féle veres; néha fekete (Nigrin). Karca sárgásbarna. Áttetsző 

• átlátszó. Optikailag +. Kettős törése erős. Törésmutató: w,=3a6158, 
£,=2*9029 a Na lángra. Olykor anomál kéttengelyű viselkedést árul el.

TiOá; 2761, 039. Ez kitesz 96—98o/0, a többi kevés Fe>0:{, 
Cr203, Mn203, Si0.2. (Trimorf az Anatas- és Brookittal.)

F. e. szénen magában nem változik. Platiuahuzalon boraxxal a külső 
lángban tiszta gyöngygyé olvad, mely a kihűlés után zománcfehér; a belsőben 
(megszakasztva fúváu) ibolyaszinü. Ha Bunsenlángba visszük a pliosphorsó- 
gyöugyöt egy kevés Rutittal itt is megkapni a TL.03 Roniboedereket úgy mint 
a 233. Ilmenitnél mondva vau. Savak nem bántják; de ha alkatival vagy alkali 
karbonáttal ömlesztetik, felolvad. Ha az oldatban fölös sav van. oulevél hozzá- 
adásra, szép ibolyaszin keletkezik a folyadék koncentrálása alkalmával.

Többnyire Quarcban, hol néha tüalaku zárványt képez, Földpátban, néha 
Hematitbau beunöve, olykor kavics közt. Gömörmegye (N.-Rőce Csillámpalában; 
Poinik, Csillámpala Quarc telepeiben bennőve, Rhonitz, hol többnyire apró (1" 
hosszú) Oszlopokban Sienitben van. Erdély (Oláhpián); aranytartalmú kavics
ban, kopott szemek, a fekete féleség (Ny/rin) Rézhegység; itt tehát másodkon 
fekhelyen van. Csillámpalájának Quarcában (Koch) ; Tirol (Stubaythal); Ka- 
rinthia (Saualpe); Csehország (Malonitz); Svájc (Sz. Gotthard); Norvégia (Sua- 
rum, Arendal); Ural; Brazilia; Észak-Amerika: Georgia (Graves Mount) hol 
nagy és szép kristályok találtatnak Disthen és Pirophillittel.

Pseudomorjia. A Rutil képez pseudomorfát Brookit (Arkausit) után (Mag- 
net Cove), valamint Anatas után (Brazilia). Ez voltaképen Paramorfiáuak 
tekinthető. — Használjál; sárga festéknek porcellángyárakban és a mestersé
ges fogak színezésénél.

251. PLATTNERIT.Ölonisiijxroxid. (Soliwerbleioxid,Biaunb)eioxicl). Négy- 
zetes ; c=0*67643; 001 f\ 101—-34?0-4J/a' (Ayres) ; a kristályok oszloposak; vaskos, 
szemcsés, veséded. Hasadás nem észleltetett. Tör egyenetlen. Rideg. K : 5—5*5. 
Töm : 8*5. Fémes gyémántfény. Vasfekete. Karca barna. Nem átlátszó. PbO„. 
P/>86.o, Ol3.i. Leadhills Scottland. Idaho.

nem-

252. ANATAS. Titansav. (Oisanit, Octahedrit, Daupliinit). Négyzetes; 
c—1*7771 ; 001 A 101=60° 38' (Miller). P, oP. Egyes apró feunőfct kristályok. 
Jól hasad P és oP szerint. K : 5,5—6; rideg. Töm : 3,82—3,95. Fémes gyémánt- 
fény. Többféle barna; néha sötétkék, veres, sárga, ritkán színtelen. Karca szín
telen. Optikailag —. Kettős törése elég erős. oj„ = 2*554, t* = 2*493. Néha két
tengelyes anomáliát mutat.

TiO„ ; kevés T'eS).x. iSnO.,. (Trimorf Rutil- és Brookittal). F. e. mint Rutil.
Erekben Quarc, Álbit, Hematit sat. kíséretében. Kevés Selmeceu; Salz

burgban (Rauris). Nevezetesebb lelhelyck: Frankhon (Bourg d’Oisans); Svájc 
(Sz. Gotthard); Bajorliou (Fichtelhegység); Norvégia; Brazilia.

i .

i •

253. BROOKIT. Titansav. (Arkausit, Junnit). Rombos ; a : b: c=0*S415$: 
1: 0*94439 (Iíokscharov). 100A 110 = 40° 5', 001 A101 = 4S° 172/s', 001A001 = 
43° 212V. ooPoo (/,) ooP2 (?;/) 99°50', P (c) csúcsélek 135°37' és l01°3' (Iyok- 
scharov) ; a kristályok laposak, egyenesen fennőve, vagy szabadok. A 437. ábra 
az Arkausit egyik összalaklata.,

K: 5*5-6. Töm : 3,87—4,01. Gyé- 
h : m = 139°54' mánt-, gyenge fémfény. Barna, veres, fekete.

Optikailag -K Bx ooPoo. Tongelysík a 
veresw és sárgára j|oP; a zöld és kékre 
|| ooPoo, a sárgazöldre egytengelyű. A ten- 
gelysík ritkán [| oP minden színre, (>>*v 

m : m = 99 50 disperzióval. Metszet ooPoc négy hiperbo
lát mutat.

T
h:e =112 11 
e : e = 101 3
e : e' = 135 37■

I-
í
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TiOa; kitesz 9í—99%, a többi kevés Fe203 (1—í%), AL,0;j. Trimorf 
Rutil és Anatassal. F. e. mint a Rutil.

Frankhon (Bourg cVOisans Quarc és Álhiten mint az Auatas); Svájc 
(Sz. Gotthard). Etna (néha Rutillal); Ural; Arkansas.

Rutil paramorfája Brookit után nem ritka. Magúét Cove (Arkansas).

254. PIPiOLUSIT. Mangansupcrocrid. (Barnakő, Braunstein, 
Weichnmnganerz). Rombos; coP (M) 93°40', Poo (cl) 11-0°, oopoo 
(W), ooPoo (>/), oP (P). 438. ábra. — Kristályok ritkák; leggyakrab- 
bak a szálas halmazok; néha tömött, földes és növény
idomú (dendrit: Mészkőben, Márgában, Quarcban sat.)

Hasad ooP, kis- és nagy átló irányában. K -‘ 2— 2*5.
Töm : 4*82. Fémfény — fénytelen. Feketés, a rostos néha 
kékes. Az elektromosságra nézve nemvezető (205. 1.).

MnO.j (mint Polianit) MnG3.s, 030.7 rendesen tartal
maz kevés vizet, mit valószínűleg utólagosan pseudomorfai 
módon (Manganit után) vett fel. A MnOo kitesz (Ilefeld, Ilmenau) 
96—(.)8%, a többi kevés Fe.20;í, A120;Í, BaO, SiO._,. Hevítve ad 83— 
87 % MnO, Mn203 és J 4—J í %0.

F. e. zárt üvegcsőben vizen kívül Oxigén fejlődik, mi parázsló fát vagy 
papirt meggyújt. Szénen magában nem olvad. Platinahuzalon boraxxal viola- 
szín gyöngygyé olvad, miközben Oxigén pezsegve száll el. Platiualemezen vagy 
huzalon szódával zöld tömeget ad. Sósav felolvasztja Cl fejlődéssel.

Hogy független faj-e a Pirolusit, a maga saját kristályzatával, vagy má
sodlagos képződmény, főleg mint a Manganit dehidrációjának eredménye, még 
nincs eldöntve. Oly oszlopos alakokat tulajdonítottak a Pirolusitnak, melyek 
élszöge a Manganit Oszlopainál fordul elő. Találtak már oly példányokat is, 
melyek belseje még Manganit; olykor Rhodochrositbúl sőt Mn tartalmú Side- 
ritböl is keletkezik.

Szászka, Erdély (Macskamcző); Morvaország (Triebau): Csehország (Plat
tén); Tlniringia (Ilmenau, Oehrenstock); Szászhon (Jóban ngeorgenstadt); Harz- 
hegység (Goslar); Brazília; Egyesült-Államok.

Használják Oxigén. Chlor és chlormész gyártásra ; üveggyárban kis adag' 
bán szintelenitésre, nagyban festésre; cserépedények mázolására. Minden man
gánérc között leggyakoribb és a fonnebbi célokra legjobb.

B. Hiclvoxidolc. (255—269.)
255. TU11GIT. Vashidro.rid. (Hidrohematit.) Vaskos rostos; 

szöllöded. csepköves mint Limonit. Földes, mint veres okker. K: 5—6. 
Töm : 4*29—4*49. Félfémfény, a rostosnál kissé selyemfény, a földes, 
fénytelen. Veresfekete, a földes világos veres. Karca veres. Nem 
átlátszó.

HJe^, vagy 2Fe.J0;rbH:>0. lrCj0^85.3jÍ/205.8. Nem olvad. 
Üvegcsőben különös módon pattog szét, miben eltér a Hematit vagy 
Limonittól. A Turgit néha úgy tekinthető mint közbülső állapot a Li
monit átváltozásánál Hematittá víz vesztés következtében.

Gyakori vasérc, találni Limonittál, s rendesen annak tartatik. Ural Tur- 
giuek rézbánya Bogoslovsk mellett; Kolivan, Altai; Bajorliou (Hof), Poroszhou 
(Siegon). Eszak-Amerika. (Salisbury Ct.) Limonit telepben a külső réteget ké- 

• pezi 1—2" vastagságban; c két ásvány ott egymástól jól elválik.

I
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JJiaspor csoport. BO(OH), vagy 1U);Í. ILO. Bombos. (256—258).

256. DIASPOB. Alinniiihnnhidroxid. (Empliolit.) Bombos. 
a :b : c = 0*93722 : 1:0*60387 (Kokscharov). Oszlopos kristályok. 
coPco (a), coP (d) 130°, col’3 (/.*), P ($), 2P2 {]>), 2Pco (0); 439. d&ra 
az ezen alakokból álló kombináció; 440. ábra amaz szintes vetület- 
ben : szálas, héjas halmazok: vaskos.

Jól hasad oopoc irány
iján. K: 6*5—7: igen rideg. 
Töm : 3^3—3*5. Gyöngy - 
fény oopco lapon, másutt 
üvegfény. Szürke, barna, 
sárgás, violaszínü, színte
len. Trichroizmust mutat. 
Opt. -f-. Kettős törése erős. 
Tengelysík || oofoc. Bxl 
oopoo. Disperzio p< v, 
gyenge.

A10(H0), vagy AB0;í,H.,0 ; kevés Fe,0:í, SiO,, CaO, MgO, P,05-
ALXK,S5.i , HoOio.o (Selmeci). — F. e. üvegcsőben vizet ad és pattogzik 

(a selmeci nem). Magában nem olvad meg; kobalt folyadék kékre festi. Savak 
nem hatnak reá, csak izzítús után.

Selmec Bélabánya (Agalmatolitlibau); Svájc (Sz. Gottliard Ivorunddal); 
Görögország és Kis-Ázsia (Smirgellel); Ural, Svédhon Wermland, (Empliolit, 
Pirophillit és Damouritban, Tunnalin, Rutil és Cianittal); N. Carolina.

8 : s = 151° 51' 
s : d = 124 59 
d : d = 120 51* 
p : p = 126 50

\W XI >4 k:k^ í] "
t/d e : e = 11S 4*2

/íTth
P S íP \

\

l aidkk a

430. 440.

i
257. GÖTH1T. Vashidroxid. (Pecheisenerz részben. Nadel- 

eisenerz, Lepidola*okit, Sammetblende, Bubinglimmer, Eisenrutil, 
Stilpnosiderit, Eisenpeclierz, Chileit, Onegit). Bombos; a: b : c = 
0*9185 : 1 : 0*6068 (Phillips); oszlopos, tü-táblaalakú apró kristályok 
royatos lapokkal. P (p) csúcsélek 121 °_*V és 126° I S',_ooP (r) 94° 53', 
00P2 (i) 130° 40', Poo (c) 117° 30', Pco 113° 8', 4Pco (,r) 41° 30' 
(hasonló Lievrithez). A 447. ábra a szokottabb Oszlopos vagy tűs 
alakja; a 44?. és 443. ábra a táblás vagy lándzsás alakot mutatja.

Szálas, pikkelyes veséded. csepköves, félgömbhalmazok; vaskos.
Igen jól hasad kisátló-irány

ban. K : 5—5*5; rideg. Töm : 4*0— 
\ 4*4. Gyémánt-, selyemfény. Több

féle barna. Karca barnás-sárga.Opt. 
+(*?). Tengelysík j oP.Bx_L©oPoo. 
Disperzio p<’j. erős.

Fe0(0H)^Fe,0:í. H20 : ke
vés MiijOo, SiOj, P2Ő5. CuÖ.

Fc2Oa$G.a, H901U, Miijük*, 
SiO.fi.*. Cu OO.o. Izzít ás által vagy 10% 

vizet veszt. — F. e. különben mint Liraomt. HCl-ban felolvad.
Erekben kénvegyek Calcit és Quarc kíséretében, vagy Limonittal. Cseli-

:
•V

//mL '//1i \rr rtt

1
j>

443.442.441.

«« r
. \

s
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'ország (Przibiam: Saunnctblende); Nassau (Hulninjlimmer); Angolhon; Oroszlion; 
Brazília; Arabia; California; Oregon.

Használják vegyest a többi vasércekkel.
258. MAXGANIT. Mangánhidroxid. (Granbraunsteinerz, Glanz- 

manganerz , Newkirkit.) Bombos; a : b : c = 0*84407 : 1 : 0*5448+ 
(Haidinger). 100 A 110=40° 10', 001 A 101 = 32° 501/*', 001 A011 = 
28° 35'. A kristályok rovatos Oszlopok, gyakran csoportosak. c*>P, 
ooj?2, 00PV2, Poo, oP; minden mangánásvány közt legtöbbször for
dul elő kristályodra. Vaskos, szálas, ritkán szemcsés.

Igen jól hasad kisátló — roszűl oP és ooP irányban, K : 4; kissé 
rideg. Töm:4*2—4*4. Tökéletlen fémfény. Feketés; igen vékony 
éleken néha barnán áttetsző. Karca veres, barna, néha (elváltozott 
állapotban) fekete. Az elektromosságra nézve nemvezető. 205. 1.

MnO(OH) = Mn..O,, HO. Aím62.8, 027.e, Hfi9.5, Fefin1 BaO. Izzítva 
vagy 10% vizet ail. — F. e. szénen nem olvad meg. Boraxot violaszíure festi. 
Légenysav nem bántja, sósav chlorfejlesztéssel felolvasztja.

Porphirerekbeu Calcit és Baritlal. Harzhegység (Ilefeld) ; Thüringia 
(Ilmenau, Oelirenstock); Norvégia; Svédhou (Lángban); Irlaud; Colorado.

Használatban O vagy Cl fejlesztésre alább áll mint a Pirolusit.
Pseudomor/ia. Elváltozik Pirolusit-, Hausmannit-, Braunitra.

259. LIMONIT. \ aslndroxid. (Barnavasérc, Brauneisenerz, 
Brauueisenstein, Thoneisenstein, Gelberde, brauner Glaskopf, Eisen- 
oxidhidrat, Baseneisenstein, Morast-Sumpferz, Wiesenerz, Quellerz, 
Bolinerz.) — Kristályzata nem ismeretes. Rendesen szálas héjas csep- 
köves, szőllőded, gömbös halmazokban ; vaskos; tömött, földes.

Ií : 5—5*5. Töm : 3*6—4*0. Selyem- néha gyenge fémfény — 
fénytelen. Barna több árnyazatban. Karca sárgás barna.

H,Fev00 = 2Fe20H, 3H>0; kevés MnoO;{, Si0á,P205, CaO, CuO. 
Fe.,Ox80.5, ftOIÖ,, SiOa2.2. Izzítás által vagy 14*5°/0 veszt. — F. e. 
szénen megfeketedik, mágneses lesz; szélein kissé megolvad. Boraxot 
mint a Iíematit festi.

A földes féleség — Sdryacasukker: az agyagtartalmú ha tömeges = Barna- 
af/jjar/vasérc, — ha földes = Sán/ajold. A kis golyókban előforduló = Babérc. Ha 
mocsáros helyeken képződik növényeket bekérgezve, — Gyepvasérc. Igen gyakori 
ásvány s többnyire újabb eredetű. Buda, Selmec, Körinüc. Diós-Gvőr, Telekes, 
Riulóbánya, Tiszole. Csetnek, Szirk (Vashegy, Hematit és Waddal, Evansit ké
reggel), Veszverés, Kővi, Dobsina, ITradek, Váralja, Murány, Rákos, Alsó-Sajó, 
Gócs, Rozsnyó, Nadabula, Betlér, Zeleznik, Szomolnok, Zsakaróc, Porács, Igló, 
Bindt, Kottcrpataka, Késmárk, Göllnicbánya, Háromviz, Libetbánya, Pojnik, 
Ungvár, Kobolapolyána, Világos, Korbu (Arad), Szászka, Dognácska, Rézbánya. 
Óravica, Lunkány; Erdély (Almás, Gyalár). Huuyad, Felső-Telek, Hátszeg, 
Torocko, Macskamezö; Ausztria (Pitten) ; Krain (AVochein); Karinthia (Hütten- 
berg); Bajorhon (Amberg) ; Anglia; Szibéria; Brazília; Eszak-Amerikn.—Vas- 
kiolvasztásra használják.

]?smdomorjia. — Elváltozik Vaspátra, Hematitm.
260. XANTIIOS1DERIT. Vashidroxid. (Gelbeiseusteiu.) Tűk és rostok,

sugaros és körhéjjas. Okker. K : 2.r.5. Sclyem-zsírfény. Szurok küllemű; földes. 
Karca okkersárga. H4Fe.,Or, = Fe..0v2H.,0. Fcfi^75.o, MnfiKLs, Hfi
I4.i, SiOJ). Ilmenau mangánérc ékkel selyemfényű tűkben. Harz mint okker. 
Trland Kílbride mint szurokérc, Limonit- és Psilomelaunal.

i
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261. BEAUXIT. .1 /nininiunivasitidvo.vid. (Bauxit, Wocheinit.) Iíéjjns 
gömbök, szemek. Vaskos, oolitos, földes, hasonló az agyaghoz. K : 2.6. Fehéres, 
szürkés, okkersárga, barna, veres.

Lényegesen A1.,03. 2H..0. .l/..0352u, Fej)*27.o, /7..O20.1. Kevés P.,0,, 
S03, K«0, Na.,0, LiaÖ, Cr,0:;. SiO,."

Franciaország Arles mellett (Beatix) Mészkőben. Toulon mellett (Hevest) 
sötétveres s vasércnek veszik. Stiria Wocheiu. A tiszta féleségeket Alumínium
gyártásra használják. Kassait. Yellowstone vidéke.

n
Brucit csoport. 1Í(0H1,, vagy liOJELO. Romboederes. (202—263.)

262. BRUCIT. Mayacsiumhulroxid. (Magnesiahidrát, Talk- 
hidrat, Xemalit.) Romboederes. c= 1*52073; 0001 A1011 =60° 20' 
20" (Hessexberg). oP, ooP. Rendesen leveles szálas, ritkábban rostos 
halmazok ; vaskos. Igen jól hasad oP irányban. K : 2.% lágy; vékony 
levelekben hajlékony, némileg a Steatitra emlékeztet. Töm : 2*38—2*-k 
Gvöngyfény. Szürkés — színtelen. Opt. +. Törésmutatók: w,.= 1*559, 
er = l *5795.

Mg(OH).,, vagy Mg0.H20 ; Afr/068.a, 7aL03O.o, PeOO.t, JhiOO.a; kevés 
MnO, FeO, CaO, CO„, Si03. Serpentinbon egyéb in agn esi a - ás ván}T okkal ereket 
képez nevezetesen Pennsilvaniában (Texas), honnét a legnagyobb kristályok és 
táblák jönnek; de Mészkőben is találni gömbökben. Svédhon (Filipstad). Tirol
ban Mészkő és Brucit keveréke Prcdazzit vagy PenUatit néven jár. Nemalit = 
rostos féleség. New-York (Holtokén); Szibéria; Frankhon. KI változás. A Brucit 
szénsav felvétellel Hidromagnesitté lesz.

Manganhruvit szemcsés Mészkőben Hausmannit s egyéb Mn ércekkel 
(Jakobsberg) Svédhon.

Bomboederes263. PIBOCHROIT. Maiig ám w agnesi u in h idro.vid. (Wiserit.) 
c=r 1*3999. Leveles mint 2<í2. Brucit. K : 2.6. Töm : 3*258. Gyöngyfény. Fehér, 
de a légen bronzszínű, s aztán fekete lesz. Vékony darabok, átlátszók. Hús
veres színnel gyertyafénynél.

Mn(OH) vagy Mn0.HfJ0. MnOld.i, Mg03.i, C'al.2, i'bÖO.oi, H»Oto.3r 
CO..3.fi. Zárt csőben hevítve a felületen előbb zöld, utoljára barnásfekete^ lesz. 
HCÍ-ban felolvad színtelenül. Vagy 2 vonalnyi eret képez Magnetitben Svédhon 
Paisberg. Wiserit Svájcban (Gonzen), szénsavas mangánoxidulnak nevezve- 
(Kenngott), szemcsés Hausmannitban Bhodochrosittal.

264. GIBBSIT. Aluminiimilddroxid. (Wawellit Biclimond, Hidrargillit.) 
Egyhajlású a : b : c=1*70890 :1 : 1*91813; ft = 85° 291/,/ = 001 A 100 (Bröggeu). 
Apró kristályok látszólag hatszöges táblák, vagy Oszlopok oP, ooP, ooPoo 
egyenes; gömbös, sugaras (mint 039. Wawellit) szemcsés — héjas halmazok.

Igen jól hasad oP irányban s itt gyöngy- másutt üvegfényű. Színtelen, 
veresfehér. — K : 2*5—3*5. Töm : 2*3—2*1. Meglehelve erősen agvagszagu. 
Opt. -f. Az optikai tengelyek síkja a ferdeátlós főmetszetre nézve normál a 
oP függélyéhez 44° 20' hajlik a veresre nézve. A hegyes bissektrix mindig a 
ferdeátlós főmetszetbe esik. A tengelyek disperzioja nagy p>u.

A1(0H);J — Al.,Or>, 3H..0. Alfiz64.i, HaO31.2, Afr/OO.s, SiO*0.5, PJIr, 
(Bichmondi); kevés P20r,. SiO„, Fe.,On, MgO. Korunddal Kis-Ázsiábán; Ural, 
Talkpalában; Bi-azilia (Wawellit alakú); Massachusetts; N.-York.

265. SASSOLIN. JJórsav. (Bőreimre, Boraxsilure.) — Háromhajlásu..
a: b: c=0*57711 :1 : 0*52824; V, /?=92°33ya', y=89°4l7o' (Miller)-
Kristályok ritkán tiszták, többnyire hatoldalú levelek, pikkelyek. Jól hasad ol

i
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irányban. K : 1. Töm : IMS. Gyöngyfény. Feli ár, sárgás, szürkés. Ize előbb 
savas, aztán keserű s hütő, végre édeses. Tapintata sikamlós. Tengelysík csak
nem összeesik b tengellyel és J_ oP. Bx _[_ oP. Disperzio semmi.

B(OH);i — BJ0r;.3H.,0. — //.,043.c. 11,06.<. — Gyertyánál megolvad, a 
lángot zöldre festi. Vízben, alkoholban felolvad.

Vulkáni vidéken nyílásokon (suffioni) vízgőzzel együtt tódul ki. E gőzt 
hideg vízbe vezetik, hol a bórsav megsürűsödik s aztán szódával keverve 
a kereskedésben előjövő boraxot adja. Toskána (Sasso. Larderello); Lipari szi
getek (Stromboli, Volcano); California. Clear Laké, Laké Co.

266. HIDROTALCIT. Aht miniuw nuujncsi nmUidroxid. (Völknerit.) Hat- 
szöges. Jól hasad oP szerint, oldalast elég jól. Táblás leveles rostos vaskos. 
K : 2. Töm : 2.<u—2.oo Fehér. Gyöngj'fény. Tapintat zsíros. Átlátszó, vékony leve
lekben.

Tán (A10H)n.3Mg(0H)...3H,0, vagy A1..0;i.6Mg0.15H,0. AIJ)A±... FcnOz 
6.H, .U//036.a, IL/)32.o, COJOA (snarumif. Slatust Tálkpalában; Norvégia 
Snarum Szerpentinben.

Houghit, egy Hidrotalcit mint a Spinell elváltozásának eredménye. Oxbow,
N.-York.

267. PllíOAüRIT. I nmhidrv.vid (Tgelströmit). Hatszöges, hat
oldalú táblák. Félfémfény. aranyhoz hasonló: vagy ezüstös fehér. Félig áttetsző.

Tán Fe(OH)a;3Mg(OH),.3HJ), vágj’ Fe,0:;.6Mg0.15H,0. Fc..0,23.9, MffO 
39.3, H„OM.r,, C(\7.2. — F. e. megbámul, mágneses lesz. de nem olvad meg. 
HCl-ban teljesen felolvad. Wermland Lángban vasbányában. Skótia (Igelströ- 
mit). Serpeutinben vékony eret képez.

268. CHALCOPHANIT. Mam/dnzinlAudruxid. Romboederes. Apró táblás 
kristályok fennölt csoportban, romb lapokkal; leveles halmaz, cscpköves. pely
hes alakok. Hasad olt jól. Vékony levelei hajthatók. K : 2*5. Töm : 3*907. 
Fémfényü. Kékcsfekete — Vasfeketc. Karca csokoládbarna. Nemátlátszó.

(MnZn)O . 2MnO . 2H .0. MnO., 60*3. MnO 6*1, ZnO 21*1, H.,0 12*ő. Zárt 
üvegcsőben H„0 és 0 fejlődik, kilevelcsedik és bronzszint kap; csupán a szé
lén olvad meg. Felolvad HCl-ban Cl fejlődéssel.

Kalamin bányában Sterling Hill N. Jersey. Franklinit elváltozásának
terménye.

269. PS1LOMELAN. Mawjánháriumaxid. (Hartmauganerz, scliwarzer 
Glaskopf, Schwarzeisenstein, Sclnvarzbraunsteiu.) Kristályzata nem ismeretes. 
Veséded, cscpköves, sugáros halmazok; vaskos. K : 5—6. Töm : 3*7—1*7. Töké
letlen fémfény. Vasfekete — sötétacélszürke. Karca barnás fekete. Nemátlátszó.

Mauganohidromanganát, melyben a Mn részét helyettesíti BaK, tán 
ezen formula szerint H4Mn0.t. Az elemzett anyag azonban általában nem tiszta 
és így az összetétel kétséges. (Mn, Ba, K._,)0, 2MnO.,; JMnO S2.*, Ő9.s, 
BwClO.ui, I\\0 3.ü, H.,0 3.2, i‘tf.,0-0.3 (nadabulai). Némelyikben (Schueeberg) a 
Ba01G% is kitesz, kevés HaÓ, CaO, Al„Oa, SiO.j, Fe2Ön, Na.,0. Pirolusittal 
váltakozó rétegben, vagy Limoniítal gyakran találni. Nadabula, Khonic; Szász- 
hon(Johanngeorgcnstadt); Thüriugia (Ilmeuau); Morvaország (Jessenitz); Cseh
ország (Scliwarzthal); Orkney szigeteken ; Arkansas.

WAD. Montjánvas/iidmvid. (Manganschaum, Brauusteiurahm, Groroilit, 
Reissachorit, schaumartiger Wadgraphit, Ruszkobalt, scliwarzer Erdkobalt, 
Lithiophont, Pelokonit, Kupfermanganerz, Asbolit, Asbolan, Lampadit.) Amorf 
vágj7 veséded, földes vágj’ tömött, néha kéreg vágj’ poralakú mangánércek. 
Keverékei több oxidnak, tehát valóságos ásvány fajt nem képeznek.

Féleségei aj mangán-, b) kobalt-, c) réz- és d) litliituntartalom szerint:
a) Wady Groroilit, Beissacherít (Bogmanganese) főleg mangánhidroxid, 

kevés FcoO.,, SiO*, BaO. Olausthal, Bevonshire, Bftden, Ilmenau, Gastein.
Szabó József. AfivAuytan.

i
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V

b) Asbolith (Asbolan) földes Kobalt, ezen Wad féleségben a CoO olykor 
32°/o-re is felmegy. K : 2—2.5. Töm : 3.2. Lausitz (Cacoehlor), Ivammsdorf.

c) Lám padit.. Kéz wad. CuO kitesz 4—1S%. Töm : 3.2. Egy barnásfekete 
felsége Chiliből (Remoliuos) Peloconit név alatt vau leírva.

d) Lithiophority litliiuin-tartalmú Wad (Saalfeldi, Asbolan). Finom pik
kelyek, vaskos, szöllüded. K : 3. Töm : 3.o. Kékesfekete. Karc feketés szürke. 
A lángot pirosra festi. Schneeberg Quarccal. Doguácska; Csehország (Weipert); 
Karinthia (Hütteuberg); Harzhegység (Zellerfeld); Bajorhon; Frankhon. Egyéb 
ásváuyok vegybomlásának terménye.

MnO. Mn,0,. 0. Fe.X>y BaO. CoO. CuO. ILO.
a) 7í).i 
b ) 40.u
c) 53.2
d) 49.8

ALO:iln.ar A700.3, léifi 1.4, Kj'fl.r,.

J

. S.s 1.4 10.6
4.59.4 0.5 19.4 4.3 21.2
1.39.1 1.7 O.i 16.H Uj-J

7.7 2.1 1.2 0.6 0.9 15.4

Függelék az oxidokkoz.

Delafossit. Rezcasoxid. Apró kristályos lemezek. K: 2*5. Töm : 5*07. 
Graphithoz hasonlít. Cu047*45, Fe,0347*99, Al«.033*52=9S*9ö. Ekateriuburg 
Szibéria.

Hetaerolit, szöllőded kéreg. Törékeny. Fémfényü. Fekete. Karca barnás 
fekete. K : 5. Töm : 4-93. Zn tartalmú Hausmannitnak tartatik. Sterling Hill 
N. Jersey.S

Heterogenit. Kolaltoxiduloxidhidrdt, amorf, gömbös, szöllüded alakban. 
Fekete— veresesbarna. K : 3. Töm : 3*44. Co0.2C0203-f6ELO, kevés CuBi sat., 
Sclmeeberg, mint Smaltit elváltozásának terménye.

Heubachit. Kobaltnikeloxidhidrát. Fekete; félfémfényü. Másodlagos ter
mény Bariton. Heubaehthal Baden; Würtemberg.

Titanhidroxid. Sárga, vereses. Ti.,0.., ezen kívül P2Or,, V._,Or>, AL03 és 
kis mennyiségben Fe Ca Ce Di Y. Brazíliában a gyémántkavicsban.

Hidrofranklinit. Fényes vasfekete Oktaéderek. K : 4—4*5. Töm : 4*06— 
4*09. Sterling Hill, N. Jersey. Nincs elemezve.

r
••

Hidroplumbit. Tán 3Pb0.H,,0. Cerussit és Piromorphittal Galeniten.
Leadhills (?)., v Pellagit. Mangánkonkreciok a Csendes óceán fenekéről, a Challenger 
expedíció alkalmával 2740 fathom mélységből felhozva. Barnafekete. K: 3*5. 
Héjjas szövetű. SiO..10*37, MnO.,30-22, Fe20<,20*02, H203i*55; kevés Cl,Mg,Ca, 
Cu, Na, P sat.

Rabdionit. Vasmav/fánrézliidroxid. Csepköves. Lágy; fog. Fekete; karca 
sötétbarna. Ural, közel áll az Asbolithoz.

Transvaalit. Cobaltarsenid oxidációi terménye. Transvaal, Délafrika.

— ■

;}• •

Winklerit. Rézhobaltarzcnhidro.cid. Amorf. Kékesfekete ; karca sötétbarna. 
K : 3. Töm : 3*432. Almeria, Spanyolország, Galapectit, Eritlirit, Malachittal, az 
Erithrit fokozatos elváltozásának terménye.

£.* '
'
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VI. OXIGÉN-SÓK. (270—820.)

Beosztva a sav szerint 7 al-osztályha.
I. CABBONÁTOK. (270—309.)

A. Anhidres Carbonátok. B. Savas, bázos és hidres Carbonátok,

A. Anhidres Carbonátok. (270—286.).
1. CALCIT CSOPORT. RCQ§ Hexagonos.

270. CALCIT. Mészcarbonát. (Mészpát, Mészkő, Kalkspatli, 
Kaik.) — Bomboederes; c=0-85430; 0001 A 101J = 44° 36' 34"; 
igen dús alakzatű. Mar 1851-ben volt ismeretes 41 -féle Bomboeder, 
85-féle Skalenoeder, 17-tele Piramis és 4-féle Oszlop: jelenleg vagy 
1000-féle összalaklatáról van tudomásunk. B legközönségesebben 
105° 8'(Izlandi 105° 5').

444. ábra. —x/aR (0ll2) (//), ooR (lOlO) (c). Gyakori.
445. ábra. —VaR (<y) ónál lóing is.
446. ábra. —2R (02*21) (/) öuállólag.
447. ábra. —2R (/), ooP2 (1120) (?/), mi az oldaléleket eltompítja.
44S. ábra. —2R (/), R 7r(10ll) a törzsidom.

444. 445. 447.

449. ábra. —2R (/ ), —11 aR Uj).
450. ábra. —2R, —2R2. rr(13íl).
451. ábra. 4R 7r(4ÖÍl) (w), R:i (r) n(ál31).
452. ábra. ooR (ÍOÍO), R2 7r(31í2). —l/'aR (g)% R2 lapok gyakran az R 

•oldaléleivel egyközöseu csikói vak.

a
7

454. 455. •
27*
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420 VI. OXIGÉN SÓK (270—S20).

453. ábra. 11*2 x(3lí2), 9/*Bá *(3145) (ír), 11 (P). A két Skaleuoedor egy
mással szintes összalakulási élt képez. (Mohlova.)

454. ábra. 4R, önállókig is van kiképződve.
455. ábra. R3 7r(2lSl) (/•), ooP2 (//) (1120).
45Ö. ábra. 113. coll (<•), — 2R (/).
457. ábra. 113 (r), coli, —4 5R3 (ő) (4.8.12.5).
-iő6\ ábra. 113, coll, 14R3 (2134) (t).
459. ábra. 113, R (P) ílOll).

:: l1
•' rí
. :

•
i* JS >/ >* A*

■

c e

• .•

♦
*

46U rf/ira. coli (/•), 113 (/•) —1 sR (ff).
461. ábra. R3 (/•), X/«R3 (t), —%.R (*), 11 (P), —1 2IÍ (</). Derbysliirc-í 

kristályokon egészen is van kiképződve, de olykor csak így mint a rajz mutatja 
feléljen, alul bázis oR-bau végződvén, mintha ketté volna vágva. Baukk Audreas- 
bergböl is ismertetett hemimorf Calcit kristályokat, melyek egyik végén oR, a. 
másikon két Skalenoeder van (nagyon alárendelten 4*11 és oR).

462. ábra. — 3/aR (A), oR (0), R (P) (a —V2R sarkéle-88° 18').
463. ábra. R5 n(3251) <//), 113 (/•), 4R (///), R (P).

7

o

r1
cc c

*i67.464.

404. a7>m. coll (c), —2R (f) oll (o).
465. ábra. ooP2 (u), coll (c), oR, 4R (m), —211 (/).
466. ábra. Iker, összenőve —1 '2R szerint.
467. ábra. Iker, összenőve R lap szerint (szívalakú) (4-59. ábra).

• Egyközös és nemegyközös tengelyű ikrek (185., 186., 189., 190.r 
191. ábra 95.1.); bizonyos nemű ikrek nyomás által is előidézhetek 
(126.1.). —s VsR szerint a legközönségesebb ikrek. Csoportok. Szem
csés, szálas, lemezes, héjjas, pa’ás, tömött, csepköves; vaskos. Igeni 
jól hasad 11 irányban. (125. 1.)

? 1
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K: 3; rideg. Töm : 2*713. Üvegfény tisztán, vagy kevősblié, oly- 
líor zsirfény; földes. Fehér; színtelen, víztiszta, szürke, sárga, veres, 
kék, zöld, barna, fekete. Kettős fénytörése erős, minek következtében 
a beeső sugár két ága jelentékenyen távozik egymástól és így két kép 
látszik a hasadás két || lapján keresztül; egytengelyű : optikailag ne
gatív. (154. lap.)

CaCOa=CaO,CO...— G'«056.i, COS.).-, (Fr Mn)0O.i (Izland. Stromeyer). 
Néha Mg Zn Pb II Si" Mn A1 P. — A lestett féleségekben valami kevés idegen 
rész vau, többi közt olykor Szén, Bitumen is. — Üvegcsőben hevítve néha 
pattog, és ha fémoxidot tartalmaz, színét változtatja. Lángban nem olvad meg, 
vakítva fénylik, és azt sárgásveresre festi (270.1.). Izzítás után nedves kurkuma- 
papirra téve barna foltot csinál. Boraxban pezsgéssel olvad fel, és ha telítve 
vau, kihűlve a gyöngy nemátlátszó tejfehér kristályos. Fémoxid tartalmú féle
ség eliez képest festi a borax vagy phosphorsó gyöngyöt. Szódával platinán 
tiszta tömeggé olvad össze; szénen szódával előbb összeolvad, aztán a szóda 
behúzódik a szénbe, visszahagyván egy mcgnemolvadó vakítva fénylő tömeget 
(CaO). Savval erősen pezseg darabban is és egészen felolvad.

Féleségei: Izlandiját víztiszta kristályok leginkább Izlandról (Helgastad, 
Eskifjord). Optikai szerekhez használják. — Oolit (ikrakő, Rogenstein) apró 
hosszas szövetű gömbök, melyek kőzetet is alkotnak. — Kréta földes, fehér; 
legnagyobbrészt foraminiferák (Ehrenberg) mészpáncéljából áll. Franciaország; 
Anglia. — Hasonlít hozzá a Ileggitcj (Bergmilch, Montmilch), de lágyabb és 
nem áll mikroskopos állatokból; csak fészkekben fordul elő. Buda sat.

Márvány olyan szemcsés — tömött mészkő, mely csiszolva kedves hatást 
képes előidézni. Legbecsültebb a fehér, s itt magánosán áll az olaszországi 
(carrarai, mely már 2000 év óta bányásztatik); utána a görögországi (Páros 
szigeten). Erdély (Szárhegy, Csik-Gyergyó m. Gy.-Szt.-Miklóstól ENy-ra fehér 
finom szemcsés féleség). Szobrászatra a legkitűnőbb anyagul szolgál. — Színes 
márványok csaknem minden országban találtatnak, de becsben alább állnak. 
Piszke, Süttő, Pécs, Nagyvárad, Szt.-László, Torockó sat. — Ltnnachell csiga
márvány (Musclielmarmor), melyben szépszínű kagylók tűnnek elő. Karinthia 
(Bleiberg).

Mészkő a közönséges tömött, szemcsés vagy palás féleség, mely egész 
hegyeket képez, s melyet égetni vagy mint épületkövet használni szokás. 
Buda sat.

Márga (Mergel) másznék keveréke agyaggal. Igen nevezetes félesége vau 
Bajorhonbau (Solnhofeu, Altinühl); egyenlőn finom szemű, és jól engedi ma
gát lapokra hasítaui. Javát lithográphiábau — durvábbakkat templomok, folyo
sók kirakására (kelheimi lapok) sat. használják. Márgábau a deudritek (Mau- 
gánoxid által) és egyéb rajzok gyakoriak (florenci márvány). Képez hegyeket s 
•elmállás által a márgaföldct. (Mergelerde.)

Hidrauli mész (hidraulischer Kaik) szintén márga, azaz mész, melybeu 
10—30 ppt. agyag van. Légeny- vagy sósav a meszet feloldja az agyagot vissza
hagyja. Égetés után vízzel keverve megkeményszik légben úgy mint víz alatt, 
iunét vízi építéseknél különösen haszuálják. Buda (várhegyi tűnnél); Szerem 
(Beocsiu); Nyergesújfalu ; Kuffstein; Anglia; Frankhon sat.

Mésztufa (Kalktuíí) (Olaszodnál travertiuo) újabb képződésü, többé ke
vésbbé likacsos szürke mészkő. O-Buda (Kis-Cell); Buda (Svábhegy, Arany
hegy sat-.); Borszék, Róma. Gyakran igen jó auyagot szolgáltat építésre. Sokszor 
növényrészeket kérgez be.

Csejíkő (Tropfstein) rendesen barlangokban most is képződő, kristályos 
szövetű mész. (Agteleki, Bélái (Szepes), (Bihar megyei) Adolsbergi (Krajna) bar
langok.) Ezek, ha sziuök és fenyők szép, képezik a mészalabastromot (Kaik-
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alabaster, orientulischer Alabaster) (Egiptom), Órán (Algéria), melyet a szobrá
szok dísztárgyakra dolgoznak lel. Á fölülről lefelé lógó csapoknak neve atálalitit; 
a földről fölfelé nyulóké stcdagmiU — Ezen kívül felette gyakran képez kérge* 
két, a mint nedves oldatából, hol többi közt mint kettőd szénsavascalcium * 
meg, az egyik szénsav eltávolodásával mint singulocarbonát kiválik.

BiidÖsmcsz (Stiukkalk), melyben bitumen van. Szagát érezni, ha meg
karcoljuk. Buda (Svábhegy, Jáuoshegv); Békás (Kolozsvárnál) Iíoppánd.

Egyike a legszebb kristályokat szolgáltató lelhclyeknek Andreasberg 
(Harz), de szépek lelhelyei még Magyarország (Buda, Kis Svábhegy), Rézbánya^. 
Kapuik, Felsőbánya, Seluiec, Moldova sat.). Tirol, Stiria, Karinthia, Szászhon, 
Hesszia, Darmstadt (Auerbach), Norvégia, Franciaország (Fontaineblau homok
tartalmú kristályok — 2R), Anglia (Derbyshire, Cumberland, Cornwall), Skotia, 
Izland (hol egy izlandi pát romboederes kristályának hossza (í yardnál több 
volt s magassága 3 láb; jelenleg azonban az izlandi előfordulás az optika nagy 
kárára kimerültnek mutatkozik), Amerika sat. igen sok helyén. Felette elterjedt 
ásvány, mint egyszerű kőzet (Mészkő) rétegeket, sőt egész hegyláncokat képez.

Pacudomorjia. A Calcit előfordul Dolomit, Calamin, Vaspát, Cerussit,. 
Ankerit, Malachit, Azurit, Gipsz, Smithsonit, Barit, Fluorit, Limonit, Götliit, 
Hematit, Minium, Tajték. Chlorit, Quarc, Calcedon, Gránát, Földpát, Csillám, 
Pirolusit, Hausmannit, Manganit, Markasit, Gálénit, Sphalerit, termés Réz,. 
Apophillit alakjában. (249—250. 1.)

Thinolit. Calciumcarbonáttufa ÉNy Nevadában több mértföldnyi terüle
ten 20—ö0' vastagságban diluviál tóból (Laké Lahontan) lerakodva; van Kali
forniában is egy tó (Mono Laké) körül. Keresztülszövődött sárga, barna kristá
lyokból áll, melyek négyzetes pseudomoríák valami ismeretlen ásvány után.

271. DOLOMIT. Mészmagnesiacarboiiát. (Bitterkalk, Bitter- 
spath, Braunspath részben, Bautenspath részben, Perlspath, Miemit, 
Gurhofian, Gurhofit, Magnesian limestone).

Komboederes, tetartoederes; c = 0*83224; 0001 A 1011 = 
43° 51' 37"; E 106° 15'; oE : E = 136° 8V2'. Leggyakrabban a 
Törzsromboeder maga van kiképződve, de kívüle olykor —2E, — 
VsR, oE, 00E; a E lapok gyakran görbék, lencseidomúak. Ikrek, néha 
többszörösen. Szemcsés, tömött, földes. Jól hasad E irányban. — 
K : 3*5—4; rideg. Töm : 2*8—2*9. Többé-kevésbbé tiszta üvegfény. 
Fehér, vereses, zöldes, barna, szürke, fekete. Áttetsző. Opt: —. Etetés
idomai tetartoederes alakoknak felelnek meg (137.1.).

(CaMg)C03 vagy (Ca0+Mg01C02. — CaCO:i54.i, MgCo^.o. — Néha 
az arány külömbözik, s akkor valószínűleg a Dolomit keverve van Calcittnl 
vagy Magnesittal; máskor a Mg részét Fe helyettesíti vagy Mn, ritkán Co 
vagy Zn. — F. e. mint Calcit, kivéve hogy szódával platinán összeolvasztva, 
nem ad tisztán átlátszó tömeget. A vastartalmú Dolomit a légen megbaruuL 
Savval egész darabban nem, porrá törve lassan pezseg, de egészen felolvad 
meleg sósav- vagy légenysavban.

Dolomit a fehér kristályok vagy szemcsés féleségek, melyek egész liegye- 
ket képeznek. Buda (Gellérthegy, Sashegy, Mátyáshegy, Háromhatárhegy sat.). —- 
Gyöngypát gyöngyfényű, görbe lapu kristályok. — Bamapát, ha nem görbe 
és barnák. Ebben 5—10 pct. (Fe,Mn)0 van. Selmec, Körmöc, Magurka, lg 0, 
Kapnik; Rodna, Boica, Nagyág; Szászhon (Freiberg); Piemont. — í!!*
Gurhof (Ausztria) és Cserisor (Erdély, Ankerittel) Seipentinben. Mtemtt, 1 a 
.vác (Szrém) Serpentinben. t< .

Pseudomorfia: Vaspát, Calamin, Steatit, Limonit, Ilematit, Göt nt,. 
Pirolusit, Quarc ismeretesek Dolomit alakjában.

van
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271. A. ANKERÍT. Mázvaumayimiacarhonát. (Dolomit részben, Barna- 
és Gyöngypát, Rohwand. Tautoklin.)

Romboederes; R végéi 100° 12'. Jól hasad R irányban. Kristályos, 
vaskos, durva finomszemű, tömött. K 3*5—4. T 2*95—3*1. Üveg — Gyöngy- 
fény. Fehér, szürkés, vereses. Áttetsző.

‘ CaO, CO, -f (Mg Fe Mn)0,C0,. — (JaCOz 51.i, Mf/COn 25.7, FcCOa 20.u, 
MnCO fi.o (Goíratli, Stiria, Bkrthier.) — Vegytani viselkedése mint Dolomité, 
csakhogy a lángban fekete és mágneses lesz; gyöngyökkel pedig Fe és Mn ha
tást ad. Stiria (Lobenstein) Chalibittal. Oravica, Dobsiua. Freiberg. Siegen. 
Schnceberg. Schams Grisons. New-York (Hematittal) Nova Scotia (Londonderry, 
Colchester Co.)

272. MAGNESIT. Magnemacarbonál. (Breunnerit. Talkspath. 
Giobertit, Baudisserit, AValmstedtit.)

Bomboederes; c=0-S1123; 0001 A101 .l=48°78/4\ R 107°29'; 
oB : 11=13(3° 50', vaskos, szemcsés, rostos, tömött. Igen jól hasad 
R irányban. Tör : laposan kagylós. — K : 3‘5—4*5. Töm : 3*0—3.12. 
Üveg- a rostosnál selyemfény. Fehér, sárgás, szürkés, barna. Át
látszó — nemátlátszó. Opt : —. Kettős törése erős.

MgC0s=Mg0C0.,. — A/V/047.o, C0s52.i (Frankenstein, vaskos. Rammels- 
berg.) Van Fc tartalmú is {Breunnerit. Wahuxtedtit) a FeO felmegy egész 
16°/o-ig. — F. e. nem olvad. Kénsav lassan egészen felolvasztja. Nem nagyon 
pezseg. Sósav csak a porát olvasztja fel hidegen, melegen egész darabját is.

Serpentinuel és maguesia-közetekben fordul elő. Erdélyben a Dolomit lei
helyein. Szrémben Fruska Gora Serpentinjében. Stiria (Neuberg, KathareLn 
Kraubath, Tragössthal); Maria-Zell. Salzburg. (Flachau). Tirol (Greiner, Ziller 
thal). Norvégia (Snarum). Ausztria (Glocknitz és Schottwien között); Morva 
ország (Hrubschitz); Szerbiában a Serpentinben több helyen; Piemont (Bandis 
sero, Castellamonte) Spanyolország. Canada. Steatit, Serpentin és Dolomittal 
Bolton. (Mass).

272. A. MESITIT. Mattncsiaraxcarbonát. (Mesitinspatli).
Romboederes: R 107° Ti'. Kristályok gyakran bennőve. Vaskos, szem

csés rostos. Jól hasad R irányban. K : 3*5—4*0 rideg. Töm : 3*33—.3*4-2. Üveg 
kissé gyöngyfény. Fehéres, sárgás, barnás. Átlátszó, áttetsző.

2MgÖ,C0j,-fFe0,C0.J. — jll//028.i, FeOU.i, CaOl.n, CO.,45.7 (TraverseUa. 
Fritzsohe). Középfaj a Magnesit és Chalibit között. — F. e. fekete és mágneses 
lesz. Savak lassan olvasztják fel hidegen ha darabban vau, de por alakban 
meleg sósav élénk pezsgés mellett könnyen felolvasztja. — Piemont (Traver- 
sella); Worfen, Lazulithtal.

Pistomesit. Vasmagjicsiacarbonát. (Mesitin részben). R 107° IS'. Hasad 
R szerint. Durván szemcsés. K 3*5—4. T 3*4. Üveg- vágj7 kissé gyöDgyféuy. 
Sárgásfehér, szürkés. Karca színtelen. — MgO,CO., 4- FeO.CO,. — FcOSS.o, 
3iV/021.7, CO„43.rt (Tliurnberg Fiíitzsche.) Vegytani viselkedés mint Mesititnél. 
Salzburg Thurnberg (Flachau mellett). Piemont Traversella.

273. SEDERIT. Vascarbondt. (Chalibit, Yaspát, Eisenspatli, 
Spatheisenstein, Kohlensaures Eisen, Oligonspath, Junckerit, Sphae- 
rosiderit, Stahlstein.)

Bomboederes; c=0*S1S41 ; 0001 A1011=43° 22' 51", B 107°. 
oB : B = 136° 37'. Maga a Törzsromboeder uralkodik, de olykor még 
kiképződve van oB, — V2B, 00B, — 2B, ooP2. Az R lapok gyakran 
nyereg- vagy lencseidomban görbülvék. Szőlöded, gömbös, (Sphaero- 
siderit); olykor rostos, szemcsés. Jól hasad B irányban. — K : 3*5—4.
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Töm : 3*83—3*SS. Üveg-, /gyöngyfény. Hamuszín, sárgás, zöldes, 
szürke, barna; néha feliér. Áttetsző. Törése egyenetlen. Opt: —. Ket
tős törése erős. Az étetés idomok részben simetriásak, részben nem- 
simetriásak.

FeCOs = FeO,CO„ Ivtfoo.o, C'0«3S.s, MnO%MgO1.7, CaÚO.o (Stiria, 
Erzberg. Karstex.) A Fe olykor nagyobb mennyiségben van helyettesítve Mn 
máskor Mg vag\ Ca által. — F. e. pattogzik, kissé megolvad, fekete és mág
neses lesz. Légenysav lassan olvasztja fel, s alig pezseg, hacsak porrá ninc3 
törve, ekkor vagy melegen mindenkor a HC1 is felolvasztja. Gyöngy ökkel Fe és 
rendesen Mn hatás. Légen megbámul, vereses, sőt fcketés is lesz.

Ronic, Hradek, Igló. Betlér, Rozsnyó, Nadabula, A.-Sajó, Dobsina, Szomol- 
nok, Porács, Rézbáuya sat. Erdélyben Macskamező (ISO' vastag telep). Gneisz- 
ban: Stiria, Salzburg. Karintliia. Dolomitban: Harzliegység (Harzgerode); Com- 
wall, Devoushire. (Alstou-Moor, Tavistok) — Tiszta Sjdiaerosidcrit Zöldkőben: 
Hanau (Steiuheimi Drausfeld, (Göttinga m.) — Agyat/os Sjihaetmiderit kőszén
telepekben gyakori. Igen foutos érc a vas és különösen az acél előállítására. 
Pécs (Blackband i kőszéntelep szomszédságában; Steicrdorf sat. Igen elterjedt.

Pseudomorfia : Liinonit, Hematit, Magnetit, Quarc előfordulnak Chalibit
alakjában.

274. BHODOCHEOSIT. Mangán ccirbonál. (Diallogit, Mangán- 
pát, Manganspatli, Eosenspatli, Bothspath, Himbeerspatb. Botlies 
Braunsteinerz.)

Bomboederes: e=0*Sl 840:0001 A i011=43°22'50";E 106°51\ 
öli : B=136° 3IV2'. Az alakok B uralkodólag, s ehez — Vall, 
oB, 00P2. Hasadás jó az B lapok irányában. Nyereg, lencse-idomú 
kristályok nem ritkák. Bostos, gömbös, veséded. Vaskos, szemcsés; 
kéreg. K : 3*5—4*5. Töm : 3*45—3*60. Üveg-gyöngy  fény. Bózsaszin, 
málnaveres, barnás. Karca fehér. Áttetsző. Törése egyenetlen. Opt:—. 
Kettős törése erős.

MnC03=Mn0,C02. — MnCOJM*, CaCOJO.r,, MffCOfi.*, 11/AU (Nagyág. 
Stromeyer). Néha Fe is’fellép.— F. e. pattogzik, barna és fekete lesz. de nem 
olvad meg. Phosphorsóval és boraxxal amethistszínü gyöngyöt képez a kül- 
lángban, mely a bellángban színét elveszti. Szódával platinán kékeszöld mau- 
gauát. Meleg légenysav- vagy sósavval erősen pezseg, és felolvad. Légen meg
bámul, és némely piros féleség meghalváuyul.

Ezüst- s ólomércekkel mint telérásvány. Kapuik, Feketebánya, Körinöc, 
Bakabánya, Prakfalu, Nagyág, Offenbánya, llodna, Füzes, Boica, Seliuec. 
Rozsnyó. Szászhon (Freiberg); Harzliegység (Elbingerode) Diez (Obemeisen m.) 
Nassau. Irland (Glendree, County of Clare), hol egy tőzeg alatt 2" réteget képez 
sárgásszürke színnel. E.-Amerika Washington Conu. Triplitet vonja be por alak
ban. New-Yersey, Colorado. Ne vad a.

Pseudomorfia. Rhodochrosit alakjában Quarc észleltetett Klein-Voigtsberg

Manganosiderit, Vastartalmú Rhodochrosit, melyben 38*8 FeCOo van. 
A magyarországi lelhelyekről való. Hasonlít Sphaerosiderithez. Egy hasadó féle
sége E.-Amerikából (Branchville) ismeretes 1G*8 " 0 FeCOa.

Manganocalcit. Manflánmészcarbonát. (Faseriger, Braunspath). Veséded 
kristályos, kívül érdes, bellii sugarosan száras vagy rostos. Áttetsző. Üvegfény. 
Hxisveres — vereslő fehér.

2(MnO, CO..) -4- (CaMg)O, C0.». A Mn kis részét Fe is helyettesíti. —- 
MnCOfi7.4, CaCÖrllS.e, Mf/CO/J.o, Te00^3.2 (Rammelsberg). Ez is magyarországi 
féleség. Selmec érctcléreu, kisérik Quarc Sphalerit Galeuit Chalkopirit sat.

?

■ j
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275. SMITHSONIT. ZiuL'car honái. (Gálracy részben, Horgpát, 
'Zinkspath, Calamin részben, Kohlengalmey, Kapuit, Herrerit).

Eomboederes; c=0*80833; 0001 A 1011=42° 57' 20": B 107° 
40'. oB:B = 137° 3'. Leggyakrabban B, 4B, B3, de olykor oB, 
—Vall, —2B, ooP2. Apró kopott kristályok. Bendesen veséded, csep- 
köves, héjjíis, sejtes. Vaskosan szemcsés, tömött néha igen finom por. 
Jól hasad B irányban. — K : 5. Töm : 4*30—4*5. Üveg-, gyöngyfám’. 
Fehér; gyakran szürkés, zöldes, barnás. Kissé átlátszó — áttetsző. 
Törése egyenetlen, kissé kagylós. Törékeny. Optikailag negatív.

ZnCOa=ZnO>CO.J. — ZnCM.*, CO.35.1, PbOO.i, SiChfi.* (Altenberg. 
Hkidingsfkld). — A Z.n részét helyettesíteni szokta Fe vagy Mn, és azon 
kívül kevés mennyiségben Mg Cd Ca Cu As In, Ií.,0. —Zárt üvegcsőben hevítve 
•elveszti a CO.„ ós sárga lesz melegen s feliéi* hideg, ha tiszta. F. e nem olvad, 
a szenet porral lepi be. mely melegen sárga, kihűlve fehér, ezen verődék meg- 
cseppentve kobaltoldattal és hevítve zöld. Cd tartabnuak szódával szénen előbb 
•egy erősen sárga vagy barna verödéket adnak, s csak azután jön a Zu verő
dék. Gyöngyükkel némelyik Fe Cu és Mn hatású Légem*- vagy sósavban pe
zsegve felolvad (308. 1.).

Találni telérben. telepben, tömzsbeu, különösen Galenit és Sphalerit 
társaságában; úgy szintén réz- és vasércekkel. Mészkőben, rendesen Calaminual 
;s néha Limonittál. Gyakran képződik szénsavas víz hatása által Sphaleritre; 
de képződhetik kettedszénsavas Mész hatása által is Sphaleritre; úgy szintén 
kén savashorgany behatása által Ca vagy Mg carbonátra. Rézbánya, Doguácska 
(Limouittal); Karinthia (Raibel Bleiberg); Szilesia (Tarnowitz). Wiesloch (Bá
lién). Szerbia (Majdan Kucsajua). Szibéria (Nertsinsk) barna Cd tartalmú, és 
•egy zöld féleség. Belgium (Altenberg Morosnet). Spanyolország (mint Pseudo- 
niorfia is Calcit után). Anglia Alston-Moor (Matlock). Görögország (Laurium). 
Eszak-Amerika. New Jersey (Hill). Arkausas. (Lawrence Co). — Használjál: 
Ziuk kiolvasztásra.

Pmulomorjia: átváltozik Calaminra, vagy beburkolván Quarc, képez 
•quarepseudomorfiákat. Máskor az ő alakjában Limonit vagy Göthit fordul elő.

276. SFEROCOBALTIT. Kobaltcarbonát. Eomboederes. Apró szferoid 
tömegek kristályos felülettel és körliéjjas, sugaras szövettel. Rózsaszíuü. elvál
tozva felületesen bársonyfekete. Üvegfényü. — Keni : 4. Töm : 4.02—4.13. 
•CoCOn. Schneeberg (Szászország) Roselittal gyéren.

f

2. ARAGONIT CSOPORT. RCOn Rombos. (277—2S1).

277. ABAGONIT. MészcarbonáL (Eisenblüthe, Sprudelstein, 
Erbsenstein részben, Igloit, Mossottit, Oserskit, Tarnowitzit.)

Bombos; a : b : oJH'622444 : 1 : 0*720560. 100 A110=310 54', 
001 A101=49° 10'42", 001 A011 = 35°4G'30". coP (M) 1J6° 10'. 
Poo (k) 108° 26'.

4GS. ábra. ooP (110), ooPoo (/,) (010), Poo (/,*) (011),, P (P), 2P2 (122) (,v).
469. ábra. ooP, 2Poo (/), oP. Az i sarkéle 09° 30'. Spauyolhou.
470. ábra. ooP, ooPoo, oP (001); Spanyolhoni vagy Urvölgyi, s ezeknél 

íi Végalap csikóit a kisátló irányában.

/

k
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471. ábra. 6P4/a (//), col' (AZ), ooPoo (/<), 6Poo (7), Poo (A*). 
Ikerképződésre igen hajlandó, a lap, mely 

rmt az egyének összenőnek 00P. A következő ábrák 
ikerképzödményeket tüntetnek ki szintes vetületben

sze-

r

:M \1 ;A M /.:

468. 470. 471.

vagy keresztmetszetben, a csikók minden egyénnél a kisátlóval mennek egy- 
közösen. (190—19S. 201. ábra 97. 1.)

472. ábra. Iker, melynél a szög 11G° 10', r is annyi; a /?, melyet a 
két egyén anyaga olykor kitolt 127° 40'; a fönmaradó más kettő 121° 55'.

• !
r

473. ábra. Három egyén összenőve, a és r 110° 10'.
474. ábra. Kettős iker vagy négy egyén összenőve.
475. ábra. Három összenőtt egyén. Urvölgy. A szögek mint 472. ábránál-
476. ábra. Hat egyén összenőve (Senarmont). Spanyolhon. cc fi mint 

eddig, e = 16S° 30'.
Sugárosan rostos (Borsókő, Erbsenstein), kérges csepköves 

(Sprudelstein), ágasbogas (Vasvirág, Eisenblüthe). Kéreg. Néha luvelie- 
töleg hasad a kisátló és 00P szerint, a kis doma szerint nem jól. Tör : 
kagylós, — egyenetlen. — Ií : 3*5—4. Töm : 2*93—2*99. Üvegfény a 
töréslapon néha zsírfény. Fehér; olykor szürke, sárga, zöld, viola- 
színű. Átlátszó — áttetsző.

Két optikai tengelyű; optikailag —; az optikai tengelyek a nagy átlós 
főmetszetben feküsznek; a hegyes bissektrix összeesik a főtengelylyel. Disperzio- 
n> i\ gyenge (190. 1.).

CaC03=Ca0,C0,. (izodiraorf Calcittal) (233. 235.1.) — CaCOf)S.o, SrCOf}.* 
H0OO.1. (Urvölgy. Nendtvich). Némelyikben Cu Mg Fe. — F. 0. nem olvad, szét
esik; különben mint Calcit.

Többnyire Gipsz- és vasérccel; azonkívül Bazaltban, lávában; továbbá 
réz- és yaskéneggel, Galenittal és Malachittal. — Gyakori.

Urvölgy szemcsés Calciton, Mito (Zólyom m.) Qnarcon Csillámpalában, 
Balaton tava északi partján a Bazaltokban Chabasittal, Hodricson csillagos. (Itj-

\ ■
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lóit) lgló; Göllnic, Kassa, Rézbánya sat.; Rodna, OíTenbánya, Zalathna, Torockó, 
F.-Váca sat. Spanyolhon (Aragónia vasas agyagban); Cseliország (Bilin, Karls- 
bad, Buda várhegy, (mésztufában); Gollért hegy Ny. lejtőjén, K.-Cell; Borsóké» 
Erhscnstcin, Üjmidclstcin). Vasvirág; Nagyág, Rodna, Hodrus, Zeleznik (Görnör), 
Betlér, Szomolnok, Karinthia, (Eisenerz. Hütlenberg); Stiria (Leogang); Szász
hon ; Fraukhou. Anglia (Buckingkamshire, Devonshire). Amerika (Edenvillc 
N. Y., Chestcr Co., Penn.).

Mint orgános képződmény erősen el van terjedve kagylókban : az Unió 
Pinna sat. gyöngyfényü héjjá a polariskopban az Aragonit tengelyképét adja. 
Ilyen fajok ásatag maradványaiban is ugyanazt találjuk.

KI változik hasonló módon mint Calcit, Calcitba is átmegy paramorna
által (254-. 1.).

278. BROML1T. Bariumcaldurncarbonát. (Baritocalcit, Alstonit). Rom- 
bos. Hasonalaku AVhiterittel; ooP 118° 50\ P oldalélé 110° 54', 2Poo oldal
élé 111° 50', 2P oldalélé 142°. Közönséges összalaklata P, 2Poo, ooP s hasonlít 
egy hatoldalu Piramishoz. Elég jól hasad ooP és ooPoo irányban. Áttetsző. 
Opt:—. Teugelysík j| ooPoo. Bx J_oP. Disperzio csaknem semmi. A Witherit- 
alaku izomorf carbonátok keveréke. (Ba 4- Ca)0, CO.,; kevés (Sr, Mn)0, 
Si02. Dimorf 282. Baiitocalcittal.— BaCOjjQ.i, CaC033b.», SrC036.o. (Bromley. 
Johnston). Vegyi viselkedése mint Baritoeaícité. Üvegfényű; színtelen, hófehér, 
szürkés, piros. — K : 4*45. Töm : 3*71S. Northumberland, Hexham mellett, ólom
bányában Whiterittel; Cumberland, Bromley Hill telérben Galcnittal.

279. WITHEBIT. Bciriumcarbonát. (Barolit). Bombos: a : b : c 
= 0-6032:1 :0-7302. ooP MS° 30', Poklaiéi 110° 49', 2Poo oldalél 
112°, a látszólag hatszöges alakok és ikrek mint az Aragonitnál.J

477. ábra. P, 2P^c (egyensúlyban), oP. Tehát hexagouos Piramist szinlel.
478. ábra. ooP. ooPoo, P, 2Poo, alárendelten VíP, 2P, 3Poo. 4Poo.

így elemezhetni külsőleg, de Se- 
narmont optikai kísérletei követ
keztében hat egyén van itt össze
nőve, úgy mint a következő ábra 
mutatja.

479. ábra. Szintes projekció
ban hat egyén összenőve coP lapok 
szerint. A csikók a kisátló irányát 
mutatják, Naumann szerint három 
egyénre is visszavihető, melyek ke
resztben feküsznek egymással, s e szerint 1 és 4, 2 és 5, 3 és 6 ugyanazon 
egyénhez tartozik.

W
47S. 479.

Többnyire gömbös, veséded, vaskos; sugáros amorf. Tisztán 
hasad ooP irányban. Tör : egyenetlen. K: 3—3*75. Töm : 4*29—4*35. 
Uvegfény, a törésen zsírfény. Fehér, gyakran sárgás, szürke. Kissé 
átlátszó, áttetsző.

Két optikai tengelyű; optikai karaktere —; az optikai tengelyek a kis- 
átlós főmetszetben feküsznek. Bx J_ oP (190. 1.).

BaC0„=Ba0,C02. — Z>’a077*7, C'0222*3. — F. e. pattogzik, könnyen 
megolvad al Ibii is zománccá, a lángot gyengén, de tisztán sárgászöldre festvén, 
Spektroskoppnl Ba vonalak. Szénen szódával könnyen megolvad, és a szénbe 
behúzódik. Föleresztott sósav- vagy légenysavban pezsegve felolvad. Oldatában 
Gipszoldat azonnal idéz elő üledéket.
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Boica Gránit erében, A.-Sajó (Szlaua) chaübittelepbeu; Stiria (Neuberg, 
Peggau); Szilézia (Tarnowitz) Salzburg (Leogaug); Cumberland (Alstou Moor 
Galenittal); Northumberlaud (Fallowfield, Hexliam in.); Szibéria (Zméov, Altai) 
Amerika (Arqueros, Coquimbo, Chili).

Pseudouior/ia : Barittá változik át.

280. STBONTIANIT. SlrontiumcarbonáL (Emmonit, Strorn- 
mit.) — Bombos; a : b : c = 0*60901 : I : 0*723SS (Naumann) ooP 
117° 19', Pco 108° 12'. Kristályok és ikrek, hasonlítnak Aragonithoz. 
Tűs csoportok. Vaskos, rostos, szemcsés. Meglehetősen hasad ooP 
irányban. K : 3*5—4. Töm : 3*68—3*71. Üveg-, törésen zsírfény. Sár
gászöld : fehér, szürke, sárga barnás. Átlátszó, áttetsző. Oi)tikailag —. 
Tengelysík || ooPco. Bx _L oP. Disperzio p < v, gyenge.

SrCOs i= SrO,CO„. — Sr06b.s, CO.Mo, CaO3.s, FeJJSUx (Strontiau. 
Thomson). Néha még Mu Ba H. — F. e. kivirágzik, vakítva világít, a lángot 
pirosra festi, csak szélein olvad meg. Az olvadék alkális hatású. Szódával szé
nen, ha tiszta, átlátszó üveggé olvad, és egészen behúzódik a szénbe; ha ke
verve van mészszel vagy vassal, ezek a szén felületén maradnak. Légenysav- 
vagy sósavban pezsegve felolvad. Ez oldatba mártott s megszárított papir 
lánggal ég. Oldatában gipszoldat csak kis vártatva idéz elő üledéket.

Badoboj (Horvátország) márgás Kénben; Erdélyben veséded alakkal a 
diluviumi képződmény mindenütt; Salzburg (Leogang); Tirol (Grosskogel, 
Brixlegg m.) Szászhon (Bráuusdorf Freiberg m.); Harzliegység (Clausthal); 
Skotia (Strontiau, Gneiszon áthúzódó érben Galenit és Barittal). Anglia (York- 
shire). Irland. (Giaut’s Causevray). E.-Amerika. (Clinton, Oueida Co.)

281. GEBUSSIT. Ólomccirbonád. (Fehérólomérc, Weissbleierz, 
Schwarzbleierz, Bleierde, Bleicarbonat, Iglesiasit.)

Bombos, hasonalaku az Aragonit és Salétrommal, a : b : c = 
0*609968 : 1 : 0*723002. Piramisok, Oszlopok, táblák. Ikrek ooP lapon 
összenőve.

veres

f

480. ábra. P (í). coPco (/), 2Poo («) G9° IS'. A két utóbbi lap remleseu 
szintes csikókkal.

481. ábra. coPoo, P, ooP 117° 14', ooP3 (e). Táblás.
482. ábra. coPoo, 4Poo (z) 3S° S', 2Poo, P, ooP (ikf) 117° 14'.
483. ábra. Poo \P) 10S° 13', ooPoo^ P, ooP, ooP3 (t*), ooPoo {ff).
484. ábra. coP, ooPoo, oP (/<■), P, 2Poo, 3Pcxd (.r), 4Poo (z).

í

J
/<£j3=S^i

U lM

484.480.

485. ábra. ooPoo, VaPco (s) 140° 14', 2Poo, 4Poc, P, ooP, coPoo, ooP3,•• * )
VjPoo.

! 486. ábra. Iker VaPoc (*), 2Poo, ooPoo, P, coP (M).
487. ábra. Iker a 481. ábra. két egyéne által.

t
J

.

i
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•r'
// -
/'

•JW.

M : M = 117° 14' P : 1 = 125° 53' 
M : 1 = 121 23
e : 1 = 151 21

t: P = 136° 9' 
s: 1 = 109 52 
t: M = 144 14.

t : t = 139° 0' 
t. : u = 132 50 
t : 1 = 125

u : 1 = 145 21 
z : 1 = 160 560

Ritkán rostos; gyakrabban szemcsés, tömött, földes; néha csep- 
köves. — Meglehetősen hasad 2Poo, és ooP irányban. — Tör : kagy
lós, Rideg. Könnyen zúzható. K:3—3*5; igen rideg. Töm:6*46—6*57 
Gyémánt-, olykor üveg-zsírfény; ritkábban gyöngy-fény, vagy félfém
fény. Fehér, szürke, feketés, néha réz által kék vagy zöld. Karca szín
telen. Átlátszó — áttetsző.

Az optikai tengelyek a kisátlós főmetszetben vaunak, a hegyes negatív 
bissektrix a főtengelylyel összeesik. A tengelyek disperziója jelentékeny q >* v. 
(190. 1.)

PbCO, = PbO,CO... — PóOSl.a, (JO.. 16.0, i‘b0O.6, Ca(J09 (Zellerfeld. 
Wcstrumb). Néha Zn Mg. — F. e. pattogzik; megsárgul, szénen megolvad s 
ólomszemet ad. Föleresztett légenysav pezsgéssel felolvasztja.

Ólomércekkel mint telérásvány. Rézbánya Wnlfenit és Malachittal; Sz.- 
András és Jaszena Csillámpalában; Poinik, Dubravn, Selmec (Sittriszberg), 
Zsarnoca (Pila völgy), Borsa. Dognácska. Szászka, Uj-Moldova; Telkes; Pelsőc- 
Ardó; Bodna. OtTenbánya, Zalathna; Ruskica, Csehország (Przibrain); Karinthia 
(Bleiberg); Harz (Claustlial, Andreasberg), Cornwall (St.' Min vers); Skotia; 
Szibéria (Berezov). Görögország (Lauríum). Amerika (N. Carolina, Colorado, 
Utah).

Használjál; vegyest más ércekkel ólomkiolvasztásra. (Fehérfesték). 
Pscmlomorfia: Piromorphit, Galenit, Breunnerit, Alalacliit, Clirisocolla 

ismeretesek Cerussit alakjában.

3. BARITOCALCIT CSOPORT. Monoklin.

282. BARITOCALGIT. BariiimmészcarbonáL Monoklin ; a:b: c 
= 0-77171 : 1 : 0*62545; 3 = 73° 52' = 00.1 A 100 (Brooke). 488. 
ábra. oo? (b) 84° 52', P (M) 100° 54', Pco(/,.) 61°. oop3 (c). Oszlo
pos. P irányban jól hasad, ooPoo szerint kevesebbé.

Vaskos, szálas-szemcsés. K : 4. Töm : 3*64—3*66. Üvegfény hajló a zsír
fénybe. — Fehér, szürkés, zöldes, sárgás. Karca fehér. Átlátszó, áttetsző. Törése 
egyenetlen. Opt. — Teugelysik és a tompa BxJ_ooPoo. Hegyes Bx f\c=-fG4°22'. 
Disperzio q < e, gyenge, szintes, csaknem 0.

i-A „
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BaCO:,,CaCO, = (Ba + Ca)0. CO,. — 
fíaCOjfib.9, CaCO^S.a (Children). A lángot 
sárgászöldre festimagas liőfokuál a szélein 
megolvad, s lialavány zöld színt vesz fel 
(mauganát); izzítás után alkális. Boraxxal 
Mn hatás. Szénen szódával összeolvasztva a 
Ba a szódával együtt a szénbe húzódik, a 
mész mint nemolvadó anyag visszamarad.
Föleresztett sósavban fölolvad. — Cumber- 
land (Alston-Moor) a kőszén korszaki Mész
kőben 2" kristályok is találtattak.

283. BIZMUTOSFERIT. Bizniutcarbunát. Szferoidosalakok körhéjjas su- 
garos szövettel; de mint pseudoniorfiai Antiinonit után. Világossárga — sötét
szürke vagy barnásfekete K : 3—3*5; Töm : 7-30—7-42. Bi,COr. vágj' Bi, (CO.). 
2Bi«03. CO.,S*7, BLUa91*3. Zárt üvegcsőben hevítve vizet nem ad vagy igeu 
keveset. Szénen Bi verödék (2GL 1.), Légeuysavban pezsgéssel felolvad teljesen. 
Sehueeberg Szászhon, Quarccal — Barnapáton, melyen Bizmut és Smaltin is 
vau. Mexikó (Guanapuato) pseudomorf.

b : b 84° 52'
•r M : M = 106 51L l> i

c : c = 14*6 Í5

48S.

4. PÁRISIT CSOPORT. Hexagonos.
284. PÁRISIT. Cerlanthandidinnneszcarbonát jluoriddal. (Musit). Hat- 

szöges, P 164° 58'; hosszúra nyúlt liatoldalu Piramisok tompított végcsúcs- 
csal; oP irányban jól hasad. Üvegféuy, a hasadáson gyöngy* vagy zsírféuy. 
Barnássárga sárgásfehér. K : 4*5. Töm : 4*35. — 3(Ce La Di Ca)CÖ;;4- (Ce . . .)F2. — 

-0042.5, LaOS.z, DiOO.r., CVi02.«, CO.,23.4. CaFJO.i, CcK,2.i. Mn (Damour és 
Deville). Zárt üvegcsőben vizet nem "ad, de szénen C0„" távolodik el s a szín 
világosabb lesz. Lángban izzik, de nem olvad meg. Megolvasztott phosphor- 
sóval nyitott üvegcsőben F hatás (mint 175. Fluoritnál). Boraxxal és phosphor- 
sóval platinahuzalon üveget ad. ez sárga míg meleg, kihűlve színteleu. Sósav
ban pezsgéssel lassan olvad fel. — New-Granada Musovölgy a smaragd-bányák
ban, hol azt Paris a bánya tulajdonosa fedezte fel.

Kischtimit. Lanthancercarbonát Jluoriddal. (Kischtim-Parisit). Amorf.- 
Kein : 4*5. T : 4*78. Zsíros üvegfény. Sötét barnássárga. Karca sokkal világosabb. 
Szálkája áttetsző. Morzsolható.

3LaC0r -f Ce20. -f Ce2Ftí-f-2aq. — La3G.&, 027.8, 09.«, /'G.s, C’0..17.i,/7202.e 
(Korovaeff). Á víz nehezen lényeges. — Lángban alacsony hőfoknál sötét nemát
látszó és opálossárga lesz; magas hőfoknál izzik, s kihűlve erős fényt s tégla
veres színt kap. Boraxxal küllángban sárga üveget ad, a bellángban^halványul, 
s kihűlve színtelen. F hatás kénsavval vagy phosphorsóval (mint 175. Fluorit
nál). Sósavban Szénsav és Chlor fejlődéssel felolvad. — Ural, Kischtim kerület 
Borsovka folyó mellett az arany mosásban.

285. BASTNAESIT. Lanthancercarbonát jluoriddal. (Basiskttuorceriuiu,
Hamartit). Apró szemek beuuőve Allanit kristályokban. Hexagonos Prizmák, 
pseudomorfiák Tisonit után Vaskos. Amo.if. Viaszsárga; zsírfényű. K : 4.49 
Töm : 4-93. 2(Ce La) C03 4- CeF2. — La045.?, O02S.«, (.'0,19.5, H.,0l.«
(i*!—(J)5.2 (Nordenskiölo). Zárt üvegcsőben hevítve kevés vizet ad, megfeketedik^ 
aztán feliérressárga és nemátlátszó lesz. F Itatása gyenge. Nem olvad meg. 
Savakkal gyengén pezseg. Svédhon Riddarhyttan Bastniis bánya. Pike’s Peak, 
Colorado (pseudomorfia Tisonit után).

Weibyelt. Cerlanthawdidiwcarbonát. Apró Rombos piramisos loistályok. 
Kéttengelyű —; Bx J_ 100 vagy 010. 2E = 110° közelítőleg. Színteleu belül, 
kívül vékony okker kéreg vonja be. Norvégia, Eudidimiteu mint utólagos kép
ződmény, olykor Analcit és Natrolittal.

? '
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5. PHOSGENIT CSOPORT. Négyzetes.

286. PHOSGENIT. Olomchlorocarbondt. (Cerasiu = Kerasiu, Hornblei, 
Bleihorncrz, Bleikerat, Chromfordit.)

Négyzetes; c=l*0S758; 001 A 101=47° 24' G". P 113° 56'. 489. ábra. 
joPoo (/.), oP (P), ooP (//), s alárendelten P (c) vagy 2Poo. A 490. ábra. 8P (??) 
170° 4*2', 3/a P ír) 133° S' és oP, vagy máskor °/?P 
150° 50', ooP, oP. A kristályok rendesen kurta Oszlopok 
vagy hegyes Piramisalakuak. Hasad ooP szerint. Törése 
kagylós. K : 2*75—3 Töm : 0—6*09 Gyémántfény. Fehér, 
szürke és sárga. Többé kevésbbé átlátszó. Egy optikai 
tengelyű; pozitív.

PbCl,-fPb0,C02. — PbCO^S.4, PóC'/yőO.o (Crom- 
ford. Rammelsbkrg.) — Lángban könnyen megolvad sárga 
•gömbbé, mely kihűlve fehér és kristályos lesz. Szénen 
ólomszemet és feliér verödéket (PbCL) ad. Cl hatást rézozidos phosphorsóval 
mutat (mint 107. Silvit). Légenysavban pezsegve olvad fel. — Derbyshire 
(Crawford, 2—3 ujjnyi példányok. Darabját 15—20 font sterlingért adták el) ; 

•Cornwall; Skotia; Sardinia Gibbas és Monte-Poni) ólombányákban (6 centi
méter átmérővel). Egyéb ólomércckeu. Szilézia Tarnovitz kagylómész képletben. 
Lauráim. — Ritka.

B. Savas, bázos és hidres (karbonátok.
287. TESCliEMACHERIT. Ammonbicarhonát. Rombos, mesterséges kristá

lyok után. A természeteseken két fényes lapu hasadás, mely egymással 112° 
.szöget képez. K : 1*5. T : 1*45. Sárgás — feliér. HNH4C03. ArÍÍ4029.7, H«0ll.o, 
COJíl.s, CViOö.o, P,Or0.o, Mg Si Cl alkali és hugysav l.o (Chineha szigetek 
Phipson). Legnagyobbrészt elillan, s annnonszagot terjeszt. — Afrika, Patagonia 
és Chinca szigetek guanójában, ennek alsó emeletén néhány ujjnyi réteget 
képezvén.

288. MALACÉIT. Rézhidrocarbonál. (Berggrün, Atlaserz.) 
Monoklin, a : b : c = 0*SS093 :1 : 0*40118 ; fi a ferde szög 61° 51'. 
491. ábra iker; ooP (M) 104*° 20'. oP (P), ooPco ($).

Ikrek ooPoo lapon összenőve. Leg- 
többnyire csak tükristályok.Yeséded, csep- 
köves, sugáros, tömött. Kéreg, vaskos, 
hintett, szemcsés, földes. Igen jól hasad yx m 
oP, kevésbbé ferdeátló irányban. — K:
3*5—4. Töm : 3*9—4**03. Gyémánt-, 
üvegfény; a rostosak selyemfényüek vagy 
fénytelenek. Többféle zöld.

Opt:—. Tengely sík || ooPoo. Hegyes BxAc=23°29' veres, 23° 31' sárga. 
Disperzio q<v légben; q>v belül, elég erős (191. 1.).

CuC0a.Cu(0H)2=CuC0;,-fH2Cu0i, — CmO70.i, C’0221.a (Chessy,
Vauquelin). Néha Fe. Üvegcsőben hevítve vizet bocsát és fekete lesz. Lángban 
könnyen megolvad s azt smaragdzöldre festi; sósavval megcsöppentve a láng 
kék lesz. Szénen rézszemet ad. Savakban pezsegve, ammonban nem pezsegve 
felolvad.

P : P' = 123° 40' 
M : M = 104 20

p

491.

Rézércekkel, miut másodlagos képződésü telérásvány. — Úrvölgy, Libet-
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bánya, Poinik, Kézsmárk, Igló, Szomoluok, Dobsina, Betlér, Kassa, Rézbánya,. 
Magurka (földes); Doguácska, Oravica, Szászka, Új-Moldova ; Erdélyben Torockól 
Gyalár, Sz.-György (vasbányában), Hlye, Déva, Ruda, Nagyág sat. Tirol 
(Schwaz); Nássau (Dillenburg); Frankhon (Chessy); Anglia (CornwaÜ, Cmn- 
berland). Legnagyobb mennyiségben Szibéria- és Ausztráliában, Amerika ÍN. 
Jersey. Pcnusilvania, Arizona, New Mexikó, Utali). Szibériában (Ural) Nischne 
Tagilsk rézbányában oly telepet fedeztek fel. mely sok tonnát szolgáltatott már; 
egy darabnak magassága 9, szélessége IS' volt; a telepnek fel nem tárt részé
ben úgy becsülik, hogy még fél millió font tiszta Malacbit van.

Használják rézelőállításra. A szép habos rajzú tömött féleségeket leg
inkább Oroszországban köszörülik, s készítenek apró dísztárgyakat vagy mozaik- 
alakban összerakva igen drága fényűzési cikkeket — ajtóragaszokat, bútorokat, 
vázákat. (Egy ily vázát az 1851 londoni műkiállításon hg Esterházy 30,000 
forinton vett meg.)

•I

j

289. AZUBIT. Rczhidrocarbondt. (Uézlazúr, Kupferlazur, Berg- 
blau, Lazur-Malachit, Cbessylit.)

Monoklin ; a : b : c = 0-S5012 : i : 0*SS054; /i a ferde szög 87° 
39'=001 A100. 492. ábra. ooP (M), — p (le), oP (//), ooPoo («), VaP 
(.>:), VaPoo (a). Kurta, olykor hosszú Oszlopok, táblák; egyének közép 
nagyságtól parányiig.

•<!

Bennőtt, fennőtt csoportok. 
Vaskos, hintett, sugáros, tömött,, 
földes. Meglehetősen hasad 2Fco, 
kevésbbé ooPoo irányban. — K: 
3-5—4. Töm : 3*77—3;83. Üveg
fény. Lazurkék. Karca világosabb

ii: ;
A M:M = 99° 32' 

k : k = 10(i 14* 
x : x = llfi 13 
h : 1 = 14*9 33

./v VT

\IC

492.
kék. Átlátszó külömböző, de nem nagy fokban.

? »!■u *
Opt: -f. Az optikai tengelyek síkja az ép átlóval egyközös; a hegyes bis- 

sektrix a ferdeátlós főmetszetben fekszik, és a főtengelylvel 12° 39' — a ferde
átlóval 75° szöget képez. Disperzio p;>i>, jelentékeny; szintes határozottan.

2CuC0r..Cu(0H)3=2CuC0.,+H2Cu02. — GuOCyS.r,, ILOQj., C0a25.o (Chessy 
Vauquelix). Vegytani viselkedés mint 28«S Malachituál. — F. e. megfeketedik, 
megolvad.

Egyéb rézércekkel együtt, úgy mint 288 Malachit. — Maluzsiua, Magurka, 
Jaraba, Mitó. Óliegy, Űrvölgy, Libetbánya, Poinik, Igló, Szlovénba, Göllnic, 
Sz omol nők, Dobsina, Besztercebánya, Rézbánya, Dognácska, Oravica, Szászka, 
Űj-Moldova; Erdélyben Tekerő, Kazán est, Sz.-Domokos; Frankliou (Chessy 
(Lion in.) a legszebbek; Szibéria; Cornwall (Wheal Buller, Redruth m.) De- 
vonshire. Derbyshire. Amerika (N.-York, N. Jersey, New Brunswick), Arizona 
(Clifton, New Mexikó), California. #

->•'’*

».,

* *. J
i!i

Használják vegyest más ércekkel rézki olvasztásra.
Pseudomorfia: felvesz szénsavat s átváltozik Malachitra. Oxigenvesztés 

által Réz lesz belőle..

290. AüRICHALCIT. ZinhAhidrocarbundt. (Buratit, Messingblüthe.)szemcsés,, 
lialavány-Monoklin ? Tűs kristályok kéreg-alakban. Száras, szétágazó, pelyhes, 

néha lemezes. K : 2. Töm : 3*54—-3*64. Gyöngy fény. Kékeszöld vagy 
zöld. Áttetsző. 2(Zn, Cu)COr 3(Zn, Cu)(OH)2. (Penfikld.) CO210.lt /nyoő-* 
Cu020.ft, H209.n=100. — 2CuC0.,+3H2Zn02r — ZnO45.«, OuOKf%
CO„ 16.o (Alfái, Böitger). Néha Ca. Üvegcsőben hevítve vizet ad és megie - 
tedík. Lángban nem olvad meg, de azt sötétzöldre festi. Szénen szódává ^ z-n - 
verődék, sárga melegen, s fehér kihűlve; ugyanez megCFöppentve Co o < i

i
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t$ hevítve a küliángban /öld lesz: a megolvasztott; tömeg szétdörzsölve mozsár- 
bán vii* alatt réz-szeiuot ad. Gyöngyökkel Cu hatás. Savakban pezsegve tel
olvad. Krassó megye Moravica Károly-érctömzs déli báuyaköruyékéu. Cam- 
pigLa tToskána). Kézbánya; Altai iLoktewsk- Calcittal t> Baniavasérecel; 
Derbysitire (Matlcék); CumWrlaud. Skotia Leadhills, Spanyolország, Sántán* 
dór tartomány horgany bányáiban, Görögország (Lauriuui'. E.-Amerika Lan- 
oaster l*a. Arizona. Utali.

291. lll-DKO/.INCMT. Zinkhidn- arUmat. (Calamin, Zinkblüfche.í Vaskos* 
löldos vagy tömött. Kéreg, néha körliéjjas és achátszerü. Olykor veséded, borsó- 
köves, csepköves. K : 2—2.s. Töm : 3.5*—3.*. Fénye csekély. Fehér szürkés vagy 
sárgás. Karca csillámló. Kondeseu földes vagy kréta küllemű.— ZnCOa.2Zn(OHL 
vagy ZnCO.. -f 2H.ZnO...— Z.n (>7 1.*, 1 Ij)1 5.i, (’(l, 13.5. <lUeiborg, Smituson.J 
Néha még Ca CuAlFe. Üvegcsőben hevítve vizet ad; a többire nézve mint 275 
Smitlisonit. A legtöbb horgany bányában előjön mint horganyércek elváltozást 
terménye. Spanyolország Santander tartomány Doloresbáuya Calamin, Smith- 
souit, Sphalerittel, egy terjedelmes barlang alján két—három láb vastag tömeg
ben, inig a tetöröl csepko alakban lóg le; keverve van zinksilikáttal. Kariatida 
Bleiberg és Kaiból. Bajorhon Hollentlml. Vestphalia Keimsbeck. Perzsia. Ame
rika (Friedonsvilié, Pa, Marion Co, Arkansas).

292. HIDKOCKRUSS1T. ÓloHihidrocarhonát. Vékony hatszögü lapok; 
egytengelyű, opt. negatív. Lágy. Színtelen; gyöngyfényü. Töm : 0*1 V mükristályé. 
2PbCo.,. Pb(OH)a— COoll.4, PbOS(>.a, Ha02.a. Lángban, Wennland, Svéd
ország. — Wnnlockhead,’ Skotia.

293. DAWSONIT. Xátronmfozcar honát. Timhidráttal. Monoklin ? Vékony 
lemezes kristályok; néha rostos. Kettős fénytörése erős. K : 3. T: 2*441. Fehér; 
üvegfényű. Átlátszó, áttetsző. Na3Al(COn)3.2Al(OH)3. — AVí3O20.a, A'./JO.s, C’aOv.9, 
CO.,20.k‘, FL/)U.o, A/.j0332,r, 8i09Q.*l' M<t (Hariuxgton).

Montreal, Toskana (Siena, Pián, Castngnaio).

294. THERMONATIÜT. Natronhidrocarbo)iái. (Széksó, Sziksó, 
Natürliches Mineralisches Alkáli.)

Rombos; a ; b : c = 0*S2G8 ; 1 ; 0*8089. oopoc, ooR2, Poo ; 
hosszúkás táblák. Üvegfény. Színtelen. A természetben rendesen 
mint kivirágzás. Kern ; 1—1*5. Töm ; 1*5—1*6.

Na,C03 + H.,0 = Na0O. CO. + H.O. — A7aa050.u, UJJ 14.5, 00,35.6. Ren
desen vau hozzá keveredve S03 és Cl. Szeged környékén seprett és jónak tar
tott Széksóban: Xa,2COnSi.*, NaCIG.o, org&nos anyag és LLOll.5, SiO.fi.i 
(Molnár).y

V Széksó az altoldön virágzik ki az ú. n. székes vagy lielyesebben széksós 
földeken. Pest — Bácsmegyében a tiszajobbparti vidéken sok vau. Debrecen 
körül is sepertek már évenként vagy 12,000 mázsát. Más leihelyei: Egiptom, 
Afrikának egyéb — Ázsia- s Amerikának több vidéke. Míg a magyarországi 
Széksó a legnagyobb valószínűséggel mésznáfcronföldpát vegybomlósi terménye 
(244. 1.) s tulajdonképen csak fölületi kivirágzás, addig alsó Egiptom sivatagjain 
tTerraneh vidékén) valóságos Széksó-tavnk léteznek. A Nil ártéreu a talajban 
NaCl és CaCO., mindenütt van s ezek egymásra hatván adják a Széksót. Az 
árvíz úgy ezt, mint egyéb sókat is (közöttük jelentékeny Na„S04) felolvasztva 
magával viszi s a mélyedményeket kitölti. Télen ezen tavak táplálékot a Nil tői 
többé nem kapnak, tavaszszal pedig és folytatólag a nyáron kiszáradnak s a 
fenéken 40—50 centiméter vastagságban marad vissza az igen kemény sóréteg. 
A Na„0 tartalom változó 19.6—31%.

Használják a sepert széksót úgy mint a sokkal nagyobb mennyiségű 
gyárit (Natronit, Soda) szappanfőzésre s üvegcsinálásra.

I

V

28Szabó Józeof. Áav&Dytuo.



i 434 VI. OXIGENSÓK (270—S20).
V*

295. NESQüliiUONIT. j\Ia(/)ie$iuvi/udt'ucarbu)iát. Rombos; oszlopos kris
tályok; sugaras halmazok. Ivem : 2*5. Töm : 1*83—1-85. MgCO., -f- 3H,0. — 
CO„31*4, Mg0 29*0, HgO 39* 1. — Nesquehoning, Pennsylvania Anthracit bánvá- 
bau csepkő alakulattal.

296. NÁTRON IT. Xdtronhidrocarbunát. (Soda, Nátron.) Mouoklin; 
a : b : c = 1 *4S2S : 1 : 1*4001 ; ff ~ 58° 52' =001 /\ 100. Hegyes romboid idomú 
összalaklat. Jól kiképzett kristályok csak a készítettek; természetben mint 
kivirágzó kéreg vagy por. K ; 1—1*5. T : 1*42—1*46. Üvegféuy, földes. Fehér, 
szürke. Ize lúgos. Opt : —. Teugelysík és BxJ_ooPoo. Tompa Bx/\c=41° 8\ 
Disperzio <»i\ kicsiny.

Na,CO;; -f-10H..Ó = Na,0,C0., + 10H,0. — Xa.,0 21*7, K.O 02*9, CO. 15*4. 
Ezen vegyület csupán a vízben felolvadva fordul elő, a természetben száraz 
állapotban nem. mert a légen állva csakhamar vizet veszt s átmegy Thermo- 
natritba vagy Tronába.

i

297. GAY-LUSSIT. Xátronmcszhidrocarbonát. (Natrocalcit.) Monoklin; 
a ; b ; c = 1 * Í-S97 : 1 : 1*4442; p a ferde szög 78° 27', agyagban benuőtt egyes 
hosszú kristályok. K : 2—3; Töm: 1*113—1*95 nagyon törékeny. Tör : kagylós, 
üvegfényű. Sárgásfehér. Átlátszó. Opt: —. Tengelysík és BxJ_ooPoo; tompa 
Bx/\c=—14° 48' veres, —13° 8' kék. Disperzio keresztezett, nagy.

CaC0rNa,C03^5H,0=(Na,.0 4-Ca0)C0.,+5H,0. — Xa.,00^ 35*8, ‘CaC03 
33*S, H20 30*4. — Üvegcsőben hevítve pattog és elveszti átlátszóságát. Gyön
gyökkel ugyanazt a hatást kapni, mint a 270. Calcittal. Vízben része felolvad. 
Hermauec a mészbarlangban (Tufna) Calcittá átváltozott Gaylussit kristályok 
találtattak ősmedve koponyájának űrjében. Amerikában (Maracaiboj Lagunilláu 
gyakori, egy csekély tó agyagos fenekén Tronát fedvén. Benszülöttck alakja 
miatt szegnek (clavosJ nevezik. Nevada (Little Salt laké) kis szigetén. Thüriugia 
(Sangershausen).

Pseudomor/ia: Calcit (Saugershausen).

* "'

*

r ii!
298. LANTHANIT. Lanthanhidrucarbonát. Bombos; a : b : c = 0*9528 : 

1 : 0*9023. ooP 92° 46', P csúcséi 105° 12'. Gyéren apró táblás kristályokban. 
oP, coP, ooPoo, P; rendesen vaskos fiuomszemü, pikkelyes, földes. oP szerint 
hasad. K : 2*5—3. T : 2*605. Fehér, sárga, rózsaszínű ; gyöugyféuyü, fénytelen. — 
La^CO^-f-9EL0.— C0..21-4. La052*4, H..02G-2. —54*9, HJJ 21*0, CO.22 05 
(Sáucon, Smith). Lángban nem olvad meg, de fehér nemátlátszó ezüstös és 
barnás lesz; boraxxal gyöngyöt ad, mely kihűlve kissé kékes, vereses vagy 
amethist-színü; phosphorsóvaí a gyöngy melegen amethistszínü, hidegen 
ha azonban csak kevéssé hevittetik, akkor csupán átlátszóságát veszti el, a piros 
színt megtartván. Svédhon Bastnás a Ceritet kérgezi be. Leliigli Co. Pa. Sáncon 
völgy silur Mészkőben zinkércekkel apró táblás halmazokban. Essex Co. N. Y. 
Moriali Sandford vasérc telepben az érc repedéseiben és az Allanit kristályain 
mint finom pikkelyes kéreg.

Hidroconit. Üaldiunhidrocarbonát. Műkészítinény, és jelenkori lerakodás 
vízvezetéki csövekben.

299. TRÓN A. Xátronhidrocarbonát. (Urao.) Monoklin; a : b : c=2*8460 : 
1:2*9697, /?=77° 23'= 001 A100- 403. ábra oP (T), ooPoo (3/^ V (n). 
A kristályok széles fekvő Oszlopok. Száras halmazok. Az épátló irauyában 
hasad. K : 2*5—3. T: 2*11—2*14. Szürke. Ize lúgos. Nem változik száraz légen.

Opt: —. Teugelysík és Bx 1 ooPoc; 
Bx0 Ac=83° 6'. Disperzio q<.v, gyenge.

Na.,C0n.HNaC034-2Ha0.— A«aÓ41*2, 
HJJ 19*9," CO., 38*9 (Chatakd). Keverve sul- 
fáttal, chloriddal, silikáttal. — Vagy egy 
líjjnyi kivirágzás Afrikában (Suckenna tar

veres ;

M : T = 103° 15'

: u = 132 301
493.j

i
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íomány, ,Fczzantól két napi járás). Columbia (Lagunilla, Urao, Venezuela). Kelet- 
ludia. (Új-Grannda és Nizam.) Amerika Rocky Mouutains, Sweetwater folyam 
mentében mint kivirágzás keverve uátriumsulfát és cliloriddal.

300. HIDROMAGNESIT. Maf/nesiahidrocarljondt. (Lancasterit.) Monok- 
liu V ooPoo, ooP, 2P2, —2P2. Apró tűs vagy lemezes kristályok; amorf; kéreg. 
Törékeny. K : 3-5 (kristályoké). Töm : 2-14*—2-1S. Üveg-, selyemfény; földes. 
Fehér.

3MgCO...Mg(OH).4-3H..O, vagy 4MgO . 3C0.,+4H..0= COa3G*3.Mg043*9. 
H,0 10-n. — M(/0 42 4, 1LO IS-n, C(X 30-N, SiO., 0-5, FeJ\ 0-2. föld 1*3. (Hobo- 
ken. Waghtmkistek). Lángban nem olvad meg, hanem fehér és alkáli ha
tású lesz. Egész darabban hideg sav gyengén hat reá, de melegítve hamar 
felolvad benne.

Stiria (Kraubat); Morvaország (Grubschitz, Serpentinbeu); Görögország. 
Negroponte Kumi mellett, liaden, Kaisorstuhl. E.-Amerika Serpentiu és Brucit- 
tal Texas, Lancastor, Hoboken N. J. a Nátrolithoz hasonló tűs kristályokban. 
Pseudomorfiája is ismeretes Brucit után.

301. HIDROGIOBERTIT (Scacchi). Mwfnesiuwhidrocarbonát. Gömbös 
•darabok 2—15 mm. átmérővel; vaskos. Töm : 2*14—2*17. Világos színű. 
MgCO,. Mg(OH).. 4- 2H..0. — CO, 24*7, MgO 44-0, H.,0 30*4.

Pollena, Olaszország, Augitophirban. Magnetit mint zárváuy gyakori
•benne.

302. LANSFOBDIT (Gknth). Maijnesiahidi'ocarhonát. — Triklin. — Sta- 
laktites alakokbau, kívül kristályos. Hasonlít paraffinhoz üdén, de hamar 

•elveszti átlátszóságát. Kém : 2*5. Töm : 1*54. — 3MgC0... Mg(OH)„ 4- 21H,0. — 
00,10-2, MgO 23*2, H,0 57-fi.

Nesquchoning (Lansford mellett), Sehuylkill Co. Pennsylvania.
Hidrodolomit. Yezuvon stalaktit és gömb alakban. Fehér sárgás-fehér.

Töm : 2-405.
Hibertit szintén calciummagnesiumhidrocarbouát, poralakban Chromit- 

tal együtt találtatik Unst szigeten.
303. ZA11AT1T. Nikelhidrocarbunát. (Nickelsmaragd.) Kéreg, stalaktit, 

veséded; néha száras, gömbölyű végekkel; vaskos, törékeny, tömeg. K : 3—3*25. 
Töm : 2*57—2-GO. Üvegfény; smaragdzöld, karca világosabb; átlátszó — áttetsző. 
NiCOj,. 2Ni(0H), -f 4B..0 = 3NiO . CO,. 6H20. — NiO 58*$, ELfi 29*5, C’03 11*6 
(Texas, Sellimann). Néha Mg is. Üvegcsőben hevítve víz és szénsav eltávolodása 
után szürkés fekete mágneses tömeg marad vissza. Lángban nem olvad meg. 
Boraxxal a küllángban ibolvaszinü gyöngy melegen, és veresbarna kihűlve; a 
bellángban szürke és nemátlátszó lesz színitett Nikéitől. Meleg föleresztett 
légeuysavban pezsgéssel könnyen felolvad. Texas. Laucaster Co. Pa. Chromiton 
terpentinben. Shetland. Spanyolország Galicia, Hortegal-fok Magnetiten, kevés 
uikelsulfidot is tartalmazva. Peru (St. Miguel, Papi). Stiria (Soinmergrabeu, 
Kraubat mellott).

304. BEMINGTONIT. Cubalthidrocarbonát, de, pontosan vegyeleiuezve 
nincs. Rózsaszínű kéreg, lágy és földes; nem átlátszó. Karca halaványrózsa- 
szinű. Sósavban csekély pezsgéssel felolvad, az oldat Vastól zöld. Boraxxal Co 
gyöngy. Maryland Caroll Co. Finksburg mellott rézbányában, vékony Serpentiu 
érben mint kéreg, ezen erek Amphibolon és Epidoton mén vén keresztül.

305. TENGERIT. Yttercarbonát. (Ytterspath.) Por, vékouy kéreg, néha 
kissé sugaros; fehér,, fénye igen csekély, vagy olyan mint a krétáé.^ Vegyele- 
niozve nincs. Savval pezseg; üvegcsőben bővítve vizet ad. Svédhon Ytterby, a 
'Gadolinitet vonja be, valószínűleg mint elváltozási terménye.

28*
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,1
306. BISMUTIT. Bizmuthidrocarbonát. (Wismu tiíspath.) Kéreg; amorf, 

por. Ha tiszta, üvegfényü; néha fénytelen. Fehér, zöld, sárga. Karca zöldes- 
szürke, színtelen. Gyengén áttetsző nemátlátszó. Törékeny. K : -1—4*5; 3*5 a 
fényvesztett példányok. T : ti-8—G-9. — Bi,0;>. CO... H.,0. — BLOn$9*0, H.fi3*9, 
('0., 7*0. (Chesterfild. Genth.) Üvegcsőben hevítve pattog és vizet bocsát. Láng
ban könnyen megolvad és szénen Bi fém szabadul ki, mi a szénen sárga oxicl- 
verődéket idéz elő. Schneebcrg, Joliauugeorgenstadt Tennésbizmuttal. Joacliims- 
thal, Meymac, Corréze, Franciaország. Oroszhon Voigtland Limouittal. South 
Carolina az aranykerületben mint likacsos tömeg (T : 7-G7). California.

Waltherit. Egy más bizmutcarbonát, mely szintén a Joacliimsthali Biz- 
nmttal fordul elő; kristályai vékonyak, hosszúkásak; üvegfényü, sárgászöld, 
szegfűzöld. Áttetsző. Van benne BLCL, CO.., HaO, SiO„. Savakkal pezseg; lángban 
Bi reactiót ad.

307. URANOTH ÁLLÍT. Menzaráncarhonát. Bombos. Apró alig kivehető 
kristályok, pikkelyes vagy szemcsés halmazok; kéreg.. Hasad (100) könnyen de 
tökéletlenül. Kern : 2*5—3*0. Üvegfényü. Sárgászöld. Áttetsző.

2CaCo3. U(CO;!),.. 1 OH.,0. — CO., 23*8, £70. 36*8, CaO 15-1, 24*3. —
F. e. szénen nem olvad; boraxxal, phósphorsóvaí U reakció. Kénsavban pezs
géssel olvad, fehér üledék visszamaradással. Kénsavas és IIC1 savas oldata zöld, 
légenysavas sárga. Joachimsthal, Csehország.

308. LIEBIGIT. Uránmcszhidrocarbonát. Vesédet!,, kéreg. Szép almazöld, 
egy iráuvban látszólag hasad; a töréslapon üvegfényü. Átlátszó. K : 2—2*5. — 
CaCOa . (UO,)COn. 20H..0. — UO 38*0, CaO 8*9. H^O 45-2, CO. 10*2. Üvegcső
ben hevítve sok vizet ad és sárgás szürke lesz. A veres izzásnál megfeketedik, 
de nem olvad meg; kihűlve naránesszínt vesz fel; még magasabb hőfoknál 
fekete lesz s kihűlve is ilyen mai ad. Boraxxal sárga gyöngyöt ad a küllángban 
és zöldet a belsőben. Föleresztett savakban könnyen felolvad pezsgéssel, az 
oldat sárga, benne U és Ca hatást idézhetni elő. Törökhon Drinápoly mellett 

’Medjidittel Uraniniton. Johaungeorgenstadt és Joachimsthal.

309. VOGLIT. Urdnfnénzhidrocarhonát. Kristályos pikkelyek halmaza 
A pikkely alakja romboidos, mint a Gipsz levele: szögei 100° és S0°. Gyöngy
fény, smaragdzöld, hegyzöld. Dicliroitos. — UO 37*0, CaO 14*0, CuO 8*4, 
HJJ 13*9, CO>26*4. (Lindacker.) Üvegcsőben hevítve vizet ad és fekete lesz. 
Lángban platinán nem olvad meg, a lángot sötétzöldre festi. Boraxxal a kül
lángban a gyöngy sárga melegen, veressárga kihűlve; a belláugbau zöld me
legen és zavaros kihűlve. Savakban pezsgéssel felolvad. Csehország Joachimsthal 
mellett Jllésbánya Uraniniton.

Bandit. Coléinmaraniumhidrocarhonát. Sárga kéreg Grániton. Phila
delphia Pennsylvania.

Selbit. Eziintcarbonát. Baden, bányában. Látszólag földes Argentitban, 
Dolomit és Ezüst keveréke.

•«

.•*

, *

*

d. SILIKÁTOK. (310—519.)

A. Anhidres Silikátok. B. Hidres Silikátok.
Ezen osztályba vannak véve a titanátok, silikotitauátok, titanoniobátok sat.r 

melyek a tulaj donképeni silikátokat összekötik a mohátokkal és tan tatátokkal. 
A határt szorosan megvonni az anhidres és hidres silikátok között nem lehet
séges, mert azon elemek szereplése, melyek hevítéskor mint víz távoznak el, 
nem mindig ismeretes.

V.
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A. Arihidres Silikátok (310—430).
Néhány szorosan ide való faj a hidres silikátok közé vau helyezve.

L Disilikálok, Polisilikálok. II. Metasilikálok. III. Ortosilikátok.
I V. Subsilikátok.

Disilikátok ESljOg, a disiliciumsav HjSLO.-, sói. Az Oxigén 
arány a sav és a bázok között 4:1. E0.2SÍ0.,.

Polisilikátok R.2Si;{08, a polisiliciumsav sav H4Si308 sói. Az 
■oxigenarány a sav és a bázok között 3:1. 2R0.3Si02. Régebben tri- 
silikátoknak mondták.

Metasilikátok ESiOá, a metasiliciumsav ILSiOo sói. Oxigen
arány 2:1. Azelőtt bisilikátok nevet adták azoknak.

Ortosilikátok R^SiO*, az ortosiliciumsav H^SiO* sói. Oxigen
arány 1:1. Régibb ne vök szerint unisilikátok.

A silikátok zöme ezen utóbbi két csoportba esik.
Van még több oly faj is, melynél az 0 arány kisebb mint 1:1, 

például 3:4, 2:3 sat. Ezen bázos fajok a Subsilikátokhoz vannak 
véve. Igazi helyök gyakran kétséges; esetenkint úgy tekintendők 
mint a többi csoport valamelyikébe tartozó bázos sók.

Ezen beosztás azonban szigorúan nem vihető keresztül, mert 
több oly faj van, mely a fenti csoportok egyikébe sem illik be, más
szor pedig a kémiai összetétel magyarázása kétséges. Továbbá a fajok 
egy csoportjának határai között, dacára bog}’ minden lényeges ka
rakter összetartja, a sav igen változékony arányban léphet fel. így a 
triklin Földpátok, melyek a Polisilikátok közé vannak helyezve, kez
dődnek mint valódi polisilikátok Na A1 Si3 08 és végződnek az ortosili- 
káttal Ca AUSi2Os, lévén közbülső vegyek is, melyek mint ezen két 
véglet izomorf vegyei tekintetnek. Hasonlókép a Skapolit csoport, 
mely azonban az Ortosilikátokhoz vétetett, tekintve bog}’ az észlelt 
vegyek legtöbbje ezen típusnak felel meg. A Csillámok is példát szol
gáltatnak sat.

Lehetséges a felvett savak számát kevesebbiteui. Gkoth szerint a poli
siliciumsav úgy tekinthető, mintha disilicium — és metasiliciumsavakból volna 
összetéve. H4SiaOB = H2Si2Or, -f- H.2SiOa I vao>T Bróker szerint- a metasiliciumsav 
úgy tekinthető, mintha pölisilicium — és ortosiliciumsav képezué, 4BL2SiOa = 
H4SiaOH + H4Si04; a disiliciumsav pedig úgy fogható fel mint polisiliciumsav, 
a melyből ortosiliciumsav van elvonva. 4-H.jSioO,. = 3H4Sij,0H — H4Si04.

Rammelsbkrg a legtöbb bonyolódott silikátot, mely az egyszerű típusok
nak nem felel meg, inkább úgy tekinti, mint metasilikátok vegyeit ortosiliká- 
íokkal változó arányban 8 néha disilikátokkal sat.

Mindezekből kivehető, hogy a silikátok ügye még távol sincs rendezve.
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./. DisiUkátok 1-íSiA- Polmlikálok B2Si308. (310.) 
rETALIT CSOPORT (310—312).

310. PETAL1T. Aluimmiimlithiiimdüilikdt. (Castor.) Monoklin; a:b:c= 
J*1534: 1 : 0*7436; ,9=67° 34#=001 /\ 100. Leginkább szemcsés halmazok. 
oP irányban elég jól, másban kevésbbé (élszög 141° 30') s egy harmadikban 
alig kivehetöleg hasad.

K : G—6*5. Töm : 2*39—2*4ü. Üveg
vagy szürke, néha vereses, zöldes.

Kettős fénytörés erős; karaktere -f. Az optikai tengelyek látszólag, na
gyon szétágazók, és csaknem egészen oP síkjában feküsznek; a hegyes pozitív 
bissektrix az épátlóba esik. Disperzio pCu, csekély, keresztezett.

LiAl(Si,0,)2, vagy Li.,0 . Al2On . 8SiO„. — Si02 7S*4, ALOn 16*7, LLO \-\).
Izomorf 327 Spodumenuel s vegytani tulajdonságai is ugyanazok. — F. e.. 

csendesen megolvad fehér zománccá s a lángot veresre festi. Benne találta fel. 
ISI 7 Arfvedson a Lithiont.

Ütő sziget (Svédország) (vasbányában Lepidolit-, Turmaliu-, Spodumeu- 
és Quarccal); Canada (York); Elba (Castor); Bolton, Mass. Peru (Spodumen- 
nel); Canada.

r
i

jó hasadáson gyöngyfény. Fehér; s a

* » «>

I »

■jt,

311. MILAR1T. (Kenngott.) Aluminiiwicalciuwdisilikát. — Hexagonos. 
c=0*6620. Oszlopos kristályok. Hasadás nem észleltetett; törése kagylós. Töré
keny. Színtelen — halaványzöld ; üvegfényű. Kern : 5*5—0. Töm : 2*55—2*59. 
Bázisos metszete polárfényben hat sugaras beosztást mutat.

HKCa2Al2(Si2Ort)fl. — Siö.,72-7, AL0310*3, CaO 11*3, Ka20 4*S, JLO 0-9. 
Val Giuf, Grisons, Svájc (Gránitban), Strim gletser (Tavetschthal).j

/•
312. EüDIDIMIT (Brügger, 1S87). BerilnátriuvidisUikdt. Monoklin; 

a : b : c= 1*71075 : 1 : 1*10712 ; p = S6° 14W = 001 /\ 100. Ikrek ránőve, átnőve 
leggyakrabban. Leveles kristályok; hasadás oP szerint jó; más irányban (551) 
kevésbbé jó. Fehér; üvegfényű, a oP lapon gyöngyfényű. Kern : 6. Töm : 2*553. 
Optikailag pozitív. Tengelysík || ooPoo. Bx/\ c=—5S° 30'.

HNaBeSi30H vagy H.,0 . Na20.2BeO . 6Si02. — 670.73*4, ^010*2, 
JV7r20 12*7, H„0 3*7. — F. e. könnyen olvad színtelen üveggé. Savakban nem 
olvad fel teljesen.

Ovre-Arö (Izlaud) Zirkonsienitben. Langesundliord Aegirit, Eleolit, Bre- 
vicit, Apopliillit, Natrolittal sat.

Nevezetes, hogy sok ásvány, mely Beril elemet lényegesen tartalmaz 
(Beril phenakit) hexagonos, úgy mint maga az elem; vagy közel állanak a 
szögértékek és az ikerképződés módja (Eudidimit, Chrisoberil, BerilloniL 
Bertrandit sat.).

t.

í

i •• V

:i

FÖLDPÁT-CSOPORT (313—320).

A földpát-csoport általános tulajdonságai: 1) A kristályod ás 
hasonlósága úgy küllemben mint az élszögben (a prizma ólszög 120 
körül) és az ikerképződésben, dacára hogy két rendszerbe, a monoklin 
és triklinbe tartoznak; az alakok ezen két rendszer határalakjai. 
2) Hasadás két hasonló irányban, a hasadáslapok képezte élszög 90 
vagy közel 90°. Amazok az Ortoklas — emezek a Plagioklas -— (klino-

tj u
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kiás) földpátok. Egy harmadik (coP lappár) irányban csak ritkán ész
lelni hasadást, de az akkor sem jó. 3) Keménység G—6'5. 4) Tömött- 
ség 2*5—2*9. 5) Szín rendesen fehér vagy világos sárga, veres, zöld; 
sötétebb szín vág}' a víztisztaság ritkábban fordulnak elő. 6) Kémiai 
összetételük szerint mindannyian aluminiumsilikátok valami monoxid 
elemmel, s ezek K Na Ca, melyek szerint aztán Kálium-Nátrium- 
Calcium földpátokat külömböztetünk meg. A Ca helyett Ba is lép fel 
és képez egy Bariumföldpátot (Iiialophan); mesterségesen Strontium- 
és Plumbumföldpát is kapható (Fouqué, M. Lévy). 7) Egyeznek a Föld
pátok előfordulási viszonyaikra nézve is, a mennyiben mindannyian 
társásványt képeznek az összetett kristályos kőzetek alkotásában. 
8) A végelváltozás eredményében is találkoznak, a mennyiben az 
mindegyiköknél Kaolin.

Földpátfajok felállításánál a kémiai összetétel szolgáltatván egyik alapot, 
ezen szempontból az egész csoportra nézve az jegyezhető meg, hogy az egyes
fajok között fokozatos átmenetek vannak. Ezen átmenetek kimutathatók a két 
általános alkatrészre a SiCX, és az AL,Os-ra nézve is, de a faj felállításnál fontos
ságot azon átmenetek nyernek, melyekből az tűnik ki, hogy a monoxid elemek 
alapján megkülömböztetett háromféle Föklpát: Káliumföldpát, Nátriumfoldpát, 
Calciumíoldpát egymásba ezen három elem szerint is képeznek átmenetet. Ebből 
kiindulva már több búvár (Sartoiíius v. AVaj.tkrshauskn, Sterry Hunt) adott kife
jezést azou nézetnek, hogy a sokféle Földpát néhány alapfajra vezethető vissza, me
lyek összekristályodván,egymásba átmenetet képeznek. Ezen felfogásnak Tschermak 
oly megalapítást és formulázást adott (1SG4), mely optikai és kristallografiai meg
erősítést is kapott. Szerinte a három alapfaj az Aclulár. az Álhit és az Anortliit, 
és ezeknek izomorf vegyüléséből keletkeznek a közbülső fajok fokozatosan. Hogy 
azonban bizonyos fokozatoknál némileg megállapodva kémiai szempontból egyes 
fajok legyenek megkülömböztetve, a legirányadóbb alkatrészek számbeli equi- 
distanciája, nem különben a tömött ség szerint az Ortoklasuál a K szerint 
4 sort; a Nátrium tol dpátn ál a Na szerint 2 sort; a Calciumfoldpátnál a Ca. 
szerint 4, és így összeseu 10 sort külömböztet meg.

Egészben véve a tömöttség számai is alkalmazkodnak, az a legsavdúsabb 
Káliumfoldpátnál a legkisebb, az Anorthitnál a legnagyobb. A végletek számai 
2*56—2*7G lévén, a kíilömbscg nem nagy és ezen tulajdonság a gyakorlatban 
ritkábban érvényesíthető, nemcsak azért, mivel tetemesebb mennyiség kiváu- 
tatik meg a határozáshoz, de mert a fizikai alkat szerint is égjük faj törnött- 
ségének számai a másikéba gyakran átnyúlnak.

A három alap-földpátfaj 10 sorozata Tschermak szerint.

A) Káliumföldpál (Ortoklas).
K.0 16—13% Tömöttség 2*56—2-57 
K„0 13—10 «
k;.o io— 7«
KaO 7— 4«

1. Aduldr sor
2. Amazontt sor
3. Pcrtlnt sor
4. J.oxoklas sor

2-57—2-58 
2-58—2-G0 
2-60—2-G1

B) Nálriumföldpát (Natriumplagioklas).
Na„0 12—100/o Tömöttség 2-G2—2-64 
NaŐO 10— 8«

5. Álhit sor 
G. 01 iffohhi.s sor 2-G4—2-6G
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0) Calciumföldpát (Calciumplagioklas).
7. And esi n sor 
S. Labradorét sor 
a. Bytownit sor 

10. Anortit sor

CaO 6—10° o Töiuöttség 2*66—2*69 
CaO 10—13«
CaO 13—17 «
CaO 17—20 «

Azonban az irányadó K, Na és Ca mellett változván a többi alkatrész 
is, a következő táblázatban megbízható elemzések többségének uyomáu azok 
határszámait is adom.

2-69—2-71
2-71— 2-7-1 
2/1—2*76

u

>

A 10 földpátsorozat összeállítása az irányadó elemek oxidjainak százalékos
határszámai szerint.

Na»0
1—2%
2— 4
4— 6 
6—8

12—10 
10— 8 

$—5
5— 3
3— 1 
2—0

A\0 CaO 670, 
67—61° a 
67—61 
67—65 
67—65 
69—66 
65—61 
60—54 
56—50 
52—47 
46—43.

ALÓ,
17—19°,,
17—19
17— 19 
19—20
18— 20 
21—21
24— 29
25— 30 
29—34 
32—37

1. Adulár
2. Amazouit
3. Perthit
4. Loxoklas
5. Albit
6. Oligoklas
7. Andesiu
S. Labradorit 
9. Bytownit 

10. Anortit

16—13% 
13—10 
10— 7 
7— 4 
0—1 
1—2 
2—1

0—1.5% 
0—1.5 
0—1.5 
1 — 1.5
0—1
2-6
6—10

10—13
13—17
17—20

2—1
1—0 
1—0

/

A Földpátok ezen 10 sorozata az olvadási fok, az olvadék minősége, 
valamint a lángfestési viselkedésnél fogva egymástól mikrokemiai módon is 
megkülönböztethetők (271. 1.) azon megjegyzéssel, hogy két szomszéd sorra 
nézve az eltérés nem lévén nagy, az eredmény mindig csak megközelítő, ellen
ben mentői távolabb eső sorról van szó, annál határozottabb.

A savak hatásának a kovasavdús Földpátok ellenállnak, míg a legbá- 
zosabb Anortit felbomlik, s ettől föl az Andesinig a sav behatása fokozatosan 
gyengül.

• : ?■-

* i.

f
Az olvadási lók a Földpátoknál nagy eltérést mutat, az általam meg

állapított eljárás szerint (203. 1.) a fok 0—5 között ingadoz, s ez a vegyalkat 
állandó kifejezése lévén, becses tulajdonságot nyújt az egyes fajok meghatáro
zásánál. Nem olvad az Anortit, mi társulva a K hiányához az I és II kísérlet
ben annak felismeréséhez elegendő. A táblázat (27S. 1.) olvadási rovata azt is 
mutatja, hogy a fokot kiválólag a Na szabályozza, mert fölfelé haladva általá
ban abban az arányban könnyebb az olvadás s így nagyobb olvadási számok 
tűnnek elő, a melyben erősebb a nátriuinláugfestés.

Fouqué és Michel Lévy platiua-tégelyben, Schloesing kemencében 
tettek kísérletet a Földpátok olvadását illetőleg oly magas hőfoknál, mely közel 
volt a platina olvadásához, s azt találták, hogy legkönnyebben olvad az Oligoklas 
(Andesin), azután a Labradorit, Albit, Ortoklas, Mikroklin, s legnehezebben az 
Anortit. A végletek tehát éppen azok, mint az én módszeremmel.

Az Ortoklasgyöngy kül- és belhólyagossága (280.1.) ugyanaz, mit a megol
vasztott közönséges Káliumfoldpát csiszolatánál nagyban láthatunk, vagy a mit 
az ilyen Földpátból készült porcellánzománcon nagyitóval szintén kivehetünk.

A lángfestésnél kiemelendő, hogy az Ortoklas egy maga bir azon tulaj
donsággal, hogy az I és II kísérletnél (278. 1.) Káliumot láttat, a Plagioklasok 
soha; ez tehát egy új és absolut értékű módszer ezen kérdés eldöntésére, 
melyre nézve a mikroskop feleletet sok esetben nem adhat. — A nagy Nátrium-

■ *
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láng Kálium nélkül (az I, II kísérletben) Nátriumplagioklasra —; kevesebb 
Nátrium (Kálium nélkül az I, II kísérletben), de a HC1 oldatban Calciumláng- 
festéssel Calciumplagioklasra utal általában.

A kémiai összetételen kívül az alak és az optikai tulajdonságok is foly
nak be a fajmegállapításra és így az alak a vegy és az optikai viselkedés alapján 
vannak a Földpátcsoport egyes tagjai különválasztva. Az alak szerint vannak 
monoklin és triklin Füldpátok.

A monoklin Földpátokhoz van véve az Ortoklas (Káliumtóldpát), a 
Nátrium Ortoklas (Nátriurakáliumföldpát) és a Hialophau (Báriumföldpát). 
A triklin Földpátokhoz számíttatik a Mikroklin és Anortoklas (Káliumnátrium- 
földpát); Albit (Nátriumföldpát), Anortit (Calciumföldpát), s ezek között mint 
közbülső alfajok (Na Ca vagy Ca Na Földpátok) Oligoklas, Andesin, Labradorit.

A Földpátok e szerint úgy foghatók fel, mint egy izodimorf csoport. 
A Káliumíoldpát K A1 Si3 0H és a Nátriumföldpát Na A1 Si3 0K dimorfok, és így 
részben monoklinok, részben triklinek; a Calciumföldpát Ca Al^ SL, 0R eddig 
•csak mint triklin ismeretes. Az illető monoklin és triklin Földpátok izomorfok.

s

=

a) Monoklin Földpátok,

313. ORTOKLAS. Kalinálronalinnitisilikát. (Közönséges Föld- 
pát, Feldspath, Kalifeldspath, Felsit, Adular, Eisspatk, Pegmatolitli, 
Leelit, Amazbnenstein, Mond-Sonnenstein, Sanidin).

Monoklin, a : b : c = 0*65851 : 1 : 0*55538 : fi (a ferde szög) 
63° 53' 4G"=001 A 100. oP (P), ooP (T és I) 118° 50', Poo (o:) 
65° 47', 2Poo (n) 90°, 2Poo (y) 35° 12', P (o).

A kristályok részint rombos kinézésű kurta Oszlopok, ha coP, ré
szint vastag táblák, ha oopoo, részint hatoldalú kurta Oszlopok, ha 
coP és oopoo, részint épszögü Oszlopok, ha oP és oopoo uralkodnak.

Nehány gyakoribb összalaklat :

i

rOr 
t t'y'

TI: Il Tik l \ i3/ M T\ l MT t I
i /N:
I

\

49S.497.494. 495. 496.

494. ábra. coP, Poo, oP. Gyakran az Aduláron; x gyakran szintesen 
rovátkolt, azon élszöge, melyet P-vel képez 129° 43'.

495. ábra. Ugyanaz az Aduláron, oP és a Hemidóma egyenlő fokban
kiképződve.

496. ábra. ooP, ooPoo (M), ooPoo (k), P (o).
497. ábra. oopoo, ooP, oP, 2Poo, ooP3 (z). A Gránit és Porpliir beu- 

nőtt kristályain gyakori. Csaknem ugyauez a 143. ábra 77.1., de máskép fordítva,
498. ábra. ooPcc, ooP, oP, 2Poo, Poo, 2Foo (n). P: w=135° 3l.V,
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.gyanefdeS'.uL^’ ~P- 2P~- 2S~- G^ori. A 144. ábrában (77. ].)■

... . Ikerképzödések gjTakoriak, s az különösen a következő három
törvény szerint történik :.. i

Irii

y \

M

499.

a) Az ikersík a oP 500. ábra: de így nőnek össze a 495. alakok is. 
Mancbaclvi törvény (De Drée. Haüy).

P) Az ikersík a 2Pc^o egyik lapja 501. ábra. Ezen ikerképzödés ismét
lődése által szép kettős ikrek jönnek létre 502. ábra. Ezt a bavenói szép pél
dányokon észlelték először, s azért a bavenói törvénynek is mondják; de az 
Adulár rombos vagy hatoldalú oszlopdad kristályain is ki van fejlődve.

y) Az ikertengely a főtengely. Ez a legközönségesebb eset, s különösen 
a Gránit és Porphir táblás vágj' oszlopos kristályain mutatkozik. Legismere
tesebbek a karlsbadiak. lionnét a törvényt a karhbadi ikrek törvényének is 
szokás mondani. 503. ábra. (20G. ábra, 9S. lap.)

Kristályok egyesen bennöve vág}7 fennőve többnyire csoportosan. 
Vaskosan; hasadó vagy’ szemcsés; olykor durván leveles.

Igen jól hasad oP, valamint kevésbbé a ferdeátló s ritka esetben, 
de akkor is roszúl ooP irányában s legtöbbször csak az egyik lappár 
szerint. Tör : kagylós — egyenetlen — szálkás.

K : 6. Töm : 2.597. Üvegfény. oP lapon gyakran gyöngyfény. 
Fehér; gyakran szürke, vereses, zöldes. Átlátszó — áttetsző. Van 
színjátszó is.

Optikailag —; és a Bx0 J_ oopoo. Tengelysík rendesen J_ ooPoo, oly
kor ||; az előbbi elváltozik a hő emelkedéssel az utóbbiba.

Az Adulár és Sanidin viszonyai táblázatosán vannak kimutatva (191.1.).
(KNa), AL Si* Sí* 01G=K20, A1A, 6SiO<,

Az Orthoklas négy sorának (4*39. h) kitüntetésére, a vcgyelemzés alap 
ján a K szerint fölül lefelé, a Na szerint alul fölfelé rendezve, a következő- 
példák szolgálhatnak.

|
j

. ■' *

!

1. Adulár-sor. K20 1G—13<yo. — Olvadás 3.
1. Elméleti Káliumföldpát volna (Tscjiehmak). — 2. Adulár egy érctelérböl Sel- 

mecröl (Biscjiof). — 3. Adulár Pfitsch, Tirol. (Tschekmak). — 4*. Adulár Gottliard, Svájc, 
(Abich). Gránitból.

<|i

.* Töm:Alfiz Si02
18.5 64-.02
18.o G4*.o
18.« G4.5
17.07 Gő.cp

NanO Kfi CaO MyO Fe.,Oz 
16.o 0 001 0

2 0.7C 15.43 0.78 0.31
3 1.3 14-.8 0.3 o
4- 1.01 13.99 1.34 0

0.53
.! ‘ 2*573

2-57G
0r o

j
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2. Amazunil-sor. K.,0 J3—10°/o. — Olvadás 3—4.
1. Aruazonkö Szibéria, kristúlytöredók. (Auícu). — 2. Zöld Mikrolin Bodemnais. 

(Potyka). — :í. Sanidin. Eiolit Quarctrackitból. Gcletnekivölgy (Kötenger) Selmec. (Hauer),

Nafi Kfi CaO MgO Fefiz ALÓ., Si02
17.89
3 9.78
1 S.84

05.32
03.12
00.57.

0.O9 0.3U
0.13 1.51
0.12 O

2.81
2.U
2.37

3 3.05
32.57 
11.30

0.1U
O.CG
0.OG

1
o

3
-

3. Perthil-sor. K20 JO—7<>/o. — Olvadás 4.
1. Sanidin. Trachitból. Drachenfcls Siebengcbirge Rajna. (Rammklsberg). — 

2. Sanidin. Trachitból. Epomeo hegy Ischia sziget. Nápoly mellett (Ahicji). ~ 3. Yel
lowstone (Drake).

-

-

Nafi Kfi CaO MgO Fefiz ALOz Si02
1 S.53 65.87

1.20 0.81 17.50 00.73
---- - 19.08 05.PC

Töm : 
2*60 :1 3.42

2 4-.10
3 4.99

10.32
8.27
8.31

0.390.95 
3 .32
0.C3 2*5S

1

4. Loccoklas-sor. lífi 7—4%. — Olvadás 4—5.
1. Ortoklas Ziikon Sienitböl. Norvégia. — (Scheerer). — 2. Sanidin. Langcn- 

berg. Siebengebirge. Tracliit Kongloinerátból. (Schnabel.) — 3. Loxoklas (ortoklastos). 
(Ludwig E.) — 4. Nátrium ortoklas Pantellaria, Bagno d’acqua (Förstneh).

Na fi Kfi CaO MgO Fefiz Alfiz Si 0» Töm:
0.31 19.17 06.03

00.33
66,2*

9.54 19.24 60.ue 2*59.

A lángban Kálium látszik Gipsz nélkül az I és II kísérletben, mi által 
eltér a Plagioklasoktól. A normál Ortoklas (Gránitból sat.) az olvadásnál kül- 
hólyagos (280. 1.); kivételt tesz a Káliumfoldpát üveges állapotban (Sanidin): 
ez egy a hőség utólagos behatása által történt módosulat, s a mely fokban az 
gyengébb vagy erősebb volt, a külhólyagok is nagyobb vagy7 kisebb mennyiség
ben vagy7 néha éppen nem tűnnek elő. Részletes megkülömböztetés a táblázat 
(27S, 279. 1.) rovatos számai szerint történik. — Sósav 24 órai behatás után 
csak kevés Nátriumot húz ki, miről az oldat láugfestése által nyerünk tudomást.

Féleségei: Közönséges Foldj iát, kevéssé áttetsző, sokféle színű, a legtöbb 
Gránitnak, Gneisz, Sienit- és Porpliiruak elegyrrésze. Csehország (Ivarlsbad, 
Elbogen); Szilézia (Lomuitz); Piemont (Baveno); Norvégia (Arendal); Elba. — 
Igen elterjedt. — Adui ár, Jégpdt, átlátszó, fényes, színtelen vagy világos kristá
lyok. Mint Adulár a Gránit- és Gneiszetekben vagy űrökben. (Svájci Alpok); 
mint Jégpát Amphibollal Vezuvou. — Üveges Földpát, átlátszó, tisztáu üveg- 
fényű, tele finom hosszúkás repedésekkel, melyek szaporodtával csaknem ros- ' 
tos szövetet vesz fel. Találni Tracliit s egyéb vulkáni kőzetben. A Trncliitban 
előfordulót Sanidinnck, a vezuvit Rhiakolitnak is nevezik. — Amazonkő, zöld, 
ritkább, s gyűrűbe is foglalják. Des Cloizeaux szerint az Amazonkövek között 
vannak olyanok is, melyek optikailag mint Plagioklas viselkednek, és így a 
triklin Földpátoklioz veendők (Mikroklin). Holdkő (Mondstein, áttetsző, csi-

6.83 
7.32

2 7.50
3 7.03

1 0.2U
0.70
0.99
3 .11

0.96
0.<j2
4.57
5.45

0.52 19.02
20.29

4 0
0.22
O.ll

0



I.

444 VI. OXIGENSÓK (270—$20).

• szólva foliór-kékes csillogást mutat. (Ceylon; Grönlaud). Ritka. — Napko, 
áttetsző; benne veres (Göfchit) pikkelyek vannak. Szibéria. Ritkaság — Pertíiit 
(Perth, Canada) kúsveres aventuriuos féleség, mely Ortoklas (veres) és Albit 
(fehér) egymással váltakozó lemezeiből áll. — Mikroklin színjátszó féleség, az 
épátlós Véglapon kékes (Fredriksvám Norvégia).

Minden Földpát között ez a legelterjedtebb.
Elváltozásai- sokfélék: vulkáni oxhalátioknál a kénsav eltolja a kova

savat és Aluuitot képez. Alakjában előfordul Steatit. Chlorit, Kaolin, Litlio- 
ruarga, Csillám, Laumontit (Albit alakjában is); továbbá Kassiterit, Calcit. 
(249. 1.)

314. HIALOPHAN. Baritkálitimbisilikát. (Baritfoldpál.) Monoklin; alakja 
mint az Ortoklasé. Vaskos. Kém : 6—6*5. Töm : 2*805. Átlátszó, áttetsző. Üveg
fény, vagy mint az Aduláré. Színtelen, fehér, húsveres. Opt: —. Teng. sík és 
Bx0 _L od?00- Bx<, f\ c=—69° 26'. Az extinkcio tehát ooPoo-re hajlik vágj* 
4-5—6° a bíc élre. Disperzio szintes. — BaO, K..O, 2A1.0.., 8SiO„. Izomorf 
Or tok lássál. BaO 16*4, K2010*1 Na^O 0*5, AloO$ő'$ Si0.2 51 -(J MgO 0*S, CaO 0-S, 
H»0 0*5. (Binuen, Uhrlaub.) Néha S03. — Olvadása 3 (Szabó). Lángot festi 
kevés Na és K-ra Gipsz uélkül is. Savak uem bántják. — Wallis, Biuuenthal, 
Dolomitban: Barit, zöld Turmalin, Csillám, Realgar, Dufrénoysit, Sphalerit tár- 
saságában legfölebb 3 vonalnyi feuuőtt kristályokban. — Svédhon Jakobsberg 
Wermland maugáubányábau Mészkőben Maugánepidottal s úgj* uéz ki miut 
húsveres közönséges Ortoklas; ugj'auott vaskos félesége is van.

fi) Triklin Földpátok.
315. MIKROKLIN. Triklin, az Ortoklashoz közel áll szögben 

és küllemben: a b c szög = körülbelül 80° 30'. Ikrek egészen mint 
az Ortoklasnál: de nem hiányzanak polisintetes összenövések Albit 
és Periklin törvény szerint; amahhoz tartozó finom rovatok észlelhe
tők a oP lapon, s ezeknek két rendszere a finom lemezek két sorát 
szolgáltatja csaknem keresztállásban egymással, mi a oP vékony 
csiszolatán polárfényben a sajátságos rácsszerkezetet idézi elő. Egyes 
kristályok ikerképződés nélkül igen ritkák. Vaskos hasadó, szemcsés 
tömeg. Fehér, világossárga, veres, zöld.

iM
Natriumortoklas. Optik: —. Teng. sík csaknem _J_ (82°—83°) b . Bx0 

hajlású 15° 26' függélyhez b-re. Disperzio q < v Bx0 körül. Extinkciószög 
c-n 4-15° 30'; b-n 5—6° (447. ábra).

^Íallard és MiCHEL Lévy a Mikroklint és Ortoklast lényegesen 
tartozónak tekintik, azt tartván, hogy az Ortoklas optikai sajátságai a Mikro- 
klinból vezethetők le, azáltal, hogy a Mikroklin submikroskopos hemitrop 
lemezei az Albit és Periklin törvények szerint vannak halmazodva.

Kémiai viselkedés szerint nem válik el az Ortoklastól. Üveges féleség 
(Sanidin) eddig nem ismeretes. KAlSi30H (Káliummikroklin) és (KNa) AlSi308 
(Kálium-Nátriummikrokliu).

Előfordul közönségesen kristályokban vágj' hasadó tömegekben főleg 
grániterekben; külsőleg az Ortoklastól nem különböztethető meg, csak, az 
optikai tulajdonságok döntik el a kérdést. Az ú. n. avouturinföldpát nagj* részé 
ide tartozik.

össze-

i

Arkansas Magnet Cove kristályok csakuem tisztán Mikroklin ; úgy sziutén 
a szép zöld Amazonkő kristályok Uraiból és Coloradoból (Pike’s Peak). Clies- 
•terlit Földpát is Mikroklin.

j
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Anortoklas triklin Földpát, melynél a hasadásszög 90° körül igen közel 
van. Hasonló a közönséges Földpátkoz. Kémiai összetételében van annyiból 
eltérés, hogy a Na mennyisége felülmúlja a Káliumét (NaK)AlSi30H. Ca is van 
csekély mennyiségben. Ezen NaK triklin Földpátokat Pantcllaria andesitlávái- 
ban fedezte fel Fürstnep. (elemzés az Ortoklások között); később oda számí
tották Göttinga mellett a Bazaltban levő Sanidint; Clirístiania mellett a Bomb- 
porfir, TeneriíTa, Yellowstone Obsidian sziklán Riolit Jithofizái Földpátját sat..

Albit-Anorthit sorozat.
Az Albit és Anorthit két izomorf faj, melyek egymással keveredhetnek 

és a közbülső fajoknak adnak létet általában ezen formula szerint Ab» Anm. 
Így lesz:

Ab0 Au,—Ab.. Au,
AbyAn,—AbjAn,
A b, Au,—Ab, Au.,
Ab,Aur—Ab,Anö.

Hasonló arány vau a kémiai összetétel táblázatában is kifejezve.
Ez azonban csak tisztán az alkatrészek arányát akarja kimondani és nem 

szórul-szóra az Albit vagy Ortoklas jelenlétet például a Na és K tartalmú 
Bytownitban. Ezt a viselkedés a HC1 sav iránt világosítja fel, a mennyiben 
ezen sav sem az Albitot, sem az Ortoklast nem támadja meg, és még is a 
Bytownit HC1 oldata nemcsak a Ca, hanem a Na és K jelenlétét is közvetlenül 
elárulja; ellenben az Oligoklas néha több percentet tevő Ca tartalmát a HC1 
sav közvetlenül nem mutatja ki; a Ca benne van mint Anorthit arányú, de 
nem mint Anorthit tulajdonságú anyag. Az Albit és Auorthit azonosságának a 
közbülső (keverék) fajokban a kémiai viselkedés ellene mond.

Kristályodási viszonyok. Ámbár közel állanak az Orthoklaslioz az élszö
gek tekintetében, a legszembeszököbb eltérés a P és M lapok, mi ugyanaz 
mint a hasadási lapok élszögénél lordul elő: ez az Ortoklasnál 90°; az Albit- 
nál 86° 24', az egyik és 93° 36' a másik oldalon; az Anorthitnál $5n 50' az 
egyik és 94° 10' a másik oldalon.

Az átmenet látható a be szögre nézve: Albit 86° 24'; Oligoklas 86° 8';. 
Audesin 86° 14'; Labradorit 86° 4'.

Van a y tengelyszögben is változás, mi 8S° az Albitnál, közel 90° az 
Oligoklas és Andesinuél és 91° az Anorthitnál.

Ikerképzödés. A Plagioklas foldpátok szintén képeznek ikreket a haris- 
budi, havenoi és manébaclii törvény szerint csakúgy mint az Ortoklas; de álta
lánosabb az ikerképződés az Álhit törvény szerint, midőn az ikerlap a oopoo 
(211. ábra), s ez rendesen polisintetés, vagy is számtalanszor ismétlődik 
(212.' ábra) s az által a oP lapon finom rovátkok képződnek, ez a plagioklas- 
íoldpátok oly jellemző ikerrovátkossága. Van más ikerképzödés is: a pcriklin 
törvény szerint, midőn az ikertengely a nagyátló b; polisintetosen kifejlődve 
más sorát adja a finom rovatoknak, a melyek a kisátlós Véglapon M tűnnek elő.

Rombos metszet. A porikliues ikreknél az összenövési lap egy oly sík, 
mely a kristályon úgy megy keresztül, hogy metszetei a prizmalapokkal és a 
kisátlós véglappal egyenlő szöget képeznek; annak helyzete és következésképen 
a kisátlósvéglapon mutatkozó rovatok iránya rögtön változik, a mint a y szög 
megmásul. Általában mondhatni, hogy ezen sík közel II oP-vel, de a plagioklas. 
sorozat végtagjainál az Albit és Anorthitnál a melléktengelyek által bezárt 
szög 7 jelentékenyen tér el. Ha ugyanis ezen két Földpát az optikai tulajdon
ságoknál említett állításba hozatik (őOG. ábra), úgy hogy a tompa PM él a. 
nézőtől jobbra, a oP Véglap előre jobbra dűlve foglaljon helyet, akkor a mellső-

Oligoklas... . 
Audesin 
Labradorit 
Bytownit ...
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jobb kristillyuegyoílbcn a két mellékteugely által bezárt szőj,' (y) az Albituál 
kisebb (87 51 ), az Auorthituál nagyobb mint egy derékszög (í»l° 12'). Ezen 
említett szögért ékeknek külömbsége, illetőleg fokozatos átmenete a Plngioklas 
sgyes tagjainál az Albittol az Anortliitig szorosan összefügg a Periklin-ikrek 
íkerösszenövési sík fekvésével. A b tengelyen keresztülvezetve gondolt szám
talan sík közül csak egy vau, melynek az a sajátsága, hogy a balra eső oldalas 
\ <^glap es a bal prizmalap ugyanazt a szöget képezze egymással, mint a jobbra 
eső M, a jobb prizmalappal /. Ezen sík a <;rombos metszet". A periklines 
ikerkepzest ez szabályozza.

504. ábra a rombos metszet az Albitban; 000. ábra ugyanaz az Anor- 
thitban. A «Iíombos metszet* szöge a PM éllel a plagioklasoknal a kö
vetkező.

Al bitnál ... 4-22° egész 4-20°Ab

| Ab..,An, 
1 Ab,An,Oligoklas-Albitnál 4-20° egész 4-1^°

Ab,. An, 
Ab._, An, 4- 0C egész 4-31a°Oligoklasnáib ••.

00 4.i
Ab., Au.. 4- 1c 
Ab, Au3 0°
Ab, An, — 1° egész — 2°

Andesinuél...

(jM.......
V 7

[ Ab3 An4 
Ab, Au., — í>° egész —10° 

l Ab’, An:
Labradorit...
Bytowuituái

—15° egész —17°Anortitnál........... An
i

000.•tl *

■v.' és azOptikai karakter. Vau fokozatos átmeués a legkisebb rugalom 
optikai tengelysík helyzete között is az Álhittől az Anorthit felé, mi különösen 

.jól mutatható ki az extiukció szögben a P és az M lapon, melyeket hasítás 
által az átlátszó Földpátokból kaphatni.

Ha Des Cloizeaux és Tschermak indítványára minden Plagioklaskristályt 
úgy állítunk fel, (000. ábra) hogy a prizmalapok zónája függélyesen álljon, a 
oP előre és egyszersmind jobbra hajoljon, úgy hogy a tompa PM él a nézőtől 
jobbra essék, az oldalas Véglap pedig feléje irányulva legyen; akkor minden 
kristálynál egy-egy felső és egy alsó bázis és egy jobb és egy bal oldalas Veg- 
lapot lehet megktilömböztetui.

A felső Véglapja a bázisnak liatároltatik jobbról a tompa PM él által, 
balról az éles PM él által, elől pedig a Prizmának vele képezett két éle által. 
A jobbdolali oldalas Véglap határai fent a tompa, lent a hegyes PM él, elől a 
jobb mellső, hátul a bal hátsó prizmalap éle. Minden adat, mely az extiukció 
sík fekvésére vonatkozik, az említett két lapot az imént előadott állításban téte
lezi fel. A főrezgési síkok szöge a P lapon (4-) pozitívvel jelöltetik, ha körül - 
•bellii a jobb prizmalap felső élének irányában mint a a halad, (—) negatív-

J

j

1j
/■ *

r
v'rr
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val, lia ellenkezőleg iránya bb a bal prizmalap felső 
♦élének irányát közelíti meg.

Az M lapon az y lap tompítja a romboidlap he
gyesebb szögeit. Ha az extiukció sík közel az y lap 
élével hasonló irányú, akkor pozitív a szög cc (4-), ha 
pedig ellenkező, negatív dd (—).

Schuster az alanti táblázatban állítja össze az ex
tiukció szögértékeit a P és az M lapon a Plagiokla- 

. sokra nézve az Álhittől kezdve le az Anorthitig, az ott 
említett lelőhelyek Földpátjaira nézve. Teljesség okáért 

•ezen sorozat elébe teszem az Ortoklas és Mikrokliu szám- 
•értékeit is.

Ezen táblázatból kitűnik, hogy az extiukció szöge 
a P és az M lapon mindig kisebb lesz (illetőleg mindig 
nagyobb negatív értéket vesz fel), a mint a Plagioklas 
sorozat legbázosabb tagja felé lemegyünk; ellenben na
gyobbodik, a mint a sorozat savasabb tagja felé emelke
dünk. Ezen fokozatos átmenet az extiukciót illetőleg tel
jes üsszhangzatbau van a Földpátsorozat fokozatos vál
tozásával a kémiai alkatra uézve is.

506. ábra. 
Plagioklas, 

az extinkció 
magyarázására.

Extinkciószögek a P és az M lapon.
M.P.

0°0 -tói 5°
0 -tói 16° 1

4-4°5r-tól +3°54'-igl

+3°:j4'-tól +3°.u»'-ig|

Kálium- Ortoklas ...................
Földpát Mikrokliu.. ............

Albit Dauphiuée,
Tourné, Svájci 

j Fuscli, Schmiru sat.
Silböle Finnland. ...;-plo° -tói -4-10°
St. Viucenz, Stiria

_ Sobboth, Wilmiugton j-Hl^'-tól 4-ll°13' 
... ...;4-90tí' -tói 

... +7°

0°-tól 18°

-f 20°-töl -f-15°33'-ig 
4-17°54f +17°Zö'-ig

Albit

Oligoklas- 
Albit-f2c45'

-f 2°29'-tól 4-2°<>.V
4-2°r>' -tói -H°32' 
+2° -tói -pl°
+ l°21#-tól 4-1°
4-2° -tói 0J
4-1° -tói 0°

4°54'Ittorby .
Arcudal ...
Tvedestrand................ 4-5°
Tilasiwuori Fiuulaud 4-5° 
Plagioklas, cgiptomi. . 4-3° 
Kimito..........

-tói 4- 4C 
-tói -f- 2°Oligoklas
-tói 4- 1°

0°
Cháteau, Riclier Canada —5°4'
Fréjus (Esterei)........... —2°
St. Raphael, Dep. 

du Var . ...

—1° -tói—3°
-tói — 5°

—4°30' -tói — 8° és 
—10° -tói —12°

Audesin—1° -tói — 3°(»'

-40 _tól —50
—5C12' -tói — r>°24'

, Ojamo (Lojo)........... ! 15° -tói —17°
Labrador _____ . ... 17° -tói —1$°30'
Voipersdorf ...
Naroédal ..........

Labradorit
—lio .tói—17°30#: 
—14°30'-tól —20°

—25°30'-tól —31° 
—28° -tói —32°Bytownit

--24022'-tól —29°7' I 
—2G°35'

Plagioklas (Eukrit)
Rádmanson................ j—34°3<V
Lepolita Lojo........... |—35°
Bjeráá, Höjden .. _.H_^-0
Vezúv, Permeda ... |,

-tói —10° 
.tói —43°

AnortliitI—34° -tói 42° l

i
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i uS>;*n0ezeu viszonyok külön is vannak kitüntetve rajzban: 507. ábra a 
F lapon, 506. abra az M lapon a megillető ± karakterrel.

507. 508.

316. ALB1T. Nátronaluminsilikál. (Periklin, Tetartin, Nátron- 
földspát, Nátriumplagioklas.) Triklin; a: b: c=0*63347 :1 : 0*55771 ; 
ű = 94° 3'. .3=116° 28', r=88° 82/V. A kristályok (ooPoo uralko

dása által) rendezen táblásak s hasonlítanak 
általában az Ortoklas alakjaihoz. (Plagioklas 
szög 445. 1.). 509. ábra egyes, 510. iker
kristály a oP lap szerint összenőve. ('147. 
útira szintén egyes kristály.)

Ikrek gyakoriak, mi magát az ikerrovátkok által vaskos példá
nyokon is gyakran elárulja. Vaskos; szemcsés, héjas, szálas, néha 
csaknem tömött. Igen jól hasad oP, kevésbbe kisátló, roszul ooP' 
irányban. Tör : egyenetlen.

K : 6—7; rideg. Töm : 2*62—2*64. Üveg-, hasadáson gyöngy
fény. Fehér; néha kékes, szürke, vereses, zöldes, oP lapokon olykor 
kis színjátékot mutat.

Optikailag -f. Tengelysík J_ Bxa-hoz; hajlik 100—102° c tengelyhez a 
bjc hegyes éles. (191. 1.) Disperzio Bxa-ra nézve Q <Lv\ hajolt is, szintes is j. 
Bx0-ra (j ;> v, hajolt, keresztezett. Az optikai tengelyek szöge a hőemelkedéssel 
csak keveset változik: 2° 50', kezdve 21*5° C fel 170*8° C fokig. Tengelyszög. 
2Ha.v.=80°-tól 84°; 2Ho.v.=106°-tól 109°.

NaAlSio08=Na20, A120?>, 6Si02.

i» •
i •'

509. 510.

í 1I
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AWit-.sor. Na.,012—10%. (140. 1.) — Olvadás 1—5. Rendezve a Na sze
rint fölül lefelé, a K szerint alul fölfelé.

I. Elméleti Mbit (Tsciiehmak). Töm : 2'02 volna a számítás szerint. — 2. Mbit 
Arendal, veres fehér kristály. Töm : 2*01 Rosk G. — 3. Periklin Pfitsch Tirol. Kristály 
HiDEGii.Töm : 2*02 Tsciiehmak. — 4. Fehér Albit. Laachersee. Töm : 2*C3. Tsciiehmak.

Xu.,0 KnO CaO
1 11.8 0 0
2 11.27 0 0.Ű8 0
3 11.04 0
4 10.2 O.o O.o 0 0

A lángban kitűnik magas nátrium-tartalma által, egyesülve Földpátokra 
nézve nagyobb olvadási fokkal (4—5), valamint káliumszegénységével. A rész
letes megkülönböztetést a táblázat (278, 271). 1.) rovatos számai mutatják.

Albit leginkább csak fen nőtt kristályokban találkozik, kőzet-elegyrészt a 
legritkább esetben képez; a mit a régibb petrografok a kőzetekben Albitnak 
mondottak, csaknem kivétel nélkül Oligoklasnak bizonyult be. Periklinnek a 
leliér kristályokat mondják az Alpok Chloritpalajából; ezek sajátsága, bog}' a 
h tengely irányában vaunak megnyúlva. Gömörmegye Nadabula Chalibiion. 
Tirol Pfítschthal, Schmirn. Salzburg Rauris,. Svájc. Sz. Gotthard. Dauphiné 
bourg d’Oisans, Hoc tourné. Arendal. Egyesült Államokban. (Penusilvania, Colorado 
Maine sat.) Canada.

Elváltozások mint az Ortoklasnál.

317. OLIGOKLAS. NátronmészdhiminsikáL Triklin; a : b : 
c=0-63206 : I : 0-55229; a=93° 4Vs'; ^=116° 2272'; r=90° 4VV. 
Kristályok ritkák s Álhitéhez hasonlítnak, úgy szintén az ikrek is. 
oP . oopcx>=8G° 45'; coP' : oo'P közel 120°. Vaskosan leveles, szem
csés, tömött. -Jól hasad oP és kisátló irányban, roszul ooP' szerint. 
A oP hasadáslapok gyakran rovátkosak. Tör : kagylós — egyenetlen.

K : G—7. Tőin : 2*65—2-G7. Nem tiszta üvegfény. Sárgás, szür
kés, vereses, fehér. Áttetsző.

Optikai tulajdonságai emlittettek -146. lapon.

| £; 11; Ik 8;J-«*a i-« ha *-* m-
A nátronmészplagioklasok általános formulája.

MgO Fc»Oz ALÓs SiO.,
19.o öS.o 

0.2s J 9.oy 68.40
19.53 6S.||
20.8 66.9.

0 0

0.03 t)0.32

0. Oligoklas-sor. Na„0 10—$% (440. 1.) — Olvadás I—5. Rendezve az 
elemzések a Na szerint fölül lefelé, a IC szerint alul fölfelé.

1. Oligoklas. Hadclam. Connecticut, Smith és Bnusn. — 2. Hitterö. Norvégia. 
Töm : 2'C4. Tsciiehmak. — 3. Ytterbv, Svédbon. Gránitban. Berzelius. — 4. Oligoklas 
szemek, kiszedve Tracliitból. Röttchen.- Siebcngebirge. Botbe.

CaO
2.io

XaO ICO
1 lO.o
2 9.7 0.8
3 8.00 1.05
4 8.13 1.34

SiO.MgO Fc.0. A/,0,
21.00
22.0 
23.60
22.14

64.250.50 0 0
2.8 64.30.4 0

62.70
63.10.

4.öo
2.07

0.02
0.C5

0.7O
2.51

29Szabó József. ÁsTHnytnu.
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í
A lángban Álhitként viselkedik; de a kőzetek elegyrésze gyanánt elő

forduló Nátriumplagioklast bízvást vehetni Oligoklasnak. Kálium nélkül eddig 
nem találtam, míg Albitot gyakran. Nátriumtartalma kisebb, s az Állattal 
szemben vizsgálva e különbség kitűnik (táblázat 278. 270. 1.). Sósav 2-t óra 
után valamivel több Nátriumot húz ki mint az Albitból, de külömben nem 
támadja meg.

i

)

1

Kristályos kőzetek elegyrészét gyakran képezi, olykor a Föld}) át ok közül 
egy maga, de többször Ortoklaszszal együtt. Gránit, Sienit, Porphir, Tracliitsat. 
jS'apkó vagy Aventurin Oligoklas sajátságos sárgás — veres színű csillogással 
kiválókig a hasadás lapokon. Ezt Hematit bennött táblás mikrolitjai okozzák. — 
Holdkő fehéres opálozó féleség.

Elváltozik Kaolinra, Natrolitra. Könnyebben maliik mint az Ortoklas, s 
ha mind a kettő meg van ugyanazon kőzetben, egymástól ezen külömbség 
által is megkülömböztetlietők.

318. ANDESIN. Nátronmészaluminsüikál. Triklin: a : b : 
c=0*63556 : 1: 0*55206; «=93°223/4'; ,?=1 IG^SVs'; r=89°58W. 
Kristályzata mint Álhité. Hasad ugyanazon két irányban, de a lapok 
fölülete egyenetlenebb, s az élek tompábbak; a harmadik irány is 
említtetik. Vaskos, leveles, szemcsés, tömött.

• s

K : 5—6. Töm: 2*68—2*69. Nem tiszta üvegfény. Fehér, szürke, 
zöldes, sárgás, testszínü.

Optikai tulajdonságai említettek 44b. lapon.

7. Andesit'Hor. CaO 6—10%. — Olvadás 3—4. Rendezve az elemzések 
a Na és K szerint fölül lefelé; a Ca szerint alul fölfelé.

1. Andesin Marmato. Dioritporpliirból. RammelsbErg. — 2. Plngioklas Ecuador 
Quito, Mojanda vulkán Quarcandesitjéből. Töm : 2*6. Rath. — 3. Színjátszó Földpát. 
Ojamo, Finland. Bonsdorff. — 4. Földpát. Tonalitból. Rath. — 5. Földpát. Tracliit- 
ból. Rf.csk. Hauek.

r v:v

SíOa
bO.aa
00.48 
57.75
56.70
55.ű3 H.,01.07.

Lángkisérletekben (278, 279.1.) eltér a Nútriumplagioklasoktól csekélyebb 
nátriumtartalma és esetenkint nehezebb olvadása által. A többi Calciumpla- 
gioklastól legbiztosabb az olvadás foka által külömböztetni meg, ez 
illető rovatból kitűnik, legnagyobb az Andesiunél s aztán kisebb lesz, míg az 
Anorthitnál = 0. Sósav már hat reá, és az oldatban nemcsak Na, hanem, noha 
csak gyengén, Ca és K viugfestést is észlelhetni.

Kristályos kőzetekben gyakoribb elegyrész, mint bármely más Plngioklas, 
különösen Trachitokban, melyek először az Andes hegyláncból lévén megismer
tetve, azon Trachit maga Audesitnak, s a belőle kikerült ezen sorú Calciuiu- 
plagioklas Andesinnak neveztetett el. Azonban régibb kristályos kőzetekben: 
Sienit, Porphir, Tonalit, Gabbró sat. is előfordul.

319. LABRADORT!. MésznátroaahmvisilikáL. Triklin; mé
retei mint a többi keverékplagioklasé, de eléggé pontosan nem ismere
tesek.

Xa.fi Kfi CaO MffO Fefi3 Alfi3
0.84 6.87 0.14 0
0.08 7.25 0

8.48
4* 6.10 0.34 8.50 0
5 5.08 1.01 9.70 0

* I 25.oi
25.35
26.15
28.48
26.74

1 7.74
2 7.28
3 6.25

I ■ 0
00 O.oo

0
0

Jl
miként az

I
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451FÖLDPÁTCSOPORT (313—320).

Ikrek mint Alhitnál. Bennőtt kristályok : vaskos leveles, szem
csés, tömött. Jól hasad oP, kevésbbé kisátló irányban, a hasadáslapok 
rendesen rovátkosak. Az élszögek 86° és 04°.

K : 5—G. Töm : 2*70—2*72. Többé-kevésbbé tiszta üvegfény. 
Szürke, barna, zöldes, néha színtelen, néha üveges; rendesen szín
játékot mutat. — Széleken áttetsző.

Optikai tulajdonságai ősszelíasonlítólag einlíttettek -416. lapon.
Vcgyalkata a Nátronmészplagioklasok (317. Oligoklasnál) 449. 1.) formu

lájában mint Nátrium és Calciumföldpát izomorf keveréke talál kifejezést.

S. Labradorit-xor. CaO 10—13%. — Olvadás 2—3. Az elemzések ren
dezve a Na és K szerint fölül lefelé; a Ca szerint alul fölfelé.

1. Labradorit szinj&tezó. Tschermak. — 2. Gabbro, Neurode, Szilézia, kékes 
fehér. Rath. — :í. Quarctracliit. Hajtó Nagyág, Ny. Erdély. Töm : 2*7. Doelter. — 
4 Etna Máskai i. sárgás szürkés. Waltersiiausen.

XanO K.,0 CaO
1 5.o
2 4.8i
3 4 r»o
4 4.yo

Mf/O l1e.,03 ALÓ., SiO., 
O.i 0.7 27.o

27.3i 
29.71 
25.83

56.o
oO.si H.,02.2o 
54.19
53.50 IíoOO.95.

lO.i0.4
10.57 0.78 1.71
11.42 0
11.00 0.52 3.41

1.55 
1.13 
0.54

0

A lángkisérlet (278. 1.) táblázatos adataiból kiderül, hogy nehezebben 
olvad (3—2) mint a nátriumdúsabb Plagioklasok, de az olvadék minőségében 
is bír valami sajátsággal: az a jelleges Labradorénál zománcos s szürkés Kal- 
cedonra emlékeztet. Sósav jobban hat reá mint az Andesiura, és így az oldat
ban a lángfestés szerint biztosabban kimutatható a Ca Na és K.

Észak-Amerika (Labrador partjain: Amfibollal, Hiperstennel, Magne- 
tittal). — Etna Doloritjében, némely Porph irhán (porfiro verde autico), Gránit-, 
Sienit-, Melaphir-, Trachitbau sat. (Budapestről éjszakra a dunai trackitcso- 
port, úgy szintén Selmoc s Erdélyben Nagyág némely Trachitjában Labradorit 
a Földpát.)

\

Csiszolva szép színjátéka miatt néha dísztárgyakra dolgozzák fel lemezek
ben (Labradorpart, Kiew, Oroszország. Svédhou, Finland). í

l319 A. BYTOWNIT. Mésznátronahiminsüikát. (Barsowit.) Trik- 
lin; alaki viszonyai kevéssé vannak felderítve. Zöldesfehér. K : 6. 
Töm : 2*71—2*74.

Vegyalkata mint a mésznátronplagioklasoké (317. Oligoklas), 
azon külömbséggel, hogy ezen sorba olyan fajok számítandók, me
lyekben az alkatrészekre nézve az elemzés a megfelelő határszámokat 
(440. 1.) mutatja ki.

9. Bytoumit-sor. CaO 13—17%. — Olvadás 2—1. Az elemzések ren
dezve a Na és K szerint fölül lofeló, a Ca szerint alul fölfelé.

1. Labrador. Berufjord Izland. Töm : 2‘70. Damour. — 2. Harzburg (kristályo
don). Gabbró-ból. Streng. — 3. Bytownit, Felső Canada. Zöldes-fehér földpátos kőzet 
Ottawa mellett egy kötuskóból. ^Darabja azon példánynak, melyre Db. Thomson ala
pította a Bytownit fajt.* Töm: 2*73. Hunt. — 4. Barsowit, Barsowsk Ural. — 5. Forel- 
lcnstein. Volpersdorf, Neurode Szilézia. Szürkés fehér. Töm : 2*70. Rath.

i

29*
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452 VI. OXIGEXSÓK (270—$20).

'
-V«,0 EJ) CaO Mj/O í%03 ALOa

1 3.40 0
s/a.
52.17 
oO.űo 
4*7.4U
48.71 
47.05

A lángkiséiieti adatokból (27$. 1.) látható, hogy nehezebben olvad (2—1) 
mint a Labradorit és a még felsőbb sorú Plagioklasok. — Sósav 24 óra után 
erősebben támadja meg, mint. az előtte levő sorok Calciumpiagioklasait; a 
lángfestés erősebb Calciumra, de azou kívül látjuk a Nátriumot, és a Káliumot 
is, ha t. i. Gipszszel a III. kísérletben szintén mutatkozott volt.

A nevet szolgáltató példány maga nem alkalmas ugyan arra, hogy jel
leges anyagul állíttassák fel. az a mikroskop alatt keveréknek mutatkozik, 
melyben sok Mészplagioklas, Amphibol, Magnetil és tán Quarcszemek vaunak; 
de minthogy itt a vegyelemzés számai döntenek, azonkívül a keménység tömött- 
ség, viselkedés a lángban és savak iránt egészen olyan mint ezen Földpátsorra 
nézve lenni kell, a név maradhat.

Baraaicit (Rose) a kék Korund és Ceylanit anyakőzete szintén ezen 
sorba vehető. Ivét optikai tengelyű; de a kristály-rendszer nem bizonyos. Hó
fehér. K : 5*5—(J. Töm : 2*74—2*75. — Csupán szélein olvad. Sósavval mele
gítve hamar kocsonyás lesz. Másodlagos fekhelyen mint hömpüly fordul elő 
(Ural). — Caniatit a Korund anyakőzete Indiában (Carnatic) valószínűleg sziu- 
tén ide vehető. Eddig a Labradorithoz számították. — lndianit. (India) szem
csés Ca015° u. — Bepolit (Lojo, Orijarfvi Finland) Ca014*9%. — Anwhodeljt 
(Tunaberg) Ca015°/o. — Saussurit, Gabbro Neurode CaO 14-9%. — liailauit. 
Harzburg Ca013*06°/o. — Kswarkit (Norvégia Eriikké, Brewig mellett) hasad 
3 irányban igen közel az Auorthit szögeivel. Lemezes anyaga Quarc, Wcrnerit, 
Praseolit és Csillámmal van áthatva. Töm : 2*73. Kettős fénytörésü. CaO 15*4, 
SiO»47*5, Mg K Va, H,,0. — Tankit (Arendal Norvégia) szögei közel az 
Anortliité; CaOlb’S. SiyJ.ÁZ'9, de már el van változva, a mennyiben H.,0 és 
F 4*8% van benne.

Mint elegyrész régibb és újabb kristályos kőzetekben: Gabbró, Trachit 
(Andesit). Un gvár vidékén a Mátrában s általában a Piroxen-Audesi tökben 
mindenütt igen gyakori.

13.li 
1 o.so
14.21
15.20
10.53

1.00
2.13
O.fio

29.22
29.02
30.45
33.00
30.44

0
2 2.65
3 2.82

1.21 0.53 
O.S7 
l .54 
0.OO

0.3S
4
5 2.io! 1.500,78

!
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320. ANOlíTHIT. MészahminsilikcíL (Ghristianit, Biotin, Cic- 

lopit, Húronit, Sigterit. Triklin; a : b : c = 0*63473 : J : 0*54007; 
a = 93° 131/*'; í°j = 115° 00V2'; y = 91° J ltys'. Kristályzata mint 
Álhité. oP : copoo = 85° 48'; 00P' : oo'P=120° 30'.

Ikerképzödés gyakori az Albit Periklin és a karlsbadi törvény 
szerint. (100.1.)

Jól hasad oP, kevésbbé jól a kisátló, roszul az egyik oszlopa
lappal* kányában. Tör : kagylós. Vaskos, leveles, szemcsés. K : 6—6*5 
rideg. Töm : 2*74—2*76. Üvegfény, a hasadáslapokon gyenge gyöngy
fény. Fehér, szürkés, vereses. Átlátszó — áttetsző.

Optikailag —. Tengelysík csaknem J_ az c lapon (2P'oo=021) (100 1.); 
annak vonala hajol 60° alatt az élhez, melyet c és P képeznek. A romhos 
metszet helyzete 505. ábrából; az extinkcio szög a P és M lapon 507, 50o. 
ábrából és a táblázatból (447. 1.) vehető ki. Dispcrzio Q <C i\ hajolt (191. 1.). 
A tengelyek látszólagos szöge ugyanazon példány külümböző táján eléggé állandód

Ca2 Al2 Al2 Sit 0JG=Ca0, A120.}, 2Si02.

1 *
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1531. LF.UCITCSOPORT (321—322).

10. Anorthit-sor. CaO 17—20%. — Olvadás 0—1. Rendezve az elemzések 
n Na és K szerint fölülről lefelé, a Ca szerint alulról fölfelé.

I. Anortliit St. Eustnclie sziget, Antillák. Tőin : 2*73. Devjlle. — 2. Anortliit 
Tliiorsa part Izland. Tora : 2’7r». Damouh. — 3. Tracliit Femezely, Nagybánya. Hauek. — 
\. Monté Soiiuua. Töm : 2*70. Ámen. — 5. Elméleti Anortliit. Tsciiehmak szerint. Tö- 
möttségo kiszámítás alapján volna 2*75.

1-

Sajt ICO CaO M(/0 Fc.fi, Ai/), Sid.
0 17." O.o 0

1 7.2h 0
45 .T.i 
45.07 
45.03 
43.99 
43..,.

3o.o1 0.8
2 l.Hr» 0
3 nyoma nyoma lS.oi nyoma —
4 0.47 0.39 1S.98 0.43 0.03

•20.1

33.281.12
35.57
35.su
3G.o05 00 n

A lángkisérletben könnyen elárulja magát (278. 1.) A táblázatból látható 
a csekély Nátrium s ennél fogva a gyenge sárga láng. párosulva a csaknem=0 
olvadással. Sav minden l'lagioklas között a legkönnyebben bontja.

Anortliit Christiann Biotin Sinonimek a Vezúv kontaktképződményeiben 
fen nőtt csoportokban előforduló kristályokra. Mint elegyrész is gyakori úgy 
régibb mint fiatalabb vulkáni kőzetekben. Gabbro, Porphir, Trachit t Piroxen 
Andesit). Izland (az ide való Anortliit Thtorsáult néven is említtetik); San- 
torin sziget némely vulkáni kőzetében is. Nagyon cl van terjedve a vulkáni 
kőzetekben. ■

II. Metasilikátok. li Si 0::. (321—350).
Feloszlatlak hat csoportra : 1. Leucit — 2. Piroxen — 3. Amfibol — 

4. Beril — 5. Eudialit — 0. Melanoeerit csoport.
1

1. LEUCIT CSOPORT. Szabályos. (321—322.)

321. LEUCIT. Káli aliu ni nmei asilikát. (Amphigen.) Szabályos, de 
a közönséges hőfoknál csak pseudosimetriás (103. 1.), 500° fokra he
vítve simetriássá válik. Kihűlve ismét anomál viselkedésű. Alakja eddig 
csak 202 (Leucitoeder), minek a méretei alig térnek el a négyzetes 
rendszer P . 4P2 oly öszalaklatától, melyben e két alak lajtai egyenlő 
nagyságban vannak kiképzödvc.

A lapokon nem ritkán láthatók finom rovatok, mi ikerképzödést 
árul el. A kristályok egyesen bennöttek, ritkán csoportosak: mint 
szemcsés tömeg is előfordul. Nem hasad. Tör : kagylós. Törékeny.

K : 5*5—G: rideg. Töm: 2*45—2*50. Üvegfény. Hamuszín, fehér. 
Felette sok zárvány van benne, mi különösen a vékony csiszolatokban 
látható {171. ábra. 91,1.). Anizotrop, Törésmutatója ur= 1*507. Kettős 
törése rendesen gyenge : w = 1*508, s= 1*509.

K Al(SiOn), = K20 A1.,0a 4SiO,. SiO* 55*0, ALÓ... 23*5 K,0 21*5. — Ke
vés Li Fe Cl.

f

ti

f
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1. Leucit. Vezúv ISIJ lávájából. Vaskos átlátszó szemek. Rammei.srehg. — 
2. Leucit. Vozuv 1 Sí5 (npril 2-2.) lávájából áttetsző üvegfényü kristályok. Rammkls- 
iieuo. — 3. Jjeucit. Rocca Moufiim. Nagy átlátszó viaszféuyü kristályok. Rammelsberg.— 
4. Leucit. Laaclü tó. Rajna vidék. Bisciiof.

i

t

I
/\
4



454 VI. OXIGENSÓK (270—S20)

Xa.,0 K.,0
1 0.57 20.50
2 0.50 19.78
3 0.35 19.31
4 3.00 10.53

CaO Mf/O iv.,03 ALO„ S102
23.22 56ao
23.14 56.48 0.o2 izzítás.
23.15 50.3a 0.o3 Cl.
24.23 54.0Ű 0.04 H.,0.

0.25

Lángkisérletbeu kitűnik az ő legnagyobbfoku K és ugyanegyütt csekély 
Na tartalma által, s ezen utóbbi körülménynél fogva nehezebben is olvad 1—*2 
(Szabó). Táblázat 27S. 1. — Savak felbontják, a SiO„ poralakban válik ki. 
Vékony csiszolaton a hatás lassú. Az oldat szintén azon arányban mutatja a 
lángfestést mint az ásvány, s ez által az Ortoklastól cltér.

Vezúv kőzetében; a legszebbek vannak Kóma táján szintén Leucitopliir- 
ban. Capo di Bove, Rocca Moníina. Kajnán (Audernach, Laachor See). Meiehes 
(Vogelsgebirg), Kaiserstukl, Brazília. California. Régibb mint keuozoi kőzetek
ben eddig nem ismeretes.

- i

Elváltozik Ortoklas Nephelit Kaolinra, melyek a Leucit alakjában isme
retesek. Káliumból veszt, Nátriuma szaporodik s eliez kevés Calcium is jön. 
Analcit is képződik belőle elég gyakran.

322. POLLUGIT. Caesiumaininininetas'ilikát. (Pollux). Szabályos. oc0>o, 
néha mint Analcim. Hasadásnak nyoma. Vaskos, néha mint Hialith néz ki. 
Tör : kagylós. K : 0*5. Töm : 2*901. Üvegfény, töréslapon fénylő, külsőleg olykor 
mézgához hasonlít. Áttetsző. Törésmutató: nv = 1*515. — H..0. (Cs, Na)„0. 
Al,Os.5SiO,. — Si(X, 47*0, ALOz 16*0 CsnO 31*4. XaJ) 2*8. ~ILO 2*S (R'am- 
melsberg). Lángban nehezen olvad, azt kékre festi (270. 1.). Sav lassan bontja, 
kovasav por alakban válik ki; az oldatból platinachlorida Caesiumotlecsapja.— 
Elba sziget Petalittal (Castorit) Gránit űrben. — Ritka.

•\ .

.

2. PIROXEN CSOPORT. (323—336.)

Rombos, Monoklin, Triklin.

A Piroxencsoport felkarol több olyau fajt, melyek, dacára hogy három 
kristályrendszerbe tartoznak, alakilag egymáshoz közel állanak: a Törzsprizma 
szöge mindegyiknél 93° és S7°, és ezzel || jobban vagy kevésbbé hasadnak. 
Egyéb zónák élszögei is közel ugyanazok. Kémiai tekintetben Ca Mg Fe meta- 

ii in i
silikátok, de e mellett a R(A1, Fe)oSiOa, RAl(SiOn) *egyek is fontosságra ver
gődnek (Tschermak).

A Piroxencsoport ásványai az összetételre nézve közel rokonok az Amfi- 
bolcsoport tagjaival, a melyek szintén rombos, monoklin vagy triklin rendszerűek. 
Több esetben találni, hogy ugyanazon vegyület közös mind a két csoporttal ’r 
továbbá a Piroxen paramorfia Amfibollá is észleltetett. Az alak tekintetében is 
közel áll e két csoport. így a monoklin két főfajnál :

b : c = 1*0921 : 1 : 0*5893; p = 74° 10'
Amfibol a : 1/.,b : c = 1*1022 : 1 : 0*5875 ; p = 73° 58'.

A rokonságra mutat a monoklin Amfibol kristályok |] növése a Piroxen 
kristályokon vagy azok körül, és még egyebek, mik a leírásnál lesznek említve.

f

I 'V

I
-

Piroxen a :

i '••; A Piroxencsoport BSiO:i; B=CaMgFe főleg, de MnZn is. To
vábbá ESi03, ez egyesül E(Fe, Al)2 SiOc, gyérebben EAl(SiOH).2 veggyeL 
Zn Ti F ritkán szintén találtatnak bennük.

A Piroxencsoport kiválóbb tagjai optikailag s különösen a kisebb
V:

! 1'■



PIROXENÓBOPORT (323—836),

rugalom tengelyének helyzetét illetőleg a kristály tengelyi] ez képest a 
következő 511. ábrában vannak bemutatva:

I. Enstatit sat. II. Spodúmén. III. Diopsid sat. IV. Hedenbergit, Angit. 
V. Angit. YI. Aegirit (Cross).

Egy liasonló az Amfibolcsoportot illetőleg ott látható (4-62. 1.).

a) Bornbos Piroccenek (32*3. 324).

323. ENSTATIT. Magnesiiimmelasililcát. (Bronzit, Blatteriger 
Anthopliillit, Chladnit, Protobastit, Diallage métalloid.) Bombos. 
a : b : c = 0*97020 : I : 0*57097. Oszlop élszög 88 és 92°. Hasad ocP 
szerint jól, coPoo és oopoo szerint nem jól, s ezért a hasadás lap 
rostos szakadozott. Vaskos, rostos, leveles. K : 5*5. Töm : 3*1—3*3. 
Gyöngy-üvegfény. Szürkéssárgás, zöldesfehér, olivazöld, barna. Karc 
színtelen, szürke.

Kettős fénytörése pozitív. A tengelyszög a-f-Bx vagy is a r tengely körül 
annál kisebb, mentöl csekélyebb a FeO tartalom, s ezzel aránylag növekszik; 
valami bizonyos FeO tartalomnál (10"/o körül) a belső teugelyszög 90°; több 
FeO-dal >• 90°; ettől kezdve a Bx || h tengellyel, ez ekkor —; mert minden 
Bronzitnál a c tengely a legkisebb rngahni tengely is. Ettől kezdve a növe
kedő FeO tartalommal a hegyes teugelyszög b körül fogj-, a tompa tengelyszög 
á c tengely körül növekszik. (A breitenbachi Meteóritban lévő eltér, a mennyi
ben ott a hegyes bissektrix negatív és normál a ooPoo-ra. Ez a Hipersthenhez 
áll közel.) (190. 1.)

I. Enstatit. MgO. SiO>r Semmi vagy igen kevés FeO — 0—5u;o. Fehér, 
sárgás, szürkés, gyöngy fényű." Ohladnit-mxk nevezték azt, mely a bishopville- 
meteoritban fordul elő. Victorit néven írták le azon Enstatitot, mely a Peesa 
Meteorvasban tűs kristályok rozsás csoportját képezve talál tátik.

II. Bronzit. (MgFe)O. SiOa. FeO = 5—15". o. Zöldes, barna.

11.0
l.o (Hauer). 

(KNa) (Maskelyne). 
G.:» Mn0 3.s II „0 2.3 (Beonault). 

28.a 54.i AlaOa3.o 12.i Ca0 2.3 HaO(U (Strkng).
Alig olvad, olvadási foka 1 (Szabó). HC1 hidegen nem bántja; de 100°-nál 

ugyanannyi vízzel föleresztett erős HCl-ban több óráig áztatva, és leöntvén a 
kivált kovasav eltávolítása végett 10—12 óráig kálilugot hagyva rajta, felolvad 
(Maskelyne).

;
>’

.

MgO SÍO.J AlaOP> FeO CaO
35.4 oö.o 2.r»
38.9 58.4 Fe«Oa l.i
31.5 50.4

I. Morva 
I. Busti (fehér) 

II. Stiria 
II. Harzburg

2.7
1.0 •r

<r

r,
* i
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Az Enstatit és Brouzit a fémfényes kisatiósvéglap hasadási lappal Sor- 
pentinben fordul elő Morvaországban (Aloistlial), és a Vogesokben (Mont 
Brésouars) a Lherzolitliban (Pireneák) és más Olivinkőzetbeu. Bajorország 
(Kupferberg). Harz (Baste, onnét Protobastit). Szilézia (Grödlitzberg, ‘ Liegnitz 
mellett). Tirol (Netenthal). Norvégia (Kjörrestad, Bamlc m.). Dél-Afrika. 
Amerika (New-York). — Meteoritekben is: a Maneganm mcteoritbau (1S43) 
más silikát mint Enstatit nincs, míg a Bnsti (1S52) Enstatit és Angitból áll. 
Bishopvilié-iben csaknem 90" o tesz ki az Enstatit.

Elváltozásai. Bastit. Diaclasit, Schillerspatli az Enstatit elváltozásából 
ered lesz belőle továbbá Steatit, Scrpentiu.

ÍJ!

324. HIPEliSTHEN. MagnesiumvasmelasilUcáL (Paulit, Lab- 
radorische Hornblende, Amblistegit.) Bombos. a: b : c=0*97133:1: 
0*57037. Oszlop élszög S6° 30' és 03° 30'. Hasad ooPoo szerint jól, 
ocP szerint jól, nagyátló szerint alig. Kristályok ritkák, rendesen 
leveles vaskos. K : 5—6. Töm : 3*40—3*50. Gyöngyfény a hasadás
lapon, és néha kissé fémfény-rézveres. Sötét barnászöld, szürkésfekete. 
Karc szürkés, barnás. Áttetsző — nemátlátszó. Törékeny. Pleochroiz- 
mus gyakran erős. különösen a vasdús féleségeknél; ekkor || a barnás
veres, l> veressárga, c zöld.

•!
!

i

Optikailag —. Tengelysík \\ ooPoo, Bx [ooPoo. Tengely szög nagy, de vál
tozó, fogy a Vas szaporodtával (hasonlítandó a 323. Brouzit). (190. 1.)

A Iiiperstbenben, de némely Brouzitban is, gyakran látni (különösen a 
vékony csiszolaton) parányi táblás zárványokat (107. álra. 90. 1.), rendesen 
barna színnel, legtöbbször J! oP. ritkábban arra függélyesen, vagy 30° alatt 
hajolva c tengelyhez; ezeket némelyek Brookitnak, mások Güthit vagy Hema- 
titnak tartják. Sajátságos rézveres tündöklést kölcsönöznek az ásványnak.

(Fe , Mg)SiO, - (Mg, Fe)0, SiO... MgO 21*3, FeO 21-2, 670.01*3, ALOu 0*3, 
HnO 1*3, CViÓ3*0 (Labrador. Damoűr). Olvadása 3—4* (Szaijó). Sósav alig 
támadja meg.

!
1*

Sz. Pál sziget Labrador (Paulit), Cliateau Biver és St. Adélé, Canada, 
Grönland (Skye sziget), Norvégia (Farsund), Svédország (Elfdalen), Szászország, 
Csehország (Bonsberg), Tirol. Hiperit kőzetben Szilézia (Neurode), Thüringia 
(Fichtelhegység). Trachitokbau s nevezetesen a Piroxenandesitben igen általá
nosan fordul elő mindenütt. Auvergne Mont Dore, Bocher du Capucin. Laaclii 
tó körül (Amblistegit).

1

’.

3) Monoklin Piroxenek. (325—333).

325. PIBOXEN. d/észmagnesiovasmelasilikál. (Augit, Diopsid, 
Sahlit, Fassait, Kokkolith, Malakolith, Mussit, Diallagit.) Monoklin ; 
a : b : c = 1*00213 : 1 : 0*58932; 3 = 74° 10' 9"=001 A100. Alakjai 
oP (/), ooPoo (r), oopoo (/), ooP (M) 87° 6', P (s) 120° 39 , P (u) 
131° 29', 2P (o) 96° 36', Poo (P) 74° 37'. 513, és 513. ábra két kö
zönségesebb összalaklata, 514. a két előbbi egyesítve.

Kristályok kurta Oszlopok egyenként bennőve, vagy csoportosan 
fennöve. Néha az Oszlop csaknem négyzetes, ha a két oldalas Véglap 
(l r) uralkodik; másszor közel négyzetes (93°, 87°), ha a Prizma 
Mlapjai vannak kifejlődve, de lehet 8 oldalú Prizma is ha Mlr lapok 
egyensúlyban vannak.

_ 1

j



457PIROXEKCSOPOIiT (32:!—330).

» : s = 120° 39' 
o : o = 90 30 
u : u = 131 29
fi : 1 = 319 40 
o : 1 = 131 12
u : 1 = 114 15

t=105°59'
1 = 90 0
i= 90 o rj pY

M:M = 87 0 0/ r V|
M: r = 133 33 \] /
M: 1 = 130 27

v
r
t

/

512. 51S.
li

Ikrek nem ritkák külömböző törvény szerint :
1) Leggyakoribbak azok, melyeknél ikertengely a c tengely, össze- 

növési lap az épátlós Véglap (205. ábra, 98. 1.); ezen képződés gyakran 
polisintetes. 2) Ikerlap oP, és ezek aztán rovátkosságot és hasadást is 
idéznek elő || oP; ez gyakran másodlagos képződésü, de mesterségesen 
is előidézhető. 3) Penetrációs ikrek (101) szerint keresztalakban gyéren 
találtatnak, még gyérebben a 6 sugarú csillagos ikrek. Szemcsés, 
szálas, héjjas halmazok; vaskos.

Többé kevésbbé jól hasad ooP irányban; hasadás || (001) csak 
bizonyos ikerképzödésnél mutatkozik; || (J00) kevésbbé határozott és 
nem közönséges. Üvegfény rendesen, néha zsír-gyöngyfény. Külön
féle zöld, szürkés, barnás, fekete, de van fehér is. — I\ : 5—6; rideg. 
Töm : 3’2—3*(*>. Áttetszö-nemátlátszó.

.j

;?
*;

Opt: -f. Kettős törés erős. Tengelysík || oopoc. 13x« /\ c = c f\ c = 30° 
<3gész 52°. vagy cc = 20° egész 36°, a szög rendesen nö a Fe tartalommal. 
Egyéb részlet az Angit és Diopsidra nézve a 190. 191. lap táblázatán.

Pleocbroizmns csekély, némileg csak a Ti tartalmú ibolya-barnás féle
ségeknél tűnik fel.

RSiO., = RO. SiO„. Lényegesen normál metasilikát, melyben több biva- 
lens elem (főleg CaMgPc, gyérebben Mn Zu), de néha uuivalens elemek (KNa) 
is szerepelnek. Némely féleségben trivalens fémek (A1 Fe Mn) sem hiányoznak. 
Esetleg CrTi is vau benne. Megolvadnak könnyebben vagy nehezebben golyóvá; 
de nemolvadók (ilyenek az Etna Monti Rossi szabad Angitok) is vannak 
(0—i Szabó). (27S. 1.) A Mg és Fe tartalom látszik ezeu tulajdonságot szabá
lyozni úgy, hogy a Mg nehezen, a Fe könnven olvadóvá teszi. Savak nem 
bántják.

»!■

A vegyalkat és némileg az előfordulási viszonyok szerint 3 sort külön
böztetünk meg (Tschermak) : Diopsid-, Diallagit- és Augitsor. Az első kettőben 
nincs vagy kevés Al. a harmadikban vau. A Diallagit sor nehezen olvad 2 
(Szabó).

I. Diopsid-sor. (Baikalit, Sahlit, Malakolitli, Omphacil, Alalit, Kokkolith, 
Seheflcrit, Hedenbergit.) Diopsid fennőtt világos átlátszó kristályok, Hedenber- 
git. a vasdúsak s nemátlátszó sötétek. Töm : 3*2—3*3S.

0

Ezen sor (Tschermak szerint) két silikát izomorf keveréke:
Ca Mg Sia Oc = Ca Mg (SiOn)2. — Diopsid.
Ca Fe Siy O0 = Ca Fe (SiOn)2. Töm : 3*5—3%r>S. Hedenbergit. Olykor Mn is.
II. Diallagit-sor. (Pseudohipersthen.) Kitünően leveles az épátló irányá

ban. Vegyalkatra nézve némelyek már Al tartalmaznak, és így az Augitsorhoz 
közoleduek; a szövet itt a legjellemzőbb, mi úgy szabad szemmel mint a 
mikroskop alatt is feltűnik, azért a Diallagitnak mint a melyuek saját geológiai 
jelentősége is van, külön sor adandó.

r *
• r
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r

Színe zöld, de bizonyos szögben visszaverődő lénynél sárgás, barnás 
árnyalat vegyül hozzá, s fémes fénylés vehető rajta észre.

III. Angit-sor. (Fassait.) Nem jól hasad, nem leveles, A1 tartalmú. Az 
A1 tartalom kimagyarázására Tschermak felteszi, hogy a Diopsid vegyalkatához 
egy Magnesiumaliuuiuiumsilikát csatlakozik. 

n(MgO CaO 2SiOJ Diopsid.
o(MgO Al.,0. Si0o), hol a Mg helyett Fe és Mn is felléphet.
Ca Mg SCOö = (Mg. Fe) (A1 Fe)2 SiO,..

5

:

SiO., ALÓ., FeO MnO MgO CaO 
I. Diopsid, Zermatt 54.7 —

Maiakolith Kézbánya 56.u —
Hedenbergit Aremlal 47.7 —

II. Diallagit, Piemont 50.u 2.5 11 .<»
« Harzbnrg 52.8 4.5 9.4

III. Fassait Fássá völgy 50.i
Augit, Vezúv 
Etna M. Rossi

i 3.4 — 17.8 22.0
— 17.3 25.o
— — 22.o
— 17.2 15.o HqO 2.i
— lfi.o 13.i alt. 3.2 Cr Ti
--  13.4 19.5
— 14.4 22.9
O.i 15.2 19.i HoOO.4 Fe203.

1.3
27.o

4.o 12.o
50.9 5.3 6.2
47.3 5.5 7.mr

s ekkorElőfordulás. Igen gyakran képezi vulkáni kőzetek társásványát, 
leginkább sötét ( Angit); a régibb kristályos kőzetekben : Gabbró Serpentin- 
leveles (Diallagit); végre ismeretes mint kontakt-képződmény kristályos Mész
kőben, Dolomitban s ekkor világos, sőt olykor fehér (Diopsid, Fassait sat.), 
Előfordul Meteorkőben is.

Néhány nevezetesebb lelőhely a következő: Diopsid (Alakit, Mussit) 
Mussa alp Alá völgyben (Piemont), társulva vele Gránát (Hessonit) és Steatit 
Serpentinen áthúzódó erekben ; szép kristályok Traversellábau; Zermatt (Svájc
ban); Schwarzenstein (Zillerthal), Sulzbachtlial s egyebütt Tirolban; további 
lelőhelyek: Rézbánya, Szibéria, Finland, Svédhon hol vasment Diopsid a vasdús 
Hedenbergitbe fokozatos átmenetet mutat. Hedcnbergit. Svédhon. Scliefjerit, 
"Svédhon (Lángban. Wermland). Calcitban Hematit és Kiclitérit kíséretében. 
Augit (Fassait) Fássá völgy, Traversella, Laacher See (Eifel), Vezúv Etna, 
Sandwicli szigetek, Japau, Egyesült-Államok sok helyen sat.

Az Angit felette sokféle módon változik el:
1. Angit-Hidrát, víz felvétele által (3—4'Yu), mit az elemzés mutat.
2. Pikrophill Sala, rostos, zöldesszürke. K : 2*5. Töm : 2*7. ELŐ 9*S%.
3. Pirallolit Finland Mészkőben (Vargasit). H.,0 4—12u/o.
4. Hectont sugarosan lemezes, a vékony lemezek hajlékonyak. K : 2—2*5.- 

Zöldes. Piroxenes ásvány hidrátja. New Zceland, Serpentinben.
5. Strakcmitzit kristályokban, de steatitszeríi. H20 2Ö%. Töm: 1*91.
0. Monradit kissé elváltozott Piroxen. H204°.u. K: 6. Töm: 3*26.
7. Víztartalmú Diallagit is ismeretes 5—14"/o, a keménység is alabb

» ’

I *

száll 2—3. ,
S. A Ca és Fe eltávolodása által Steatittc változik át. Előfordul továbbá 

Piroxen alakjában: Hematit, Limonit, Magnetit, Palagonit. Elváltozik még 
Epidotra, Cimolitra (fehéres agyagféle föld), Glaukouit- vagy Zöldföldre Csil
lámra. Eltolás által lesz belőle Quarc, Opál, Calcit.

9. TJralit, Angit elváltozva Amphibolra. Az alak megmaradt, de a hasa
dás az Amphibolé. Ural, Norvégia, Tirol, Szilézia, Quito, India. Ide latszik 
tartozni vegyel a Pitharantit is, külsőleg Piroxen, de hasadásra nézve Amplnbol.

326. AKM1T. (Akmit és Aegirit egy faj.) Monoklin; a : b : c =: 1*09957 : 
1 : 0*60120; ^ = 73° 10r,/c/ = 001 f\i00. A szögértékek az Akmitnál és Aegirit- 
nél közel ugyanazok. Oszlopélszög 86° 50'. Jól hasad ooP, kevésbbé a lerde- 
átló irányában. Az épátló hosszában rovátkos. Ikrek az éjiátló szerint összenőve. 
Gyakran polisintetes. K : 6—6*5. Töm : 3*50—3*55. Üveg — gyantafény. Karc

’»

! 1;

;



459Pl ROXENCSOPORT Í323—330).

sárgás-szürke. Baruás, vcresbarna. Töréslapon feketészölcl. Nemáthítszó. Törése 
egyenetlen — földes, líideg.

Az Akmit kristályok gyakran mutatnak zonás szerkezetet: belül zöldek, 
kívül barnák. A barna (Akmit) gyengén pleocbroitos, a zöld (Aegirit) erősen az. 
Opt: —. Tengelysík || 00P00. Bx</ f\ c = a /\ c=-p2'/2° egész 0°; az Akmit- 
nál -f- 5*. 2° egész 0°; az Aegiritnél + 2Vs° egész 31 2°. A tengelyszög nagy 
(100. 1.).

I
iii*

Lényegesen Na Fe (SiO.,)., vagy Na.,0 . Fe.,0... 4SiO... Néha FeO is van 
jelen; kevés Mu Ca Mg K Ti." Siü2 51*56, Fefl* 28*28, FeO 5*23, MnO 0*09, 
Na.,012*40, K.fi 0*43, 7Y0..1T1. — F. e. megolvad fényes fekete mágneses 
gömbbé, a lángot erősen sárgára festvén. Néha Mn reakciót ad. Savak alig 
hatnak reá.

•/
»>

Az eredeti Ah mit Norvégiából való (Rundemyr), hol Pegmatit- érben vau 
karcsú néha egy láb hosszú kristályokban beágyalva Földpát- és Quarcba. 
Aegirit (Akmitlal) déli Norvégia Eleolitsienitjében és Augifsienitjében fordul 
elő; egyéb lelőhely Grönland, Ditró (Akmit ?) Azori szigetek. E.-Amerikában 
New Jersey, Arkanas; Cauada.

Pscudomor/ia. Elváltozik Analcitra (Norvégiában).

327. SPODUMEN. Aluminiumlit/iiummetasiliiuít. (Triplian, Hiddenit.) 
Monoklin ; a : b : c = 1*1228 : 1 : 0*0355; ft = 69° 40' = 001 f\ 100. A kristályok 
olykor nagyok ; vaskos; szemcsés, liéjjas. Igen jól hasad az épátló ; jól ooP irány
ban. Tör : egyenetlen.

K : 0*5—7. Töm : 3*13—3*20. Üvegfény, a hasadáslapon gyöngyfény. 
Zöldesfehér, szürkés, sárgászöld, smaragdzöld, sárga, ametisztpiros. Karc szín
telen. Átlátszó, áttetsző.

Pleochroizmus a sötétzöldekben erős. Opt: -p. Tengelysík || oopóo. Bx,/A 
c =~r 20°. Disperzio szintes.

4Li A1 (Si03)., = Li30, A1o03 4SiO„. = SiO., 04*5, ^„0,27*4, LuO $*4; 
kevés CaO, MgO, K..Ö. H..Ö, FeáÖ3. ütő SiO., 06*1, Al.Oz 27*0,'FSLO3 0*3, LLO 3*8, 
Na.,0 2*0. — F. e. "felduzzad, á lángot veresre festi s golyóvá olvad. Savak nem 
hatnak reá.

Palás kőzetekben (Quarc, Tui'malin, Földpáttal, Magnetittal); Svédhon
ban, (L’tö); Gránitban Dublin mellett; Tirol (Sterziug); Brazília (Minas Geraes); 
E.-Államokban Branclivillo; a Hiddenit féleség Georgiában (Ballground) gnei- 
szos kőzet űrjeiben Borii, Monazit, Butil. Allanit, Quarc, Csillám sat. társa
ságában.

i/'

328. JADE1T. NátronméxztimmetasiliUát. (Neplirit.) Monoklin (v. Triklin).
K : 0*5—7. Töm : 3*33—Vaskos: a töréslapon leveles oszlopos szövet nyoma.

3*35. Félüvegfény, a hasadáson gyöngyfény. Almazöld — kékeszöld, és csaknem 
fehér. Karca színtelen. Áttetsző. Optikai viselkedése olvau mint a Piroxené. 
Tör: szálkás. NaAl(SiO,), = Na.,0.Al.,0„4Si0o = SiO.. 59*4, Al.,Oz 25*2. Na.,0 15*4. 
—Na.,0 12*9, CaO 2*0, MgO 1*1, FeOA:b. ALÜn 22*5, 5/0,59*1". Töm: 3*34. (Cili 
DamoŰr). — Lángban könnyen megolvad hólyagos gyöngygyé. Sav izzítás után 
sem bántja (külöml)ség Saussurittól). — Chinábau szobroknak, dísztárgyaknak 
használják. Kuou Lun hegység EK részében vaunak az elhagyott bányák. 
Karakas völgyben Turkestau déli szélén, hol a Gneisz- és metamorf-kőzetekben 
ereket képez egy fehér zeolithféle ásványnyal együtt. A bányákat a chinaiak 
több mint 2000 év óta mivelték, de 1809-ben elüzctvéu azon vidékről, parlagon 
hevernek. A közönséges zöld Jadeiton kivül fehér is vau. (Stolitzka.)

na,

11

• •
T

329. WOLLASTONIT. Me’szmetasiliUát. (Táblapát, Tafelspath, Schaal- 
stein, Viluit, Grammit.) Monokliu ; a : b : c = 1*05312 : 1 : 0*9G761; fi = 84° 
30'= 001/\ 100. ooP S7Ó 2S'; kristályok táblásak, ritkák; leginkább szálas hal
mazok. Két irányban (oP és ooPooj nem egyaránt jól hasad.

i.

i*
\y

d
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k ° ■ *£en törékeny. Töm : 2*S—2*9. Üveg-, a hasadáslapokon töké
letlen gyougyfeny. Felier, néha kissé színes. Opt: —. Bxfi/\c =+37° 40*. 
Disperzio p>r, gyenge; hajolt erősen. Tengelysik || 00P00 (191. 1.).

wúK: “fosa
szelein színtelen gyöngjg\e. Kcacs szódával hólyagos üveget ad, többel feldagad, 
s nemolvadóvá lesz. Sósav SiO., kocsonyát választ ki.

Előfordul szemcsés Mészben, Gránitban, Bazalt és lávában. Dognácska, 
Oravica, Csiklova. Rézbánya, Nagyág; Róma mellett (Capo di Bove); Vezúv; 
Tlarz (Harzburg). Contact-képződmény Mészkő és vulkáni kőzet érülésénél. 
Finland (Pargas); Norvégia (Kongsberg); Sardinia (S. Vito, Sarrabus); 
torin sziget (lávában); Amerika {New-York, Canada).

330. PEKTOLITH. Xdtronmcszhidi'asiliIcát. (Osmclit. Stellit, Ratholit, 
Photolith.i Monoklin ; a : b : c = 1T140 : 1 : 0-9.SU4 ; /? ~ S4° 40' ^ 001 A 1,HI- 
kristályok megnyúlva l> tengely szerint; gyakrabban rostos gömbök vagy vaskos. 
Épátló irányban jól. az Oszlop és a bázis irányában nem jól hasad. — K : 5. 
Töm : 2*(jS—2*7n. Töréslapon selyem- vagy gyenge gj’öngyfény. Fehér, sárgás, 
szürkés. Az éleken áttetsző. Optikailag -f. Tengelysík és BxnJooPoo; Bxu kö
zel J_ocPoo; 113°—143°, hasadáslapokon

H Na Ca.. (SiO.,)., vagy H.O, Na .O, 4CaO. 6SÍO... — XuJ tS% JŰO 1*5, 
H,0 3-S. CaO 33; 7. SÍCkXü- 3, (í'c Al)?(L0'<) (M. Baldo. Ivobell). Mn, F, Mg.— 
F. e. könnyen olvad zománeos tömeggé. Sósav kocsonyássá teszi. Sötétben törve, 
némelyik villog.

Tirol (Monzoni, Baldo). Észak-Amerika (Bergen Hill) miut Mandolakö 
(= Stellit). Leliigh county. Fenn. Leginkább bazaltféle kőzetek űrjében ; meta
morf kőzetekben ritkább. Mészkőben is Skotia Ayrshire néha egy yard hosszú 
rostokban. — Hasonlít küllemre Natrolit, Okenit. Thomsonit, Tremolit és 
Wollastonit rostos féleségeihez.

San

merve.

331. ROSENBUSCHIT. Monoklin ; a : b : c = 1TGS7 : 1 : 04)572 ; p = 
7S° 13' = 001 /\ JOG. Gömbös sugaros halmaz, kristály ritka; néha nemez szö
vetű. Jól hasad oP irányban. Keni : 5—G. Töm : 3*30—3*31. Világos narancs
szürke; üvegfényü. Opt:—. Tengelysík és Bx,í_j_ocPoc. Bx() A.e — c /\ c ——12° 
egész —14°.

6CaSiOs. 2Na..ZrO... F._.. (TiSiOn. TiO-). — Langesund fjord (Norvégia). 
Könnyen megolvad.

332. I.AVEN1T. Monoklin ; a : b : c = 1-09G3S : 1 : 0-71517 ; p = 09°
42l,a' — 001 100. Kristályai oszloposak, de táblásak is. hintve is talaltatik. Jól
hasad oc-Poc irányban. Színtelen, világossárga; üvegfényü, de van sötétsárga, 
barna is. Kém : G. Töm : 3-51—3*55. Átlátszó. Pleochroizmus erős; c sötét- ve
resbarna; b sárgászöld; a borsárga. Opt: —. némely félesége tán -K Kettős 
törése igen erős. Tengelysík j| 00P00. Bx«/,c=—10° 2.»' egész —20° 13 .

R(Si, Zr)0,, Zr(Si03)._. és RTaJOű; R ^ Mn(Fe) : Ca : Na., = 7 : G : 9 köze
lítőleg ; RZr(OaFŐ) helyettesíti részben RZrO...

Laven, Langesund fjord (Norvégia), Catapleiit, Eucolit, Mosandrittal 
liléin-sziget Arő. Eukolit, Cappelenittel sat. Arö Eleolitsienitben Minas Geraes 
es Sáo Paulo. Serra de Tingua, Brazília.

333. WÖ HL ERIT. Méxznátronniohúrkonálikdt. Monoklin; a:b:c== 
1-0549 : 1 : 0-7091 ; p= 70° 45' = 001 /\ 100. Kristályai oszloposak, vagy táblá
sak. ooPoo irányban hasad ; szemcsés. Üveg — kissé zsírfény. Sárga, bai nas, 
szürkés. Pleochroizmus nem erős. Opt:—. Tengelysik csaknem !! (101).osJ_oohoo. 
Disperzio gyenge, p<r. Tengelvszög változó ugyanazon kristályban is. Jv.. o •> ü. 
T : 3*41—3*41*. Lényegesen 12R(Si, Zr)03. RNbuOö; R == Ca : Na = 4 : 1, kevés 
FeMn. A metnzirkonat RZrO.. részben helyettesítve RZr(01Jbu) által. . • /,

sat.
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CaO 26*1, M)JKt 14*4, XrO.. 15*1, SVO, 30-0, Iv/A, 2*1, MiO 1-5, //.,0 0*2; 
J///O0*4. — Megolvad nehezen sárgás üveggé. Erős sósavban főzve felolvad 
kovasav és niobsav kiválással. Norvégia, Brevig mellett Langesundfjord (Laven) 
Zirkonsicnitben Eleolittal.

i

Y) Triklin Piroxenclc (334—336).
334. 11IORTD AHLIT. Xátriumcalviumfluozirkonát. Triklin. Kristályok 

hol táblásak |j 00P00, hol oszloposak; polixintetes ikrek is vannak. Hasadás 
nem határozott. Törékeny.

Kein : 5—5*0. Töm : 3*267. Üvegfény a kristálylapon, zsírfény a törés- 
felületen. Világossárga, ritkábban sárgásbarna. Opt: 4-. Tengelyeik közel JJ (111).

(Na.., Ca) (Si,Zr)03, de ha a benne levő F tekintetbe vétetik, akkor meg
közelítőleg' 4Ca(Si, Zr)03. Na2Zr02Fr — F. e. könnyen megolvad sárgásfehér 
zománccá. Savval kocsonyás lesz.

Mittel-Arő, Langesundfjord, Norvégia, gyéren mint zárvány Földpát, 
Eleolit vagy Fluoritban keskeny telérben.

•v

335. RIIOD ONJT. Mangánom etasilikát. (Kovamangau, Kieselmaugau, 
Muugankiesel, ScheíTerit, Rother Braunstein, Paisbergit, Bustamit, Fowlerit, 
Manganaugit, Maugánamphibol, Hermnnnit, Cummingtonit.) Triklin; a : b : 
c = 1-072S5 : 1 : 0*62127; cc = 103° IS' 7"; 108° W 8"; y = Sl° 30' 10".
De megközelítőleg izomorf Piroxennel; többnyire vaskos, szemcsés, tömött. Jól 
hasad ooP, kevésbbé oP szerint.

K : 5*5—0*5. Töm : 3*í—3*6S. Üvegfény. Veres. Néha zöld vágj’ sárgás, 
ha nem tiszta. Külsőleg gyakran fekete lesz. Opt:—. (191. 1.)

MnSiOn = MnO, Si02; kevés CaO, MgO, FeO, ZnO, C03.
A közönséges legnagyobbrészt MnO tartalmaz, a CaO 2—8%; a Busta- 

mitban a CaO 0—15%, a Fowlerit ZnO tartalmú.
r

SiO., FeO MnO MgO CaO
47.4 6.5 23.i

47.3
46.4 3.3 41.8 O.o S.i

0.8 36.0
10.4 10.8 19.o Fe._,Ön o.o
31.2 2.8 6.3 Zni) 5.i

ZnO
Rézbánya
Rhodouit, St. Marcel 46.n 
Paisbergit, Svédhou 
Bustamit, Mexikó 
Schelferit, Lángban 
Fowlerit, StirlingN.J. 46.7 8.3

44.6 2.i 46.o

l.i 21.o ALOj, l.i (Sipöcz).
iEbelmakn). 
(Igelström).

5.4

48.o 
52.3 1 .ű

14.5

(RaMMKLSBKT.G}. 
4.2 H..0 1.0 (Foullox).

r{
Rozsnyó 1.7

Elég könnyen megolvad. Sav részben vegyboutja.
Kapuik (Tetraedrittel); Prakfalu (tömött és lemezes); Harz (Elbin- 

gcrodc); Svédhon (Lángban, ÁVermland), (vasércekkel); Szibéria. Mexikó. Stir- 
ling-Hill. New-Jersey. "Warwick. Mass.

Bustamit. Rézbányán is előfordul finom rostos barna tömegekben teléren 
száras Amethistquare, Rhodochrosit és Kalcedon társaságában. Máskor szemcsés 
Mészben ereket képez, váltakozva világosbarna Gránát és Galeuittal.

Elváltozik a Rhodonit részint főlebb oxidátio, részint szénsav felvétel 
által. Oxidátio által (I-I„0 és C02 nélkül): származik Marcdin (Hcteroklin), 
szürkés foketo — vasfekete, félfémfényü (St. Marcel Piemont) Mn„On 67—S5°/o, 
Dismit Mna0? 51°/o. Fe..On 9*4. Oxidátio és víz felvevés által. Stratopeit (Wit- 
tiugit Neotocit) együtt "találtatnak Rhodonittal. Szénsav tartalmúak: Allaqit 
CO.. 7°/o. Photicit COu 11—14%.

Szaru mangán (Horumangan, Jasche) inkább vas mint mangán silikát. 
FoaOn57*l, COo 5*0, SiOy 35*0, Muo030*2, H20 2*5.

ii

L
i.

i*

r
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Hidrorhodonit. Víz felvétel Által képződik. K : 5—G. Töm : 2-70. Veres- 
barna; Üvegfény. \ askos, kristályos, egy irányban hasad. Lángban Svédliou.

Klippsteinit. 2Ianfldnva$hidro$Uikát. (Scliwarz-Braunsteinerz.) Amorf. 
Sötét májbarna, fekete. Kém átlát szó. Klappernd, Dalecarlia Bliodonittal; Her- 
ború Dillenburg mellett.

336. BABIKGTONIT. CalciumvasmetatilMt. Triklin; a : b : c=l-06906: 
1 : 0-630S4; « = 104° 21l/a'; 108° 305/o'; y = 83° 31AV. Az alakok rövid
nyolc vagy hatoldalú Oszlopok, melyek fekete Angit vagy Amfibolra emlékez
tetnek. ölő. ábra.

a : m = 87° 27' 
d: m = 122\31 
a : cl' = 150 10

m : c' — 136° 42' 
m : c = 132 34 
m : t = 112 12

c : c' = 90° 24' 
c': t = 155 14 
a : t — 92 36 515.

Üvegfénv. Fénylő. Zöldesfekete. K : 5*5—6. T : 3*35—3*37. (Mn Ca Fe) 
(Ca,Fe.Mn)SiÖri — Fe9(Si03)n + Feo0v 3SiO... SiO„54*4, Mt/O 2*2, CaO 19*6, 
FeÖ 21*3. MnO 1*S, Al20~ 0*3. Némelyikben íea03lf°/o. Megolvad. Sav nem 
bántja. Norvégia. Arendaí Epidottat és vaskos Gránáttal. Shetlaud szigeteken 
fehér Quarcbau. Baveno (Olaszország). Devonshire Auglia. Amerika (N. Y. St. 
Lawrence Co). Hasonlít a Piroxen némely fekete válfajához. — Ritka.

r

:
3. AMFIBOL CSOPORT. (337—343.) Rombos, Monoklin, Triklin.

Az Amfibol csoporthoz vétetik több oly faj, melyek noha háromféle 
kristályrendszerbe tartozunk, alakilag rokonok, mint az a közös prizmás hasa
dási élszögben 54° egész 56°, de az optikai karakterekben és a kémiai össze
tételben is nyilvánul. Vegyileg ezen csoport parallel sort képez a Piroxencso- 
port tagjaival, van közöttük szoros viszony alaki és egyéb tekintetben is. Az 
Amfibolcsoport azonban kevésbbé van kifejlődve, tagjai nem oly számosak, de 
a meglevők sem mutatnak alakilag oly nagy változatosságot.

A voltaképeni Piroxen és Amfibol között az eltérés a következő: prizma 
élszög a Piroxennél nem igen tér el a 90°-től, az S7° és 93° ; az Amfibolnál 
nagy az eltérés 56° és 124°; ezen utóbbinál az oszlopos hasadás is jobb.

Az Amfibolcsoport összetétele RSi03, hol B=Ca, Mg, Fe főleg, 
de Mn, Na, K és H is. Továbbá AL és Fe., van benne, részben mint

fi in
NaAlíSiO^, vagy NaFe(SiOs)á; tán mint EB,SiOö.

516. ábra. I. Anthophillit. II Glaukophanm Tremolit sat. IV. Amfibol. 
V. Arfvedsomt (?)• VI. Riebcckit (?).
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Az Amíibolcsoport kiváló tagjainak optikai viszonya, a mi a kis 
rugalmi tengelyek helyzetét illeti, a túl oldali 516. ábrában van 
bemutatva, hasonló módon mint a Piroxencsoportra nézve az 511. 
ábrában. (455. 1.) i

a) Rombos Amflbol (337).
V337. ANTHOPHILLIT. Vasmcujnesiamctasilihát. (Anthogrammit, Antlio- 

lith, Gedrít.) — Rombos. Tengelyarány a: b = 0*51375: 1. Jól hasad akisátló, 
azon kívül egy más irányban, mely az Amfibol oszlopszögét adja. Rendesen 
leveles rostos vaskos.

K : 5*5—0. Töm : 3*1—3*2. Hasadás lapon gyöngy fény. Barnásszürke, 
sárgásbarna, barnászöld, néha félfémfényű. Karc színtelen vagy szürkés. Áttetsző. 
Törékeny. Kettős fénytörés pozitív. Az optikai tengelyek a kisátlós főmet3zei- 
ben. Bx« rendesen J_oP (Gedrít opt: —.).

(Mg Fe)SiO;, = (Mg Fe)0 , SiO,. FeO 15*0, MgO 18*3, Ats03 17*0, 8i0* 43*5, 
C'aO0*7, H„0 3*1.). (Gedrit), más féleségében az A1 kevesebb. — Igen nehezen 
olvad. Sav nem bántja. Morvaország (Hermaunscklag); Norvégia (Kongsberg); 
Bajorhon ; Frankhon Gedres, mikroskopos Pikotittal. Amerika (Franklin 
Macon Co).

Az Anthophillit megfelel az Enstatit-Bronzit-Hipei*sthennek a Piroxen-

i»

• 4
V

)
l"1

csoportban.

fi) Monoklin Amfibolok (33S—342).

338. AMFIBOL. Mágnesiamészvctsbisilikál. (Hornblende, Ac- 
tinot, Actiiiolit, Tremolit, Pargasit, Calamit, Smaragdit, Asbest rész
ben, Amiantb, Strahlstein, Grammatit, Carinthin, Nephrit, Bergholz, 
Bergkork, Schörl, Skörl.)

Monoklin; a: b : c = 0*55108 :1 : 0-29376 ; fi = 73° 58V4' = 
001 A 100. oP (P), oopoo (X), 00P (M) 124° 30', P (r) 148° 30'. Az 
összalaklatban uralkodik a 00P és a oopoo, míg a végeket legtöbb- 
nyire oP és P képezi, olykor a Poo (6*) 148° 16' is. 517. és 518. ábra 
egy pár egyszerűbb összalaklat. 519. ikerképződés. (205. ábra, 98. 1.) v;

M:M = 124° 30' 
M : x =117 45 
s : s = 148 10 
r : r = 14S 30 
r : x = 105 45

51S. 519.

IVr

:r;Kristályok ben-, fenuöve; ikrek 00P00 szerint egyközös tengely- 
lyel összenőve; vaskos hintett; szövete szálas, rostos, szemcsés.

Igen jól hasad 00P irányban; ép- és ferdeátló szerint roszűl. 
Tör : egyenetlen — kissé kagylós. K : 5—6. Töm : 2-9—3*4. Üveg-, 
néha selyemfény, a hasadáson gyöngyfény. Fekete, fehér s e között 
zöldes feketés átmenetek. Pleocliroizmus a sötét szintiekben erős !*\
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(t93. 1.): az absorptio rendesen c>6>a. Opt:—, ritkán +. Tengely
sík || oopoo. Extinkcioszög oopoo lapon, vagy c Ac= + :15° egész 18°' 
legtöbbször, de változik 0° éso7° között: onnétBx„ Ac= —75° e^ész 
72° sat. (190. 1.). b

Általános formulája mint az Augité RO, SiCE; az R itt is = 
Ca Mg Fc Mn, de fellép olykor (Na K H)áO; azon kivid némely féleség' 
sesquioxidot s különösen AL0:;-t tartalmaz. Innét két sor külömböz- 
tethetö meg: A1 nélkül, ez a Tremolilsor, és A1 tartalommal, 
Amfibol (Hornblcnde) sor (Tschermak). Olvadásra, és a sav behatá
sára nézve mint Angit (27S. 1.).

Tremolit-sor. CaO. 3MgO . 4SÍ0... A sugárköben a Mg részben Fe által 
lévén helyettesítve, lehet hogy ezen izomorf vegy CaO. 3FeO. 4SiOa van hozzá 
keveredve. A tremolitsorban azon nagy változatosság nincs meg, mint a diopsid- 
sorban. Eddig vasdús féleség alig ismeretes, azért világos színűek. Extinkcio- 
szüge ocPoo lapon, vagy c /\ c — -f 1(5° egész 18°; innét Bx«/\c =—74° egész 
—72° (191. l.j. A mint emelkedik a Fc tartalom, a negatív tengelyszög kisebb 
lesz, úgy mint a Diopsid és a Bronzitsornál is tapasztalhatni.

A Sugárkőnél már mutatkozik pleochroizmus, de csak akkor, ha a táblák 
nem igen vékonyak: c smaragdzöld; t> sárgászöld; a zöldessárga.

A tremolit-sorhoz tartoznak:
1. Magnesiamész-Amfibo 1: Tremolit (Grammatit, Nordenskiöldit, 

Kax>hilit). Nephrit tömött apró szemű (Mexikó, China, Bowenit, Jadeitj.
2. Magn esiam észvas-Amfibol : Actinolit (Sugárkő, Stralilsteiu).
3. Magnesiavas-Amfibol: Ántholit (Antophillit).
-4. Magnesiamészma n gán- Amfibol : (Eichterit).
5. Vasmagnesia-A. : Cummingtonit. Cummington, Massachusetts.
0. Vasmangán-Amfibol : JDannemorit (Asbeferrit).
7. Vas-A. : Griinerit rostos; barnaszínü. Palákban Franciaország.
8. Asbest hosszú. Amiauth rövid, kőlennek is nevezett féleség, mely

ből tűzálló szövetet is készítenek. Ide tartozik a hegyiből', hegyi fa és hegyi 
paraja lágy tapintatu féleségek; úgy szintén a Bis.sol.it merev rostii, zöld.

|

ez az

i

MgO CaO FeO MnO SiO. A1..0n
21.7 15.i 3.8 O.s 5G.o O.c izz.: 1—2 (Hidegh)
26.8 12.3
2G.o 16.o 2.i 1.3 oi.o
22.n 13.4 6.2
2G.o —
21.o 5.2

Tremolit, Moravica 
Tremolit, Csiklova 
Nephrit, China 
Actinolit, Zillerthal 
Ántholit (Asbestféle) 
Eichterit, Paisberg 
Cummingtonit,
Dannemorit, Dannemora 2.o 
Griinerit, Collobriéres l.i

’

59.5 1 .4

o5.o — H„0 1.2 
5-i.o 1 .o »

1.3 11.3 52.2 — Na20, K..0 S.82
1.5 51.o O.o Na.JO 0.76 izz.: 3.o
8.4 -48.8 1.4 (Erdmann)
— 4-3.9 1.9

12.0 5.2

— 32.o
0.7 38.2
0.5 52.2

10.2

Amfibol-sor. Optikai és kémiai tulajdonságokban nagy az eltérés, noha 
alakilag egymás közt és a Tremolittal megegyeznek. Kettős fénytörés negatív. 
A főmetszetek tájékozásában, valamint a tengelyszögek között külömbsegek 
mutatkoznak. Az egyik végletet a világos Edenit képezi, melyben Fe alig van, 
ebből átmenet van a zöld Pargasitba, s utána jön a sötétszmü vagy fekete 
Amfibol mint a másik véglet. A pleochroizmus kitűnő: c zöldeskék, b sma
ragdzöld, a zöldsárga. A külömbség már igen feltűnő, s a mikroskopi vizsgá
latoknál az Amfibol megkülömböztetésére az Angiitól fontos szolgálatot tesz 
(193. 1.)* ., , . Ml

A vegyalkat bonyolódott; a Tremolitnál említett vegyülcten kívül a 
esquioxidok (AlFe)a03 lépnek fel, valamint alkálik, Ti és F. Asványzárvanys3

i
>
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is sok jön elő benue: Magnotit, Quarc sat. Az alkálik tán az izoinorf 342. Arf- 
vedsonitféle vegy Nn20, Fe«On, 4SiOy fellépése által magyarázhatók ki.

Az A1 tartalmú Ainíibolok: 9. A1 uminmagnesiamész Amfibol. — 
JSdenit, fehér, szürke, lialaványzöld és színtelen Edén vilié N. Y. — Smarat fáit 
hasonlít zöld Diallagithoz, melyből tán úgy mint az Urálit a Piroxenból 
származik.

f

10. A1 uminmagnesiamészvas-Amfibo 1: largasit, Honiblende. 
(Diastatit, Sintagmafcit.)

11. A1 um i u vasmész- Amfibol : No ralit (Nóra, Norvégia) fekete.
12. Aluminvas in a n g á n-Amfibol: Gamsigradit, bársonyfekete, (Gam- 

sigrad, Szerbia) Trachitban, melyet Bbbithaupt Timazitnak nevezett.
i

MgO CaO FeO MnO SiO., A1..0;; 
23.n 12.4 ol.e 5.7 Fe,0,2.« Na20 0.7 KjOO.*

[izz.: 0.4.
Smaragdit (Alp) 19.o 13.? 3.8 — 54.3 4.5 Na20 2.8 NiCrH (Hunt).

10. Pargasit IS.? 13.« 7.3 0.2 45.6 12.i FI.4
A. Karinthia 1S.4 lO.a 17.4

11. Noralit 2.2 11.« 30.o O.u 42.4 32.o KH. H20 O.75 (Klaproth).
12. Gamsigradit S.4 8.8 12.2 ö.o 46.5 13.o K20 l.o. Na20 3.i (Fuller).

9. Edenit

46.0 8.3

p
Találkozik a fekete féleségeiben mint kőzetképző társásvány felette gyak

ran a kristályos és vulkáni kőzetekben. — Sienit, Sienitgránit, Zirkonsienit, 
Miascit, Porpliir, Trachit, Gabbro, Bazaltban. — A világosak szemcsés Mész
kőben valószínűleg kontakt-képződmények.

Bánság: Rézbánya (Tremolit); Tirol (Zillerthal); Szászhon (hegydugasz): 
Corsika (Asbcst) annyi, hogy Dolomieu ásványait pakolta bele. Olaszország 
2l 2 láb hosszú Asbestszálak; Csehország (Aussig, Teplitz). Egyesült-Államok. 
Cauada.

Elváltozásai általában hasonlók mint az Augitnál, de különösen ernlít- 
tetnek mint az Amfibol elváltozásának terményei: Steatit, Serpentin, Chlorit. 
Epidot, Biotit, Piuit, Chabasit, Limonit, Magnetit, Vasokker sat.

.

339. GLAUKOPIIAN. Nátriummagnesinmvasalniainmvtasilikát. Monoklin, 
közel áll az Amfibolhoz; kristályok oszloposak, de nem határozottak. Jól hasad 
00P irányban. Vaskos szemcsés. K : 6—6*5. Töm : 3T0—3*11. Üveg — gyöngy - 
fény. Kék, feketés, szürkés. Karc szürkéskék. Áttetsző — nemátlátszó. Törékeny. 
Pora gyengén mágneses. Pleochroizmus erős: c égkék, ultramarinkék, b vereses, 
kékes ibolya, a sárgászöld, színtelen. Absorpcio c>b>a. Opt: 4-*

Na A1 (Si0„)2 (Fe.Mg) Si03. — Na.fi 7*33, MgO 13*07. CaO 2*2, FeO 5*7S, 
ALO^ 12*03, SiO»57*S1.K. — Lángban sárgásbarna lesz, könnyen megolvad oliva- 
zöfd gyöngygyé. Sav részben felolvasztja. Sira, a Ciciadok egyikén Csillám
palában Gránát, Amfibol, Csillámmal. Svájc. Zermatt Gnciszban. Matterhoru 
(Val Jorea). Corsika, Fruska Gora (Horvátoi*szág). New Caledonia, Gránát és 
Csillámmal. Shikoku sziget. Japán.

340. RIEBECKIT. Nátronvasmctasililcát. Monoklin. Benuőtt oszlopos 
kristályok rovátkos felülettel. Üvegféuy; fekete. Erős pleochroizmus (zöld, kék). 
Opt :—. Tengelyszög nagy.

iii
2NaFe(Si0;,).,FeSi03. — Si02 50*5, Fefi3 26*9, FeO 12*1, Nafi 10-5. 

Közel az Akmitnak" felel meg a Piroxencsoportban.
Keleti Afrika, Gránit Sienitben.

341. KROKIDOLIT. Vasnátriummetasilikát. (Crocidolit, Blaueisenstoin) 
Rostos mint Asbest, a rostok kissé rugósak; hasad oszloposán 56°; vaskos, 
földes. Laveudulakék, hagymazöld. K : 4. Töm : 3*20—3*30. Pleochroizmus 
c zöld, b ibolya, a kék. Opt: +. Törésmutató y—a=0*025. Összetétele közel a

Szabó József. Ásr&uytan.

i
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166 VI. OXIGENSÓK (270—S20).

Riebeckité s ez tán annak rostos félesége. NaFe (SiO..)„.FeSiO„. — Xa 0 7*0 
5*5, CaO 0 02, M<f0 2*3, MnO (M, h'eO 33*S, 670.. 5<1\S. IC Cl P. Üvegcsőben 

kevés alkális vizet ad. Könnyen olvad duzzadva. Sav" nem bántja. Dél-Afrika 
Griqualand West Orange tolyo. Vosges, WaKcmbacli, Csillámporpliirban. Nor
végia Zirkonsienitben. Golling (Salzburg). Domasohow (Morvaország). Grönland. 
Amerika (Beaeon Pole Hill, Cumberland R. I. Gránitban; Smaragd bánva, 
Buckiugham Cauada).

A délafrikai féleség erősen el van változva a Fe oxidációja és Si03 infil- 
trácioja által; az eredmény egy kovakő finom rostos szövettel, selyemfénvnycl, 
sárga, barna színnel. Közönséges neve «tigrisszem>>. Mint ékkövet használják.

342. ARFVEDSONIT. Kissé bázos VasnátriumnutaMlikdt. (Soda-Horn- 
blende.) — Monoklin ; a : b : c = 0-55687 : 1 : 0*29781 ; p = 73° 21 V=001 A1W. 
•Jól hasad coP. nem jól a ferdeátló szerint. Vaskos. K : fi. Töm : 3*44—3*45. 
üvegfény. Fekete. Vékonyan sötétzöld. Pleocliroizmus erős: c sötét zöldes kék, 
6 lavendulaszín, n halavány zöldessárga. Absorpcio o-Dl-a. Optikai karaktere 
bizonytalan, tán -K Extinkcioszöge ooPoo lapon c tengellyel =—14°. 4Na._,0. 
3Ca 0.14Fe0.(AlFe)..0r21Si0... — Elemezve (Kangerdluarsuk) SiO., 48-So, 
AlsOn 4*45. Fe._,03 3*80, FeO 33*43, MnO 0*45. MgOO-81, CaO 4*65, Na'O S*15, 
K.fO 1*06. HgO O‘15 ~ 100*SO. Megolvad duzzadva. Sav nem bántja. — Grön- 
landban Kangerdluarsuk fekete. Amfibolhoz hasonló kristályokban Sodalit, 
Eudialit és Földpáttal. Norvégia Brevig Zirkonsienitben. Arendal Magnetit- 
telepben.

•i

342 A. Barkevikit. Egy Amfibol, mely közel áll az Arfvedsonithoz. Bár* 
sonyfekete. Déli Norvégia, Brevig, Barkevik.

;-) Triklin Amfibol (343).
343. AENIGMATIT. (Kölbiugit, Cossii’it.) Yasnátriumtitanosilikát Al tar

talommal. Triklin; a kristályok élszögben, küllemben hasonlítanak Amfibolhoz, 
de a prizmaélszög 66°. Jól hasad ooP irányában. K : 5*5—6. Töm : 3*85. Üveg
fény. Zöldes — bársonyfekete. Karc w pisztáczöld. Fél-áttetsző. Pleocliroizmus 
erős. Opt: -4-. Teugelysik közel || ooPoo. 2Na.J0t. lOFeO. AlJ03.Fe.J0;, loSiO., 
(Förstner). F. e. könnyen megolvad barnás fekete üveggé. Savak részben fel
bontják. Grönland Kangerdluarsuk, Langesund-fjord (Norvégia) Aegirit, Eudia- 
littai sat. Cmsirit Pantellaria szigeten fordul elő Quarctrachitban.

. > ?

'•
<.
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4. BEPJLCSOPORT. Hexagonos.

344. BERIL. JJerilaluminmetasilikáL (Smaragd, Aquamarin, 
Émeraude, Davidsonit, Goshenit.) Hexagonos; Főtengely c=9*49SS55; 
000J A1011 = 29° 56' 35". Leginkább ooP, oP, P. Egyes vagy cso
portos kristályok; szálas halmazok! Elég jól hasad oP irányban.

K : 7*5—8. Töm : 2*63—2-80. Üveg-, néha zsírfény. Zöld, kékes, 
szürkés, sárga, színtelen. Dichroizmus hol jobban, hol kevesebbé 
kivehető. Opt: —. Kettős fénytörés gyenge. Nem ritkán anomál két- 
tengelyüség észlelhető.

Be., Aló Si6018 = 3BeO,Al.,0.,, 6SiO;,; BcO 14*5, ALOs 16*5, 
Si02 67*0, Fe<fi, 1*0, CaTaMn MgCr, H20“. — F. e. csak szélein olvad 
meg. Sav nem bántja.

t
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I'4-675. EUDIALITCSOI’OHT Cm, .'MCI.

A szop /.üld — Sin ara (/d igen becses ékkő, kristályok többnyire zavarosak, 
igen ritkán tökéletesen átlátszók. Columbia (Santa Fé de Bogotá mellett Miizo- 
bánya) Dolomitban. A legszebb eddig ismert példány a Dcvonsliire-i herceg 
birtokában tökéletes ool*. <>P kristály 2" hosszú, s valamivel szélesebb. Az 
égkék vagy világos zöldeskék = Aquamarin : más szintiek — fíerill szintén szol
gáltatnak kisebb értékű ékkövet, de rendesen óraserpenyőkre, vagy apró dísz
tárgyakra fordítják. Bajorhon (Bodcnmais. Rabenstein); Salzburg (Heubachlel); 
Csehország (Schlaggenwald); Frauklion (Limoges); Szibéria; Svédhon (Finbo); 
India; Afrika; Tasmania; Amerika (Esésűit-Államok, N. Hamp, Eoyalston, 
Colorado, Dakota); Brazília (Rio San Mateo).

Psrudoinorfia: Kaolin, Csillám, Limonit, Quarc. Berill alakban.

I

5. EUDIAL1TCSOPORT. (345—346).
345. EUDIALIT. Nátriinnineszcaszirfomsililíát. (Eukolit). — Komboede- 

res; főtengely e=2*G116; 0001 /\ 1011=31° 21'. R 73° 30'.
Közönséges összalaklata 610. ábra.

R (1‘). oR (oj. ooL’2 (u A bili fz).
Jól hasad olt. nem jól R irány

ban. Vaskos veséded. K : 5—5*5. Töm :
2*01—2*93. Üvegfény. Rózsapiros, ké
kes — barnáspiros. Karc színtelen. Át
tetsző. Kettős fénytörés erős. Opt: -f- az 
Eudialit, — az Eukolit. Eukolit v» = 1*6205; t = 1*6178.

Rt R3Zr(SiOa).; R = Na főleg, de IC H is; R = Ca főleg, de Fe . Mn 
és Ce (OH) is; továbbá ZrOCl... mi részben helyettesíti Si02; Ta is lehet jelen 
kis mennyiségben. A formula kétes, minthogy a Zr sav vagy ház szerepben 
léphet fel; úgy szintén a Cl szereplése is kérdéses.

A7/2013*l, (V?G9*2, Fe.,0,6*3, ZnO„ 15*0, SiO*50*3, 2V<8050*3, J/w2ai*6, 
La Ce Cú K Cl, H.,Ö. — Zárt livegcsőbeu vizet ad. Lángban megolvad világos 
zöld vak üveggé, s a lángot sárgára festi. Phosphorsóban a kovasav annyira 
felduzzad, hogy gömbölyűvé tenni nem sikerül. Savval kocsonyát ad; a hígí
tott savas oldat lakmuszpapírt sötét narancsszínre festi, még akkor is, miután 
a vas ónnal főzés által színteleu chlorürré lett átváltoztatva (Zr reactio).

Az Eudialit Ny. Grönlandbau (Kaugerdluarsuk) Arfvedsonit és Sodalit- 
tal, vagy vaskos fehér Földpátban bennőve találtatik. A kristályok rendesen 
aprók, de olykor 1" vagy hosszabbak. — Eukolit Norvégia Langesund-fjord. 
hatszöges Oszlop vagy veséded halmaz. Arkansas (Mngnet Cove.)

Az Eudialit ás Eukolit összetételében nincs külömbség; de az Eukolit 
lágyabb s elváltozottnak néz ki, tán az Eudialit el változási terménye.

o : z = 147° 38'

o : P = 112 18'

346. KATAPLEIT. ZirlconmcszhidrosiliIcát. Hexagonos 14(»° C; pseudo- 
hexagonos és monoklin a közönséges hőnél. Főtengely c=l*3G29; 0001 /\ 1011 = 
57° 34' P 114° 43'. Kristályok igen ritkák oP . cor táblásak; néha még hozzá 
jön 2P és VaP. Rendesen vaskos, héjjas lemezes. Hasad ooP. irányban elég jól, 
P irányban is. Törése szálkás. Fénye csekély. Sárgásbarna. Karca sárga. Szé- 
lekeu áttetsző. Optikailag pozitiv. Tengelyszög 60° körül. Hevítve 140° fokra, 
a metszet izotrop; de kihűlve ismét kettős törésű lesz. Optikai viselkedése 
analóg a 211. Tridimitével, valamint a kristályok külleme, az ikrek sat. K : G.

H4 (Na2,Ca) ZrSia0,,= H2 (Na.„Ca) (Zr (OH)2) (SiOa);i. — H208*G, CaO 3*6, 
Xr< A.29*8, 5/"Ó24G*8. AilJuj)'4, FcJj^0*6. — Lángban könnyen megolvad fehér 
zománccá. Boráxxal tiszta színtelen üveget ad. Sósavban könnyen felolvad ko
csonya kiválás nélkül. Zirkon hatás mint 345. Eudialit vagy 394. Zirkonnál. 
Norvégia, Lamöe (Laven, Langesundfjord) Sienitben, Zirkon, Leukofau, Mosau- 
drit és Tritomittal. Arö szigetek.

\
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468 vr. OXIGENSÓK (270—S20).

6. MÉLÁN0CERIT CSOPORT. Hexagonos vagy Romboederes. (317—350).

347, CAPPELERIT. Ytrimohárimnhorosilikdl. Hexagonos (c = 1*2903; 
0001 (\ 10ll=56°75 C. Oszlopos kristályok. Nem hasad. K: =0—6*5, Töm : 1*107. 
Zöldes barna; iiveg-zsirféuy. Opt: —. Kettős törés elég erős.

RSiOr>. YBO..; R=Ba és (=3B) főleg, de kevés Ca, Na, K, Ce Tli (=2R). 
F. e. felduzzad, és feliér zománccá olvad, de nehezen. Fluorit és K bisulfáttal 
B zöld lángját adja. PICI sav könnyen felolvasztja.

Lilié Arö, Langesund-fjord, Norvégia Augitsienitben mint ér, Wöhlerit, 
Rosenbuscliit, Catapleit, Orangit, Lavenit, Eleolit és Sodalittal.

348. MELANOCERIT. Gv és Yttriiun fémek jluosilikdtja. Romboederes. 
(c = 1*25537). Táblás kristályok, monoklin simetriával. A törzs-romboeder a 
kockához igen közel áll. Nem hasad. Sötétbarna, fekete. Zsír-üvegfény. Vékony 
lemezekben borsárga színnel átlátszó. Ivem : 5—6. Töm : -1*120. Optikailag egy
tengelyű negatív. Részben izotrop és amorf (elváltozás következtében).

12 (H2,Ca)SiOr>. 3(Y,Ce)B0n. 2H.J(Th,Ce)0.JF.,.S (Ce, La,Di) OF. Nagyon 
kétesen. F. e. világosabb lesz, feldagad de nem olvad meg. Zöld láng (B) Fluo- 
rit és K bisulfáttal; szódával Mu hatás; phosphorsavval Ce reakció. PICI sav
ban forrón felolvad SiO., kiválással.

Izland, Ivjeö (Barkevik mellett), Déli Norvégia, Langesund-fjord; Aegirit. 
Barkevikit, Lepidomelan, Wöhlerit, Eleolit és Leukophanittai.

349. CARIOCERIT. Ce, Y, Th, fluosilikdt. Romboederes. (c=l*184oJ 
Táblás Romboederekben. Nem hasad. Dióbarna; iiveg-zsírfény. Izotrop 

(amorf), elváltozás következtében. Ivem : 5—G. Töm : 4*295.
6(H,,Ca)Si0n.2(Ce,Di,Y)B0r3H,(CeTli)0,F...2La0F. Nagyon hipotétes. 

Hasonlít a" Melanocerithez, a külömbség hogy itt Th lép fel. F. e. mint 34S. 
Melanooerit.

Langesund-fjord, Norvégia. Augitsienitben, Aegirit Cataploiittel. Izland 
Store-Arö. Igen ritka.

350. TRITOMIT. Th. Ce, Y fémek es Ca jluosilikdtja Dórral. Hexa
gonos, (hemimorf?) c=4*4553. Bennött kristályok, hegyes háromoldalú piramis 
alakok, melyek Tetraéderre emlékeztetnek; a felület fénytelen és veresbama 
kéreggel vau behúzódva. Nem hasad. Tör : kagylós. Összetétele nem egészen 
biztos: 2(H,„Na.I>Ca)Si03.(Ce,La,Di,Y)B0;,.Ho(Ce,Th,Zr)0„F,J. (Brögger). —
Kém: 5*5. Töm :“4*15—4*25. Félfémfény — üvegfény. Sötét barna. Karc sár
gás-szürke. Kissé áttetsző. Igen törékeny. Izotrop (amorf?) Üvegcsőben vizet ad 
és gyenge fluorhatást mutat. Boraxxal vereses sárga gyöngyöt képez, mely 
kihűlve színtelen. Porához sósavat adva, Cl fejlődik és SiO» kocsonyaalak- 
ban válik ki. Norvégia, Lamö Langesund-fjord durva Sienitben Leukophan, 
Catapleit Mosandrit Aegirit Aualicttal sat.

.»f

Közbülső silikálok (351 —356).

A közbülső silikátok Olyanok, melyek a savas karakterre nézve 
a méta- és ortosilikátok között foglalnak helyet. Az Oxigén arány a 
Si02 és a bázok között 2:1 és 1:1. Három csoportra oszlanak: 
1. Leukophanit-, 2. lolit-, 3. Barisilitcsoport.

.
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4691. LKUKON!AXIT- 2. IOL1TCSOPOKT.

1. LEUIíOPHAN1T CSOPOltT (351, 352).

351. LEÜKOPHAKIT. t 'ulmuwherUnátmmlikát. — Eombos, homiederes. 
Kristályok rendesen táblásak. Jó hasadás oP. Vaskos. Világoszöld. Apatithoz 
hasonlít. Piszkos zöld — borsárga. K : 4. T : 2*1)59. Pora feliér, és erősen villog

legítve vagy ütve. Melegítve elektromos Két optikai tengelyű, negatív. Ten
gely sík || ooi’oo. BxííJ_c. Disperzio q>\\ gyenge. Némely irányban fehéres fényt 
lövel vissza. Na (BeF) Ca (SiO,),. — Na„0 10*2, CaO 25*0, BcOlVb. MnO 1*0, 
SiO.yÍ7*8, FG*1. K Al. — Zárt’üvegcsőben megfehérszik s kékes fénynyel plios- 
phoreskál. Lángban duzzadva könnyen olvad színtelen gyöngygyé. Phosplior- 
sóval nyílt üvegcsőben olvasztva F hatást mutat. Stokü »(Izland), Norvégia, 
Lángénsundfjord (Laven kis szigeten) pegmatitos telérekben, Augit-sienitben, 
hol a Földpáton kívül Aegirit, Eleolit, Magnetit és Mosandrit is találkozik.

352. MELIPIIANIT. M&zalummfiuasilikát. (Melinophan.) Tetragonos és 
tetartoederes; rendesen tompa Piramisok, melyek a lapok elosztódásábau ter- 
tartoederesok; vaskos, pikkelyes. K: 5—5*5. Töm : 3*006. Cvegfény. Kén-citrom - 
mézsárga. Átlátszó — áttetsző. Törékeny. Egy optikai (—■) teugelyű. Pleochroiz- 
mus határozott. Kettős törés erős. — NaCa..Be.JFSin0lo. Lehet benne még Al 
K Mg Mh. Melegítve nem phosphoreskál; lángban duzzadva megolvad fehér 
zománccá. Különben mint 351. Leukophanit. Norvégia. Fredriksvárn, Laugesund 
fjord, Stoksund, Stokö, Laugodden sat. Zirkonsicnitben Eleolit-, Csillám-, Fluorit- 
és Magnetittal.

iné

I
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2. IOLIT CSOPOBT (353).

353. IOLIT. Magaesialhnvassilikál. (Dicliroit, Peliom, Stein- 
lieilit, Cordierit, harter Fahkmit, Luchs-Wassersapbir.) Lombos; 
a: b:c = 0-5871 : I : 0-5585; 100 A110 = 30° 25', 001 A 101 =43° 
34Vo'; 001 A011 =29° I I'. ooP (M) 110° 10', P oldalélé 95° 36', 
VsP (t) 57° 46', Poo (s) 58° 22', ooPoo (/), 0P (P), néha ooP3 sat. 
550. ábra. Ikrek olykor pseudohexagonos simetriával.
Lövid Oszlopok, néha oP irányban levelesek; vaskos, Ilin-
tett, kavics. _ Y|

Kisátló irányban elég jól, Poo irányban alig hasad. M l\ 
Tör: kagylós, egyenetlen. K:7—7-5. Töm : 2*60—2*66.
Üvegfény, törésen zsírfény; különféle kék, néha szürkés, 
barnás, színtelen.

Tricliroizmust néha igen jól mutat (192., 193. 1.), de az a vékony csiszo- 
laton nem mindig vehető ki; ellenben jól látható, hogy zárványokat gyakran 
tartalmaz: Biotit, Hematit, Pleonast és mikroliteket.

Az optikai tengelyek síkja a nagyátlós főmetszettel egyközös. A myatir 
bissektrix a főtengelylyel összeesik. (190. 1.)

H..(MgFe)4AlhSi10037 vágj* H..0.4(Mg.Fe).4A1..0:!.10SiO.,. — MgO 10*1, 
FcO 8*3, MnO 6'3, ALOlSl'7, Sió.> 48*3, HJ) 0*5 (Bodenmais, Stro^yer). 
Néha (Mn Ee)2On, Li, ’Ca.

F. e. nehezen olvad szélein átlátszó üveggé. — Sósav keveset hat reá. 
Alkaliearbonáttal olvasztva felbomlik.

Bajorhon (Bodenmais: füstszínü kristályok — Peliom); Szászhon Gneisz- 
ban; Grönland (Ujordlersoak) Quarcban; Spauyolhonban (Cabo de Gata) Grá
nitban = Iolit: Svédhon (Fahlun: barna = Fahlunit); Ceilon homokban, átlát
szó = Vízzjajihir, Hiúzzaphir. Igen ritkán Tracliitban: Magyarország Somos*

í

5:20.

í

r



1,1 1:i !»

4-70 VI. OXIGBNSÓK (270—820).i' \
í

újfalu; Toskáua Campiglia Maritima; Amerika (Haddam Couu. Gránit és 
Gneiszban); Japau.

A ceiloui átlátszó és kék féleségek gyűrűbe, melltűbc foglaltatnak.
Pseudomurfák igen közönségesek a viztölvevés által: hidrátos lolit a 

Pinit, Cataspiht. Pali limit, Bo7isdor(fit, Esni árkit, Chlorop/iillity (Hgantolit, 
iraseolit, Aspasiolit: máskor a 110 allyak részét szénsav eltávolította: vagy 
í’GoOo jutott be FeO, C02 által; vagy alkálik szénsavas nlkális vizek által. így 
lett a Pnut, ('si Ildin, tehát ilyenkor az Oszlop levelekre foszlik szét. Mint elvál
tozott lolit tekinthetők a következők is: 'Weissit, Iberit, Huronit. Ezek közül 
a Pinit, Fahlunit, Cataspilit. Gigantolit, Iberit a Csillámcsoportban külön for
dulnak elő.

• -i

i

I

:
3. BARISILIT CSOPORT (354—350).

354. BARISILIT. Olounnaiuiánxilikát. Hexagonos. Betelepült tömegek 
görbe leveles szövettel. Jól hasad oP szerint; ooP szerint kevésbbé. Ivem : 3. 
Töm : 6*11 (6*55). Plasadáson gyöngyfény. Fehér, de légen megfakul. Áttetsző. 
Optikailag negatív.

Pb3SioO- = 3Pb0.2Si0,. — Si02l5*2, FbO S4*S = 100. Kevés Mn Fe 
Ca Mg Cl. — F. e. pattog, könnyen olvad tiszta barna üveggé. Pb és Mn hatás. 
Légenysavban felolvad kocsonya kiválással; IICl savban is Pb CL kiválás 
mellett. Harstigbánva, Pajsberg, Wermlaud. Svédhon; Vasércben olszóródva 
Calcit, sárga Gránát, Tephroit és Galenittei.

355. GANOMALIT. Ólommésziálikát. Tetragonos, prizmás kristályok; 
vaskos, szemcsés. Hasad az Oszlop és Véglap irányában. Kém : 3. Töm : 5*74. 
Zsír. üvegfény; színtelen, szürkés. Opt:-K Kettős törés erős.

Pb.. Si.JL (Ca.Mn).. SiO., vagy 3Pb0.2(Ca.Mn)0.3Si0._,. — SiO>, 18*7,
PbO 69-2, Mhó 2*4, Ca() 9*7. F. e. könnyen olvad tiszta üveggé; belláugban 
fekete a redukált Ólomtól. Szénen Szódával Pb szemet és PbÓ verődéket ad. 
Légenysavban könnyen felolvad, kocsonyás SiO._, kiválással.

Gyéren találtatik Tephroittal (mihez hasonlít), Termésólommal, Calcit 
és Jakobsittal Lángban, Wermland. Svédhon. Jakobsberg, Nordmark, itt barna 
Csillámmal (Manganophillit), Calcit és Jakobsittal.

356. HIALOTEKIT. ülombáriiinibomlihát. Vaskos, durván kristályos. 
Két irányban könnyen hasad, közel 90°, kevésbbé jól egy harmadikban, de 
ugyanazon zónában. Kém : 5—5*5. Töm:3-Sl. Üveg-zsírfény. Fehér, gyöngy
szürke. Opt. kéttengelyű 4-. Tengelvsik [| a hasadások zonatengelyével.

R0B,(SiO,).,. (16ít.02B.,0n.24Si0aF, Lindström) ; R = Pb, Ba, Ca kevés F. 
F. e. phosphorsoban SiO., váz visszahagyással felolvad. HC1 savban vagy ken- 
savban nem olvad. Különben úgy viselkedik mint 355. Ganomalit. Lángban, 
Wermland, Svédhon, hol szürkés fehér Földpátban gyéren fordul elő Hediphan 
és Schefferit társaságában.
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III. Orto-Süikátok. lí.SiO,. (357—410).1- Ib Ortosiliciumsav H^SiO.,. sói, mezekben a sav és a bázok oxigén - 
aránya 1:1. Az ide számítható fajok a következő 14* csoportot 
képezik.- i

8. Melilit csoport. (391—392).
9. Vczuvianit csoport. (393),

10. Zirkon csoport. (394, 395).
11. Bauburit csoport. (396—ri-O1))*
12. Datolit csoport. (401—405).
13. Epidot csoport. (400—*09).
14. Axinit csoport. (410).

•>- 1. Nephelit csoport. (357—361).
2. Sodalit csoport. (302—365).
3. Helvit csoport. (360—309).
4. Gránát, csoport. (370—372).
5. Chrizolit csoport. (373—379). 
0. Phenacit csoport. (380—385). 
7. Skapolit csoport. (386—390).
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JJ4-711. NKPHELITCSOPORT. (357—3«1).

1. KEPHELIT CSOPORT. Hexagonos, ííAISiO,. (357—361.)

357. NEPHELIT. NálronkálUimsilikál. (Kephelin, Davyn, 
Sommit, Cavolinit, Eleolit, Fettstein. Phonit.) Hexagonos; főtengely 

0-S3S92G; 0001 A1011 = 44° 5' 22"; P (r) 38° G', ooP (M), oP. 
521. ábra.
c =

Egyenesen benn- vagy csoportosan fennőtt apró kristályok ren
desen 0 vagy 12 oldalú Prizmák Véglappal, vagy ebez még 
piramislapokkal: vaskos durvaszemü. Tisztán hasad ooP, 
nem tisztán oP irányban. — Tör : kagylós — egyenetlen.

K : 5*5—6. Töm : 2*55—2*65. Üveg-, zsírfény. A kri
stályos (Népitclin) színtelen, fehér, sárgás: a vaskos v 
(Eleolit) zöld, szürke, barna, téglaveres.

Kettős fénytörése gyenge; optikailag ncjjatic.
3Na..0X0.4Al,0,.9Si0,. — 570.44*0. AL053*2, NaJJ 15*1, 70)7*7.

i

XM t *

521.

!I. Nephelin Vezúv. Sciierer és Fkancis. — 2. N. Nephelinszirt. Lob au Lausitz. 
Hhidkpiuem. — 3. Eleolit. Barna, Brewig Norvégia, Sciieeher. — 4. E. Miask. (Miaseit.) 
Ural. Sciikereu. — 5. Eleolit. Bitró (Erdély). Koca Ferenc.

XaJ) KJ) CaO MtjO Fc.,Oa AlJL SiCk,
0. 44 34.00 44.04 H,_,0 0.21
1.42 32.3:; 43.60 H.,0 0.32
1. u 31.84 44.»ö H,_,0 2.07
O.eo 33.18 44.18 H.,0 O.45
— 29.41 45.25 HjjO 2.ij

i

1. 15.01
2. 14.13
3. 15.71
4. 15.8ö
5. 14.30

4.52 2.01 —
5.03 3.55 0.11
5.17 0.28
5.75 0.29
0.84 1 .öl*

(1.07

Erős 1 égéuy savba mártva felhős zavarodást kap, onnét neve. Sósav kocso
nyát választ ki a vékony csiszolaton is. Lángban igen magas Nátriumfokozatot 
mutat, de ahoz Kálium is csatlakozik változó mennyiségben. Könuvebbeu olvad 
mint a Leucit. HC1 oldata szintén erős alkali láugfestést mutat, mi által a 
Földpátoktól eltér (táblázatban 27S. 1.).

Találni különösen újabb vulkáni kőzetekben, (le a régiekben sem hiány
zik. Nep/wlin leihelyei: Vezúv régibb lávái (Mte. Somma); Róma (Capo di 
Bovc); Heidelberg (Katzcnbuckel: Plionolitban); Szászbon (Löbauer Bergj; 
Aussig (Csehország); Rio de Janeiro, Minős Geraes (Brazília). Eleolite: Nor
végia (Fredrikswiirn : Zirkonsienitbeu) ; Szibéria (Ilmeubegység : Földpát-, 
Csillám-, Zirkonnal sat.) ; Erdély Ditró, Piricskeliegy Ditroitban. (Sienit), 
Sodalittal.

• •*

Elváltozik könnyen, és lesz belőle rendesen valami Zeolit (Thomsonit, 
Aualcit). Bkügger szerint Dél-Norvégia Augitsienitben az Eleolit elváltozik Soda- 
litra, Analcit-, Natrolit- és Hidronephelitre (Bánit); továbbá lesz belőle Tliom- 
souit, Piuit, Kaolin.

358. EUKRIPTIT. lÁtliiitmahwnnuwmlikdt. (Brush és Dana). Hexa
gonos. Hasad oF szerint. Töm : 2*6G7. Színtelen, fehér. LiAlSi04 ~ LLO.ALOn. 
2SiO«.— SiO,, 47*G, ALOa 40*5, Li.,011*9. HC1 savban kocsonyás lesz. Az 
Euknptit csak mint Albittal együtt egy látszólag homogén anyagot képező 
ásvány ismeretes, mely anyag a Spodiunen elváltozási terméke. Braucbville. 
Conn. Spodiunen elváltozása. (253. 1.)

359. KALIOPHILIT. KáHuni altonini 11in silikát. (Facellit, Kaliuepbelin). 
Hexagonos; tűs halmazok. Hasad oP irányban, igen jól. Selyemfényű. Szin
tidőn. Keni : G. Töm : 2*493. Optikailag egytengelyű, negatív.

4
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' 472 VI. OXIGÉN SÓK (270—820).

i
KA1SÍ04 = K,0.Al_0,.2Si0,. — SiO» 3S*0, ALÓ* 32*3, ICO 29*7. HCI 

savban felbomlik, kocsonyaki válással, M. Sommá. Vezúv. Vulkáni" ej ekei okban.

360. CAXCRINIT. A«. Cg. -1/. hulrosilikát. Hexagonos; főtengely 
e = 0*4224; 0001 A 1011 = 26°. Ritkák az oszlopos kristályok tompa Piramissal; 
rendesen vaskos. Hasad ooP irányban. Fehér, szürke, sárga, zöld, kék, vereses. 
Gyenge üveg — vagy gyenge gyöngy — vagy zsírfény. Kern : 5—6. Töm : 
2*42—2*5. H6Na.Ca(NaC0.,)oAls(Si04)0=3H.l0.4Na.10.Ca0!4Al.10„.9Si0...2C0... — 
SiCL SS*7, COo 6*3, ALÓ* 29*3,' (’aO 4*0, X<iO J 7*S, Hjl 3*9. “

Si02 Al2On CaO Na..O I\,0 CO.. H.,0
5.24 12.22 5.23 ---
6.95 17.75 0.2O 6.70

Zárt üvegcsőben vizet ad. Lángban könnyebben olvad meg fehér hólyagos 
üveggé mint Nephelit. Sósavval pezseg, és melegítve kocsonyás lesz, de a nélkül 
nem. — Ural, Miask. a Marienskoy graütbáuyában Irkutsk-tól nyugatra durva- 
szemű Gránitban, Zirkon. Calcit és Magnetittel. Norvégia, Barkevik fehéres, 
sárgás, kék Sodalittal. Erdély székelyföld Ditró Ditroit kőzetben hxisveres 
szinti, Ortoklas (Mikroklin), Eleolit és Sodalittal.

Elváltozik Natrolitra (Bergmannit), elveszti előbb áttetszőségét és rostos 
szövetet vesz fel.

361. MIEBOSOMMIT. Nephelit-J'vlc anyay Clflórral s kénsav val. Hexa- 
gonos; c = 0*4lS34; hatoldalú Oszlopok, apró fényes kristályok. Jól hasad 
ooP, kevésbbé oP irányban. Kein : 6. Töm : 2*444. — (Na.K)I„.Ca4Al,.,Ov.SCll 
mi így is írható 4(NaK)CaAL(S0,);;.4(Na.K)Cl.(NaK)S04. — F. e. nehezen 
olvad; HCI savban felolvad Si02 kocsonyakiválással. j\I. Somma kihunyt kő
zetekben és leucitlávában.

|

1. Bitró: 3S.5K 2S.72
2. Miask : 37.28 2S.2o

(Koch A.) 
4.03 Fe,0;í 0.44 (Baüff.)
<S.7s!

i

•1
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2. SODALIT CSOPORT. Szabályos (362—365).

362. SÓD ALIT. Náíronbirnsilikát Odorral. Szabályos; 00 0. 
Többé kevésbbé hasad 00O irányban ; vaskos. K : 5*5—6. Töm : 2*14-— 
2*30. Üveg-, zsírfény. Szürke, zöldes, sárgás, néha kék, vereses. 
Áttetsző. Tör : kagylós, egyenetlen.

Na4(AlCl)Al2Sin012 = Si02 37*2, ALOJSVG, Xa.,0 25*6, 67 7*3.
1. Sodalit. Vezúv. Ahfvedson. — Sodalit. Vezúv. Bammelsberg. — 3. Sodalit. 

Grönland. Ekeberg. — 4. Sodalit. Ditró. Erdély. Hauer.

Xa.,0 KJ) CaO Fejő* Cl Alj)* SiO
1. 26.55 nyoma
2. 24.37 —
3. 25.00 —
4. 21.oo —

Sósavval és kénsavval hamar kocsonyásodik. Lángkisérletben a Cl jelen
léte miatt a Na és K festés legerősebb az I. kísérletben s aztán tetemesen fogy, 
mi által a Földpátoktól eltér. Kénsavas vagy légenysavas oldatában ezüstsóval 
nedves úton; phosphorsógyöngyben, melyhez CuO adtunk (mint bilvitnel), 
száraz úton a Cl kimutatható. (Táblázat 278. 1.) c

A legszebbek a M. Sommá bombáiban találtatnak, ezek víztiszták 
mit) sárgás, zöldes, kékes színűek. Nápoly mellett M. di Cunia Trachitjaban 
írja le Eath mint elegyrészt Mejonit, Sanidin és Angittal együtt, úgy szinten

‘1
1

5.80 32.59 35.99
6.69 31.gr 38.12
6.-5 32.00 36.00

0*4u nyoma 6.00 31.ou 40.gh.
í 0.15

!
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4732. 80DAL1TCS0P0RT (302—365).

Pozzuoli mellett a M. Olibano Lago d’Agnano mellett M. Spiua Trachitjában. 
Iscliia szigeten Scarrupatn, M. Toppo, Punta tlel Imperatore Trachitjában. 
Régibb kőzetekben is igen el van terjedve: Norvégia és Grönland Zirkonsienit- 
ben Földpát és Eleolittal ; a Földpátban szalagot képezvén. Szibéria Ilmen- 
hegység Miascitbnn kék. Erdély Ditroitban Orthoklas, Eleolitli, Cancrinitfal, 
szintén kék. Grönland Kangcrdluarsuk Csillámpalában Földpát, Eiulialit és 
Arfvedsonittal szürkészöld. Bolívia.

A Sodalit elváltozik- Kaolinra; de ismeretes, hogy Thomsonit, Hidro- 
nephelit, Muskovit, Natrolit és Dinspor is keletkezik belőle.

363. HAÜYNIT. Xátr<mniesz timsilikát Kénmvval. (Latialit, Hiiuyn, 
Marialit.) Szabályos; ccO; ugyanennek irányában kivehetöleg hasad. Egyes 
ritkán csoportos szemek.

K : író—6. Töm : 2*4*—2*5. Üveg — zsírfény. Kék, zöldes. Karca kékes, 
színtelen. Áttetsző. Törés lapon kagylós — egyenetlen.

Na,Ca(NaSO,. A1).A1,Sin0J2 = 2(Na, Ca) Al, (SiO.,), -f- (Na,CaK.)S04. 
NI. Sommainak összetétele: SiÓ^34*0G, AÍ.,0327*04*, CaX) 10*60, XaO 11*79. 
JY.O 4*96, 6’O.j 11*25, Cl nyoma = 100*00. — Láugkisérletének táblázatából 
(27S. 1.) kitűnik, hogy olvadása 2—3 (Szabó). és bőgj* a NaK festés úgjr ma
gában mint Gipszszel, és a IIC1 sav oldatban mutatkozik. — Zárt üvegcsőben 
hevítve kék színét megtartja. Szódával szénen suliid képződik, mi megnedve
sítve az Ezüstön fekete foltot idéz elő. — Savakkal megkocsonyásodik, még a 
vékony csiszolaton is hamar. Sósavas oldatában BaCl, fehér csapadékot 
idéz elő.

i *

!

Csupán augitos lávákra és bazaltos kőzetekre szorítkozik, kivételesen 
említtetvén nehány Trachitban s Phouolitban; de régibb kristályos kőzetekben 
úgy mint a Sodalit nem fordul elő. Lávában Vezuvon (Sommá); Albano 
Róma mellett; Mt. Vultur, Nápoly; Bazaltban Rajnán Andemach mellett 
Niedermendig); Alt. Boré (Puy de Dómé); St. Michael, Azorsziget.

364. NOSELIT. Xátnmme'.sztimsUikát Uénsavval. (Noseau, Nosit, Haüynit 
részben, Spinellan). Szabályos; ooO; vaskos szemcsés. Meglehetősen hasad 
ocO irányban. Tör: kagylós.

K : 5*5. Töm : 2*25—2*4. Üveg-, zsírfény. Szürkés, kékes, barnás, néha 
fekete. Áttetsző — csaknem nemátlátszó.

Na4(NaS04.Al)Al,Si,Or.. Tán így is írható 2Na,Al,Si,0sNa,S04. 
Hasonló a Haüynithez, kivéve"hogy Ca nincs benne vagy igen kevés.

Kosit, kékes szürkés. Töm : 2*2. Rath.

í .

Xa^O 23*90, A',0 2*15, CVtO 0*63, FeJDz 0*47, Cl 1*05, SO,7*30, . í/,0,2S*45,
SiOa 36*99.

Savakkal valamivel nehezebben és csak nagyobb koncentráció mellett 
kocsonyásodik mint a 363. Haüynit (27S. 1.).

Rajnán Poroszhon (Laacher See: Földpát űrjeiben ; Audernacli; Rieden 
és Volkcrsfeld ; Leucitophirhán); Hegan, HohentAviel; Kaiserstulil; Canari szi
getek ; Cap Verst szigetek.

Ittnerit (Slmlopsit) Haüynit és Noselit elváltozási terméke. 10—12° u 
HoO tartalommal. Áttetsző ooü, vágj* vaskosan szemcsés. K : 5*5. Töm : 2*3— 
2*4. Sötétkék, hamuszürke; zsírféuyü. Kaiserstuhl Freiburg mellett Baden; 
Sasbach ; Endlingen. Sholojisit vaskos szemcsés. Szürkésfehér, veresszürke, együtt 
találtatik Ittnerittel. Kaiserstuhl. t ■

365. LAZUBIT. Nátron inésztiinsilikát kénsarcai, (Lazúrkö, Lapis-Lazuli, 
Lazurstein, Ultramarin.) Szabályos; ooO. Leginkább vaskos, hintett; szemcsés. 
Tökéletlenül hasad ooö irányban. Tör : egyenetlen.

K : 5*55. Töm : 2*38—3*45. Üvegféuy. Sötétkék, ibolya, zöldeskék. 
Áttetsző. Törés egyenetlen. — Na4(NaSr>.Al).Al„Si,Olo; úgy tekinthető 

mintha Haüynitet és Sodalitet tartalmazna változó arányban. Xa„011*4,
I
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474 VI. OXIGENSÓK (.270—820).

CaO 23*5 , Al20a12*3, SPlyVr'A, Fe.,0^2-1, $0,3-2, C/0-4, H.00-3 (Kelet, 
Ivöhler) ; köves S, C02, K.

Sósav liidrothiongőzt hajt ki, és kovasav kocsonyát csap le. — 
ü\egcsöben hevítve kévés vizet ad; a Chili példány zöld fényt árasztva izzik, 
de kihűlve a kék szín marad. F. e. fehér hólyagos üveggé olvad. Gránit é' 
szemcsés Mészbeu, Pirit- és JCsillám mai. Cliina; Perzsia; Szibéria. Tatárország 
Badaksán; Monté Somma; Ázsia; Amerika Chili: Audes, Ovalle; Indusfolyó.

Dísztárgyakra dolgozzák fel. Hajdan a sötétkéknek a porából készítették 
a drága ultramariufestéket, most gyárilag állítják elő az alkatrészekből.

1
í

3. HELYIT CSOPORT. Szabályos, tetraéderes (366—369).

366. HEL\ IT. Manyánberilcansilikát Kennel. (Ilelviu, tetraéderes Grá
nát). Szabályos, tetraéderes. 522. ábrában ki vau képződve a pozitív (P) és a 
negatív (<?) Tetraéder. Az 0 irányában nem jól hasad. Esetleg gömbös halmaz.

Üveg — zsírfény. Sárga, barna. K ; 6—6*5. T : 3*16—3*36. — 
(Be, Mn, Fe)-.Si;0,.,S. ígv is írható 3(Be, Mu, Fef.SiO,. (Mn, Fe)S. 

\ MnO 30*5, BeÖ12:0, FeÖ $*0, Si(K> 33-2, Mn 8*6, ‘ 55*0, izz. HA 
Töm : 3*166. (Schwarzenberg, Gmelin). — Megolvad duzzadva.

■ HC1 vegyboutja HS gőzt és SiO„ kocsonyát választván ki. Szász- 
/ hon. Schwarzenberg Gueiszban Quarc-, Gránát-, Fluorit-, Calcittal; 

Breiteubrunn. Norvégia. Kapuik, Quarc és llodochrosittal. Stokö, 
Ovre-Arö, Sigesö (Izland); Finland (Lupikko); Amerika (Amelia 
Court House).

367. DANALIT. 1 ’aszinkberilinanyáimilikát Kennel. — Szabályos. O tom
pult élekkel. Hasadás nem észleltetett. K : 5*5—6. Töm : 3*427. Üveg — zsír- 
fény. Húsveres — szürke. Karc hasonló, de világosabb. Áttetsző. Tör : kissé 
kagylós, egyenetlen. Törékeny.

(Be, Fe, Zn,Mn).SL0,..S, mi ígv is írható (Fe,Zn,Mn)..((Zn,Fe).£)Bc3Si,0,... 
FeC)27*4. /mO 17*:>, BeÖ 13:S, Mn0*6*2, SiO.,31*7. SK4, Cá Mg Al.'Megolvad a 
széleken fekete zománccá. HC1 mint 366. Helvitnél. E.-Amerika Mass. líockport 
Gránitban apró szemekben hintve, Lithioncsillám, Földpát és Fluorittal. El 
Paso Co. Colorado. Barlett N. IT. Maguetit és Quarccal.

368. EULITIT. Bizmutxilikát. (Kieselwismuth, Wismuthblende.) Szabá- 
lyos, tetraéderes. A kristályok aprók és gyakran kopottak. Ikrek; csoportok. 
Olykor táblás szemcsés. K : 4*5. T : 6*00*6. Zsír — gyémántfény. Hajbarna, 
sárgás-szürke, szürkésfehér és szalmasárga. Karca sárgás vagy színtelen. Kissc- 
átlátszó — nemátlátszó. Törése egyenetlen. Könnyen törik.

Bi4Si30J2 = 2Bi203,3Si0... — />*/._. O., 69*3, SiO..* 2*2, PJK, 3*3, FejK 2*4, 
Mn F Ti. — Lángban szagtalan füstöt bocsátván, sötétsárga tömeggé olvad.

Szászhon Schneeberg Termés Bizmuttal Quarcban. Freiburg mellett 
Briiunsdorf. Jóbanngeorgenstadt, Quarcban.

rP~b
l/r \

* ■

522.
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369. ZUNIIT. Nagyon házon ahamnhidrmUikát. Szabályos, tetraéderes. 
Hasad a Tetraéder lapjai irányában. Üvegfény. Víztiszta, de zárványoktól nem 
átlátszó is lehet. Keni : 7. Töm .* 2*375. Izotrop.

(A1(0H.F.C1).J,.ALSL01.J, ebből az empíriái formula H,„AlJOSin(0, F, Cl)4v 
F. e. nem olvad, de porceffánnemü lesz. Zárt csőben hevítve savas vizet ad. 
Sav nem támadja meg. Zuuibáuya. Anvilhegység, Silverton, Colorado, hol As 
és Pb sulfiddal van bensőleg keveredve; de fehér földes anyagban is találni 
mint a vele előforduló ásványok elváltozási termékében.

. .. v.
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I i4754. GBÁNÁTCSOPOItT í;I7«—371).

■i. GHÁNÁT CSOPORT. Szabályos, teljes (370, 371). 
ii in
R. R (SiO.,);i vagy 3110. R0;,. 3SiO,

II II II III III III III
B = Ca, Mg, Fe, Mn B = Al, Fe(Mn)CrTi

A Gránát csoporthoz egészen közel áll a Sodalit és Helvit cso
port, ezek is szabályosak és ortosilikátok, sőt a kémiai alkatban is fel 
lehet találni a hasonlóságot.

370. GRÁNÁT. Mészlimsilikát, a Ca és AL isomorfiaival. Az 
egyes főtagok a) Grossularit, b) Pirop., c) Almán elit, cl) Spessartit, 
c) And rád it, f) Üwarowit. Szabályos; ooO, 202, 3ö3/2, 404/s. (160. 
ábra, 86. 1.) Egyes bennőtt vagy csoportos fennőtt kristályok: szem
csés, tömött (néha Nephrithez hasonló) halmazok; vaskos, hintett. 
Alig hasad coO irányban. Tör : kagylós, egyenetlen, szálkás.

K : 6*5—7*5. Töm : 3*15—4*3. Üveg-, zsirfény. Veres, barna, 
sárga, fehér, zöld. fekete. Néha kettős fénytörési anomália vehető 
észre.

t

i

3CaO, ALÓ.., 3Si02; a Ca helyettesítve van több kevesebb 
Mg Fe vagy Mn —; az Ál2 pedig Fe.j vagy Cr2 által.

Az említett 0 tag luirom csoportba osztható: Alumínium gránát (1—l), 
Vasgránát (5) és Chromgránát (0).

1. Grossularit. Mésztinifiránát. (Succiuit borostyánkösárga. Alá; Alazowit- 
barna.) Fehér, halaváuyzöltl (Wiluit), mézsárga, borsárga, barnássárga, fahéj - 
barna (Hessonit, Kaneelsteiu Ceilon), ritkán smaragdzöld Cr jelenléte által. 
T : 3*55—3*GG. 3CaO, A1..03, 3SiO... CaO 34*8, AlJ.L 20*1. SY0..4O-5, Fefiz5-0, 
MnO 0*1. (Wilui, Szibéria.)

2. Pirop. Mafpmiatiwf/ránát. Legtöbbnyire gömbölyű kopott szemek 
benuővc vagy szabadon. Üvegféuy. Vérveres. Töm : 3*70—3*75. — 3MgO, A1.CL, 
3SiO.,. Mf/O 10-2, Ai,0?t 20-0, SiO., 4-2*0, FeO 9*0, Fe.fi z 1*5, Crfi^'AH Mnfifi-'S, 
CaO 1*9. (Meronitz, Csehország.) — Nehezen olvad meg. Boraxxal zöld gyön
gyöt ad. Sav nem bántja.

3. Almandit. Vasth/u/rúnát. (Almandin. Dalmatin). Veres és néha átlát
szó, akkor drágakő. Barnaveres áttetsző (a közönséges). Fekete (Melauit). — 
3Fe0.Al.,0,.3Si0... — 2*036-0, MgO. 2-5, AlfiL 2(H), Si(L 37 5, MnO 1*2, 
Ca0 0\S (Oravica). Töm : 3*9—4*2.

4-. Spessartit. Mangántimgrdndt, (Braunsteinkiesel). Sötét jáciutpiros, 
ibolyába — barnásveresbe hajolva.1 Töm : 4—4«*3. — 3MnO.ÁLOr>.3SiO„. 
MnO 35*0, FeO 14*0, Alfiz 14*2, öY0a35*O, Mg Ca. (Spessait).

5. Andradit. dIcszvastjránát. (Allochroit.) Töm : 3*8—3*9. A színre és 
összetételre nézve többféle; a) egyszerűen mészvasgránát a Topazolit; sárga de 
néha zöld. Kolopbonit durván, szemcsér, barna. Melanit (Pireneit) fekete, i*ész- 
ben ide tartozik. .Jeli étit, világos vagy sötétzöld Gránát (Zermatt). — b) Mag- 
nesia-mészgránát: liothoffit (Lángban) hasonló az Alloehroithoz, sárgásbarna — 
májbarna, van fekete is. Poliadelphit vaskos barnássárga (Franklin N. J.). 
Aidom sötétbarna, melyhez közel áll a Bredberf/it. — ej Yttergrdndt, ha a 
Mészvasgránátban Y (egész 7%-ig) is van (Norvégia). — 3Ca0,Fe.,03,3Si0.,. — 
CaO 32-7, Fcfiz 23*1, Alfiz 6-2, SiO., 35*S, MgO 1*0, TU\ 1-0 (Frascati, Melanit). %
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0. Uvarovit. Mcszchromyrdnát. Smaragdzöld. K : 7*5. Töm : 3*41—3*52. 
Lángban nem olvad. Boraxxal chromzöld gyöngyül ad. — 3CaO, Cr..On, 3SiO . 
CaO 32*3, CrJ\ 23*1. AlJ)„ 6*2, 5/0,35*5, Fej),,, JIJ). — Chromitt'ai; Ural. ' 

Lángban könnyebben vagy nehezebben megolvadnak (az Uvarovilot 
kivéve). Némelyiket sav részben megtámadja; de izzítás után HC1 (az Uvarovit 
kivételével) minnyáját felbontja, a SiO„ rendesen kocsonyásán válván ki.

Gyakori ásvány, zárványként Ösillámpala. Gneisz, Sicnitgnoisz, Amfi- 
bolpala és Chloritpalában ; Gránit, Sienit. szemcsés Mész. Serpentinbeu. alkalmi
lag Tracliitban, Lávában. A szemcsés Mészben rendesen kontaktképződmény.

Csiklova Rézbánya (Grossulár) szemcsés Mészben. Moravica, Oravica, 
Szászka, Libetbánya. Udvoka és Sajbapatak medrében, Visegrád vidéke Aiulesin- 
Labradorittrachitban. Szob. szabad szemek. Szokolya, Szomolnok. Rodna. Dob- 
siua (zöld) Serpentiuen (Allochroit). Ditró, Sieuitben, Olálipián (Erdély). Tirol 
(Zillerthal, Pfitsch). Piemout (Travesella). Csehország homokban televényben 
(Podsedlic. Meronitz), különösen a Pirop, mely drágakőnek feldolgozva még 
nagyobb becsben van mint az Almandin : zsinórra fűzve nyakéknek használják 
(1000 szem 120—140 fit), nyers állapotban tarának veszik a gyógyszertárban. 
A Pirop eredeti fekhelye Serpentin. Zermatt Valais (Allochroit). Vezúv. Albáuói 
hegyek Kóma mellett (Melanit). Jeypoor (India) szolgáltatja most a legtöbb 
Almandint.: Elváltozik: Steatit. Serpentin, Chloritra; a vasdusak Limonit, Magnctit, 
Hematitra. Quarc is van Gránát alakjában.

371. SCHORLOMIT. Mészvastitdimlikát. (Ferrotitanit, Iwaarit.) Szabá
lyos ; rendesen vaskos. Üyegfény. Fekete, olykor sokszínű felülettel. Kein: 
7—7*5. Töm : 3*SI—3*S8. Összetétele valószínűleg analóg a Gránátéval, tehát 
3Ca0.(Fe.Ti),0,.3(Si,Ti)0... — CaO 29*3, Mt/O 1*3. FeO 1*5, FeJL 20*1, 
Ti0,, 21 *3, SíO., 20*2. (Arkansas, Rammelsberg.)
, Lángban csendesen megolvad fekete gyöngygyé. Phosphorsóval szénen és 
Ónnal olvasztva a, belláugban ibolyaszínü gyöngyöt ad. IICl kocsonyát választ 
ki. az oldat, ha Ónnal főzzük, ibolyaszínü lesz. Arkansas Ozark hegységben 
(Magnet Cove), Eleolit. Brookit és Gránáttal. Kaiserstuhl Oberschatlhausen 
mellett, Phonolitban.

Monoklin Jajok, 1/ielyek a Gránáthoz vetetnek. (372. 373.)
372. PARTSCHIN1T. Hányánvastwi.silikdt. Monoklin. coP 91°

Poo 52° IC'. P 110°. Az összalaklat hasonlít, az Angiiéhoz. K : ü*5—7. Tóni: 
4*006. Kissé zsírfényű. Sárgás vereses. Áttetsző. Tör : kissé kagylós. 
(MnFe),Al,Si,0.... — MnO 20*2, < a() 2*7, FeO ILI. J/.,OnlS*9, 5/0,35*0, 77,00*3.. 
Erdély Oliíhpián a Rutilliomokban igen apró hömpölyökben ritkán kristályok
ban vagy ilyenek töredékében. Összetétele olyan mint a Spessartite.

373. AGRICOLIT. liizmutJlikát. Egyhajlásű fi = 70°. Gömb félgömb,
sugaros. rostos szövettel; vagy szabálytalan kristálycsoportok. Lágy súlyos toi e- 
keny. Hajbarna (Schneeberg); színtelen vagy borsárga (Johaniigeorgenstadt).. 
Gyémántfény, zsírfény. — Bi4SiaOrJ. Formulája mint 308. Eulitité. 1 »
SiOn 10*0, Fe./)„ 0*9. — Jolianngeorgenstadt Quarcon Bizniut, Clonnthit es Uiz- 
rnittel; Schneeberg Neuglück bánya.

52',

■

I 5. CHKISOL1T CSOPORT. lí2Si04. Roinbos (374—379.).

374. MONTICELLIT. MéxzinayncxiasUikát (Batrachit.) —• Rombosj kris- 
tályzata mint a 370. Clirisolité. Vaskos két egymással 115° Jiasadfissal. K : o n t)m 
Töm : 3*030—3*25. Üveg — zsírfény. Színtelen, sárgás-zöldes szürke, felioies.. 
Tör : kagylós.
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CaMgSiO, = CaO.MgO.SiO... — 670a 38*5, Mf/O 25*0, OaO 35-9. — 
Csak a szélein gömbülyödik meg. Föleresztett HCl-ban felolvad tisztán, de be
szárítva kocsonyás lesz.

Mfmticellit bennőve szemcsés mészben Csillám és Augittal M. Sommá. 
Batrachit Tirolban (Mt. Monzoni, Rizzoni) kis tömegekben fekete Spinéi mint 
zárványnyal. Arkansas. (Magúét Cove.)

Elváltozás. A tiroli kristályok gyakran változnak el Serpentinné, vagy 
Fassait halmazzá.

375. FORSTERIT. Mafjjmiteilikát. (Peridoto bianco, Boltonit.) — Rom- 
bos a 3,70. Oliviu alakjaiban. Vaskos. Szemek. K : ü—7. Töm : 3*21—3*33. Üveg- 
fénv. Átlátszó — áttetsző. Fehér, sárgás, szürkés, kékes, zöldes. Karc színtelen. 
Opt : -+-• Tengelysík |j oP. Bx_[_ooPoo. Mg.,SiO., = 2MgO, SiO.,. .1/7/0 53*3, 
SiCK, 42*4, FcO 2*3. Ca Al. — Lángban nem olvad. HC1 vegybontja kovasav- 
koesonyát választván ki.

Vezúv (Mte Somma) kőzetében bennőve Spinéi és Augittal. Bolt/mit 
(Mass.) kristályos Mészben hintve, a kristályok néha 1".

Titán tartalmú Chrisolit hasonló a Bolton i thoz Tirolban, Kaiserstukl. 
Pfunders Talkpalábau. Snarum (Norvégia), Ural (Nikolaje-Maxirailian bánya), 
Amerika, Bolton Mass. (Boltonit).

376. CHRISOLIT. Magnmavassilikát. (Peridot, Olivin, Hia- 
losiderit, Glinkit. ) Rombos: a : b : c = 0*46575 : 1 : 0*58651. 100 A 
110 = 24° 58' 26", 001 AJ 01 = 51 ° 32' 48", 001 A011 = 30° 23' 31". 
Alakjai ooP (n) 130° 2', Poo 76° 54', Poo 119° 12', 2Poo (/;) 80° 53'. 
Ezeken kívül még ooPoo, ooPoo (T), P, oP sat. A 523. 
ábra a bennött kristályok szokott összalaklata. — Ben- 
nőtt vagy fennőtt kristályok; szemcsés halmazok; vaskos, 
hintett.

Meglehetősen hasad a kisátló irányában. Tör : kagy
lós. K : 6*5- 7. Töm : 3*27—3*37. Zöld, sárgás barna.
Üvegfény. Átlátszó — áttetsző.

Optikailag Kettős törése erős. Tengelysik |j oP. Bx_[_ooPoo. (190. 1.) 
Dichroizmus gyenge, vékouy csiszolaton fel sem tűnik; ellenben saját

ságos érdesség mutatkozik az Olivin felületén a csiszolaton. Színe áteső fényben 
világos zöldesszürke, nagyon vékony lemezekben színtelen. Zárványai: Magnetit 
és különösen Pikotit: ez utóbbi sötét — barna, átlátszó négyzetes metszetet 
vagy szemeket képez.

(Mg, Fe),SiOl=2(Mg Fe)O.SiO,. — .1/7/046*7, FeO 12*3, 67040*3 (Vezúv). 
Mn Al Ti Ni Có Cr Ca Na, H._,0.’ — Rangban csak a sok vastartalmú olvad meg. 
Kénsav és sósav SiO., kocsonyát választanak ki. Ezt véghez vihetni a vékony 
csiszolaton is, de ott" lassan és csak huzamosb melegítés után sikerül.

Chrisolit keleti és brazíliai átlátszó szép kristályok, harmadrangú ékkö
vek. Olivin áttetsző, zöld, sárga, bennött (Bazalt-, láva- s meteorköben); 
Hialosiderit barna, sok vas (egész 30%) van benne. Glinkit Talkpalábau zöldes 
gömbök (Ural).

Selrnec, Sz. Kereszt, Vilke, Balaton vidéke Bazaltban. Bucsesd (Erdély). 
Csehország (Kosakow, Petschau, Engelhaus, Bokowitz); Tirol (ültön Th.); 
Fássá (Pózzá-Alpok); Salzburg (Kalser Tauern); Stiria (Kraubat, Kapfcnsteiu); 
Frankhon ; Svédhon (Lángban, Pajsberg); Vezúv; Szibéria; Amerika (Arizona. 
N. Mexikó); Brazilia; India; Sicilia, Hekla, Sandwich, Azori, Canári szige
teken. Vastartalmú meteoritekben (Knyahinya Uug m.).

Igen köunyeu elváltozik: kezdődik a széléről, és repedéseiről s hat befelé. 
Legelőbb a Fe válik ki mint Oxid, Oxidhidrát vagy Magnetit; aztán rostos

'í-
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halmazzá lesz a megmaradóit tömeg, mi Serpentin. Elváltozott Oliviu a 17/- 
torsit (Traversella), Matricit (Svédhon), Fcrrit (Skotia).

376 A. HORTONOLIT. Vasúi a</ncsiasi libát.— Hombos. Oliviu és Fayalit 
között toglal helyet. K : 6*5. Töm : 3*91. Üveg — kissé zsírfény. Sárga, sárgás
zöld, nagy tömegben fekete. — (Fe, Mg)SiOa vagy 2(Fe Mg)0‘, SiO... FeO 44*3, 
MifO Í6*G, d/iiO 4*3, SiO, 33*5, K,0 0*4, Ca. — Megolvad; PICI kocsonyát vá
laszt ki. N. Orauge Co. Monroe. Magnetittel keveredve, vagy Calcitba be- 
ágyalva.

I

376 B. TITÁN-ÖLIVIN. Ti tartalmú Chrisolit, mit fizikailag sötétsárga 
vfJ§y vfres színe és erős pleochroizmusa jellemez. Kristályai kopottak. Ffunders 
Tirol; Zermatt Svájc.

377. FAYALIT. 1 assilibát. (Vaschrisolit, Vasperidot.) llombos, táblás 
kristályok; vaskos. Két épszöges irányban hasad. Fekete, zöldes, barnás. K : 6*5. 
T: 4—4*14. Mágnes húzza. — Fe .SiO, = SFeO.SiO., FeO 58*2, MnO 3*5, 
ALOa 3*6, SiO., 30*2, Ca Cu Pb Mg S. — Könnyen megolvad. Savval kocsonyát 
ad. Azorok, Fayali vulkáni kőzetekből. Lipari. Irland, Mourne Mts. Pegmatit- 
ban. Yellowstone Park (E.-Amerika) oszlopos Obsidiánlitofizáiban.

37S. KNEBELIT. I asuiantfánsilibát. Hombos; rendesen vaskos; hasad 
115° Oszlop szerint. Ií : 6*5. Töm : 3*9—4*17. Csillogó. Szürke, fehérpettyes, 
veres, barna, zöld; szürkésfekete. Néha áttetsző. Törékeny. Tör : kissé kagylós. 
Két optikai tengelyű, negatív. Disperzio (Ov. Tengely szög = 63° 45' (üvegben). 
(Fe,Mn,Mg),Si04 = 2(MuMgFe)0, Si02. MnO 35*0, FeO 32*0, SiO., 32*5. Mg 
Al. — Megolvad. Sósav kocsonyát választ ki. — Thtiriugia, Ilmeuau. Svédhon, 
(Tunaborg), Dannemora. Dalekarlia (Hilliingsbánya).

379. TEPHROIT. MaiUfánsilibat. Hombos; rendesen vaskos. Két épszö
ges irányban hasad. K : 5*5—0. T : 4—4*12. Némileg gyöngy fény. Szürke, hús- 
veres, veresesbaraa, rózsaszín, hamuszín. Karc halaványszürke. Légen meg
bámul, fekete lesz. Kissé áttetsző. Pleochroizmus határozott: c(=a) zöldeskék, 
b (=c) veres, «(~b) barnaveres. Absorpcio ()>c>a. Opt:—. Tengelysik || oP. 
BxJ_c*dPoo. — Mn,SiO. = 2MnO, SiO.,. MnO 60*0, SiO, 29*6, FeO 0*8. Zn Mg Ca. 
Megolvad. Savval kocsonyát ad. N.-Jersey. Sterling Hill, Franklinit, Zinkit, 
Willemittel. Svédhon, Paisberg Hhodouittal; Sjögrufvan Hausmanittal. Lángban, 
Wermland, Jakobsit és Diopsiddal.

379 A. ROEPPEEIT. Vasút aniiánzmbuiayncsiasilibát. — Hombos. Durva 
nagy kristályok, hasonlók a 37G. Chrisolithoz. Három épszöges irányban hasad. 
K : 5*5—G. Töm : 3*95—4*0S. Hasadáslapon üveg — kissé gyémántfény. Sötét
zöld, fekete, foltos. Vékony lemezekben hala vány sárgán áttetsző. Karc sárga — 
veresesszürke. Gyengén mágneses. (Fe, Mn, Zn, Mg)oSi0.r FeO 33*7, MnO 16*2, 
ZnO 10*9. Mf/O 7*6. 670.30*7. — Nehezen olvad a széleken. Savban kocsonyá
sodik, néha zöld Siűnell maradván vissza. — N. J. Sussex Co. Stirling Hill, 
Willemit, Franklinit, Jelfersonit, Spinellel. Franklin Furnace, Galmittal.

0. PHENAKIT CSOPORT. H2Si04. Romboederes. (380—385.)

380. THIMERIT. Maw/ánbérilsilibát. Trikliu ; pseudo-hexagonos. Vastag 
táblás oszlopos kristályok hexagonos alakban és szögben. Főtengely, c = 0*7233. 
Optikailag trikliunek van kimutatva. Hasad oP irányban. Kein : G—-7. Töm : 
3*474. Üvegfénypiros, sárgás, apró kristályai olykor csaknem színtelenek. 
Opt:—. (Mn.Ca)2Si04. Be,Si04. — SiO., 39*8, Hő01G*G, MnO 31*3, CaO 12*3. 
F. e. nehezen olvad fekete salakká, mi Mn és Fe reakciót ad. Föleresztett 
HC1 sav alig támadja meg, de erős sav a port hamar felbontja és Si02 gomo-

i
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lyok válunk ki. Svódliou, Harst icgbánya, Wermland Calcitban. A kristályokat 
olykor Aktinolit tűk hálózzák be.

381. AVILLEMIT. Zivkortosilikát. (Trooslit.) — Romboederes. c=0*677o; 
(1(101 /\K)11 =38°2,/V. ooR. R : többnyire kopott élekkel. Elég jól hasad oR, 
kevésbbé oolt szerint. Vaskos, egyes szemek, üveg-, zsír fény. Fehéres — zöldes
sárga, barna. K : 5*5. T : 3*89—1**IS. Kettős fénytörés erős; opt: -K Zn2Si04 = 
2ZnO, SiO... ZnO GS*0, & 6625*4, f Fc MnLOfi'ő. A Trooslit (New Jersey) nem 
tiszta, abban még MnO, Mg"0 és kevés Ha(3 ís vau. — A AVillemit nehezebben, 
a Trooslit valamivel könnyebben olvad meg. Sósav kocsonyát választ ki. — 
New-Jersey, Franklin. Stirliug. Altenberg; Aachen közelében Stolberg Grönland 
(Tunugdliarfik). New Mexikó, Mcrritt bánya. Soccorro Co. Mimetit s Wulfenittel.

382. PIIENAKIT. Hcrilortosilikát. Romboederes . tetartoederes. c = 
0*66107; 0001 /\ 1011 = 37° 21' 21". Szokott összalaklata R. ooP2. "/aP2, lt. 
Ikrek gyakoriak. Hasad R és ooP2 szerint, de nem tisztán. Színtelen, borsárga, 
vereses. Üvegfény. Áttetsző — nemátlátszó. Törése mint a Quarcé. Opt: -f-. 
Kein : 7*0—8. Töm : 2*97—3. B..SÍ0, = 2BeO,SiOa. BeO 44*4, SiO.. 55*1. 
A1 Mg. — Lángban nem változik. Borax igen lassan felolvasztja átlátszó 
üveggé. Kevés szódával fehér zománcot ad; többel felduzzad s nemolvadó lesz. 
Kobaltoldat fénytelen kékre festi. Szibéria, Ilmcnhegy. Topáz-, zöld Földpáttal. 
Peru, Csillámpalában. Alsácia. a framonti (Vosges) Limonitban Quarccal. 
Svájc (Valaisl, Mexikó (Cerro dél Mercado, Durango). Colorado (Pikes Peak). 
A drágakövek közt foglal helyet.

383. DIOPTAS. livzhidrosilikát. (Kupfersmaragd, Achirit.) Romboederes, 
tetartoederes; c = 0*53417; 0001 f\ l()Tl = 31° 40'. coP2, —2R ; fenuött apró 
Oszlopok vagy csoportok. Igen jól hasad K irányban. Vaskos is.
, K : 5; rideg. Töm : 3*28—3*35. Üvegfény. Smaragdzöld, Karca zöld. 

Átlátszó — áttetsző. Tör: kagylós, egyenetlen. Kettős fénytörése erős; opt. 
pozitív. Törésmutató w = 1*607 ; t = 1*723. Piroelektromos. H..CuSi04 = H..0, 
CuO, SiO... — Cu() 4S*S, Hj) 12*2, S/O.36-6, FcO 2*0. (Hess. ) Néha A1 Ca Mg, 
CO.,. — Zárt üvegcsőben feketedik és vizet ad; hőben pattog, a lángot zöldre 
festi, de nem olvad meg. HC1 sav kocsonyát választ ki. — Rézbánya, Mala- 
cliiton. Szibéria Mészkőben Quarcon (Karkaiinskliegy); Nassau (Oberlalmsteiu 
és Braubach között); Copiapo, Chili; Arizona.

384. FRIEDELIT. Mn hidrosilikát Odorral. Romboederes. c = 0*5624; 
0001 A1011 =33°. Táblás kristályok; vaskos szemcsés, de határozottan mutat 
hasadást. Keni : 4—5. Töm : 3*07. Optikailag negatív. Kettős törése erős. — 
H^MnCBMn^Si.O,,.. — £(0,35-1, MnO 51*7, 675*2, H.,0 9*2. F. e. könnyen 
olvad fekete üveggé. Zárt csőben vizet ad, de csak erős izzításnál. PICI kocso
nyát választ ki. Adervielle (vallée du Lomon, Ht. Pirénées) Rodochrosit és 
Alabandittal.

S

385. PJKOSMALIT. 1 ras)i) a inján h idrosi l i ká t Odorral. Romboederes. 
c = 0*5308 ; 0001 /\ lOTl = 31° 30l.V. Többnyire ooP, oP: oszlopos, táblás, 
néha Piramisok is vaunak kiképződve. Vaskos szemcsés. Jól hasad oP, nem jól 
ooP szerint. Rideg. Gyöngyfény oP lapon, egyebütt kevésbbé az. Iüvül barna, 
belül zöldessárga. K : 4—1*5. T : 3*06—3*19. Csillámféle.

H. [(Fe, Mn) Cl] (Fe,Mn).t Si4 01ö. — FcO 30*7, MnO 21*01, 7*7,
SiO z 35*4, 673*7, CaO 07. AlJ)^ 0*2 (Nordmark). — Üvegcsőben hevítve" 
vizet ad. Lángban könnyen megolvad fekete mágneses üveggé. Phosphorsóval 
s CuO-al Cl hatás. Sósav a kovasavat kiválasztja.

Svédhon, Danneiuora, Nordmark, Wermland, vasbányákban Calcit, 
Piroxen, Apopliillit és Magnotittel. A muzeum gyűjteményében Stockliolmbau 
van egy hátoldaléi Oszlop, 1V«" hosszéi, és közel 1" átmérővel. — Ritka.

savas

%
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7. SKAPOLIT CSOPORT. Tetragouos. (386—390.)

A Skapolit csoport fajai (Mejouit, Wernerit, Mizzonit, Maralit) közel 
állanak egymáshoz a tengelyarányra és a piramisos hemiedriára nézve.

Mejouit főtengelye c = 0*4393 
Wernerit c = 04384

iMizzonit r 0*4424 
Marialit c = 0*4417

Ha tiszták, fehérek vagy szürkésfehérek. Reménységök s tümöttségök is 
közel az. Kémiai összetételüket illetőleg alumiusilikátok Ca és Na tartalommal 
változó arányban. Cl gyakran van jelen, esetleg csak nyoma; ellenben hiány
zik a Fe Mg K ha csak elváltozási termék vagy zárványként bele nem került; 
ilyenkor CO, is mutatkozhat ik.

Analógia van a Skapolitok és a Földpátok között annyiban, hogy azok 
is mutatnak fokozatos változatosságot az Összetételben: a SiO„ növekszik a 
Na,0-val; 40% a Mejonitbau. 64% a Marialitban. Hasonló emelkedés van a 
Cl-ra nézve is. Van továbbá fokozat a tümöttség, a kettős törés nagyságában 
és az ellenállásban a savak hatásának, kezdve a legkönnyebben felbontható 
Mejonittal (Töm : 2*72). a Máriáidig, mi alig támad tátik meg (Töm : 2*63).

Tschermak szerint n Skapolitcsoport ásványai ezen két alapvegyület

\ izomorf keverékeinek tekinthetők.Mejouit Ca4Al0Si0O,, . 
Marialit Na., AL Si„ O.,, Cl í

386. MEJONIT. Nátronmésztimsilikát. Tetragouos 0*43925 ; 001A101 = 
=23°425/o'. P 63°42\ Közönséges összalaklata: ooPco (Pj, P (1J, ocP (x). 
524. ábra. Hasad ooPoc irányban jól; ooP irányban nem jól. Kettős fénytö

rése gyenge; optikai tengelye negatív. Színtelen, fehér. K : 5*5—6. 
Töm : 2*70—2*74. Belsejében gyakran repedezett. Ca4Al6SL0.,r,= 
4Ca0.3Al20,.6Si0,. — Aa,01*2, K,00*9, Ca021*4, H/, 0,30*8, 

i - j | Sí0,42*5, FcOQ’i, Mf/OOS, (JÓ., (Rath.) — Lángban duzzadva 
fehér hólyagos üveggé olvad. "Sav vegybontja kocsonya kiválás 
nélkül. Nápoly közelében, Monté Somma, Mészkőbeu képez geo* 
dákat. Kontakt-képződmény. Monté di Cuma Trachitjában Sani- 
din, Sodalith, Angit és Magnetittel, Campiglia Quarctrachitbau. 
Laachitó.

l

524.

387. SKAPOLIT. Xátronmésztimxilikdt. (Wernerit, Paranthin részbeu, 
Nuttalit, Spreustein. Rapidolith, Arctieit, Fuscit, Chelmsfordit, Glaukolit.) 
Tetragouos piramisos hemiedriával. c=0*43S4; 001 A 101=23°40'. ooP, ooPoo, 
P. Olykor igen hosszú Oszlopok, benn-, feunőve; durván szemcsés. Elég jól ha
sad ooPoo, a hasadáslapok szakadtak.

K : 5—6; rideg. Töm : 2*66—2*73. Üveg-, zsír- és gyöugyfény. A hasadá
son s ezzel liaráutosan a töréslax)on üvegfény. Fehér, szürke, kék, zöld, veres. 
Áttetsző. Kettős fénytörése gyenge, optikailag negativ. Kémiai összetételére nézve 
a Mejouit és Marialit közé esik oly módon, mely a molekula kombinációt ékként 
fejezi ki 3:1 egész 1:2. A SiO._, iugadoz 46—54% között, és vele együtt emel
kedik a Na és Cl is. Ha a SiO„ meghaladja az 54%. a Mizzonithoz számí
tandó. — Aa,06*8. JCOO-9, Ca017*2, AL0,26-1, .8/0,46*8, id’,03l*3, Mf/00'% 
J/„O0*3 (Arendal.) Néha CaC03, Mn P. — Lángban duzzad s elég könnyen hó
lyagos üveggé olvad. Sósav vegybontja, de kovasav-kocsonyát nem képez. Grá
nitban, szemcsés Mészben, inagnetittelepben Norvégia (Areiulal); Svédhon ; Fm- 
land (Pargas). Észak-Amerika, Mellékes elegyrész, s többnyire kontakt képződmény. 
Olykor a Skapolit valamely Plagioklas-föídpál elváltozási terméke (Norvégia). 
Elváltozik különféle módon, felvévén Kálit lesz belőle Pinit vagy Muskorit. v as 
felvétel néha Epidottá — Mg hozzájővén Steaiitld — vagy ha még K is .lóu 
hozzá líiotittd lesz. Báz vesztés által Kaolin származhat!k belőle.
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4817. SKAPOLIT- S. MELILITCSOPORT.
ií

3SS. MIZZONIT. Sálrniunáaztiwsilih'át. (Dipir, Riponit). Tetragonos. e= 
0*44-235; 001 /\ 101 =23°518 4'. Apró kristályok. K: 5*5—0* T: 2*023. Üvegrony. Szín
telen — teliéi*. Átlátszó — áttetsző. Kémiai összetétele a Mejonit és Aíarialit 1 : 2 
egész 1:3 arányban. A7/..09*S, 7C.02 1, C'aOS*7, 4/>/Ö0*2, .//, 0.23*8, SiO.pí'7. — 
Lángban könnyen megolvad, de nem duzzad annyira mint a Mejonit. HC1 nem 
bántja. — A szorosan vett Mizzonit a M. Sommá kihányt trachitos kőzeteiben 
tiszta kristályokban találtatik űrökben, néha Calcittal.

DIPIR. (Leukolit. Schmelzstein, Couzeranit. Prehuitoid.) Olykor száras. 
K : 5—5*5. Töm : 2*50. Üveg — kissé gyöngyfény. Színtelen, feliéi*, zöldes, néha 
vercses. Átlátszó — áttetsző. A fehér nemátlátszó. — A«209*4, KfiO’l, CV/09*0, 
.Í/0O324*S, 57055*5 (Libarens, Delkssk). Néha H„0, Mn Mg Fe. — Lángban 
duzzadva hólyagos üveggé lesz. Némely féleség melegítve phosphorescenciát mutat. 
Savak tökéletlenül vegybontják. Magas Pireneák, szemcsés Mészben, Csillámmal, 
Steatit, Pirit. Spliennel. — Prehititoiá Svédhon, Kougsberg és Solberg között 
durván kristályodott Amfibollal. — Igen könnyen változik el; Couzeranit is egy 
ilyen elváltozás! termék. Frankhou départemeut d’Ariége (az előtt Couserans) 
Mészkőben. Chili.

3S9. MARI ALIT. Sátron mcsz ti insilikát. Tetragonos. Szögértékei mint a 
Mizzonitnál. K : 5*5—0. Töm : 2*5G. Üvegfény. Színtelen, feliéi*. Átlátszó — 
áttetsző. Na4Al.lSi„0.,4Cl. (Tschermak). Na fiS*9, Kfil-Q, CaOi% :%O0*2, Fe., 
0,4*4. Alfi.A20*7, 5/059*5. Cl is van többnyire (egész 4%). Lángban és savban 
mint Mizzonit. Nápoly, Pianura, Piperno nevű vulkáni kőzetben.

Elváltozott. Skapolituak tekinthetők a következő néven járó ásványok: 
Atheriaatit zöld, Areudal, fekete Gránáttal és Keilhauittal. — Strof/anorit sárgás, 
olajzöld; Sudiankn. Dauria. — Ahjerit karcsú 2—3" Oszlopok Calcitban; sár
gás. szürkés; Franklin, Susscx Co. N. J. — Wil.sünit vaskos, de hasadási négy
zetes Oszlopot ad, voreses fehér; N.-York Apátit, Calcit Piroxenncl.— Paralorfit 
Szibéria (Baikal).

390. SARCOLIT. Sátronincsztii/witosUikát. (Analcime caruea.) Tetrago
nos, piramisos hemiodriával. P 102° 54.'. Öszalaklat 00P00. oP. P, alárendelten 
egyéb alakok is; csaknem úgy néz ki, mint O és 00O00 középkristály (azért 
tartották az előtt Analcimuak). K : 6 Töm : 2*545. Üvegfény. Testszínü. vereses 
fehér. Átlátszó — félig áttetsző. Igen törékeny.

RJU.SLO,,. = 3R0.A1..0s.3Si0„ (li=Ca: Sa.X — Safi% Kfi 1*2, CaO 
32*3, .*!/.,Oa21*o, Si0940*5 (RÁmmelsberg). Közel áll a Gráuát csoport formulájá
hoz. — Lángban fehér zománccá olvad. Savval kocsonyás lesz. Vezúv kontakt 
képződményei között. — Ritka.

$. MELILIT CSOPORT. Tetragonos. (391, 392).

391. MELILIT. .1 fesztinnassiliIcat alkálikkal. (Humboldtilit, Sommervil- 
lit, Zurlit.) Tetragonos. c=0*454S3; 001 /\ 101=24° 271 3'. P 06° 24' (Foxseca). 
Legközönségesebben vannak összalakulva: oP,
00P00. 525. ábrában vannak: oP (P) ocPoo 
(\í)i 00 P ni), ooP3 (a), P (aj. Egyes táb- I J 
lás fennött kristályok; sugáros. K : 5. Töm : l) ‘j 
2*9—3*10. Üvegfény. Barnás, sárgás. Opt:—, ^
néha látszólag izotrop, vagy -f. Kettős tö
rése gycuge.

(CaMg),. (AlFe)., Si.0ui (Gkoth). — 0/031*9, AA/OGl, A7/.04-2, A’,.00-3, 
Al.fi211*2, 67(7.43*9, PeO^'S. A FeuOa néha felmegy 10% (Somma.)

Láugban elég könnyen olvad sárgás — zöldes üveggé (Zurlit kivételével, 
az nem olvad). PICI vegybontja kocsonyakiválasztással. Humbnlátilit. Monté 
Somma. .\fclilit, Capo di Bove, Róma m. Zurlit. Monté Sornma.

Mesterségesen mint kohósalak gyakori.
Szirtié József. Ásványtan.

M : M = 901 0 
M : d = 135 o 
M : c ~ 153 20 
P : a = 123 12

V'

Ő2Ö. 'V
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392. GEHLENLT. Mcszvastintsuhsilikáf. (Stilobit.) Tetragouos. e=0*40006; 
001A 101=21°-LS1 U'. oP. ooP. Táblás kristályok bennöve, vagy lazán ösáenöve. 
Kissé hasad oP irányban.

Ív : 5*5—6. Töm : 2*9—3*07. Üveges zsirfóuy. Zöld. barna. Kettős fénytö
rés gyenge. Tengely negatív.

Ca?AlySi,0lü=3Ca0,Al,0a, 2SÍ0,. — 0/038*1, M,,02*2, FeJ)t5*9. ALÓ, 
19*S, 5/Oa31*6, H.,0lmb, A7«2O0*3 (Fássá. Damour). — F. e. vékony szálkában 
is nehezen olvad szürke üveggé. Sósav SiO., kocsonyát választ ki.

Tirol (Fassavölgy Monzonihegy) Mészpátbau, Kristályokban. Oravica, 
Gránát és Vezuvianittal vaskosan.

Elváltozik Steatitra, Fassaitra és szemcsés Gránátra.

I

' 9. VEZÜVIANIT CSOPORT. Tetragouos. (393).

398. YEZUVIAXIT. MészlimorlosilikáL (Idokras, Egeran.) — 
Tetragonos. c=0*537195 :001 A101 =28° 14'40". P (c) 74° 27'. A szo- 
kottabb alakok ooP (d), ooPoo (M), oP (P), P, Poo 56° 29', ooP3.

526. ábra egyik egyszerűbb összalaklata. — A kristályok 
többnyire Oszlopok, ritkábban táblák; szálas, szemcsés 

| halmazok. Nem jól hasad ooPoo és ooP irányban. Tör:
J egyenetlen, szálkás, kissé kagylós.

K : G*5. Töm : 3*35—3*4*5. Üvegfény gyakran zsírfénybe ha* 
zofí jolva. Barna, zöldes, sárgás, ritkán kék. Opt: — ; néha -f- (Viluit).

Kettős fénytörés gyenge; néha kéttengelyű anomalia mutatkozik.
H4Car,(Al,Fe)öSilo043=H(0H),CaI2(Al,Fe)0(Si04)J0(?) Nagy a változatos

ság az összetételben, és igy a formula bizonytalan. Megkülömböztetlietö:
1. A közönséffcs, melyhez tartozik a fiulandi (Gőkum) Gökumit, Gabiit. 

Loholt, a frugardi Fnujardit Jcvremoffit. Hctcromcrit (Ural). Egeran barna osz
lopos Eger Csehország és Eger Norvégia. Kolophonit (Arendal). Xantbt sárgás, 
barna Amity N. Y. Piemout. — Monzoni Fassavölgy. Canada, Quebeck, Ottawa Co.

2. Ciprin. Égkék — zöldeskék (Cu van benne). Norvégia Tellemark.

]>

k ü/ <'

SiO.j TiO« A1s03 Fe803 FeO MnO CnO MrO Na«0 K«0 H«0 F
36.98   16.70 2.90 2.01 0.57 35.07 2.C2 0.43 0,08 1.32 1.08 JAN.
37.27 0.05 13.04 5.03 0.85 - 35.00 3.70 0.38   2.25 ---- IÍBG.

2.oa — Rbg. 
2.49 — Rbg. 

— Vog.

1. Vezúv, barna :
2. Zermalt:
3. Monzoni, barna: 37.32 — 16.ua 3.75 2.oi — 35.34 2.n
4. Alá, zöld :
5. Csiklova, zöld:

O.io
36.31 3.05 0.2415.30 4.91 0.5038.27

37.00 0.i2 17.ni 1.53 0.83 ny. 36.no 3.82 O.nt O.02 2.oi

Lángban könnyen olvad duzzadva zöldes barnás üveggé. Sósav izzitus 
után könnyen, különben alig bontja fel. — Lávában, Serpentiu-, Gneisz- és szem
csés Mészben, ez utóbbiban gyakran kontakt képződmény. Dognácska, Csiklova, 
Oravica; Csehország, Haslau Eger mellett; Tirol (Zillcrthal, Zernmtt, Pfitsch)i, 
Norvégia, Svédhon, Pajsherg. Finland. Észak-Amerika (N.-York, Arait-i, Ne%\- 
Jersey). Vezúv (Monté Sommá) a régi kihányásokbau.

Elváltozásai csaknem mint a Gránátnál, azon külöinbséggel, hogy sokkal 
hajlandóbb vizet felvenni. Szénsavat is találni benne olykor.

in
10. ZIRKON CSOPORT RSi04 Tetragonos. (394, 395).

394. ZIRKON. Zirkmsilikát. (Jácint, Cirkon, Hiacintli, Jargon.) 
Tetragonos. (*,=0*640*373; 001 A 101 =32° 38' 4". coP, P, 3P3 sat.



48310. ZIRKONCSOPORT (394, :jí»r>;.

(10G—100. ábra, 63. 1.) Egyesen benn- vagyfennött kristályok: kopott 
szemek. Nem jól hasad P és ooP szerint. Tör : kagylós — egyenetlen.

K : 7*5. Töm: 4*68—4*70. Gyémántfényü üvegfény. Veres, barna, 
szürke, fehér, színtelen. Kettős fénytörése erős +. a>A = 1*9239, s„ = 
1 *9082. Olykor optikai anomália is jelentkezik.

ZrSiOi=Zr02, Si02; kevés Feá(X{, CaO, íLO. — Zr0^64*5, 
Fe,O:$'0. SiOa32*0 (Jácint Geilon.)

Lángban a színtelenek nem változnak, a veres színtelen — a sötét vilá
gos lesz. Némely féleség izzik, és aztán nagyobb tömöttséget kap. Phosphorsó 
látszólag nem hat reá. Szódával por-alakban platinahuzalon összeolvasztva, ha 
aztán sósavban felolvasztjuk, belemártott knrkumapapir megszáradva veresbarna 
lesz. Finom por alakban erős kénsav felolvasztja: különben savak nem bántják.

Homokban: Oláhpián; Ó-Rodna; Ditró, (Sodalit és Cancrinittel, sárgás
barna kristályok 1\ ooPoo). Siófok (quarchomokban, Gránát és Iserinnel). Cseh
ország (Bilin); lvarinthia (Saualpe); Ceilon; Szibéria. — Lávatufában: Vezúv 
•Gröuland.— Sicnitben: Norvégia. Gránitban: Tirol (Pfitschthal). Eifel (Nieder- 
mendig). Auvergne. Canada, Columbia. New South Wales.

A szépeket harmadrendű ékkőnek használják (Jácint. Fliacint), az alábh- 
valókat órák és mérlegek készítésénél serpenyőnek.

^ Elváltozások. — A Zirkon nem tartalmazván oxidálódható protoxidot, 
•egyike a legállandóbb ásványvegyeknek, de vizet képes felvenni, s ugyanegyütt 
kovasavból vesztvén s Vasat is felvevén valószínűleg belőle származik a kővet
kező négyzetes 7 Zirkou-féle ásvány.

Maiakon (Sclieerer). K : 6*5. Töm : 3*90—3*91. Üveg— félüvegféuy. Barna ; 
pora veresbarna, vagy színtelen. IL.O 3—1U «. Hitteröe Norvégia. Hanté Vienne 
3—4 mm. lemezekben.

Círlolit. Ií : f»—5*5, izzítás után 7—7*5. Töm : 3*9S—4*04. Kissé gyémánt
fényü. Barnaveres; pora is. H^O 2—1%. Fe203. U Ce. Rockport Mass. Gránit
ban Danalit és Criophillittel.

Tachiaphaltit. Kristályai mint Zirkoné. K : 5*5. Töm : 3*0. Félfém — 
üvegfény. Sötét veresbarna. Karc szennyes sárga. Félig áttetsző. Norvégia: Kra- 
geröe, Granitérből, Gneiszban, Splienuel. 77„08'4, jFk.033*7, >ÍL031'S. MégTlior- 
föld (ThO._.12-3u/o) eiulíttetik benne?

Ocrstedtit. K : 5*5. Töm : 3*62. Gyémántféuy. Erősen fénylő. Veresbarna. 
Norvégia Arendal, rendesen Piroxen kristálvökön. A Zirkon alkatrészein kívül 
Hifim. 0«02-6, J/7/02-0, Fe Ti.

Aucrbachit. K : G*5. Töm : L06. Zsír — gyenge üvegfény. Barnásszürke. 
Oroszország Alexaudrowsk, Mariupol egy kovás palából. — ZrOJfo’X. SIOA2-9, 
.ZvO0-9, H/m.

Cirtolit. Barnovores, gyenge gyémántfény. K : 5—5*5. T : 3*9S—4*04. Rock- 
port Mass. Gránitban Danalit és Criophillittel.

Alrit. Kristályai mint Zirkoné. Veresbarna, elváltozva szürkésbarna lesz. 
Zsírfényü. K : n*5. Töm : 3*60. Norvégia (Halle és Navestő) Földpát és Biotittal.

395. THORIT. Thorhidivsilikát. (Oraugit.) — Tetragonos. c=0*6-402. Alak
jai hasonlók a 394. Zirkonéhoz. Vaskos, hintett. Tör : kagylós.

K : 4*5—5; rideg. Töm : 5*19—5*40 (Orangit.) 4*4—4*S (Thorit). Fris töré
sen zsíros üvegfény. Narancssárga, fekete, barna. Karca narancssárga — barna. 
Vékony szálkák átlátszók — nemátlátszó. Egy optikai tengelyű, pozitív; de 
elváltozva izotrop lesz.

Th02.Si02, a nemhiányzó Víz úgy tekinthető mint nem lényeges, mely 
csak mállásnak indult példányoknál van meg. — 27*057*9, &*0„ 18*9. 77.,09-5, 
7C,O0*J, Na./)0% Oá02*5, Mf/Ő0% Pl>O0-S, 1701*6, Mn/)J2*3, 7k,033*4, A1t0Jfr06, 
6'?í0a0-01 (Bkrzeliüs). Némelyikben CaC-0.,. — Zárt üvegcsőben hevítve vizet 
ad, a sárga sötétbarna lesz. do kihűlvéu, ismét narancsszínű. Láugbau, széneu

31*
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csak a szélek gömbölyűdnek meg. Boraxxal sárgás gyöngy, kihűlve fehér, Phos- 
phorsóval szintén sárgás, de ez kihűlve szűrkés; kevés salétromot adva hozzá, 
a narancsszin megmarad a kihűlés után is. — Sósavval kocsonyás lesz, de izzi- 
tás után nem. A fekete Thorit hevítés után halavány barnaveres lesz; és szé
nen sárgásbarna salakot ad.

Norvégia (Lövü, Langesundíiord Augitsienitben). — A fekete Thorit rész
ben tán már elváltozási állapotra mutat; a sárga Orangitot mint kéreg szokta 
beburkolni. — Ebben találta fel 1828. Berzelius a Thortoldet. — Ritka.j

11. DANBüElT-TOPÁZ CSOPORT. Rombos. (::íKi—100).

396. DÁNBUlíIT. Meszborsilikát. Rombos. a: b: 0=0*544444:1: 0*4S0739. 
Oszlopos kristályok, hasonlók a Topázhoz; vaskos, hintett. Hasadása oPszerint 
nem tiszta. Üvegfény, de rendesen gyenge. Áttetsző. Sárgás, fehéres. Kj 7—7*25. 
Töm : 2*97—3*02. Törékeny. Tengelysík || oP. Opt: —, és Bxa |_ooPoo veres 
sárga zöldre; opt: -f és BxaJ_oopoo kékre. — CaB..Si..OH= CaO,B..On,2SiO.,.— 
C«022*4, B.,0 ‘11'1. SiOAST, (ALFe)Oj)''3% ifyOOA. —“Üvegcsőben
nem ad vizet. Lángban könnyen megolvad színtelen üveggé, s azt zöldre festi. 
Sósav keveset megtámadja, de izzítás után vegybontja. SiCA, kocsonyát választ
ván ki. Connecticut, Dauburv, Dolomitban. Ortoklas és OÍigoklaszszal. Svájc.

397. TOPÁZ. Tim/luoxilikát. (Phisalit vagy Piropliisnüt, Piknit> 
Stangenstein.)

. Dombos: a : b : c = 0*528542 : 1 : 0*476070. 100 A
<</>> 110=27° 51' 30", 001 A101 =42° 3'52", 001 A 011 = 25°

30'0". ooB(MJ 124° 19', 2Poo93°. ooP2 (l) 93° 8', P (o) 
ü ü l sat. 5?7. ábra a brazíliai példányok összalaklata.

Áv_I A kristályok í’morn rovatos Oszlopok, egyesek vagy
csoportosak. Durván szemcsés halmazok ; szögletes dara
bok. Igen jól hasad oP irányban, másokban alig észreve
hetőig. Tör : kissé kagylós, egyenetlen. — Ií:8. Töm: 

3*4—3*65. Üvegfény. Sárga, piros, kék, zöldes, színtelen (goutte d’eau). 
Melegítés által elektromos. Pleochroizmus nem erős.

527.

Kettős fénytörése erős. Az optikai tengelyek a kisátlós főmetszetben feküsz- 
nek; a pozitív bissektrix a fötengelylyel összeesik. A tengelyszög változó nem
csak a leihelyek — hanem gyakran ugyanazon kristály külömböző leme
zei szerint is. Disperzio q>c. (190. 1.). — Nevezetes tulajdonsága a Topáznak 
a sok zárvány s ezek között különösen Hematit és folyailékcsöppek, melyeket 
a hasadási lemezeken már 120 szoros nagyításnál is jól kivehetni. t

(Al(0Fo)) AlSiOt (Groth) = Al1.,SrtÖ.(,FJ0. — SiOJo'o, ALOz29*9, Iii% 
036-9. — H/.“0356v), SiÖ233-5, FI8-6. (Schneckonsteiu, Rammelsbkrg.) — F. e. 
magában nem változik, némely félesége magasabb hőfoknál veres lesz. Szódával 
olvasztva salakot ad. Kénsav sokára HF gőzt fejleszt ki. Zárt üvegcsőben elő
zetesen megolvasztott s aztán porrá tört phosphorsóvai megolvasztva SiFa fej* 
lödik, mi SiO.. kör képződésében mutatkozik (F hatás). f

Topázt “találni Gneisz-, Gránit-, Talkkőzetekben, Csillámpalában és folyók 
fövenyében. Szászhon (Auerbach, Schnockenstein); Brazília (Villa-Rica); Corn- 
wall, Elba sz. Skotia (Cairngorm); Szibéria szolgáltat víztiszta szép s nagy 
kristályokat. Coilon. Mexikó (Durango); Colorado, hol fiatalabb kristályos kő
zetekben fordul elő. <

Phisalit nagy, durva nemátlátszó, sárgásfehér, kristályok Gránitban, bved- 
lion (Fiubo, Broddbo, innét egy S0 fontos kristály jött Stockholmba); Norvégia 
(Fossum). — F. e. felduzzad.
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Piknit = sárga, hosszú száras Oszlopok ónérctelepbcn. Csehország (Scldag- 
genwald, Zinmvald) ; Szászhon (Altenberg); Norvégia (Kongsberg,)

Használják ékszerekre s legnagyobb becsben a kék és pirosak állanak. 
Pirosakat gyakran a sárgák égetése által kapják, de ezek nem oly szépek, mint 
a természetes pirosak. A mit kereskedésben keleti Topáznak mondanak, az 
topázszínü Komiul. A sárga és fehér Topázokból óraserpenyőket készítenek.

Pscudoviorfia. Steatit, Kaolin, Lithomarga.

398. ANDALUSIT. Alicminsubsilikát. (Cliiastolit, Holilspatli, 
Crucit, Stanzáit.) — Kombos; a : b : c=0*9S613 : 1 : 0*70245. 100 A 
110=44° 30', 001 A 101 = 35° 27W, 001 A011=35° 5Ve'. coP90°44' 
oP közönségesen; de ezenkívül Poo 109°6\ és Poo 109°50'. Egyes 
bennőtt, vagy csoportos fennött kristályok; szálas halmazok. Sem 
igen tisztán hasad ooP irányban. Tör : egyenetlen, kagylós.

K : 7*5. Töm : 3*16—3*20. Többnyire gyenge üvegfény. Testszín, 
szürke, ibolyaszín, veresbarna, olivazöld. Karc színtelen. Ritkán átlát
szó és akkor trichroizmust látni rajta (brazíliai). (194. 1.) Kettős fény
törése erős. Az optikai tengelyek a kisátlós fömetszetben feküsznek, 
azok szöge 83—85°; a negatív bissektrix a főtengelybe esik. (190. 1.)

Al,SiOr=(A10) AlSi04=Al,0..,Si0... - 670,36*$, ALOfi3*2. — AL&5S-6, 
iSiO.AO'l, Mn.2Ofi’D, CaOO'Sl. (Tirol Liseus, Bunsen). Néha még Fe Mg Na K, 
H.,0". — F. c. magában nem olvad meg. Kobaltoldattal csöppeutve s aztán 
izzítva kék lesz. Szódával salakot ad. Savak nem hatnak reá.

Egy félesége Cliiastolit keverve van idegen részekkel s a keménységben 
3 és 7*5 közt váltakozik. Ezen idegen részek (Agyagpala) bizonyos 
rendben vannak a kristály élei és tengelye körül összegyűlve, úgy 
hogy keresztmetszetében különféle részarányos rajzok tűnnek elő.
528. ábra. (173. ábra 90. 1.)

Andalusit Csillám- és Agyagpalábau, Gneisz-, Gránit-, Scr- 
pentiu- és Quarcitban, a Cliiastolit Agyagpalában jöu elő.

Spanyolhon (Andalusia); Tirol (Lisens); Morvaország (Gol- 
denstein). Cliiastolit fi: Spanyolhou (Jago di Compostella); Pireneák; Anglia 
(Cumberland). Ausztria (Feliing, Krems mellett). Ural (Jushakova, Mursinka mel
lett) Brazília, (Miuas Geracs) California. Canada. Pennsilvania ^Delaware Co.).

Pseudomorfia: Elváltozik Kianitre, Talk-, Steatit- és Csillámra.

399. SIIjLIMANIT. Timsubsilikát. (Fibrolit. Faserkiesel, Bucholcit, Wör- 
thit, Bandit, Monrolit.)— Rombos; a : b=0*97O : 1. ooP 111° (Sillimauit); ed
dig csak oszloposán ismeretes végző alakok nélkül. Vaskos rostos, néha suga- 
ros. Jól hasad oopoo szerint. K : 6—7. Töm : 3*23—3*24. Üvegfény, gyémánt- 
fénybe hajolva. Hajbarna, szürkésbarna, szürkésfehér, szürkészöld, halavány 
olivazöld. Átlátszó — áttetsző. Pleocliroizmus olykor határozott: c sötét szegfű- 
barna, b világos barna. Kettős fénytörés igen erős. (190. 1.)

AlaSiOri=Al2On.SiO„ = 5iOa36*$, AL09ü3*2. Vegytani tulajdonságok mint 
Andalusitnál. Előfordul Gneisz Csillámpala s egyéb kristályos palában 

rendesen karcsú Oszlopokban, melyek parallel irányban vannak halmazódva; 
olykor || helyzetűek Andalusittnl; Jolit is szokott vele társulva lenni; ellenben 
ritka esetbon kontakt képződmény. Connecticut, New-York, Yorktown. — Mon- 
rolit rostos Monroe New-York. — Bandit Bamlc, Norvégia. — Fibrolit, Lisens 
Tirol, Bodenumis Bajorhon; Csehország (mint hömpöly) Wallwam és Schütten- 
hofen (Fouerkiosel). — Xenolit, Finland Peterhof. — Wörthit, Pctorsburg. 
Freiberg. Auvergue.

A kőkorszakban a Fibrolitból szerszámokat készítettek Nyugat-Eu-

!

a 39S.

ropábau.
\
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400. KIANIT. Timsubsilikát. (Cianit, Disthen, Bhaeticit.J Trik- 
lin; a : b : c=0‘89938 :1 : 0*70896. a=90° öVs', 9= 101 °'2ltU\ y=ÍOoa 
4tVa'. 100 A010=73° 56', 100 A001 = 7SC30\ 010 A001=86° 45'. — 
Eles Oszlopok egyenesen bennőve, túlnyomólag két lap pár által ké
pezve. Ikrek gyakoriak: szálas, rostos. Hasad ooPoo szerint igen jól, 
coPoo szerint kevésbbé jól: van sikláslapja || oP, a mely irányban 
nyomással ikeridomok idézlietök elő.

K : 5—7*25 rideg. Töm : 3*50—3*07. Ü,veg-, gyöngyféuy. — Kék (Kianit), 
fehér; néha szürke, zöld, fekete (Rhctizit). Áttetsző — átlátszó. Pleochroizinus 
a színesekben határozott. Optikai tengelyszög nagy. (191. 1.)

Izomorf az Audalusittal. Al„SiOri=AX2Os . SiO„. Vegytani tulajdonságai
ban is azzal megegyezik. Magas hőfoknál 71320—1380°) a Kianit átváltozik. 
Sillimauittá.

■
=

iGneisz* és Csilhlmpalában. líézbáuya, Olálipián, Felső*Sebes; Tirol (Pfitsch, 
Zillerthal); Karinthia (Saualpe); Svájc (Sz. Gotthard); Szibéria (Sauarka, Oreu- 
burg); Brazília (Villa Rica). Svédország ("Wennland, néhány méter vastag telep
ben). Fiuland.

A szép kéket ékkőnek használják, néha Zafír helyett adják. A platina
lemez használata előtt kiauitlemezeket vettek forraszcső-kisérletekhez.

Hscudonwr/ia: Talk, Steatit.

12. DATOLIT CSOPORT, Monoklin. (401—405). 
ii in

Bázos ortosilikátok. H R R SiO., vagy RnR._, (SiO.)tJ.
ii m

Oxigenarány R:Si=3:2. R=Ca,Be,Fe főleg R=B, Y és Ce fémek sat.

ii in

401. DATOLIT. Hidromészborsilikát. (Humboldtit, Esmarkit* 
Botriolith). — Monoklin, a : b : c = 0*634-46 : 1 : 1 *26574; (3 = 89° 
51V3' = 001 A100. 100 A110 = 32° 23'36", 001 A101 = 63° 15'43'V 
001 A011=51°41'22". 529. ábra. oP (b), ooP (f), ooP2 (g), — P 
(c), ooPoo (s), —2Poo (a), 2Poo (o). 530. ábra. oP (b), °oP (f)r 
—2Poo fa), —P (c), 2P2 (e), ooP2 (g), Poo (d), (Dauber)

Bonyolódott üsszalak- 
b : a = 135° 4' latú apró üveges kristályok;

vaskos, szőlőded, gömbös, 
szálas, sugáros. Kivelíetőlcg 
nem liasad.

b : o = 128 14 
b : c = 141 7
b : f = 90 6 
b : s = 90 9 
g : f = 1G0 38

K : 5—5*5; rideg, T: 
2*9—3*0. Üveg-, olykor zsír
fény a tör) apón. Fehér, szín

telen, szürkés, zöldes, sárgás, vercses. Áttetsző. Tör : egyenetlen, kissé kagylós- 
Optikai karaktere —. (191. 1.)
HCaBSiOr=Ca(BOH)Si04=H..O, 2CaO, B.,03,2SiOa.
H..05-7, 0*035*6, B,On21*2, SiO,37*3 (Ándreasberg, Stromeyer.) Néha 

A1 Mn Fe Cu Mg. Gyertyánál hevítve elporlik. — F. .e. duzzad, üveggé olvad, 
lángot zöldre festi. Légcnysav Si0o kocsonyát választ ki.

Főleg mint másodlagos képződmény mandolakövekben, vastelepekbeu, 
Gneiszban Diorit-, Serpentinben. Tirol (Seisser Alp; Achátban); Csehország 
(Kuchelbad); Norvégia (Arendal); Modena (Toggiana); Svédhon (Ütő). An- 
dreasberg ezü6tteléren agyagos palában Apophillittal. Connecticut, Hill, kt. 
Lawrence Co. New-York. . .

Eh'áltozilc Kalcedonra s képezi akkor a Haitoritot. (Anglia, Dovonslnrc).

529.

s a



BEIM

1*S712. DATOLlTCBOrORT (-101—4415).

402. HOMIL1T. Mázvaxborosilihát. Monoklin, ii: b: c=0*6249 : 1 :1 *2824; 
^=S90211/a/. Az egyes kristályok gyakran táblásak; vannak ikrek is többféle 
törvény szerint. Hasadás nem liatározott. Színe fekete, feketés barna; fénye 
zsír- vagy üvegfény, Plcocliroizinus kivehető.

Optikailag pozitív. Disperzio szintes. Kém: 5. Töm : 3*38.
(CaFe)3B2Si 0.o = (CaFe).(B0)s (Si04).. = 2Ca0.Fe0.B..03.2Si0._. —

SiO»32*1, BJJA&lj'Kn 9*3, CY/029*9. — F. e. könnyen megolvad fekete üveggé. 
Reagál Fe és B-ra. Teljesen felbontja HC1 kocsonyásodással.

Izland (Stokö), Storc Arö és Övre-Arö, Langesund-fjord, Norvégia, Au- 
gitsienitben Meliplianit és Erdmanittal.

403. EUKLAS. Bcriltimsilikát. — Monoklin, a : b : c=0*32369: 1 : 0*33324; 
/7=79°44'4"=001 A 100,100 A 110=17°40'2",001 A 101=51° 7'48", 001A0U = 
1S°9'17". Kristályzata sokszor bonyolódott; kiváló idomok: ooF (sj 114°50', 
P (j) 106°0', Poo 49° 17'. 531. ábra. Igen jól hasad ferdeátló irányban. Csak 
kristályokban találtatik.

Ií : 7*5; nagyon törik. Töm : 3*103. i3*051. Sanarka),. Üveg
fény. Színtelen, halaványzöld, átmenve kék- s fehérbe. Átlátszó.
Törése kagylós. Dörzsölve elektromos lesz, s több óráig az marad.
Határozottan pleochroitos. Kettős fénytörés erős. Az optikai ten
gelyek síkja a ferdeátlós főmetszetben fekszik, a hegyes pozitív 
bissektrix csaknem egyközös a Pco Hemidomával. tehát a főten
gelyhez 49° szögben hajlik. (191. 1.)

BeAlSiO, = Be (Á10H) Si04 = H..O, 2BeO, A1..03, 2SiO... —
H..OC-0, HcOlG-O, Al.,0,,34*0. 6W..41 *6, "7^01*0, CY/ÖO-1, SnÖ..0*3, 
i*0*3. (Brazília, Damour.) Lángban megreped, fehér lesz s nehezen 
olvad. Sav nem bántja. Zárt üvegcsőben erősen izzítva vizet bocsát.

Chloritpalában Brazília (Villa Rica, Mineas Geraes.) Qnarc. Topázzal. 
Aranyfövenyben Oreuburg (Sanarka folyó arany tartalmú homokjában) Ural, 
Topáz, Korund, Kianittal; 7 cm. hosszú és 2 cm. vastag kristály is találtatott. 
A budapesti egyetemi ásványgyiijtöményben innét szép példány van. Ausztriai 
Alpok (Grossglockner Gramsgrube). Ritka.

* * rj

531.

404. GADOLINIT. YttcrcerbcrUvassiliIcat. (Itterbit.) Monoklin, a: b : c= 
0*62726 :1 : 1*32150. /?=S9° 2G1/2'=001 A100. Tiszta kristályok ritkák. Rendesen 
vaskos, tömött. Nem hasad. Tör: kagylós, egyenetlen, szálkás. K : 6*5—7. Töm : 
4*0—4*5. Zsíros üvegfény. Fekete. Karca zöldes szürke. Áttetsző — sötét. Tör: 
kagylós. A Hitteröe-i kristályok (Norvégia) az optikai meghatározás alapján ha
tározottan egyhajlásúak, míg a Svédhoniak (Ytterbi) egyes fénytörésüek; ezek 
valószínűleg pseudomorfák vagy el változási termények.

BeoFeY2Si20,0 = 2Be0.Fe0.2Y.,03.2Si02. — 7045*6, BcOV'o, Beül 1*6, 
0*01*8, Sí0925*7, Lrt04*7, 0/00*3. (Hitteröe.) Az alkatrészek aránya felette 
változó.

F. e. a kagylós törésű üveges izotrop féleség mint. tapló ég, megduzzad, 
de nem olvad; a szálkás törésű anizotrop féleség csak megduzzad. 1794. Gado- 
lin benno találta fel az Ytterfoldet. Sósav kocsonya-kovasavat választ ki.

Svédhon, Kararfvet Broddbo Finbo Dalarne gránitkőbányában Falilun 
mellett, Ytterbiuél Stockholm mellett szintén Gránitban. Norvégia, Hitteröe, 
Brevig, Gránitban. Ceilon, Irland, Grönland. Radauthal (Harz), Baveno (Itália) 
Gránitban.

405. YTTRIALIT. ThonjttriuwsUikát. Vaskos, amorf. Törékeny. Kém: 
o—5*5. Töm : 4*575. Olivazöld üdén, de elváltozik narancsszínűre. Áttetsző; pa
rányi zárványok azonban nemátlátszóvá is szokták tenni.

Ro03.2Si0„. — (5iOo29*17, 27/0.,12*00, 730V16*50, Ct\.03l*S6, (La,Dij0 
032*94, l/O30*93,~ALOjO'bb, Fb03*GG, OaOO-GO viz. 1*79, PbOOSb). F. e. velie- 
niesen pattog; erős izzitás után porrá esik szét; barna lesz, de nem olvad meg,
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a savnak sem enged. Izzás előtt IICI savban felolvad. Llnno Co. Texas, Gado- 
liniton találni többször. Olykor nagy darabok (egész 10 font) is találtatnak.

13. EPIDOT CSOPORT, Rombos és Monoklin. (406—109.)
II II! in

vagy líj (EOH) R, (Si04)3.
II 111

Bázos ortosilikátok, HE .ll.Si .0...,
ii m - '*

K= Ca, Pe: B = A1 Fe Mn Ce sat.
Feloszlauak egy rombos (406) és egy monoklin szakaszra (407—100), a 

melyek között azonban a rombos Zoisit és a monoklin Epidot oly közel állanak 
a szögekre és összetételre nézve, hogy azokat oly módon, mint a monoklin és 
trikliu Földpátokat, izomorfoknak tarthatni.

406. ZOISIT. Mészlimvassilikát. (Thulit, Unionit, Saussurit.) 
Kombos,* a : b : c = 0*01963 : 1 : 0*34295. 100 A110 = 31° 47', 001 A 
101 = 28° 57W, 001 A011 = 1S° 555/r,\ ooP 116° 16', ooP2 145° 28' 
és még több Oszlopon kívül coPoc (010) és ooPoo (100). A végen 
igen ritkán P és Doma. Kristályok rendesen tökéletlenül kiképző elve, 
hosszú Oszlopok rovátkos lapokkal. Jól hasad copco szerint. Vaskos, 
tömött. K:6—6*5. Töm : 3*25—3*37. Gyöngyfény oopoo lapon; 
üvegfény a törlapon. Szürkésfehér, sárgás, barna, almazöld, rózsa
színű. Átlátszó — áttetsző.

Kettős fénytörés gyenge. Az optikai tengelyek síkja rendesen a kisátlóval 
egyközös. Opt: 4-. A teugelyszüg változik ugyanazon kristályban, de gyorsau 
emelkedik a hő arányában is. Disperzio erős, q<v, olykor q~>v. Pleochroiz- 
mus a pirosaknál erős.

HCaoAlnSL0in vagy H..O,4CaO,3A1..0..,6SiO„. Dimorf az Epidottal — 
CaO 19-6, ;i/;03 31 •(). FcO 1-9," SiO„ 41*7, MgO<l% ~HnO 3*7 (Traversella, Pisani). 
Néha K Na. — A közönséges Mészzoisiteu, hova az Unionit és a rózsaszínű 
Thulit is számítandó, megemlítendő a vaskos Saussurit (részben) mint .l/&c- 
nátronzoisit Na20 3—4% és hozzá K is; mi azonban a Földpát elváltozásának 
terméke. Lángban duzzadva hólyagosán megolvad. Sav nem bántja; de izzítás 
után sósavval kocsonyás lesz. Erős izzításkor vized ad.

Száras halmazt képez Csillámpala. Chloritpala. Amfibolpalában. Diorit, 
Ekiogit, Serpentinben, ritkán Gránitban. — Karinthia (Saualpe); Salzburg 
(Rauris); Stiria (Eibiswald); Tirol; Bajorhon (Fichtelhegység). Thulit, Norvégia 
(Teliemark) Ciprin, Gránát, Epidot, Fluorittal. Svájc (Zernmtt); Piemont fIra- 
versella, hol Gránitban vékony eret képez Steatit és Aktiuolittal. Amerika 
(N. Carolina); Sira sziget Glaukofáupalában.

407. EPIDOT. Mcszlimvassilikát. (Pistazit, Tliallit, Delpliinit, 
Arendalit, Withamit, Aclimatit, Esclierit, Beustit.)

Monoklin, a : b : c = 1-57874.: 1 : 1'80362 ; fi = 64° 36' 50" = 
001 A100; 100 A H0 = 54° 59' 54", 001 A101 = 34° 42' 52", 001 A 
011 = 58° 27'45". — oP (l) (001), ooPoo (M) (100), ooP2 (o) 63° 8', 
Poo {T) (101) 64° 36', —Poo (101) (r) 63° 43', P (;) (111) 70° 9 . 
—P (n) (111) 70° 33', — 3Boo (i) sat.

i



48913.. EPIDOTCSOPOllT i 106—109).
if

532.. 533., 534. ábrák 
néhány szokottabb abl
kok. A kristályok ren
desen rovatos Oszlopok; 
ikrek Poo szerint Össze
nőve ; szálas, szemcsés, 
tömött. — Igen jól ha
sad épátló — jól Poo 
irányban. Tör : kagylós, 
egyenetlen, szálkás. K :
6—7. Töm : 3*25—3*5.
— Uvegfény, hajolva 
gyöngy-. zsírfénybe.

Zöld, barna, szürke, néha 
veres, fehér, fekete.

Pleochroizmus rendesen erős, oP keresztül zöld; -f Poc lapon keresztül 
barna — sárga; ooPoo lapon keresztül barna, kissé zöldesbe hajolva. A bissek- 
trix ncf/atiu, s csaknem összeesik a kristályfőtcngelylyel; s a legkisebb mgaiom 
tengelye csaknem függélyes az épátlós Véglapra. (191. 1.) Néha cpoptikai idom 
vehető ki rajta.

n : n = 109° 27' 
n : z = 117 40 
M: i = 145 39 
M: r = 116 17 
M:T = 115 24 
M: 1 = 90 33 
M: o = 121 31 
n : r = 125 41 
T : z = 125 0
T : r = 123 10

532.

L ocm * \ M 0
rT

534.533.

HCay(Al, Fe)3SL0n = H.l0,4Ca0,3(Al,Fe).,0 ..6Si0.,. Dimorf a Zoisittal. 
HaO 2-9, CaO 22*0, m£0322*S, Fe.O? 11*5. SiO? 37*3, FeO 1*$, MgO 0-7. Néha 
Na Li La Ce Di. — A közönsc't/cs Alcszc/iidot zöld, kristályodott. rostos, szemcsés, 
vaskos. Scorza néven epidot-homok értendő Erdély Muszka környékén az 
Aranyos partján az aranymosó helyeken, Quarecal. Arendalit (Arendal) igen 
sötétzöld. Dauphinéból Thallit, Delphinit, Omaiit sárgászöld kristályok. Pimh- 
Idnit Ural smaragdzöld, szép pleochroizmussal. Ac/nnatit kristályodott közön
séges E. Achmatowsk Ural. Éscherit barnássárga, kissé zöldes E. St. Gotthard. 
Bucklandit fekete, kissé zöldes; különbözik hogy kristályain az AÍT és r lapok 
vagy nem vagy alig lépnek fel. Calcitban benuöve Gránát, Diopsiddal, Ach
matowsk, Zlatoust, Ural. Wiihamit karmazsinpiros — szalmasárga; pleochroiz
mus erős. Trapban, Skotia, Argyleshire, Glencoe. Beustit szürkésfehér — hamu- 
színű Tirol, Predazzo.

Üvegcsőben többnyire ad vizet. Lángban duzzadva megolvad. Sósav 
részben vegybontja; de izzítás után könnyen választja ki a kovasavat kocsonyás 
állapotban.

S •

Találni gyakrabban kristályos kőzetekben ; Sienit, Gneisz, Csillámpala, 
Amfibolpala. Serpentiuben. Egy gyéren előjövő kőzet az Epidosit kevés Gránát 
és Quarcon kívül legnagyobbrészt abból áll: Aschafieuburg, Auerbach és Cam- 
piglia; Andesin — s Labradorittrachitokbau is valószínűleg ezen Földpátokból 
átváltozva. Igen szép kristályok Sulzbachvölgy, Knappenwaud (Salzburg); Bourg 
d'Oisans (Dauphiné) ; Alá. Traversella (Piemont); Z emiatt (Valais); Fassavölgy, 
Tavetsch, Zillerthal, Striegau, Monzoui, Zöptau (Morvaország); Arendal, Nord- 
mark, Wermland, Ilmcnhegység, Jekaterinenburg; Elba; Grönland ; E.-Amerika; 
Brazília, Minas Geraes (Turmalinnal).

Eléggé állandó ásvány. Mesterségesen kohó salakban gyakori.

408. PIEMONTIT. Alantjánvastim.silikát. tPiedmontit, Maugánepidot.) 
Monoklin, a : b : c = 1*6100 : 1 : 1*8326. /? = 64° 39'; alakok mint Epidotnál. 
Vaskos. K : 6*5. Töm : 3*404. Üvegfény, különösen erős az épátlós Véglapon ; 
néha gyenge gyöngyfóny egyéb lapokon. Veresbarna — veresfekete. Pleochroiz
mus erős. Absorpcio a>&>c. Optikailag pozitív. Disporzio hajolt. Vékony szál
kákban piros. Karc vöröses. Törékeny. — HCa«,(Al.Mn.Fe).,Si3013 = H..O, 
4Ca0,3R.j0a,6Si0o. — CaO 13*4, Mn'O 4*S, 1S*9, .4/2Ó316*3, FeJO^ g-2,
Si09 37*8. Kevés Sn Cu, II.,O. — Vegytani viselkedés mint az Epidotnál", csak
hogy a Mn-ra erősebb hatást ad. — St. Marcol, Piemont, Brauuitbau; Quarc.

/

\
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Violán és Tromolittal fénytelen kristályokban. Japán, Angiin, Svédliou (.Inkobs- 
berg, Nordmark).

409. ALLANIT. Cervasmésztimsilikát. (Ceriumepidot, Orthit, Ccrin). — 
Monoklin, a : b : c = 1*55090 : 1 : 1 *7(3908; p - 64° 59' = 001 f\ 100. Vaskos ; 
szemekben. Alig mutat hasadást o©Pco és oP irányban. K : 5*5—0. Töm : 3*5— 
4*2. Felfémfény, szurok-gyanta- néha üvegfény. Barna, feketés, sárgás. Törékeny. 
Optikailag negatív. Kettős fénytörése gyenge és változó. — H..0,4(Ce Ca Fe)0, 
3(A1 Fe),0;í,6SiO... HX> 1*1, CeO 21*2, CaO 10*1, FeO 12*2, Fej\ 3*5, ALÓ*16*Sf 
Si09 31*8, (La l)i)OŰ-\M(fO 1*6 (Allanit). Néha V Mn Na'K. Cu Be COr 

Féleségek nagy számmal vannak, a főbbek:
1,. Allanit (Cerin) táblás, fekete, barnásfekete. Norvégia: Suarum, Jotuu 

Fjeid. Észak-Amerika (Pa) Bradford, Betlilehen; N. J. Franklin. Keleti Grön- 
land. — Bucii andit víztartalmú A. egy Magnetit bányából Norvégia Areudal. 
Tautolit egy Trachitból Laaclii tó, valószínűleg ugyanaz. — Uralorthit hosszú 
oszlopos, szurokfokete. csaknem vizment. Union hegység Miask mellett. Keni: 0. 
Töm : 3*77—3*S.

2. Bagrationit (Ural), alakilag mint Bucklandit (Aehmatowsk.) K : 6*5. 
Töm : 3*S4. Lángban megolvad duzzadva fekete fényes mágneses gyöngygyé. 
Porát nem támadja meg sósav vagy légenysav, forrón sem. Ural Achmatowsk.

3. Orthit vékony oszlopos, néha 1'. Némelyikben H20 egész 12° q. 
Üveg — zsírfény. Areudal Naes bánya, Hitteröe; Mass. Swampscot.

4. Xanthortit (Hermanu) sárgás, sok vízzel. Valószínűleg elváltozásnak 
indult féleség. Töm : 2*78—2*9.

5. Pirorthit (Berzelius) nem tiszta Orthit hosszú Oszlopokban. Szenes 
anyaggal lévén fertöztetve lángban ég. Falilun mellett Kararfvet.

6. Muromontit, Erzgebirg (Szászhon), szintén ide tartozhatik, csakhogy' 
az Y fémekből vau benne több, Be is, de csak kevés A1 és Ce.

Üvegcsőben némely féleség vizet ad, más nem. Lángban duzzadva meg
olvad hólyagos sötét mágneses gyöngygyé. Sokuk kocsonyásodik sósavval; de 
izzítás után a sav nem bántja.

Előfordul Gránit, Sienit, Porphir, Szemcsésmészbeu és Magnctittelepbeu. 
Finlandban (Sillböhle) Allanitbau van mint mag Epidot és Epidot kristályban 
mint mag Allanit. Svédhon Bastnas, Westmanland.

i

I
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14. AXINIT CSOPOBT. Triklin (410).
410. AXINIT. MéztimvasborsiliUát. Triklin. a: b: c = 0*49211 :1: 0*4/9/0; 

a = S2° 54' 13", £ = 91° 51' 43", y = 131° 32' 19" (Bath). 100A010=4S 
21' 8". 100 A001 =93° 48' 56", 010A001 = 97° 50' S". 535. ábrában, oo l 
(P) (110), ooPoo (/•) (100), ;P (u) (l!l), 2'P (J), 3'P3 (s), és 2'Poo (x) (201). 
(149. ábra. 81. 1.) Egyes vagy csoportos kristályok; héjjas, sugaros, szemcsés

halmazok ; vaskos. Egy 
irányban kissé hasad. K : 
6*5—7. Töm : 3*271. Üveg- 
fény. Barna, szürke, kék. 
Tricliroizmust mutat. Ket
tős fénytörés erős. (191. L) 
Melegítve elektromos.

HRnBAl,(Si04)4, vagy 
H9B4(BÓ)Ala(6i04)av denom 
biztosan. CaO 20*6, AlzOz 
15*6, Ju\Oz 9*4, Mn2Oa 3*0, 
B%Oz 5*6, SiOz 48-6, A.

(Dauphiné, Rammelsbero). — F. e. felbuzogva könnyén olvad zöld üveggé; a 
lángot kissé zöldre festi. Sósav izzítva SiO„ kocsonyát választ ki, különben nem 
bántja.

P : r = 134° 45' 
P : u = 135 31 
r : u = 115 3S 
s : r = 143 35 
s : u = 152 3
s : x = 103 53



40 rORTOSIBIKÁTOK (4*1 J—413).

Gömör megye (Rozsnyó , Vesz verés (= Poloma), mállót t Amíibolpalán 
apró kristályok); Frankhon (Bourg d’Oisans (Dauphiné), Albit-, Prehnit- és 
Quarccal); Kougsberg (ezüstbányában); Svédben (Nordmark: Amíibol és 
Magnetittel); Cornwallban (Botallack) különös kőzetet képez Gránát és Tur- 
malinnal, milyen máslionnét eddig nem ismeretes. Monzoni (Tirol); Elba. 
sziget; .Bavono; Svájc (Skopi); Harz; Szilézia (Striegau, Gránitban); Mexikó- 
(Quadalcazar).

1 Elváltozik Chlorittá. Dartmar (Anglia).

Az előbbi csoportba be nem foglalt ortosilikátok. (411—413.)
411. PREHNIT. Mésztimhidrosilikát. (Eoupkolitii, Edelith, Cliiltonit, 

Jneksonit.) Bombos; a : b : c = 0-S4009 : 1 : 0*55494. 100 [\ 110 = 40° 2', 
001 A 101 = 33° 2GVo', 001 A011 = 29° 1" a'. ocP (M) 99°
56', 3Poo (o) 33° 0', 'V4Poo (■») 89° 46 \ n/aPoo 126° 40'.
536. ábra ool\ oP, ooPoc. P. n iPoo. Csoportos kristályok; 
gömbös, veséded, csepköves halmazok; szemcsés, szálas, 
tömött. Jól hasad oP irányban. K : 6—6*5. Töm : 2*S0—
2*95. Üvegfény; oP gyöngyfényű. Világos zöld. Melegítés 
által elektromos. Átlátszó — széleken áttetsző. Kettős fény
törés erős. Opt: Tengelysík rendesen || ooPoc. Disperzio
p>v, vágj* p<r, gyenge. Tengelvszög változó.

H„Ca.,Al.,Si301., = H„0. 2CaÖ, Al.Ov 2SÍ0... — 0026*0,
ALO^ 23*2," j0t2O 4*(), 5/0,43*0. Fc/)z 2*0, á/?í2O30*2 (Tirol, Gehleíí). Néha. 
Na K. — F. e. duzzad s könnyen olvad zománccá. Izzítás által vagy 4*3 petét 
veszt. Sósav vegybontja kocsonya kiválás nélkül.

Gránit-. Gneisz- és főleg Mandolakövekben mint utólagos képződmény.. 
Tirol (Fassathal); Salzburg; Dauphiné (Bourg d’Oisans; Axiuit és Epidottal); 
Dél-Afrika (jó reménység foka, lionuét legelőször Prehn kapitány hozta); 
Joachimsthal (Csehország); Schwarzenberg (Szászország); Andreasberg (Harz);. 
Arendal (Norvégia).

Pseudomorjáik: Elváltozik Zöldföld (5—10% H„0) — és Földpátra.

412. HARSTIGIT. Ca Mn Al ortosilikát, Bombos; a : b : c = 0*71479 .
1 : 1*01495. 100A110 = 35° 33J/2\ 001 A101 = 54° 50-V, 001A011 =45025l/2;. 
Apró Prizmákban, Doraa végződéssel. Nem hasad. Üvegfény. Szmtélén. Kern : 
5*5. Töm : 3*049. Optikailag pozitív. Teugelysík || ooPoo. Bx_LooPoo.

H-(Ca, Mn)12AlnSiJO04o (*?). — 5/0, 39*2, ALOa 10*0, JfnO 13*9, CaO 32;S, 
FJ.20 4*1. F. e. gyöngyökkel Mn hatás. Érős izzításnál vizet ad és megfeketedik. 
Az izzott por könnyen felolvad HCl savban Cl fejléssel.

Harstig bánya, Pajsberg mellett, AVennlaud, Svédhon, kisérik sárga, 
barna Gránát és halavány Bodouit.

413. CUSPID1N. Calciumtluosilikát / Monoklin; a : b : c = 0*7243 : 1 :.
1*9342. = S9° 22'= 001A100. Apró lándzsa alakú kristályok. Hasad oP
irányban jól. Kern : 5—G. Töm : 2*S53—-2860. Üvegfény. Halavány rózsaszínű. 
Tengelysík || oopoo. Disperzio hajolt. Összetétele nem biztos, formulája tán 
Ca2SiO., és CaFr F. e. nehezen olvad meg. Légenysavban könnyen felolvad.

Vezúv, Monté Somma kihányt tufában. Ritka.

M * M

S ..
536.

t *
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IV. Subsilikátok. (414—430).
Az ide foglalt fajok bázos sók, melyek nagyrészt vagy a méta- vagy az 

ortosilikatok köze volnának sorozhatok, úgy mint már több bázos vegyülettel 
történt; de míg kémiai alkatuk véglegesen nem döntetik cl, jobb itt egvesítcui 
mint Subsilikátokat.

Az 0 arány szerint 3 szakaszba oszthatók : I. O arány Si: R =. 4 :5 (Két 
csoporttal). II. 2 : 3. III. szakasz még bázosabb.

;'

I. SZAKASZ: 0 arány Si: R—é : ö—R{t Si., 00.<
a) Huműcsoporl. (414—419).

414. HU MIT. Mai/nesiuiiifluosilikát. Rombos. a: b: c = 0*92575:1 : 4*07639 
vagy 1 : 1*08021 : 4*40334. Apró igen bonyolódott kristályok. Jól hasad oP sze
rint. Kern: 6—6*5, Töm.: 3*1—3*2. Üveg, zsírféuy. Fehér, sárgás, barna. Opti
kailag pozitív. Kettős fénytörése erős. Disperzio gyenge. Kémiai tulajdonságai 
közösek a következő fajokkal 416 Klinohumit után jönnek szóba.

Monté Somma. Ladubánya, Filipstad. 'Wermland, Svédhon.
415. CHONDRODIT. Mar/; i esi a ca*j luosili 1:át Monoklin, a: b: c=l*0S630:1: 

3*14472 ; fs = 90° — 001 f\ 100. Többnyire gömbölyű szemek, szemcsés, halmazok. 
Hasadás oP szerint néha mutatkozik. Tör: tökéletlenül kagylós. K: 6—6*5. 
Töm: 3*1—3*2. Üveg-, zsírfény. Fehér, sárga, barna; néha veres, zöld, fekete, 
szürke. Átlátszó — áttetsző. Pleochroitos különösen a barna. Optikailag pozitív. 
Disperzio kereszt. Teugelysík és Bxa J_ooPoo. Kémiai tulajdonságai a következő 
fajéval együtt közöltetnek.

416. KLINOHUMIT. MagnexiafluosUiíccít. Monoklin, a : b : c = 1-08028: 
1 : 5*65884; p— 90° = 001 /\ 100. Ikre k gyakoriak, kereszt ikrek is. Vaskos. Néha 
jó hasadás oP. — Kém: 6—6*5. Töm: 3*1—3*2. Üvegfény. Fehér, sárga, barna, 
veres. Optikailag pozitív. Tengelysík és Bxa_|_ooPoo. Disperzio gyenge.

Ezen 3 faj (Huinit, Chondrodit, Klinohumit) vegynlkata, kémiai visel
kedése és előfordulási viszonyai itt együttesen adatnak elő. Azok Mg íluosillka
tok s közös formulájok a következő, melyben a Mg részét Fe helyettesítheti. 

ELMg^Si^F, = MgJ3(MgF)4(Mg0H)2Si803,.
SiO„ MgO FeO F H.,0 ALÓ CaO

4. Hornit. Mt. Somma 35*34 54*45 5*12 2*43
5. Chondrodit
6. Klinohumit

0*S2 0*16 (Rath)
1*06 0*74 (Rammelsberg) 

(Rath)
33.25 57*92 2*30 5*04 
36*82 54*92 5*48 2*20 0*24

F. e. nem olvad meg; némelyik előbb megfeketedik azután pedig fehérré 
ég. Zárt csőben UK sulfáttai F reakció. Gyöngyökkel Fo hatás. Savakkal kocso
nyásodnak. Kénsavval melegítve SiFs távolodik cl.

Humit, Chondrodit és Klinohumit a Vezúv ásványai, azok a kikanjt 
mészköves és földpátos kőzeteken találtatnak a M. Sommán. Azokkal együtt 
van Chrisolit, Biotit, Piroxen, Magnetit Spinell, Vesuvianit, Calcit sat., olykoi 
Sanidin, Mejonit, Nephelit. Humit a loggyérebb, Klinohumit a leggyakoribb. Fgyüt 
mind a három a legritkább esetben található.

Humit Svédhonban is ismeretes (Ladu bánya) Maguetittel kristályos 
Mészben; részben Serpentinné változott. Úgyszintén Andalusiábau, New-xorK 
államban (Tilly Foster vasbánya, Brewster N. Y.). .

Chondrodit egyébb lelhelyei Pargas Finlaud; Kafvcltorp Svédhon (Cna - 
kopirit, Gálénit, Sphalerittel); Tilly Foster N.-Y.
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•t
Klinohiu/iit ismeretes Andalusiában is Mészkőben parallel összenövésben 

Hnmittal; Szibéria Baikal-tó; Brewster N.-Y.
Elváltozás. A Chondrodit Serpentinné elváltozva észleltetett.
417, LIEVB1T. Hiárom eazvamliIcát. (Ilvait, lenit, Wehrlit.) Rombos: 

a: b: c = 0*0665 : J : 0*4427. V fa) végélek 139° 21' és 117° 27', középélek 
77° 12' ooP (M) 112° 38', ooP2 fi) 106° 15', Poo (áj 112° 49'. 536. álra.

A kristályok hosszú ro- 
vatos Oszlopok csoportosan fen- 
uöve; szálas s ritkán szemcsés.
Több irányban hasad, de nem 
tisztán. Tör: kagylós és egye
netlen. K : 5*4—0; rideg. Töm :
3*99—4*05. Fémes zsírfény.
Színe és karca zöldes, barnás, 
fekete. Nem átlátszó.

M : M = 112° 38' 
M : 1 = 160 34 
M : o = 128 36 

o = 139 31 
o' = 117 27 

d: d =112 49

MV /l
o :
o :

ii ni
HCaFe.. FeSi.. 0„ vagy 

H..O, CaO, 4FeO, Fo..Ö.., 4SiO.,. 
íLO 1.0, CaO 12.4“, EcO 32*4,
ivóO, 22*5, 5/0., 29*8, Al. (Elba, Rammelsbkkg.) — F. e. könnyen olvad fekete 
golyóvá, mely hat a mágnesre. Sósav könnyen SiO„ kocsonyát választ ki.

Tirol Gránitban (Predazzo); Elba; Szászhon (Sclmeeberg); Harzliegység 
(Andreasberg); Kupferberg (Szilézia) Norvégia; Szibéria.

536.

: b : c =Ma) aiánt i wh iá róva naáá tsi t i Ica t. Kon í bős. a 
0*4653: 1 : 0*3135 P végélszög 73*° 7'; oldalélszög 150° 50' és 114° 40'. ocP 130°. 
Összalaklat ooP. ooP3/-,*. c*cP2. oopoo. P. P2/a. Poo. ooPoo. Apró kristályok gyéren ; 
függélyesen rovátkoltak; száras rostos halmazok. Jól hasad ooPoo elég jól coP 
szerint. Zsirfényü; gyantabarna, sárgás. Karca barnássárga. Áttetsző, vékony 
szálkája vereses színnel. Pleochroizmus erős. Optikailag pozitív. K G—7. T 3*620. 
5H.,0,'SMn0,4Al.!03,8Si0,,Y20,. — Af?i0 25*9, AL09 23*5, H»04*0, r,.059*l, 
8Y0229*7, 7ö*.031*9, CaO'io; x%03*4. (Lasaulx)— Lángban könnyen megolvad 
fekete üveggé. Boraxxal Mn hatás. Zárt üvegcsőben csak erősen hevítve ad 
vizet. Sósav s légeuysav nem olvasztja fel; erős kéusavval főzve megsárgul; 
káliumbisulfáttal összeolvasztva részben felbomlik. Ardcnnekben az ottani palák 
egyik quarctelérébcn Salm Chateau. Ottrez közelében (Belgium).

418. ARDENNIT.

. r

419. LANGBAN1T. Mn silillát Jvrroantimonáltal. Hexagonos. c = 1*6437 ; 
0001 AlOTl = 62° 13'. Prizmás kristályok. Ivem : 6*5. Töm : 4*918. Fémfény. 
Vasfekete. 37MnrSi07, lOFe0Sb.JOR. F. e. nem olvad. Szénen kevés fehér verö- 
déket-phosphorsóval pedig SiO._, vázat ad. Szoda és salétrommal megolvasztva 
sötétzöld tömeget kapni. Nehezen olvad fel HC1 savban Cl fejléssel.

Lángban, Wermlaud, Svédhon kristályos Mészben Schefferittel sat.

b) Kentrolilcsoport, (420—422).
420, KENTROLIT. Ólom m anya nsi ii Icát. Rombos. a : b : c = 0*6334 : 1 : 

0*8330. Apró oszlopos kristályok Piramis végződéssel. Néha Stilbit-módon leme
zesen képződik ki. Vaskos. Hasad ooP irányban. Keni : 5. Töm : 6*19. Üvegfény, 
félfémfény. Sötét veresbarna, felületen megfeketedik.

2Pb0.Mn,,0r2SiOa. — 870,16*6, Mn(K 21*8, PbO 61*6. F. e. szénen Pb 
verődéket és szemet. Pliospliorsóbáu felolvad "és a belláugbau sárgás szint ad, 
de salétrom hozzáadással ibolyaszínü lesz. Hig kénsav részben olvasztja fel, 
visszahagyván Mn«On keverve kovasavval. HC1 savval Cl fejlődik.

Chili. Quarc, Barit és Apatittal.

i
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421. MÉLÁNOTEKIT. ÓlowJerrüiUkáh Vaskos. Kern : 0*5. Töm : 5*715. 
Feketés. Karca zöldes szürke. Széleken áttetsző. Vékony lemezek pleochroitosak: 
üvegzöld és veresbárna. Pb.Je2SLOy, vagy 2PbO.Fe..Or2SiO.J. — SiO« 1GG.

22*0, PhO G*14. — F. e. duzzadva olvad, fekete gyönggyé; szénen Pl* 
reakció. Lángban, Wemiland, Svédhon termés Ólommal. Maguetittel és sárga 
•Gránáttal.

422. BERTRANDIT. UenUUiUát Romhos; licmimorf. a : b : c=0*568S5: 
1:0*5073. 100f\ 1 R)=29°3S', 001 f\ 101=46°235 o', 001 A011=30°51'. Jól hasad 
coP, de még ooPoo és oP irányban is kivehető, színtelen, sárgás; üvegféuvű. 
Kern : <1—7. Töm : 2*59—2*60. Optikailag negatív. Disperzio q <C i\ HJBe4Si„0 
vagy H,0.4Be0.2SiO... — SiO.,50-3. BeO 42*1, II..0 7*0. — F. e. nőm olvad, 
de az átlátszóságot elveszti. Sáviján nem olvad tel. Előfordul Quareon vagy 
Földpáton feunöve Pegmatitér űrben Barbiu. Nantes m. Franciaország. Cseh
ország (Pisek). Colorado (Mt. Anters).

II. SZAKASZ. Oxigén arány Si:R=2:3. lLSiCb. (423—420).

423. KALAMIX. Ziiih'hichvsili 1,'ál. (Calamin, Hemimorfit. Zink- 
glas. Zinkkieselerz, Kieselziukerz, Zinksilikát. Zinlcgalmei, Galmáj= 
Galmei részben.) Eombos és kitünően liemimorf. Tengelyek, a : 1): c= 
O7S340 : 1 : 0477S2. A legfontosabb alakok (151. ábra, 84. 1.) 2P2 (->7 
végélek 101 °35' és 132°16\ ooP/7/J103o50',Poc (0) 117°14',Poo (rj

Í2S°o5\ 3Poojp) 57°20\ 3Pcc 
(iii) 69°4S\ ooPoo (a), oopoo (bj, 
oP (c) (Schrauf). 537, ábra betűi- 
morf kristály, melyen fölül van oP
(L) Poo (m), Pcxd (o), 3Pj>3 (p):
oldalán és alul pedig oopoo ($j, 
coP (ri), 2P2 (P). (Dauber.)

Kristályok fen nőttek sokféle- 
képcsoportosak: szálas, szemcsés, tömött, földes. Igen jól hasad ooP, 
jól Poo irányban, oP szerint csak nyoma.

K * 4*5—5. Töm : 3*40—3*50. Üvegfény; oopoo gyöngyfény. Fehér; néha 
színtelen, kék. zöld, sárga vagy barna. Karca fehér. Melegítés által erősen 
elektromos (204. 1.).

Kettős fénytörés erős. A tengelyek a nagyátlós főmetszel síkjában; a 
/jozitir bissektrix a főtengelylyel összeesik. Disperzio erős: q > v; a hiperbolák 
körül a színek igen élénkek.

HL,Zn,.SiO- vagy 2ZnO, SiO,, H,0. — ZnO 07*5, 11,0 7*5. 570.25*0. (Réz
bánya, Smithson.) — F. e. pattogzik, duzzad, csak a szélein olvad meg kissé. 
Boraxxal tiszta átlátszó gyöngyöt ad. — Kobaltoldattal foltonként zöld, külön
ben kék. Savak SiO„ kocsonyát választanak ki akár volt előbb izzítva, akar 
nem. Erős kálioldatban felolvad.
, Leginkább réteges mészhegyekben telepet vagy eret képez; Smitlisouit*. 
Ólom-. Vasércekkel és Hoigkéneggel. Selmec. Pila, Rézbánya, Oravica, Dog- 
nácska, Csiklova, Moravica, Nagyág; Karinthia (Raibel, Bleiberg); Szilézia 
(Tamowitz). Amerika (Stirliug Hill.). Pennsilvania.

Használják sárgaréz (réz és horgany) és horgany előállítására.
Pneudomorfia. Eltolás által Quarc, Fluorit, Calcit, Dolomit, Piromorfifc, 

Galenit ismeretes Kalamiu alakban.

fi . s : 1 = 115°29'=s: m 
s : d = 127 57 
k : o = 14S 3t 
k : p = 119 10 
k : ni— 154 3 
s : p = 129 S

m
j\ d

073.
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424. KARPHOLITH. Maiu/dnva.stimhidroxiliIcái. (Carpholit.) Monoklin. 
Prizma élszög GS°33'; sugáros rostos. Selyemfény, csillogó. Nemátlátszó. Szalma — 
•viaszsárga. Igen törékeny. K : 5—5*5 T : 2*035 Optikailag negatív.

H1MnAl.,Si.1010. vagy 2H..0.Mn0.Al..(L.2Si0o. - (SiO., 30*5. ALÓ. 31*0 
Jíil.0,2 1-0. HXnUl - Mn9 OS0*7, Fej).0*8, AfJJJW, JÍ,O10*l, &Oa36*l, 
CaÓí'S, FI *7 (Haukr). — Üvegcsőben hevítve fiuortartalraú savas vizet ad. 
Lángban felduzzad, és könnyen olvad barna üveggé. Sósav nem báutja. Schlag- 
gemvald Grániton, Fluorit, Quarccal; Wippra (Harz) Quarcon. Menville (Ardeu- 
jiak) Beaujolais (Franciaország). — Kobell ligy tartja, hogy elváltozott Marcelin.

425. CEBIT. CerlanthaiulidimhidrosUilcát. — (Cererit, Cerinstein, Ochroit, 
Kieselcerit, Lauthanocerit.) Bombos; a: b: c=0'99SS: 1: 048127. coP szöge kö
zel derékszög (90°4'); többnyire aprószemü halmazok. Hasadásnak csak nyoma. 
Tör : egyenetlen és szálkás.

K: 5*5. Töm : 4*S6 Gyémánt-, zsírfény. Barna, veres, szürkés. Karca 
fehér. Kinézésre veres Korundhoz hasonlít.

3H.0.2Ce.,0.,. 3SiO„ (Rammblsberg) vagy (CaFe) (CeO) (OH)„ Ce.> (SiO„)3 
.(Groth) — C'jm-f), La01 G’3, Di018*0, Il.OS-l, Si0.216*0, FeO&h CaOZo, 
ALOA'G, MnOO’2, Mf/01*2, CO.A’G (Bastnás, Hisinger). — Lángban nem 
olvad. Boraxxal a küUáugban sárgagömböt ad, mely kihűlve színtelen lesz; a 
bellángban gyenge Fc hatás. Szódával sötét sárga salakká olvad meg. Sósavval 
kocsonyás lesz. — Svédhon Westmauland Rézkéneg telepben Gneiszben Rid- 
darhittan mellett (Bastniis.) Benne találták fel a Cerium elemet.

i

*1 •
426. TUBMALIN. HidrolitlmmvasniagnesialimbórsililcáL (Bu- 

belit, Scbörl, Indicolit. Aphrit, Zeuxit.) Hatszöges: c = 0*44767; 
0001 A1011 = 27° 20' 8". B (P) 133°10'. Közönségesen oB, —VaB 
155°, B,j—2B 103°3', ooP2 (s), ooR (r). Kitünölegtíemi- 
xnorf. (150. ábra, 84. 1.), a ooB tehát mint három oldalú 
Oszlop van kiképződve. 538. ábra.

Többnyire hosszú rovatos Oszlopok, ben-, vagy fen- 
nőve: vaskosan szálas. Nem jól hasad B és ooP2 irányban.
Tör : kissé kagylós, egyenetlen. — K:7—7*5; rideg.
Töm : 2*98—3’20. Üvegfény. Fekete, barna, kék, zöld, 
veres, ritkán fehér és színtelen. Átlátszó — sötét. Piroelektromos. 
204. 1.

Optikailag neyativ: kettős fénytörése erős. A tengely kép gyakran zavart. 
Dicliroizmusa felette erős (194. 1.), a színek a Turmalin példány színe szerint 
változnak. Kivétel nélkül erősebben nyeletik el az o sugár, mint az <?, s ezen 
alapul használata polározó eszközre (turmalinesipesz). (15G, 158, 1G0. 1.) Fel
ismerésére a mikroskop alatt ezen erős elnyelő képességét használjuk fel.

Veqyalkatára nézve nagyon változván, az általános formulán kívül, há
rom részletes állíttatok fel.

Általános formula (BO.,) (Si04)9 (Jannasch, Kalb).
a) Li Turmalin 7Ho0,4(LiNa).,0.4FeO . GB.,0,. 15AlaO. . 24SiOr 
h) Fe Turmalin 7HaO . 2Na„0.9FeO . GB.,0..: Í4AI.O.. 24SiO„. 
e) Mg Turmalin 7H“0.2NaaO . 12MgO . 6B..O. . 13Al.,Oa . 24SÍO...
SiO. . . B..O.x . AUO.X. Fc.,03 . FeO . MnO . CaO . MgO . Xa.O . K.,0 . Li .O . II.,0 . F.

0.52 0.79 0.57a) 37.in 
h) 36.oo
c) 36,88 0.12 10.58 28.87

2.24 0.25 1.73 3.0010.UŰ 42.43
11.11 30.34 --- 17.40 0.11 0.72 0.78 l.Cű 0.58 1.54 0.85

3.58 O.fto3.70 14.53 1.39 0.180.52

aj Brazília, veres, h) Andreasberg, fekete, c) De Kalb (N. York), szín-
télén.
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Láugbau a c) féleség könnyen olvad, s attól felfelé mindig nehezebben, 
úgy hogy az a) féleség nem olvad. Megolvasztva káübisulfát. és Kinövit keveré
kével erős bórliatás áll be. Savak nem bántják. Megolvasztás után azonbau 
kéusav tökéletesen vegybontja (Kobell). Magában hevítve súlyából veszt, sili- 
űium fluorid és tán bórfluorid távozván el. HF csupán izzítás után bontja fel 
egészen.

Benuővc rendesen Gránit-. Gneisz-. Csillámpalában; néha Dolomit-, 
szemcsés Mészkő vagy Homokkőben vulkáni kőzetek mellett. Űrvölgy, Oláh
pián Csillámpalában; Ofienbánya. Igló Dobsina. Alsó-Sajó, (Szlanaj Quarcban 
Morvaország (Rozenai; Harzliegység (Audreasberg); Bajorhon (Bodenmais). Ka
rin thia sárgásbarna (Wiudiseh Klippel); Tirol (Zíllerthal); Elba (pirosak); Szi
béria (zöldek). Jekateriueuburg Ural (Rubellit) (Canada. (Quebec). New-York 
(Essex Co). California. N. Jersey. Peunsilvania (Newlin).

Használják a zöld, kék és vereseket harmadrendű ékköveknek — az 
átlátszókat polariskopban.

Pseuaoniorfia: elváltozik Chlorit-, Cookeit-, Steatit- és Lepidolithra.

427. DUMORTIERIT. Alumnxilikát. Rombos. Prizma élszög 60°. Ren
desen rostos száraz halmaz. Hasad ocPoc elég Jól. ooP nem jól. Kein : 7. 
Töm : 3*265. Üvegfény. Smáltakék. zöldes kék. Áttetsző. Pleochroizusus erős. 
Optikailag negativ. Disperzio q <C v (Bertrand) ; q~> r. (Lévy-Lacroix).

A1sSÍ301s vagy 4A1..0, . 3SÍO,. - (Si0.2 30*6. ALÓ, 69*4). F. e. 
olvad, erősen izzítva sziliét veszti. Co oldattal szép kék lesz.

Franciaország Chaponost, Lion mellett, Gneiszban. Szilézia, Wolfschau, 
Selimiedeberg mellett. Norvégia, Tvedestrand.

nem

428. STAUBOLITH. Tinwassubsilihál. (Staurotid, Grenatit.Xan- 
tholit, Granatit.) — Eombos; a : b : c=0*4734 : 1 : 0*6828. Phillips 

100 AH0=25°20\ 001 Al_01=55o16' 001 A011=34° 
19l/a'. ooP (M) 129° 42', Poo 70° 46' ooPoo (r)9 oP 
(lJ) 539. ábra ikerképzödés. (190, 200. ábra, 78. 1.) 
Vastag Oszlopok bennőve, keresztalakú ikrek gya
koriak. Csak kristályokban ismeretes. Tisztán hasad 
kisátló irányban, de megszakadva; ooP irányban alig. 
Tör : kagylós vagy egyenetlen szálkás.

K : 7—7*5. Töm : 3*65—3*75. Tökéletlen üvegfény. Vereses, barna, feketés. 
Áttetsző — nemátlátszó. Az optikai tengelyek a nagyátlós főmetszetben tcküsznek ; a 
pozitív bissektrix a íőtengelylyel esik össze. A disperzio gyenge, de olajban 
feltünőleg q ;> c. — A dicliroizmus gyenge, de azért még vékony csiszolatban 
is felismerhető: a főtengely irányában keresztülnézve jácintveres — ververes, 
más két irányban sárgás jácintveres külömbözö erősséggel. Az elnyclctes is a 
főtengely irányában nagyobb, úgy hogy kissé vastagabb csiszolatokon csaknem 
egészen elsötétedik.

H4(Fe, Mg),. (Al, Fe)..., Si;iOrt0, vagy 2H.,0.6(Mg.Fe) 0.12A1..03.ilSi0.,. — 
Formulája kétes.

FeO 11*4, FcJ)Jy% Alj)MA, 5/O.35-0. 37//02-S, Mn (barna Sz. Gott- 
hard, Rammklsberg). Némely féleségben 2nO egész 7%, Zinhstaurohtl<* kévés 
Ti Cu Ag. Van Mangánstaarolith (Nordvi árkit) is (Mn„O.J 1%).

Lángban nem olvad, kivéve a mangántartalmuk Sósav nem, kensav 
részben hat csak reá.

Csillámpala (= Faragonitpala) és Gneiszban: Svájc (Sz. Gottíuud), 
Insbruek. Coino tó, Goldenstein (Morva) Tirol (Greiner Zillerthal): , egyszerű 
kristályokban Kiauittal, melynek olykor mintha folytatását képezne; Baj°r" 
ország, Aschaffenburg, Amerika (N.-York, Dover, Dutcliess Co), N.-CaroJin
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'Georgia-. Anglia; Spanyolhon (Oporto, St. Jagode Compostella); Kézbánya, Er
délyben : F. Szolcsva mellett Zood (Cód), F. és A.-Sebes, Gneiszban. Offenbáuya.

Pmidomorjia: Elváltozik Steatitra.
429. KORNERUPIN. (Prismatin) Manganalumiiisi11kát Kombos. a : b= 

'0*854*: 1. Rostos aggregát, hasonló a Sillimanithoz. Hasadás ooPjó. Kém: 6*5. 
Töm : 3*273. Üvegfény. Optikailag negativ. — Tengelysík Jj 100, Bxa 1 001. 
Opt: —; tengelyszög 2/?=32l/a°.

MgAl.SiÓ,, vagy Mg0.A1.0a.Si0;,. — 670..29*7, AlJ^o0*5, MgO 19*8. 
F. e. nem olvad. Co oldattal csöppentve és izzítva szép kék lesz. Sav nem 
bántja. Komcnipin lelhclyc G ion lan d (Fiskernass) Ainfibol és Saphirinnal; 
JPriwiathic Waldheim, Szászhon.

430. SAPHIRIN. Maf/iicmdimubsilikdt. Monoklin. Táblás kristályok, 
•egyes szemek, vagy szemcsés halmazok. Halvány kék, vagy zöld. Áttetsző. 
Uvogféuyü. K : 7*5. T : 3*1*2—3*4$. Két optikai tengelyű, és dichroitos. Az optikai 
tengelyek, és azok hegyes negatív bissektrixe függélyesek egy oly síkra, mely 
azon fényes lappal egyközös, a mely szerint a Saphiriu szóméi mindig lapítva 
vannak, valamint az épátlós fŐmetszettel is. Olajban igen tisztán vehető ki a 
hajolt disperzio a két hiperbola színes szegélye körül úgy a színek sorrendjét 
mint azok élénkségét illetőleg a polársíktól 45°-ra fordítva.

Mg.AliySi,0..7=5Mg0,6Al,03,2Si0o. — MgO 19*0, Al.,OaG3*3, SiOJ4*8, 
(Ja Mn (Damour). — Lángban nem változik.

Grönland, Fiskenáss Csillám és Autopliillittel.

Függelék az anhidres silikátoklioz.

BARIL1T. Bárium alumimilikát. Prizmás kristály csoportokban. — Kém : 7. 
Töm : 4*03. Zsírfény. Színtelen. Félig átlátszó. — Ba4Al4Si.08l, vagy 4BaO . 
Al20?.7Si0„. — SiO. 34*0, AL03 16*5, BaO 4*9*5. F. e. nem olvad. Sav nem 
bántja. Lángban, Wermlaud, Svédhou kristályos Mészben Hediphannal.

HIP0CHL0K1T. Bizmuttimsilikát. (Grüneisenerde Schneeberg.) Vaskos, 
leveles; tömött földes. Törése egyenes — laposan kagylós. K : fi. Rideg. Töm : 
2*9—3*0. Az éleken áttetsző — nemátlátszó. Fénye gyenge; csillámló; fény
telen. Világos sötétcsízzöld, sárgászöld. Karca hasonló.

BL09 13.0, Al„03l'í'6, SiO»50*2, FcO 10*5, jR»Or,9*6, Mn. Valószínűleg ke
verek. — Lángban színe sötét lesz, de nem olvad meg. Bi hatást ad. Sav nem 
bántja. — Szászhou Schueeberg. Agyagpala toléreiu Quarc, Szarukő, Termés- 
Bizmut. Smaltit, Arsenopirit társaságában. Újabban Voigtland Ullersreuth 
baruavastelepeu. Az előtt Johann-Georgenstadt és Briiuusdorf-ou is (Szászhon i.

MONZONIT. Nátronmexzrastinisilikdt. Tömött. K : 6. Töm : 3. Szürkés
zöld. Eleken áttetsző. Törés szálkás, kissé kagylós. Zöld szarukőhöz hasonlít. 
Mikroskop alatt egyneműnek látszik. — H.,()i*5, K.,01’9, Áraa06*6, GVi09*G. 
A&/02T, F/jO9*0, ,*Í/aÖ317*l, S/0,52*ü. Lángban könnyen olvad zöldes üveggé. 
A megolvadás után savak nem bántják. Sósav és kénsav nem hat reá. Phos- 
phorsavban felolvad. — Tirol Fássá völgy, Mouzoui hegy.

NEOCJANO. TUzsilikát. Monoklin; igen apró táblás kristályok. Kék. 
Töm : 2*2S7. Vezúv fumarohUbau, sublimácioi termék.

IiAMOSIT. Mq Ca Al Be silikdt. Vaskos. Üvogféuy. Fekete. 6/0.46*32, 
iű*«0313*00, /l/30;l 19*19, G\iOl7*74, iUV/013*13, A/nOa nyom. Alluviál kavicsok 
között Ramos, St. Loris Potosi, Mexikó.

V
328zabó József. Ásványtan.

'
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SPHENOKLAS. Vaskos, leveles szövet nyomával. K : 5*5—fi. Töm : 3*2.. 
Fénye csekély. Szürkéssárga. Kissé áttetsző. Tör : szálkás. — CW02G*5, MgO6*2, 
A/n03(2, FeO4*7, Aljh 13*0, SiOJtG'O. — Könnyen megolvad zöldes üveggé. 
Sósav és kénsav gyengén támadják meg; de izzítás után könnyen választanak 
ki kovasav-kocsonyát. — Norvégia Gjelíebáck kékes szemcsés Mészben vékony 
réteget képez Wollastonit és n. n. Kdei torsit tál.

B. Hülves süikátok (431—509).
A liidres silikátokhoz tartoznak főleg a valódi vízvegyek, azaz a melyek

ben a H^O mint kristályvíz foglaltatik, például a zeolitok; továbbá a hidres 
amorf ásványok, mint az agyagok sat. Ide vannak azonban véve bizonyos fajok 
(Csillám, Steatit, Kaolinit), melyek dacára, hogy izzítva vizet adnak, kétség
kívül úgy tekinthetők, mint savas vagy bázos mctasilikat, ortosilikát sat. De 
másrészt oly szoros viszonyban állanak más valódi hidres fajokhoz, hogy termé
szetesebbnek látszik azokat ide helyezni. Végre itt találunk néhány oly ásványt, 
melynek kémiai összetétele és különösen a víz szereplésének módja még nincs 
tisztába hozva.

A Hidres Silikátok 5 szakaszba osztatnak: I. Zeolit. — II. Csillám. — 
III. Serpentin és Steatit. — IV. Kaolin. — V. Bezáró szakasz olyan fajokkal, 
melyek az elöbbeniekbe 
hidrosilikátjai.

illenek be, ezek főleg a súlyos fémek Ke Mn sat.nem

I. Zeolit szakasz.

a) Bevezető útszakasz (431—435).
431. IXESIT (Rliodotilit). Mn Ca hidrosilihát. Trikliu. a : b : c = 0*975-ÜÖ: 

1: J-3207S; « = 92° IS' 12", £ = 132° 55' 54", y = 93° 50' 42". A kristályok 
aprók, prizmásak; rendesen rostos halmaz, néha spherulitos, Jól hasad ooPco, 
kevésbbé ooPoo. Kern : 0. Töm : 3*02. Üvegfény; pirosas, de a színt elveszti a 
levegőn, Pleochroizmus gyenge. Optikailag negatív. Bxa nem egészen J_ooPoo.

2(Mn,Ca)Si0n+H20. — SiOA3'8, MnOU'4, CaOS-% H.06-C> (Mn:Ca=4:1).- 
Zárt csőben hevítve vizet ad és megbámul. Gyöngyökkel Mn hatás. Sav 

felolvasztja, de nem ha már volt izzítva.
Dillenburg (Nanzenbach), Németország. Ehodotilit Calcit kristály űrjében 

Eodonit Gránáttal sat. Harstigbánya, Pajsberg, Wermland, Svédhon.
r T 432.GANOPHILLIT.Ma/ngantimhidrosilikát. Monoklin, a: be: =0*4130 :
1 : 1*8309: ^?=SG° 39'. Kurta oszlopos kristályok, vagy leveles halmazok. Jo 
hasadás oP. Kein : 4—1*5. Töm : 2*84. Üvegfény: barna. Optikailag —. Ph?o- 
chroitos.

6HoO. 7MnO. Al.fiz. 8SiOt,. — SiO., 40*5, ALOz 8*G, MnO 41*8, H*0 9*1.
Vizét oly könnyen veszti el, ha elegendő idő engedtetik, mint valami 

Zeolit; fizikailag Csillámhoz hasonlít. F. e. gyöngyökkel Mn hatás. Erős savbau 
könnyen felolvad, de nem, ha már izzítva volt.

Harstigbánya, Pajsberg. Wermland, Svédhon. Calcitban rendesen Rodo- 
niton fennőve.

433. OKENIT. Mészliidrosilihdt. (Disklasit, Bordit.) — Rombos? a Prizma 
élszög 57 41' ooP. ooPoo. oP. A kristályok vékony tűk; rendesen vaskos és 
r?s}°3- fiár6ába> kékbe játszva. Igen szívós. K : 4*1—5. T : 2*3G. (Diskla-
sit); 2*28 (Okenit.) Optikailag negatív.
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H .Ca SLO.j4-H.jO vagy 2H..0. CaO. 2SiOa. -HM 74), Ca02G-5. SOa55-7, 
y// Ffc iv* (Grönland, JCohell). Némelyekben még Na. — Lángban feliér és nem- 
átlátszó lesz, megolvad üveggé. Szódával pezseg, s félig átlátszó üveget ad, mi azon
ban kihűlve tej fehér lesz. Boraxxal átlátszó színtelen üveget képez. HCI könnyen 
választ ki kocsonyát. — Eruptív kőzetekben. Grönland (Disio sziget). Amigda- 
loidbazaltban, Poona, India. Faröer (Bóráit) Izland. Rio Putagan (Chili) lávában.

434. GIltOLlT. Mvszhidrosilikát (Gurolit). — Spheroidos, gumók, leve
les sugaras szövettel. K : 3—I. Üveg-gyöngy fény. Fehér. Vékony pikkelyekre 
foszlik. Lángban felduzzadva nehezen olvad zománccá. Boraxxal nemátlátszó 
üveget ad. Sósavban felolvad. — Bazaltűrben Skye szigeten Stilbit. Laumonit 
sat. társaságában: Faröer, Grönland. Bombay Poona (India). California (New 
Almádén) Apophillittel, miből eredettuek tekinti How.

435. APOPHILLIT. Mcszkálihidrosilikát. (Ichtiophthalm, Albin, 
Leucociclit, Xiloclilor, Oxhaverit). Tetragonos. c= 1*2515; 001 A101 = 
51 ° 227a' P (P) 120° 25', oP, ooPoo (m); kristályok csoportosak: leve 
les. Jól hasad oP, roszúl ooPoo irányban. .540. ábra.

K : 4*5—5 rideg, Töm : 2*3—2*4. Üvegfény; oP lapon 
gyöngyfény. Fehér, szürkés; néha színtelen, vereses. Karca 
színtelen. Átlátszó, ritkán nemátlátszó (Albin).

Kettős fénytörés gyenge, majd pozitív majd ncqativ. A tengely- 
képek máskép mutatkoznak, mint egyéb kristályoknál. A főtengelyre 
függélyes lemezeknél a szokott színes karikák helyett váltakozva csak 
sötétkék és fehér karikák tünuek elő a fekete kereszttel. Pozitívak a 
seissi, alpi, andreasbergi (részben), skyei, faröei, izlandi, poonahi, ütői 
kristályok (ezen utóbbiaknál néha akadnak rendes viselkedésüek); más 
ütői kristályok, valamint a csiklovaiak ncyativck. Utö-röl olyan kristályok is 
ismeretesek, melyeknek egyik lemeze pozitív^ másik negatív.— Dichroizmus nem 
igen feltűnő.

64:0.

HTKCa4(Si03) 4- 4VsH«0, vagy K,0,8Ca0.16Si0.,.16H20, — CaO 24*7, 
K.,06'% 7í20lG*2, á?0.j52*l, FVb. (ütő *Berzklius). Némelyikben még A1 Mg 
Na. — Zárt üvegcsőben hevítve kileveledzik, fehér lesz és savasan ható vizet 
ad. F hatás előidézhető mint a Fluoritnál. A lángot festi (K), abban szintén 
levelekre feloszlik és könnyen megolvad fehér zománccá. Sósav könnyen felbontja 
a kovasav nyálkásan válik ki.

Csiklova Wollastouittal; Oravica, Szászka Mészkövön. Nagyág, Csertési 
altárna. Laumonittál, Trachittufan. — Gránit, Gneiszféle kőzetekben, mint man- 
dolakő. Kalcedon-, Stilbit-. Chabasiltal: Grönland: Izland (Oxhaverit, halavány 
zöld kristályok kövült fában); Hiudostan (Poona) szolgáltatja a legnagyobb kristá
lyokat trapkőzetben. Eztis tbány ábáu, Harzbegység (Audreasberg) Radauthal. — 
Albin = fehér nemátlátszó féleség. Natrolittal: Csehország (Aussig). Faröer ( Tes~ 
xelit, ooOoo). Sicilia (Xiloclilor; olivzöld). Maggiore (Italia) Piquette (Auvergne). 
Amerika (Bergen Ili 11 N. J. — N.-York, Tilly Foster, Peunsilvauia).

Elváltozik Pectolitra Monté Baldo Tioxno mellett, hol az még nem elvál
tozott Apophillittal együtt találtatik.

A következők elégtelenül meghatározott mészhidrosilikátok, melyek néme
lyike az Okenitot és Girolitot közelíti meg:

Centrallassit, sugaros tömeg. Fehéres. Kern: 3*5. Blak Rock tájáu. How.
Xonotlit (Xonaltit). Vaskos, igen kemény. Fehér. Mexikó. Skotia.
Tobermorit, szemcsés tömeg. Pirosas. Töm:2*4*23. Mull-sziget, Skotia.
Chalkomorphit. Hoxagonos. Fehér. Kern : 5. Töm: 2*54. EifeLg
Plombierit. Kocsonyás auyag, mely a légen megkeményedik. Plombiéres 

az ottani hévvizből rakodik le. CaSi034-2Ha0.
Louisit. Áttetsző üveges zöld auyag. Kém:0*5. Töm:2*41. Nova Skotia.

i

v

32*
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b) Zeolilok (436—457).
A Zeoiitok a liidrosilikátok jól jellemzett családját képezik, akár kémiai 

alkatukra akár képződési és előfordulási viszonyukra nézve, innét azokat a leg
több ásváuyrendszerben egyesítve találjuk. A Földpátok hasonmásai, aluminsili- 
katok Na és Ga tartalommal főleg, de nem hiányzik 13a, Sr sem; ellenben nincs 
Mg be, kivéve mellékesen, tehát miut zárvány vagy el változási termék. Sok 
ben az összetétel földpáthidrátra vall, mit aztán még inkább azon kísérlet támogat, 
hogy megolvasztva és lassan kristályítva némelyikből Anortliit vagy Calcium- 
albit képződik (Doelter). A Zeoiitok azonban nem egy csoportot képeznek a 
kristályodásban miut a Földpátok, liánom több oly csoportból állanak, melyek 
alakra és összetételre nézve egymástól eltérnek. Néha kimutatható bizonyos 
átmenet egy fajból a másikba, de dacára hogy a Ca és Na egymást helyettesí
tik az alkali növekedéssel, úgy mint a Földpátokuál, itt a SiO„ növekedés nem 
következik be.

Mint minden vegyület, melybe ELŐ jön be, ezek is csekélyebb kemény
ségnek (8*5—5*5) és kisebb tömöttségück (2*0—2-4) mint a megfelelő anliidres 
fajok. Ugyanezen körülménynek mcgfelelöleg sav könnyen felbontja, gyakran 
koesonyásodással. F. e. legnagyobb részük felduzzad, mire nevök is vonatkozik.

A Zeoiitok mind másodlagos eredésü ásványok, legtöbbször bázos vulkáni 
kőzetek (Bazalt, Diabas sat.) űrjeiben vagy ereiben fordulnak elő, ritkábban 
Gneisz, Gráuit hasadé kában.

Hat csoportba vaunak beosztva (1. Mordenit-, 2. Heulandit-, 3. Phillipsit-, 
4. Chabasit-, 5. Natrolit-, 6. Thomsonitcsoport) oly módon mint a Földpátok, 
kezdve a legsavasabbakkal (Ptilolit, Mordenit), azután jönnek a metasilikátok, 
hova a legtöbb Zeolit tartozik, végre a normál ortosilikátok.

eset-

1. MORDENIT CSOPORT (436, 437).

436. PTILOLIT. Ca K Al hidrosilikdt. Hajdad, tűs halmazok, szivacsos 
tömeg. Szíutelen, fehér. Extinkcio parallel.

RALSi.yOo. -f- 5H..O, vagy R0,A1.0„10Si0.,,5H..0. (R = Ca : K, : Na, = 
6:2:1). (Si0,7í>0, AI.OJP9, Ca04*4, K..Ö2-4, Na,00*8, H..O105). Vizet veszteni 
kezd 100° C-nál. mi áztan 359°-nál teljesen elmégy. F. c. tiszta üveggé lesz. 

JelTerson Co. Colorado. — Augitandézitben, kékes Kalcedon űrjeiben.
437. MORDENIT. Mc'sznátrontv/ihidrosilikát. Monoklin, a: b : c=0*40099 .* 

1 : 0*42792; /9-=88° 29n/4'=001 /\ 100. Apró táblás kristályok, Hculauditra emlé
keztetők ; félgömbös, veséded vagy hengerded gumók. Szövet rostos.K : 3*4. Töm : 
2-08. Kitűnő selyemfény. Feliér, sárgás vagy pirosas. Szélen áttetsző. Kissé 
törékeny.

3RAl..Silü0..4+20H.O. (R=&.: Na3: Ca= 1:1:1) - CaO 34, Na..O 2-íi, 
ALOa 12*7, fűn 3-0. SiO*68*4, IC — Lángban megolvad duzzadás nélkül, bav 
nem bontja fe“l tökéletesen. Nova Scotia, Mordon Trap-ban Apophilit-, Barit- es 
Prehnit-féle ásvanynyal; Peter’s Point Girolittal. Wyomiug, Yellowstone lolyo 
mentén.

Steeleit elváltozott Mordenit N. Skotia.

2. HEULANDIT-CSOPORT. Monoklin. (438—440).

438. HEULANDIT. MésztimhidrosilikáS (Blátterzeolith, blatte- 
riger Stilbit, Stilbit részben, Euzeolith, Be aumontit, Lincolnit).
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Monoklin, a : b : c=0'40347 : 1 : 0*42929; /?=88° 34V2#= 
001 A100; 100/\110=21 ° 58', 001A101=46° lVc', 001A011 = 
23° 13Va'.

I

541. ábra. oopoo (N), Pco, ooPoo (M), oP (T).
542. ábra. Ugyanaz, s még hozzá 2P (zj, 2/sP fu).
543. ábra. oo§oo, ooPoo, 2P, 2Poo (VJ, ez a Fassavölgyi tégla- 

veres kristályokon fordul elő, olykor hozzá még 3Poo.
M : P = 90° 
M : N = 90 
M : T = 90

M : z = 112° 0' 
M: u=10G 40 
M : r = 130 -10

N : P = 129° 40' 
N : T = 11C 20 
P:T'=U4 0

P

M
jV

*
541.

Többnyire táblás kristályok, legyező s kéveidomban csoporto
sulva; leveles, szemcsés. Igen jól hasad ferdeátló irányban.

K : 3*5—4. Töm: 2-18—2*22. Hasadáson gyöngy*, másutt üvegfény. Hófehér, 
átmenve, veres-, szürke-, barnába. Karca fehér. Átlátszó — áttetsző. Tör: egye
netlen. Törékeny.

Optikai tulajdonságai érdekesek és azok coPoo lmsadási lemezeken köz
vetlenül tanulmányozhatók. A kettős fénytörés gyenge; az optikai tengelyek 
rendesen igen közel a oP síkjában feküsznek ; a pozitív bissektrix maga az épátló. 
Az optikai tengelyek szöge a fehér fényre nézve igen változó még egy és ugyan
azon hasadási lemez külümbözŐ helyeire nézve is. Az optikai tengelyek disperziója 
gyenge; p<v, ha az optikai tengelyek síkja oP lappal egyközös, p>v ha arra 
függélyes. A kereszt disperzio kiválólag jól kivehető (191. 1.).

H4CaAl2Si,;018+3H..0 vágj' 5H.,0,Ca0,A1..0,, 6SiOa.— Ca06*2, AlfiJSrl, 
Htt015*4, SíOjM G. iVa.jOO’A, 7Ű02-3* (Izlaud, Rammelsberg). Néha Fe "Mg. — 
F. e. duzzad s megolvad fehér zománccá. Sósav a Si02 mint kocsonyás port 
választja ki.

Mandolakövekben; olykor Gneiszban és ércerekben. Rézbánya, Ruszka- 
bánya (Hámorárokban). Erdélyben Nyirmezö (vörös kristályok Dibasporfirban). 
A. F.-Váca, Krecsunyesd Bazaltban. Ivis Tátra Vikartóc Melaphirporphirban 
(IIöfer), néha Andesin elváltozásából képződve. Bogdán, Csódih. Selmec, Béla- 
bánya. Ivozelnik Trachit űrökben Chabasittal és Calcittal. Tirol (Fassatlial, az 
itteni veres kristályok színét idegen ásvány apró kristályos szemcséi idézik elő 
(Kenngott) ; Harzhegység, Andreasberg (innét a legszebbek), Faröer, Nova Scotia. 
New Jersey. Philadelphia.

439. BREWSTERIT. Strontiumbariuw tinikidromilikdt. (Diagonit). — Mo
noklin. a : b : c=0'404SG : 1 : 0-42042; /?=SG° 20'=001 /\ 100; rovatos kristályok 
csoportban.
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544. ábra. ooPco (Pj, ooV (<j), col?3,- (c), ooP2 (c), ooPoo (b ). nPoo (d).
Igen jól hasad a ferdeátló

irányúi Kin.r : c = 12S° 567 
P:e = t21 13 
P:g=ll2 0 
cl :d= 172 0

K : 5. Töm : 2*45. Hasadás- 
lap gyöngy-, a többi üvegfényü. 
Fehér, sárgás, szürkés. Karca fehér. 
Átlátszó — áttetsző. Tör : egye
netlen.

. Kellős fénytörése gyenge,
Optikailag pozitív. Az optikai tengelyek síkja a ferdeátlós fametszetre függélyes 
s a tötengelylyel vagy 30° szöget képez. A bissektrix az épátlóval összeesik. 
Disperzio p;>r.

H4 (SrBaCa) Al..Si,018 + 3H..O. vagy (SrBaCa)0,A1..0..,6Si0.„5H..0. — 
(Sr : Ba :Ca=4: 2: \)—SrO$% BaOb'7, AUU7-4, 11J)12-5, ~S'iOM< 7'VO,0-2. 
CaOl’2 (Strontian Conell). — Lángban felcíuzzad és könnyen megöl vad fehér 
zománccá. Savak vegybontják kocsonyásodás nélkül. —Skotia (Strontian : Mész- 
páttal); Irlaud (Giant’s Causeway; mandolaköben); St. Turpet (ólombányában). 
Breisgau Freiburg mellett. Mont Blanc Quarciton. Pireneák Mészpalában. lsére 
(Franciaország).

440. EPISTILBIT. Me'sztimhidrosilikat. (Monophan, Parastilbit), Mono
klin. a : b : c=0*50430 : 1 : 0*58006; £=54° 53'=001 A100. ooP (M) 135° 10% 
Poo (t) 100° 40', Poo (s) 147° 40'. 545. ábra. Ikrek nem ritkák; vaskos, 
szemcsés. Kisátló irányában igen jól hasad.

K : 4—4*5. Töm : 2*25. Hasadáson ,gyöngy-, különben 
üvegfény. Fehér, kékes, sárgás, vöröses. Áttetsző — átlátszó. 
Kettős fénytörés gyenge; az optikai tengelyek síkja egyközös a 
a kisátlós főmetszettel, a bissektrix a nagyátlóra függélyes. Opti
kailag negatív.

H,CaAl,Si,0I8 -f 3H..0 vagy Ca0,A1..0 ,6SiO,,5H..O. — 
Tán dimorf a Heulandittal. — C'«07*5, ALÖ317.ő, H.,014*4. 
SiO.,58*5, Na.,Cl *7 (Berufjord, Bőse). NéhaKFe. — F. e. duzzad, 

s hólyagos zománccá olvad. Sósav SiO„ port választ ki.
Izland Berufjord Skolecittel; Faröer — Skyc szigetek: India (Poona). 

Viescli, Valais, Svájc. — Parastilbit (Waltershausen) Borgarfiord, hasonlít Epi- 
stilbitliez. — Reissit egy zeolitásvány Santorinról, de nincs elemezve. Lángban 
duzzadva hólyagos zománccá olvad.

3. PHILLIPSIT CSOPORT. Monoklin. (411—410.)

441. PHILLIPSIT. J\á l in tésztám h idrüsilikát. (Kalkhannotom, Kálihar- 
niotom, Chrístiauit, Normál in.) — Monoklin, a : b : c = 0*70940 : 1 : 1 *2o63; 
ff = 55° 37' =001 A100. P végéle 120° 42' és 1111° 18'. Egyes kristályok nem 
ismeretesek. Keresztes ikrek olyfélék mint Ilarmotomnál. Hasad oP és a ferde
átló szerint kivehetőkig. Csoportok, szőlőded veséd#ed halmazok; vaskos mint 
liólyagür töltelék. Száras. K : 4—4*5. Töm : 2*2. Átlátszó — széleken áttetsző. 
Üvegfény. Fehér, veresen. Karca színtelen. Opt: —. Tengelysík és Bx0 J_o°Poo. 
A tengelyszög változó.

(K*„Ca) Al.. Si40,, 4- 4V1-H..0. — Somoskőinek összetétele SiO.. 40*65. 
ALÓz 21*88, CaO~6*99, NaJ) ny., Kfi5*28, H.,016*16. Töm: 2*20 (Kalecsinszky), 
Lángban kissé felduzzad és könnyén megolvad fehér zománccá. Sósav kocso
nyát választ ki. Somoskő, Bazaltban (Scuafarzik). Mandolakövekbon: írj and 
(Giant’s Causeway). Vezúv láváiban. Roma Capo di Bovc. Sicilia. Sicbcngcbirgc. 
Csehország Aussig és Mosern (itt Trachitban). Plombiércs meleg forrásvízben 
mint mo8tkori képződmény, apró átlátszó kristályok.
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442. HABMOTOM. Bariiimlimhidrosilikád. (Baritharmotom, 

Staurolit, Andreolit, Keresztkő, Andreasbergolit, Kreuzstein, Morvenit, 
Ercinit.) — Monoklin, a : b : c = 070315 : 1 : 1*2310; 8 = 55° 10'= 
001 A 1 00, 100 A110 = 29° 59V2', 001 A101 = 35° 41 Ve', 001 A 
•öli = 45° 17ö/g', noha látszólag rom bős. A rombos rendszeri magya- 
rázat szerint P végélei 119° 4' és 121° G'
(Miller), Poo végélei 110° 20'. 546. ábra 
egyik közönséges osszalaklata ikermódon 
kiképződve : oopoo (o), oopoo (q), P. 747. 
ábra ugyanaz szintes vetületiben, melyből 
kivehetni, hogy az egyik egyén kisátlós 
véglapja, a másik (olykor rombosan csi
kóit) nagyátlós véglapjával egyközös. (100.
200. ábra 97. 1.)

Azonban Des Cloizeaux ismételt optikai és kristálytani vizsgálatok alap
ján egyhajlásúnak találja, szerinte az mi 546. ábránál mint egy egyén tűnik 
ki, már két monoklin egyén képezte átnőtt iker. s az ikertermészetet a q lapon 
mutatkozó vonalrendszerek bizonyítják. Ezen ikret úgy állítja, bog}' o = oP 
(546. ábra). <j — ooPoo, míg P = ooP. Az ikersíkot a oP vagy az arra derék
szöges Hemidóma szolgáltatja; minthogy azonban a két egyén tagról tagra 
áthatja egymást, az iker rombos összalaklatként néz ki. Két ily iker aztán 
egymással a keresztkristályokat képezi. A 547. ábrában e szerint tehát 4* egyén 
van összenőve. Egyes kristályok eddig nem ismeretesek. Hasad két irányban: 
az épátló irányában elég jól — oP szeriut nem oly jól.

K : K>. Töm : 2*44—2*50. Üvegfény. Fehér, színtelen néha szürkés, sárgás, 
vercses, barnás. Karca fehér. Kevéssé átlátszó — áttetsző. Tör : egyenetlen, kissé 
kagylós. Törékeny.

Kettős fénytörés gyenge. A sík. melybe az optikai tengelyek, és azok 
hegyes jtozitiv bissektrixe esik, az épátlós főmetszetre függélyes. A teugelyszög, 
mely a Jelhelyek szerint kissé változik, mindig tetemes, úgy hogy csak olajban 
mérhető meg. Rendes disperzio alig észlelhető; míg elleuben a keresztdisperzio 
elég jelentékeny. (191. 1.) Éhez jön még. hogy melegítés által az optikai ten
gelyek síkja a hegyes bissektrix körül olynemü fordulást tanúsít, mint a Borax 
vagy a Browsterit.

H .(K..,Ba) AL.Si.0 ..+4H..0, így is lehet (K„ Ba)0,Al,0..,5Si0.„5H ,0. — 
BaO 2<K1, AU\ 16*8, H„0 lo-Ő, Si(L 44>*<), CaO O-á (Andreasberg. Köhlerj. 
Néha még Na Fe. — Lángban fehér lesz, s duzzadás nélkül megolvad fehér 
áttetsző üveggé. Némely féleség melegítve pliosphoreskál. Sósav vegybontja, a 
kovasav mint por válik ki.

Ércetekben : Körmöc. Uarzhegység iAndreasberg). Budelstadt (Szilézia). 
Gneiszban : Norvégia (Kougsberg). Mnudolakőben ; Dnmbartoushire. Trachitban, 
Phonolithbau is. New-York, Gneiszban.

443. STILB1T. Mésziimhidrosiiikál. (Desmin, Strahlzeolith, 
blattrigstvahliger Stiibifc, Garbenstilbit, Sphaerostilbit.)
Monoklin, a : b : c=07G227 :1 : 1*19401 : £=50° 49»V=
001 A100. .100 A N0 = 30° 345/g' 001AT01=S9o 30',
001 A’Ol 1 = 42° 47W. 548. ábra. pseudorombos alak, 
melyet két monoklin egyén penetrációi ikre képez, r = 
ooP(llO), r—u = 118° 50', r= oopoo (010), M=oV 

'(001), M—r = 122° 5Gl/a\ Egyes kristály nem ismeretes.

*

m ír
Jj'/

548.
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Leveles szövetű apró táblák; sugáros legyező-idomú halmazok. Ha
sad coSoc irányban (T) jól.

^ : 3*5-—t. Töm : 2*094—2*205. Gyöugyfény a hasadáson, különben üveg* 
tény. Legközönségesebben tejfellel’, olykor sárgás, szürke, barna vagy veres. 
Törékeny.

Kettős fénytörése erős; az optikai tengői vek ]| coPoo. Optikailag negatív.
Hl(Na,,Ca)Al,Si,0ls-f 4H.0. így is lehet (Na..,Ca)O.AUL.6SiO.,6H<lO. — 

CrtO8*0, AL20z 15’ü, II., 0 IS O, Si02 58*2, XaJ) 0*4, ]\J1 0*9 (Bombay, IÍaughton). 
Néha Mg Mn Fe. — F. e. duzzad görbül s megolvad tejszínű zománccá. Savak, 
kocsonyás port választanak ki.

Bazalt és hasonló kőzetek üregeiben. Solmec, Giesshübel, Vindornya- 
Szöllős. Rézbánya, Oravica, Csiklova, Zalathna, Krccsuncsd, F.-Váca; Visegrád, 
Tolmács, Bogdáuy, Tracliitban sat. Faröer — Skyeszigetek (Sphcrostilbit) r 
Izland. Arran sziget. Ritkán ércerekben: Harz (Audreasberg); Norvégia (Aren- 
dal). Veresek: Hindostan; Skotia (Kilpatrick: Porphirban). — Sihcdrit, Bom
bay, tisztátalan Stilbit lehet, festve valami Chloritféle ásványnyal. Amerika 
(Chester, Somervilie).

Paeudomorfia: Stilbit átváltozása Quarccá ismeretes.

444. GISMONDIX. .1 feszti mkálihidrosilihat. (Abrazit, Zeagonit.) Monoklin,, 
pseudotetragouos ikerképződés következtében külleme gyakran négyzetes. — 
Elég jól hasad ooP irányban. Egyes kristályok vagy félgömb, bimbó-alakú 
csoportok. K :,4*5. Töm : 2*2G5. Fényes. Színtelen vagy fehér, kékes fehér, szür
kés, vereses. Átlátszó — áttetsző. Két optikai tengelyű, negatív.

CaAl,Si4013 + 4H..0 = Ca0,AL0n,2Si0,.,4H,0. — CaO 13-1, AL03 27*2, 
KoO 2*8, fíf80 21*l. SiO., 35*3. — 1006 C-nál vizének Vn részét elbocsátja és 
nemátlátszó lesz. F. e. nagyon felduzzad s zománccá olvad. Sav könnyen fel
olvasztja kocsonyakiválás mellett. Róma (Capo di bove, Monté Albano, Pliil- 
lipsittel) Leucitophirban. Sicilia (Val di Noto). Svájc (Zermatt) szemcsés Grá- 
nátkőzet űrjében Epidot. Calcit, Chlorit és Genthittel. Csehország (Salesl)- 
Szilézia (Schlauroth, Görlitz mellett).

445. LAUMONIT. .1 fesztimhídrusililáit. (Laumontit, Leonhardit, Zeolithe 
efflorescente H., Schneiderit. Meneghini). Monoklin. a: b : c = 1*1451 :1 : 0*590ö;. 
p = G8C IOVa' = 001 /\ 100; coP (.1/) SG° lü'; ooP ; 2Poo (vagy M: P) = 
113° 30'. 549. ábra ocP, 2Poo. Csoportos kristályok; szálas, szemcsés. Jól 
hasad ocP és ferdeátló — roszúl épátló irányban. Ikrek épátlós irányban. Ikrek 

épátlós Véglap szerint összenőve.
Kettős fénytörés gyenge. Az optikai tengelysík a ferdeátlós 

Véglappal egyközös. A negatív bissektrix 20—25° szöget képez az 
épátlós Véglap normalejával. A tengelyek disperzioja igen jelen
tékeny; qCv. (101. 1.) Opt:—.

H.CaALSi.O,, + 2H..0 = CaO. A1.0,,4Si0.„4H..0. — StP 
meri: ALÓ,22*3, SiOn52*3,“CaO 120, H~0 142 (Baüó).

K : 3*5—4, kissé rideg. Töm : 2*25—2*36. A jó hasadáson 
győngyfényű üvegfény. Fehér, néha sárgás, vereses, szürkés. Légen 
2 pc. vizet veszt, s elmállik ; vízbe téve fris kinézését ismét megkapja. 

F. e. duzzad s zománccá olvad. Sósav a kovasavat kocsonyás állapotban

549.

választja ki. .
Porphir, Zöldkő és Sienitben mint Mandolakő. Agyagpalán , keresztül 

húzódó erekben Calcittal. — Selmec, Recsk, Felsőbánya, Borsa; Nagyág, Csertes 
altárna Tracliittufán Apophillittel; Erdélyben, Magúra Zöldkőporphirbau, Zood 
(Cód) patak jobb partján Arnfibolit ereiben. Tirol (Fassathal); Csehország (Eule, 
Lischnitz); Frankhon; Illand; Plauen-féle telek, Drezda mellett, Sienitben 
Philadelphia (Columbia). Bergen Hill. N. J. Diabásban. Phillipstown N. ^ork-
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446. L AU BÁNIT. Ca Al hidrofálikát. Rostos pamut, olykor spheroidos, 
hasonlít Stilhithez. Hófehér, felületesen sárgás. Kom: 4*5—5. Töm : 2*23.

Ca,Al,Si.piri + 6H..O, vagy 2Ca0.Al,0,.5Si0,. + 6H.,0. — SiO.48-2, 
Al30a 16-4*, CaO 18‘0, IL.Cfl 7-1. — Kevés Fe. F. e. megolvad hólyagos üveggé. 
Meleg HC1 felolvasztja SiO„ kocsonya kiválással.

Lauban, Szilézia, Bazaltban, Phillipsiten fennőve.

1*. CHABASIT CSOPORT. Roinboedercs. (44*7—4*52.)

447. CHABASIT. MészíimhidrosililcáL (Chabasin, Herscheelit, 
Kuboizit, Phakolit.) — Bomboederes. c = 1*0S60: 0001 /\ 1011 =51° 
253/4': B (jP) 94° 46—V*B(r), — 2B (n); egyközös
tengelyű ikrek, átnőve. A kristályok többnyire cso
portosak, néha rovatosak. 550. ábra. Meglehetősen 
hasad B irányban. Tör : egyenetlen. Ii : 4—5. Töm :
20S—2* 1G. Üvegfény. Színtelen, fehér, néha vereses, 
sárgás. Átlátszó — áttetsző. Törékeny.

Kettős fénytörés gyenge; a tengelykép zavart, az 
optikai tengely némely kristályban (Csehország) negatív, 
másban (Andreasberg) pozitív.

(Ca,Na2)AlaSi40lo 4- 6H..O. Nem biztos formula. —
Az összetételben nagyobb eltérések vannak úgy a kovasavra, mint a többi alkat
részre nézve. A végletet mutató féleségekül a következők szolgálhatnak.

Sí0.2 ALOa CaO II..0 NasO K.,0
52.i 10.i 7.8 lO.i
47.4 22.4 0.9 lO.o l.o

•< Csódi hegy 40.o 1S.5 7.8 20.7

Néha még Mg Fe Ba Sr. — F. e. előbb kigörbül, s aztán megolvad apró 
hólyagu zománccá. Sósav SiO„ nyálkát választ ki.

Selrnec, Giesshübel, Somoskő Bazaltban; Szobb (Sághhegy). Bogdán 
(Csódi hegy), Visegrád környékén Labradorit-trachitban. Régibb vulkáni kőzetek 
üregeiben: Rézbánya. Tirol (Mouzoniberg); Csehország (Aussig); Giessen (Anne* 
rode) Obcrstein, Izland; Grönlaud; Faröer szigetek; Skye szigetek; Amerika 
(Branchville, Somerville, Mass. Piermout N. York); Poona, Hindostan.

Phaliolit színtelen féleség Leipa Csehország, Oberstein. — Acadialit 
veres féleség Nova Scotia. — Haidonit sárgás féleség apró kristályokban Balti- 
more. Doranit tán elváltozott Chabasit.

448. GMELINIT. Mésznátronlimludrosűikát. (Nátronchabasit, 
Hidrolith, Ledererit, Sarcolit.) Bomboederes. c =
0*7345; 0001 AlOll =40° lSVo'. P S0° 54' (Bőse).
55i. ábra P, oP, ooP. A Piramis lapjai a Végélek
kel egyközösen, az oszloplapok szintesen csíkosak. 
coK irányban tisztán hasad. Kém : 4—5. Töm :
2*04—2*17. Többi tulajdonságára nézve igen meg
egyezik a 447. Chabasittal.

(Na..Ca)Al.,Si40.o + 6H20 = (Na..Ca)0,Al,03,4Si0.,,6H,.0. — CaO 5*1, 
Xa.20 3*S, K%0 0*3, H./j 21*0, ALO:l IS‘0, piO^48*5,IvJ)30-1 (Glenarm, Connell).

0.7 0.8 (Hayes.)
(Rohrbach.) 

1.90 (Koch.)

Chabasit, Parsboro 
h Szobb

ööl.

'
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lángban könnyen megolvad fehér zománccá. Sósav vegybontja kocsonya kiválás

\ iceuza (Moutcchio inaggiore) maudolaköbeu; Ivland (Glenariu, Magee 
sziget). Andreasberg Agyagpalában Analcit és Houlandittal. Erdély.

Groddeckit alakilag és összetételre nézve a Gmclinit mellé leendő. Egy 
példányban ismeretes. Harz, Andreasberg Calciton.

449. LEYYNFf. .1 Icsznátrontinthhlrosili/cát. (Mcsoliu.) Roniboederes.
c = 0*S357; 0001A1011 = 43° oS3.V. R 70° 20'. —1 sR
106° 3'. Legközönségesebb összalaklata: oR. R, 1AjR ; átnőtt 
ikrekben. 552. altra. Nem jól hasad R szerint. K : 4—1*5. 
Töm : 2*09—2* 16. , Üvegfény. Színtelen, fehér, szürkés, zöldes, 
vereses, sárgás. Átlátszó — áttetsző. Kettős fénytörése erős, 
negatív.

CaALSLO,0 4- 5H..0. - CaO S*3, Xafi 2-8, Kfi(H. 
ALÓz 20-0. Hfi 10*3, SiO., 4S-0. MgO 0*4. (Faröor, Berzelius.) 

Néha még Mn Fe. — Vizét teljesen csak emeltebb hőfokoknál bocsátja el foko
zatosan. Lángban duzzad, s fehér hólyagos üveggé olvad. Sósav és légenysav 
kocsonyát választanak ki.

Vulkáni kőzetek űrjében. Antrim; Glasgow mellett; Faröcr, Izland 
(fehér szemcsés Mosol in); Grönland. Skyc. Csehország (Oberkamnitz). Colo
rado. — Ritka.

450. ANALCIT. A a A vnl imhiclros ilikál. (Analcim, Cubizit, 
Cuboit.) — Szabályos; 202 vagy ooOoo, 202,553. ábra. 
Többnyire csoportban. Szemcsés. Alig hasad ooO-o 
irányban. Tör : egyenetlen. Törékeny. K : 5—5*5. 
Töm : 2*22—2*29. Üvegfény. Fehér színtelen, olykor 
szürke, zöldes, sárgás, vereses. Átlátszó — nemátlátszó.

Optikai tulajdonságai szerint sok esetben eltér az izotrop 
testek viselkedésétől különösen a polár fényben, és olyféle tüne
ményeket mutat, mint valamely anizotrop test, de ez vízvesz
teséggel és így molekulái változással függ egybe.

NaAlSi.,0,. -f- H.,0 vagy Na.0,A1..0..,4Si0  „2H..0. — Xa.fi \2*1, Kfi\% 
Alfi~2 3T, H/7 7G, 5í'a,ö5*2, CaO 0*2 (Ciclops szigetek, Rammelsberg). Nc- 
_ Tyben még J7e Mg P. — F. e. csendesen s könnyen megolvad, előbb teher, 
azután tiszta üveggé. Sósav SiCX, kocsonyát lassan választ ki, még a vékony 
csiszolaton is.

Bogdán, Csódi hegy. Szászka, Uj-Moidova Trachiton Calcittal és Bazalton; 
Selmecen elinállott Zöldkötrachitban ; Nagy- és Kis-Almás, Tekerő, Torkúra 
(Erdély) mandolaküheu. Plútói kőzetek erei- s üregeiben; Tirol (Fassathal); 
Csehország (Aussig); Szicília. Ritkán ezüstbányákban: Harzkegység (Andreas
berg) ; vagy vasércekkel. Norvégia (Arcndal). Míg itt mindenütt csak utólagos 
képződményként szerepel. Tschermak a Teschenit kőzetben lényeges elegyrész 
gyanánt említi (Morvaország Teschen mellett Boguschowitz) Plagioklas, Ain- 
fibol, Augit, Magnetit, Biotit, Apátit. Natrolit és Apophillit társaságában. 
Stelzner egy Neplielindoleritbeu So. Vicente szigetről szintén mint lényeges 
elegyrészről szól róla. Amerika (Bergen Hill, New Jersey).

Elváltozik Cnlcit- és Aluminhidrosilikát keverékké, valamint Prchnitté. 
Említtetik Analcit képződése I.eucitból, és további elváltozása földpátos pseudo- 
morfákká.

me

451. FAUJASIT. Meszndtronhidrosilikát. Szabályos. O. Ikrek is O lappal 
összenőve. Hasad O szerint. IC: 5. Töm: 1*923. Üveg-, néha gyémautfeny.
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Színtelen — fehér; kívül barmi. Törékeny; töréslup üveges, egyenetlen. Kettős 
fénytörése anomáliát mutat.

H,Na.,CaAl4Si„.03H -1- 18H..0 vagy Na,O,Ca0,2Al,O<vlOSiOv„20H,.O. — 
<'aO 5*0. Na.,0 4-3, II.,0 22*4, ALOa 16*7. StOA^’H (Kaiserstuhl, IDamoub).— 
Láugban duzzadva fehér hólyagos~gyöngygyé olvad. Sósav vegybontja kocsonya 
kiválás nélkül. — Baden, Kaiserstuhl Mandolakőben, fekete Augittal. Annerod 
Giessou mellett; Pflasterkante Eisenachnál.

452. ICDINGTONIT. Ba ri u mlim h idroxil i hát. (Anlicdrit). Négyzetes, 
c = 0-0725; 001 A101 =33° 55lU\ 
feles P (P) 87° 9' mint Spheuoid 
kiképzödvc, melynek végéle 02° 41 

aP (?i) szintén mint Spheuoid, vég
éle 129° 0'; egymással ellenes fekvés
ben vannak, s velők együtt ocP (///) 
van kiképzödvc. 554. ábra.

ooP szerint jól hasad. Vaskos. Üvegfény. Fehér, szürkésfehér. Karc szín
telen. Áttetsző — nemátlátszó. Opt : —. Törékeny. K : 4—4*5. T : 2*094—2*71. 
BaAl,Si:iOln 4- 3H,0 vagy Ba0.A1. 0,.3Si0,.3EL0. — BaO 2frS. ALfi^ 22*0, 
H.,012*4, SiO„ 36*9, Na Ca. — Lángban’nehezebben olvad meg színtelen 
üveggé. Sósav kocsonyát választ ki. — Skotia Glasgow mellett Kilpalrick Hills, 
Harmotoui, egy más valami Ba ásvány, aztán Analcim, Prehnit, Calcittal sat. 
A példányok között volt 2‘A; uncia súlyú is.

Gloltalit (Thomson) alighanem Ediugtonit, keverve Harmotommal. Skotia 
Port Glasgow.

P : m = 133° 39' 
n : m = 115 30 

90 O

i.

in : in =

5. NATBOLIT CSOPOltT. Lombos és Monoklin. (453— 415).

453. NATBOLIT. Náironlitnlnőroxililicd. (Xátronmesotip, Spreu- 
stein, Ladiolith, Meblzeoütb, Nadelzeolifcb, Faserzeolitli, Bergmaunit, 
Lehuntit, Brevicit, Högauit. Krokalitb, Fargit.)

Lombos; a : b : c=0*97S52 : I : 0*353(32. ooP 91 r‘, P végélei 
11-3° 30' és 142° 40' oldaléléi 53° 20'. Közönséges összalaklata: ooP, 
P; tűs kristályok vesealakban .: tömött. Jól basad ooP irányban.

K : 5—5*5. Töm : 2*20—2*25. Üvcgfény, a rostosnál gyöngyfény. Fehér, 
színtelen, szürkés, sárgás, vercses. Átlátszó — áttetsző. Nem piroelcktromos. 
Kettős fénytörés gyenge. Az optikai tengelyek a kisátlósfőmotszetbon feküsznek; 
a pozitív bissektrix a főtengelybe esik. Disperzio kivehető; p < v. (190. 1.) Hő
fok emeléssel és ekkor vízvesztéssel egy monoklin anyaggá (Mvtanatrolit) vál
tozik el.

Na,Al..SinOlo+2H..O, vagy Na.,0,Al,On,3SiO,,2H.O. — XuJ)\(»*2, J/./):l25*8, 
7LÖ9-3, SiO.,í7*7 (Auvérgne Fuchs). Néha K 6a Mg Fe Mu. — Vizet telje
sen csak magas hőfoknál veszti el. — F. e. duzzadás nélkül igen könnycu 
megolvad. Sósav SiOy kocsonyát választ ki s ez még a vékony esiszolatokon is 
könnyen megy. Oxálsav egészen felolvasztja.

Bazalt és Plionolit űrjeiben, néha Gránit-, Gneiszbau. lvapnik; Erdély
ben Oláhláposbánya, Nagy- és Kis-Almás, Tekerő, Füzes sat. Csehország (Aus- 

■sig); Tirol; Auvergne; Izlund. — GalaUtit névvel déli Skotiában Bishoptown. — 
Savit Olaszhou Mt. Caporciano szintén Natrolit. — Yasna trolit (Brcwig) szin
tén idő tartozik, ebben FeaQa (7'4<*u) helyettesíti a AlaOa egy részét.

Pscudomorfm: Elváltozik Prohuitre; vau Oligoklas és Nephelin alak
jában is.

1
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454. SKOLECIT. Mészlwihiclrosilikdl. (Kalkmesotip, Mesotip 
részben, Poonahlit.) Monoklin : a : b : c =J 0*97636 : 1 :

___  0*34338 : fi=S9° 18'=00t A100 (Flink).
OOP (M) 91 ° 35', P (o) 144° 20'. —P (o') 144°40'.

' M i/ ^po. ábra. — ooP, P, —P; izoroorfnak tekinthető Natro- 
littal. Bövicl vagy hosszú Oszlopok, tűk. Ikrek copoc 
lapon úgy összenőve, hogy látszólag egyes kristályt képez
nek. "\ askos, sugáros, rostos. Jól hasad ooP irányban.

K : 5—5*5. Töm : 2*10—2/4. Üveg-, selyemfény. Színtelen, 
fehér, szürkés, sárgás, vöröses. Átlátszó — áttetsző. Melegítés által 

többnyire sarkos elektromosságot mutat. Kettős fénytörés gyenge. Opt:—. Teu- 
gelysik és Bx0J_ooPoo. Bxa Ac=15°—lö°.

CaALSi30JO + 3H,0 = Ca0,A1..0; ,3Si0,.3H,0. — CaOU'% ALÓ*24Sr 
/■/jjÖIS’G, SiOM'l. Au.,00’3 (Staíia rostos). Néha K is. — Vizét csak magas 
hőfoknál veszti el egészen. — F. e. ide s tova görbül, külső lángban habzó s 
fénylő tömeget képez, mely a belsőben hólyagos üveggé könnyen olvad. Sósav 
SiO._, kocsonyát választ ki. Oxálsavbau felolvad, kivéve CaO,C„Ó3.

Bazalt-űrben. Izland ; Faroe ; Stafla; Grönland ; Hindoslau. Chili; Brazília.

455. MESOLIT. Mé.szná tvont inihidvosUikát. (Mész- és Nátronmesotip. 
Antrimolit, Harringtonit.) — Monoklin és triklin; de csaknem izomorf 453 
Natrolittal és 451 Skolecittel. Prizma élszög 8S° körül. Kristályok csak ikrek. 
Rendesen sugarosan rostos szálas; tömött. Ritkán csepköves vagy szemcsés 
mint porcellán. Jól hasad oszloposán. K : 5. Töm : 2 2—2*4. A kristályon üveg — 
a rostosnál selyemfény. Fehér, színtelen, szürkés, sárgás. Törékeny. Átlátszó — 
áttetsző. Nemátlátszó, ha amorf.

(CaNajAl.SLO,,, + 3H,0 vagy (CaNaA0,AL0a3Si0,,3H,0. - CaO 9*S, 
A«205*4, ALO:i25*5, j/._,012-3, SiOM'S (Faroe, Berzelius). Néha K Mg Fe 
Cl. — Lángban felduzzad, ide s tova görbül, de nem oly erősen mint Skolecit, 
s könnyen megolvad hólyagos zománccá. Sósav kocsonyát választ ki.

Találni vulkáni kőzetekben. Skye szigeten gyapot-finomsága rostos töme
gek. Skotia Edinburg mellett. Antrim (Giaut’s Causeway) tűs, vagy erekben 
amorf (JJarrintjtonit). Augitporfiritban Brazília.

ÖŐ5.

(j. THOMSONIT CSOPORT. (45fi, 457).

456. THOMSONIT. Méxználrontimhidrosilikát. (Comptonit, Me
sotip részben, Chalilit, Triploklas, Ozarkit, Karphostilbit, Faroelith.) — 
lionibos; a: b : c=0*99324:1 : 1*00662. ooP 90° 40'. 556. ábra. coPcc 

(M), copoo (T), ooP (s), xPoo (i) 177° 35'. Fennött 
kristályok, legyező, kéveidomú csoportok; szálas, sugaras 
tömött; amorf. Elég jól hasad akis-és nagyátló irányban.

K : 5—5*5. Töm : 2-3—2*4. JÜvegfény, néha gyöngyfényes. 
y Fehér; idegen részektől barna. Átlátszó — áttetsző. Törékeny. 

Piroelektromos. Kettős fénytörés gyenge. Az optikai tengelyek a 
oP síkjában feküsznek, a 'pozitív, bissektrix a nagyátlóval esik. 
össze. (190. 1.)

2(Ca,Na.,)Al,Si.,0„ + 5H,0 vagy 2(CaNaJ0,2Al20.,,4Si0,,5R.0. — (’«{>' 
12-0 Na.OG-2,'H/ne2 ‘2, AI..O.}' 1'0. &'Oa37-0. (Elbogon, Mklly). Jíus lellielyi- 
ben még kevés K Fe Mg. — Vizét csak magas hőfoknál veszti el egészen.

£ t

600.
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Láugban duzzad és könnyen megolvad feliér zománccá. Sósav SiCL kocsonyát 
választ ki.

Sclmec Chabasit és Leonhardittnl, clraállott Tracliitban. Bazaltban, Pho* 
nolitban Csehország (Seebcrg). Mandolaköben: Skotia. Lávában: Vezúv. Sicilia 
•Ciklops sziget Anniéit és Phillipsittel. Tirol Fássá völgy. Izland.

457. HIDRONEPIIELIT. \a Ál Hvlrosilikát. (Bánit) Hexagouos? Su- 
garas vaskos. K : 4*5—G. Töm : 2*263—2*48. Üvegfény. Fehér, szürke, feketés. 
Optikailag egytengelyű 4-. HNaJAlnSinOl.J^-3H..O, vagy 2Na.,0.3AlsOn.6SiO._.. 
7H..O. Kevés Ca K. F. e. könnyen olvad fehér zománccá. IICl savban felolvad 
SiO„ kocsonya kiválással. JíidroncphcUt leihelye Litchificld, Mainc, hol Soda- 
littal fordul elő, melynek elváltozásából ered. Hanit Norvégia Laven sziget, hol 
Elcolit elváltozásának terméke.

II. Csillám szakasz. (458—480).

Az ide tartozó fajok három csoportba vehetők. 1. Csillám cso
port, a valóságos Csillámokkal; 2. Clintonit csoport, a törékeny Csil
lámok ; 3. Chlorit csoport. Ide csatolandók a Vcrmikulitek mint a 
Csillámok valamelyikének elváltozási terménye.

Jellemző mindnyájukra nézve a finom lcvclesség, mint az igen tökéletes 
hasadás eredménye a bázis irányában. Monokliuek; de a bissektrix helyzete 
átlag keveset tér ol a hasadásirány függélyesétől, a bázis metszetben mindannyian 
G0° vagy 120° lapszöget mutatnak, mi a kiképződött alakok főzonáiuak viszo
nyos helyzetét jelöli, és azoknak hexagonos vagy romboederes kiuézést ad; azok 
továbbá az alakok szögei tekintetében egymáshoz többé kevesebbé közel állanak.

Mind tartalmaznak vizet, izzítva a Csillámoknál az 4—5°/o, a Chloritok- 
uál 10—13°/o; mi valószínűleg koustituciói víz és euuélfogva nem szorosan 
véve mondhatók hidrosilikátoknak.

Némileg közelednek a Serpentin Steatit és Kaolin szakaszok fajai, azok
nál is megvan olykor a csillámszerkezet, a hasadás és a pseudohexagouos 
simetria.

1. CSILLÁM CSOPORT. Monoklin (.I5S-4G2).
Az ide vett 5 faj mind monoklin ugyan, de közel állanak vagy a rom- 

boederes vagy a rombos sinietriához, a bázis lapszöge mindenkor 60° vagy 120°. 
Mind nagyon vékony levélre választható szét. A negatív bissektrix, n, csaknem 
függélyes a oP lapou; innét a hasadáslap ad interferenciaképet, mi a pseudo- 
hexagonos féleségeknél gyakran egytengelyű vágj' közel olyan. Biotitnak van a 
legkisebb tongelyszöge s ezt találjuk gyakran egytengelyűnek; a Phlogopit ten- 
geiy6zöge sem nagy 10—12°; de a Muskovit Paragonit Lepidolité nagy, 50—70° 
a levegőben.

A Csillámok ugyanazon tengelyarányra vezethetők vissza, egy olyanra, 
melynél a ferde szög a 00°-tól csak keveset tér el; ezért alakjaik hasonlók cs 
izomorfiájokra mutat azon körülmény is, hogy parallel helyzetben összekristá
lyosodnak : Biotit Muskovittal, Lopidolit Muskovittal sat.

Az ütés idom (SG. §.) vezérvonala (2Ő8. ábra, 126. 1.) parallel a simetria- 
sikkal, melylyel az optikai tengelyek síkja vagy összeesik, vagy arra derékszö
ges ; e szerint a Csillámok két csoportra osztatnak, az elsőbe tartoznak, a melyek 
függélyesek a simetria síkra ooPoo (010), a másodikba a melyeknél a tongelyek 
síkja parallel a simetria síkkal.

Az cUö csopoít Csillámai: a Muskovit Paragonit Lepidolit és a Biotit 
bizonyos félesége az Anomit.
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A w&sodi7«* csoporté: íi Zinnwaldifc, a legtöbb Biotit, idő értve a Lapuló- 
m elánt és a Plilogopitet is.

Kémiai tekintetben a ( sillámok általában ortosilikátok, melyekben a bű
zök A1 K és II. de gyakran Mg Fe, máskor Fg3 Na Li (ritkán Rb, Cs); néha 
Ka Mn Cr. F némely fajban fellép, valamint Ti is. Nyoma azonban még más 
elemeknek (B sat.) is lehet.

Általános formulát mindeddig nem sikerült felállítani.

458. MUSKOYIT. HuhvkálitIm-orlosi/iIcái. (Kálicsillám, Káli- 
gliramer, optiscli zweiaxiger Glimmer, Phengit, Adamsit, Damourit, 
Gilbertit, Margarodit, Nacrit, Didimit, Lepidomorpliit). Monoklin; 
a : b : c=0*57735 :1: 3*3128 : .9=89° 54Vc'==001 A100. 100AU0= 
30° 0', 001 A101 =80° I2V2', 001 A011=73° lál/o#. Hatszögü táblák, 
néha különfélekép csoportúivá: leveles, pikkelyes, vaskos tömött. oP 
irányban igen jól hasad. Ikrek gyakoriak (99. 1.).

K : 2—2*5. Lágy, vékony levele rugós. Töm : 2*76—3. Tökélet
len gyöngyfény. Színtelen, fehér, szürke, zöldes, sárgás, néha barna 
és olajzöld.

Kettős fénytörése erős. Opt: —. Tengelysík | ocPco és közel | oP. Dis- 
perzio p > r, de az erősségben nagy különbség adja elő magát (J91. 1.).

A dichroizmus gyenge, leginkább csak ugyanazon szín árnyalatai látsza
nak. Az elnyeletés soha sem oly erős mint a Biotitnál.

(HK)AlSiOt. Ha, mint közönségesen, II : K = 2 : J. akkor H..KALSÍ 
vágj- 2H.0X.0.3A1..0n.6Si0... — KnO 10-0, H..0 2-8, Fc.,Oa 3*5, ALÖa 35*3,

6, AIgOO'3, CaO0-9, din V Cr. (Ytterbi, IIaughton). Néme
lyikben több a Si0o mint a mennyi az ortosilikátnak megfelelne (Pheugit).

Üvegcsőben néha fluortartalmu vizet ad. Lángban könnyebben olvad mint 
a Biotit és erősebben festi Káliumra. Sav nem bántja.

Igen elterjedt. Gránit, Gneisz, Sienit, Csillámpala elegyrészét képezi; 
azonkívül Diorit s rokon kőzetekben is van; a fiatalabb vulkáni kőzetekben: 
Tracliit, Leucitopliir sat. igen gyér. Szibéria; Svédhon (Finbo); Norvégia (Skut- 
terud) a legszebbet szolgáltatja. Igen szépen találják az E. Államokban is: 
Maine, N. Harnp. N.-York. Penn. No. Carolina sat. A csillámipar több helyen 
fontosságra vergődött. A légbeliek hatásának erélyesen áll ellen, és így törmeléke 
a réteges kőzetekben is gyakori.

A nagy táblákat Oroszhonban ablakba metszik üveg helyett; Indiában 
festenek reá; nálunk lámpákhoz, porzónak sat. használják.

Pxeudomorfálc: vizet vesz fel, elveszti mgósságát, átlátszóságát, s gyakran 
az alkálik s vasnak részét, és valószínűleg belőle képződik így: Margarodit, 
Gilbertit, Damourit, Sericit ; elváltozik továbbá Steatit- és Serpentinre, Alu
liból, Stilpnosiderit és Vermikulitra. A Muskovit maga is gyakran másod
lagos képződmény, eredhet Topáz Ciauit (Damourit), Foldpát (Onkosine) s egyen 
ásványokból. Lásd a következő Pinit leírást.

PINITEK. A Pinit gyünév számos elváltozási termékre Iolit Spodumen 
Nepbelit Skapolit Foldpát s más egyéb Ásványokból. Összetételre nézve lényege
sen K A1 liidrosilikátok, melyek többé kevésbbé a Muskovitnak felelnek meg, 
annak tömött félesége gyanánt tekinthetők, keverve Agyag és egyéb anyagga .

Karakterük: amorf, szemcsés vagy aprón kristályos; csillámféle hasacms 
ritka. K : 2*5—3*5. Töm : 2*fi—2*85. Fény gyenge. Szín szürkés, fehér, zöld, 
barnás, vereses. Áttetsző, nemátlátszó. Néhány Pinit ásvány a következő.

Pinit. Pseudomorfa Cordierit után fi—12 oldalú oszlop. Barna. Gramtnai^ 
Szászhon Schneeberg; Anvergne Puy de Dómé; Mühlenthal Elbingerod. Ugj 
tekintliető mint Kálicsillám tömött állapotban.
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GigantoUt tán tisztátalan Pinit. Finland Tammela Gneisz*Gránitban 6—12 
oldalú Oszlopok oP hasadással, tán Cordieritből változva el; hasonló hozzá literit 
Spanyolország Tolcdo mellett Montalvan.

Gicscchit. Pseudomorfa Nephelit után. Tömött Földpátban Grönland. — 
TJthrodes (Karsten) az élőbbénihez hasonlít. Fredrikswarn és Laurvig Zirkon- 
sienitben. — l.iebcnerit Tirol Fleimsthal egy porphiros Földpát közelből hat 
oldalú Oszlopok, melyek se nem hasadnak sem kettős töréssel nem bírnak. — 
Disintribit (Siiepard) kőzetet képez, néha palás, néha tömött mint Scrpentin. 
Zöldes, máskor vereseszöldpettycs és Pldogopittal van együtt, N. Y. Lewis Co. 
Diana. — Parophit (Hunt) az előbbenihez hasonlít, de nem oly tiszta, szintén 
Serpentinhez hasonló palás kőzet. Alsó Silurban. Canada. — Pinitiod (Knop) 
kőzet Szászország Chemnitz és Freiberg között. A badeni (Sasbacliwald) nem 
egyéb mint elváltozott Oligoklas.

Wihonit. Pseudomorfa Skapolit után N, Y. St. Lawrence; Canada Ba- 
thurst. Gyöngyfényű, rózsaszínű; vékonydarabja áttetsző. Termit ugyanaz.

Poliargit és liosit (Svanbkrgi. Kosit szemcsés veres, előjön szemcsés Mész - 
ben Södermanland Aker; Kosé szerint elváltozott Anorthit. Poiiargit vereses, 
lemezes tömeg Svédhon Tunaberg; hasonló anyag Pirrholit néven is jön elő, 
mi kevésbbé elváltozott Anorthitnak ismerhető fel. Két optikai tengelyű.

KilUnit (TnoMSON) Irland jKilliney Bay. A Spodumeu hasadásával bír. 
Zöldes-szürke, barnás, sárgás.

íligrophilit (Laspeyres) valószínűleg Földpátból képződött Halle a/S. Ha
sonló fordul elő mint Oligoklas elváltozása Gneiszban, Baden.

Agalmatolit (Pagodit, Bildstein) amorf, küllemére Pinit lehet, de vegy- 
alkata nem egyez meg, SiOo tartalma nagyobb lévén. China; hasonló összeté
telű Nagyágról és Szászhon hói (Ochsenkopf) is ismeretes. Némely Agalmatolit 
nem más, mint tömött Pirophillit. — () ne ősin (Kobell) Salzburg Passecken 
Dolomitban gömböket képez Csillámmal. — Oösit Baden Oös völgy, ú. n. Pinit- 
Porphirbau. Fehér vereses, hat és 12 oldalú Oszlopok. — Gongilit Finland 
Kimsamo egy Talkpalában, sárgás vagy sárgásbarna; két iráuyban hasad. 
K : 4—5. Töm : 2-7

Kataspilit, pseudomorfa Iolit után, szürke ehloritkőzetben Wermland 
Svédhon. Gyöngyfényü, hamuszürke; kissé áttetsző.

Nohány Pinit-fóle ásvány elemzése

.llnOa 11,0 SiO,
32.4 5.4 46.i 
31.6 6.9 45.o
36.5 0.0 4t.ö FoO 1.7 9.9 O.o 1 o Marignac.

1.2 5.2 
0.6 7.c

459. PABAGONIT. Timnátronhidrosilih’dt. (Nátroncsillám, Pregrattit, 
Cossait.) Vaskos, néha íinom pikkelyes, a melyek egy irányban mint a Csillám 
igen jól hasadnak. Nagyban palás kőzetet alkot. K : 2’5—3. Töm : 2-7S—2*90. 
Gyöngy fény. Sárgás, szürkés, zöldes. Áttetsző, egyes pikkely átlátszó. Opt: —. 
Tengelyszög mint Muskovitnál. Disperzio v.

Nátroncsillám, mely külömben a Muskovit formulájának megfelel 
H^NaAl^SijjOjo = 2H,0.Na;,0.3Al>03.6Si0., — ALÓ* 35*9, Na>.0S'4, HnO 2*4, 
SiO,2 50-2, Fe.,0^ 2‘3 (Paragonit, Sohafhautl). Néha K Mg Ca Cr. — Lángban a 
Paragonit nem olvad, a Pregrattit kileveledzik mint Vermikulit és a széleken 
tejfojér lesz. — Svájc Szt. Gotthard, Monté Campione kőzetét képezi parago- 
nitos vagy talkos pala név alatt benne előfordul Cianit, Staurotid, Gránát és 
fekete Turmalin. A Pregrattit Tirolban Pusterthal Pregratten. Cossait tömött, 
Olaszország; előbb régi sírban találták Turin mellett, később Borgofranco bá
nyáiban.

/V0O3 KnO X«,0 MgO
4.2 9.o 0.4 2.2 Marignac.
0.2 S.2 0.8 3.4Fe00.7,Ca02.2BRUSH.

Pinit Szászhon 
Gieseckit Diana 
Liebenerit Fleims 
Agalmatolit China 31.o 5.o 55.6

« Nagyág, zöld 33.o 3.o 55.o
— Ca0 2.o John.
— Klaproth.
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Euphillit, Na K Csilláin, táu a Muskovit és Parngouit közé való, de 
bogosabb. Vékony levelekre nem igen foszlik. Union vilié Pa. Turmalin és 
Korunddal.

460. LEPIDOL1T. lAthiumkálitinisilikát. (Lithionglimmer, Lithionit, 
Lilalith, Rabenglimmer.) Kurta Oszlopok halmaza, a végső lapok gyakran 
gömbölyűk; leveles, pikkelyes. Igen jól hasad oP irányban.
, K : 2*5—4. Töm : 2*S—2*0. Gyöngyfény. Rózsaszín, szürkés, sárgás, fehéres. 
Áttetsző. Optikai karaktere —. Teugelysík rendesen |_coPoo; ritkán IjooPco. 
Tengelyszög nagy 50°—72°. Törésmutatók = 1*5975; y9= 1*6047.

Clarké úgy tekinti, hogy a következő vegyeknek: HKLiAL(SiO.,)., és 
K?Li3(AlFy);jAl(Sin08)3 egyenlő molekuláiból áll. — A'.O í-1. LUO 3*5, li„0 4*2, 
Jí .03 33*G, SiO» 49*0, J&i203 1*4, 3fgO 0*4, F 3*4, Cl OT íEozena, Gmelin). 
Néha Ca P Na Rb Cs.

F. e. könnyen olvad fehér vagy szürkés üveggé, moly néha mágneses. 
A láng veres. — Gránit, Gneiszbau, különösen Gránit-érben, néha Kassiterit, 
veres, zöld vagy fekete Turmalin, Ambligonit, Spodumen társaságában. Nem 
ritkán van összenőve Muskovittal parallel helyzetben. Morvaország (Rozená); 
Szászhon (Zinnwald, Alteuberg, Peuig); Cornwall; Elba; India.

461. ZINNWALDIT. Li K Fc tiiiisili/cdt. (Lithioueisenglimmer, Crio- 
phillit, Polilitliiomit.) Monoklin, közel mint a Biotit. Igen jól hasad. Iv:2*5—3. 
Töm : 2*S2—3*20. Gyakran gyöngyfényü. Halaváuy ibolyaszínü, sárga, barna, 
sötétszürke. A sötétszínü lüeocliroitos. Opt:—.Tengelysík || ocPoo. Bx« közel J_oP.

(KLil.FeALSi.Oj^OH, F) megközelítőleg (Grotii). Criophillit és Polili- 
fchiouit csak kevéssé térnek el. F. e. Csaknem mint 460., Lepidolit, kivéve hogy 
Fe reakciót ad. Zinnwald és Altenberg (Rabeuglimmer) Erchegység, ónércekkel; 
hasoulóképeu Cornwall. Irlaud Gránitban. Szibéria. Criophillit Gránitban Cape 
Anu, Danalit és Annittal. Polilithionit Gr ön lap d Albitban, Aegirit, Streeus- 
trupiu és Analcittal. Photolithionit Gránitban Erchegység, Fichtelgebirg sat.; 
sötét, csaknem egytengelyű, úgy tekintik mint a Ziunwaldit forrását.

462. BIOTIT. Magnesiakálivasthnsililcál. (Magnesiacsillám rész
ben, optisch einaxiger Glimmer, Rubellan, Meroxen, Rbomben- 
glimmer.) Monoklin, pseudoromboederes. a : b : c = 0*57735 : 1 : 
3*27432; ? = 00° = 001 A100; közönségesen táblás Oszlopok. Ikrek 
gyakoriak.

Igen jól hasad oP irányban. Leveles. K : 2*5—3; rugós vékony 
levelekben. Töm : 2*7—3*1. Gyöngyfény; gyakran az oszloplapokon 
tökéletlen fém fény. Sötétzöld, barna, csaknem fekete; ritkán fehér. 
Vékony levelekben átlátszó zöld, veres vagy barna színnel.

Dichroizmusa igen erős; ezt vékony csiszolataiban jól lehet észlelni. 
A főtengelvlyel egy közös metszetei oly teljesen nyelik el a fényt, hogy o rész
ben azzal az Amübol, Turmalin és Epidot sem mérkőzhetik. A oP irányban 
keresztül nézve nyoma sincs a dichroizmusnak. (191. 1.)

(H,K).,(Mg,Fe)2AESi,01(.. — K.X) 7*5, MgO 25*9, FcnOr. 4*9, AL20316*0, 
SiO» 42*0, F0*6. (Baikaltó, Kammelsbebg). Néiia Na Ti Cl, lt.O. Uscheumak 
felosztja a Biotitot Meroxenre és a ritka Auomitra, a mi lényegesen az áltál 
tér el, hogy a tengelysík állása szeriut a Muskovit csoportjába tartozik.

Lángban épen nem vagy csak alig olvad; kéusav teljesen felbontja, a 
:SiO., pikkelyekben válik ki. .,

Biotit mint közetalkotó társásvány gyakori a Gránit, Gneisz, Csillainpala- 
ban sat. néha Muskovittal, másszor a nélkül. Igen gyakori (ollenkezőleg mmt 
a Muskovit) a vulkáni kőzetekben. Néha kontaktképződméuy.
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Nohány nevezetesebb lelőhelyek: Vezúv (Meroxcn); Trachitban, Bazalt- 
ban általában gyakori. Now-York (Monroe, St. Lawrenco, Gouverneur sat.) — 
Iiubcllan veres s bazaltwackebau, elváltozott Biotituak tartaíik (Laaclier See). — 
Eukamptit (Pozsonyi Gránitban) hidrátos Biotit. valamint Voif/tit is az lehet. — 
Anomit kristályok a Baikal tónál szemcsés Mészkőben Apátit, Diopsiddal sat.; 
nagy táblákban Grcenwood Furnace N. York; levelesen Gneiszban Kreras. Alsó 
Ausztria. Katzenbuckcl, Nopheliuittel.

Pscudomorjla: Steatit, Magnetit. Gyakran változik el oxidáció és vízfel
vétel következtében, ekkor néha bronzsárga lesz.

462 A. PHLOGOPIT. Maf/ncsi a ti mail iká t. (Magnesiacsillám részben, 
.1 illőmbenglimmer.) Monoklin; alakban és szögben mint a Biotit. Hatszögü 
Oszlopok. Hasad oP szerint. K : 2*5—3. Töm : 2*7S—2*85. Gyöngyfénv. a hasa
dáson olykor (réz veresféle) félfémfény. Sárgásbarna — barnásveres; néha fehér, 
színtelen. Átlátszó — áttetsző. Vékony, levele szívós, rugós. Atbocsátott fényben 
gyakran mutat asterizmust (197. 1.). Disperzio p<r. Dichroizinus a sötét szín 
.arányában elég erős.

H.K..Mg.Al.,(SiO.). (Penfield, Sperry). — MyO 25*3, FeO 7*1, ALOA2S. 
Si02 42*4, j\InO 1*0, K.,Ó 0-0, FhO 3*1, 7*’0*ü, Mg Ca Na (Sala, Svanberg)/

Üvegcsőben hevítve kevés vizet ad. Némelyikben Fluort felfedezhetni. 
Lángban megfehércdik és csak a széleken olvad meg. Kénsav egészen felbontja, 
a kovasavat vékony pikkelyekben választván ki.

Egészen elválasztani a Biotittól alig lehet, de attól eltér főleg előfor
dulási viszonyainál fogva, a mennyiben leginkább szemcsés Mészben, Dolomit
ban és Serpontinben találtatik. Frankhon (Yosges); N.-York (Edwards) és sok 
más hely E.-Amorikában. — Asjridolit Zillorthal Tirol, valószínűleg szintén ide 
vehető mint Nátriumphlogopit. (Na.,0 4*77°/u) Kobkll.

Pseiulomorjla: elveszti rúgósságát; gyöngyfényt és gyakran barna foltokat 
kap, mit tán a Fe2Og hidratáciojával függ össze. — Elváltozik Steatitra és 
•Serpentinre is.

462 B. LEPIDOMELAN. Kálimcignesiavastinmlikát. (Annit.) Ilatszöges 
táblák, pikkelyes. Hasad mint a többi Csillám. K : 3. Töm : 3*0—3*2. Gyé
mánt — üveg — gyöngyfény. Fekete, olykor zöldes fényveréssel. Karc szürkés, 
zöld. Csak vékony levelekben áttetsző. Xukább törékeny mint rugós. Tengely- 
sík || oopoo. Tengelyszög csekély (0°—S°).

Összetételére nézve nem választható el a Biotittól. Jellemző a nagv 
Fe 03 tartalom. K.,0 9*2, FI./) 0*6, FeO 12*4, Fe/)n 27*6, AlJX 11*6, SiO., 37*4, 
(MflCa)O 0*2, Na (Wermland, Soltmanx). — Láugbau megbámul s megolvad 
fekete mágueses gyöngygyé. IiCl könnyen felbontja, a Si02 pikkelyekben 
válik ki.

Pikkelyes tömeg Svédhon Pajsberg (Wermland) Amfibollal; Fiulaud; 
Irland Gránitban olykor Muskovittal együtt, s van eset reá, hogy a fekete és 
fehér Csillám egy és ugyanazon kristály részeit képezi. — FUralit látszólag 
elváltozott L. Brcvig Norvégia; Astrophillit, Wöhlerit, Aegirittel. — Bastonit 
ráncos levelű Csillám, zöldes barna, zsírfényü, könnyen olvadó, Quarcitban 
Luxemburg Bastogue.

463. BOSCOEL1T. Vanddcsillám. Pikkelyes, csillag, legyező alakú hal
mazok. Töm : 2*92—2*94. Gyöngyfény. Barna, barnás-zöld. Kettős fény törésű, 
uegativ. BxJ_oP. Disperzio p<u. Összetétele bizonytalan (V303 20—2So0). F. e. 
könnyen olvad fekete üveggé. Phosphorsóval sötétsárga gyöngyöt ad a külláug- 
ban, és zöldet a bclláugban. Savak gyengén hatnak reá. Előfordul bensőleg 
.keveredve Aranyuyal ércekbou Porfirban, vagy Quarc űrökben California.

Szabó JÓ7..noí. Ásványtan. 33
1
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2. CLINTON 1T CSOPORT. Monoklin. (-101—107.)

*164. MAKGAEIT. 1 intineszalkalihidrusilihat. (Mószcsillám, Pevlglhumor, 
Covundellit, Clingniaiut, Emerilit.) — Monoklin, közöl íi Biotit méreteivel; 
kristályok igen ritkák ; többnyire szemcsés leveles halmazok. Jól hasat! oP irány- 
bán. Levele törékeny.

K : 3*5—í*5. Töm : 2*09—3*08.. Gyöngyfény a hasadáson, egyebütt üvog-
k*uy. Szürkés, vereses, fehéres, sárgás. Áttetsző. Kettős fénytörése erős; az 
optikai tengelyek síkja iüggélyes a hasadáslapra, és a ver/atir bissektrix a 
főtengelybe esik. Disperzio csekély q<v. Tengelyszög nagy 100—120° levegőben.

HXaAlJSi,01,. — AIJ\ 50*8. CaO 13*5. (Na Kjj) 1*5, 1IJ) 3*4, 5/0. 29*6,. 
Iv^l-7, MyO 0*5 (Gunimucii-Dagh, Smith). A lángot festi, fehér lesz, de csak 
a széleken mutat olvadást. HC1 még forrón is csak részben bontja fel.

Chloritban : Tirol (Sterzing); Korunddal ; Xaxos sziget, Kis-Ázsia Gu- 
11 inch-Dagh ; Eszak-Amerika; Unionville, Óbester Co. (Corundellit), N. Caroliua 
(Clingmaunit), Pennsilvania vaskos; Peekskill N. Y. Csillámpalában mint kon
takt metamorfra eredménye Staurolit és Turmalinnal; Ural Katharincnburg, 
Korunddal, és az uráli smaragdbányában Chrisoberil Phcnakittal.

465. SEYBERTIT. '1 imwaynesiai/ieszva-shidrosililedt. (Clintouit, Xanto- 
phillit, Disterrit, Clirisophan, Holmit.) — Monoklin; közel mint a 462. Biotit. 
Oszlopszög 120°; táblás kristályok; vaskos, leveles, néha sugaras. Jól hasad 
oP szerint. Gyöngyfény, félfémfény. Barna, sárga, rézveres. K : 4—5. Töm : 
3—3*1. Levelei törnek. Kettős fénytörése erős. A tengelyek a közönséges hőfok
nál csak nem összeesnek; a negatív bissektrix a oP-re függélyes; az optikai 
teugelyek síkja a kisátlóval egyközös. A tengelyszög változó, de nem nagy.

HjMg,Ca),Al.Si.,01H = 3H..O.10(Mg,Ca)0.5A1..0,.4Si0.,. — ALOn 39*1, 
Mf/O 20*8, CaO 13*6, 1*0, 5/0,20*2, 7^0 3*2, (NalC^Ol^ Zr09 0*7
(Amiti, Brusii.) — Lángban fehér lesz, de nem olvad meg. Erős savak por 
alakban megtámadják.

New-York, Amiti, serpentines Mészkőben Amfibol-. Spinell-, Piroxen-, 
Graphittal. Tirol (Braiidisit) hexagonos oszlopok ; sárgászöld vagy hagymazöld, 
vagy vereses szürke. Feliéi* Mészkőben hintve vagy feunőtt kristály csoportokban 
Kassait és Pleonast között; gyakran Leuchtenbergittel van bensőleg keveredve.

465 A. Xantophillit. (Waluevit.) Monoklin ; a : b : c = 0*57735 : 1 : 
3*24427; {i = 90° 0' = 001 A100. — Táblás kristályok. Viaszsárga. Kern : 4*6. 
Töm : 3*093. Optikailag negatív. Disperzio q<Zv.

H,(Mg,Ca)uAl,„Si,0,,. — SiO., Ki-ö.ö. AI./1, WA, FcO 2*62, MgO 10-04, 
CaO 13*12, NaJ) 0 07, íijj 4*33 (Meitzkndorf).

Xantophillit lelőhelye Ural (Shiskimskaya hegy Zlatoust mellett). Wa- 
laevitc N ikolaye Maximilianovsk bánya Achmatovsk mellett Chloritpalabau 
Perovskittal sat.

466. CHLORITOID. Yaxtiwmar/nesiahhtmsiliMt. (Chloritspath, Banto- 
phillit, Masonit, Salmit, Sismondin.) Egy vagy hárorahajlásii. Táblás kristály 
igen ritka. Rendesen durván leveles; a levelek gyakran görbék. Szürke, zöldes
fekete. K : 6*5. Töm : 3*52—3*57. Hasadáslapon kissé gyöngyfényű. Kettős törése 
gyenge; a bissektrix ferdén áll a bázison; a tengelyek szöge nagy, 100 110 
levegőben. Pleoehroizmusa erős. Optikailag pozitiv. Disperzio nngy V
szintes is.

H.,(Fe,Mg)Al,Si07. — FeO 21*1, Fe.,O30-0, ALÓ. 38*3, Mr/0 3-3, HJJ 5*5, 
5/0, 26*1 (Pregrattén, Kobkll). — Lángban sötétebb és mágneses lesz, de alig 
olvad meg. Kénsav tökéletesen vegybontja. A Masonit nehezen olvad meg sötét
zöld zománccá. — Az eredeti Chloritoirl görbén leveles s leihelye Kossoibrod
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Katharinenburg mellett Ural, Csillám és Kiauittel. — Sismondin fekete, St. 
Maréul Glaukoplmnpalában Gránát, Maguetit, Pinittel. — Masonit sötét szür
készöld, nemtiszta anyag, Canada. Kis-Azsia Gumuch-Dagh Smirgellel. Tirol 
Pregralten. Valais.

467. OTTRELIT. VastiwnianyánhhlrosiliUát. (Phillit, Venasquite, New- 
portit.) Monoklin vagy triklin. Hexagouos pikkelyek. Igen közel áll a Chlori- 
toidhoz, a vegyi összetétel kivételével. K : 6—7. Töm : 3*3. Optikailag pozitív. 
Kettős törése gyenge. Tengely szöge változó. Disperzio hol qCv. hol p>v. 
Feketésszürke, zöldesszürke; karca szürkés, zöldes. — H..(Fe, Mn)Al..Si.,0.,. — 
FcO 10*7, MnO&L Al/L 24*0, TLO 5*6, SiO.43-3 (Ottrelit Damour). A Pliillit- 
ben K20 0’8'Vo. — Lángban nehezen olvad meg mágneses gömbbé. — Phillit 
palában van mint annak Csilláma. E.-Amerika Mass. Stirling Goshen Chester- 
field, Plainfield sat. — Ottrelit Luxemburg és Lüttich határán Ottrez Agyag
os Talkpalában; Oberpfalz Ebnat; Pireneák (Venasquite ) d’Ossan völgy Aste.

3. CHLORIT CSOPORT. Monoklin. (468—479.)
A Chlorit csoport nevét onnét veszi, hogy az ide vett ásványok nagy 

része olyan zöldszínű, a minők a FeO tartalmú silikátok szoktak lenni. A fajok 
több tekintetben szoros viszonyban állanak a Csillámokhoz. Mouoklinek rész
ben monoklines — részben romboederes simctriával a megfelelő egytengelyű 
optikai karakterre). A bázis lapszöge 60° vagy 120°, az alakok főbb zónáinak 
kölcsönös hajlásút jelezve. A csillámféle bázisos hasadás itt is gyakran meg 
van, de a levelek szívósak és inkább nemrugósak. Ütés- és nyomásidomok 
ugyanazon orientációval bírnak mint a Csillámoknál (85., 86. §). Az étetés- 
idomok átlag monoklinsimetriát mutatnak, de vaunak asiiuetriásak is, mi a 
triklin rendszerre vall.

A Chlorit csoport fajai között vannak a melyek mint kristály vagy 
lemez vannak kiképzödve, ezeket Ortochloritoknak nevezi Tschermak ilyenek 
a Penuinit, Klinochler, Prochlorit, Korundophillit, jellemezve csaknem állandó 
IíoO százalék által, míg másrészt a Si és Mg fogyásának az Al emelkedése 
felel meg; ellenben azok, melyek csak pikkelyes vágj' rostos halmazokban 
találtatnak, a Lcptochloritok.

Kémiai tekintetben a chloritok Al silikátok Fe és Mg valamint kémiailag 
lekötött vízzel. Csekély Fe., is lehet jelen az AL képviseletében, valamint Cr2 is, 
és ekkor a szili pirosas. Cá és alkálik, annyira jellemzők a Csillámokra, itt 
hiányzanak, vagy csak jelentéktelon mennyiségben vannak. A chloritok gyakran 
másodlagos képződmények: Piroxen, Amfibol, Biotit, Gránát, Vezuvianit sat. 
elváltozásából.

A kémiai összetétel értelmezése mindeddig bizonytalan.
468. KLINOCHLOR. Maffncsiatimvashidrosilikát. Chlorit részben, Ripi- 

dolit, Leuchtcnbergit, Kotsclmbeit.) Monoklin ; a : b : c = 0*57735 : 1 : 2*2772; 
/?= S9'? 40' = 001 /\1Ö0. A kristályok rendesen hexagonosak, néha táblásak, 
oszloposak, másszor romboederesek (hasonlítván a Penuinithez); legyező alakú 
s leveles halmazok. Ikrek több törvény szerint.

o : 0=121° 28' 
n : n = 127 54 
n : o = 163 34 
o : h = 119 16 
P : n = 1 IS 34

667. ábra: —2L> (n), P (in), 4Poo (í), oP (P).
668. ábra: oP, —2P, P, 4Pco (í), ooP (o), coPcc (//).
669. ábra: oP, ooPoo (/<), ooP (o), P, tPoo (().

P : t = 108° 14' 
h : t = 161 46 
t : t = 143 32 
m : t = 124 S 
n : t = 124 31

m : m = 125° 37' 
P : m = 113 59 
m : o = 143 53 
P : o = 102 S 
m: n = 127 27

33*
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Kettős fénytörése elég erős, az optikai tengelyek a ferdeátlós főmetszetbe 
esnek. A tengelyek disperzioja jelentékeny p<r; gyenge hajolt disperzio vehető 
eszre (191.1.). Pleochroizmus nem erős. H8Mg,AlnSi..0‘ , 4H.,Ö.5Mg0.A1..0;,.3Si0«. 
MffOSS'l, ALO^Í 9*1, ly%,()., 4*S, HnO 12*5, Si(K, ->()*! (Ála, Makignac) néha 
Cr, Ca. — Lángban fehér lesz és csak a széleken olvad meg szürkés fekete 
üveggé; boraxxal Fe és néha Cr festés. Kénsav egészen vegybontja. Némely 
félesége kileveledzik és kigörbül mint Vermikulit. — Chlorit-Talkpalában és 
Serpentinben Szibéria Achmatowsk, ugyanitt déli Uralou van a veres féleség 
(Kotschubeit) Alá. Tirol Pfitschthal. Ziílertlial; Svájc Zermatt; Norvégia, Pcnu- 
silvania Piemont. Szászhon, Marieuberg, Morvaország (Zöptau).

468 A. PENNINIT. Maf/iw.si a ti m vas/i iá ros-il il;á t. (Pennin, Chlorit részben, 
Hidrotalk, Kammererit, Chromchlorit.) — Komboederes. c = 3*495J ; de szoro
san pseudoromboederes. valóságban monoklin. It 65° 28'. olí : R 101° 15'. 
A kristályok vagy hegyes Romboederek, melyek olt által erősen el vannak 
tompítva, vagy eltompitott hat oldalú Piramisok 560. ábra. oP ritkán táblák.

Fennőtt csoportok. Vaskos, pikkelyes, tömött, oR szerint igen jól 
hasad. Lágy, vékony levele hajlékony. K : 2—2*5. Töm : 2‘G—2*8.r>. 
Hasadáson gyöngyfény, oldalakon üvegfény. Zöld több árnyalat
ban. Áttetsző, vékony levele átlátszó. Pleochroizmusa kitűnő. 
Öli vázold kristályoknál j; oP smaragdzöld, J_oP barnás veres vagy 
sárga. Opt : -{-. néha —, és pedig esetleg ugyanazon kristály 
szomszédos lapjai. Rendesen egytengelyű, de olykor kéttengelyű, 

esetleg 27?— 61°. Disperzio, ha kéttengelyű, q<.v a 4-, a — kristálynál.
Ugyanazon metszeten észlelhető az egy- és a kéttengelyűség.

HH(Mg, Fe)5Al,Si,01H. — MgO 34*2, AlJ)^ 13*2, I\09 5*9, íí/f 12*S, 
SiOn 33*30, CrJJ:X 0*2 i Zermatt, Marignac). — Lángban kissé kileveledzik. és 
nehezen olvad ’nieg. Vas és némely féleség Chrom reakciót ad. Sósav részben, 
kénsav egészen vegybontja. Pora erősen alkálistul hat. — Svájc, Zermatt Bin- 
nenthal; Piemont Alá. — Tabenjit Wermland Taberg, kékeszöld vagy zöld 
Chlorit, és némely példányai optikailag egészen hasonlón viselkednek,, míg 
mások egy és két optikai tengelyeteknek mutatkoznak, mintha Pcnninit és egy 
más Chlorit (Pirosclerit, Ripidolit) keveréke volnának. — Kammererit (Orosz
ország, Perm, Bissersk, Pennsilvania Texas) szintén Penninit, Citrom tartalom
mal, lemezei gyenge majd + majd — kettős fénytörést mutatnak és e két 
ellentétes tulajdonság néha ugyanazon lemez különböző tájain is észlelhető. 
Rhodaphillit (Gentli), Chromchlorit (Hermann), és Rhoctochrum Szibéria Xikul 
ugyan az. — íuOffanit (Hunt) szintén közel áll, barna; elváltozott Andiből 
vagy Piroxen lehet Canada. — Fsemlojthit (Kongott) tömött Serpentiufélc, a 
Enstatit anyakőzetét képezi, Morvaország Zdjar.

560.
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4G9. PltOCHLORIT. Yasmatjuesiatimiiidrosilikát. (CJilorit részben, Ripi- 
dolit (Rosk), Lophoit, Ogkoit, Helrnintlie, Griingesit.) Monoklin; hátoldaléi 
táblák vagy Prizmák.

Bázis szerint igen jól hasad. Elágazó, görbült, legyezőidomú vagy göm
bös halmazok. Nagy levelek ; vaskos szemcsés. K : 1—2. Töm : 2*78—2*90. 
Áttetsző, némát látszó. Vékony levél átlátszó. Hasadáson gyenge gyöngyfény. 
Zöld, világos és sötét árnyalatban. A főtengely irányában keresztül nézve oly
kor veres, Karca színtelen vagy zöldes. Levele hajlékony, de nem rágós. Kettős 
fénytörés gyenge; egy optikai tengelyű, vagy igen kevéssé elágazó kettő, lát
szólag függélyesen a hasadássíkra. Optikailag pozitív, ritkán negatív (Floiten- 
thal). Disperzio qCv.

H,(Mg, Fe),Si.,Oa és H.(Mg, Fe),AloSi09. — FeO 23*1, Fc/J^V0, MffO 17-4, 
ALOn 22*2, IIJ) 10*7, o/Oy 25-1 (St. Gott-hard, Rammelsberg), néha Mn Ca Na K. 
Lángban mint 408. Klinochlor. — Dognácska; Svájc Sz. Gotthard néha az 
Adulárt vonja be; Tirol Zillerthal, Greiner; Salzburg Rauris; Piemont Tra- 
versel la; Dauphiné; Stiria; Csehország; Anglia Cormvall ónérc telérben vas
kosan (pcac/i néven); Norvégia Arendal; Svédhon Dannemora és Salberg.

Pscudamiujidt képez Gránát után Szászhon Bergmannsgrün; Amfibol 
után Tirol Greiner.

470. KORUNDOPHXLIT. Tinima/jnesiacashidivsibikát. (Klinochlor, Che- 
ster-röl.) Egyhajlásű, kettős hexagonos piramisokban, kitünően hasad úgy mint 
408. Klinochlor. K : 2*5. Töm ; 2/90. Hasadáson kissé gyöngyféuyü; öli vázold, 
hagymazöld, kissé szürkészöld. Átlátszó — csaknem nem átlátszó. Levele haj
lékony, kissé rugós. Kettős fénytörése erős. A pozitív hegyes bissektrix a ha
sadás lapokra ferdén áll; az optikai tengelyek elég nagy szöge egy és ugyan
azon lemez különböző tájain változnak; disperzio q<.v.

H4Mg,Si 09 és H,Mg,Al,Si09. — AlJ\ 2.r9, Mf/O 22-7, IjeO 14*8, HjO 11*9, 
5702 24*0, Mn Ca Li (Pisani).—Korunddal vagy Smirgellel E.-Amerika Chester 
Mass. N. Carolina.

AMESIT. J/V/ Fc Al hidrosilikdt. Hexagonos lemezek, hasonlít a zöld 
Steatithoz (Tirol). K : 2*5—3. Töm : 2-71. Zöld. Hasadáslapon gyöngyfény. 
Opt : -K Láthatólag egytengelyű. — H,(Mg FeLALSiO,, megközelítőleg. Chester 
Mass. Diasporral.

471. DAPHNTT. (FcAl)2 hidrosilikdt. Monoklin; apró gömbös szölőded 
halmazok. Jól hasad oP irányban. Levelek hajlékonyak. Gyöngyfény. Sötétzöld. 
Hasadás lapon nézve keresztül olivazöld, arra _]_ sárga. Opt: — csaknem egy
tengelyű.

HncFe..-Al.üSilsOJoJ. 870,23-62, ^0,22-26, Fc03S*97, ilínOO-9$, J/V/01-09, 
OaO 0-29,^ .VrtyOl-10, ÁJ) 0*28, //„Ól 1*16. (Zeynek). Cormvall, mint kéreg 
Quarcon és Arzeuopiriteu.

472. CRONSTEDTIT. VasmangdnmagnesiahidrosUikdt. (Cliloromolan.) 
Romboederes, hemimorf, c = 3*2559; 0001 f\ 10*1 = 75061/3/. 561. ábra. Több
nyire sugáros halmazok. Jól hasad oP (o) irányban. Vékony 
levolek kissé hajolnak. Amorf. K : 3*5. Töm : 3*34—3-15. Erős 
üvegfény. Hollófekete. Karca sötétzöld. Törékeny. Igen vékony 
levelein átnézve smaragdzöld; a széleken barna. Optikailag nega
tív, egytengelyű.

ii iii
Tán HhFe4Fe4Si.,0o vagy 4Fe0,2Fe.J03,3Si0.,,4H„0. —

870,22-21, 2^0,37-49, FeO25-2S, J/a 01-20, .l/V/05-23, Í/..OS-27 
(Przibram, Ludwig) F. o. szélein megolvad szürke mágneses tömeggé.
Erős sósavban kocsonyás lesz. Gyöngyökkel Fe és Mu hatás.

Ezüstbányákban Mészpát és vasércekkel. Csehország (Przibram). Com- 
•vvall. Brazília, Conglionas do Campo. — Ritka.

\é
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473. THUEING1T. I astimhidrosillkát. (Owcnit). Vaskos; pikkelylial- 
maz; a pikkelyek egy irányban jól hasadnak tömött. K : 3*5. Töm : 315—3*10. 
A pikkelyek gyöngyfényüek, a tömeg csillámló vagy fénytelen. Olajzöld. Igen 
szívós. Porának tapintata sikamlós. Opt: —. Egytengelyű, de kéttengelyű 
is van.

HiSFe8(Al,Fe)hSi,i04l vagy 8Fe0.4(Al,Fe)..0n.6Si0r9H..0. — FefiAArS, 
iv034*3, ALOa 18*3, 7iZ909*O, SiO*22*3 (Rammelsberg). Néha K Na Ca Mn. — 
Lángban elég könnyen megolvad" vasfekete mágneses gömbbé. Sósav kocso
nyássá teszi. — Tküringia Reiclimannsdorf és Schmiedcbcrg, Saalfcld mellett 
vasérctelepben; metamorf kőzetekben. Arkansas; Rotornak Harper’s Fém* 
(Ovenit). Frencli Creekbáuya, Chester Co. Remis, bol a Chalkopirit és kristá
lyok valami tömött anyagba vannak beágyazódva, mely Rknfield szerint 
Thuriugit lehet.

Chamosit. szintén a Thnringitliez vehető. Chamoson, Valais, réteg Mészkő
ben; Metteuberg, Bemer Oberland; Csehország.

474. STILRNOMELAN. Vastiinhidrosilihát. Leveles, sugáros, tömött; 
rostos bársonyos is. Hasad egy irányban. A hasadáson gyöngy üvegfény, néha 
ielfémféuyű. Fekete, zöldesfekete; bronzszinű. K : 3*4-0 Töm : 2*709.

2(Fe, Mg) 0.(Fe.Al),,0n.5Si0,.3H,0. — 7v,On 4-1*9, A Ifi, 4*9, hl.fi 8*4, 
67O245*0, Mr/OO'9, CaOVd (Weilburg, Siegert). Néha K. — Lángban könnyen 
megolvad fényes fekete mágneses gömbbé. — Chalhodit bársonyos vágj* sárga
rézfényű bevonó pikkelyes tömeg, a pikkelyek hajlékonyak. Sósav tökéletesen 
vegybontja. — Stíl/tnowelan lelőhelye Szilésia, Obergrund Calcit* Qunrc- s néha 
Pirit-, Magnetittal, Agyagpalában; Nassau vasérctelepben; Svédhon Nordmark 
sugaros leveles, Aktinolittal olykor 4" vastag rétegben. Chalhodit előfordul N. Y, 
Jeüersou Co. Stirliug vasbáuyában Hematiton s Calciton néha iirös cgyen- 
köztábla alakú pseudomorfiát is képez; a sárga olykor mint muziv-arauy 
néz ki.

475. STRIGOVIT. Vastimma(inesiahülrosilihát. Apró kristályok, inikros- 
kop alatt mint hatszöges Oszlopok. K : 1. Töm : 3*14 Sötétzöld, elváltozva 
barna. Karca zöld, szürkészöld. Opt : egytengelyű, vagy közel az. H4Fe.,(Al, Fe)., 
Si20n=Fe0.(Fe,Al),0;r2Si0,.2H,,0. — 16*7, Fcfi\ 1G*0, MgO 3*1, CaO 2*0.
Affi^K'ri). hifi 12*3." SiO^32*6, Sin Beckeu és Wkbsky). — Lángban nehezen 
olvad meg fekete gyöngygyé s azt nem festi. Sav könnyen vegybontja, a SiO„ 
por alakban válik ki. Szilézia Stríegau Gránit űrjeiben az ásványokon, mint 
linóm kéreg.

476. DIABANTIT. Mf/Fc aluminhidronlikdt. (Dabantachronnyn), Mo- 
noklin ? vaskos, tömött, sugaras rostos leveles. Tör: kagylós; néha rostos. 
Fénye alig van. Zöldes fekete, vékonv szálka chromzöld. X : 2—2*5. Töm . 
2*79—2*93. H.H(Fe,Mg)JI,Al.,Si1J01v vagy pedig 12(Fe,Mg)0.2Al.,03.9Si0...9H.0; - 
Fefiz 26*9, J%021*2, Ál fi fi A, Hfil0% 670,30*2, (Reinsdorf Likbk). — Láng
ban megbámul és könnyen olvad szürkés fekete üveggé. Hideg sósavban id
ol vad, tiszta fehér kovasav válván ki; légenysav veres füst kifejlődéséi 
olvasztja fel, visszahagyván veresbarna kovasav maradékot, Voigland, és rrau* 
kenwald, Diabasban Reinsdorf; a kőzet zöld színéhez hozzájárni. Látszólag az 
Augit elváltozásának terméke.

477. APHROSIDERIT. Vcuitiinmaf/iiesiahidronlilcdt. Sötét olivozöld. Vaskos 
pikkelyes, a pikkely hatszöges átlátszó. K : 1. Töm : 2*8. — H^Fe^íFejAlXjS^üov 
Fe032-<J, A1..0.20-2, Mr,010 0, Ii.fi 10-0, SiOi26'0 (Stiria, Haueu). - Rangban csak 
szélei olvadnak meg. Sósav vegybontja. Nassau Weilburg Hematiton, mint unom 
pikkelyek halmaza; ebben sokkal kevesebb Mg vau. Stiria Csillámpaluban 
Hematittal. Werrnland Guistberg Gneiszbau.
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478. DELESSIT. Maf/ne.sidtimcaxhidrosilihat. (Chlorit femigineuse. Sub- 
•delessit, Eisonehlorit.) Vaskos, rostos, pikkelyes néha sugaros. K : 2*5. Töm : 2*89. 
•Olivazöld, feketés zöld, pora szürke vagy zöld.

H, í(Mg.Fe)t(A1 ,Fe).,Si40.,., = 5H..Ö,4Mg0,2(Al,Fe)..03,4Si0... — Mf/OlOA, 
Fe.f)J7% PeOi0, .í/,0;15*4, H/)\\% SiOM'O, C'aOO-4 (Mieleu Belesse). — 
Lángban csak a széleken olvad meg. Savban könnyen felolvad SiO.. kiválás 
mellett. Gyakori Melaphir mandolakövekbeu. Zwlckau, Oberstein. IIféld Harz; 
Le Greve Miden mellett. Nova Scotia. — Subdclessii feketészöld chloritos 
anyag eruptiv kőzetek űrjében. Tbüringiai erdő.

479. RUMPFIT. (Mi/ ahtminbáznsbidrosilikát). Vaskos, szemcsés, pikke
lyes. A pikkelyek hatszögesek Vorntikulit módon is állanak össze. Egy iráuy- 
ban jól liasad. Zöldes feliér. Opt. egytengelyű vagy közel az; néha 2E=10°. 
Kein : 1*5. Töm : 2*675.

H.HMg:All,SiI1(0,,=7Mg08Al:.0:.(10Si0,14H.J0. — SiO 30*75, M/./U1-6C, 
FcO 1*61. Mf/O 12*09, CtoO0*89, /L,0l3*i2. — F. e. nem olvad, hanem barna 
lesz. Sav nem bántja; de izzítás után a vasvegv feloldódik, a többi marad. 
Stiria (St. Michael), Piuolit (MgC03 kőzet) repedéseiben.

Cltlorilos ásványok, de elégtelenül ismerteivé.
TALK-CHL01UT. 'Iraveracllárol. Hexagonos táblák, melyek ikerképződé

sek. Optikailag mint408. Ivlinochlor. SiO.,3S*45, AljLll’7o, J*<?Ol2*S2, .l/V/02S*19, 
//aOS*49. Traversalla.

EPICIiLORIT. Ma/jneA a vastimh idrosil ikát. Rostos, szálas; küllemére a 
Pástit és Chlorit között. K : 2—2*5. Töm : 2*70. Sötét hagymazöld, karca 
feliér zöldes. Zsírfém ü. Vékony Oszlopban üvegzöld színnel áttetsző. — Mt/O 
20*0, Fej).,8*7, FeOS-'X ALOn 10*9, PL. Ól 0*1, SiÜAO'S. CaOO-ü (Rammelsberg).’— 
Lángban íinoin rostja is csak nehezen olvad. — Harzburg Serpeutinféle kőzet
ben eret képez.

EURÁLIT. Amorf. Sötétzöld fekete. K : 2*5. Töm : 2*02 M</0\7% kej)z 
0*8, FeOlb‘6, AIJ>.,12*1, ílj) 11*4, SiO^33*6, CmOI’3. (Wük). Lángban könnyen 
megolvad mágneses gömbbé. Sósavban felolvad. Finlaud Eura Hiperit kő
zetben.

EPIPHANIT, Chloritféle ásvány. Svédhon Wermland, Tvarau. — Hj~)7*8, 
M‘/0\4*0, iö?O20 0, ALOfil’l, Ő70a37*l. Mn. (Igklstörm). Kenngott Eukaiiiptit- 
jéiiez közel áll (513. 1.).

CHLOROPHEIT. Vaskos, szemcsés, hintve vagy kéreg geodákban repe- 
. désekbeu s közelit óh/a (f bán. Két iránybau hasad. K : 1*5—2. Töm : 2*U2. Gyenge 
gyantafény. Sötétzöld, olivazöld, a légen sötétbarna vagy fekete lesz. — SiO.. 
36*00, Fc2()322*S0, P<j02*4G, Ai/í00*50. Á///O9-50, eV/02*52, R,026*4G, (Hkddlle).— 
Lángban megolvad fekete üveggé. Skotia nyugati szigetei.

HULLIT. Vaskos. Bái*sonyfekete. A Delessit vagy Chloropheit mellé 
való, de nem homogén anyag. Ivem : 2. — SiOa39*44, AL.Oa 10*35, Fe._,O320*72 
Fe03*70, Mg07*47, Ca04*4S. 11.^013*62. (Hardmann). Bazalt hólyagos űrjeit 
vonja be Irlaud; Skotia.

MELANOLIT. — Vaskos, olivazöld, Keni: 2. Töm : 2*69. — SiOa35*24, 
AlaO.,4*4S, FeaOa23*13, Fe025*09, Na,01*85, H^O 10*21. (Wurtz). Milk-Row kő
bánya Somervillo mellett Hass. hasadék oldalait vonja be.

EKMANNIT. Vasm alléjánhidrosilikát. Leveles, chloritféle; száras rostos 
asbeBtféle, sugaras; s apró pikkelyekből állván össze, szemcsés is. Keménysége 
és fénye mint Chlorité. Fü-hagymazöld, szürkésfehér, fekete. — 7*t\.034*9. 
FcOSd'G, Mn 11 *4, II.,010*5, Si0.231*3 AP/02-9; néha Ál Ca is. — Lángban
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megolvad fekete salakká. Sósavban felolvad SiO„ kiválás mellett. Légen állva 
megfeketedik, fölebb oxidáció következtében. — Svédhon Grithitte ma-iic- 

titbauyaban az ércben kiválva, hol rétegben, hol gumóban. Néha Mészcarbo- 
íiat, máskor Bitumen is van benne.

CHLORIT-féle ásvány. Vastinihidrusilikát. (Hausiiofek.) Sötét hagyma- 
zohl. Lángban nem olvad. — Fej)31S*2, ]<c02b% ALOAl-b, ILOUS, SiÖjtfrb.. 
CaOO-o. — Altenburg Keuperböl. J *

LERLALIT. El változási termék Scrpentin és Granulit érintkezésén..
FcO*71, ÍV/,,023*79, CV/02*59, 

7/2016*/9, Cr203 MnO. K„0. nyom. Kreins, Csehország.
STEATABGILLIT. Kétes anyag porfiros kőzet ürtölteléke gvauánt talál

taik. Vaskos. Keni : 1*25, Töm : 2*29—2*40. —&?0o37*20, H/.,O3S*09, i^o0..25*5G, 
jFc03*7S, 5*56, CV/00-9S, 1J.,OS’70. Höllekopí Kammelberg és Tragberg
Ilmenau mellett.

PATTERSONIT. CsiUámos ásvány. — Töm : 2*81. — 87O..29-90, ALO&l'W, 
i^2033*12, K’09-17, J%017*10, IC,02*33, A^OO-oS. 7/..0 11*51. Mlnonvillo 
Cliester Co. Pennsilvania.

BALTIMOB1T. &0.27-15, 03 18*51, CaOlSOS, J///026*00 /L.013*23. —
Serpentiunek is tartható. Baltimore.

DUMASIT, chloritos anyag, Vogesek némely Melaíirjának űrjeiben. 
Zöld, emlékeztet a 46S. Klinochlorra.

PRASILIT, zöld, rostos ásvány. Töm 2*31 J. Lágy mint a Steatit, Kil- 
patrik Hills. 1S% H„0 vau benne.

GRASTIL. Chlorit Texasból Lancaster Co. Poun. Tán nemtiszta Kli-
nochlor.

VTRIDIT, gyünév mindazon zöld anyagokra, melyek mint másodlagos 
termékek észlelteinek a kőzetekben ; legtöbbször Amfibol Proxcn, Chrisolitból 
eredhettek.

Csillámszakasz függeléke, a Vermikulitek.
A Vermikulitcsoportba bizonyos csillámos ásványok, csupa hidrosilikálok 

tartoznak, melyek részben közel állanak a chloritokhoz, de az összetételre 
nézve tetemesen eltérnek. Azok főleg a Biotit Phlogopit egyéb Csillámok elyál- 
tozási termékei, és gyakran megtartják a csillámos hasadást, a uegativ optikai 
karaktert, és az eredeti ásvány kis tengelyszögét. Nagy részük határozatlan 
kémiai természetű, és az összetétel változik az eredet i ásvány és annak elvál- 
tozási foka szerint.

A lemezek általában lágyak, hajthatók, nemrugósak. A fény gyöngy va^v 
bronznemű; a szín a fehérből átmegy sárgába barnába. Hevítve 100—110 , 
vagy kéusav fölött szárítva, a legtöbb Vermikulit egész 10% vizet vészit; 
300° hőfoknál több megy el; még több a veres izzásnál. Ugyanegyütt a heví
téskor az anyag kilevelesedik, némelyik féregalakú szálakban menvén szét, a 
latin névre szolgáltatta az alkalmat.

480. JEFFEBISIT. Magncsiatimvashidrosilikát. (Vermikulit?) Széles 
kristályok vagy kristályos lemezek. oP irányban igen jól hasad s könnyen 
szolgáltat leveleket, a melyeken gyakran háromszöges vonalozás látható. K: l*o. 
Töm : 2—3*0. Hasadáson gyöngyfény. Sötét sárgásbarna. Áteresztett fényben 
világossárga; igen vékony levele átlátszó. Hajlékony, könnyen törik. Két optikai 
tengelyű.

2RO.B."o,.5SiO„.5H..O (?) — MyOlM, AlaOA7-5, J?«aOa10-5, F«01'2, 
Ha013’7, Sí'0,37-1, CaOO-o, IC,OO i, Na. — Hevítve 300 C° oly módon gorbülnok.
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levelei, mint Vermikulité. Lángban végre megolvad sötét szürke tömeggé. 
Sósav vegybonija. Észak-Amerika Jefferis, West-Chester Serpentinben. Japán 
Kadzusa félsziget. Franciaország Vosgcs (Delesse). — Hasonlít hozzá Gubancéit, 
N. Carolina; valamint a zöldessárga Pelhamit, Pelliam, Mass.

VERMIICULIT. Mar/ncxiatimvaxhidroxilikát. Apró pikkelyek steatitos kő
zetben elhintve, innét pikkelyesen tömött. IC : 1*2. Töm : 2*750. Fénye mint 
a 484'. Talké, szürkés kissé barnás. — MgO’ll'v, AL/).J 0*4, l<eOl0*0, //„ 010*3 
87Oa35*7 (Crossley). — Hevítve igen nagyon kileveledzik, az egyes levelek 
féregforma szálakká görbülnek ki. Ezen tünemény 500 —600 C° hőfoknál áll 
be és néha oly erőszakos, hogy az üvegcsövet, ha abban történt a hevítés, 
széttöri. Üvegcsőben oly vizet ad,, mely egy kevéssé alkális. Lángban könnyen 
megolvad sárgászöld üveggé. — Észak-Amerika Mass. Milbury.

KERRIT. Mafpicsiatiuiliúh’osilili'át. Fiuom, lágy pikkelyek, a mikroskop 
alatt semmi határozott idom sem vehető ki. Töm : 2*303 Zöldes sárga, barnás 
árnyalattal; gyöngyfényü. Mf/O 2G*4, 11 *4, 870., 38*2, FeJJ~ 1*0, FeO 0*3,
( M/,0090*2, izzítás 21*2. (Gentii). Hevítve kileveledzik. de nem oly erősen mint 
Jeffersit; végre fehér zománccá megolvad. Sósav felbontja, a kovasav gyöngy- 
fényű pikkelyekben válik ki. É.-Amerika. N.-Carolina Macou Co. Frauklin 
mellett Culsagce Koruudbáuyábau, valószínűleg Chlorit elváltozási terménye.

LUCASIT. Vaskos leveles, hintett. Töm : 2*013. Sárgásbarna. Optikailag 
kéttengelyű. Tengelyszög kicsiny. SiO»39*81, ALOa 12*99, 7ö\.035*29, 6Vo930*54, 
70*00*11, MnOO'Oő, 3/^/024*83, CaOOT4, 7CŐ5-7G, Ma,OŐ*20, 77206*9S. — 
srácon Co. N. C. Aktinolittal (Corundum Hilí).

LENNILIT. (Lernilit). Vennikulit, Lenni (Delaware Fenn.) és egy lia- 
sonló Csehország, Krems Serpentin vidékéről. — 870235*S3. AL0312*39, 7»<\,032*97, 
Cr,j03 ny. 7*b02*35, J///02G*33, Ca00*42, 77,019*06 (Kremsir).

II ÁLLÍT. Barna színű csillám féle ásvány. Észak-Amerika Chester Co, 
melyet eltérő optikai tulajdonságainál fogva mint különfajt dilit fel Leeds. 
Serpentinben vau. Töm : 2*40.

VAAT/LT. Maf/nesia tim vash idrosi lihat. Hexagouos Oszlopok. Színe barna, 
foltonkiut kék. Tengelyszög igen kicsiny. Bx közel J_oP. Platinalemezen hevítve 
vagy hatszor akkorára duzzad fel; de ha előbb porrá zúztuk, ezen kiteijesz- 
kedés nem következik be. 100° C-nál órákig is hevítve látszólag változást nem 
szenved. 77.09*7, A/V/03P3, .7/,039*7, i^9036*S, 670240*S, Ma.,00*6, Gr CO.,. Vaal 
folyó Dél Afrika (Du Toit’s Pau) gyémánttelepei breccia-kőzetében, melyben 
pala darabok hidrátos Bronzittal vaunak összetartva s a melyben még fényes 
zöld Bronzit, Smaragdit, Menakkanit sat. találtatnak.

DCDLEYIT. Margarit alakjával bír s annak elváltozási terménye; 
bronz-szinti vagy barnássárga; gyöngyfényű. — Al„0~2S*4, 7v,On4*9, FeCÍl*7, 
MgO 16*S, Ma.,01 *5, 7i,00*5, LiJ)0*1, S/0232*4, izzítás 13*4. — Láugbau ke
véssé kileveledzik, nehezen olvad meg barnássárga hólyagos tömeggé. Sósav 
könnyen felbontja, a SiO, pikkelyekben válván ki. E.-Amerika N. Carolina 
Clay Co. Cullakenee bánya; továbbá nagy raenngiségben Margarittal Alabama 
Dudleyville.

/

PAINTEIUT néven két amerikai ásvány foglaltatik össze, egy sötétzöld 
Vermikulit (25° teugelyszöggel) a Korund bányából Newein, Chester Co. Pcnn- 
silvania. — 870,31*23, AL03 17*52, 7'>,0?4*S4, MnO 0*2n, M/09-33, 37/031*36, 
77,013G3. — A másik egy aranysárga igen erősen kilevelcdzö ásvány Dela
ware Co. Penusilvania.

PHILADELPHIT. Gyürödött lemezek, csillámos szövettel. Ncmrúgos. 
Gyöngyfény; barnaveres. Tengelyszög 31° 20' egész 39° 30'. Kern ; 1*5. Töm: 
2*80. — 870,3S*79, ALOaU-7S, 7V,0320*30, 70*02*04, MqO11*40, C'aOl*03, 
Ma,O0*77, 7í,0G*75, 77204*27. F. e. erősen kilevelesedik; 150—160° C fokra.
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hevítve 10-szer akkora lesz. Kis darab ilyenkor súlyának 50000-szcrcséfc emelte 
fel. Philadelphia Amfibol Gneiszban.

PROICH ERMICULIT. Csillámos szövetű. Sárgás ezüstös, brouzféuylésű, 
Opt. tengelyszög kicsiny. Ivem : 2. Töm: 2-209. Magnót Cove. Arkansas. — 
S/O.,33-28, TiO, nyom. .1/90314*SS, Fe-Oji*3G, FeOO'ol, MnO nyom. Ah,021-52. 
K,023-90. Más lelőhely N.-Carolina. *

MACONIT. Rendetlen pikkelyek, hasonlít a -ISO. .ToiTerisit némely félesé
géhez. Lágy de kissé keményebb mint Kernt. Sötét barna; gvöugyfényü, kissé 
a fémesbe hajolva. Töm.: 2-S27. — 670.,34*22, ALÓ..21*52, F*„0.12*41,/'<?0O*32, 
(A7, Co)0 0*12, MffOí 4*46, Iú,05*70, iVa.,00-51, L/.,0 nyom. izzv. 11-83. Hevítve 
erősen kileveledzik. de nehezen olvad meg barna üveggé. HC1 sav könnyen 
felbontja, SiO, pikkelyekben marad vissza. Culsagce bánya, Franklin mellett 
Maeon Co. N. Caroliua.

PIROSKLERIT. Csillámos. Alma-smaragzöld. Hasadáson gyöngye gvöngv- 
féuy. Kern : 3. Töm : 2*74. SiO,37*03, .11,0., 13*50,1<1*43, Fc03*52, 'Mg031-02, 
71,011*00. Kevés Cr. (Ivobell). F. c. Megolvad szürkés üveggé. Gyöngyökkel 
Cr és Fe hatás. HC1 felbontja kocsonyásodással. Elba (Porto Forrajo).

KOSÉIT. Nagyon elváltozott Csillám; lágy mint Stcatit, gyöngyféuyű. 
Halaváuy barnás sárga. Cliester Co. Pcnn. 6YO.,35*3S, H/„O.,30-30, A/^/014*G6, 
H.019*S8.

WILLCOXIT. 4S4. Steatithoz hasonló zöldes szürkés pikkelyek. S/O.,28'9G, 
H/.,0337*49. iv,03l-2G, FF02-44. My017*35, SLO nyom. Atfa06*73, £.02*46. 
izz. 4*00. F. e. szálkája nehezen olvad fehér zománccá, a lángot sárgára festi. 
HC1 nehezen bontja fel, a SiO., pikkelyesen válik ki. Mint a Korund burokja 
(ebből eredve) találtatik Shooting Creek és Cullakenee bányában. Clay Co. N. 
Caroliua.

III. Serpentin és Steatitszakasz. (481—491.)
481. SERPENTIN. Magnesiavashidrosilikát. — Monoklin. A kri

stályok mindig pseudomorfák. Vaskos, szemcsés, tömött; olykor rostos 
• leveles. Hasadás oopco (010) néha határozott. Tör : kagylós, szálkás : 

néha szemcsés, rostos. Amorf. K : 2*5—4; ritkán 5*5 lágy vagy kissé 
rideg. Töm : 2*50—2*65. Zsírfény. Többféle zöld, néha csaknem fehér; 
gyakran foltos, eres (Ophií). Pleochroizmus gyenge. Opt : —; de a 
Chrisotilban tán +. Kettős fénytörés gyenge. Disperzio ,o>v.

H4MgnSi.,0í), vagy 3Mg0,2Si0,,2H,0. — MffO 41*6, FeO 2*2, 11,012*3, 
5/0.,42*9, ÁL,OS)'l (Snarum, Hartwell). — Képződik legtöbbször az Olivmbol 
Az őlivinszemek szélein és számos repedésén kezdődik az elváltozás, s vau egy 
állapot, melyben egy nagy kristály számos szemecskéro oszlik fel, melyeket Scr- 
pentiu hálóz be. Ezen saját szem szövet a Serpentinbon látható még akkor is, 
midőn az eredeti Olivinből semmi sincs már meg. Az Olivin kísérői mint 
Bronzit (Enstatit), Diallagit, Gránát, Pikotit, Magnetit, Plagioklas a Serpentin- 
ben is felismerhetők, noha gyakran szintén változásnak indultak. A Piroxeu 
és Amfibolból is képződik. .

Lángban szélein is alig olvad. Sósav vagy kénsav felbontja. Ohnsotu a 
kovasavat finom rostokban hagyja vissza. , .

Szépségre nézve van nemen- és közönséges Serpentin. Amaz áttetsző s vilá
gosabb sötétebb zöld kisebb tömegekben jön elő, emez ogész hegyeket képez 
és sötétebb színű. — Mészkővel átnőve vagy Dolomittal Magnosittal erősen 
keverve Ophiolit vagy Ophicalcitnak is mondatik (verde antico). — Gnnso- 
til nem egyéb mint rostos Serpentin (Dobsina, Serpentiuben (2*G cm.) erccs-
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keket képez. Chrisotil kettős fénytörést mutat; a két erősen szétágazó opti
kai tengely a rostokkal egyközös síkban fekszik. — BetincUit mészsárga, olaj
zöld viasz- vagy gyanta küllemű. Sokban hasonlít Dewoylithez, tán keveréke e 
két ásványnak; Alsó Canada Greenwille. — Porccllo/ihit Taberg és Sala-i 
«tajtkö»», lágy Serpcntin, néha porcellán küllemű. — Bowenit finom szemű, 
hasonlít Nepiiritliez. K : 5*5—0, de összetételénél fogva ide tartozik. — Antiyo- 
rit lemezes, barnászöld; Picmont, Antigoria völgy. — Williaiwdt lemezes, nem 
tiszta Serpcntin, Texas. — Mannolit vékony leveles, melyek néha könnyen 
válnak el, lloboken N. «T. — TherumjihiUit pikkelyes. Lángban kileveledzik mint 
Vermikulit vagy a Pirophillit. Finland. — Pikrolit száras rostos, de ezek nem 
válnak el. Dobsiua, Svédhon Taberg; a Beichcnsteini Möllendorfi (Zopfen mel
lett) a reá- és áteső fényben pótszincket mutatnak, mint némely Kalcedon és 
Acliat. — Mt taxit szintén Pikrolit, de a szárak elválaszthatók és törékenj’ek. 
Szászhon Schwarzenberg, dichroizmust mutat: zöld és veres. Két optikai ten
gelyű. — Haitimórit szintén csak Pikrolit. Barre llills, Md. — Sc/nvcizcrit világos 
Serpcntin, kiválva sötét Serpcntinben és Amfibolitbau Svájc. Fiudeulengletsclier, 
Feegletscher.

Képez egymagában is hegyeket: Pétervárad hegye részben Serpcntin. 
Borostyánkő (Vas m.) Hodrusbánya, Dobsina, Hosszúhegy. Moravica. Szerbia; 
Tirol (Fassavölgy), Svédhon (Fahluu, Gulsjo); Skotia (Aberdeenshire); Corsica; 
Szibéria. E.-Amarika (Maine, N.-York).

Használj áh szebbet a szobrászok, a közönségesből mozsarakat, tentatar- 
tókat s ilyféle tárgyakat faragnak. Keserűsét is állítanak elő belőle.

A következő maguesiahidrosilikátok serpeutiufélék ugyan, de nem eléggé 
vannak megismertetve.

Totaigit, a Malakolitot burkolja, pseudomorfás anyagnak néz ki, de magát 
is gyakran Serpcntin veszi körül. Fakósziuű, néha kékesfekete. Si0.t37*22, 
ALOMIG, FcOl'On, MnOO-23, 3///014-97, G'a 05*24, TLOWii. Totaig, Ross-shire, 
Skotia, szemcsés Mészbon.

Zöblitzit. Vaskos; szürke, sárgásfehér. Kém: 3—4. SiOAl' 13, ALOfl'bl, 
7vO2*02, 3/'/036*13, IL,0\ 1 *50. Zöblitz, Serpcntinben; Morvaország.

Metaxoit. Vaskos, tömött; sugaras, szemcsés. Töm : 2*5S—2-61. Fehér, 
zöldeskék. 87O..3S-60, Al^O30*68, lu\20Á'70, MnJ)$—, 37/015*28, CaO—, 
PJ.fi12-1)7. Luppiko, Finland, Serpentinnel.

Hidrophit (Jcnkinsit, Eisongimnit). Vaskos, rostos kéreg. Kein : 2*5—3*5. 
Töm : 2-65. Fénye gyengén üveges. Zöld (világosabb, sötétebb). F. e. megfeke
tedik és megolvad fekete mágneses gömbbé. Gyöngyökkel Fe Mn hatás. HC1 
felbontja. Taberg, Smalaud, Svédhon; O’Neils báuya, Orauge Co. N. York.

Aphrodit. Sepiolithoz közel álló ásváuy. — Töm : 2*21. — Vaskos. Tej- 
fehér. H0Mg4Si40.,. SiOJA'bb, 37/033*72, 3í?iOl*62, FcOO'&J, AU\0*20, Iifi 
12*32. Lángban, Svédhon.

Cerolit. (Kcrolit). Vaskos, tömött, vagy leveles. Tapintata zsíros. Kern : 
2—2*5. Töm : 2*3—2*4. Üveg- vagy zsírfény. Zöldes, sárgásfehér; sárga, vereses. 
$?’Oa47*34, 37/039*84?, H3021*04. F. e. megfekotedik, de nem olvad meg. Fran
kenstein, Szilézia; Scrpentiunel.

Limbachit. Hasonlít a Corolithoz, Serpcntinben fordul elő. Vaskos. 
Töm: 2*305. Szürkés, zöldesfohér. Nem kemény, nem törékeny; nyelvhez nőm 
tapad. SiOA 1*1-2, Alfia22*00, 37/023*67, J7a012*47. Limbach, Szászhon.

i

■

.

in
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, 4S2. GIMM 1. [ui/nexitiltixlruxiIikát. (Doweylit, Eisengirnith Amorf.' 
kissé hasonlít az arab mézgához. Sárgás, zöldes, vereses. Zsirfénvü. Törékeny, 
hasad. ív : 2—3'ő Töm : 2-0—2-2. Mt/CM, 11,020, SiOAO (Middleficld. 
oHhPAHD). Néha még Fe Al, C02. — Lángban átlátszóságát elveszti s a széle
ken megolvad. Sósav vegybontja. — Tirol, Fleinis Sorpentinnel. Passau. Balti- 
more, Bare Hills, Pennsilvania,

4S3. GÉNT HIT. Ma</nesia n i/cclh idrosilifxát. (Nikelgimnit). Amorf, fél- 
V'agy cfePPköves felülettel, kéreg. K : 3—4; néha sokkal lágyabb. Töm : 

7Gyantafény. Halavúny almafölcl vagy sárgás. Karca zöldesfcliór. Nem- 
á tlátszó — áttetsző.
„ ^ 2Ni°,2Mg0,3Si0.„6H.,0. — MyO 14*G. NiO 3*0, f/o0 19 0, 6Y02 35*3, 
lU'OO*-, Crt00*2 (Texas, Gknth). Néha Al. Lángban fekete lesz, de nem olvad 
meg. Boraxxal ibolyaszinü gyöngyöt ad a küllángban, mely a bellángban szürke 
lesz (Nikel). Sósav vegybontja, kocsonya kiválás nélkül. — Texas, Laneaster 
Co. vékony kéreg Ckromiten; Webster .fackson Co. Chromittal, Serpentinben. 
Laké Superior Michipicoten. Spanyolhon Chromittal Talkpalában. Svájc, 
Saasthal.

Böttisit (Breithaupt) Voigtlaiul Röttis. Nicklphospliáttal együtt találtatik,. 
valószínűleg ide tartozik.

4S3A. Garnierit. (Numeit). Amorf. Lágy, morzsolható. Töm : 2*3—2*8. 
Almazöld, zöldesfehér. Készben fog; néha nyelvhez tapad. H..(Ni Mg)SiOa-f- 
H,0. — SiO..35*45, Xi0245*15, MyO2*47, H. 015-55, AUOv Fe£>j0*50.

Noiuuea, New Caledonia, Cliromit és Steatittal Serpentin erekben. A nikel- 
termelés igen fontos ásványa; évenkint vagy 1000 tonna jön a kereskedésbe^ 
Hasonló telepet említenek Spanyolországban (Malaga). Oregon.

De Saulesit. Hidrosilikát, Nickel és Zinkkel (Chloantit és Nikel arse- 
náttal). Amorf. Sárgászöld. Piros Flnoritban találtatik mint ürtöltelék. 670«31*62T 
NiO 38*22, ZnO 4-00, FeO 2*03, CaO 0-70. MgO 0*42, ILO 1G*58, AxjX, 4:77.— 
N. J. Franklin Fumace (Trotter bánya).

Pimelit. (Griiue Chrisopraserde fv. Kosemutz]). Vaskos vagy földes. Keni: 
2-5. Töm: 1*44—1 *40. Almazöld. — 670,35-00, H/,On5*00, 7'*2034*5S, A7Ö15-C3, 
MgO1*25, Őrt00.42, 0,038" 12. — F. e. nem olvad. Gyöngyökkel Ni hatás. Sav 
felbontja. Szilézia és egyebütt.

Alipit. (Pimelit. Schmidt). Almazöld. Kémiai összetétele más mint a meg
előző Pimelité. 670,54-63, H/,030-30, NiO 32*33, FeO P13, .1///O5-S0, OrtOO-lü,. 
//,0 5*23 (Schmidt) Szilézia.

484. STEA1TT. MagnesiahülrosilikáL (Zsírkő, Szalonnakö, 
Talk, Speckstein, Topfstein, Potstone, Soapstone, Lapis ollaris, Piral- 
lolit részben, líensselaerit. Lombos vagy Monoklin; igen ritkán apró 
hatszögü Oszlopok és táblák; rendesen vaskos, leveles, szálas, pikke
lyes, csaknem tömött. Igen jól hasad oP irányban. Kissé átlátszó — 
gyengén áttetsző. K : í—1*5; faragható; vékony levelekben hajlé
kony. Töm : 2*7—2*8. Gyöngyfény. Zöld, fehéres, néha szürkés, bar
nás. Tapintata sikamlós. Karca rendesen fehér; a sötétzöldnél világo
sabb mint a darab színe.

Az optikai tengelyek a nagyátlós főmetszetbe esnek, s a főtengely a 
neqatio bissektrix. A disperzio igen gyenge q>v. — A pleochroizmus a mikro- 
skop alatt nem vehető ki, éppen úgy nem az eluyeletés, mi által a Steatitot a 
Chloritféle ásványoktól gyakran sikerül megkülömbüztetni.
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H = H,0,3Mg0,4Si0.,. — M/OJ32-0, E0 4-Í), Si09 60*8, H/,
FcOO'OV (Sz. Gotfchard, Schkkrkr). — A Fazékkő keverék Stoatit Chlo- 

rit Asbostből sat. — F. e. színét veszti,' de szélein is csak alig olvad 
meg. Savak nem hatnak reá, kivéve a Renssclaeritet, melyet erős kénsav 
vegybont.

Némely félesége, mint Stcalit, Talk, Fazékkő (Topfsteiu) egész fekveteket 
képeznek kristályos kőzetben. Gyakran vau társulva Serpentinnel, Stcatit- vagy 

• Chloritpalával, s* benőve találni Breunnerit, Dolomit, Turmajin, Mngnetit és 
Aktinolit kristályokat, valamint Asbestet. — Selmec, Igló. Urvölgy, Kapuik, 
Magurka, Rodua, Rézbánya. Oravica, Szászka; Tirol (Zillerthal); Ausztria (Glogg- 
nitz); Stiria; Chamouni (Piemont); Cbina.

JPscudoiíiorJia: felette sok pseudomorf kristálynál képezi az anyagot; leg
közönségesebben találni a következő ásványok alakjában: Piroxen. Amfibol, 
Csillám. Skapolit, Spinell, Enstatit (rostos). A magnesia-ásványok azok, melyek 
elváltozása következtében a Stcatit képződik; inig azok. melyekben Mg nincs, 
gyakran Piuitfélc pseudomorfákká változnak át. Vannak továbbá steatitcs pseu- 
domorfák. Quarc, Dolomit, Topáz. Cbiastolit, Staurolit, Kianit, Gránát, Idokras, 
Chrisolit, Gchlenit alakjában (2IS, 244), 250, 251 1.).

Talkpalákat tuzcllenes tégláuak, kifúrva vízvezető csöveknek (Ame
rikában) — porát gépkenőcsnek s kendőzök készítésében használják. — Igen 

•elterjedt.
435. SEPIOLIT. Magnmahidrosilikdt. (Tajték, Meerschaum). Vaskos, 

földes. Tapintata kissé sikamlós. Tör : valamennyire kagylós vagy földes. — 
K : 2—2*5; körömmel be lehet nyomni. Töm : 2. Szürkés, fehér, sárgás, vereses. 
Nyelvhez tapad. — Kalapácscsal ütve meglepőlcg szívós.

HjMg.SioOjy vagy 2Mg0,3Si0.J,2H.J0. — MffOQ&% llfi> 9*6, Si02 00 -1, 
2v(7O*09, (Jf).X'7, J/./),,0T (Kis-Azsía, Scukkrer). Néha még Ca K. — F. e. 
összezsugorodik, csak szélein olvad meg. Sósav vegybontja kocsonya kiválással. 
Kobaltoldattal megcsöppentve s izzítva piros lesz.

Morvaország (Ilrubschitz); Kis-—zsia (Kilcsik szolgáltatja a legnagyobb 
mennyiséget). Itt MgC03 vegybomlásából ered, mi Serpeutinben vau beágyazva, 
a környező hegységben; maguk a Sepiolit-darabok alluviál törmelék kőzetben 
találtatnak. Bosznia; Spanyolhon. Marokkó. —Használják pipáknak; a marok
kóit szappan gyanánt Algériában (Pierre de savon de Maroc) sat.

486. KONARLT. A7keltinihid/nsilikdt IPhosp/uorsaveid. (Röttisit) Hexagouos*? 
Apró szemek s kristályok, melyek egyik átló irányában jól hasadnak, s alakilag 
úgy tetszik mintha a 597. Vivianithoz közel állanának. K : 2*5—M. T : 2*4-5—2*61, 
Sárgás, pisztác — öli vázold. Üvegfény, hasadáson gyöugvfény. Karca csízzöld.

H,Ni..Si30lo vagv 2H..0,2Ni0.;.3Si0... — A7035S, ALÓ fi6, HfiU'l, 
.S/7U3-6, l<ej)a0*8, CoOQ-ö/Pfifil, As/f.,0*S, SÍK. — Szászhon Röttis.

SPADAIT. Matpicsia/tidrosilikdt. Vaskos, amorf. K : 2*4. Gyengo 
gyöngy-üvegféuy. Áttetsző. Húsveres. Karc fehér.

H..Mg:Si,OlR + 3H,0 vagy 5Mg0,6Si0,,4H,0. — MgO 50*6. li.fi 11*3, 
N/().J5(i*0l, Jllfi30’6, 703(70*6. — Zárt üvegcsőben sok vizet ad és fekoto lesz. 
Lángban üveges zománccá olvad. Erős sósav felolvasztja, a kovasav mint kocsonya 
válik ki. — Róma Capo di Bovo leucitlávábau, hol az űrt tölti ki a Wollastouit 
kristályok között.

487.

/

488. SAPONIT. MxigneúatinihidroMkát. (Piotiu, Thalit, Stcatit Corn- 
*\vallból). Vaskos, lágy, kiszáradva törékony. Feliér, sárgás, kékes, vereses; a 
nyelvhez nem tapad. T : 2*21—2*30. MgO'H'i, Alfi$9*3, Hfil&Q, SiOfiy'0, 
Fcfiz 1*0, Kfi0*7. (Cornwall, Klaproth). Némelyikben még Na. — Láugban 
fekete lesz, s csak a széleken olvad meg. Kénsav vegybontja. N.-Havon köze
lében datolitgeodábau. Cornwall. Serpeutinben. Lakó Superior Trapbau.
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489. SELADONIT. (Celadouit.) I askálihidrosilikdt. (Zöldföld részben)-
Földes, pikkelyes gumó, vagy ürtöltelék eruptív kőzetekben. Lágy. Sötét olaj- 
zöld. almazöld. Tapintat többé kevesebbé zsíros. — 2S, 7\.,OlO, TlnO G.
MffOSt. SUKpX (Mt. Baldo, Klaproth). — Verona mellett" Mt. Baldo. A veronai 
zöldföldet festéknek használják.

490. GLAUKONIT. I astiwlcdlihidrusilikát. (Zöldföld részben). Amorf, 
hasonlít földes Chlorithoz. Eruptív közét, űrjében; vagy üledékes kőzetben mint 
lazán szemcsés tömeg. K : 2. Töm : 2*2—2*4. Fénye csekély vagy csak csillámló. 
Olivazöld, feketészöld, sárgás-szürkészöld. Nemátlátszó. — I'c'020'7, AL097*2, 
7ú06*2, Art«Ol*9, J/V/(75*9, H»OG94*, Si(\b 1*2. (Mt. Baldo, Dklkssk). Keverek a 
legtöbb esetben. — Lángban könnyen megolvad sötét mágneses üveggé. Némely 
féleségét sósav tökéletesen v egy bontja, mást alig támad meg. Igen gyakori a 
Krétacsoport «green sand» rétegekben, abban a kőzetnek olykor 75—90% teszi. 
Olykor kövületek magvát is képezi. Silurban is előfordul; de mostkori llhizo- 
podák liéjjában és Koraitok törmelékében is találták a mély tengerben.

491. PHOL’IDOLIT. Apró kristályos pikkelyek. Jól hasad egy irányban. 
Töm : 2*408. — Zsír-gyöngyfény. Szürkéssárga a ráeső fényben; csaknem szín
telen a mikroskop alatt. Optikailag kéttengelyű, negatív. — Megközelítőleg 
5H..0.K.0.12(Fe.Mg)0.AL0r.13 SiO„. — Si(\ 49-78, ALOn G-31, FeO 4*08, 
MliOO'l'd, J///027*94, KJ)5*93, IIJ75*49. Taberg, AVermland, Svédhon, Gránát 
és Diopsiddal.

IV. Kaolinszakasz. (492—500.)
492. KAOLINIT. Tiwhidmsilikát. (Xakrit, Pholerit részben, Steinmark. 

részben, Lithomarga részben, Porcellánföld, Térré á foulon részben). Monoklin, 
a : b: c=0*574S : 1 : 1 •5997; /?=83° 11'. Kristályos tömeg; az egyes levelek lom
bok, romboidok vagy hexagonok; földes. Igen jól hasad oP szerint. K : 2—2*5. 
Töm : 2*0—2*03. Hasadáslapon gyöngyfény, a tömeg gyöngyfényű-földes. Fehér, 
szürkés, sárgás, néha barnás, kékes, verescs. A levél átlátszó — áttetsző. Haj
lékony. Bemlesen fog és képlékeny. Optikailag kéttengelyű, negatív. Disperzio- 
gyenge.

2H,0, ALÓ.., 2SÍO.,. — Ai/K37-9, 77/M5-0, SiOM'h CaO0*9. (Szászka, 
fehér, HaŰer). F. e. nem olvad. Savban nem olvad. Kobaltoldattal izzítva kék 
lesz. — A kristályos földpátközetekben gyakori, mint a Földpát és a földpát- 
féle ásványok (Scapolit, Leucit sat.) vegybomlási terménye. — Krassó megye 
Szászka, Dognácska, Ung megye Dubriuics ; Beregszász Trachitformácioban; Sel- 
mec, Körmöc, Kapuik. Szászhou Schneeberg. Bajorhon Passau Gránitban. 
Frankhon, Limoges St. Yrieux. Anglia, Cornwall. Cliina. Japán. Használják 
nagyban porcellán készítésre.

Paeudomorjia Földpát, Porcellánpát, Leucit, Beril, 1 opaz után. (249. 1.).
Az Agyag úgy tekinthető, mint Vasoxidércekkel, Quarchomokkal es Cal- 

cittal kevert Kaolin.
Rectorit. Monoklin? A hegyibőrhöz hasonló levél vagy tábla. Tapintata 

mint a szappané. Gyöngyfény. Fehér, néha Fe|Ö.j veresre testi.
Optikailag kéttengelyű. Bxj a hasadásra. HAlSi04 vagy ALO3.2SÍO2. 

H.,0 (110°-nál). - 570,52*72, Alfa30*60, ÍIJ)7*7G, J'rjK,0-25, CaOMo.MgO 
O-Sl, iVa.^02 83, K,OO ^C>. Garland Co. Arkansas Silur Homokkőben eret képez.

Leverrierit. TiwhidrosHilcdt. Vermikulitos halmaz, hasonló llelminthhez. 
Hexagonos oszlopok, tán rombos. Alak és iker mint Csillámnál. Színtelen,baina.

Kern : 1 *5. Töm : 2-3—2-4. Optikailag negatív. Bx_]_oP. 2AL03.51biU, ► 
5H..O. — SiO 49-30, ALOz22-60, FÍ.OaO-34, MnO0-40, C'aDC'80, A///0O*GG, TV ' 
1*30 izz. 17*90. Department de la Loire, Franciaország fekete kőszónpalauan 

• gyakori.
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493. HALLOISIT. Timiiidrorilikát. Amorf agyagféle. K:1—2. Töm:
'd’O—2*20. Néha kissé, gyöngy-viaszfényü, fénytelen. Fehér, szürkés, zöldes, sár
gás, kékes, vereses. Áttetsző — nemátlátszó. Vízben átlátszóbb lesz és súlya 
vagy Vö-el növekszik. Nyelvhez tapad.

HjALSi.A.-f- aq vagy 2H._.0.Al.,0:>.2Si02-f-aq. — ALOa 34*0, II.,0 20’5,
SiOs39*5 (Angleur. Berthikr). Néha Fe, Mg, Ca, Na. K, Mn, Zr. — Lángban 
nem" olvad meg, Co oldattal szép kék lesz. savak vegybontják. Belgium, Lieges 
Angleur (Galapcctit). Bajorhon. Bergnersreuth (Glayerit). Franciaország, Hon
dán (Smrctit). Georgia, íí ising Fawn (Glowccollit), Eifel (Lciizinit). Szibéria, 
Nertschiusk (Nertschinslcit). Franciaország St. Sever (SeveritJ. —Bol egy része 
szintén ide tartozliatik. (Buda, Kis-Gellérthegy, Kocn), Apátkút, Ördögbánya, 
Visegrád m. Tokaj, Selinec (pipa-agyag).

494. NEWTONIT. Bomboederes. Lágy, hasonlít Kaolinhoz. Fehér. Ex- 
tiukcio az apró rorabok átlóinak felel meg. Töm : 2*37. HsAl..Si„Oll-f-a.q vagy 
A1..0n.2Si0...5H .0. — 5/0,38*86, Al.fi, 35*20, llfi 23*09, FefiüCf-21, CaO 0*31. 
M(/0 ny. Sa.fi, Kfií'73. — Schneed’s Creek, Newton Co. Arkansas sötét szürke 
Agyagban gumókat képez.

495. CIMOLIT. TimhidrosiliMt. (Pelikanit, Hunterit, Sphragid, Eliren- 
bergit.) — Amorf, agyag vagy mészféle. Töm : 2-IS—2*30. Zsírfényű, a karca is. 
Fehér, szürkés, vereses. A nyelvhez tapad. — 2A1..0o.9Si0.,.6H..0. — ALOz 
24*2, 7/aOl2*3, 570.02*3, CaOO-S (Bilin, Hauer). Némelyben‘Fe Mg K P.“— 
Lángban előbb szürke, aztán fehér lesz, de nem olvad. — Argentiera sziget. 
Csehország Bilin. Szibéria. India Nagpur Gránitban Ortoklasszal.

496. MONTMOBILLONIT. TimhidrosiliMt, Vaskos agyagféle. Fehér,
szürkés, rózsaszínű és kékes; pisztáczöld. Vízben meglágyul és a nyelvhez leg
nagyobbrészt nem tapad. Fog. Montmorillou Dept. Haute-Vienne. — Alfiz 19*7. 
77,025*6, Sí0.49*4, Fefifi'S, A/V/00*2, CaO 1*5, (Na 70,01*5 (Salvetat). — 1
Cónfolensit világosabb rózsaszínű, Confolons Dept. de Charente. — Scverit és 
Delanouit hasonló, szintén Franciaországból. — Stolpenit agyag Bazaltból Stol- 
pen Csehország: H/,Or22*l, 77.025*8, &'Oa45*9, Ca03*9 (Bammelsberg). — Stcar-
(lillit fehér, sárga, zöld, savban nem olvad. Mint szappan könnyen vágható, 
Franciaország rochollc-i vasútnál Virolet mellett és a Poitiers tűiméinél. —
Sapuliit Franciaország Plombiéres Gránitban, melvböl a hőforrások egyike jön 
ki: 4/30?lS*4, 77.037*0, S/0..40-6, CaSOA3*5, (Na KJfiO^, M<i. (Nickles). — 
Emiit Giant’s Causeway. Töm : 2*0, sárgásveres. Láugbau megfehérszik, de nem 
olvad. — Bazoumq/l'Achi (John) zöldesfehér. Szilézia Kosemütz hasonló, kivéve 
hogy vize kevesebb, csak 14%. — Lithoimuya (Kővelő, Steimnark) Strimbuly 
Erdély, valószínűleg keverék. yl/.,0«21*S, 7/.,017*0, SiOu52*4, .17/04*2, Ca02*5, 
(Ka Najfil'3.

497. PIBOPHILLIT. TimhídrosiliIcát. (Pirauxit, Agalmatolit vagy Pago- 
dit részben). — Monoklin? leveles mint a Talk. Vaskos, palás. Fehér, zöld, 
szürkés, okkersárga. K : 1—2. T : 2*S—2*9. Két optikai tengelyű; a bissoktrix a 
hasadáslapva függélyes. Optikailag negatív.

H.,AliiSi10u vagy H.,0,Al.,0;i,4Si01!. — TLOb'b, AIfi325*S, SiO., 66*1, 
Mr/01*4, CaO0*3 (Spaa, Bammelsberg). Néha Na K Mn Fe. — Láugbau fehér 
lesz s csak nehezen olvad meg a széleken. A sugarosak legyezökint kileveled- 
zenek s térfogatuk sokszorzatára duzzadnak fel. Kénsav részben bontja fel.

A tömött Pirophillit több palás kőzet anyagát képezi. A leveles nem rit
kán a Kianitnak anyakőzete. — Ural (Berezov), Svédhon, Belgium. Braziha. 
E-Amerika N. C. Deep Biver, hol tömött féleségeiből pala-irásszálakat készí
tenek. Brazília (Ouro Preto).

Biharit. Timmapnesiamesc:kálikidrosilikdt. (líézbáuyai Agalmatolit.) Vas
kos szemcsés. K : 2*5. Töm : 2*737. Zsírfény gyöngyfénybe hajolva. Sárgás, zöl-
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(les. barnás. Áttetsző. Sikamlós. Kettős főuytörásű. — AI..OJ 34, Mq(H8-9, 
CuOV2, 7C.OÍ-S, H.04-4. SVLM •?, .Vn (Soltész). — Lángban nem olvad 
a zöld — csak a széleken a sárga féleség. JRézbáuya Fraxiuelbegy szemcsés Ítész
ben hintve (Auguszta akna).

t

Gümbelit. Vékony, kurta rostu ér Agyagpalában. Zöldesfehér. Gyöugv- 
fénylevele hajlékony. 5/0.,50*52, ALO^31*01, 7v,033*00, M//Ol*88, 7C03-1S, 
HA)7*00. (Kobkll).

F. e. hevítve kilevelesedik. Sav nem
L

bántja. Lehet, hogy nem tiszta Pe- 
ropliillit. Nordhalben, Stehen ui. (Ober Frankén). Előfordul mint karbonos nö
vények kö vési tő anyaga is.

Neurolit, mintha a fákinézésű Agaimatolitnak quarcfélesége volna. — 
Si(\50*30. M/aO?32*60, FeO ny. ^01*20, A7/,0, Kjl. — /7,O0*50. (Hunt). 
Stanstead, Proviuce Quebec hol 150' széles réteget képez; néhol szemcsés, 
másutt palás és (juarcfcartalmu. Vékonylemeze selyemfényű; sárga.

498. ALLOPHAN. Aliim inhidrosilikát. (Riemauuit..) Amorf. Vesedéd, 
kéreg, vaskos, hintett; olykor csepköves, s néha csaknem por. Tör : tökéletle
nül kagylós és fényes, néha földes. Iv:3; könnyen törik. Töm : 1*85—1*S9. 
Üveg-,, zsirfény. Világos kék. olykor zöld, barna, sárga, színtelen. Karca színte
len. Áttetsző.

Al,SiO.-f 5H..O. — ALOa32*2. 77,011*3, 5/0.21*9, 65/00*7, 00,3-0, (FcJL. 
ZH«0) Q~2. Gipsz CuO. Néha még MgÓ. FeO. A kék szint előidézi kevés Khri- 
sokolla, a zöldet Malachit, a sárgát vagy barnát Vas. — F. e. színét veszti 
szétesik porrá, a lángot kissé zöldre festi, de nem olvad meg. Savak SiO, ko-, 
csonyát választanak ki.

Valószínűleg valamely timsilikát (Földpát sat.) vegybomlási terménye. 
Gyakran mint vékony értöltelék jön elő réz- s vasérc, sőt Kőszéntelepekben is. — 
Márga-hasadékban. Dognácska, Üj-Moldova, Betlér, F.-Váca, Boica; Salzburg 
(Grossarl); Csehország (Chotina); Morvaország (Bonowetz); Szászhon; Belgium.

499. KOLLHtIT. Ahüninhidrosililcdt. Veséded; kéreg; vaskos. Csillámló. 
Fehér, sárgásfehér, vereses, zöldes. Karc fehér, kissé fénylő. Tapintata sikam
lós, a nyelvhez tapad. K : 1—2. Töm : 2—2*15.— 2Al,03.Si0,.9H„0. —AIJ)A5, 
77,042, 5/0,14 (Selmec, Klaproth). Néha keverve Mészszel. Az összetétel azon
ban változik" a leihelyek szerint. — Lángban nem olvad. Légenysav SiO, ko
csonyát választ ki. Vízbe téve súlya nem lesz nagyobb, sem nem esik szét. — 
Selmec (Traehitban), Hodrics (Sienit ereiben); Szászhou Homokkőben mint ér
töltelék ; Pireneák.

Dillnit, hasonló anyag, a Diaspor anyakőzete Selmecen (Nándortárna).
500. SCHRÖTTERIT. Alumincashidrosilikdt. (Opalin-AUophan). Amorf, 

néha Opál vág}' raézga küllemű. K : 3—3*5. Töm : 1*95—2'05. Világos smaragd
zöld, hagymazöld, zöldesfehér, sárgás, néha baruapettyes. Áttetsző — csaknem 
átlátszó. Tör : laposan kagylós. — 8Al.,0r3Si0.,30H,0. — Al.,On40*3, 7,t’,03~*., 
77,030*2, 5/0.11*9, 00*25, f/LCu) Ol:0 (Stiria, Schrötter). Néha még Mg,
Zn, S03. — Lángban mint az Allophan, de fehér lesz. Sav vegyboutja. Ram- 
melsberg szerint keverék, a melyben tán timoxidhidrát van. Stiria, agyagpft*íl 

■ és szemcsés Mészkő között. Cornwall. E.-Amerika Alabama mint kereg vagy 
csepkő.

Skarbroit, fehér agyagos ásvány hasonló összetételű mint a Schrötterit. 
Homokkőben eret képez. Anglia, Yorkshire.
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Függelék az Agyagokhoz

A következő ásványok földesek, és kétes jellegűek.
Sinopit. (Hausmann.) Kis-Ázsia, Cappadocia. Egykor, mint veres festéket 

használták. Okkerveres, a nyelvhez tapad.
Mklinit. (Glocker.) Bajorlion, Amberg. Hannover. Poroszország, Welirau. 

Szászhon, Robschiitz. Franciaország Vierzon és Pourrain. Sárga okkerféle.
Ochran. (Breituaupt.) Sárga bólnemü. Kém : 1—2. Töm : 2*1—2*5. Ora- 

-vica. — Plinthit téglaveres Irland, Anti im. Kein : 2*75. Töm : 2*312.
Smkctit. Vastii/iJiidrosilikát. (Kallófold, Fuller’s Earth, Creta Fullonum, 

Walkthon, Walkerde, Malthacit). — Agyagféle. Töm : 1*9—2*1. Karca fénylő. 
Feliér. szürke, zöldes, barnás. Nyelvhez nem tapad. Vízben meglágyul.—Fe902 
ÍJ*7, AlJUO’O. 7/.. 021*0, 670..53-0. lhjOl'% 67*00*5, K Na Cl (Riegate, Klap- 
roth). "Összetétele" változik a leihelyek szerint. — A Kallófold közül több való
ságos Kaolinit. — Malthacit Bazaltban jön elő Lausitz; Csehország. Vékony 
lemez vagy pikkelyes, néha vaskos; fehér vagy sárgás. Vékony darab áttetsző.— 
■Sni cetit zöld, Stiria, Cilii. — Lángban a Malthacit nem olvad; Smeetit és Kalló
föld megolvadnak, bizonyosan a hozzá keveredett idegen anyag eszközlése mel
lett. Sósav vegybontja.

PiHodalit. (Thomson.) Lágy rózsaszínű, szappan tapintatu. Irland Bazalt 
Amigdaloidban.

Spuragidit. (Terra Lemnia, Terra Sigillata.) Cimolitféle, de vau benne 
alkali. — .I/20314*5, J/,08-5, SiOM, 7i?2036*Q, A7*203*5, M(j00% 67rO0*2. — 
Sárgás, barnás, szürkés; néha rozsdapettyes. Érdes, a nyelvhez kissé tapad; 
vízzel pépet ad.

Portit. Rombos. Sugaros. Jól hasad (120°) rombos Oszlop szerint. K : 5. 
Töm : 2*4. Üvegfényü. Fehér. Nemátlátszó. — AlJ)fil’h, HJ.H’O, 67025S*J, 
AZV/04*S, CaOi’7, Va200*l, 76,00*1. — Lángban erősen felduzzad és tejfehér 
zománccá megolvad. "Savban "felolvad kocsonya-kiválás mellett. Toskana Gab- 
bro rosso.

Ehrknbergit. Az előbbihez közel áll. Rózsaszínű. Üde állapotban csak
nem kocsonyás, de kiszáradva törik porlik. — .*í/„0315*7, 77..017*1, 670*56*7, 
l\Oa 1*6, A/nOO’S, A/V/01 *3, CV*02*7. (Na Ka)20'3:7. — Trachit repedésekben 
Wölkcnburg Siebeugebirge a kőbányákban.

Tkratolit. Tiinuashidrosilikdt. (Terra miraculosa Saxoniae, Eisenstein- 
mark.) Tán tisztátalan lithomárgaféle a Chomuitzihez hasonló Pholerit. Ivem : 
2—2*5. Töm : 2*49—2*5. Szászhon Zwickau amigdaloidkőzetben, melyet kőszén 
rétegek födnek.

Katlinit. (Jackson.) Veres Agyag, mely tetemes réteget képez Minnesota 
DNy részében. Pipa készítésro használták az Indiánok.

Keffekiut. (Fischer.) Szürke Lithomárga Krímből. Töm: 2*40.
Oravicit. (Brkithaupt 1841.) Vaskos. Hasonlít Halloisithoz de súlya na

gyobb, Kern : 2—2*5. Töm : 2*701. Oravica Kalaminnal. Innét Zn hatást is mutat.
Hverlera. (Forchhammer.) Fehér vagy vereses Agyag. Izlaud Krisuvig. 

SfOa50*99, /l/2037*39, FejD*21*21, A7</019*96, Tii\0*46.
Wolchonskoit. Chromvasmaqíiadatinihidrosilikát. Amorf. Fénytelen, csil

lámló. Kékeszöld, fűzöld. Karc kekes zöld és fénylő. Körömmel fényesíthető. 
Tör : kissé kagylós, a nyelvhez gyengén tapad; nagyon törékeny. Kern : 2—2*5, 
Töm : 2 2—2*3. — O90317*9, 7y20310*4, i%01‘9, ,Í/2036*4, 772Ö21*S, Sith36*0,

Szabó József. Ásványtan, 34
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-Vn2Oa 1*6, Pb K Ca. (Ochansk, Kersten). — Lángban fekete lesz, de nem 
olvad meg. Meleg sósav kocsonyát választ ki és a Cr felét felolvasztja. Szibéria 
Oehansk.

Miloschit. Serbian (Breíthauit). Vaskos, tömött. K : 1*5—2. Töm : 2*131. 
Indigokék, kékeszöld. — H6O34o*0,76023*3, Si(\27*5, C/o033*6, CaO0*3, A/>/O0*2. 
(Rudujak). Lángban nem olvad. Sósav részben felolvasztja. Déli Szerbia 
Rudnjak, telérbeu Quarc és Barnavasérccel; Serpentinbon; Toscana Yolterra.

Seuvynit. Ti m cl írom nia<jnesiahidtm*i HJaít. Vaskos. K:3*o. Töm:2*53. Sma
ragdzöld ; kissé áttetsző. Törés egyenetlen és szálkás; kissé törékeny. — Ah.Or. 
33*2. GV„037*6, d/V/04’5, 77,06*2, &*0.,47*1. — Lángban feliér lesz és a széleken 
szürkésfehér hólyagos üveggé olvad meg. Erős savak csak részben támadják 
meg. Ausztrália, Victoria Heathcotc felső Silurban.

V. Berekesztő szakasz. (501—509.)
501. CEXOSIT. (Kainosit). Rombos vagy monoklin; pseudohexagonos.. 

Csak mint hatoldalu oszlopos kristály töredéke ismeretes. Egy irányban jól 
hasad. Kém : 5*5. Töm : 3*413. Zsírfény. Sárgásbarna. Optikailag kéttengelyű. — 
SiO.,34*63, YnOz37*67, Ce.2 (LaVi)., On nyoma, CaO 15*95, J/j/O 0*03, FcÖ 0*2ö, 
Xa*00*40, CÖ..5-90, 7Z205*2G. — 360. Cancrinithez viszonyban látszik lenni. F. e.. 
nehezen olvad fehér zománccá. Hideg savban nehezen, melegben könnyen fel
olvad C02 fejlődéssel. Hitterö, Norvégia.

502. TIIAUMÁSÍT. Caleiumhidrocarbondtsili/cátsulfát. Négyzetes vagy 
hatszöges. Vaskos, tömött, kristályos. Hasadásnak nyoma. Kern : 3*5. Töm: 1*S77. 
Zsírfény. Fehér. Optikailag egytengelyű, negatív. — CaSi0rCaC0rCaS04. 
15H,OÍ — SiO„9*62, COj6-90, 6’0313*12, 0/027*43, 77,042*16, ALOz0*17, NaM' 
0*18, 76,00*7, 670*13. — F. e. felduzzad, a láugot veresre festi, de nem olvad 
meg. Svédhon, (Areskuta, Jemtland) mint ür és hasadék töltelék.

503. URANOPHAN. Uranmésztiwhidrosüilcát. (Uranotil.) Rombos, opti
kailag. Mikroskopos kristályok, hatoldalú tűk fennőve. A kristályok mézsárgák. 
K : 2—3. Töm : 3*81—3*90. A kisátlós Véglapon gyöngy- egyebütt üvegfény. — 
Ca0.2U0„.2Si0., -f- 6H..0 (Gknth). — C/„0349*8, CaO 4*6, ^/2035*6, 760 14-1, 
670..15-S. d/V/Of-3, A'20l*7. P,Orp*l, BiVf, tib 1*4, Te 0*4, Fe 0*5, Pó0*2, Cu 0*2, 
M// 0*1, S 1*6 (Websky). Szilézia Kupferberg Gránitban. Uranotil Bajor hon Wöl- 
seudorf Quarc űrben Fluoriton Uraninittel.

504. CHRISOCOLLÁ. Bézhidrosilikát. (Kovamalachit, Kovaréz, Kiesel- 
malachit, Kieselkupfer, Kupfergrün, Berggrün, Kupferpecherz, Pechkupfor, As- 
perolit, Demidovit, Hepatinerz). Aprónkristályos; szőllőded, kéreg; vaskos, néha 
opálszerű ; hintett. Tör : kagj'lós, finom szálkás. K : 2—4; rideg. Töm : 2—2*23S. 
Gyenge fényű — fénytelen. Többféle zöld; barna, ha nem tiszta. Karca fohéres. 
Áttetsző — nemátlátszó. Néha kissé faragható.

CuSi03-f 2H,0. SiO*36*54, 67/040*00, 77a020*20, Pk>03l 00, földes 2*10. — 
Zárt üvegcsőben hevítve vizet bocsát és megfeketedik. A lángot zöldre festi, 
fekete lesz, de nem olvad meg; phosphorsóval zöld gyöngyöt ad. Sósav vegy- 
bontja, kocsonya kiválasztás nélkül (338. 1.).

Rézbányákban, különösen a telérek felső részében igen gyakori. Libot- 
bánya, Betlér; Dognácska, Szászka, Moldova, Oravica, Rézbánya; Tirol (Fal- 
kenstein, Schwatz); Szászlion ; Bajorhon ; Szibéria.

Fseudoniorfia: Azurit, Libotenit, Cerussit, Labradorit alakjában isme
retes. (249., 250. 1.)
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505. CHLOROPAL. I'axhidrorilikát, néha van benne A1„0;,. — Vaskos; 
opálki nézés íi; földes. Tör: kagylós, szálkás. IC: 2*5—í*5, törékeny. Töm: 1 *72—1*87. 
Többféle zöld. Általános formula tán HiJFeí,Si;,0lu -f- 2H..0, vagy Fe.,Or3SiO.,. 
5H.0. C/iloro/HÍl — Uiif/rdrit (Glocker) CJngvárnál néha Opállal fordul elő. — 
FcO20*8, Alj).. nincs, //„OJ9*7, SiOJU'l, (JaO 1*7. (ITauku). Munkács Sztára 
Mózesfalu is lellielyek. — Nontronit szalmasárga vagy zöldes, tapintata zsíros, 
tartalmaz kevés AljX, (3*0%) és A/J/O (2*1 u/o). Franciaország Non trón Dept. 
Dordogne. — Pin/juit olajzöld, igen lágy; nyelvhez nem tapad. Szászhon Wol- 
keustein. — 1‘e.ttbol máj barna. Töm : 2*219. Halsbrüeke Freibcrg mellett. — 
Gramcnit fűzőid rostos, pelyhes. Siebengebirge Menzenberg. K : J. Töm : 1. — 
/*c./A525* f, Al.jOjrS, 7/„Ó23*3, SiO.,3S*3, Mf/Ó0’7, KjllA, Ca Mn. (Bergeman.v).

F. c. Megfeketedik, mágneses lesz, de nem olvad meg. Gyöngyökkel Fe 
hatás (338. 1.). IIC1 sav a Chloropált csak részben bontja fel.

Glasurit, Protonontronit. Elégtelenül ismert liidrosilikátok a Limburgit 
mandula űrjeiben Kaiserstuhl (Sasbach). Glasurit barnasárga, keverve CaCOn-tal, 
rétegekben vonja he az űr falát. Protonontrunit zöld, és az űrt egészen tölti ki. 
Éhez is van CaCO,. keveredve.

Antosiderit, 017. Kakoxenhez hasonlít. Rostos pamatot vagy tollas idomú 
virágot utánoz. Selyemfény. Okkersárga, barnás, szürkés, ritkán fehér. Kern : 
0*5. Töm : 3. — 2Fe,0:;.9Si0,.2H,0. — SiO., G0*0S, Ft\.G. 31*99, llfl 3*59. — 
F. e. veresbarna aztán fekete lesz, végre nehézen megolvad mágneses salakká. 
ITC1 sav felbontja. Antouio Poréira, Minas Geraes, Brazília, Magnetittal.

506. HISINGBRIT. Vashidrosilikát. (Degeröit, Skotiolit.) Amorf, vaskos 
nem hasad. K : 3. Töm : 2*5—3*0. Fekete, barnásfekete. Karca sárgásbarna. Tö
rés kagylós. — K\.On31*7, Fc017'b; #.,011*5, SiO,33*0, Ca02*5, .U//O0-1 (Rid- 
darhittau, Rammelsbkrg). Néha még Al Mn. — Láugbau nehezen olvad meg 
fekete mágneses salakká. Sósav könnyen vegybontja kocsonya-kiválás nélkül. — 
Riddarhittau rézbányában Pirittel veséded tömegben, mint elváltozási termény. — 
lJc/jeröit. Töm : 2*5, fcketészöld, Finlaud Degerö ezíistbáuyábau. — Skotiolit 
feketészöld, Mg tartalma nagyobb, IL.0 tartalma kisebb mint Hisiugerité; Fiu- 
land Orijiirfvi, Svédhon Lángban.

Gillingit. Vashidrosilikát néha Al M/f vat/y Ca-mal. (Thraulit.) Amorf. 
Vaskos. K : 3. T : 3*015. Csillámló, fénytelen. Töréslap földes. Fekete, feketés. — 
I cJtJ) 1*5, H/>11*7, SiO^27*5, AL.OJyh, MnJ\0*7 (Gillinge, Hisixger). — Láng
ban könnyen megolvad fekete mágneses salakká. Sósav vegybontja. — Svéd
hon Södermanland Gillinge-báuya. — Thraulith Bajorhon Bodenmais, Vivianittal.

JoUit. Timvawiagncsiahidrosilikdt. Vaskos, amorf. K : 3. Töm : 2*6. Gyenge 
zsírfény. Sötétbarna; vékony szálka zöldbarnásvercs színnel átlátszó. Durva 
pora hagymazöld, a finom szürkészöld. Törés kissé kagylós, szálkás. Vékony 
szálkán kettős fénytörés vehető ki. — AlJÜJTrl, FcGiirG, MgOG'G, H,013*1, 
Si0,35*5 (Kobell). — Lángban felduzzad, s csak a széleken olvad meg fekete 
tömeggé, mely nem, vagy csak alig mágneses. Sósav könnyen vegybontja, a 
kovasav mint kocsonya válik ki. — Bajorhon Bodenmais; Pirit, Vivianit, Cor- 
dierittel.

Melanosi dérit. Amorf; tömött. Kern : 1*5. Töm: 3*391. Üvegfény, kissé 
zsírfényho hajolva. Vereses fekete. Karca barnás, téglavercs. Ha homogén, akkor 
bázos vashidrosilikát. — SiO,7*12, FeJ)<J~yl3, Alj\ 1*31, Hjri’GS. — F. e. 
mágneses tömeggé olvad. HCf savval Kocsonyás lesz. Mineral Hill. Delaware 
Co. Pennsilvania.

Avasit (Krenner). Vashidrosilikát. Vaskos. Triplitnek (Eisen-Pecherz) 
tartották. Fekete, vékony, vörösen áttetsző lemezek; törése kagylós; üvegféuyü. 
Kern : 3*5. Töm : 3*33. 5(Fe.,0s).2Si0.í.9H.,0 (Loczka). (Thraulit és Melanoside- 
rit vegyi összetételéhez közel áll). Ecetsav a Fe tartalmat kivonja, és a SiOt 
víztiszta üvegrészekben marad vissza. Avasvölgy, Szatmár megye a Limonit 
telepben.

3-1*
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507. BEMENTIT. Mn hidrosilikát. Sugaros halmaz. Hasonlít nemeiv 
197. Pirophillithez. Igen jól hasad. Szövete csillámos. Lágy. Gyöngyféuyű. Szür
késsárga. Töm : 2*9S1. Megközelítőleg. 2MnSiOrH..O. — 670.,39*00, á7?iO„42 12 
FcO (3’75), ZnO 2*S6, .17//0 3*S3, IL,0 S*44. F. e. könnyen olvad fekete üveggé. 
HC1 savban felolvad kocsonyásodás nélkül. Franklin Furuace. N. J. Caleíttal 
a zinkbáuyábau.

508. KABIOPILIT. (Cariopilit) Mn hidrosilikát, Vaskos, csepköves, 
szölöded; sugarosan rostos. Keni : 3—3*5, Töm : 2*83—2*91. Barna, kettőstörésc 
gyenge. Közel 3Mn0.3Si0(.3H.0. — SiOn 3010, MnO 40*4-6, MgO 4*80, CaO 
0*2S, ELŐ9*Sl, PbOQ'37, i*\,0^1*33, ALŰfi-Bo. Alk. 0-20. 670-09. Pajsberg, 
Wermlaud, Svédhon, kristályos Termésólom, Sarkiuit és Braudtittal.

509. NEOTOKIT. Vasnumf/ánmagnesiahidrosilikát. (Neotoeit.) Amorf. 
K : 3—4. Töm : 2*64—2*$. Fénytelen, néha gyenge fém fény. Fekete, sötétbarna, 
májbarna. Karca sötétbarna, fekete. Nemátlátszó. — 7'1,2Ö3 10-9, FcO 13*9. 
J/?i020*5, AZ//02*4, //..Ol5*7. 670235*7. CaOO'b (Neotokit, Nordenskiöld) . Néha 
Al. — A Bhodonit folebb oxidációjából eredő hidrát gyanánt tekiuthetö. — 
Lángban némelyik nehezen, más nem olvad. Boraxxal Fe és Mn hatás. Neotokit 
Svédliou Gestriklaud; Finland Ingoa. — Sírotokéit Svédhou, Paisberg Rliodo- 
uittal. — Wittingit Finland Wittiugi, Dalecarlia.

Penwithit. Vaskos, kagylós; törékeny. Keni : 3*5. Töm : 2*49. Üvegfény. 
Gyantasárga, veresbarna. Áttetsző. MnSiOn-f 2H..0. — j$í‘0236*40, .1/?í037*62, 
7^02*52, H2O21*S0, Mn(X ny. O2030*30 Cu ny. F. c. nehezen olvad. Penwith, 
Cornwall; Quarc és Rhodochrosittai.

Függelék a hidrosilikátokhoz (betűrendben).

ALLOPIHT. Magnesiatimvashidrosilikát. Sűrű mikrokristályos tömeg, 
töréslapon fénytelen, de kézzel simítva könnyen kap zsírfényt. Töm : 2*641. 
Halavány szürkészöld. 468A. Pseudophit küllemű; Serpeutiutöl csekélyebb 
keménysége által különbözik. — 2(AL0s,Si0„) -f- 3(3MgO,SiO„). — .1///035.5, 
^t/20321*9, jFfe2032*1, ('r/h0*S, H..O±9." SiO..36*2 (Webset). Szilézia Langen- 
bielau; Reichenstein.

ANTILLIT. Vaskos, kristályos, apró réznemü lemezek rostos hasadással. 
Kern : 3*5—4. Töm : 2*52. Sötét zöldesbarna.

670,39*30;. MuQSe-l2, Fe06-70, H.,016*79, (CV*803, CaO, 76,0). Meteorit
ben (Shepard). Összetételre nézve Serpentinhez vagy Deweylithez közeledik.

AQUACREPTIT. Vaskos, sokszögű törmelék, lapos vagy homorú felület
tel. K : 2*5. Töm : 2*05—2*08. Fénye csekély. Sárgásbarna. Karca narancssárga. 
Törékeny. Nyelvhez tapad; vízben szétesik. — .1/V/OJ7/6, 7,<?013*3. 77.,O23*0, 
Si0241*0, Al<,Oz4*0. Sósav vegybontja. Westchester Pa. Ér Serpentinben.

ARKTOLIT (Biom strand). Kistályos Mészben görbe lemezek, melyek 
néha prizmás szögeket 54—56° mutatnak. Kern : 5. Töm : 3*03. — Színtelen, 
vagy sárgás, zöldes. H,0(Ca.Mg)0.Al.,03.3Si0.,. — SiO,3 41*93. -7Y08 0*38,
Alo0z23*55, Fe/X 1*24, 'Ca013*28, M<jÖ\0*30, iV«20 1*7.3, KJ)0*79. 77a03-5i. 
Hovitliolm, Spitzbergen mellett.

BALVRAIDIT. Szemcsés. Pirosbarna. Kern : 6. Töm : 2.91. A bania 
féleség SiOMrOb, .4667,20*11, 7ö?„On2*52, 37rcOO*79, Mf/OS-30, 6T«013*47, •W'2’'?’ 
76,01*36. H, 04*71. F. e. megolvad duzzadva hólyagos kékes üveggé. Balvraiü, 
SÉotia.

BARETTIT. Gömbös sugaros rostos halmaz. Kern : 2*5. Tóm : 2*5. Alma- 
zöld. Tapintata szappanos. £*'0.,30*96, .4/aOnl*59, Fc07'\7% 0#033*67, 37// »
0029*11, 7í2O1*20, S03 és P8Or>6*34. Travei-salla, Ivrea.
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BIIRECK1T. (Vreckit). Aprón szemcsés, pikkelyes; lágy, morzsolható. 
670-34-92, Al/)z7*10, 7'*,Oa12-71, 7*02-11, MwOO-41, CV?0160S, M7/08-26, 
7/.,Öl7*77. síik.” uy. HC1 savban felolvad. Sienit Gránitban Ben Bhreek. Tonguc 
mellett, Skotia: a Quarc kristályokon, melyeket mint almazöld kéreg bevonja.

BRAVAISIT. Vékony réteg vagy palás rostos tömeg. Tapintata sikamlós. 
Ha nedves, tész.tánemü. Kein : 1—2. Töm : 2—6. Szürkés, zöldes. Optikailag—. 
Kettős fénytörése erős (2E=40°). Extinkcio egyközös. 5/0,51*4, -4/,0318*9, Fe.,Oz 
4-0, C«02*0, MV/03’3, 77,06-5. 77,013-3. F. c. könnyen olvad fehér üveggé. 
Sav részben támadja meg. Noyant, Allier Dept. Franciaország, bitumenes Fa
lában, és Szénben.

CIíONIKRIT. Magnesiamésztiwkidroxilikdt. Vaskos, szemcsés, tömött. 
K : 2*5—3. Töm : 2*91. Gyenge selyemfény, csillámló vagy fénytelen. Feliér, 
néha sárgás szürkés pettyekkel; halaváuy zöldeskék. — .17/022*5, CaO\2*6, 
AL0917'U 77,09-0, 5/0,35*0, 7*01*4 (Kobkll). Úgy tekinthető mint Calcium- 
pirosklerit. — Lángban "duzzadva elég könnyen megolvad szürkés üveggé. Só
sav vegybontja, a SiO., mint por válik ki. — Chonikrit csak vaskos fehér s 
Pirosklcritlal együtt Serpentinben eret képez Elba. Groth szerint felbomlott 
Földpát keverve Diallagittal.

DAVREÜX1T. Asbesthez hasonlít. Vékony lemezek, tűs kristályoknak 
látszanak. Extinkcio parallel. Hasadás haránt. Fehér, lnisveres. Gvöngyfény. 
5/0,55-94, AIJ\33*59, Ma05*35, Mr/01 "10, 77,04*19, 7*,03 v. FeO nyom. Sav 
gyengén támadja meg. Quarc érben az Ardenni Palákban, Ottré, Belgium.

DEKMAT1N. Veséded csepköves, kéreg Serpentinen és Calciton. Sö
tét — világoszöld, májbarna. Karca sárgásszürke; zsírfény; széleken jól áttetsző. 
R : 3. Töm : 2*1. Tör : kagylós; tapintat zsíros, nvelvhez nem tapad. — MqO 
23-7, 7*011-3 r/70.., 00,725-2, SiO.,35*8, Ai,030:4, Mw02-2, OaOOS, iVu,0C>*5. 
Néha S03. — Lángban szétreped, fekete lesz, de alig olvad. Szászhon Wald- 
lieim Serpentinbeu.

DUPOllTHIT. Rostos tömeg Serpeutin repedésekben. Kern : 2. Töm 2*78. 
Selyemfény. Zöldes, barnásszürke. Rostja hajlékony mint Asbest. — 5/0,49*21, 
Al20927*26, 7*06*20. MV/Oll-14, OaOO;39, Au,00*49, 77,03-90. 77,0 hidrosko- 
pos Ő-G8. Hevítésnél a víznek tán fele elmegy. Duporth. Cornwall.

EPIíESIT. A Komiul elváltozási terméke Fibrolitba, aztán Muskovitba, 
megmaradván több kevesebb az eredeti anyagból. Epliesus mellett Gumuch- 
Dagh, a Smirgel lelhelyén. Lcsleijit hasonló. Uuionville Penusilvania.

GIN ILSIT. Vaskos. Szürkéssárga. Töm: 3*404. — 8(Ca, Mg)0.2(Fe. 
Al),0r>.7Si0,.4H,0. — 5/0.38-75, yl/,0,4*83, 7*,031G*32, Mr/0 9-4S, C«0 26-52, 
77,03-73. F. e. szélein olvad csak sötét üveggé. Ginilisalp, Grisons, Svájc.

GROPP1T. Tiniinaqncaiainészvaskálihidrusilikdt. Kristályos egy irányban 
jól hasad, más kettőben kevésbbé. K : 2*5. Töm : 2*73. Vékony szálka áttetsző. 
Rózsaveres — barnaveres. Törése szálkás — ^I/..0322*5, MgO 12*8, 0a04*5, 
7*, 0,3*0, 77,05*2, AV/,00-2, 77,07*2, 5/0,45*0. — Lángban fehér lesz és csak 
a széleken mutatkozik nyoma az olvadásnak. Borax könnyen felolvasztja. Svéd
hon Gropptrop Mészkő űrjében.

niDROSILICIT. Amorf, vagy kéreg Palagouia és Aci Castello, Siciliá- 
ban. 5/0,44*90, Jl/pO4*C0, Ca033*32, .V«202-ll, 77,01-80, 77,013-21 = 100.

LEIDYIT. Fe Mq Ca Al hidrosilikát. Kéreg, pikkelyes, selyemfényű; 
csepköves. K : 1—2. Zsírfény. Zöld, kék. Gránát Zoisit és Quarccal Delaware 
Penusilvania.
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LELIvOTIL. Mg Ca 7v Al hidrosilikát. Szabálytalanul csoportúit 
tok Serpentmen. Selyemfény. Zöld. Reichenstein Szilézia.ír 1*08-

LILLIT. 1 aAiidnmlikdt. (Reuss). — Csehország Przibram Piriitől, látszó
lag.annak vegyboinlási terménye. K : 2. Töm : 3*04-3. Földes, mint 44)0. Glaukonit. 
Feketes zöld. — (Fc.,0^ FcO)54*9, 77,010*2, 870.32*1., CV<C031*Í). FeSJM.

MELOPSIT. (Breithaupt). Áttetsző, iehér sárgás. Szürkés vagy zöldes. 
Hasonlít az alma belsejéhez. Alkatrésze Si0.„Al.,0„, kevés Mg, Fc, ammonos 
víz es bitumen.

NAESUM11. Ca Al híilivbilikat. Krétafehér Svédhonból (Naesum), hol 
Attakolit phosphát- ásvánnyal keverve fordul elő.

NEFEDIEFFIT. Magn&siatiwhirfrosiIikát. Amorf, hasonlít Lithomárgá- 
hoz (kövelő). K:l*5 Töm : 2*335. Törése kagylós. Fehér, rózsaszínű. Nem 
átlátszó, szélen áttetsző, tapintata zsíros. —H,MgAl..Si-On (?) Savban alig olvad 
fel (Pusirewsky). Mészkőben Fluorittal. Szibéria Nertsínsk.

NEOLIT. Magn esi a vastimhidrosffikd t. Selyemfényű rostok csillagosán 
csoportúivá; vaskos. Földes. Zöld. K: 1—2. T : 2*77 (megszárítva).—Mg03í*2, 
1'eUo'l. AL037*3, 77,04*0. Si0,52*2. MnO 0*8, CaO 0*2. Hozzá keveredve 
néha Zn Cu sat. Utólagos képződmény az arcndali vasbányákban; málló Bazalt 
űrjeiben, Eisenach.

NIGRESCIT. Amorf gömbök Bazaltban Dietesheim Maiua völgy. Tö
rése egyenetlen szálkás. K : 2. Töm : 2*845. Üdén almazöld, a légen szürke — 
tekete lesz. Nemátlátszó, földes. Kiszáradva oly könnyű mint Wad. HV'.-u 
higroskopos vizet veszt. — 77,06*2, CaO2*5, ‘.1///018*!, MnOO'% 7v015*7. 
Al..0^5*1, 570,52*2. (HorxsteinI) Tán Mg Fe Angit vagy Amfibol elváltozasi 
terméke.

PELHAMIN. Serpentines anyag (elváltozott Asbest), mi szabálytalan 
ereket képez az asbestbányában Pelham Mass.; hasonlít fekete Serpeutinhez. 
Sötét zöldes szürke. K : 5 ‘ Töm : 2*9—3*2. F. e. nem olvad. 570.38*40. AIJ\2*S0, 
7*b015*52, MgO(39*S8). 77,03*40=100 00.

PEESBEBG1T, Nephelit elváltozásából eredő veres vagy szürkészöld 
lapos kristályok Granulitban Persberg, Svédhon. 87O„41*20, ( Al Fcy.,03 27*50, 
(Mg CajO18*22, 77,013*08=100.

PICROFLUIT. Amorf. Zsírfény, fénytelen. Fehér, sárgás, kékes. K: 2*5. 
Töm: 2*74. — 570 29*0. FeOl'o, MnOO-7, MgOZS'7. Ca022*7,77aUS*9,FllA — 
Valószinűleg keveréke Fluoritnak valami Magnesiasilikáttal. Lángban duzzadva 
könnyen megolvad; kénsavval SiF, fejlődik. Finland Lupikko Chalkopirit 
és Sphalerittel,

PIKROSMIN. Mágnestahidrosilikdt. — A mit Haiijingi;a ezen néven 
leírt, pseudomorfia és így ezen faj nem válik be. A legtöbb Pikrosmin 
egyéb mint Serpeutin. Az eredeti Pikrosmin lelholye Csehország (Pressnitz), 
hol az a vasbányában Magnetittel fordul elő; úgy szintén Tirol Greiuor (Talk- 
és Chloritpalában); Szászhon Waldheim (Mészkőben); Svájc Zcrmatt.

PIHLIT. Fehér csilláraos ásvány, melynek közel az az 
a pseudomorfa Cimatolité és tán nem egyéb mint Csilláin és Földpát mckanikai 
keveréke (lásd 327 Spodumen). Gránitban Brottstad, Svédhon.

PILINIT. Igen apró prizmás kristályok, rombos metszettel (120° és 60°). 
nemezalaku szövedékben ; a tűk esetleg hajoltak. Hasonlít Asbcst-hez. Igen iól 
hasad a bázis szerint, az oszlop szerint jól. Töm : 2*263. Selyemfény. Színtelen, 
fehér. 870,55.70, <M/7v),Oa 18*64, CaO 10*51, 77,0 (1*18), 7/$4*97; ezen kívül 
kevés Mg Na K. F. e. duzzadva könnyen olvad szivacsos anyaggá, savban hevítve 
sem olvad. Gránit űrben Quarc Epidot Stilbittel Storegan, Szilézia.

van

nem

összetétele a mi
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FJI.OLIT. Hegyi parafafélc anyag. Fehér, szürke, Skotia, különféle helyen. 
Szemcsés Mészben, Gránitban, Homokkőben és Palában ereket képez.

POLIHID1UT. Amorf. K : 2—3. Töm : 2-095—2*142. Májbarna. Platikkk 
szerint tartalmaz SiO.,, Fc..O:v FcO, kevés ALÓ3, MnO és még 29*02 IIJh Sósav 
vegybontja. Szászhon Breítenbrum Sz. Kristóf.

PIKNOTROP, elváltozási termék, Serpeutinféle. AValdheim, Szászhon.
PIROIDESIN. Meteori tban előforduló Serpentinféle anyag. De Regia, 

Cuba (Surpabd).
QÜINCIT (Bebthier) világos karmazsinpiros anyag elhintve Mészkőben, 

Quiucy Franciaország. A/V/019, H„0 17, SiO.Jjl, FcO 8. Erős IiCl sav felolvasztja 
a Mg Fe tartalmat és visszahagyja a SiO., kocsonya alakban.

RESTORMELIT. Vaskos szürkészöld Agalmatolitféle ásvány. Cornwall. 
K : 2. Töm : 2*58. 670.45*00, AUK35*10, FcOVU, MgOQSb, K,02*30, NaM.'S9, 
ii.Ol 1*63=100.

RUBISL1T. Sötétzöld szemcsés leveles halmaz. Töm : 2*44. SiO., 37*85, 
n:..0310*92, iv/LTSt, FcO9*01, Mn 03*46, 67/04*22, JlyOS-OO, ZÚ03-33, H.O 
16*13=100. Gránitban Rubislaw (Aberdeen) Skotia.

STÜBELIT. Maiujánrézvastimliidrosilikát. Vaskos, veséded, szőlőded. K : 
-1—5. Töm : 2*22—2*20. Erős üvegfény. Bársony — szurokfekete. Karca sötét
barna. Törés kagylós. Törékeny. — iU«aOa2l*8, 0/015*2, iv20310*1, .•l/aO!,5*3, 
F/oOlO-S, SiOo26*9, ilJV/OH), GY0.7 (Stübkl) Lipari szigetek.

TALKOSIT. Timhidrosilikát. Pikkelyes szálak erek. Kern : 1—2. Töm : 
2*40—2*5. Gyöngvfény. Ezüstfehér, zöldes, sárgás. Pikkely hajlékony, de uem 
rugós Hasonlít Talkhoz. — AljO^45*1, H20 4*9, 670.49*0, Cr Fe Mg Ka 
(Uliíich). Ausztrália, Victoria, Ileatíicote, Idáhegy, hol a Selwynittel (530. 1.) 
együtt találtatik.

VENElvIT, agyagos ásvány zöldes színnel szabálytalan erekben Palákban 
•a Magnetit-tcleppel összefüggésben (Jones miue) Pennsylvania. Látszólag Chlo- 
ritféle anyag CuO-dal keverve.

XILOTIL. (Bergliolz, Holzasbest) tán elváltozott Asbest. Finom rostok. 
Kissé cdllámlik. Fabarna, néha zöld. Töm : 2*4—2*45. — 7:6,021 *5, 67/02*2, 
d///OS*9, FeQ3'7- 7v._.On17*7. 670244*3. Némelyike elváltozott Cíirisotil lehet. — 
Sterziug.

Xiiit (Hermánk) valószínűleg szintén csak hidres Asbest. Barna, rostos.

Imnosilikátok, tilanálok (510—519).
A Ti szereplése a silikátokban nem eléggé világos.

510. TITANIT. Mészlitánsilikát. (Splien, Menakerz, Gree- 
novit, Pictit, Ligurit, Aspidelit, Leukoxen részben, Titanomorphit). — 
Monoklin; a : b : c=0*75467 : 1 : 0*85429; ,?=G0° 17'=001 A100. 
ooP (l) 133° 52', V2P00 (x) 55° 21', P°o (yj 34° 21'. oP (P), Soo 
(r) 113° 30'; a Hemipiramis Vs P2 (n) 136° 12', 4P4 G7°57', ooS3 
7G° 7' és oopco szoktak kiválni az összalaklatban. Az általános 
idom vagy szintesen oszlopos vagy táblás, olykor ferdén oszlopos,
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lux 2.3ÍP2 túlnyomó; ritkábban függélyesen oszlopos ooP és oopoc 
által olykor a kristályok ékidomuak.

Fen- és bennött kristályok : vaskosan héjas, tömött. — Némelyik
nél hasadást venni észre coP, másoknál Poo irányban de tökéletlenül.

: 5 5*5. Töm : 3*4—3*56. Üvegfény, néha gyémánt — zsírfénybe- 
hajolva. Barna, szürke, sárga, zöld és fekete. Kevéssé átlátszó — sötét. 
Karc fehér, kissé vereses (Greenovit).

562. és 563. ábra néhány szokottabb összaklata. 564. ábra ikerképzŐd- 
meny a Véglapon összenőve. Vannak érintési és keresztes ikrek.

Kettős fénytörése erős. Az optikai tengelyek síkja a ferdeátlós főmets:et- 
tel egyközös; a pozitív bissektrix az ,r lapra (102) (563. ábra) csaknem függé
lyes, úgy hogy ezen keresztül nézve, a tengelykép azonnal kivehető. A tenge.yek 
disperzioja igen erős (191. 1.).

A pleocliroizmus nem-erős, de a kissé sötétebb színű példányoknál ízért 
még a nem felette vékony csiszolatban is feltűnik.

CaTiO, vagy CaO,TiO..,SiO... — CaO 22*2, T/02 40*9, SiO., 31-2, FeOp'O.. 
(Arendal, Rosales). Némelyikben Mn A1 Mg. Grcenovitban MnŐ3'0G. —Láng
ban némely féleség színt változtat, sárga lesz. s duzzadva könnyen megolvad 
sárga, barna vagy fekete üveggé. Boraxxal tiszta sárgászöld gyöngyöt ad. Mele
gített HC1 nem olvasztja fel egészen; ha az oldatot Ónnal befűzzük, szép- 
ibolyaszínt kap. Phosphorsóval a bellángbau ibolyaszínü gyöngyöt ad: de ha 
több Vasat tartalmazna, a szénen kell a kísérletet Ón hozzáadással tenni. — 
Kénsav vagy HF sav tökéletesen vegyboutja.

Bennöve Gneisz-, Gránit-, Tonalit-, Csillámpala és szemcsés Készben. 
Sienit, Vasérctelep- és Vulkáni kőzetben (Diorit, Trachit, Phonolith, Smidinit, 
Nephelindolerit, Augitporphir, Bazalt), gyakran társulva Angit. Amfiboi Chlorit, 
Skapolit, Zirkonnal sat. — Zood (Cód), Felső-Sebes, Sz.-Domokos; Tirol (Pfitsch- 
Thal); Svájc (Sz. Gotthárd,, Montblanc); Graubünden (Földpát- és Clilorittal); 
Anglia; Auvergne Volvic; Eszak-Araerika. Pírom dán az aranymosásból N.-Caro- 
lina valószínűleg szintén csak Titanit.

Pseudomor/ia. Titanit (Lenkosén, Titanomorphit) nem ritkán az Ilmcnit 
és Rutil elváltozási terméke; másrészt Rutil Anatas és Perowskit is eredhetnek 
Titanitból.

.1

Xanthitan valószínűleg elváltozott Titanit Green Kiver, N. Girolina.

511. KEILHAUIT. Mészyttcrcastmtitamilikát. (Yttrotitanit). Egyhajlásu, 
izomorf 510 Titanittal. Olykor nagy kristályokban van, ezek ikrek coPoo szerint 
összenőve. Kendes összalaklat—P. P. ooP. VsP. oP. ooPoo; vaskos. Barnafekete,, 
szálkában barnaveres és áttetsző; olykor sötétbarna és Jialavány sjürkésbarna 
üveg-, gyantafényű. K : 0*5. Töm : 3*52—3*77. 15CaSiTiO,(AlFeY).,(SiTi)Ov — 
CaO 17-1, r203 12*0, FeJK 5-9, AlJL 0*2, TiO., 27*0, Ö'i02 285, Mf/ Mn. 
(Rammelsberg). — Lángban duzzadva"könnyen megolvad fekete fényes üveggé. 
Boraxxal vasfestette gyöngyöt ad, mely a bellángban vérveres lesz. Phos- 
phorsóval szintén olyan gyöngyöt ad, mely azonban a belláugban ibolya-
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szint vesz fel. Pora sósavban egészen felolvad.
11 ü mértföldre Felsitsziklában, néha 21/2 fontnyi kristályokat, valamint 15—20 
fontos tömegeket találtak; Snarumnál is előfordul.

Norvégia, Arendalhoz

512. GUAPiINIT. Lombos. a : b : c=0*9S92 : 1 : 0*3712. Vékony táblás; 
külleme közel négyzetes. Egy irányban hasad, de nem jól. K : 6. Töm : 3*487. 
Némi gyémántfény a hasadáson. Kénsárga, mészsárga, halavány vagy sötét. 
Karc színtelen, vagy fehéresszürke. Átlátszó — áttetsző. Öpt. tengelysík || oP. 
Tengelyszög nagy. CaTiSiO. vagy CaO.TiO...SiO,. — SiO., 33*64, 277), 33*92, 
CaO 28*01, jFe9Ov Mn.,03 nyom.

Vegytani tulajdonságok mint 510 Titanitnál. Monté Sommá szürkés Tra- 
chit apró űrjeiben üveges Földpát- és Nephclittel. A Trachitban sok az üveges 
Földpát, Amíibol és Melanit. Egy esetben a M. Somma Földpát és Nephelitböl 
álló kőzetében, és ekkor Titanittal.

513. TSCHEFFKIN1T. Lant/t aTltkovvwnicxzti tansilikát. Vaskos, amorf. 
Üvegfény, fémfénybe hajolva. Búsonyfekete. Karca sötét barna. Félig áttetsző — 
nemátlátszó. K : 5*5. T : 4*50—4*54; hevítés után pora: 4*6 ; izzítás után 4*7. — 
Lényegesen tán a 511. Kcilliauit formulája felel meg.

(LaDiLO£2'S, FeO 9*1, ThCL20*9, CaO 3*2, YJL3*4. 10 2*5, TiOACyO, 
87CL20-6, MnO(y7, í/„O0*4 (Ural, Heumann). Némelyikben Th U Y nincs kimu
tatva, hanem K Na Mg. — Az uráli példány lángban erősen felduzzad, likacsos 
lesz és némely példány élénk izzási tüneményt mutat, megbámul és fekete 
üveggé olvad meg. Gyöngyökkei Fc Mn Ti kimutatható. HC1 kocsonyát 
választ ki. — Coromandeli példány üvegcsőben vizet ad. Lángban duzzadva 
fekete kissé mágneses salakká lesz. Phosphorsóval a belláugban halavány barna 
opálos üveget ad, mely a küllángban tejes lesz. Boraxxal jácintbarna üveget 
kapni, átlátszót a belláugban, mely azonban a küllángban halaványbarna és nem- 
átlátszó lesz. Légenysav könnyen megtámadja, különösen melegen, kocsonyás 
SiO, keverve TiO._,-al és Titánvas fekete szemekben válván ki.

Szibéria. Umenliegység Gránitban. Hasonlít hozzá 429 Uralorthit és a,gyűj
teményekben gyakran ez áll Tscheffkinit helyett. India Coromaudel part. Eszak- 
Amerika Virginia. — Bitón.

514. ASTROPIíILLIT. Kúlinatromaiu/anvaxtiwtitaiisilikát. Lombos: a: 
b : c=0*99025 : 1 : 4*7101. Eendesen táblás Oszlopok. Jól hasad oP szerint. Oly
kor csillagos csoportban. K : 3. Töm : 3*3—3*4. Félfémfény — gyöngyfény. Bronz
sárga — aranysárga. Pora mint muzivarany. Vékony levele áttetsző. Rugósság 
csekély. Optikai tengelyek szétágazása oP lapon nézve (olajban) 1 IS—-124° 
Optikailag^ pozitív; optikai tengelyeinek síkja a kisátlós főmetszetben van, 
Bx0 _[_ 00 Poo közel. A disperzio csekély, p<i?. Pleochroizmus erős: c citromsárga, 
6 narancssárga, a sötét narancs veres. Absorpcio «>6>c.

Tán egy ortosilikát R4R4Ti(SiO.)4 — £105*8, iY«„02-5, CaOYL MgOl'l, 
Ílfn09*9, FF023-5, Fe/)^3*7, ALÓ,4*0, ZrOMK 1U\7*0, &*0.,33*2, Li (Pisani). — 
Lángban felduzzad s könnyen olvad fekete mágueses zománccá. Sósav vegy- 
bontja, a kovasav pikkelyesen válik ki. — Norvégia, Brevig Zirkousienitben 
leveles Földpátban Leukophanit- és Natrolitban bennőve, Katáidéit és nagyosz- 
lopu fekete Csillámnál. Gröuland.

515. JOHNSTRUPIT, Cár femek Ca cs Xa siti kát Ti c’s Tinóéval. Mono
klin ; a : b : c=l*G229 : 1 : 1-3911*; /9=S0° 558,V. Alakilag hasonlít 40G. Zoisit és 
407. Epidothoz. A prizmazonás lapok rovatosak. Jól hasad 00P00 szerint. T : 3*29. 
Üvegfény, a hasadáson zsírfény. Barnászöld. Pleochroizmus gyenge. Opt: -f. 
Tengelyeik || 00P00. Bxu/\c=;;£21/40. Bxa közel _LooPco(100). Disperzio p>*ir 
erős. Kémiai összetétele igen bonyolódott; hasonlít 536 Mosandrithoz. Barkevik,

!
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Norvégia, hol vele együtt találtatik: Wöhlorit, Rosenbuschit, Eukolit, Aegirit. 
Fluorit, Eleolit, Sodalit sat.

516; MOSANDRIT. Hidrocvrlanthanditlinmidsztitanaililidt. Alakjai közel 
iniut a 51:), Jolmstrupitnul: összetotelére nézve is közel áll a Johustrupitkoz. 
A hasadáson fénye az üvegé és zsíré között, egyebütt gyautafény. Sötét zöldes 
— veresbarna. Vékony szálka veresen áttetsző. K : 4. T : 2-93—3*03. H»0$'9, 
(CeLaDiLOgfro, CaO 19*0, 270,9*9, 670,29-9, Zv,03l*S, J/V,0 0-7, iV«;02S, 
AoC/Ö-5, JV/n. —- Lángban duzzadva megolvad barna üveggé. Sósav vegybontja, 
a kovasav kiválván, a sötétveres oldat melegítve Clilort ad és sárga lesz. Nor
végia, Brevig Sieuitben Leukoplianit, Eukolit, Elaeolit, Aegirit és Biotittal. — 
Könnyen elváltozik.

517. RINKIT. Monoklin; a: b : c=l*56SS : 1:0*2922; £=SS°47l/4'. Lapos 
kristályok; ikrek. Jól hasad ocPco. Keni : 5. Töm : 3*46. Üveg-zsírfény. Sárgás
barna. szalmasárga. Pleochroitos. Opt: -f. Teng. sík J_ocPco, a haj lás c-hez 
7l 2°. Bx;l közel | ooPoo. Szintes disperzio határozott; p > r. Kémiai tulajdon
ságai közel mint a 515. Jolmslrupité vagy a 516. Mosandrité. F. e. Elég 
köuuyen olvad hólyagos üveggé. Boraxban felolvad, a gyöngy a küllángbau 
sárga; pliosphorsóval a bel lángban ibolya (Ti); a küllángbau színtelen, de ha 
az ásványból többet veszünk, fehér. ITig sav is felbontja, visszahagyván Ti 
tartalmú Siliciumdioxidot. Sodalitsienitben Kangerdluarsuk Grönland, vele 
együtt van Arfvedsouit, Aegirit, Eudialit, Lithiumcsillám, Steenstrupin.

518. PEBOWSKIT. Szabályos vagy pscudoszabályos; hasad ocOco irány
ban. CaTiOr=CaO,TiO,. Kevés (Mg, Fe, Mn)0. La039*2, 270,5S*9. FeO 2*0. 
szürke, vasfekete. Rendesen kettős törési anomáliát mutat, K : 5*5. T : 4*017. — 
F. e. nem olvad. Sósav nem, de kénsav melegen vegybontja. Ural, Achmatowsk 
környékén Chloritpalában. kristályodott Clilorit, Magnetittal. Zermatt, Tirol. 
Ejszaki Olaszország (Sondrio) Val Malenco.

519. DISANALIT. Szabályos, ooüoo. Hasad ooOoo. Keni: 5—6, Töm : 
4*13. Félfémfény. Yasfekete. Ca Fe titanoniobát, közel öRTiOo.RNb.,0^. Szem
csés Mészben Yogtsburg, Badcn (az előtt 1 erowskitnak vették).

3. NIOBÁTOK, TANTÁLATOK. (520—535.)
A Niobátok és Tantálatok főleg a metaniobos és metatantálsav sói 

RNb,Ot, és RTa,Ot.; de részben Pironiobátok is RNb,07 sat. Több fajban Ti is 
kiváló szerepet játszik, melyek ennélfogva közvetítők a Niobátok és Titanátok 
között. Nb és Ta némely silikátban is föllép (333 AVöhlerit, 332 Lavenit sat.).

Feloszlanak a következő 5 csoportra: 1. Pirochlor-, 2. Fergusonit-, 
3. Columbit-, 4. Samarskit- és 5. Aeschinit csoport.

1. PIROCHLOR CSOPORT. Szabályos. (520—522.)

520. PIROCHLOR. ^lészcernátrrmvasti'tanuliobát. (Hidrochlor, Fluochlor.) 
Szabályos; rendesen O, de előfordul szabálytalan szemekben is; hasad O iráuv- 
ban. Üveg- vagy gyautafény. Barna, sötétveres vagy feketés barna. Karca vilá
gosbarna, sárgásbarna. Kern : 5—5*5. Töm : 4*2—4*36. Alig áttetsző — nem* 
átlátszó. Törés kagylós. Pontos formulája eddig nem állítható fel. Főleg a 
Ce fémek niobátja Ca Na s egyéb bázokkal, de van benne még Ti TJi F . A 1? 
szereplése itt és a következő fajnál kétséges. [5RNb.,0ir4R(Ti.Th)0a)4-4NaF. 
iYő,0.53*19, 770.. 10-47, ThO,, 7*56, CV,03 7*00, CaO 14*21, FcO 1-84, MgÖ 0-22, 
NaJ) 5*01, F. UO. (Miask, Rammelsbkug). A miaski nem olvad meg, de sarga 
lesz" és a lángot veressárgára festi. Hevítve pillanatnyilag izzik úgy mint 401.
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•Gadolinit. Boraxxal és phosphorsóvai mindkét lángban világos zöld gyöngyöt 
a*Í, mely kihűlve zöld színét elveszti. Egy telített boraxgyüngy zöldes szürke 
zománcot ad a bcllángban, míg a phosphorsó veresszürkét. — Erős kénsav 
vegybontja s F szabadul ki. A norvégiai rirochlor nehezen olvad meg egy 
fekete barna salakká; boraxxal a bcllángban sötétveres gyöngyöt képez, a 
melyet szakított fúvóssal tiszta kék vagy szürkés kék zománccá lehet vál
toztatni. Fliosphorsóbau felolvad pezsgéssel; a külláugban a gyöngy sárga 
melegen és fűzőid kihűlve (Urán): bcllángban a gyöngy sötétveres ibolya-színű 
lesz (Titán). Szódával megolvasztva zöld színt vesz fel (Mangán). Káliumbisul- 
fattaí összcolvasztva minden féleség vegybontható. A legtöbb féleséget sósav 
megtámadja annyira, hogy Ónnal befőzve kék lesz, mely szín idővel magától is 
megszűnik, de ha vízzel föleresztjük, azonnal elenyészik.

Eleolitsienitben Fredriksviim Norvégia; kiséri Zirkon. Tolimignit, Am- 
phibol, Xenotim. Miask, Ural.

520 A. KOPPIT. Mcszcervasniobát. Szabályos : apró c^O. Töm : 4*45— 
t\íG. Azelőtt Pirochlornak nevezték, de Ivnopp attól elválasztja, minthogy nincs 
benne TiO., és kevés vagy semmi F.— CaO 10*0, Ko0 4*2, Aa.,0 7*5, MnC) 0*4*, 
J\0 l-s, (Ce, Di, I.a)./>., i<1, Nk,0-, 01-0, FIS, M>/,'Mo, II, (IÍnopp).

Baden Kaiserst'ulilgebirge Scheliugen mellett szemcsés Mészkőben Apátit 
és Mnguofcrittel; barna, átlátszó.

521. IIATCHETTOL1T. (J. L. Smith 1S77.) UrantantaUmiobát, a Piro- 
chlorhoz közel áll. Szabályos, uralkodó O. Törése kissé kagylós. Törékeny. K: 5. 
Töm : 4*77—4*90. Sárgás barna. Átlátszó. R(Nb.Ta)..0i;4-H.Ö. — 2a.,0-, Nb/). 
06*01, WOv SnO., o*75, UO., 15*20, Ca0 7*72, Y/\ 2-00," FeO 2*0S,“ ICO 0*oÖ, 
ll„0 5T5, Pb uy. — A muskovitbányában Mitcheíl Co. N. Carolina Samars- 
kittal, néha ezen fen nőve.

522. MIKROUT. Meszi/ttcrlantalát. Szabályos O, csak apró kristályok
ban ismeretes. K : 5*5. Töm : 5*48—5*5(5. Üveg vagy gyantafényü sárga-barna. 
Karca halavány sárga vagy barnás. Áttetsző — nemátlátszó. — Lényegileg 
Calciumpirotantálát Ca.,Ta..O-, de vau benne még NbF sat. 2a.,0- 68*43, 
XbJ). 7*74, I!Y)n0*30, ~Sn(\ 1*05, CaO 11*80, MtjO 1*01, BeO 0*34, Í/Önl*59, 
r?Ö30-23, (Cc T<cJL 0*42, Na/) 3*lo, 2* 2*S5, HJ) 1*17=100;25. —
Lángban nem olvad. Phosphorsóban nehezen olvad fel, a küllángban melegen 
sárga s kihűlve színtelen gyöngyöt ad, mely a bcllángban hosszú fuvás után 
halaványkékes színt vesz fel.,Sósav nem bántja, de lválibisul láttál összeolvasztva 
vegybomlik, oldata azonban Ónnal főzve színtelen marad. Kénsav lassan bontja 
fel. Chestcrlield Mass. Albit-érben veres és zöld Turmalinual, Spodumen-, 
Columbit- és Kassiterittal. Hasonló módon találni Branchville Conu. és Ütő 
Svédhon. Elba szigeten Gránit érben.

Pirrliit tán azonos a Mikről ittál. Ural Mursinska Földpát űrben. Elbáról 
is említtetik.

2. FERGUSONIT CSOPORT. Négyzetes. (523, 524.)

523. FERG’USONIT. Yttcrniobtantalát. Négyzetes, piramisos liemiedriá- 
val. Főtengely c= 1*4643; 001 A101 = 55° 40l/6\ P (.*) 128° 28' (Miller) 
ooPs/a 3P3.o
“*0 M. - Q (*) oP (i) 523. ábra. s:s = 100° 54', s: i = 115°
46', z : r = 169° 17'.

P irányban nyoma a hasadásnak. K : 5*5—fi. Töm : 5*S3. 
Kívül fénytelen, töréslapon fényes, üveg- és félfémfény. Barnásfekete: 
pikkelye májbarna. Karc halaványbarna. Félig áttetsző — nem
átlátszó. r-Törés kissé kagylós. A kinézésben úgy mint az össze
tételben külömbözuek; lényegesen metauiobát és tantálát Y Er Ce 
U sat. elemekkel. (Y.Er.Ce).(NbTa)0,. — (Nb.Ta).,0:i 47*7, K,0,
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40-9, C\Oz 4*G, ZrO, 3*0, Sn09 10, UO» 0*9, 7«cO 0-3 (Grünland, Hatwall). 
Néha W Al La Ca Őr Cu Mn'Mg Pb K H. TiWt (Forbks) közel áll csak- 
hogy víztartalma 4—5%. — ]drágít (Forbks) szintén tartalmaz kevés vizet, 
de nagyobb mennyiségben UO 5%. — A grönlandi Fergusouit igen kevés vizet 
ad üvegcsőben. Lángban nem olvad meg; szénen halaványsárga lesz. Borax 
csak nehezen olvasztja fel, a gyöngy sárga míg forró, a mi fel nem olvad 
fehér; a telített gyöngy sárgás veres és megszakított tavassal nemátlátszó lesz. 
Phosphorsó lassan olvasztja fel, fehér maradékkal; a gyöngy sárga a külláng- 
ban, színtelen a bellángban; vagy ha telítve van vereses és kihűlve nem 
átlátszó; Ónnal a gyöngy színtelen marad; míg a fel nem olvadóit maradék 
húsveres lesz. Szóda v egy bontja, vereses salakot képezvén ; szénen szódával 
ónszemeket kapni (Bkrzemus). Kénsavval szárazra főzve, a maradék fehér s- 
az sósavval és horganynyal kékeszöld színt vesz fel. Tirit pattogzik és sok 
vizet ad (Forbks).

Grünland Cape Farawcll Quarcban. Svédhon Ytterby. E. Államok, Rock- 
fort, Mass. Tirit Norvégia Arendaltól keletre Naeskul; Tromoesziget Hampe- 
myr 531 Euxeuittel. Brayit is Norvégiában fordul elő (Hello, Alve, Askerő).

524. S1PIL1T (J. W. Mallkp 1SS1). Négyzetes, c = 1-4767. Közel a 
Fergusouit alakjaival. Kern : 6. Töm : 4*89. Zsírfény, fém fényléssel. Barnásfekete, 
szélein veresbarna. Főleg Erbiumniobát, de vannak benne Ce fémek is. 2V6«G6 
4S-66, TLOJI-IG. Sn(K.00S, Zr(K209, GV4.OaP37. Im„Üa3*92, BiJJz
4-06. UO 3*47, Fed 2:04. Br() 0:G2, MyO 0-05, CaO 2:6Í. NaJ) 0“16, ILO 0r06, 
UJJ 3*19, Mn 0, 7.i*2 0, T\ ny. — F. e. pattog és fényt árasztva izzik; zöldes
sárga lesz. Nem olvad meg. Üvegcsőben savas vizet ad. Boraxxal a küllángban 
sárgagyöngy, mely kihűlve halavány a bellángban zöldebb lesz. HC1 savban 
főzve, részben felolvad, az oldat lakmuszpapíron Zr hatást ad ; ha Ónt teszünk 
hozzá és az oldatot hígítjuk, zafírkék lesz (NI)). Erős kénsav főve lassan, bár 
de felolvasztja. Allanit és Magnetittal gyéren találni Little Fríar hegység ENy. 
lejtőjén, Amberst Co. Virginia.

3. COLUMBIT CSOPORT. Rombos. (525—527.)

525. 526. COLUMBIT-TANTALIT. VasmangátmioblanlaláL 
(525. Columbit = Niobit, Baierin, Torrelit, Greenlandit, Dianit. 
520. Taalalil = Ferrotantalit, Siderotantal, Kimitotantalit, Kassitero- 
tantalit.) Bornbos ; a : b : c = 0*82850 :1 : 0*88970. V (u) végólek. 
104° 10' cs 151° 0'; oldalélek 83° 8' (Schrauf). 24 egyszerű alak 
ismeretes, a melyek sokféle összalaklatot szolgáltatnak, ezek közül a 
következők egyszerűbbek:

i *

/SSvZ,

ini

6GG.
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566. ábra. ooPoo (/>), ooP3 (?//), ooPoo («), oP(c), 3P3 (o), P (n), V2P00 (l) 
101° 0'.

567. ábra. ooPoo (ó), ooPoo (a), 00P (//), ooP3 (///) 101° 20', oP. P. 
2Poo (c) 02° 40'. Poo (i) 101° 12'. (Bajor, Orosz és Connecticut! Columbitok.)

ábra. ooPoo, Poo (A) 143° 0', V2P00. P. copoo, 00P. 2P (.*), ccP3. 
560. ábra. ooPoo, V2P00, Poo, 2Poo (h) 112° 2G', coP, P, 3P3/a (tt), ooP3, 

op, 3P3. (Grönlandi kurta oszlopos Columbit kristályok.)
570. ábra Tantalit kristály P (p) végélei 126° és 112j2°, oldaléléi 01° 

.4.0' Gíordenskiöld), oolVJ 4 (r) 122° 53', ooPoo (*), ooPoo (£), Poo (m) 113° 48'; 
olykor 3Pco (7) 54° 10', VePoo (w) 1G7° 30', 3/2p3 2 (r) és 2P2 (o).

.f!•'

f

i : ni 123° G'
t : 11 = 97 12 

146 15

r = 118° 33' 
s : o ~ 143 11
s :

s : v = 133 4
== 123 45

m : p = 
m : v — 134 5Gs : p 

t : r = 151 27/ ni : o = 126 48 
m : s = 90 0

r

t : (i - 152 55570.

Poo lapok többnyire rovátkosak. Ikrek isA kristályok beunöttek; a oc 
vannak. Jól hasad a kisátló. elég jól a nagyátló s nem jól a oP szerint. Tör : 
kagylós-egyenetlen. K : G. Töm : 5*3—7*3. Barnás-fekete vasfekete. Karca megy- 
piros, fekete. Fémfényes gyémántfény, nemátlátszó.

Kémiai összetétel változó lévén, annak inegfeiclőleg a következő for
mulák vannak felállítva 

Columbit (FeMn)Nb..0,; 
(FeMn) (NbTa).,0,. 
FeTa„0(.
MnNb".,0(J.MnTa..0(í
MuTaJO,.’.

Tantalit 
langanocol u m bi t 

Ma nyanotanta l i t
(FeMn)0,(NbTa).,Ov — FeO 15*8, MnO 2*3, Nk,0. 56*4, TajX 22*7, 

SnO„ 0*5, !F031*0. Zrfhj, 0*2, MyO 0*4, H„0 0*8 (Bodeumais, Blomstrand).
Vannak a Ta, és Nb mennyiségére nézve eltérések az egyes féleségekben; a 
normál Columbit csakuom tiszta niobát, a normál Tantalit csaknem tiszta 
tantálát. A Fc és Mn aránya is változó. Su W csekély mennyiségben szintén 
megjelennek. A tautalment féleséget Dianit-nak nevezi Ivobell, Tantalit. — 
Bajorhon Baboustein, Bodenmais mellett Gránitban Cordierit és Magnetittal. 
Olaszország (Craveggia). Finland Tammela, Limoges mellett Chantoloube Peg- 
matitbau Columbit együtt Tantalittal. Ilmeu hegység Miask Samarskittel. 
Grönlaud Evigtok Kriolitban. Auvergne Wolframit között felfedeztetett királyviz 
behatása által, mely a Columbitot oldatlanul hagyta vissza. Argentinia (San 
lloque).

1

I

A Tantalit többnyire Bcrillcl Álhit- vagy Oligoklas-gránitban fordul elő 
Finland (Kimito, Tammela); Ildcfoimt Spanyolhon.í

(FeMn)O, Ta.,Oft. — FeO 13*7, MnO l’l, TanO:, S3*4 Sn Cu Ca, néha 
My W. (Tammela, Nordknskiöld.) — Némelyikben a MnO 7%, másban a 
Sn02 lG°/u is felemelkedik. A broddboi-ban a \V03 felmegy 6°/o-ra. F. e. a 
7 antalit lángban, nem változik. Boraxban lassan felolvad s a gyöngyöt Vas 
festi, moly a telítés bizonyos határánál a belláugban és utóbb megszakítva 
fújva szürkés fehér gyöngygyé lösz; egészen telítvo, kihűlve felhősnek mutat
kozik. Phosphorsóban szintén lassan olvad fel vasfestette gyöngygyé, mely a
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bel lángban, ha nincs benne W, lialaványsávga kihűlve, szénen Ónnal zöldre vál
tozik; ha van benne W, a gyöngy sötétveres és szénen sem változik Ónnal. 
^Tn hatást is ad, valamint szénrudon Sn hatást is. Kálibisulfáttal megolvasztva 
sósav sárga oldatot képez, fehér por maradván vissza; az oldat Horgany nyal 
kék lesz s vízzel feleresztve a szint elveszti. A Columbit (Dianit) kémiai hatása 
közel ugyanez (311). 1.).

526A. Skogbölit. Yastantalát. (Xordkkskiöld 1855.) Rombos. a : b : c= 
0*81 090: 1 : 0*05106. Oszlopos kristályok, a prizmaszögek közel mint az Yttro- 
tantalité vagy Samarskitté. Nem jól hasad. Kern : 6*0—0*5. Töm : 7*S—8*0. 
Fémfényü; fekete. Karca feketésbarna. FeTa.,Ort. Tammela Finlaud, hol Rózsa- 
qu arccal és Gigautolittal fordul elő nátronföldpátos Gránitban. Kimitoban 
(Skogböle) Ixiolittal találtatik. Előbb ezen fajt is Tantalitnak és Columbittal 
izomorfuak tartották, Dana szétválasztja.

Közel ide tartoznak Ixiolit (Kimito-tantalit, Kassitero-tantalit) Fc Mn 
niobo-tantalát és kevés Su, Finlaud. Mengit fekete apró kristályok Ilmen hegy
ség Gránitjában Hermannolit és Ferro-Ilmenit Haddam Connecticut.

527. TARIOL1T. Yastantalát. Négyzetes. Főtengely c = 0*0404; <*01 /\ 
101 = 32° 52W. Hasad határozatlanul. K : 0. Töm : 7*30. Gyémántfény, hajló 
fémfénybe. Fekete. — Fe0,(Ta,Nb),0,. — Ta/Jr> 73*91. SbJJ:, 11*22, SnO., 0*48, 
FeO 14*47, dí/zOO-Sl. (Rammelsberg). Vegytani tulajdonságok mint 520. Tan- 
talitnál, kivéve, hogy Mn hatást nem ad. Finlaud Tammela Sukula, fehér Peg- 
matit-Gránitban Beril, Turmalin és Arzenopirittel.

4. SAMARSKIT CSOPORT. Rombos. (528—531.)
528. YTTROTANTALIT. Yttermészcasurántantalát. (Yttroilmenit.) Rom

bos, a : b : c = 0*54115 : 1 : 1*1330. A kristályok néha oszloposak, gyakran hát
oldalnak ; máskor táblásak a kisátló szerint; vaskos.

Nem jól hasad. Van : Jckcte, sárga és barna. A feketén nyomai vannak 
a kristályod ásnak. Kissé fémfényü. A sárga nem kristályos; Füldpátban leme
zeket képez. Üveg-, gyantafényü. K : 5—5*5. Töm : 5*5—5*9. A barna a sárgával 
együtt fordul elő vékony táblákban, s a kristályodásnak ezen sincs nyoma. 
Üveg-, gyantafényü. 3YÖ,(Nb,Ta)..Ov — Ta.JX 40*25. Nbjk, 12*32, TTO32*36, 
Sw02M2, YJJ, 10*52, ErjL (rl\,'CeJL 2*22f ÜO.. 1*01, FcÓ 3*S0,# CaO 5*73, 
JjJ) 0*31 (Rammelsberg). Zárt üvegcsőben vizet adnak s a fekete féleség sárga 
lesz. Erősen hevítve a fekete és a sárga féleség megfehérszik és F hatást 
tat. Lángban nem olvadnak. Savak nem bántják. Kálibisulfáttal megolvasztva 
és sósavval főzve az oldatban Zink kék színt idéz elő, mi azonban hamar el
enyészik (319. 1.).

Svédhon, Ytterby veres Füldpátban; Fahlun mellett Broddbo és Finbo, 
Quarc és Albitban, Gránát Csillám és Pirophisalittal.

mű-
J

529. SAMARSKIT. VasUránnwbát. (Uranotantal, Uranoniobit és Yttroil
menit.) — Rombos ; a : b : c = 0*54505 : 1 : 0*51780. Rendesen lapos szemek. 
K : 5—0. Töm : 5*0— 5*8. Töréslapon csillámló, félfémfényü. Bársonyfekete. 
Karc sötét veresbarna. Nern átlátszó. Törés kissé kagylós. (Fe,Ca,UO._,)r>.(Ce.Y)2. 
(Nb.Ta),.0ol. — 7W,/A 18*20. A’ó2Gr,37*50, SnO.., TFOn0*08, £70.12*04, (CeJ)i,LaLUa 
4*17, KO3 14*18, WO 10*75, MnO0'7H, CaO0*55, HJJ 1*12=100*17. - Zárt 
üvegcsőben pattogzik, izzik mint 404. Gadolinit; megreped, fekete es cse
kélyebb tömöttségü lesz. Lángban a széleken fekete üveggé olvad. Boraxxal a 
küllángban sárgazöld — veres gyöngy, bcllángban sarga — zöldesfekete; meg
szakított fúvóssal nemátlátszó és sárgásbarna lesz. Phosphorsóval smaragdzöld 
gyöngy. Kálibisulfáttal megolvasztva sárga tömeg, miből föleresztett sósav felicr 
tantalsavat hagy vissza, míg az oldat Ilorganynyal főzve kék lesz. A Samars- 
kit pora erős kénsavval főzve ezen utóbbi hatást szintén mutatja Ilorganynyal 
■vagy Ónnal.
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Ural Miask Umen hegység veresbarna Földpátban Aeschinittel. A leg
jobb eddig ismert darab mogyoró nagyságú. Az E.-Allamokban gyakrabban 

találni, olykor nagyobb darabban is a Muskovitbányában Mitcholl Co. N. Carolina 
Columbittal keverve.

Nohlit. Vaskos. Törékeny. Ií : 4*5—5*0. Töm : 5*04. Üvegfény. Feketés- 
barna. ;V//./L50*43, ZrO..2*96, UO 10*43, YJEr.JO, 14-30, C<?203 0 25, FWS-09, 
Cí/04*07, 7MnAb/)() O’ZS, CaO 0*11, jF7o034*G2= 100*20. F. e. csendesen meg
olvad a széleken*sötét üveggé. Meleg kénsav könnyen felbontja. Földpátbányá- 
ban Nolil, Kongclf mellett, Svédhon.

Vietinghofit vastartalmú Samarskit lehet. Szibéria.
530. ANNERÖDIT. Rombos; a : b : c = 0-S2572 : 1 : 0*89434. Oszlopos 

kristályok, gyakran hasonlók a Columbithoz. Törés kissé kagylós. Törékeny. 
K : 6. Töm : 5*7. Félfémfény, zsírfény. Fekete. Karc barnásfekete,, zöldesszürke. 
Lényegesen UY niobát, a H.,0 tán utólagos. Összetételére nézve alig választható el a 
Samarsldttol, de alakra nézve igen. F. e. nehezen olvad. Az Annerödit (valamint 
az Euxenit és Polikras is) oly viszonyban van a Columbithoz, mint a Samarskit 
a Tantalithoz (Skcgbölit); a két utolsó nagyon közel áll egymáshoz alakilag, 
éppen mint az Annerödit és Columbit. Pegmatit érben Anueröd Norvégia; 
vele van Monazit, Alvit (483. 1.), Apátit, Magnetit, Beril, Topáz sat.

531. HIELMIT. Vasműnmanyán-yiterrnészántantalát. Rombos; a : b : c = 
0*4G45 : 1 : 1*02G4. Vaskos, hasadás nem látszik. K : 5. Töm : 5*82. Fémfény 
fekete. Karc szürkés fekete. Tör : szemcsés. TanOr> 54*52. XbnO. 16*35, TF030*2S, 
jShO24*60, UCl, 4*51, ra03l-Sl, Cet,0?t 0*48, CaO 4*05, 3fyO 0:45, H20 4*57 (Rg.) 
Lángban nem olvad, hanem csak barna lesz. Phosphorsó könnyen felolvasztja 
kékes zöld üveggé. Boraxxal tiszta üveget ad, míg szaggatott fuvás sem tesz 
zavarossá. Szódával szénen fémpikkelyt kapni. Zárt csőben pattog és víz leugül 
fel. — Svédhon Falilun mellett Kararfvet bánya Gránát, Pirophisalit, Gadolinit 
Asphalttal, Pegmatit-Gránitban.

• !_

na*

IS

5. AESCHINIT CSOPORT. Rombos. (532—535.)
532. AESCHINIT. Ccrvasi/ttét7anthanzirliontitan??iobtantalát. Rombos ; 

a : b :wc = 0*48665 : 1 : 0*67366. 571. ábra. ooP (31) 12S°
6', 2Poo (x) 7j>° 10' wKokscharow. Rendesen ooP, 2Pco, 
mihez még ooPoo, ooPü és néha P csatlakozik; rovatos s 
tökéletlen kristályok. Fémfény, zsírfény, néha fénytelen.
Csaknem fekete, barnás sárga, ha áttetsző. Karc szürke, 
vágj* sárgásbarna csaknem fekete. Félig áttetsző — nem 
áttetsző kissé aprón kagylós. K : 5—6. T : 4*93. Bonyolódott 

ni m
és változó összetételű. — R..Nb.0lvR..(Ti,Th) O r — M,jX 
32*51, TiO£l*20, Th0»í 7*55, £h*s /Ü319*41, (Er.t0^j, YÖ03
3*10, FeO 3*34, CaO 2*50. (Rammklsberg). — Zárt üveg
csőben^ víz és F. Lángban felduzzad, a fekete szín rozsda
barnává változik. — Borax a küllángban könnyen felol
vasztja , a gyyngy sárga míg forró, kihűlve színtelen; 
a bellángban Ónnal a gyöngy vérveres lesz. Phosphorsóban 
nehezebben olvad fel. Kevéssel a gyöngy, színtelen, többel 
egy fehér anyag válik ki; a bellángban Ónnal szénen ame- 
thistszínü üveget ad (Berzelius). Kálibisulfáttal mint 534 
Euxenit. Kén sav eléggé vegy bontja, hogy az oldat Horgany nyal a redukciói 
hatást mutassa.

Miask Hmen hegység Földpátbau Csillám és Zirkonnal; Euklassal az 
aranyhomokban (Kaufmanns Bakakin) Orenburg déli Ural. Norvégia, Hitterő 
Pegmatit erben. Szilézia, Königsheim, Gránitban.

jí?£

571.

■
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POLTMIGNIT. rkonvast/tterccrmeszw au (/ántitanát. Rom bős; a : b : 
c = 0*71213 : 1 : 0*51207. P végélei 130° 28' és 11G°* 22', coP 109° 46'. ooPoo, 
coPoo, OOP, P vékony, rovatos, bennött kristályok. Nagyátló szerint nem jól, 
kisátló szerint alig hasad. Tör : kagylós. Fekete, kissé fémfényű. Karc sötét
barna. Keménység 6*5. Tömöttség 4*77—i*S5. — 5RTi0...5RZr0rR(Nb.Ta).,(L. 
(Brögger). — 11*99. TanOrt 1*35, Zrd. 29*71," 770, 1S*90, TliCL
3*92, SnCk, 0*15, (Y'ErU\ 2*26, “(OO, 5*91. ( La Di)„0,x 5*13, Fc.,0* 7*o, 
IvO 3*40, CaO 7* 14, /:Z„OŐ*28. Kevés Pb és alkali. — Lángban nem változik. 
Boraxxal könnyen felolvad, a gyöngyöt Fe festi; többet véve s megszakítva 
híva barnássárga, a kihűlés után nemátlátszó. Ónnal a bellángban veressárga. 
Phosphorsó nem igen hat reá; vereses lesz a bellángban, de Ón azon nem 
idéz elő változást. Szódával Mn nyoma. Pora (Fredriksvarn) kénsavval hevítve 
feliéi* maradékot hagy. az sósavval és ónlemezzel azúrkék színű lesz, mi arra 
mutat, hogy a Ti mellett más fémsav is van, minthogy ez maga ibolyaszínt 
idézne elő. Föleresztett oldattal Zr hatás (mint 535. Poíikras, vagy 315 Eudia- 
lit). Norvégia Fredriksvarn Zirkonsieuitben, a Földpátbau. A kristályok néha 
1" hosszuk s a fölött. Morvaország. Massachusetts (Beverly).

534. EUXENIT. Ytterurcnititanniohtantalát. Rombos. a:b:c = 0*364 : 1 : 
0*303. Kristály ritka; rendesen vaskos. Nem hasad. K : 6*5. Töm : 4*60—4*99. 
Fényes, fém-üvegfény kissé zsírfény. Barnásfekete; vékonyszálka veresbarnán

in ni
áttetsző. Karc sárgás, veresbarna. Tör : kissé kagylós. R(Nb0ArR>1(Ti0y).l.3/írH,,0. 
XbjX 35*09. 770,21*16, F203 27*4S, Er^3*40, CV,0, 3*17, C/Oa4*7S, FeO 1*3S, 
HJJ 2*63. (Rammelsberg). — Germaniumból is tartalmaz keveset. — Lángban 
nem olvad meg. Boraxbau és phospliorsóban felolvad, a gyöngy sárga míg forró ; 
phosphorsóval sárgazöld kihűlve, ha kellőleg volt telítve (U). Kálihidráttal meg
olvasztva a hatás mint a Samarskitnál (317. 1.). Kénsavval főzve eléggé meg- 
támadtatik arra, hogy fehér maradék képződjék, mely Zn vagy Sn hozzáadá
sára a jellemző kék redukció hatást ad.

Norvégia Jölster, Földpátbau s néha pikkelyes Csillámban. Legnagyobb 
kristályok hossza 2", szélessége V2". Twedestrand; Arendal mellett Tromoen 
sziget Alve; Naskilen mellett Möretjár.

535. EOLIICRAS. Rombos; a : b : c = 0-34Ö2 : 1 : 0-3124 coRoo, ool>, 
P. 2Poo sat-. — Ivem : 5—6. Töm : 4*97— 5*04. Fekete fényes; szálka barnás. 
Karc szürkésbarna, törés kagylós. Y Er Ce U uiobáttitauát, mint 534 Euxenit.

533.

' iii m _
R(Nb0,)...2R(Ti0,)...3H.10. — A7a.O, 20*35, 7V/..0, 4*00, 770. 26*59, Y„0S 23*32, 
Er..O, 7*53, Ce./Ja 2*61' UO., 7*70, FeO 2*72, llj) 4*02. (Rammelsberg). — Az 
amerikai Polikrasban a Scandium is kivehető. Zárt üvegcsőben pattogzik s 
kevés víz lengül fel. Lángban izzik, világos sárgás barna lesz, de meg, 
olvad. Boraxbau felolvad, a gyöngy a külláugban sárga, a bellángban Ónnal 
barna lesz. Phosphorsóval a gyöngy sárga, kihűlve zöld; a bellángban a szín 
sötétebb lesz. Szódával nincs Mn hatás, sem pedig fémpikkelyek. Kóns/iwal 
főzve vegybomlik; a képződmény sósavval áztatva és Horgany vagy Ónnal 
főzve sötétkék oldatot ad, mi nem halaványul el. A föleresztett oldat sötét 
narancsszínre festi a kurkuma-papirt (Zr). Norvégia Gránitban Gadolinit, 
Orthittal. Kristályok hossza V2—IV2 hüvelyk. Lelőhelyei: Drezda környéke; 
Svédhon; N. Carolina aranymosásban együtt Zirkon, Monacit, Xenotim, Maguc- 
tit kristályokkal, de elváltozva annyira, hogy a külseje sárga, gummifélo.

Függelék a Niobátok- és Tantalátokhoz.
Arrhenit. Elváltozási termék, hasonlít veres Füldpáthoz. Ytterby Svéd

hon Fergusonit és Cirtolittal. Töm : 3*6S. Főleg Y Er silikotantálát. Van benne 
még Nb Zr Fe A1 Ce Di La Ca Be és IL,0. ^ _ . .

Blomstrandit. Vaskos. Ivem : 5*5. Töm : 4*17-4*25. Fekete. Pora kávé-

nem



5454. PHOSPHÁTOK, ARZÉNATOK . . . (536—690).

barna. Főleg U niobtantaltitanát vízzel, kevés Fe Cit Mg Mn Al. F. e. nehezen 
olvad.' Boraxxal k. lángban veressárga, kihűlve sárga; b. lángban veresbarna. 
Pliosphorsóval k. lángban veresbarna gyöngy melegen, kihűlve megsárgul; 
b. lángban voressárga melegen, zöld hidegen. Nagyon gyéren Nohlittal föld- 
pátbányában Kohl, Svédhon.

Rogersit. Vaskos; miut vékony félgömbös kéreg Samarskiton. K : 3*5. 
Töm : 3*313. A Samarskit elváltozása lehet. Főleg Ytterniobát vízzel. XbJKt 
1810, Io08CO*12, Ha017*41. Mitcholl Co. N. Carolina.

4. PHOSPHÁTOK, AKZENÁTOK, VANADÁTOK, ANTIMON ÁTOK.
(536—600.)

A. Anhidres Phosphátok. B. Savas, bázos Pliosphátok. C. Hidres
Phosphátok.

A. Anhidres, Phosphátok, Arzénatok, Vanadátok,
Antimonátok.

1. Bevezető alosztály. 2. Triphilit csoport. Bomba*. 3. Apátit csoport. 
Hcxaqonos. 4. Wagnerit csoport. Monoklin. 5. Ambligonit csoport. Monoklin, 
Triklin.

1. BEVEZETŐ ALOSZTÁLY (530—342).

536. XENOTIM. YtterccrjJiosp/iát. (Casteluaudit, Ytterspath). Négyzetes; 
c=0*61S67. Alak olykor mint a Zirkoué. P S2°; jól hasad ooP szerint. Barna, 
testszinü. K : 4— 5.T : 4*45-4*56.—Y.t0354*l, Ce2Oa 11 *0. P./>632-4,FeaO32*0f SiOaÖ*S 
(Georgia, Smith). — Nem olvad. Kénsavval nedvesítve a lángot kékeszöldre 
festi. Phosphorsó nehezen olvasztja fel. Savak nem bántják. Norvégia, Hitteröe, 
gránitérbeu Polikras, Maiakon, Ortlűttal. Svédhon. E.-Amerika, Georgia az 
aranymosásokban. Colorado Tisonittal. Brazília Bahia gyémánthomokban szür
késfehér halaványsárga kristályok (Casteluaudit).

537. MONACIT. Cerlantlianthorphosphát. (Meugit, Edwardsit. Eremit, 
Turnerit. Kriptolit). Egyliajlású; a: b : c=0*96933 :1 :0-9255S ; #=76° 20' 10" 
ccP (y) 94° 35', ooPoo (b), —Poo fd), Poo fa), Poo ff). P (o). 572. ábra.

Apró lapos Oszlopok. Igen jól hasad oP irányban. K :
5—5*5. Töm : 4*9—5*3. Tökéletlen zsírfény. Veres, barna. Áttet
sző. Törékeny. Opt: -f. Tengely sík | ooPoo, és közel || ooPoo.
Disperzio q<x gyenge; szintes.

(CeLaDi)P04 — CcnO^6*0, La.X\23*4, 77/0,17*9, P..02S*5,
SnO$2*1, MnO 1*8, CaO\< K Ti My Fe TLO.(Slatoust, Ker- 
sten). A Tli elemet ebben fedezték fel. — Lángban nem olvad 
meg, szürke lesz, s kénsavval nedvesítve a lángot kékeszöldre 
festi. Boraxxal sárga gyöngyöt ad melegen, a moly kihűlve színét elveszti. Sósav 
csak nehezen olvasztja fel. — Ural, Gránitban húsveres Földpáttal; Eszak-Amerika 
szintén Gránitban. Arany mosásokban Fiuland, Brazília.

I

538. BERZELIIT. Mászniaynesiaarzenát. (Kühnit). Szabályos, ritkán (211) 
rendesen vaskos. Nem hasad. Piszkos fehér — méz-sárga. Izotrop. K : o. T,, 
4*07—4*09. — R2As,.Oh. — R = Ca.Mg.Mn. — CaO 23*2, MyO 15*6, MnO 2*1 ‘ 
'*1,s<j0.5S*5. (Kühn). Lángban nem olvad meg, de szürke lesz. Szódával szénen 
As 6zag, platinán szódával megolvasztva pezseg és Mn hatást ad. Légenysav- 
ban felolvad. Svédhon, Lángban vasércekkel, szemcsés Mészkőben

Szabó Józpof. Ásványtan.
Braun it-

35



546 VI. OXIGENSÓK (270—SÍÜ).

Hansninnnittal együtt; Moss bánya, Nonlmaik. Néha 540. Caryiuit mint 
vau benne. mag

539. MONIMOLIT. Ólommeszvasmanpánstiblát. Szabályos: O va»rv 00O00. 
Vaskos; kéreg. K : o—6. Töm : ö*5S. Félfémfény, zsirfény. Sárga; karca citrom
sárga. Törése kissé kagylós. R3Sb.,08. — Pá(H2*4, (%Fe, Mn) (HS% CV/07'5, 
3ZV/03-2. Sb.,OM)"2. (Igelstuöm). — Lángban szénen ólomsziuü gömböt ad. 
mely a külláugban az Antimon fehér- és a gömbhöz közelebb az Ólom sárga 
verődékét adja. Nem olvad fel erős savakban, alkáliban és ezek szénsavas 
vegyeiben, még előleges megolvasztás után sem. Hidrogén által veres izzásnál 
szinitve felolvad a savakban. Svédhon Wermland Paisberg mangánbáuvában 
Tepliro ittál, néha Rhodonittal is.

540. CAR5INIT. (Koryinit). Pb Mn Ca arzónát. Vaskos, tán monoklin. 
Hasad két irányban 90°. Törése szálkás. K : 3—3*5. Töm : 4*25. Zsírfény. Bar
nás. Karca sárgásfehér. Két opt. tengelyű. Disperzio o><*; szintes is. R„As..Os (?) 
R=Pb, Mn. Ca. Mg. — As/hi7A7, 7V>01Ü\>2. MnO 15*S2, /vOOAÍ, C«Olü*40, 
Mg04r25, CO*3*S6, CL 0*07. nem olvadó 0*65=99*28. (Lundtsröm). F. e. Ivöny- 
uyen olvad fekete salakká; As Mn Pb hatás. Légonysavban csekély pezsgéssel 
könnyen felolvad. Wermland, Svédhon; Caleit, Hausmanittal és Berzelittel 
keverve.

541. CARM1N1T. Vasólom arzenál (Karmiuspath). Rombos. Finom tűk 
vagy pamatos szőlőded gömbös halmazok. Hasad Oszlop irányban. K: 2*5. 
Töm : 4*105. Üvegfény — a hasadáson gyöngyfény. Kavmiupiros — téglaveres. 
Pora vörhessárga. Áttetsző. Törékeny. — Pb3As.,0K-VoFe..As..07-r3Pb0, 5Fe.,03, 
GAs^O.. — Fej)330*2, Pó024*5, As„OA9’l. Szénen igen könnyen megolvad As 
fejlődés mellett; szódával ólmot ad, boraxxal Fe hatás. Üvegcsőben hevítve nem 
változik. Légenysavban felolvad. Szászhon Horliausen Quarc és Bcudautit kísé
retében limonitbányában. — Ritka.

542. PUCHER1T. Bizmutvanadát. Rombos; a : b : c=0*5327 .* 1 : 2*3357. 
A kristályok igen aprók, görbelapuak, torzultak, néha fen- máskor bennöttek, 
oP szerint a hasadás igen jó. Áttetsző — nemátlátszó. Üveg — gyémántféuy. 
Veresbarna, sárgásbarna, jáciutveres. Karc okkersárga. K : 4. T : 6*249. — BiV04. 
vágj* Bi.,Or.V„Ov — /i/o0373*l, I'.0,22*1. As./)r,3*6, P/\ 1*3 (Websky). — Zárt 
üvegcsőben hevítve pattog. Szénen bizmuthatás. Phosphőrsóval chromzöld gyöngy 
a bellángban, mely világos sárga lesz a külláugban (V.). Sósavban felolvad Cl 
fejlődéssel, az oldat sötétveres, vízzel feleresztve zöld lesz, és sárga bázos chlo- 
rid csapódik le. — Szászhon, Sclmeeberg, Puclierbáuya, 217. Bizmit és Asbolit 
(41S. 1.) társaságában. Voigtland. Ullersreuth, Hirschberg mellett.

\

2. TRIPHILITCSOPORT. Rombos (543—54S).
543. TRIPHLLIT. — 544. LITHIOPHILIT. í'asmanfjáiilithinmphosphát. 

(Tripkiliu, Tetraphilin, Perowskin). Rombos; a : b : c=0*4318 : 1 : 0*5265. 00P, 
ooP2, Poo, 2Poo, oP, 00P00. Rendesen vaskos. Hasad 00P (133°) és kisátló sze
rint nem jól, a Véglapok szerint jól. Zöldesszürke, kékes. Kívül gyakran bar
násfekete. Karca szürkésfehér. Gyengén zsirfényü. Szálkája áttetsző. IC : 4*5—5. 
T : 3*42—3*56.w Pleochroizmus a Lithiophilitnél határozott. Opt : -f. Tengelysík 
|| oP. BxlooPoo. Általában Li(FeMn)P04. változván a kékesszürke Tripláid

tól, melyben az Mn igen kevés, a pirosas vagy barna Lithiopliilitig, melyben 
Fc igen kevés. „ T .

BeO 41*4, MnO 9*4, Li/J 7*0, Na/J 1‘0, K/)0% l\Oh39*3, ILO 
(Bodenmais, Rammelsbkeg). — Zárt üvegcsőben néha pattog, sötét színt vesz 
fel és kevés vizet bocsát. Lángot pirosra festi, s igen könnyen megolvad. Sósav
ban felolvad. Fe és Mn hatás.

Trwhűit lelhelye Rabeustein, Bodenmais (Bajorhon); Finlaiul Perowskin 
és Tetraphilinnel; Noi*wich Mass.; Spodumenuel Peru. TAthiophilit előfordul



5472. TRIPHILIT- 3. APATITCSOPORT.

Brauclxvillü, Couu. nátron földpátos Gránitban, hol szabálytalan alakkal bensőleg 
keveredvo van Spodumenuel (Cimatolittalj: olykor Eosphorlt, Triploidit, Rodo- 
chrosit Urauiuittál. Tömege olykor tetemes. # , ,

Elváltozás. A Triphilit és Triplit, úgy. mint minden MnO tartalmú ásvány 
a Mn fölebb oxidációja és víz felvétele által változik el.

Tetraphilin vagy Perowskin Finlaudból, Keityő; valamint Melanchlor 
Bajorhon, Rabénstein közel állanak a Triphiiinhez. Pseudotriplit mi a Triplili- 
tet kéregként bevonja (Rabenstein), valamint Alluaudit (Dainour) Limoges Cliau- 
teloube, °és fíeterosit Frankhon Limoges mellett Iiureaux Gráuitban, valószinű- 
leg Triphilit ellmállásának eredményei.

X

545. NATROPHILIT. Na Mn phosphát.—Rombos, hasonló alakok mint 
Triphilitnél; főleg vaskos; hasadó. Zsír-gyöugyfény. Borsárga. Átlátszó. Kein : 
4*5—5 Töm : 3*41. Opt: -f. Tengelyeik || oP. BxX00?00-

NaMnPO j vagy Na ;P0,.Mn,P,0H. — ROf41*03, MnO 38-10, VeO-V06, 
Nap 1G’7Í>, JAJ) 0*1 íi, Hj) 0*43. F. c. könnyen olvad, a lángot erősen sárgára 
festi. Gyöngygyei Mn hatás. Savban felolvad. Branclieville Fairfield Co. Con
necticut Lithiophilittel gyéren.

546. BERILLONIT. lie Na phosphát. Rombos; a : b : c=0*57243 : 1 : 
0*54901. Bonyolódott üsszalaklatok. Jól hasad oP; coPoc kevésbbé. K : 5*5—6, 
Töm: 2*845. Üvegfény; jó hasadáson gyöngyfény. Színtelen, fehér, sárgás. 
Opt:—. Teugelvsík || coPoo. Bx_[_oP. Disperzio q<c, gyenge. NaBePOl vagy 
NarP0rBe3P,0s.‘— PyOn55*S6 BeO 19*S4,A«20 23*64. izz. v. 0*0S., F. e. kissé 
pattog, megolvad homályos gyöngygyé, a láugo't sárgára festi, szélén alul zöld 
szegély látható. Sav melegen felolvasztja, de lassan. Szabad darabokban egy szét- 
■esctt gránitérben Stoncham, Maine, vele van Földpát Füstquarc* Beril Columbit.

547. HERDERLT. Timmészphosphát Fluorral. -3- (Allogonit). Rombos; 
a : b : c=0*62000 : 1 : 0*42345. 573. ábra. P (p), ooPc/s (t) 115°, oP (P). 
A kristály néha alacsony hexagonos Piramishoz hasonlít; másszor 
táblás. Két irányban 00P hasad roszul; tör: kagylós. K: 5. Töm:
2*99—3*01. Sárgás, zöldes. Opt-: —. Teugelysik || 00P00. Disperzio 
q>v. (CaF)BePÖ4, a F részét helyettesíti (HO). — P20644*31, BeO 
15*76, CaO 33*21, F 11*32. Lángban nehezen olvad meg fehér zo
mánccá. Kobalt oldattal kék szint vesz fel, Finom pora sósavban 
felolvad. Szászhon, Ehrenfriedersdorf az ónbáuyában ; az itteni ha
sonlít Apatithoz. Stoneham, Maine, Gránitban szabad kristályokban, 
vagy Quarcon fennöve; Muskoviton is. — Igen ritka.

548. HAMLINIT. Al Be phosphát. — Romboederes. Főtengely c=l*1353. 
R, oR. Jól hasad oR. Keni : 4*5, Töm : 3*22S. R lapokon zsírfény, oR lapon 
gyöngy fény. Színtelen, sárgás. Opt: 4-. Kettős törés nem erős. Van benne F és 
H..0 is, de pontos elemzése nincs. F. e. porcellánneinü gyöngygyé olvad, a láng 
zöld. Zárt csőben H,0 és F, mi az üveget megtámadja. Savban lassan olvad; 
erős P20, hatás. Stoneham, Maine, Herderit Bért randit társaságában, eddig csak 
egy példány ismeretes.

3. APATIT- CSŐ PORT. Hexagonos, piramisos liemiedriával (549—552). 

Ca és Pb phosphát, arzenát, vanadát, melyben Cl vagy F van.
Általánosan: R-(F.C1.) í(P.As.V.)04j3 = (E(FCl))Et [(PAsV)0/.3; 

mi ekként is írható SR^P.AsV^Os.EíFCl).,. Itt 11=Ca, Pb, de Mn is.
549. APATIT. Calciumphosphát, Chlor és néha még Fluorral. 

{Moroxit, Spargelstein, Phosphorit, Osteolit, Augustit). Hatszöges;
35*
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548 VI. OXIGENSŐK (270—$20).' •

i

c—0*734603; 0001 A1011 =40° 18' 22°; gyakran piramisoshemiedria 
van kiképződre. P (x) 80° 2G', ooP (M). ooP2 (e), oP (P), VaP (r), 
2P (z), 2P2 ($), a ritkább tizenkét oldalú Piramisok és Oszlopok lap
jaiknak csak feles számával képződnek ki. (S4. ábra 52. 1.)

Rövid rovatos Oszlopok, táblák. Gömbös, veséded; rostos, 
szemcsés, tömött, földes. Roszul hasad oP és ooP irányban. Tör : 
kagylós, egyenetlen és szálkás. Mikroszövetében folyadék zárvá
nyok már 8Ó—100 szoros nagyításnál jól kivehetők (Schlaggemvald,. 
Pfitscli).

:

!

'
574. ábra. ooP, oP, P, 2P2 (s).
575. ábra. ©cP, oP, VaP, 2P2.
576*. ábra. ©cP, oP, P, 2P, 2P2. 3Ps/2 (u), P2, ooP2, ooP*/a (c). 

Itt az a és c alakok csak felesen lépnek fel.

-1

I

■ 1

i

* >

1

1

:

K : 0 : rideg. Töm : 3*17—3*23. Üvegfény a kristálylapokon, zsírfény a 
hasadás- vágj' töréslapon. — Zöld, kék néha fehér; olykor sárga szürke, veres 
és barna. Átlátszó — nemátlátszó. Optikailag negatív; kettős fénytörése nem 
erős; olykor kettős törési anomália észlelhető. A dichroizmus a sötétebb szi
ntiekben néha tetemes; absorpcio t>w. Némely félesége melegítve phosphoreskál.

Megkülönböztethető Fluorapatit és Ghlorapatit, de vannak közbülső

Fluorapatit (CaF)CalP301o=3Ca3P.J0h-hCaF... Ghlorapatit (CaCl)Ca4Pn0In 
= 3Ca,.P..08-f-CaCl... — CaO 53’4-, P„Or.ll*5, FcJJA’l. C/2-G (Snarum, Weber). 
Kevés F AI Fe Na K, SiOő, COü J JBr. Lángot vörliessárgára festi s a szélén 
megolvad. Kénsavval megneclvesítve a láng tőle halvány kékeszöld (P„Oö). Némely 
féleségnél Cl hatás rézphosphorsóval (mint a Silvitnél), másoknál F hatás (mint 
a Fluoritnál) Légenysav-, sósav- s föleresztett kénsavban felolvad. A légenysavas 
oldatban ecetsavas ólom fehér üledéket képez, mely f. e. fehér, kristályos fólü- 
letü gömbbé olvad.

Fluorapatit az elterjedtebb; ide tartozik az Apátit az Alpokból, Spanyol- 
országból, St. Lawrence Co. N.-York, Canada Ghlorapatit a Norvégia (Kragerő, 
Snarum sat.) Van Manganapatit is, hol a Ca helyettesítve van Mn által. Grá
nitban, Gneisz-, Csillámpalában, vas- vagy ónércérben; szemcsés Mészben; oly
kor Serpentinben, igen gyakori a vulkáni kőzetekben, de mikroskopi méret
ben; leginkább hosszú, keskeny s éles határvonalú Oszlopok, melyek a kikep- 
ződésben a többi ásványtársat megelőzték, minthogy ezek velők érintkezvén, 
rendesen meg vannak szakadva. Átmetszete a vékony csiszolatban vagy hosszas 
egyenköz vagy hexagon, tehát hasonló a Nephelitéhcz, melytől azonban vegji 
úton külömbözik, oldatában a P2Or,, emebben pedig a lángfestő alkálik leven 
kimutathatók. Fát kövesítö anyag gyanánt is észleltetett.

I
!

tagok is.
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5493. APATITCSOPORT (549—552).

Apátit: Tirol (Schwarzonstein, Pfiiscli); Csehország (Zinnwald, Schlaggen- 
wald); Szászhon (Ehrenfriedersdorf); Svájc (St.-Gotthard); Pieinont (Mussa-Alp), 
jácintveres Gránát és halványzöld Kliuochlorral; Cumherland, Devoushire, 
Wheal Franco (Francolit), Maine, Longlsland; N.-Hamp; New-York, St. Law- 
reuce CoM Skapolit és Titanittal; New-Jersey; N.-Carolina, Cauada, itt nagy 
telepben fordul elő, melynek vastagsága 10', és abból 3' tiszta zöld Apátit, a 
szélek felé keverve van Mészkővel, melyben Piroxen és Plilogopit is fordul elő. 
Moroxit zöldes, kék, nemátlátszó. Norvégia (Arendal), Kragerö, hol nagy meny- 
nviségben fejtik; Finland. Rézbánya (Dolomiton). — Spárgako (Spargelstein) 
borsárga, áttetsző, Talkba nőve. Tirol (Zillerthal): Spanyolhon, (Villa Rica), 
Mexikó. — Phosphorit vaskos, sugáros, földes. Spanyolhon (Estremadura); Cseli- 

ág (Schlackenwald): Bajorország; Marmaros (Kobolapojana) poralakban. 
Osteolit elváltozott vaskos nemtiszta Apátit, mely F és Cl tartalmát 

elveszte* és földes lett. Kinézésre néha hasonlít a lithograf kőhöz. Nyelvhez 
tapad. K: 1—2. T: 2*8—3*1. CanP..Os. — Ca049.1, P2On36*8, SiOA'o, Al/L0-9, 
F?.,Oa 1-8, A/V/O 0*4, Xa„0 06, 7i„Ó 0-7, C02VS, 77..02-2. (Hanau, Bromeis). — 
Találni elváltozott Doíeritban, Hanau (Ostheim és Eichen közt); Erzgebirg 
(Amberg).

orsz

Phosphátguwók (Koprolitok). Kövületes kőzetekben nem ritkák, s hogy 
orgános-eredetüek, igen valószínű. Lényegesen mészphosphát.

Stajfeiit a szőlőded, veséded, csepköves, rostos, sugaras kéreg a statleli 
Phosphoriton. Stein i'igv tekinti mint. szénsavas víz behatásának eredméuvét 
Phosphoritra. Zöldes, — C'«Oö4*G, P, 0.33*0 60,3*1, ALOj0*02, 7*t\,0,0*03, F3*0, 
7/..G14.

Guanó. Csontmészphosphát keverve hidropliosphátokkal és rendesen még 
mészcarbonáttal, s egyéb idegen anyaggal. Vize néha egész 10%. Szürkésfehér, 
sárgás, barnás. (Monk’s Izlaud Caribbei tenger sat.) Guanóban többféle ásvány 
ismeretes (Monetit, Struvit, Brushit, Metabrushit, Martinit, Stercorit sat.).

Epiphosphorit veséded, szemcsés, rostos; üvegfényü ; zöld. K : 4*5—5. 
Töm : 3*1. Gránáttal s Graphittal találtatik valami kristályos kőzetben; leihely 
ismeretlen. (Bkeithaui’t).

Talli-apatit (Hermánk) sok Mg van benne, tisztátalan Apátit lehet. Szi
béria Slatoust Chloritpalábau. K:5. T : 2*7—2*75. Ca041*4, MyO S*5, PjKt43*1, 
F«?3031*1, 670*9, SOa2*9, F, nemolvadó 9*5.

Hidroapatit veséded, hasonlít Kalcedonhoz. K : 5*5. Töm : 3*1. Tejfellel*, 
áttetsző. — G’«0 47*3, /'.0.40*0, 7f’3*3, Ca 3*0, H20 5*3. — Pireneák St. Girons 
Agyagpala hasadékaibau, a melyből nem messzire Wawellit kerül ki.

PIROMORPHIT. Olomphosphát esetleg mészphosphdttal s Chlorral 
^Zöldóiomérc, Grünbleierz részben, Barnaólomérc, Braunbleierz, Phosphorblei- 
erz, Traubcnblei, Buntbleierz, Nussierit, Polispliaerit; Miesit). Hatszöges: 
<5=0*7362; 0001/\ 1011=40° 22'. P S0° 44'. Közönséges összalaklata coP, oP, 
néha hozzá ooP2, P. (Hasonló 72. ábra 50.1.) Rovatos, vagy néha közepén kivas
tagodó (hordó-alakú) Oszlopok. Gömbös (Polispliaerit), veséded; szálas, szemcsés. 
Igen roszul hasad. — Tör : tökéletlenül kagylós, egyenetlen. K : 3*5—4. Töm : 
6*5—7*1. Zsírfény. Zöld, barna; néha sárgás. Karca fehér — sárgás. Áttetsző. 
Tör : kissé kagylós — egyenetlen törékeny. Opt : —. Néha kéttengelyű, különö
sen ha az As szaporodik.

(PbCl)Pb,P3012 vagy 3Pb3P.,0H.PbC!,. — (3PbO, P.OJ89-0, PbClJ\% 
(Eins sarga kristály, Sandberoer). RO, 15*94, IWSO‘17; CaO 0*25, C?2*54 
<Selmec, Hidegh). Néha As F Fo Cr Y. Van Ca tartalmú: Polispliaerit 11%, 
Miesit 7*4%, Nussierit 22*2%, 3CaO,P.,Or,, Cherokiu; As (0*6—2*6°/0) tartalmú 
*s* F. e. könnyen megolvad, sa kihűlés alatt látni mint megy át kristályos 
•állapotba. Szénen magában nem színül. Szódával ólomszemet ad. Néha Cl F As 
hatás. Legonysavbau felolvad.
<! ' Ólombányákban. Selmec, Jaszena, Pojnik, Kapnik, Doguácska, Oravica, 
ozaszka, Ruszkabánya, Zalatna; Csehország (Przibram, Bleistadt, Mies: innét
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550 VI. OXIGENSÓK (270—820).

Mimtől)urna féleség); Szászban (Freiberg, Zschopau); Nassau; Harzhegység; 
Anglia. Perkiomen ólombánya, Philadelphia ínellett; New-York; Massachusetts 
és Bristol, Connecticut.

Pseudvitiorfia: Galenit, Calamin, Calcit. Limonit, Pseudoapatit ismeretes 
Piromorphit alakjában.

551. M1METIT. Ólomph osph a > ’so iát Uh torral. (Zöl cl ólomérc, Grünblcierz 
részben. Traubenblei. Kampilit, Hediphau, Mimetesit, Mimeten). Hatszöges; 
c=0*7224; 0001 f\ 1011=39° 50'. Alakjai mint 550. Piromorphité; P 81° IS'. 
Bimbó-, hengeralakú csoportok. Meglehetősen hasad P irányban. K : 3*5; Töm : 
7*0—7*25. Zsirfény. Sárga, barna, néha fehéres (Hediphau). Karca fehéres. Áttetsző. 
Optikailag gyakran kéttengelyű, mi az As tartalom arányában határozottabbá 
válik. (PbCl)Pb.As;;0,.. vagy 3Pb3Asa0s.PbCl.. — (3Pb<\ As.,Oj 70-7, (3PhO 
P..O.013*9, Pb(.'lJ)*ö (Szibéria, Sruve). — F. e. szénen arzén füstöt s ólomszemet 
ad. Platinacsipeszben tartva igen könnyen megolvad. Légenysavban könnyen 
felolvad. Cl hatás (mint Silvinnél).

Csehország (Zinuwald, Przibram); Szászhon (Johanngeorgeustadt); Baden 
(Badenweiler); Cornwall (Redruth); Szibéria (Preobmgansk bánya) külső 
fekete Pirolusit burokban van belül a sárga Mim étit. Phenixville Pa. Brookdale 
bánya Piromorphit kristályok Mimetittel bevonva; Kalifornia, Ccrro Gordo 
bánya.

552. VANADINIT. Ólonnanadat Chloiral. (Vauadiubleierz, Eudlicliit). 
Hatszöges; c=0*7121S; 0001 f\ 1011=39° 25' 56". P 7S° KJ' izomorf Piromor
phit- és Mimetittel. ooP. oP. Bennőtt szemek; kéreg. K : 2*75—3. Töm : 6*66— 
7-23. Zsirfény töréslapon. Rubinpiros, sárgás, barnás. Karca fehér vagy sárgás. 
Kissé áttetsző — nem átlátszó.

(PbCl)Pb4V.,OrJ vagy 3PbnV208.PbCl2 — PbO 69G, VJ)r. 17 4, P/>0*5, 
Cl 2*2, RÖ,0.í) (líarintkia. Rammelsberg). Zárt üvegcsőben hevítve pattog 
s gyenge Teher lengületet ad. Lángban könnyen megolvad szénen fekete fényes 
tömeggé, melyből a bellángban ólomszem és fehér PbCl„ verődék válik ki; az 
tökéletesen oxidáltatván, a fekete maradék phosphorsóval a bellángban smaragd
zöld gyöngyüt ad, sárgára változót a küllángbau. CuO adatván hozzá Cl reactio 
áll be. Megolvasztva 3 rész Káliumbisulfáttal sárga tömeget kapunk, mely a 
kihűlés alatt veres, végre veressárgás lesz. Sósav felbontja. Pia a kristályokra 
salétromsavat csöppentünk, azok először sötétveresek lesznek a V„0. kiválása 
következtében és később sárgák a sav felolvasztása után.

Mexikó (Zimapan); Szibéria (Berezow: Piromorphittal). Karinthia. (Win- 
disch Kappel); Svédhon (Undenas); Dél-Afrika. Egyesült Államok: New-York 
(Sing-Singl, New-Mexiko, Arizona.

I

I

4. WAGNER1T CSOPORT. Monoklin (553—557).

Mg(Ca)FeMn phosphátok, F esetleg (HO) tartalommal. RaFP04 vagy (Rí'jRPO,.

553. WAGNERIT. Maone.siara.yj/i09jihdt Fluorral. (Pleuroklas, Kjerulíin.) 
Egyhajlású. a : b : c = 1*9145 : 3 : 1*5059; /?= 71° 53'. ooP 57° 35', Poo 71* 
53'. Kurta rovatos Oszlopok. Roszul liasad coP és az épátló szerint, oP szerint 
nyoma. Tör : kagylós. K : 5—5*5. Töm : 3*06. üvegfény. Sárga, néha szürkés. 
Karca fehér. Áttetsző. Opt: —. Tengelysík J| ooPoo. Disperzio p>u, hajolt. — 
(MgF)MgP04 vagy Mg,P2Oh.MgF... — MyO 4G*2, FeOfr5, CaO 2*3, PJ\ 40*6, 
JF9*3 (Rammelsberg). — Lángban zöldesszürke üveggé megolvad, s azt, ha 
kénsavval nedvesítve van, kékeszöldre festi. Sósavban és légenysavban felolvad. 
F hatás kénsavval vagy phosphorsóval. Előidézhető Fe, néha Mii és Na hatás- 
is. — Salzburg (Werfen) Höllgraben Agyagpala Quarc-erében. Norvégia* 

- Bamle. — Ritka.
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15514. WAGNERITCSOPORT (553—557).
; *v

554. SPODIOSIT. Caldwtt/iuophow/iát. Rombos? lapos prizmás kristá
lyok. Hasad ooPoc. Törékeny. Keni : 5. Töm : 2-04. Üvegfény, porcellúnnemü; 
liamuszörke, barnás.

(CaF)CaPO. vagy Ca,P..Os.CaF.,. — RO:, 32-20, CaO 49*81, 3^02*27, 
f (4-71), AsjX 0*24, 6’023*90, 670*12, 1*24, ^/.,03 1*11, MnOOyo,
]-]J.) 2*70, izz. v. 1*15. F. ~e. vékony szálkája megolvad fehér zománccá. Nem 
pattog. Felolvad IICl és légenysavban pezsgéssel. — Svédhon, Krangrufva, 
Wennland.

6555. TRIPL1T. Mam/dnraspliosjilidt. (Eisenpecherz, Phosphonnaugán, 
Eiseuapntit, Zwieselit.) — Egyhajlású, tökéletlen kristályok. Két épszöges irány
ban jól hasad. A Limoges-i szép üveges barna jól hasadó lemezeken Des 
Cloizeaux észlelte, hogy az optikai tengelyek az egyik hasadással egy közös sík
ban ágaznak szét és jól kivehető hajolt disperziót láttatnak, minélfogva egy- 
hajl&su. Opt: 4-. Disperzio (6>v. K : 4—5*5. Töm : 3*4-1—3*S. Gyautafény, 
gyémántfénybe hajló. Barna vagy feketésbarna, csaknem fekete. Karca sárgás- 
szürke, barna. Kissé áttetsző — ‘nemátlátszó. Törés aprón kagylós.

(RF)RPOt vagy R: P..Os.RF.. — R - Fe és Mn Ca és Mg. — MnO 30*0, 
FeO 20*9, P»Oh 33*S, Mf/O 3-*0, CaO 2*2, FS*l, K Xa (Schlaggenwald, Kobeix). 
Néha Li Si,~FLO. Lángban könnyen megolvad fekete mágneses gömbbé. Kén- 
savval nedvesítve a láng kékeszöld. Mn és Fe hatás. Kénsavval vagy phosphor- 
sóval F hatás.

Frankhon Limoges Alluaud Gránit quarc-erében Apatittal. Szilézia Peüau. 
Csehország Schlaggenwald. Argentína. Branchville, Connecticut. Tallctnplit 
Mg és Ca tartalmú féleség Horrsjöberg Svédhon.

Sarkopsid. Vasmanqánphospliát. Egyliajlásu *? Szabálytalan ellipszoidok, 
néha hatoldalu lemezek. K : 4. Töm : 3*0—3*7. Csillámló, selyem- és zsírfény. 
Üde lapon húsveres, levendulakék; szálkája áttetsző. Karc szalmasárga, némely 
szem zöld. — FcO 30*5, FejO^ 3*3, MnO 20*5, CaO 3*4, P„0. 34*7, H»0 1*9, F 
fWEBSKY). Zárt üvegcsőben víz és F hatás; megbámul, fémfényt vesz fel. 
Lángban igen könnyen megolvad s azt kékeszöldre festi. Sósavban és kéusav- 
bau felolvad. Valószínűleg a Triplit félesége. Szilézia Mühlbachvölgy és Michels- 
dorf között Gránitérben Viviauit és Hureaulittal.

556. TRIPLOIDIT. Monoklin, a : b : c = 1*85715 : 1 : 1*49253 ; ,9 = 71° 
46'= 001/\ 100. — Izomorf 553 Wagnerittel. Rovatos kristályok; rostos hal
mazok ; vaskos. Jól hasad ooPoo. Törékeny. Üveg-, zsíros gyémántfény. Kern : 
4*5—5. Töm : 3*697. Sárgás, barnás, pirosas. Gyengén pleochroitos. A rugalmi 
tengelyek a ferdeátlós metszetben csaknem összeesnek a függélyes tengellyel.

(Mn.Fe)P20H.(Mn,Fe)0H, vagy pedig 4(Mn.Fe)0.P,.0-.H.20. — I\On 32*11, 
FeO 14*S8, MnÖ 48*45, CaO 0*33, HJJ 4*08 (Penfield). F. e. zárt csőben ueutrál 
vizet ad, megfeketedik és mágneses lesz. A lángban magában is megolvad 
csendesen, azt zöldre festvén. Gyöngygyei Mn Fe hatás. Savakban felolvad. 
Branchville, Fairfield Co. Conn. nátronföldpátos Gránit ereiben.

557. SARKINIT. (Poliarzeuit.) Mouokliu. a : b : c = 2-0017 : 1 : 1*5154; 
P = 62° 131/*' = 001 /\ 100. Kristályok b tengely irányában nyúltak, és ocPoo 
irányában laposak. Néha spheroidos halmazok. Hasadás oszlopos (*?). K : 4—5. 
Töm : 4*17—4*19. Zsírfény. Vereses, sárgás. Opt: —. Kettős törése erős. Ten
gelysík || 00P00. Bx. A c=—54°.

Mn3As20h.Mn(0H)o vagy 4Mn0.As..0vH.,0. — Hs-0.41*60, P„6L 0*21, 
il/nö 51*60, 7/..O 3-06, PbO 0*25, FeO 0*13,’ CaO 1*40, MgO 0*98, CAL 0*76, izz. 
v. 0*38 (LundstrÖm). F. e. pattog, nehezebben olvad fekete fényes nem mág
neses gyöngygyé; szódával szénen barnás anyag és As szag. Üvegcsőben vizet 
ad, barna lesz, a maradék gyöngy gyei Mn hatást mutat. Könnyen olvad HC1 
savban. Svédhon, Pajsberg a mangán-vas bányában.
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552 VI. OXIGEKSÓK (270—S20).

5. AMBLIGONIT CSOPORT. Monoklin, Trikliu (558, 55'.)).
558. DUR ANGIT. Tiwndtronvasjluoarzenát. Kgy hajlású. a : b : 

0*77158 : 1 : 0*82109; £=64° 4*7' = 00l/\10O. Hasad oszloposán 110° 10' alatt. 
K : 5. Töm : 3*94—4*07. Üvegfényü; hajnalpiros. Karca sáfránysárga, Opt: —. 
Tengelysik J_ooPco. Disperzio o>r, szintes. — Na(AlF)AsO. vagy AlAsO..NaF. 
ALOn‘20-6, "A^Oll-G, FeJLÍ-7, ^,0.55*10, Mnjj, 1*3. LiJ) 0*8, K (Brush). 
A lángot sárgára festvén megolvad. Zárt üvegcsőben csekély hőnél megfeketedik, 
de kihűlve eredeti színét visszakapja; magasabb hőnél sárga üveggé olvad és 
fehér lengületet ad, mely az üveget gyengén megmarja. Szénen As szag. Gyön
gyökkel Fe, Mn hatás (329. 1.). Mexikó Durango ónbánya értöltelékében. (Brush.)

oo9. AMBLIGONIT. L'imlithionphusphdt Fluorral. (Hebrouit.) Három- 
hajlású.^ a : b : c = 0*73337 : 1 : 0*76332; « = 108° 511V, ,? = 97° 48l/e', y = 
106° 26-/3'. A kristályok alig kivehetők, érdesek, bennőttek; rendesen szemcsés 
vaskos. Hasad két irányban, jobban oP szerint, kevésbbé jói a nagyátló szerint 
s ezek egymással 10-tVa0 szöget képeznek. K : 6. Töm : 3*01—3*09. Gyöngyfény 
a jó hasadáson, üvegfény a kevésbbé jón, zsírfény a kereszttörésen. Halavány 
tengerzöld, fehér, szürkés, barnásfehér. Áttetsző. Törés egyenetlen. Opt: —. Az 
optikai tengelyek nagyon szétágaznak, azok síkja csaknem épszöget képez a 
nagyátlóval; a hegyes szög negatív bissektrixe egyközös a két jobb hasadás 
képezte éllel. A disperzio p>v. Li(AlF)PO, vagy AlPO,.LiF. — AL,Oz 36*8, 
JAJ) 6*6. Xa.J) 3*2, J{.,0 0*4, 1\0:, 47*5, F8*1 (Arusdorf, Rammelsberg). — 
Zárt üvegcsőben vizet ad, a mely magasabb hőfoknál savas és az üveget éteti. 
Lángban könnyen megolvad duzzadva, a gömb kihűlve fehér és nem átlátszó. 
A lángot festi sárgára, némelyik pirosra (Li). Boraxxal és phosphorsóval átlát
szó ér színtelen üveget ad. Porát kénsav könnyen, sósav lassan olvasztja fel 
(329. 1.). Szászhou, Arnsdorf Gránitban Turmalin Gránáttal. Norvégia Arendal. 
Franciaországban Montebras, két féleséget külömböztetnek meg Montcbrasit, 
Hebronit, de lényegben Ambligonit mind a kettő. É.-Amerika Mai ne Hebron 
durva Gránitban kristályos tömeget képez s vele előjön Lepidolit, AJbit, 
Quarc, veres, zöld és fekete Turmalin. Apátit és gyéreu Kassiterit. Brancliville 
Connecticut gyéren Spodumennel sat. Gránit ereiben.

B. Savas és házas PhospháboJc, Arzénatok.
560. MONETIT. (Jalciumphosphát. Triklin. Vékony romboidos kristályok, 

érdes felülettel; csoportok; vaskos. Hasad. Törékeny. Üvegféuy. Sárgásfehér. 
Félig átlátszó. Kern : 3*5. Töm: 2*75. — HCaPO, vagy 2Ca0.P.,0vH,.0. — 
P„06 52*28, CaO 41*14, HJ> 6*58 (Shepard). F. e. fehér lesz és megolvad kris
tályos gömbbé ; csőben vizet ad. Találták harmadkon’ Mészkőben, Moneta és 
Mona nyűgöt indiai szigeteken Guanó telep alatt.

1. OLIVENIT CSOPORT. Rombos (561—584).
CuZnPb bázos pbosphátja arzenátja sat. Némileg megfelel a 

monoklin Wagnerit csoportnak, hol szintén vannak bázos tagok. 
R,(OH) (P, As, \)0, vagy (EOH)R(P, As, V)0,. R = Cu Zn Pb.

561. OLIVENIT. Bézhidroarzenát. (Olivenerz, Pharmakochalcit). Rom
bos. a : b : c = 0*9396 : 1 : 0*6726. 100/^110 = 43° 13', 001 A101 = 
35° 3Ő3/*', 001/\011 =33° 55x/a'. — 577. ábra. coP (r) 92° 
30', Poo (/) 110° 50', ooPoo (?i). Oszlopok, tűk; egyesen, 
portban. Rostos gömbök, vesék. Héjjas, szemcsés. Igen roszul 
hasad ooP és Poo szerint. K : 3. Töm ; 4* 1—4*4. Gyémánt-, 
üveg-, gyöngyfény. Többféle zöld; olykor barna. Karca olivazöld 
barna. Kissé áttetsző — nemátlátszó. Opt: -f. Tengelysík || oP. 
BxJ_ooPoo. Disperzio p<u, nagy.
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5531. OLIVENITCSÖPORT (501 — 5S4).

Cu..As..Oh.Cu(OH).2 vagy 4Cu0.As ,0vH.J0. — CuO 50-4-, ÍJJ) 3*5, Ás1.,0,30*7, 
P. 0,3*3 (Cornwall, Iíobell). — Lángban igen könnyen megolvad, azt kékes 
zöldre festvén; kihűlve a gyöngy felülete kristályos. Szénen égéssel megolvad 
As füst, és rideg fémarzeuid képzéssel, mely szódával rezet ad. Légenysav és 
árumon felolvasztja.

Libetbánya (Euchroittal) Csillámpalában. Bánság. Tirol. Csehország 
Schlaggeuwald (előbb Quarc, aztán Fluorit s úgy Olivenit képződve). Thü- 
ringia° Cornwalli bányák (quarcüregekben). Szibéria, Chili. Egyesült Államok: 
Utah, Mammutbáuya,' itt rostosau is mint wood-copper = Holzkupfererz.

562. LIBETHENIT. Bézhidrophosphát. Rombos. a : b : c = 0-9601 : 1 : 
0-7019. 100 A 100 = 43° 50', 00lA101=3Őo lOVo', 001A011 =
350 4/. __ 578. ábra. coPn (u) 92° 20', Pco (0) 109° 52', P (P).
Egyes kristályok, csoportok. Gömbös, veséded, tömött. Kern : 4.
Töm : 3*6—3*S. Zsírfény. Rendesen sötétzöld. Opt : —. Tengely
sík ij oP. BxJ_ooPoo. Disperzio nagy.

Cu3Po0h.Cu(0H).. vagy pedig 4Cu0.P„0r,.H.,0. — CuO 66*9,
P„Or, 29*4’ íj.,0 4-0 (Libetbánya, Kühn). —"Zárt üvegcsőben vizet 
act s megfeketedik. Lángot smaragdzöldre festi, s könnyen meg
olvad barna golyóvá; hosszabb fúvás után réz-szem válik ki. Lé
genysav- és ammonban felolvad. Izzítva 4—7 petét veszt.

Libetbánya, Poinik Quarc űrjeiben Chalkopirittal. Rheinbreitenbach 
Cornwall, Chili, Tagilit és Limonittal. Bolívia (Malacliittal); Ural.

563. ADAMLT. Zinkhidroarzenát. Rombos. a : b : c = 0*9733 : 1 : 0-715S. 
Alakjai hasonlók 561 Olivenithez. Hasadás Poo szerint jó. A kristályok aprók, 
néha nyújtva a kisátló szerint és az oszloplapokon függélyesen rovátkolva. 
Szemcsés halmazok. K : 3*5. T : 4 34—4*35. Üvegfény. Mézsárga, ibolya — rózsa
színű. Karca fehér. Két optikai^ tengelyű, a tengelyek a bázisban feküszuek. 
Opt: 4*. Disperzio q<.v. BxJ_ooPoo. — Zn3Aso0H.Zn(0H)., vagy 4ZnO, As..05,H20. 
2m0 54*3, FeO 1*4, As„On 39'0, IL,0 4*5, Mnő ny. (Friedel). Mondhatni hogy 
Zinkolivenit. — Zárt üvegcsőben gyöngén pattog, kevés vizet ad, fehér porcellán- 
szerü lesz. Sósavban könnyen felolvad. Chili, Chaüarcillo, Limonittal és termés 
Ezüsttel. Cap Garonne, Hiéres mellett Franciaország. Laurium a Smithsonit 
űrjeiben.

L.

578.

564. DESCLOIZIT. Olomvanadát. Rombos. a : b : c = 0-636S : 1 : 0-S045. 
Hasadás nem mutatkozik. K : 3*5. T : 5*9—6*2. Fénye erős. Színe fekete, oliva- 
barna. A legkisebb kristályok zöldek és bronzfényüek; az éleken baruavereseu 
áttetszők. Töréslapon szalmasárga, veresbarua és fekete színövek mutatkoznak, 
középen lévén legvilágosabb s széle felé fokozatosan sötétebb. Teugelysík|| ooPco. 
BxJ_oP, negatív; Bx_[_ooPoo pozitív. Tengelyszög igen nagy, a teugelykép olaj
ban is alig látható. — R,V„Or.R(OH)., vagy pedig 4R0.Yo0.H,,0; R=Pb, Zu. — 
Pő054-7, V,,0. 22-4, ZnO 2*0, CuO 0-9, FeO 1*5, MnO 5*3, HnO 2-2, Cl 0*3, 
Mn20„ 6-0, homok 3*4. Szénen megolvad és részben ólom válik ki fekete salak
ban. Boraxxal a belláugban zöld üveg és salétrommal a küllángban ibolyaszínü 
(Mn). Phospliorsóval a belláugban smaragdzöld üveg. mely a külláugban naraucs- 
sárgáva változik. Dél-Amerika Venusbánya, Argentína 1—2 mm. vastag kristá
lyokban egy kovás és vasas kőzeten fennöve, Piromorphit tűs kristályai társa
ságában. Kavinthia. New-Mexiko csaknem fekete kristályokban elég gyakori. 
Arizona, N. Mexikó. Colorado.

Eusinch.it Baden, Areoxen Bajorhon szintén a Descloizithoz számíthatók, 
valamint a Dechenit is Schlettenbach Bajorhou.

565. CALCIOVOLBORTHIT. (Ivalkvorborthit). Két félesége van egy zöld. 
vékony táblás, egy irány bán jól hasadó; gyöngyféuyü, zöldes sárga karcu,mely -

./»*

l «
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* nek K : 3*5, Töm : 3*860 és egy szürke kristályosán szemcsés, bamássárga karcu, 
melynek Kern:3*5. T:3*S. (Cu.Oa)3V.,Os.(Cu.Ca)(OH)., vagy 4(Cu,Ca)0.VM0r.H.0. 
0/0 *40, taO 12*2, Hj> |4*6, Vj)rt 36*5, M</0 0-5, MnO ()■•!. kőzet 0*í. 'Tlíü- 
ringia.

566. BBACKEBUSCHIT. Monoklin? apró oszlopos lapos rovatos kristá
lyok. Fekete, vereses. Karc sárga. Opt : — *? Tengelysík _]_ a rovatokra. Ten
gelyszög nagy.

RX0s-rE,0.- IV25*32. PjX, 0*18, 74061*00, ZnO 1*29, 0/00*42, 
bcO 4*05, .17n0 4*77, 77./; 2*03. — Córdoba, Argentína. Descloizit és Vanidinittal.

567. PSITTACINIT. Pb Cu teliurát. Kristályos kéreg; por. Zöldes, 
szürkés. — 4R0,V.0v2H20. — ÍV;. 1S*83, PbO53*19, CnO 18*44, /i..O 9*54. — 
F. e. könnyen olvad fekete fényes gyöngygyé. Gyöngyökkel Pb Cu V hatás. 
Híg légenysav felolvasztja. Argentína. New-Careerbánya, Arany, Corussit, Chal- 
kopirit és Limonittal, Quarcon.

Mottramit kristályos kéreg. Pb Cu vanadát. mi Dihidritnek és Eriuitnek 
felel meg. í 2Or,lS*S7, PbO 50*12. CuO 21*02, H^O 3*99 kevés tisztátlan rész. 
Anglia.

Chileit is Pb Cu vandát, kevés As tartalommal. Chili.
Vanadiolit kétes anyag, lehet hogy keveréke valamely vanadátnak Augit- 

tal; Sliudianka folyó partján Szibéria.

*'

568. EPiINIT. Rezhidroarzenát. líostos, veséded. Cu„As.,0s.2Cu(0H)., vagy 
5Cu0,As._.0.,2H.J0. — 0/059*4, K,O5*0, AsS\33*7, .17..0a 1*7 (Tűknek).— 
Légenysavban felolvad. Zöld. K : 4*5—5. T :”4*Ő4. Irland, Limerick County 
egyéb rézarzeuátokkal ILmdinger szerint; de Chup.ch kimutatja, hogy Cormvalli 
ásvány. Utah Olivenittel ránőve Klinoklasit, Azurit, Enargit vagy Baritra.

i
569. DIHIDRIT. Re'zhidrophosphát. (Részben Pseudomalachit, Phosphor- 

kupfererz, Phosphorchalcit.)
i

Egy- vagy háromhajlású. A küllem 
monoklin. 571). ábra. ooP2 (.s) 3S° 56', 
P (P) 117° 49', oP (a), ooPoo (o), V2P00 (6). 
Hasadás épátlósan nem jó.

Veséded. vaskos, rostos. K : 4*5—5. 
Töm : 4—4*4. Tökéletlen gyöngyféuy. Sötét
zöld. Áttetsző. Plcochroitos; kékes-sárgás
zöld. Opt: —. Bxa _J_(101).

Lényegesen Cu3P2Ór.2Cu(0H)2 vagy 
5Cu0,P..0v2H„0. — Elemzés 570. Pseudomalachitnál. — F. e. mint 5(32. Libe- 
tenit. Ehl a Rajnán. Rheinbreitenbach. Xisni Tagilsk, Ural.

I s : s — 141° 4' 
P : P = J17 49

!

570. PSEUDOMALACHIT. Rézhidrupliosphát. (Részben Phosphorkupfer, 
Cuivre phosphaté, Elilit, Prasiu-clialzit, Lunnit.) Vaskos, veséded, szőlőded, 
sugarosan rostos szövettel. K : 4*5—5. Töm : 3*4—4*4. Üvegfény. Sötétzöld. 
Részben Cu3P20R.3Cu(0H)3 vagy 6Cu0.P20,..3H20. Az 569. Dihidrittel lényege- 

függ össze", csakhogy a Pseudomalachit-Ehlitnél a rostos halmazok vannak 
egyesítve, a kristályok a Dihidrithez véve.

P2Or, 25*30, CuO 68*21, H20 6*49 Nisni Tagilsk. (Hermánk.)
« 67*25, « 8*20 Libetbánya. (Hermánk.)
« 68*74, « 8*64 Rheinbreitenbach.

J

sen
1

Dihidrit
Ehlit
Pseudomalachit

F. e. mint 562. Libetenit. Pala erekben Rheinbreitenbach, Ehl a Rajnán 
egyéb rézércekkel. Libetbánya, Quarcon vagy Csillámpalán. Csehország. Ural. 
Cornwall. Perkiomen bánya Pa. Cabarras Co. N. Carolina.

1 « 2*4*55, 
« 21*52,:



III

5551. OLTVENITCSOPOItT (561—584).

571. KLINOKLASIT. Rczhülroarzmát. (Strahliges Olivenerz, Strahlen- 
kuniéi*. Sideroclialcit, Abichit, Aplianesit, Strahlerz.) Egyhajlásu.
.v \ • c = J -9069 : 1 : 3-8507; ,9 = 80° 31# = 00 J /\ 100. Ő80. ábra. 
oo*P (ilf) 56°, oP (P), 3/aPoo (c), az e két utóbbi által képezett //V
szintes él 99° 30'. oP irányban tökéletesen hasad; vaskos félgöm- ^
bős. rostos. — Zöld, kék. K: 2-5-3. T : 4-19—4-36. Opt:—. Dis- 
perzio q<v. Cu.,As 0s.3Cu(0H), vagy pedig Cu0.As,0,.3H,0. — i , 
CuO 60*0 H.,0 7-6, AsjX29*7, IV )r,0'6, CaO 0v>, T<cJJz0*3, &OJ-1 
iCornwall, Rammelsberg). Vegyi tulajdonságok mint az 561. Öli- 
venitnél. Cornwall. egyéb rézércekkel Quarc üregeiben. Erzgebirg;
Szászbon, Saida. Utali, Mammutbánya.

572. CHONDR ARZÉN IT. Manf/ámpeszhidroarzenát. (Kondroarzenit.) 
Apró szemek. K : 3. Sárga — vörhessárga. Áttetsző. Törékeny. Törés kagylós. 
MnrA.s.,Os.3Mn(OH)., vagy 6Mn0.As..0v3H ,0. — MnOől'b, CaO IS, A/V/0 2-0, 
HjO 7-0, AsJ)r, 33-5“ CYA. (Igelström). — Zárt üvegcsőben pattog, megfeketedik, 
s közömbös vizet ad. Szénen uemmágneses golyóvá olvad meg. Hígított sósav
vagy légenysavban könnyen felolvad. — Svédhon, Wermland, Pajsberg bánya, 
Barit-erekben, melyek Hausmanniton húzódnak keresztül.

Xantharzenit is ide vehető csak víz van benne valamivel több. Kén
sárga. Szemcsés Mészben Hausmanuittal Svédhon, Örebro.

573. DUFRENIT. 1’a.shidrojdiospbát. (Zöldvaskő, Grüueisensteiu, Grün- 
eisenerz, Kraurit, Delvauxit.) Bombos. a : b : c = 0*8734 : 1 : 0*4262. Megköze
lítőleg. ooP 123°. Rendesen gömbös, veséded, sugarosau, rostos. Hasad a kisátló 
szerint. K : 3*5—4; igen rideg. Töm : 3*2— 3*4., Gyenge selyemfény. Sötétzöld, 
légen sárgabarna lesz. Karca sárga, zöld. Alig áttetsző. Erősen pleochroitos.

FePOvFe(OH) vagy 2Fe203.P20v3H20. (?) FeJ\ 56*2, MnO 6*7, HjO 9*2, 
PJ?Tí 27-S (TÍaute Vieune, Vauquelin). — "F. e. könnyen salakká olvad, külön
bén mint 597 Vivianit. — Frankhon (Anglar, Hanté Vienne); Szászhon ; Cseh
ország (Hrbek) Limoniten. Egyesült Államok, Allentown, N. J.; Rockbridge 
Co. Va, hol Limonit alatt vagy 10" vastag rostos réteget képez.

574. LAZULIT. 1 imwayneziava#hidrophosjdiát. (Blauspath, Klaprothiu.) 
Egyhajlásií. a : b : c = 0*97496 : 1 : 1*6483;
(9=S9° 132/a' =001 /\ lOO.ooP 91° 30', P (c)
99° 40', —P (/;) 100° 20', Poo (/) 30° 22',
—Poc (dí 29° 25', —l/2P 115° 30', oP (a), 
ooPoo (/’) (Prüfer). ŐSI. ábra. — Szép 
kristályok igen ritkák; többnyire vaskos 
hintett; szemcsés. Koszul hasad ooP irány
ban. Tör : egyenetlen, szálkás. Szélén át
tetsző. Kein : 5—6. Töm : 3*057. Üvegfény.
Kék több árnyalatban.

Pleochroizmusa erős: c és b azur-kék, a színtelen. Az optikai tengelyek 
síkja a ferdeátlóval egyközös. Opt:—. Bx,i/\c = 0° 20'. Disperzio q>v (olaj
ban), q<v (levegőben); hajolt. — RAl..(OH).,P„Os vagy 2AlP04.(Fe,Mg)0Ho = 
(Fe.Mg)0.A1..0c,P..0,.H20. — AU\ 36*1 MfjT) 12*8, FeO 1*6, CaO 1*4, H20“6-9, 
PA40-9 (Kriegíach, Rammklsbkrg). Néha még Mn Cu Si. — Zárt "üveg
csőben vizet ad s megfehérszik; Co oldattal izzítva a kék szín helyre áll. 
Lángban fehér lesz, megreped, felduzzad, s megolvadás nélkül darabokra hullik 
szét, a lángot kékeszöldre festvén. A zöld szín erősebb, ha a kémlet kéusavval 
nedvesittetik. Szódával szénen nemolvadó tömeget képez. Savak csak izzitás 
után hatnak reá. — Vaskosan és kristályodva Agyagpala vékony ereiben 
Quarccal és Ckalibittal Salzburg (Iíüttau, Höli-, Fiicher- és Schladminggraben). 
Quarctelepen Csillámpalában Stiria (Kriegíach, Fischbach, Vorau), Salzburg. 
(\\ értén), F.-Ausztria (Wiener-Neustadt). Quarcitban Wermland. Horrsjöberg,

jf M

1
580.

b : b =-- 100° 20' 
c : c = 90 40 
b : c = 135 25
d : a = 121 23
1 : a = 1 IS 24 
d:b=140 10

I

;
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I
Svédhon. Quarccal összeuővo Svájc (Zermatt). Itakolumitbau Brazília, Tiiuco, 
Mmas Geraes; Gulabgarh India.

575. TAVISTOCKIT. M&ztimhidrophosphát. Mikroskopos tűk, néha sza
bálytalan csillagokként csoportúivá; feliér, gyöngyiényü por. Átlátszó — áttet- 
üÖX?«5?29? ^(OH);-í, vag>’ 3Ca0,Al,0n>P..Öv3H ,0/ — I’aO 30*2, ALÓ. 22*4, 
I'ioC 1-0, i«Oad0*o (Church). — Lángban izzik és nemátlátszó lesz. Boraxxal 
színtelen gyöngy. Savakban nehezen olvad fel. Devonshire Tavistock Quarc- 
kristályok üijeiben. Pirit, Chalkopirit és Childrenittel.

1

576. C1RR0LIT. / iwnicsz/ndrop/tosj>hdt. Vaskos, hasadásnak nyoma
sincs. K : 5—6. T : 3*0S. Halványsárga. — Ca.,Al(P0.)3.Al(0H)- vagy 6CaO, 
AljOri,3P.,0;.,3H,0. — CaO 20*3. M<jO 0*2. AÍJK 20*5, HJ) 50, 41*1,
i^OO‘9, AinO 2*2, PbO 0*1, levonván 4*6 mi savban nem olvadóit fel. (Blom- 
STRand). Lángban igen könnyen megolvad fehér zománccá. Finom porban sósav 
felbontja. Svédhon, Scania Westaná vasbányában.

577. ARZENIOSIDERIT. 1 (vmiészhidroarzeudt. (Arsenocrocit.) Négyzetes 
vagy hatszöges ? Optikailag egytengelyű, negatív. Rostos. Hasonlít 647 Kakoxe- 
nitliez. — CarFe(As04).,3Fe(ÓH),. vagy pedig 6Ca0.4Fe..0r3As.,0..9H.0. — 
FeJJ^ 41*3, MnO 1*2, CaO 8*4, HJ) 8*7, As.,Or, 34*2, 7Í2()0*7, 670,. 4*f) (Uufrenoy). 
F. e. mint 607 Skorodit. Sárga, barna, selyemfényű. K : 1*2. T : 3*52. Frankhon 
Romanéche Má9on mellett, mangánteiepbeu. Szászhon, Schneeberg.

578. ALLAKTIT. Mouokliu. a : b : c = 0*6S27S : 1 : 0*333S5; <2 = 84° 
Kjr/s' = 100/\001. Keskeny prizmás, néha táblás kristályok. — Emlékeztetnek 
410 Axinitre. Hasadás (101) elég jó. Törés egyenetlen szálkás. Üvegfény, törésen 
zsirfény. Barnaveres. Kém : 4*5. Töm : 3*83—3*85. Erősen pleochroitos: jáciut- 
piros, olivazöld. Opt: —. Kettős törése erős.

MnrAs.,Oh.4Mn(OH).J vagy 7MnO.As2Ov4H..O.— 2S*7G, MnO 62*19.
CaO ny., M</0 0*55, UJJ 8*97 (Nordmark, Sjögren). — JF. e. vizet veszt és 
hamar megfeketedik, de csaknem olvaszthatlan. As és Mn hatás. Mossbánya, 
Nordmark; Lángban, Svédliou. Mangántalmu Dolomitban egyéb mangánarze- 
nátokkal, Magnetit Hausmaunittal sat.

579. SINADELFIT. Monoklin, a : b : c = 0*8582 : 1 : 0*9192; $==90° = 
001 f\ 100. Oszlopos rovatos kristályok; hintett szemek. Hasadás nincs. K : 4*5. 
Töm : 3*45—3*50. Üveg — zsirfény. Barnás fekete. Gyenge pleochroizmus. 
Opt: 4-. Tengelyszög kicsiny.

2(Al,Mn)Ás04.5Mn(0H)... — AsjK 29*31, ALÓ. 6*1«, Ft\,03 1*23, Mn.,0, 
11*79, MnO 35*71, CaO 3*76, AlgO 2*19,' H^O 11*39 (Sjögren). — F. e. megolvad 
fekete salakos gyöngygyé. Savban könnyen felolvad; HC1 savval Cl fejlődik. 
Mossbánya Nordmark, Svédhon, mangános Mészkőben, gyakran Bariton.

580. FLINKIT. Rombos. a : b : c = 0*41306 : 1 : 0*73862. — Apró kris
tályok ; tollas halmazok. Törékeny. Kern : 1—4*5. Töm : 3*87. Üveg — zsírfény. 
Zöldesbarna. Opt : 4-. Disperzio valószínűleg q<v. Tengelysík || oP. BxJ_10Ü. 
Tengetyszög nagy.

MnAs0..2Mn(0H)o vagy pedig 4Mn0.Mn„0.rAs1,0v4H<>0. — As..Or. 29*1, 
S/jJ). 2*5, Mn„On 20*2, brefi* 1*5, MnO 35*8, Mf/0 1*7, 'CaO 0:4, HtJ0 9*9 (Ham- 
berg). F. e. mint 579 Sinadelfit, melyhez összetételére nézve közel áll. Harstig 
bánya, Pajsberg mellett, Svédliou. Kariopilit és Sarkinittel.

581. HEMATOLIT. (Aimatolit, Diadelpliit). Külleme romboederes. c = 
0*8885; 0001 A 10ll = 45° U'. Jól hasad oR. K : 3*5. Töm : 3*30—3*40. Uveg- 
zsírfény, hasadáson fémesfény. Barnaveres, gránátpiros, a felületen megfekete
dik. Opt: —. Feltűnő optikai anomáliát mutat, néha kéttengelyű, kis szöggel.

(Al,Mn)As01.4Mn(0H)„. — .4*.0,21*55, AlJ)/>-30, FKA1'01* MnO 46*86, 
CaO0*66, Mf/O6*66, Ii/) 13*93, izz. v.0-64 (Lunuström). — F. e. nem olvad;

í

J

I
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vizet ad és fekete lesz, de erősebben hevítve megbámul (Mn304). Savban köny- 
uyen olvad. Mossbánya, Nordmark, Svédhon, mangános Mészkő űrjeiben, vele 
van Magnetit. Jakobsit, Fluorit.

582. ARSENIOPLEIT. Vaskos, hasítható (romboederes?). Optikailag 
egytengelyű, pozitív. Barnaveres. Karca sárgásbarna. Csak vékony lemezekben
átlátszó vérveresen.

ii in
Tán R0R,(OH)ö(As04)(. vagy R3R(As04)3^VaRfOH)., vagy 9R0.R„0a.

3As.,0,.3Htl0. — R=Mu. Ca, továbbá Pb, Mg; R = Mn, Fe. — AsaOr,44f‘98, 
Sb„(ltny., FcjO^3*GS, MnO 28*25, PbO4*4S, CaOS'U, MgO 3*10, /is0 5 G7, 
Cfny. (Igelström). — F. c. pattog, szénen könnyen olvad fekete salakká, de 
As füst és PbO verödék is képződik. Sjöbánya, Grithitte párisii, Svédhon 
kristályos Mészben Rhodonittal apró erekben vagy gömbökben.

583. MANGANOSTIBIIT (Hematostibiit). Nagyon bázos mangánanti- 
mondt. (Igelström). Rombos ? Szemek. Vaskos. Fekete; karca barna. Ez meg
illeti a Manganostibiitet; a Hematostibiit vékony lemezben vérveres. Opt: —. 
Bx J_ a hasadásra. Tengelyszög kicsiny. Pleochroitos. — 10Mn0.Sb20v — 
8Mn0.Sb.,0:.fvagy 9MnO.Sb2Ov

ii in
•L

í

1. Manganostibiit: Sb,,0. 24*00, As..Or, 7*44, MnO 55*77, FeO 5*0, Ca04h2 MgO 3*0 
*2. Hematostibiit: «< 51*7, « 0*5, « 1*0. «« 37*2,

F. e. nem olvad, de Sb füstöt és verődéket ad szénen. Szódával Mn hatás. 
HC1 savban egészen felolvad; légenysavval az oldat zavaros. Manganostibiit 
lelőhelye Nordmark, Svédhon, hol mangános Mészkőben Hausmannit, Piro- 
chroit, Allaktit sat. ásványokkal találtatik.

A Hematostibiit leihelye Sjöbánya, Grithitte párisii, Örebro, Svédhon, 
hol ereket képez Calcit és Tephroittal. Ugyan itt találtatnak Ferrostibian és- 
Stibiatil elégtelenül ismertetett stihiútok is.

584. ATTELESTIT. Bázos bizmutarzenát. Apró monoklin kristályok; 
a : b : c = 0*9334 : 1 : 1*5051 ; 70° 43' =001 A100. oP, oopoo, ooP, P. Kén
sárga. Zsír — gyémántfény. K : 3—4*5. Töm : 6*4. Átlátszó — áttetsző. — 
H«Bi3AsOp vagy 3BÍ..O,. As.U,. 2H..0. — As„Os 14*12, Bfa03S2*41, i^On 0*51, 
Jfc,0 1 *92 Busz). — Sciineeberg, Szászhon Bizmutoferriten Erithrittel.

C. Hidropho<*phátok, 'liidroarzeiiátok . . .
aj Normál szakasz (5S5—614). b) Savas szakasz (615—625), 

c) Bázos szakasz (626—668).

a) Hidrophospliátok . . . normálszakcisza (585—614).
585. STRUV1T. Maf/nesiaammonhidrophosphát. — 

feles, a: b: c=0*56043:1 :0*91207. ŐS2. dbra. Poo (a)
03° 7', Poo (c) 95° 0'. 4Pco (b) 30° 32'. ooPco (n)
1 3P00 123°, oP fo). Jól hasad oP irányban.

K : 2. Töm : 1*05—1*7. Üvegfény. Sárga, barnás 
fehér. Félig átlátszó — nem átlátszó. Törékeny. Opt:
-l"* Tengelyeik || oI\Bx_]_oopoc. Tengolyszög változik, 
a hö növeszti. Disperzio (><Cr. Igen kevés mértékben 
0™d fel ^zbeu; izo nincs. — NH,MgPO. + 6H„0.
í f0A2,8'ÍG’¥j>° 13-4(i> < XI-lj-A H.jO 53-7C, hü 3-Ö6,
Aliit) 1*1- (Hamburg, Ulex). — F. o. szétesik porrá,

(Guanit). Rombos,
*,’

s ■c

l

: :
-n-/"

582.



558 VI. OXIGENSÓK (270—820).

i
vizét, ammonját elveszti, s megolvad színtelen üveggé, mely kihűlve zománcos, 
és Co oldattal piros lesz. A láugot zöldre festi. Savban felolvad.

Hamburgban turfáu, egy régi templom alatt; afrikai Guanóban. Saldanlia 
öböl; úgy szintén deuevérguanoban Victoriában (Ballarat).

GUANÓ ÁSVÁNYOK. Guannape szigetek Guanójában (Chinclia szigetek
től 400 a. mértföldre EK) a következő ásványokat írja le Shepard. Guanapit 
gömb vagy ér, emlékeztet veres Halitra, de rombosan hasad. Ize keserű K, H4N 
sulfát és ammonoxalát keveréke.

G uanoxal át, madártojás pseudomorfájának mondatik. K sulfát, H4N 
oxalat és víz. Kétes. Hasonlók Shepard O.canrinit, PJiosphai/unit és Biphosphaiu- 
mitja. Az Epudaubit és kristályosodott Glaubapatit lehet Metahrushit vagy 
Brnshit. Redondit. aluminhidrophosphát Fe tartalommal.

Dittinarit, Miillerit a Viktóriái Guanó uj fajainak mondatnak.

5S6. KOLLOPHANIT. (Collophan, Mónit). Amorf. Hasonlít a Gimnit 
vagy Opálhoz. Mónit földes. Kern : 2—2*5. Töm : 2*7. Színtelen, fehér, sárgás. 
Ca3P„0s-f-H10 vagy pedig 3Ca0.P20vH20. — P2Or,30T0, CaO 50*70, Mt/OOS, 
HoO 5*02, C'Ö23*9Ü (Sombrero, Köttnitz). F. e. nehezen olvad meg fehér zománccá. 
Kollophanit erősen pattog. IíCl savban felolvad. Kollophanit Sombrero szigeten 
emeltebb koráltelepen a felette fekvő guauosóinak beszüremkezése által képződött. 
Mónit beusöleg keveredve Monetittel, Gipsz és Calcittal Moua és Moneta nyugat
indiai szigeteken van.

’■

Bombos a : b : c=0*5722 : 1 : 0*4717HOPEIT. Zinkh idrophosphát.
583. ábra. ooP2 (sj mellső éle 82° 20', V (P) sarkid 106° 30' és 140° O'J 

Poo f Mj 101° 0', oP (t/J, ooPoo (l). coPco (n). Apró oszlopos 
kristályok. Nagyátló irányban (l) igen jól hasad. Fürtös; alakta
lan. — K : 2*5—3. T : 2*76—2*85. Üvegfény, a kisátló irányában 

^ csekély gyöngyfény. Átlátszó — áttetsző. Szürke, barna. Opt: —.
II lAs * Tengeiysík || oP. BxocPoo. Disperzio q<x gyenge. — Zn3P„Os-r- 
" 1 H_.0. — PJl,35*2, ZnOd0*3, Hj) 4*5 (a műkristály). Sósav vagy

légenysav fölolvasztja pezsgés nélkül; kéusav alig hat reá. Zárt 
üvegcsőben vizet ad és azután nehezen olvad meg tiszta színtelen 
gömbbé, a lángot zöldre festvén; a boraxgyöngyöt nem festi. Szó
dával salakot ad, mely forrón sárga; s azonkívül Zn és kevés Cd 

füst képződik. Co oldattal a megolvasztott ásvány szép kék szint vesz fel. Aachen, 
Altenberg Aix-la-Chapelle a zinkbányában. — Igen ritka.

587.

Mp

P

583.

588. DICKINSONIT. Monoklin, a : b : c=l*73205 : 1 : M980G; /9=6l° 
30'=001/\ 100. — Táblás, pseudoromboederes kristályok; rendesen leveles^ ros
tos halmazok. Jól hasad oP, vékony levelekre választható szét. Kém : 3*5—4. 
Töm : 3*33—3*34. Üvegfény. a leveleken gyenge gyöngyfény. Oliva-füzöld. Gyen
gén dichroitos. Optikailag kéttengelyű. — 3RaP.,0„-)-H.,0. R=Mn, le, Na. — 
P,0.39*57. Fed 13*25. MnO 31*58, CaO 2*15, iVa20 7*46, K\0 1*52, Li?0 0*1/, 
H0Ő 1*65. Quarc 2*58. (Wells). — F. e. Zárt csőben vizet ad, ez kezdetben kö
zömbös, később savas; a maradék mágneses. Már a gyertyalángnál is meg
olvad, platinadróton a lángot előbb zöldessárgára festi. Gyöngygyei Fe« és Mn 
hatás. Savban felolvad. Bensőleg keverve Eospliorit Triploidittel sat. nátron- 
földpátos Gránitban Branchviile Fairfield Co. Connecticut.

589. FILLOWIT. Monoklin, a : b : c=1*7303 : 1 : 1*4190;
001 f\ 100. —Küllem, pseudoromboederes; szemcsés vaskos. Hasad jól P. Töré
keny. Kern : 4*5. Töm: 3*43. Zsírfény. Viaszsárga, veresbarna, színtelen. Optikauag 
kéttengelyű. Bx_LoP (közel). 3R,P=0B+H20. P,Or,39-10, FeO 9-33 ttnO 39'42, 
CaO 4-08, NaO 5’74, U/J OOG, H„0 1-66, Quarc 0-88. (Penfikld). F. e. könnyen 
megolvad duzzadva fekete pengén mágneses tömeggé, a lángot pillanatra Hal
ványzöldre, de aztán erősen sárgára festi. Csőben ncutrál vizet ad. Gyougyg.\e
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Fe IMn hatás. Savban felolvad. Előfordul gyárén egyéb Mn phosphátokka! 
(Reddingit, Triploidit) úgy mint az 5SS. Dickinsonit, melyhez sokban hasonlít. 

Bmnchville, Connecticut.

lioselü csoport. Triklin (590—593).
590. ROSELIT. Mázkobaltmaf/ncsiahidroarzcnát. Három hajlású, a: b : c = 

0-4-5300 : 1 : 0*65604. «=90° 34', /3=91°, y=89°, 20'. Többszörös ikrek, melyek 
nem kevesebb mint 7 törvény szerint vannak kiképződve (Schrauf). Az anya- 
kőzet likacsos Quarc, ezt fedi* 1 mm vastag fehéres Kalcedon ; ezen mint harma
dik quarcgenorátion átlátszó kis bányavirágkristálykák ülnek, s csak ezekre rakod
tak le a Bőseiit rózsaszinti apró kristályai. Kern : 3'5. Töm : 3*5—*3*6. A szín 
világosabb és sötétebb rózsaszín, hasonló az Erithritékez. Gyengén áttetsző.

(Ca,Co,Mg)aAs«0K.2H..O.—CaO22*5, Co012*I, Mr/04-0, At>/kbO% W/M0-8. 
(Dánielbánya). — Melegítve kék lesz. Savban felolvad. Sckueeberg. Dániel- 
bánya, Rappoldbánya, Szászhon, Schneeberg, Erithrittel. Tunaberg Svédhon.

591. BRANDTIT. Triklin, alakjai közel állanak Boselitéliez. K : 5—5*5. 
Töm : 3*071—3*072. Üvegfény. Színtelen, fehér.

Ca.,MnAs„0s-i-2H.,0 vagy 2Ca0.Mn0.Aso0r,.2H„0. — As.,Orb()’4S, l\Ort0*05, 
MnO 14*03, PbO 0*90, Fed 0-5, CaO 25*07, Mf/O 0*9Ö, H/J 8*09, Cl 0*04, viz. v. 
0*01 (LdídstrÖm). F. e. könnyen megolvad barna gyöngygyé. Szénen As füst. 
HC1 és légeuysav felolvasztják.

Uarstigbánya, Pajsberg, Wermland, Svédhou. Calcit, Sarkinit, Kariopilit 
és Termésólommal.

592. FAIBFIELD1T. Calciuunnai/neaiiwi/iidrophosjthát. Triklin. a:b:e= 
0*2797: 1 : 0*1976; «-102° SW, p=94b 33l/s\ y=77° 195.V. Prizmás kristá
lyok, melyeken az oldalas Yéglapok uralkodnak; rendesen leveles, néha rostos 
halmazok. Keni: 3*5. Töm : 3*07—3*15. Fehér, sárgás. Gyöngy-gyémántfény.

Ca,MnP..0K -1- 2H,0. — PJKt 38*39, MnO 15*55. FeO 3*62, CaO 28*85, 
Na»00*73, KJ)0*13, H209*98, Quarc 1*31 (Penfield). F. e. izzik, megfeketedik 
és megolvad sötét sárgásbarna tömeggé, a lángot kalaványzöldre festvén lenn, 
fenn pedig veressárgára. Mn. Fe hatás. Közömbös víz csőben. Savban felolvad. 
Előfordul egyéb magáuphospliátokkal.

Branclivilié, Fairfield Co. Connecticut. Bajorhou, Babenstein, Zwiesel 
mellett ( Leulcomaiu/anit).

593. MESSELLT. Triklin. Aprótáblás kristályok, csillagos halmaz. Szín
telen, barnás. Kein : 3—3*5. CaFeP.,0H-f 2l 2H..O. — PnOri 37*72, FeO 15*03, 
MnO w/. CaO 31*11, MgO 1*45, W.,(M'2*15, izz. v. 1 *40. — (MirrmuNN). Víz eltá
volodás után sötétbarna vagy fekete lesz. élessel, Hessen, köszénbányában, bitu
menes Agyagpalábau.

594. REDDINGIT. Manyanhidrophoftphát. Bombos. a : b : c=0*S67S : 1 : 
0*9480. Piramisos kristályok; szemcsés vaskos. Egy irányban hasad. Kern: 3—3*5. 
Töm: 3*102. Zsiríéuy. Piros, sárgás, barna. MnnPo08d-3Ho0. — ZJo0r34*52, 
FeO 5*43, MnO 40*29, C«O0*78, Xa90 0*31, ILO 13*08 (Wells). — Zárt- csőben 
előbb fehér, aztán sárga, végre barna lesz, de nem mágneses. Megolvad gvertva- 
láugban is. Lángot halaváuyzöldro festi. Savban felolvad.

Brancliville, Fairfield Co. Conu. Fillowit, Fairfieldit és Dickiusouittal. 
Oligoklas-Gránitbau. Alakra nézve közel áll a 007 Skorodithoz és 008 StrenMt- 
hez, de az összetételben eltér.

A..

I

.
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I

595, PlIvROP’HAlvMAKOLIT. Gömbös, szolodéi! halmazok rostos 
kőzettel. Gyenge gyöngyféuy. Fehér. Nemátlátszó.
n o.?rAs-°s^6H-*° : K=Ca : MS=r» : 1. — -B.A.49-97, CVíO 24-65, A/r/O 3*22, 
p ! “3'9S, CoO 1-00 (Riechelsdorf, Stromeyer). Riechelsdorf, Freiberg, Szászhon.

szer-

í

596. TRICHALCIT. E&hidroarzcnát. Sugaras, száras, dendrites. K : 2-5—3. 
*014 ^yemíenv. Zöld. — Cu3AslíOs+5H..O. — Ci<0 44-1, HJO 16*4, 

AsJ KoS'7, l\JKt. (Hermanx). — Zárt üvegcsőben pattog, sok vizet ad és megbar- 
nul. Lángban szénen gyönggyé olvad, a bellángban réz válik ki. Sósavban 
könnyen felolvad. Berezovszky Turjinsk rézbánya, Tetraedriten. Hasonlít 645. 
Tirolithez.

Vivianil csoport. Monoklin (597—604). 
E3P,0s+SH20. B=Mg, Fe, Co, Ni, Zn.!

597. VIVIANIT. Vashidropliosphát. (Eisenblau, Blaueisenerz, 
Mnllicit, Anglarit, Glaukosiderit, Eisenplaillit, blaue Eisenerde). Egy- 

hajlásu. a : b : c=0*74975 : 1 : 0*70153, 75° 341/-i/=0Ól
A100. 584. ábra. ooP (l) 108° 2', P (i) 120° 26', Poo 54° 
40', ooPco (a). Apró egyes kristályok vagy csoportok.— 
Rostos gömbös, veséded. Vaskos, hintett, por. Igen jól ha
sad. ferdeátló irányban. K : 1*5—2; vékony levelekben haj
lik. Töm : 2*5S—2*68. Gyöngyfény a hasadáson, másutt üveg
fény. Eredeti állapotában fehér vagy színtelen, légen kék lesz, 

s rendesen így látjuk, néha zöldes is. Karca világos kék, kis idő múlva 
sötétebb.

!
%

Mi
584.

;

Kettős fénytörése igen erős; az optikai tengelyek a ferdeátlós fömetszet 
normálsíkjában feküsznek, és azok hegyes bissektrixe az épátlóba esik. Opt: -p. 
Disperzio o<.v\ szintes.

Fe3P„0H-f8H..0. — FeOArl-0, P./K26-4, ÍLO31 *0 (Bodenmais, Vogel). 
Üde állapotban FeCT van benne, de csakhamar fölebb oxidálódik s ekkor veszi 
fel a zöld vagy kék színt. — Zárt üvegcsőben közömbös vizet ad, fehér lesz és 
kileveledzik. Lángban, azt kékeszöldre festvén, igen könnyen megolvad, szürkés- 
fekete mágneses golyóvá. Sósavban felolvad.

Réz- és óntelérekben vaskénegekkel; néhol Gramvacke-réteg arany tar
talmi! erében ; előfordul por és kristályos alakban. Agyagban; néha Limonittal 
Turfában. Asatag csontokban vagy kagjdókban. Betlér; Szornolnok, Rónaszék 
(földes), Kobolapojána; Vöröspatak, Nagyág, Déva; Bajorhon (Bodenmais): 
kristályok;, Krimm (kagylóban). St. Ágnes, Cornwall; Devonsliire, Tavistock 
mellett; Észak-Amerika, N.-York, Harlem; New-Jersey; Delaware; Virginia; 
California; Canada.

598. SIMPLESIT. Vashidroarzcnát. Egyhajlású. a: b: c=0*7S0G : 1 :0-6S12 
/?=72° 43'=001 /\100. — Apró prizmás, olykor táblás kristályok rovatos lapok- 
kal; gömbös rostos halmazok. Jól hasad ooPoo. Törékeny. Kék, zöld. K : 2*5 
közel. T : 2*957. Pleochroitos c sárgászöld, 6 színtelen, zöldessárga, n kékeszöld, 
kék. Opt:—. Tengelysík I ooPoo, és hajol c--|-310 4S'. Bx« looPoo. 2Ha.s. = 
107° 28'. — Fe3As..0H+8H,0, — An%Ob37*84, FcO 34*73, H?0 27*43 (Hütten- 
berg, Boiucky). Lángban nem olvad meg, csak fekete és mágneses lesz s azt 
gyengén kékre festi (As). Fe Mn és kénsav hatás. Hüttenberg, Karinthia. Pisek, 
Csehország Pharmakosiderittel. Voigtland, Lobenstein Chalibittal és Kobalt- 
kéneggel.

I

!
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599. BOBIEBBIT. Mafinesinm/iulrop/iosphdL Monoklin; apró prizmás kris
tályok; néha mint halmazok feliér foltot képezve a Guanón. Vaskos. Hasad. 
Ópt : + . Tengelysík J_ooPoc, Disperzio (><r, gyenge. — MgJP20h+8H20. — 
lio.29*97, M<fO 34*59, Hj)%5*3S. (Lacroix). Vízben nem olvad fel, de savban 
könnyen, pezsgés nélkül. ’Mexillones Guanóban, Chili parton.

600. HOERNESIT. Álaf/nc.dahidruarzmdt. Egyhajlású; kristályai a 
Gipszre emlékeztetnek. Egy irányban mint a Talk kitünően hasad. Száras, suga
rán leveles. K: 1. Töm: 2*74 Hasadáson gyöngyfény. Levele átlátszó, hajlé
kony. — MgoAs.,0H4-8H..0. — MtjU*4*5, *-l.v2Or46*3, HJ) 29*0 (Hauer). Lángban 
igen* könnyen megolvad f szénen As füst. Sav könnyén felolvasztja. Bánságból 
(Csiklova vagy Oravica) Bécsben van az udvari ásván ^gyűjteményben durva- 
szemü Calcitban Gránáttal.

601. ERITHEIT. Kobalt!ticlroarztnát. (Kobaltvirág, Kobaltblüthe.) Egy- 
hajlású. a : b : c = 0*75 : 1 : 0*70; p = 75°. (Elszögek közel olyanok mint a 
Vivianitnál.) ooPoo, ooPoc, Poo, ooP3 130° 10', P 118° 23'. Apró tűk párnái
ban csillagban ; por, kéreg. K : 1*5—2*5. Töm : 2*94. Hasadáson gyöngyfény. 
Halvány piros, néha zöldes. Átlátszó — áttetsző. Vékony levél egy irányban 
hajlik. Faragható. Opt : —. Tengelysík és Bx«J_ooPoo.

Co,As,.0h4-SH,O. — CoO 36*5, Fe() 1*0, A*J)r, 38-4, HJJ 24*1 (Schneeberg, 
Kkrstkn). 2art üvegcsőben vizet ad és kékreváltozik, magasabb hőnél As„03 
lengül fel, a maradék sötétszürke vagy fekete. — F. e. arzenszag. Sósav fel
olvasztja rózsaszínnel. Arsenkobalt oxidációjának eredménye. Előfordul kobalt
bányákban. Úrvölgy és Libctbánya (Tetraedriten). Dobsina; Szászhon (Schuee- 
berg); Csehország (Joachimsthal); Thüringia; Hessia;, Baden, Wittichen és 
Wolfacli; Cornwall; Cumberland, Alston; Egyesült Államok: Pennsilvania, 
Philadelphia; Nevada; California.

602. ANNABERGIT. Xikelkidroarzendt. (Nickelblüthe, Nickelocker.) 
Egyhajlású. Tűk; vaskos, hintett; kivirágzás; földes. Almazöld. — Ni3As20K4- 
8H20. — Xi() 30*2, CaO 1*5, Hj) 23*9, AsJ)r> 3S*3, Fc (Schneeberg, IÍersten). 
Zárt üvegcsőben vizet ad és sötétebb színt vesz fel. Láugban könnyen meg
olvad és szénen az As eltávolodása után fémszem marad vissza, mely a borax- 
gvöngyöt előbb kékre, később ibolyára — vörösbarnára festi (Ni); a bellángban 
szürke lesz (fém Ni). Savakban felolvad. Arzennikel oxidációjának eredménye. 
Dobsina, Zalatna, Szászhou (Anuabcrg és Schneeberg); Frankhon (Allemont); 
Colorado; Nevada, Churchill Co. Nikolittal.

603. CABREB1T. Xikelkobaltmajneziahidroarzenát. Egyhajlású. (100 A 
T01) = 54° 20'. Erithrit küllemű. Ferdeátló szerint jól hasad. Rostos, szemcsés, 
veséded. K : 2. Töm : 2*96. Hasadáson gyüugyféuy; a rostos selyemfényű. Alma
zöld. Áttetsző — átlátszó. Opt: —. Teugelvsík és Bxq 1 ooPoo. Disp:

(Ni,Mg)3As20K-p8H20. — XiO20-0, CoO4*9, M</0 9*2, Hj)25*8, .d^O. 42-3. 
Zárt üvegcsőben vizet ad és szürkéssárga lesz, a bellángban nem olvad meg. 
Spanyolország Siérra Cabrera Barnapát téléiben, mely Mészkőben és Agyag- 
palában van kiválva. Lauráira a zinkbányában.

604. KÖTTIGIT. ZinkkohaItnikelhidroarzcnát. Egyhajlású, izomorf 597 
Vivianittal; vaskos; kéreg. Piros. K : 2*5—3. T : 3*1. -— Zn3As20s-t-8Ho0. — 
ZnO 30*o, CoO 6*9, XiO 2*0, H J) 23*4, As2Ori 37*1, Ca (Köttig). Zárt üvegcsőben 
vizet és magasabb hőfoknál kevés Ás203 ad. Szénen bellángban As füst és 
Zn verődék, mi szódával még erősebb. Sclmeoberg, Dániel kobaltbányában, 
Smaltittal.

I

*

605. BHABDOPHANIT. (Bhabdoplmu, Skovillit.) (JY Jeniek hidrophos- 
]diaija. Vaskos, rostos, gömbös; kéreg, esepkö. Kein : 3*5. Töm : 3*94—4*01. 
Zsirfény. Barna, piros — sárgásfehér. Optikailag egytengelyű, pozitiv. Absorpcio 
savókat mutat Di és Er elemekre (152. 1.).

Szabó Jó/.koí. Ae-ványtan.

B
«•
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rózsapiros gyöngyöt ad a kül- és belláugbau. IlCl savban felolvad. Rhabdo- 
p bánit csak régi előfordulásában (1S20 előtt) ismeretes Cornwall, liol barna 
Sphaleritnek nézték, mihez némely felesége hasonlít; Scovillit piros, sárga kére" 
gyanánt ritkán találtatik Limoniton vagy Pirolusitou, Scoville, Connecticut.

606. CHURCHIT. L'ennexzhidrophosphát. Egyhajlású '> Apró kristályok 
legyező idomú halmaza. Egy irányban jói hasad; sugarasan száras. K : 3—3*5. 
Töm : 3*li. Lvegfény, a hasadáson gyöngyfény. Füstszürke, hús veres foltokkal. 
Karc fehér. Átlátszó — áttetsző. Törés kagylós. Fénytörése kettős. — RP0.4* 
2H..0 == R3P.,0s-t-4Hj0. — CeO 51*8, CaO 5*4, PjK, 2S*4, HJ) 14*9 (Church). 
^íeg DiF. —Küllángban megveresedik, nehezen olvad meg. Boraxxal külláug- 
ban a gyöngy narancssárga és opálos, míg forró; kihűlve színtelen vagy gyen
gén ametliistszínü. — Cornwall ólomtelepben mint 1 io" kéreg Quarcon és 
Agyagpalán.

, .
!

.

SKORODIT CSOPORT. Rombos. (007—(i 14)

607. SKORODIT. Vashidroarzcnát. Rombos. a : b: c = 0*$G578 : 1 : 954-14. 
P (P) végélek 114° 34' és 103° 5', ooPoo (r), ooP2 (</) 120° 10', 5S5. ábra ;

néha 2Poo 4S°. Hasad ooP2 szerint nem jól. Kissé rideg. Csopor
tok. Rostos, tömött. K : 3*5—4. T : 3*1—3*3. Tökéletlen üvegfény. 
Zöld, barna, áttetsző. Törése egyenetlen. Opt : -f- Teugolysík 
jj ooPoo. Bx_[_oP.

FeAsO, 4-2H..0 = Fet!03,As..0v4H.J0. — /v./Aj 34*8, IIJ) 15*5, 
J. 50' 1, Pj)rt()% Cu (Brazília", Berzeliüs). Néha még Pb. — 

Yamnter (Eisensiuter, Arseniksiuter) nem egyéb mint amorf Sko- 
rodit (Nertsiusk Sziueria). — Üvegcsőben közömbös vizet ad, és 
megsárgul. Lángban könnyen megolvad s azt kékre festi. Légeuy- 
sav melegen sem hat reá; sósav könnyen felolvasztja.

A barna előfordul Gránitban; Szászhon (Schwarzenberg); 
Csehország (Sclüaggemvald); Karinthia (Lölling); Frankhon (Limoges); Szibéria 
(szép kristályok); New-York, Edenville, Arsenopirittel; Utali; Nevada. — 
A zöld vasas-quarc üregeiben, Cornwall. Legszebbek Brazíliából (Miuas Geraes), 
jönnek.— A Vasai liter kérget képez Beril-Topáz-Quarcon Szibériában; valamint 
Yellowstone gajzirjainak kovás lerakodásán.

Bseudomorfia: elváltozik Limonitra.

608. STRENG1T. Vashidrophosphát. Rombos. a : b : c = 0*86517 : 1 : 
0*98272. Kristályok ritkák, hasonlók a 007 Skorodithoz. Gömbös szőlőded rostos 
halmazok. Hasad ooPoo nem jól. Kern : 3—4. Töm : 2*87. Üvegfény. Piros több 
árnyalatban, olykor közel színtelen. BxJ_oP.

FeP04-f2H,0=Fe,03.P,0v5H,0. — PJK, 37*82, Z'V\43*G5, thü 19*G1 
(Eleonorabánya. Nies). F. e. könnyen olvad fényes fekete gömbbé; a lángot 
kékeszöldre festi. Boraxxal Fe hatás. HC1 savban melegen könnyen olvad. 
Légenysavban nem olvad fel. Eleonóra vasbánya Kakoxeuittel, Düusberg 
Giessen mellett. Szép piros kristályok Dufrenit űrjeiben Rockbridge Co., ^ a.

609. PHOSPHOSIDERIT. Vashidroplmpliát. Rombos. aj b: c=0*53302: 
1 : 0*87723. Prizmás kristályok, érdes lapokkal. Jól hasad ooPoo. Kern :
Töm : 2*76. Piros, kékes. Pleochroizmus határozott: c színtelen, b karmin ve rés, 
a halaványrózsaszín. — Opt : -4-. Tengelysík || ooPoo. Bx | oP. Tengelyszög nng>. 
Disperzio erős q>v.

2FeP04+31/sH,0 vagy Fe,0rP,,0v31/3H.,0. — PJJr, 38-85, Fe/X 44-30, 
IIJj 17*26. — Zárt csőben sárga lesz és nemátlátszó; víz lengül fel, de nem
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pattog. F. e. megolvad fekete mágneses gömbbé. HC1 savban felolvad, légeny- 
savban nem. Németország, Kalterbornbáuya, Eiserfeld, Siegen vasérc (Pech- 
eisensteiu) űrjeiben.

610. BARR ANDIT. I anti///hidrojdiosphát. Gömbös rostos; a felület kris
tály szögletes ; szövet körliéjjas., K : 4*5. Töm : 2-576. Üveg — zsírfény. Kékes, 
vörhes, zöldes, sárgásszürke. Áttetsző — nemátlátszó. — (AJ.Fe)POl-i-2H..O = 
(FeAI),.On, P..O-, 4H .0. — W-0,2G-5. Alj), 12 7, HJ> 2H>, Pj).\iíí-0. — Üveg- 
csőben" hevítve savas vizet ad. Lángban megreped, és sötétebb lesz. Kénsavval 
nedvesítve a, lángot kékeszöldre festi. Forró sósav felolvasztja. — Csehország 
Przibramtól É. É. Ny. Cerhovic alsó Sihirhomokkőbeu Ivakoxen és Stilpno- 
siderittel. I

611. VARISCIT. (Bkkithaupt.) Rombos. a: b = 0*648:1; 100/\110 — 
32° 57'. Hatoldalu oszlopos kristályok; legtöbbször veséded. Almazöld; karca 
fehér, fénylő. K : 4. Gyenge zsírfény; áttetsző. — A1PO,-±-2H..0^Al.,0 .P..0-.4H..0. 
Pj)Zt 44*05, A/„0R 31*25, 1LO 22*S5, CrJJ3, Fej73, FeUV21, CaOÖ'ÍS, 'l/>/00:41 
(Voigtlaud, Petkrsen). Vizét ad. Nem olvad meg, de fehér lesz. Quareitban és 
Agyagpalában Mersbach, Plaueu mellett, Szászhon (Voigtlaud=:Variscia). Mont* 
gomery Co. Axkansas Quarcon.

Planerit, hasonlít a Variscithez. Ural, Gnmeshevsk rézbányából, hol 
Quarcit hasadékaiban szederjes zöld kéreg gyanánt fordul elő.

612. CALLAINIT. Timhvlrophosphát. (Turquois részben, Callais.) Vaskos; 
viasz küllemű. K : 3*5—4. T : 2*50—2*52. Almazöld, smaragdzöld; kék és fehér 
pettyes. Áttetsző. — AlPO^-j-21 2H.G—Al_,0n,P20v5H.,0.— Aljja 29*5, Fej)3 1*82, 
J-I.jO 23*6, Pj)r, 42*5, CaO 0*7, .1 In, homok 2*1 (DÁmour). "Hevítve vizet ad, 
nemátlátszó, barna és morzsolható lesz. Nem olvad meg. Nyugati Francia- 
ország Lockmariaqucr Manó HTook egy celta sírban mint ékkő, galambtojás 
nagyságban.

613. ZEPHAROVICHIT. 77mindrophosjdtát. Kristályos, tömött, szarukö 
küllemű. Kern : 5*5. Töm : 2*37. Zöldes, sárgás, szürkésfehér. Áttetsző. Törése 
kagylós. — A1P01.3H,0. — Alj), 29*7, Hj) 26*7, P2Or, 35*5, CaO VO, Mf/O 0*4, 
Fe, Quarc 5*4. Csehország, Treuic.

614. KONINCKIT. Gömbös sugaros halmazok. Hasadás haránt. K: 3*5. 
T : 2*3. Üvegfény. Sárga. Extinkcio parallel. — FeP04-f3H.,0 =Fe.,03.P..0v6H..0.

34*S, FcJ)3 33*8, Al2Oa 4*0, HnO 26*8 = 100. F. e. könnyen olvad. Erős 
sav felolvasztja. Belgium Richellittel, Richelle Visé mellett.

b) Savas Imlrophosphálok. (015—625.)
615. STERCORIT. Nátronammonhidrophosphát, azonos azon phosphor- 

•sóval, melyet kémszerül használunk (2S5. 1.). Egyliajlásu (a mesterséges), 
a fi 1> fi c = 2*S32S : 1 : 1*S617 ; fi — S0° 421/2Í. Kristályos tömeg és gumó,. Üveg- 
féuyű. Fehér; idegen részek által sárgásbarna. Ivem : 2. Töm: 1*615. Átlátszó. 
Törékeny. - HNaCNHjPO.-f 4H..0. — P90n 34*33, XaJ) 15*75, (NHjM 7*6S, 
tí.,0 42*24—100. Vízben könnyén felolvad. Nyugati Afrika Ichaboe szigeten a 
Guanóban. Peru partján Guauape szigeteken is.I
. HAIDINGERIT. Mcszhidroarzenát. Rombos. a : b ; c =

^ ía) 127°, VaPoo 147°, ooPoo ,(d), ooPoo
■őoo. ábra. Apró kristályliahnazok; kéreg. Üvegféuy. Átlátszó — 
áttetsző. Fehér. Faragható. Vékony lemeze kissé hajtható. Ivem :

, ”*°* ^ : 2*848. Opt: 4-. Tengolvsík II ooPoo. BxolcoPoo. Ten- 
gelyszög nagy. Törésmutató y= 1*67.
r.i n 1 oH,Ca^0,+H,° = 2CaO,As.,Or„3H..O.— CaO 2S-3. AsJ)s 58-1, 

,,,..*J^eny8avban könnyen felolvad; különben mint 617 
uiarmakolit. — Joacliirasthal Pharmakolittal: Badeu.

= 0*83010 : 1 :

< rl
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I
PHAKMAKOLIT CSOPOHT. Monoklin. (017. 01,s.)

í 617. PHA1ÍMAKOL1T. Meszhidroarzmdt. (Arsenikblütho részben, Pikro- 
pharmakoKth, Arsenicit.) Egy hajlású; a : b : c = 0*61373 : 1 : 0-36293 • />‘=83c 
i^>'* (f) 117° 2-t'. -P (/.) 139° 17', l/3Pco(/i) 141° S', oP (*>)“ cÍPoo (P).
0^/. aura. Rendesen selymes rostok, vagy tűs kristályok, csillagos csoportban.

Szőllőded csepköves, és néha vaskos. Igen jól hasad ferdeátló- 
irányban.

1
!

K : -—2-5, vékony levelekben hajlékony. Töm : 2*04— 
2*73. Üveg-, gyöngy-, selyemfény. Fehér vagy szürkés, néha 
vereses. Áttetsző — nemátlátszó. Opt : —. Tengelysík és Bxo 1 
ooPco. B\a f\ c = -f 69° 42'.

Valószínűleg HCaAsO, -f 2H..0 = 2Ca0,As..0r,,5H20. —■ 
027*2, . 45*0, 11J) 23*S (Audreasberg, John.) Néha CoFe.

Küllángban duzzadva olvad meg fehér zománccá, s a lángot 
gyengén kékre (As) festi. Szénen a belláugbau As füstfejlődés mellett félig 
átlátszó gömbbé olvad meg, mely olykor Co által kissé kék. Izzítás után hatása 
alkális. Vízben nem, de savakban könnyen felolvad. — Ezüst és Kobaltnak 
arzenvegyeivel, valamint Arzenopirittel. Baden (Wittichen); Csehország
(Joachimsthal); Stiria ; Harz (Audreasberg); Hessia (Bieber); Tlmringia (Glücks- 
brunn i; Vogesek.

618. BRUSHIT. Meszhidrojdiosphdt. Egyhajlásu ; a : b : c — 0*6221 : 1 : 
0*3415; /?= S4° 45', apró vékony kristályok. Hasadás ooPoo jó. Leveles vaskos* 
K : 2—2*5. Töm : 2*20$. Ferdeátlós Véglapon gyöngy — egyebütt üvegfény; a 
vaskos földes, zsírfényü. Színtelen — sárgás. Átlátszó, áttetsző. — HCaP04-f- 
2H.,0 = 2CaO,P2Ov5H..O. — ( a0 32*6, PjKt 41*5, JÍJ) 26*3 (Aves, Moorf.). — 
Néha A1 Fe, S0;{. Lángban duzzadva könnyen megolvad, a kihűlt gömbön fényes 
lapocskák láthatók. Gyenge légeny- vagy sósav könnyen felolvasztja. Caribbei 
tenger Aves sziget és Sombrero Guanóban.

619. METABRUSIHT. Mészhidrophosphál. Egyhajlásu, tökéletlen kristá
lyok ; gyöngy fényű ferdeátlós hasadással mint Brushit. Gyenge zsírfény a töré
sen ; ocPoo gyöngyfény. Sárga, néha csaknem színtelen. K : 2*5—3. T 2*2S— 
2*36. — HCa..P..OK -f 3H..0 = 4Ca0.2P.,0v7H.,0. — Pj). 47*72, Ca() 32*98, 
HJ)21*83. J///V/0-52, ( Al' Fe)J0*79, SD^O'OoÍ ThO 1*qÖ = 100*39. F. e. mint 
6l§ Brushit. Sombrero Guanóban. — Elváltozása által képződött a Metabrus- 
hitból Zcur/it, Omithit (Julién).

620. MARTINIT. Ca hidrophosphdt. Romboederes. Apró Romboederek 
halmaza Gipsz pseudomorfák űrjét töltvén ki. Töm : 2*894. Üvegfény. Fehér, 
sárgás. — H.Ca^PO,).,.1 >Hy0 = 5Ca0.P20ri.3^H,0. — P2On47*Gl, CaO46-7S, 
J-JJJ 4*52, neín olvadó 0*20, orgános 0*75 = 99*92. F. e. fehérre ég, szétesik 
megolvadás nélkül. Gyenge savban felolvad pezsgés nélkül. Nyugatindiai szige
tek Guanójában. A Zeugittal mintha azonos lenne.

621. NEWBERYIT. Mg hidrophosphdt. Rombos; a : bj c = 0*95482 : 1 : 
0*93601. Kristályok esetleg nagyok, táblásak. Hasad jól ooPoo, <jP nem jól- 
K : 3—3*5. Tora : 2*10. Üvegfény. Fehér. Opt: -f-. Tengelysík || ooPoo. BxJ_oP.. 
HMgP04-f 3H..0 = 2Mg0.P20,.7H,.0. — P\öTí 41*25, MgO 23*02, JI/) 35*73: 
kevés Mn Fe. Könnyen felolvad hideg légeny- és HC1 savban. Viktória; Chili;. 
Guanóban.

622. WAPPLEIilT. Mészwat/nenahidruarzcnát. Monoklin (vagy triklin ?) »• 
a : b : c = 0*9125 : 1; 0*2060; 4° 35'. Igen apró kristályok ; kéreg. Ferde
átló szerint hasad. Üvegfény, fehér. K : 2—2*5. Töm : 2*4S. Bx«J_(közel)ooPoc. 
2E=55°. Disperzio per; keresztes is. HCaAs044-31/2H20=2Ca0,As20r,-f8H20.
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■CaO 15*6, MgOl'Zi A/./> 20*4, AsJ)r,M^. — Csehország Joachimsthal Pliarma- 
koiittal. Sclmeeberg.

623. HANNAYIT. .1/// ammonhidraphoxphát. Triklin; a : b : c = 0*6990 :
1 : 0*974S; «= 122° SIVa'; fi — 126° 4-GVo'; */ = 54° 9'. Apró vékony, prizmás 
kristályok, függélyesen rovatosak. Hasadás több irányban. Töm : 1*893. Sárgás. 
Mg3P.,0s.2H..(NH1)P04 4- H.,0 vagy (NHJ),O.3MgO.2P..Ov10H,O. — P OTt 45*70, 
.1/7(918*90, “(NJ/JJ) S*09, ÚJ) 28*20= 100*89; kevés Fe Mn. Hevítve 100° 
foknál nem változik; de 110—115° között 21*08% H.,0 eltávozik; Bunsenlámpa 
(fölött még tovább hevítve a víz és az animou miucí elmegy (36*4S); a mara
dék megolvad, de erős HC1 sav csak részben olvasztja fel. Viktória Skipton 
baznltbarlaug Guanójában. Vele előfordul Struvit, Newberyit.

624. HUREAULIT. A fan fián vasit idroph osph á t. Egyhajlásu; a:b:c = 
1*9192 : 1 : 0*5245; ,? = S4° 1'. ocP 61° 0'. Pco 96° 45'. Rendesen 00P, oP. Pcc 
de leggyakrabban táblák, ooPoo uralkodván. Apró függélyesen rovátkos kristá
lyok, gömbös halmazok száras vagy szemcsés szövettel és érdes fölülettel. Hasa
dás 00P00 elég jó. K : 5. Töm : 3*IS. Üvegfény, zsírfény. Narancssárga, ibolya — 
rózsaszínű, de néha csaknem színtelen. Átlátszó — áttetsző. Opt: —. Teugely- 
6ÍkJ_ooPoo. Bx_|_ocPoo. Disperzio nagy.

H.,(Mn,Fe). (P04), 4H..0 = 5(Mn,Fe)0v2P..0v5H.,0.— MnO 41*1, FeO 8*1. 
H.,012*3", PnOr, 37*9 (Damour). — Lángban megolvad vörhessárga kristályos 
gybngygyé, mely a küllángban barna, aztán fekete lesz, a lángot zöldre festvén. 
Savban könnyen felolvad. Franciaország Limoges Huréaux község Gránitban 
Triphilit vagy Heterosifc üreiben. Van háromféle: barnássárga (a leggyakoribb), 
kékes és pirosas. Szilézia (Michelsdorf). Brauehville, Connecticut Lithiopliilittal.

625. FORBESIT. Nikel es Kobalt hulroarzenátja. Rostos halmaz. Selyem- 
zsírféuy, fénytelen. Szürkésfehér. K : 2*5. T : 3*0S6. — H..(Ni,Co).-,As..Os4-8H..O. 
NiO 19*7, CoO 9*2, HJ) 26*9, As2Og 41*0 (Forbes). Zárt csőben víz fejlődik, 
sötétebb lesz; szénen tökéletlenül olvad meg; As füst száll el és Co Ni arzenid 
gömb képződik. Gyöngygyei Co Ni hatás. Atakama mállott Diorit telérjében 
Cloanthittal, melyből képződöttnek látszik.

I

c) Házas hiclrophosphálok. (026—668.)
626. ISOKLASIT. Meszhidrophosphát. Egyhajlásu *? apró fénytelen kristá

lyok; száras halmazok. Ferdeátló szerint jól hasad. K : 1*5. Töm : 2*92. Üveg — 
gyöngyfény. Színtelen, hófehér. — Ca3PtJ0H.Ca(0H)u.4H..0 = 4Ca0,P..0v5H.»0. — 
Ca049*5, l\Oz, 29*9, H2Ü 20*9 (ép kristály, Köttnitz). Lángban izzik és meg
olvad. Sósav felolvasztja. Csehország (Joachimsthal), hol a múlt század végén 
találtatott Szarukő és Barnapáttal; jelenleg Würzlmrgban vannak példányok a 
múzeumban.

627. HENNAFIBRIT. Maiu/ánhidroarzenát. Roiubos. a : b : c = 0*5261 : 
1 : 1T51U. Oszlopos kristályok; alakjai a Skorodit, JStrengit és Reddingitéhez 
közel állanak. Rendesen rostos gömbös. Hasadás 00P00 jó, P kevésbbé. K : 3. 
Töm : 3*50—3*65. Üvegféjay, a hasadáson zsírfény. Veres, de barna, fekete lesz. 
Opt: -f-. Tengelysík || 00P00. BxJ_oP. 27? =70°. Disperzio qZ>v.

„ Mn3As 0H.3Mn(0H)2 4- 2H.,0 \ vagy * 6Mn0.As,0r..5H,0. — As./K, 30*76, 
Mn 0 57*94, rcO 0*79, Hj) 12*01 (Nordmark, Sjögren). F. e. könnyen olvad 
fekete salakos gömbbé. Szénen As füst fejlődik. Zárt csőben vizet bocsát és 
megfeketedik. PICI savban felolvad. Egyéb mangánásvánvokkal Mossbáuya, 
Nordmark, Svédhon. ' ° J

628. KONICHALCIT. Rézmészphosphátarzendt. Veséded, vaskos, hasonlít 
-88 Malacliithoz. K : 4*5. T : 4*123. Pisztáczöld, hajolva smaragdzöldbe. Karca

I
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hasonló. Kissé áttetsző. Törése szálkás. Tán (Cu.Ca).,As..Os.(Cu.Ca)(OH),-f-1 .«H 0= 
4 (Cu. Ca)0. As20 v 11 /sH.,0. — Cm(>31*7, 0*0 91-3,'//./> 5*0, P05 S'S,~ A»JK 30*6, 

^ (Fritzsche). — Zárt üvegcsőben pattog, vizet ad, fekete lesz. A lángot
smaragdzöldre festi kezdetben, későbben csak gyengén kékre. Megolvad. Szénen 
phosphorsóval és ólomfémmel üveggyöngyöt ad, mely forrón sárga, kihűlve 
cl írom zöld (V). — Spanyolország Hiuajosa de Cordova, Andalusia. Eaglebánya, 
Utah, hol egyéb rézarzenátokkal találtatik, melyek Enargit elváltozásából kelet
keztek.

629. BAYLDONIT. liezulum hidroarzeneit- Apró kristályos gumó, érdes 
felülettel, néha recés. K : >1*5. T : 5*35. Zsírfény. Közöld, felvetés zöld. Félig 
áttetsző. Törése kissé kagylós, egyenetlen. — (Pb.Cu).As.10s.(Pb.Cu)(0H).,4-H.,0 = 
4(Pb.Cu)0.As20v2H.,0. (Pb : Cu = 1 : 3.) — Cu() 3ÖS, PH) 30T, “ H.,0 4*5, 
-•UA31-7, Fe< Ca (Churcii). Szénen égéssel arzenfüst fejlődik, s fémötvény- 
szem marad vissza. Boraxxal külláugban kék gyöngy. Légenysavban nehezen 
olvad fel. Anglia Cormvall.

630. TAGILIT. Rézhidrophosphát, Egyliajlásu, 654 Lirokouit küllemű. 
Kisátlós irányban hasad. Veséded, rostos; földes. K : 3—4. T : 4*076. Üvegfény; 
smaragdzöld, ehnállva hegyzöld; kissé áttetsző. — Cu3P20s.Cu(0H)24-2H20 = 
4Cu0,P(J0-,3H,0. — 0/061*2, Hj) 10*7. Pj)r, 26*4, Fej.Pb (Ural, 'Hermánk). 
F. e. mint 562 Libetheuit. Nischue Tagilsk, Limoniton. Dél-Amerika Mercedes 
bánya, Coquimbo, rostos, szintén Limoniton.

631. LEÜKOCHALCIT. Bczliidruarzenát. Tükristályok. Fehér, zöldes. 
Selyemfény. Valószínűleg Cu3As20}>.Cu(0H)2 -f- 2H„0 = 4Cu0.As20r,.3H20. — 
Asjj:i [37*89], P»0- 1*60, 0/0 47*10, CaO 1*56, M(jO 2*28, izz. v. 9*57, H2Ö.C02 uy. 
(Petep.sen). Wilhelmine bánya, Spessart, Németország mint finom kéreg, Mala
chit és Calcittal.

632. EUCHR01T. Pézhidroarzenát. Rombos.wa : I) : c=0*60SS : 1 : 1*0379. 
588. ábra. coP (M) 117° 20', Poo (?i) 87° 52', ooP2 (/.), oP (V).

Apró rovatos Oszlopok. K : 3*5—-4. 
T : 3*389. Üvegfény. Smaragd-, hagyma
zöld. Átlátszó, áttetsző. Hasadásnak csak 
nyoma. Törése apró kagylós, egyenetlen.

Az optikai tengelyek a nagyátlós 
főmetszetben vannak; a hegyes bissek- 
trix a főtengelybe esik. Opt: -f* Ten
gelyszög : 2J£ = 61° 11;, 17° C. és 56° 
S' 86° C. hőfoknál.

Cu3As..0h.(0H)26H20 = 4Cu0,As20r,,7H20. — Vegytani viselkedése mint 
561 Olivenit-e, csak hogy vize több. F.”e. arsénfüstöt s végre réz-szemet ad.— 
Légenysav könnyen felolvasztja. Libetbánya Csillámpalában rézérctelepbeu,. 
néha nagyobb kristályokban, melyek Bioptashoz hasonlítanak. Tschermak sze
rint 561°01ivenit Euchroitból származhatik víz vesztés által, minthogy likacsos 
Euchroitból kidagadó Olivenit kristályokat észlelt. — Ritka.

633. VOLBORTHIT. (Knauffit.) Cu, JJa, Ca hidrovaiiadát. Apró hat
oldalú táblák, gyakran gömbös halmaz. Egy irányban jól hasad. Kern : 3—3*o. 
T : 3*55. Gyöngy — üvegfény. Olivazöld citrom sárga. Karc sárgás. Vékony 
szálka áttetsző. — (Cu.Ca.Ba)3(0H)3V04-f- 6H.0, — 1205 13*62, CuO* 34 ,
BaO 4*29, CaO 4*29, M//0 3*01, HJ) [33*15], £/0.1*38, .-l/2034*4o, MCU'" 
(Genth). — Szénen könnyen megolvad fekete gyöngygyé, mely a belláuguan 
feketésszürke lesz. Szódával szénen rézszem; megolvasztva szódával s vízzel 
áztatva az oldat sósavval savítva s főzve smaragdzöld s több vizet adva hozza 
kék lesz (Kobell). Ural, Sissersk és Nischne Tagilsk, a Permi kerület egyéb- 
rézbányáiban is.

M : M'= 117° 20' 
1:1= 101 12
P : P = 133 56
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634. CORNWALLIT. Rézhidrophosj/hátarzcnút. Vaskos. Törése kagylós. 
K : 4*5. T : 4*16—4*17. Smaragdzöld, sötét hegyzöld. Gn3Ass0fi.2Ca(0H).a,4-Hs0= 
5CuO,As«Or.,5HaO. — CuO 54*5, II./) 13*0, jPa053* 1, As/)’30*2. Cormváll, szőlő
déi! hintett szemek Oliveniten, hasonlít 288 Malachithoz, csakhogy savval 
nem pezseg.

635. TIPiOLIT. Bezhidroarzenát. (Rézbab, Kupferschaum Tivolit.) — 
Horn bős. a:b = 0*9325: 1. Rendesen veséded, vaskos; sugárosan leveles. Keni:
]—1*5, vékony levelekben hajlik. — Töm : 3*02—3*098. Gyöngyfény oP lapon, 
másutt üvegfény. Zöld, kékes. Átlátszó többé kevésbbé. Faragható. Opt: —. 
Tengelysík || ooPoo. BxJ_oP. Tengelyszög nagy.

Tán Cu,As,0s.2Cu(0H), 4-7H,0 vagy 5CuO,As,Ov9H,0. — CuO 43*S, 
UJJ 17*4, AsJJ. 25*0, CaCOa 13*0 mint keverék (Kobell). — Lángban acélszürke 
golyóvá olvad meg. Szénen nem idéz elő égést, hanem As fejlődés mellett 
salakká lesz, melyből a belláugban Cu válik ki. Légenysavban egészen, ammon- 
ban, kivéve a CaC03 fehér maradékot, kéken olvad fel.— Rézbányákban; ren
desen Kalamin, Calcit vagy Quarc üregeiben.

Úrvölgy (égkék, habos), Libetbáuya (földes Azurittal), Poinik, Kassa 
(Tetraedriten), Rézbánya (ClirisokolIával), Bazin; Tirol (Scliwatz); Erzgebirg; 
Szibéria; Utali, Mammutbánya Chalkophillittel.

636. CHALKOPHILLIT. Bczhidroarzcndt. (Rézcsillám, Kupferkl iraméi*, 
Kupferphillit, Tamarit.) Romboederes. c = 2*5538 ; 0001 /\ lOTl = 71° 16'. 
5S9. ábra. R (P) 69° 4S', oP (o); rendesen hatoldalu táblás 
kristályok; leveles, vaskos. Igen jól hasad oR irányban. K : 2.
Töm : 2*4—2*GG. Hasadáson gyöngy-, másutt üvegfény. Fűzőid.
Átlátszó — áttetsző. Optikailag negativ.

7CuO,As..Ov14H,0. — CW> 52*3, TLO 22*5, AsJK, 21-2,
AlJ)^ 2*1, Pj)7t 15 (Cormváll, Damour). — Zárt üvegcsőben a 
víz eltávolodása után olivazöld pikkelyek maradnak vissza, 
külömben mint 561. Oliyenit. — Savak és arninon felolvasztják.

Rézbányákban. Úrvölgy, Moldova; Morvaország; Szászhou (Sayda) ; 
Cornwall; Nischni Tagilsk, Ural; Egyesült Államok, Utal), Mammuth bánya 
Klinoklasittal. Ritka.

Átváltozik 504. Chrisokollává.

637. VESZELYIT. Bcszhidro])hosphát. Monoklin (Triklin ?). (Schrauf.) 
Oszlopok és Domák összalaklata. K : 3*5—4. Töm : 3*531. Kékeszöld.

7RO.(P.As)t.O,i.9H..O. (B = Zn : Cu = 2 : 3, As : P= 2:3.)— AsJK 10*41, 
P«Or, 9*01, CuO 37*34, ZhO 25*20, Hj) 17*05 (Schrauf). 100° C körül" 1’aequi- 
valens vizet veszt el, s a kékeszöld szín olivazöldre változik; a többi víz csak 
világos veres izzásnál távolodik el.

Kristályos kéreg, néha egyes kristályok, Gránitkőzeten a kontakt képző- 
désü vasérc (leginkább Magnetit) telepben Moravica. Krassómegye, hol Veszély 
bányamérnök fedezte fel.

638. LUDLAMIT. I1 erriliidrophosphát. Monoklin, a : b : c = 2*2520 : 1 * 
1*9819; (i = 79° 27' ~ 001 /\ 100, táblás kristályok. Keni : 3—4. Töm : 3*12. Erős 
üvegfény. Zöld. Opt: +. Tengelysík |, ooPoo. Bx,« f\c =— 67° 5'. Disperzio p>v.

2FenP,0H.Fe(0H),-f8Hu0 = 7Fe0.2P..0,.9H.,0. — Pj) 30*11, FcO 52*76, 
ríj) 16*98 (Fligiit). F. e. a lángot zöldre festi, a maradék fekete. Zárt csőben 
pattog erősen, sötétkék lesz és vizet bocsát. Felolvad gyenge HC1 és kénsavban. 
\Mieal Jane bánya Siderit, Vivianit, Pirittel, Truro mellett, Cormváll. Stös^en 
Linz mellett a Rajnán. °

639. WAVELLIT. Timhidrophosphát. (Devonit, Lasiouit, Kapnicit). Rom- 
bos. a: b : c=0*50489 : 1 : 0*37514. Parányi alakok. 590. ábra. ooP (dj 126°

t
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"5—\ 2? ' J>C<> 00^00 (P)m Hasad az első két alak inínyábau.
'X Iwödeseu sugaros csillagok, fél vagy egész gömbök. K : 3*25—4. T: 
d p 2-33. Tökéletlen üvegfény. Fehér, átmegy sárga-, zöld-, szürke-, barna-, 

feketébe. Áttetsző. Opt: -4-. Tengelysík 00P00. Ex loP. Disperzio t»v. 
4A1P0, 2A1(0H);.-f 9H..0 vagy 3A1.10;;,2P.J0V12H..0. — AlJK 30-39, 
Fc20?1’2, HJ) 2ö*2, P«(>533*2, I*’l*(i. (Zbiiw Hkrmann).— Néha még 
Ca Si Mn. — Zárt üvegcsőben sok vizet ad, s ennek utolja savas, 
feruaiubuk papirt sárgára festi (F) s az üveget marja. — F. e. duzzad, 

felier lesz, de nem olvad. Savak és kálilúg felolvasztják.
Agyagpalában: Juramész barnavasércében; mangán bányában Csehország 

(Cerhovitz, ívina. Zajecov); Bajorhon (Amberg, Lasionit) ; Nassau (Weinbacli); 
Devonshire (Barnstaple). Egyesült-Államok. Silver Hillbánya, Davidson Co. — 
Villa Rica, Miuas Geraes, Brazília. Kapuiéit, Kapuikbáuya*

640. FISCHEIUT. Timhidrophosphát. Rombos. a : b=0*5937 : 1 ; 100 /\
110=30° 44'. 00P 11S° 32' (Koi\SCHarov) oopco, oP, olykor ooP2: leginkább 
apró hatszöges Oszlopok; vaskos, kéreg. Hasadása nem határozott. Üvegféuy. 
Áttetsző. ^ ilagos — sötétzöld. Opt: -4-. Tengelysík || 00P00 BxJ_oP. Tengelv- 
szög változó. K : 5. T : 2*46. AlP0,.Al(0H)3-f 21‘2H,0 vagy 2Al,d:;.P.,0v8H,0. — 
Al»Oa 3S*4. 27*5, l\Oa 29*0, (Te Mn)» ()3t*2, <JuO0m8. (Hermánk). Lángban
fehér és felhős lesz. Víz sok fejlődik, de F nem. Kénsavban felolvad. Nisne, 
Tagilsk vastartalmú homokkő és agyagpala ereiben. Román Gladua, szőllőded 
zománcos. A formula az idevalónak felei meg.

641. PEGANIT. Timhidrophosphát. Bombos. a : b=0*499 : 1; 10Ü/J10 
=26l/2° igen aprón kristályodva 00P 127°, oP, 00P00, melyek kristályos kéreggé, 
vannak • összeállva; rendesen Wavellitnek tartják. Hasadása nem határozott. 
Zöld —fehér. K:3—3*5. T : 2*49—2*50. AlP0l.Al(0H)r>H-l1/2H,0 vagy 2AL0n, 
P.JOv6H>,0. — H/oö34í*4, TL,0 22*8, PjKt30*4. Cu Te és kőzet 2*2 (Hermánk). 
Üvegcsőben hevítve vizet bocsát, ibolya vagy rózsaszínű lesz. Lángban meg
reped. ibolyaszínt vesz fel, de nem olvad meg. Különben mint 042. Kállait, csak 
a Cu hatás gyengébb. Szászhon, Striegis, Freiberg mellett, mint kéreg. Nobria 
(Albergharia Vellia) Portugália.

642. KÁLLAIT. Mcszre'zhidrojthosphdt. (Calait, Türkis, Turquois.)
Amorf, vagy aprón kristályos. Nem hasad. Veséded, cseppkő vés kéreg,

liömpöly. K : 0. Töm : 2*0—2*S3. Fénye gyenge, némileg viaszos. Kék, zöld. 
Gyengén áttetsző, nemátlátszó.

AlPOt.Al(OHjn-f H..0 vagy 2Al,.On,P„Or.,5H2O.^/«O340*l, CuO*2, H,0 19*9, 
Fo0532*8, FeO2*2, l\lnOh-3 (Nicliabur Perzsia," Chuuch). — Zárt üvegcsőben 
pattog, vizet ad és barna lesz vagy fekete. Lángban megbámul és üveges kiué- 
zést kap, a lángot kissé zöldre festi, de nem olvad meg. — Sósavval megcsöp- 
pentve a láng kék (Cuj. Sósavban felolvad.

Az ékszerül használt keleti türkisz keskeny eret képez (2—0 mm) vagy 
rendetlen ürtölteléket Trachitkonglomerátban és az azt körülvevő Agyagpalában 
Perzsiában. Egyéb lelőhelyek: Szibéria; Turkestan (Limonittal Agyagpalában); 
New-Mexiko Trachitban, hol az ősbáuyát most újra mívelik; Colorado, Nevada, 
California. Arabia; Szilézia (Zopten); Szászhon (Oelsuitz). Ásvány tinid szén kívül 
van Fogtibimz (Odontolit) is a kereskedésben; ez nem egyéb mint őselefánt- 
csont, főleg Szibériából.

643. SPHAERIT. Timhidroplmphát. (Zepharovich). Kristályos felületű 
gömbös halmazok, melyek szövete sem határozottan rostos, sem körhéjjasuak 
nem mondható. Egy irányban hasad. K : 4. T : 2*5—3. Zsíros üvegfény, csülamlo. 
Világosszürke, vörhes, kékes, a veres színt Hematit keverék idézi elő. Áttetsző. 
Tán 4A1P04.6A1(0H)3 4-7H„0=5A14.03,2P.,0v1 6H.,0. — Als0,12*3, HJ> 24*0, 
P„Ort28*5, AtfjO2*0, CaO 1*4, S/O20*8. Nem olvad meg. Csehország alsó silurpalák-

‘
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bán Zajecov Heinatit űrjeiben vagy repedéseiben Wawellittal. — Elváltozás által 
fénytelen és földes lesz.

644. LISKEARDIT. Timvas/vidroarzenát. Vaskos; vékony rostos kéreg. 
Fehér, kékes, zöldesbe hajolva. (Al.Fe)As04.2(Al.Fe)(0H}3+5H..0 vagy 3(AlFe>.. 
0..As„0..16H..0. — MoOrZö-M, ALOa28-23, Fe„Os7-04, JlJf'Wft, CwOl-03, 
(fa00-72, SaH1 (Flight). Mint kéreg vonja be Quarcot s egyéb ásványokat. 
Ugyan együtt előfordul Skorodit, Arzenopirit, Chalkopirit, Pirit. Liskeard, 
Cornwall.

645. E VAN SÍT. Tini kidrojjJiosji/idt. Vaskos, veséded, vagy szölőded. K: 
3*5—4. Töm : l*í)3. Üveg zsír fény. Színtelen vágj* tejfehér, néha sárga vagy kék 
pettyel. Karca fehér. Áttetsző. Tör : kissé kagylós.

‘ 2AlP0,.4Al(0H*:5-M2H,0 = 3Al2pri.P,,0tV18H.,0. — ALOq39‘3, H.OS9-U, 
p„a.l0-0, uemolvadó 1*4 (Foiibes). — Üvegcsőben közömbös vizet ad, s fehér 
porrá pattog szét. Nem olvad meg. Fe hatásnak nyoma gyöngyökkel. Kénsav- 
légeny és sósav fölolvasztja. Gömürmegye Zeleznik, barna Limouiton veséded 
gumók. Vashegy, N.-Röce mellett.

Coeruleolactit, alum inhidrojdiosjdiát, tej fehér, kékes; Ivem: 5. Töm: 2*5.

;
• •I

Nassau.
Taranakit, hasonló a (>2ű. Wawellithez. Aluminhidrosilikát Fe és K tar

talommal. New Zealaud.
Berlinit, Troliéit, Augelit. Attakolit. Svédhon Westana vasbányában 

előforduló aliuninhidropliosphátok Fe Mn Ca tartalommal; de még nincsenek 
elégségesen tanulinányozva.

646. PHARMAIvOSIDERIT. Vasliidroarzenát. (Kockaérc, Würfelerz.) — 
Szabályos, feles. ocOcc, ” j, ooO. Nem jól hasad ocOco irányában. Igen apró 
kristályok csoportosan; ritkán szemcsés. K : 2*5. Töm : 2*í)—3. Gyémánt, zsír- 
fény. Olajzöld, néha sárgás, barnás. Áttetsző. Melegítés által elektromos. Olykor 
kettőstörési anomalia mutatkozik.

6FeAs0r2Fe(0H)3 + 12H,0 vagy 4Fe..03.3As20r„15H20. — 2v,033T2, 
HJ) 1S*6, AsJ)r>40*2, Pj).t2v>, GuOO’6, kőzet 1 •? (Berzelius). Lángban mint 007. 
Skorodit.

Skorodittal lézerekben vágj* vaspát-telepekben. — Ujbányáu tracliitkon- 
glomerátban, Besztercebánya mellett Homokhegyen. Ezüst tartalmú Tetraedrit-ér 
űrében. Erdélyben Torockó, Sz.-György, OfTenbáuya. Karinthia (Lölling — 
Hüttenberg). Cornwall (quarc-üregben); Frankhon (St. Leouard); Szászhon 
(Schwarzenberg); Ausztrália. Utali, Mammutbánya szalmasárga, zöldes kristá
lyok vastartalmú Quarcon Skorodittal s egyéb rézarzeuátokkal, melyek az Enargit 
•elváltozásából keletkeztek.

647. KAKOXENIT. Vashidrophoa/diát (Cakoxen). Rostos. Sárga; kitéve 
megbámul. K : 3*4. T : 3*3íS. — FeP04.Fe(0Hl3 4- 41 AE.fi vagy 2Feo03,P„0r,, 
12H20. —-ía^r»26T7, P<?oO340*35, HjO 30*59, .-í/o032'S9 (Eleonorabáuyá, Nies) ; 
kévés A1„03, SiOa, S03 (Ca,Mg,Zn)0. A széleken megolvad fényes fekete salakká. 
Sósavban felolvad. Azelőtt Wavellitnek tartották. Csehország, Zbirow, Grau- 
wackeben földes Baruavasérccel. Hrbek bánya, St. Benigna mellett. Eleonóra 
banya, Dünseberg, Giessen mellett. Egyesült-Államok, Noblis bánya, Lancaster 
Co. Pennsilvania, Limouiton.

648. BERAUNIT (Eleonorit) (Breithaupt), Monoklin, a: b : c=2*753S : 
I : 4*0105; /9=4S° 33' =001 /\ 100. Apró táblás kristályok, néha Lazulitra 
emlékeztetők. Hasad ooPoo. Penetrációi ikrek is. Jácintpiros — vörhesbarna. 
Erősen ploochroitos; veresbarua |) b tengely, sárga harántosau. Bx közel I coPoo. 
Csehország, Hrbek bánya, St. Bonigua, Beraun, Anglia Truro mellett Wheal Jane, 
ep és elváltozott Vivianit társaságában. Scheibenberg. Szászhon. Eleonorabánya, 
Düusberg, Giesen mellett (líleonorit).

t
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.. . 2FeP0 Fe(0H)n4-2‘,H,0 vagy 3Fe,03.2P.J0,.8H10. - PCUO-5, 
O.TÜ, Hoö 14*0, A<ia01*o (St. Beingna, Tschermak). F. e. könnyen olvad 

fekete femesen fénylő gyöugygyé, mi kihűlve kristályosodik. HC1 savban könv- 
nyen olvad.

Elégtelenül ismertetett vashidrophosphátok Globosit gombos halmazok
ban Szászhon (Hirsehberg, Schnceberg). Picit, amorf, kéreg, csepkő; Eleonóra- 
banya Giessen mellett. Delvauxit Visé Belgium, mi, Church szerint, mintha 
nedves 573. Dufrenit volna. Csehország, Pisek.

/
649. CHILDRENIT. 650. EOSPHOKIT. 1 asman<fántiinhidrophosphát.
649. Childrenit. Kombos. a : b c=0*77S01 : 1 : 0*52575. 591. ábra. P(c) 

végelék 101° 43' es 130°10'. oldalék 9S° 44' 2Poo (a), ooPco 
(P), olykor 1 sl*. Koszul hasad P szerint. Egyes vagy csoport
ban lén nőtt piramisos kristályok. K : 4*5—5. T : 3*S—3*24. Üveg- 
fény, hajló a gyantafénybe. Sárgásfehér, barnás, feketés. Karca 
fehér, sárgás. Áttetsző. Törés egyenetlen. Opt: —. Tengelyeik 
|i ocpoc. BxJ_ooPoo. Tengelysík változó.

650. Eospliorit. Kombos; a : b : c=O*77680 : 1 : 0*51501. 
A kristályok prizmásak, függélyes rovatokkal. Jól hasad ooPoc. 

K : 5. Töm : 3*11—3*14. Üvegfény, néha kissé zsírfény. Kózsaszinű, sárgás szín
telen ; a vaskos szürke, kékes, sárgásfehér. Átlátszó, áttetsző. Plcochroizmus 
gyenge: c halaványpiros,w egész színtelenig, b sötétpiros, a sárgás. Opt:—. Ten- 
gelysik || ooPoo. BxJ_ooPoc.

Általában 2AlP0,.2(FeMn)(0H), + 2H.,0 vagy 2R0.Al.,0rP„0r,.4H.,0. — 
Childrenitben főleg a ferriphosphát van, az Eosphoritban a manganiphosphát.

PaOr, A1.,03 FeO MnO CaO 1I20
Childrenit 30-10 2L17 26*54 4*87 1-21 15*87 (Tavistock).
Eospliorit 31*05 22*10 7*40 23*51 0*54 15*60 kevés Na (ÍBranchvilié).

F. e. Childrenit csőben közömbös vizet ad. A lángban felduzzad, kiágazik 
és a széleken fekete tömeggé olvad, a lángot halaványzöldre festvén. Szénen 
hevítve fekete és mágneses lesz. Szódával Mn hatás. Gyüngygyel Fe és Mn 
hatás. HC1 savban felolvad.

Eospliorit zárt csőben pattog, megfehéredik, közömbös vizet ad bőségesen, 
a maradék előbb fekete, aztán szürke, végre barna fémfényléssel és mágneses.

Childrenit előfordul kristályokban és kristályos kéregben, Siderit, Pirit 
vágj7 Quarcon, néha Apatittal Tavistok mellett Devonshire; Palán Cornwall. 
Hebron. Ma iné barna kristályok Arabligonittal. Eospliorit lelőhelye Branchville 
Conn. Pegmatit érben Rhodochrosittal és a Lithiopliilit Triploidit Dickin- 
sonit mangánphospliátokkal; vagy mint konkrecio egy zöld vaskos chloritos 
ásványban.

651. MAZAPILIT. Ee Ca hidroarzendt. Kombos; a : b : c =0*8617 : 1 : 
0*9980. Karcsú Oszlopok, olykor monoklin küllemmel. Hasadás nincs észlelve. 
K : 4*5. Töm : 3*56—3*58. Félfémfény, a törésen fénytelen. Fekete; törésen sötét 
barnaveres ; vékony szálka vérpirosán átlátszó. Karc okkersárga.

Ca3Fe„(As04),.2Fe0(0H) 4- 5H„0 vagy 3Ca0.2Fe.,03.2As„0v6H20. —- 
As/K, 43*60. Sbfit 0*25, PaÖ6 0*14, EeM 30*53, CaO 14*82, ‘ HM9*83 = 99*17. 
F. "e.zárt csőben vizet ad;" veres izzásnál téglaveres lesz. Lángban megolvad 
fekete mágneses gömbbé. Szénen As füst és verődök. HC1 savban melegen fel* 
olvad. Mexik o Jézus Mária bányában (Zakatecas) tel érben, melyet sugaras 
Aragonit és szemcsés Calcit tölt ki; ezüstércekkel ír. Kit ka.

652. CALCIOFERRIT. Vamilszliidropliosphát. Egyhajlásu ? leveles vaskos 
gumók. Igen jól hasad egy irányban, ehhez épszögben egy másodiknak, vala*
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mint ferdén egy harmadiknak is nyoma. K : 2*o. fi. : 2*23 2*529. Hasadáson 
cvöncYféuy. Kénsárga, zöldessárga, fehér. Karca kénsárga. Vékony levele 
áttetsző. Törékeny. — Ca,,Fe.,(P0,)1.Fe(0H)...8H.0 = 6Ca0,3Fe203,4P20v19H„0. 
/v./;3 21*3, Al./L 2*9, Cab 14*S, AZ//0 2*6, HJ) 20*5, P20. 34*0 (Reissig). Láng
ban könnyen megolvad mágneses gömbbé. Sósavban gyorsan felolvad. Bajorhon 
Battenberg Agyagban mint gumó.

653. BORICKIT. I’aamvszhidrojjhosphdt. Veséded, vaskos; tömött, hasa
dás nélkül. Gyengén viaszfényíi; vörhesbarna. Nemátlátszó. K : 3*5. T : 2*69 
2*70. - Ca,Fe„(PÖ,).,.12Fe(0H).. -f- 6H..0 vagy tán Ca0.2Fe,0.rP,0,-7H *°* — 
7v203 52*9, CaU 7*2, 19*9, Pa0, 19*3, 3P/0O-4 (Boricky). Könnyen meg
olvad fekete tömeggé. Sósavban felolvad. Stiria Leoben. Csehország Nenacovic 
alsó silurpalában; az elemzés is ide valóra vonatkozik.

654. LIROKONIT. liéztiinhiibophosphátarzmát. (Lencseérc, Linsenerz, 
Linsenkupler, Chalkophacit.) Egy hajlású, a : b : c = 1*3191 : 1 : 1*6S0S; p = 88° 
325/V = 001A100. ooP 01° 31' (tehát d : d = 118° 29'), Poo (o) 74° 21', 
692. álra. Hasad coP szerint roszul. Apró fennőtt kristály csopor
tok. Vaskos, hintett. Ritkán szemcsés.

K : 2—2*5. Töm : 2*8S. Üveg-, zsírfény. Egkék — zöld. Az 
optikai tengelyek síkja függélyes a ferdeátlós főmetszetre s a ferde
átlóhoz vagy 25° szögben hajlik; a hegyes bissektrix az épátlóba 
esik. Opt:—. Disperzio q>v.— Cut.Al(As0l)v3CuAl(0H)v20H..0=
18Cu0.4A1..0r5As .0v55H.,0. — CuO 37*L .4/90a 9*6, ' H,0 fe*4,
P.,Ob 3*4, A~sJJ. 22*2 (Cornwall. Damour). Néha Fc203 Si02. — Zárt 
üvegcsőben sok vizet ad s olivazöld lesz. Szénen megreped, de 
nem pattogzik; a szén égését idézi elő. Különben mint 501. Olivenit. Aimnou 
nem egészen, de légenysav egészen olvasztja fel.

Rézbányákban rendesen Olivenit- és Chalkophillittel. Űrvölgy (igen apró 
kristályok); Cornwall rézércekkel Pirit és Quarccal; Voigtland. — Ritka.

655. CHENBVIXIT. Vasrézhidroarzendt. Vaskos tömött. K : 3*5—4*5. 
Töm : 3*93. Üvegfény. Sötétzöld. Karc sárgászöld. — Cu.J(FeO)..ASoOs-f3HO„ = 
3CuO.Fe.JOn.As.,Ov3H.<J0.— iv203 27*5. CuO 22*5, H»0 12*1. AaJÖ7t 33*5, homok 3. 
(Chenevix). Könnyen megolvad, s As eltávolodása után fekete mágneses salak 
marad vissza rézszemekkel. Savban könnyen felolvad. — Cornwall Quarcitban 
bennöve. Amerika, Eaglebánya; Utali Olivenit, Konichalcittal.

Henwoodit. Szőllődcd, gömbös halmazok kristályos szövettel. K : 4—4*5. 
Töm: 2*07. Türkiszkék. PJ)ri 4S-94, ,-i/„03 1S*24, Fc.,0* 2*74, CuO 7*10, CaO 0*54, 
IJ.,0 17*10, SiO., 1*37, izzítással 3*97 = 100. A Fe Ca Si idegen keveréknek 
tekintik. F. e. nem olvad, a lángot zöldre festi. Boraxxal Cu hatás. Plienix- 
bánya, Cornwall Lirnoniton.

656. CIIALKOSIDERIT. Rézcashidrophosphdt. Trikliu. a : b : c = 0*7910: 
1 : 0*6051 ; «=92° 5S', /? = 93° 29-73', y=107° 41'. Apró kristályok, az oszlop
lapok rovatosak; rendesen sás alakú csoportok; de kéreg is. Hasad (011) jól. 
Kern : 4*5. Töm : 3*10S. Üvegfény. Világos zöld.

Cu0.3Fe,03.2P,,0v8H.0. -1 P,Ori 29*93, AsM, 0*G1, Fi\3On 42-81, HUL4-45, 
l'hO 15*00, UJ).A nyom. (Flight). Audrewsiten féuuőtt kristályok. \Y. Phoeuix- 
bánya, Cornwall. Mint kéreg Sayn, Westphalia.

Andrewsit. Közel áll a 656. Chnlkosiderithez, küllemére nézve mint 
Wawellit. Kern : 4. Töm : 3*475. Kékeszöld. Karca feketészöld. — PnO. 26*09 
Zv2Ö3 44*64, FeO 7*11, CuO 10-S6, dfo 00*60, H2OS*79, aLO?, 0*92, VaO 0*0S, 
SiO» 0*49 (Flight). Kevés Limonit valósziuüleg csak keveredve van hozzá. 
Quarcos telérben Limonit és Göthittel, de átjárva Dufrenit-féle ásvánvnvaL 
Cornwall. ‘ J J v

1

l

/
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657. GOYAZIT. Ca Al hidraphoxphdt. Tctragonos vagy hoxagouos. Apró 
szemek. Hasad oP. Kern : 5. Töm : 3-2G. Sárgásfehér. Félig átlátszó. Optikailag 
egytengelyű, pozitív.
„ n , „C"sAW)»-9l[siO = 3Ca0.5Al,0;.,P,0,.9H 0. - P,0, 14-87, AL03 50-66, 
LaO 1 /*o3, L~ltyO 1(5*6/ (Damour). F. e. nehezen olvad a széleken. Izzítva nieír- 
kékül ha Co oldattal megcsöppentjük. Zárt csőben vizet ad, fehér és ° 
átlátszó lesz. Sav nem hat reá. A gyémáutmosásban Minas Geraes, Brazília.

nem-

658. PLüMBOGUMMIT. Ólomtimhidrophusphát. (Ólommézga, Bleigummi, 
Plumboresinit, Hitchcockit.) Hexagonos. Veséded, gömbös, csepköves. Tör: 
kagylós, szálkas. K : 4—5. Töm : 4*—4*0. Zsírfény. Barna; sárgás fehér. Kiné- 
zése az arabiai mézgáé. —• Pb0.2Al.03.P.,05.9H .0. — PhO 35T, ^2.0,34-3, 
H„0 1S*7, P»Ort S*0. S( >3 0*3, Fe„Oz 0*2, CaO 0*8. Vhtl., 2*2 (Iluelgoet, Damour). 
Néha Mn, C02. ^ Összetétele nagyon változó. Lángban duzzad mint valami 
Zeolit, de csak részben olvad meg. Légenysavban felolvad. Bretagne Iluelgoet 
Agyagpalában Galeuit, Splialerit. Pirit és Piromorphittal. Beaujeu mellett 
Nuissiére ólombáuyában. Cumberland. Missouri. Cantou bánya Ga. Galenittal. 
( Hitchcockit.)

ÜBANIT CSOPORT. (659—660.)

659. TORBERNIT. Uránrczliidropho.sphát. (Torberit, Chalkolith, Urau- 
glimmer, üranpliillit, Ivupferuranit.) Négyzetes. c = 2*9361; 0ül/\101 = 71° 
111'2P oldalél 142°$'; 1 sP 8S° 22' és Poo 128° 14'. Az összalaklat gyakran 
P, oP, ocPoc. Hasonlók a 661. Autunit kristályaihoz, de élesebbek és fénye
sebbek. oP szerint igen jól hasad, kissé rideg. Nem ismeretes vaskosan vagy 
földesen. K : 2—2*5. Töm : 3*4—3*6. ,oP gyöngyfényű, a többi kissé gyémánt- 
fényű. Smaragd-füzöld, sárgászöld. Átlátszó — áttetsző. Faragható. Levele törik. 
Egy optikai tengelyű ; fénytörése negatív.

Cu(U02)ííP«.0k8Hő0 vagy Cu0.2U03.P..0v8H_.0. — UOa 61*2, CuO 8-4, 
UFO 15*0, P.X\ 15*5 (Cornwall, Berzelius). Könnyen megolvad. Légeuysav 
felolvasztja. Cornwall egykor igen szép kristályokat szolgáltatott. Szászhon 
(Johanngeorgenstadt, Eibeustock, Sclmeeberg). Csehország (Joacliimsthal Ziuu- 
wald). Belgium, Vielsalm.

660. ZEUNERIT. Uránrézhidroarzcnát. Négyzetes. c = 2*9125; 001A 
101 =71° 3', izomorf 659. Torbernittal. Jól hasad oP szerint, s itt gvöugyfényií. 
Smaragdzöld. K: 2—2*5. T: 3*2. — Cu(U0..)..As,0H-f SH_,0=Cu0.2U0<rAs,0,.8H.,0. 
I7Ö355*9, CuO 7*7, ELŐ 14*0, Ass06 22*4 (Winkler). Szászhon Sclmeeberg. 
Össze van nőve 666. Walpurgittal, ezt fedvén, tehát fiatalabb képződmény. 
Csehország Joacliimsthal. Cornwall Füstquarcon Chalcocit és Melacouittal. 
Szászhon (Zinnwald) Quarcon.

661. AUTUNIT. UranmészhidfXfphosphdt. (Urauglimmer, Urankalk, Ivalk- 
uranit, Chalkolith.) Rombos, de nagyon közel áll a 659. Torbernit méreteihez. 
Hasadás is épen olyan jó oP szerint. K : 2—2*5. Töm : 3*05—3*19. oP gyöngy- 
fényű; egyebütt gyeugén^gyémántfényíi. Citrom-kénsárga. Karca sárgás, áttetsző. 
Opt:—. Tengelyeik J| ooPoo. Bx_|_oP. Törésmutató ft— 1*572.

Formulája hasonló a 659. Torbernitóhez. — Ca(TJ0„)JP„08-|-8H;,0 vagy 
Ca0.2U0n.P20f(.8H20. — Ü09 61*7, CaO 5*8, lLfl 15*4, ROr, Í5-2, (M<j Mn)0 0'% 
BaO 1*5, SnOy 0*06 (Autun, Berzelius). F. e. mint 659. Torbernit, csak bog}' 
Cu hatás nincs. Találni egyéb uránércek között, ezüst-, ón- és vasércekkel. 
Siebengebirge Trachit szarukövében. Csehország (Johanngeorgenstadt, Eiben- 
stock). Oroszország (Onega tó). Franciaország Limoges Autun mellett. Connec
ticut; Dakota; Utah.
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662. UBANOSPINIT. Urálim fozliidroarzendt. Bombos. a : b : c = 1 : :
2-013G. Derékszögű táblás vékony kristályok. Hasadás oP jó. Kern : 2—3. 
T:3’45. Sárgászöld. Opt: kéttengelyű. — Ca(U02)28H.,0=Ca0.2TJ03.As20,.8H20. 
UOa 57-2, 0*05*6. /A/) 14*3, ^0#22-9 (Winkler). Schneeberg Uranittal és 
különféle másodlagos Üránásványokkal.

663. UBANOCIRCIT. Bárium uránium Ji idrophosphdt. Bombos; hasonló a 
601. Autnnitliez. Jól hasad oP, a más két Véglap irányában kevésbbé. T : 3^53. 
Gyöngyfény oP; egyebütt sárgászöld. Optikailag kéttengelyű. BxJ_c. C2E = 
15°—20°.

Ba(TJO..)1,P..OM + SH..0 = Ba0.2U0rP.,0..8H..0. — P.,0. lö-OG. UOt56-86. 
BaO 14*57, lJj> 13*09 (Winkler). Quarcerekben. Falkenstein, Szaszlion, Voigt- 
land. (Azelőtt Mcnzuranitnal: mondották.)

664. PHOSPHUBAN YLIT. Uranhidrophosphdt. Por kéreg, mely raikros- 
kopos derékszöges pikkelyekből áll. Gyöngyfény. Citromsárga.

(U0.,)3P..0H + 6H..Ó vagy 3U0;,P,0V6H,.0. — £.0,11*30. Uüz 71*73, 
7/ 010*48, PíO 4*40 (Gknthi. F. e. zárt csőben vizet ad, barnasárga lesz 
kihűlve. Légenysavbau könnyen felolvad. Quarc. Földpát Csillámon mint 
kéreg, egyéb uranásváuyokkal. Fiat Bock bánya, Mitchell Co. N. Carolina.

665. TBÖGEB1T. Uránhidroarzendt. Egy hajlású ; vékony táblás, Gipsz
hez hasonló kristályok és levélhalmazok. Ferdeátló szerint jól hasad. T : 3*3. 
Hasadáson gyöngyfény. Citromsárga. (UO._.)rAs.JOs-f 12H.J0=3U03,As._.0v12H.J0. 
U03 65*9, HJ) 10*5, As./)r, 17*6. — Szászhon" Schneeberg mellett Neustádtel 
•Weisser Hirsclm bánya.

Fritzschoit, hasonlít 661. Autunithoz, mely U Mn Va P és H«0-re adott 
reákciót. Neuhammer, Csehország, Autunit és Torbernittel Hematitbányában. 
Johanngeorgenstadt.

666. WALPURGIT. Urdvhizmuthidroarzcndt. Trikliu. Narancs-, méz-, 
viaszsárga gyémántfényü vékony kristályok, egészen olyan küllemmel mint a 
leveles Gipsz. Kisátló szerint a hasadás jó. Kern : 3*5. Töm : 5*76.

Bilu(U0.,)3(0H),l(As04)4 = 5Bi203!3U03,2As20,,12EL0. — BiJ\ 607, 
í/03 22*6, lljji'7, ÁsJ)r> 12-0 (Winkler). 665. Trögerittel együtt fordul elő 
egyéb uránércek társaságában. Szászhon, Neustádtel, Schneeberg mellett, 
•Weisser Hirscln bánya.

667. 11HÁGIT. Bizmuthidroarzendt. Kristályos halmazok; gömbös ve- 
séded, sima felületű. K : 5. T : 6*S2. Sárgászöld, néha viaszsárga. Fénye mint a 
viaszé. Szélen áttetsző. Törékeny. Törése kissé kagylós. — 2BiAs04.3Bi(0H)3== 
5Bi803>2As20,,9H20. — BiJ)3 72*1, AsJ). 14*2, (FcAl)JJ2 1*6, Coü 1*4, CaO 0*5, 
IIjj 4*6, kőzet 3*2” (Winkler). Üvegcsőben pattog, és sárga porrá esik szét, víz 
lengülvén fel. Szénen megolvad. Sósav könnyen, légenysav nehezen olvasztja 
fel. Szászhon Schneeberg «Weisser Hirsch» bánya Bizmutiton és Quarcon 
Walpurgit kíséretében.

668. MIXIT. (Ju Bi házon hidroarzenát. Vékony tűk, függélyesen 
tosak; cxtiukcio parallel. Kéreg, veséded, részben sugarosau rostos. Kern : 3—1. 
Töm : 3*79. Fűzőid, kékeszöld, fehéres. Áttetsző, vékony rostja átlátszó.

20CuO.Bi2O3.5As.,0ri.22H,.O. — AsJ0„ l\Ou 30*45, BLOn 13 07, CuO 43*21, 
H.fi 11*07, FcO 1 '52, (.'«() 0*S3 (Schrauf). Hig légenysavban az ásványt azonnal 
bevonja fényes fehér por (Bio03.As20,), mi a savban nem olvad fel; a CuO.As.,0. 
felolvad. Hevítve feketészöld lesz" és vizet ad. Szénen ezüstfehér gömböt “ací 
(CuBi), verődékkol (BiOn). Geistergaug, Joachimsthal Bizmutokker, Bizmutit 
és Torbernittel; Wittichen, Baden, Barit hasadékaiban Erithrittel. Utali, 
Mammutbánya.

I,

rova-
I
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»
Anlwwnátolc, Anlmwnitok, Arzcnilok. (069—675.)

Két Autimouátról már volt szó : 754. Monimolit, 583. Mangauostibit.

669. ATOPIT. Calciumj)iroantinionat. Szabályos. Oktaéderek, Hexaeder 
es Romb 12-össel. Ivem : 5*5—(3. Töm : ;>*03. Zsírfény. Sárga, barnás. Áttetsző.

Tán Ca.jSb.jO- vagy 2Ca0.Sba0r,. — SW), 72*01, PeO 2*79, MnO 1*53, 
LaO 17*S5, á20 0*86, Aí?2Ö4*40 (Nordenskiöld). F. e. a külláugban nem vál
tozik. Szénén bellángban részben elillan, megolvad előbb nehezeu, de végre, 
miután a Sb.,0. egészen redukálódott és eltávozott, sötét nemolvadó salakot ad. 
Phosphorsóban tiszta gyöugygyé olvad, sárga míg meleg, de kihűlve színtelen. 
Savban nem olvad fel. Nátriumcarbonáttal összeolvasztva nehezen bomlik fel. 
H könnyen redukálja. Lángban, Wermlaud, Svédhon Hediphanban gyér zár- 
ványkint, mi ismét Ehodonitban képez kis ereket.

Sclineebergit hasonló alakú és összetételű. Schneeberg, (Lhotsky) Tirol.
670. BINDHEIMIT. Ólomhidrostibiát. (Blei-Niere, Stibiogalenit, Antimou- 

bleispath. Antimonsaures Bleioxid.) — Amorf, veséded; kéreg, földes. Szövete 
néha görbén leveles. Zsírfény, fénytelen. Fehér, szürke, sárgás, barnás. Nem- 
átlátszó — áttetsző. ív : 4. T : 4*60—4*76. A legtöbb elemzés a következő for
mulának felel meg Pb0.Sb.,0vH20. — PbO 40*7, IIJ) 11*9, Sb2(Jr, 47*3 (Corn- 
wall barna. Percy). Zárt csőben vizet ad. F. e. szénen redukálva Sb Pb fém- 
szemet ad és verődéket. mely ahoz közel sárga, távolabb fehér. Az összetétel a 
leihelyek szerint változó. Autimonércek vegybomlási terménye. Szibéria (Ner- 
tsiusk),; Poroszország (Hornhauseu); Anglia Cornwall Endellion mellett. Egye
sült Államok. Sevier county, Arkansas. Montezumabánya, Humboldt Valley, 
Ne vada.

671. ROMÉIT. Mészstibidt. (Roméin.; Négyzetes; c=l*0257; 001/\101 = 
+5° 431/a'. P 110° 50/, tehát igen közel szabályos 0; apró kristálycsoportok. 
Nem hasad. Jácintpiros — méz sárga. Az üveget karcolja. K : 5*5. T : 4*713. 
CaSb.jOj. — CV/020*7, Sb?0237*6, 56,0.41*5, Fen 1*7, Mn()V% SiOJ)'(X uem- 
olvadó 1*9 (Damour). — Lángban fékét és salakká olvad meg. Boraxxal színtelen 
gyöngyöt ad a bellángban, s ibolyaszínüt a külláugban (Mn). Szénen szódával 
Sb füstöt áraszt és fém Sb golyók válnak ki. Platinán szódával szintén Mn 
hatás (289. lap). Savakban nem olvad fel. Piemont, St. Mareel kis ereket képez 
a telérközetbeu, a melyben magánércek vaunak, magát a telérkőzetet részben 
Földpát Epidot, Quarc, Limonit és Greenovit képezi.

672. NÁDORIT. Ólowstibiát C/ilorral. Rombos. a : b : c = 0*7490 : 1 :
1*0310. ooP = 132° 54'. Táblás fenuött kristályok. Ikrek is. Nagyátló szerin. 
hasad. K : 3*5. Töm : 7*02. Zsír-gyéraántfény. Szürkés-sárgásbarna. Karca szürkét 
Átlátszó. Opt : Tengelysík || ooPoc. BxJ_oP. Tengelyszög nagy. 2Ho= 145 .
Disperzio erős p>r. — PbSbCIO,, =r PbSb204.PbCl,. — Pb 51*S, Sb 31*2, 08*1, 
Cl 9*0. — Zárt üvegcsőben pattogzik, és feliér leugületet képez. Szénen szódával 
antimonverődék és ólomszem. Cl hatás (mint 167. Silvitnél). HCl savban fel
olvad. Djebel-Nador Constantin tart. Algír, Galmájtelepben Nummulitraészkőben.

673. EKDEMIT. Ólomarzmit Chlurral. (Heliophillit.) Tetragonos (\>Y 
Prizmás kristályok; olykor táblás, leveles, szemcsés; kéreg. Jól hasad ol * 
Kém : 2*5—3. Töm : 6*89—7*14. Üvegfény a hasadáson, zsír fény a törésen- 
Sárga, zöld. Vékony szálka átlátszó. Optikailag egytengelyű, negatív; részben 
kéttengelyű.

Pb4As.,07.2PbCl., — AsJ)z 10*60, PbO 83*45, 678*00. Ekdemit (Norden- 
skiöld.) F. e. könnyen megolvad sárga tömeggé, fehér lengülettel (PbCL); 
szénen sárga verődék. Légenysavban könnyen felolvad, meleg HCl savban is- 
Lángban, Wermland és Pajsberg Svédhon.
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674. OCHROLIT. Ólomantmonát Odorral. ítombos. a : b : c = 0*90502 : 
1 : 2*01375. Apró vastag táblás, de néha megnyúlt kristályok. Gyémántfény. Kén
sárga, szürkés. Áttetsző. — Valószínűleg Pb4Sb207.2PbCl«,. — Sb.,0^ [17*50], 
PbO 7G*52, 67 7*72 (Fűnk). Légenysavban felolvad, az oldat hígítva megzava
rodik. Erős kálilugban is felolvad. Harstigbáuya, Pajsberg, Svédhon Barit, 
Mimetit, Hematittal gyérén.

675. TRIPPKEIT. Rézarzenát. Tetragonos. c = 0*9160; 001 A1<>1 =42° 
SOba'. Oktaéder küllemű apró fényes kristályok. Jól hasad ooPoc, kevésbbé ooP. 
Kékeszöld. Optikailag egytengelyű, pozitív. — Qualitativ elemzés alapjáu lénye
gesen (nCuO.As.,Or). — (Damouii). Savban könnyen olvad. F e. zárt csőben 
gyengén hevítve smaragdzöld lesz, azután felváltja a barnaszín, még jobban 
hevítve ismét sárgászöld színt vesz fel.

Copiapo, Chili, hol Olivenittel vaskos Cuprit űrjeiben fordul elő mint suc- 
cessioban a régibb.

i

A következő Aulimonátok vágj/ Antimonitok kétesek.
Ammiolit, /1 iyanj/rézstil>idl. Földes por. Sötétveres, skarlátpiros. Hy 10*9, 

CuO 16*9, SboOr, 24*1, S 3*3, FeJÜ^ 2*2, Quarc 24*8. Víz és veszteség S*S (Domeyko). 
Összetétele változó. — Légenysavval pezseg, színét nem veszti el; de elveszti 
sósavval és Sb2Or, válik ki. Üvegcsőben hevítve Hg lengni fel. Chili higany- 
bányákban, Higanytetraedrit quarcos vagy agyagos s vasas tel élj ében, sőt a 
Tetraedrit űrjeiben is.

Arequipit. Vaskos; viasznemü. Qualitativ elemzés alapján ólomsiiiko- 
antimonát. Quarctelérben gyéren ezüsttartalmu Cerussittai és Chrizokollával 
Arequipa, Peru.

Barcenit. Vaskos, szemcsés, száras. Sötétszürke, fekete. Sb 50*11, <S2*S2, 
Hy 20*75, 6'a3*88, 0(17*61), ILO 4*73. Mexikó.

Coronguit. Amorf, por, néha leveles. Szürkés sárga kívül, feketés belül, 
Pb Ag antimonit. Peru.

Taznit. Amorf, rostos, földes. Sárga. Bi arzenioautimouát 670. Bind- 
lieimit-féle. Tazna bánya Bolívia.

Phosphát vagy Arzenál, Carbonál-Sulphát-Boráttal (676—682).
676. DAHLIT. Rostos, kéreg. Ivem : 5. Töm : 3*053. Zsírfény. Sárgás- 

fehér. Vékony lemeze színtelen. Optikailag egytengelyű negatív. Kettős törése 
valamivel nagyobb mint az Apatité. — SCagP^O^CaCOo.1 2H..O. — P..O-3S-44, 
COt, 6*29. CaO 53*00, FcO 0*79, iVaaÖ 0*89, A’2'00*11, ÍZ2() í*37 (Backström). 
Annak a feltevésnek, hogy Apátit és Calcit keveréke ellene moud a mikroskop, 
azzal vizsgálva egészen ép és egyöntetű. F. e. pattog, de nem olvad meg; 
hideg föleresztett savban felolvad CO„ fejlődéssel. Ödegaard, Bamle, Norvégia 
Apatitot mint 6—S mm kéreg vonja be.

677. DLADOCHIT. Vashidrophosphdtsulfát. (Phosplioreiseusinter, Desti- 
nezit.) Monoklin; mikroskopos liatoldalu táblák, Gipszre emlékeztetők. Veséded 
csepköves, héjjas. Tör : kagylós. Törékeny. K : 3. Töm : 2*035. Zsír-, üvegfény. 
Barna, sárga.
7- /-> , H0-J?^P-9r'’2SO;!,12H-!0, Uextinezit (Cksauo). — Fe„0,39-6, íLO 30-3, 
PjOj. 14*J, ot/«15*l (Plattner). — Hevítve felduzzad, szétesik porrá, de gon- 
dosan vivő a láiigba könuyon megolvad szürkésfekete salakká, a lángot kékes
zöldre festvén. Szénen acélszürke mágneses gömböt ad. Sósavban felolvad.
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Thüriugia Saalfeld (Garnsdorf), Griifenthal (Arnsbach) tirasópalán; Baden 
Scliriesheim régi bányában Gránitban. Franciaország, Peychagnard, lsére.

Deatinezit sárgás földes gömbökben Belgium (Argenteau).

67S. FITTIC1T. 1 asbidrosulfútarzindt. (Eisensinter, Arseneiscnsiuter, 
Eisenpeclierz.) — Veséded, vaskos. K : 2—3. Töm : 2-2—2*5. Üveg-, zsirfény. 
Sárgás, veresbarna; vérveres, fehér. Karca sárga — fehér. Áttetsző, nemátlátszó. 
Formula kétes. 5Fe203,2As.,0v3S03>30H.0. — FeJ)z 34*N, H./) 21*5, AsnOTt 2G*7, 
SOz13*9 (Sclnvarzenberg, Bammelsberg). Összetétele változó" Zárt üvegcsőben 
hevítve, víz és kénessav fejlődik. Szénen mint 607. Skorodit. Szénen szódával 
As füstöt és sulfidot ad, mely az ezüstlapot megfeketíti. Bogi bányákban: 
Szászhon (Freiberg, Sclmeeberg); Cornwall; Utah. Arsenopirít porodin vegy- 
bomlási terménye.

679. SVANBERGIT. élesztiwh idrosulfátjdiusphát. ltomboederes. c= 1*2063.. 
6001 A1011 = 54° lOVa'. R. 4R. Fennött kristályok, hasonlók a Hexaederliez, 
közel ;di a 6SO. Beudantithoz. Hasad olt szerint. Mézsárga, sárgásbarna, hala- 
vány veres, karca is. Félig áttetsző. Üveg — gyémántfény. Keni : 5. Töm : 3*30. 
Opt: egytengelyű -f. Kettős törés erős.

3Ca,3AÍ203,P20 v2S03,6H..0 (*?). — (Vz(J16*5, AlJL 34-9, Hj.) 12*2, 
S(L 15*9, PJ)-t "l5*7, FeU 0*7, PbO 3*8. Mf/() 0-2 (AVestaná. Bi.omstrand). Eltér 
a Wermlandi, ebben a Ca0 6*0 a H20 csak 6*S és van még Na20 12*S.— Csak 
a szélen olvad meg. Kobaltoldattal kék lesz. Sav alig hat reá. Svédhon, Wemi- 
laud, Horrsjöberg, Lazulit, Cianit, Piropliillit, Damourit, Hematit sat. társaságá
ban. Westaná, Scania, Svédhon.

6S0. BEUPÁNTIT. Yasólonihidrosidfát Phosphor- caf/i/ Arzensavval. 
(Bieirosit. Corkit, Pernbachit.) Eomboederes. c=lTS42; 0ÓÖ1 f\ 1011 = 53° 
491 Végéi 91° IS'. Több hegyes lt van összalakulva. oR szerint jól hasad, 
ez fénytelen ; R lap fényes és görbült. K : 3*5—4*5. T : 4—4*3. Üvegfény; vagy 
gyenge gyémánt — gyantafény. Olivazöld, sárgászöld, fekete, barna. Karca zöl
desszürke — sárga. Rendesen nemátlátszó; ritkán átlátszó. Optikailag negatív. 
Összetétele változó. FcJ)? 4-0*6, PbO 24-0, Hj) 9*7, 6’Ün 13*7, P.2Or, S-9, AsJ),t 0-2, 
CuO 2*4 ;Cork, zöld. Bammelsberg). Hevítve vizet ad. F. e. a Corki nem olvad, 
a Perabachi és Horliauseni megolvad. Anglia Cork, Glendore vasbányában. 
Nassau Pernbach (P20. 13*2° /o)4 Horhausen (As2Or,9—13%) Limoniton.

681. LINDACKEBIT. Réznikelhidromlfavzmát. Rom bős; hosszas 
bős táblák rózsaidomban halmozódva; veséded, kéreg. Üvegfény. Világos zöld, 
áttetsző. K : 2—2*5. Töm : 2*0—2*5. — 6Cu0,3Ni0,2As..0,,S03,7H..0 (?). — 
0/0 36*3. XiO 16*1, FF0 2-9, H/) 9*3, S0Ü 6*4, A*.09 2S*5 (Lindacker). Szénén 
As füst fejlődik s fekete gyöngygyé olvad meg. Sósav melegítve csak huzamosb 
idő után olvasztja fel. Csehország, Joachimsthal; utólagos képződmény.

682. LÜNEBURGIT. MagnmahidrobordtpJmphdt. Rostos földes kéreg.. 
Töm: 2-05. — 3Mg0.B,0n.P,0v'8H,,0. — M',0 25-3. JI.fi H2-2, B.O.12-7, 
Pjt, 2ÍJ*8 (Nöllner). Kévés F. Lüneburg, Hannover a Gipsz tartalmú Margitban-

rom-

Függelék a phosphát arzenát ásványokhoz.

Miriquidit. Bomboederes; apró kristályok. Kern : í. Üvegfény. Feketés, 
vereses barna. Áttetsző, nemátlátszó. Van benne As1!0r,.Po0r>.Pb0.I*e203.H..0, * ^ 
elemezve nincs. F. e. gömbbé olvad, a szénen sárga verődök támad (1 búj- 
Üvegcsőben víz lengíil fel. Gyöngygyel Fe hatás. Schneeberg, Ghalkocit, Ino 
morphit, Cuprit és Torbernittel.

Nikelarzenát. (Nickelerz, Aemgit.) Vaskos vagy amorf. K : 4. T : 4*838. 
Sötét fűzőid, de barna ott hol amorf. Tán NirAs20 = 5Ni0.As20r>, kevés 1
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CuBiFe. Zárt csőben nem változik. F. e. szénen As füst; boraxxal bellángban 
szürke gyöngy (Ni). Szódával szénen As füst és egy mágneses maradék. Johann- 
georgenstadt a normál Nikelarzenáttal (alul), úgy szintén Nikeloxiddal és Ter- 
mésbizmuttal.

Nikelarzenát. (Nickelerz, Xantbiosit.) Amorf. K : 4. Töm : 4*082. Kén
sárga. Tán Ni3As..OH = 3NiO.As..Ov Kevés P Co Cu Bi. F. e. mint az előbbi. 
Joliaungeorgenstadt úgy mint az előbbi.

Nitrátok (683—690).
683. NITRATIN. Uffenymvasndtrhnn. (Nátronsalétrom, Natronsalpeter, 

Clulisalpeter, Nátriumnitrát.) Hatszöges, Romboederes; c = 0*8276; 0001A 
1011 =43° 42'. E 106° 30'. Izomorf a Calcittal. Piendesen vaskos vagy kéreg 
vagy telep. Szemcsés. Fehér, vereses, szürkés, sárgás. Ize sós hütő. K : 1*5—2. 
T : 2*24—2*29. Kettős fénytörése igen erős; a>=l*5S739; 8 =1*33608. Opt:—.

NaNO... — NaJ) 36*5, Ar20,(;3*5; kevés K M</, 5a, TÚL CL — A lán
got sárgára festi. Szénen puffan. Vízben egészen felolvad.

Északi Chili Tarapaca kerületében valamint Bolívia szomszédos részeiben 
a száraz pampa vagy 40 mértföldnyire (leagues) a tenger fölött vagy 3300' ma
gasságban vau fedve ezen sóval (caliche) több lábnyi vastagságban; ugyan- 
együtt van Gix)sz, Halit, Glaubersó és mostkori kagylók maradványa. Az azit- 
frado vagy calichc jainic egy oly réteg, mely nitrátban gazdag; de alkalijodidok 
sárgára festik. Ezen nagyértékü telepek azelőtt Perué voltak, de 18S4-ben Chili 
birtokába mentek át. Találni Névada California és New-Mexikóban is cseké
lyebb mennyiségben.

Használják gyárakban légenysav és néhol kálisalétrom előállítására. 
Löporkészítéshcz nem alkalmazható, mert nedvességet húz magához.

684. NITPJT. Lcycnysavaskáliiwt. (Salétrom, Salpeter, Kálisalétrom, 
Kálisalxieter, Káliumnitrát.) w Rombos; a : b : c = 0*5910 : 1 : 0*7010. ocP 118° 
49', ooPoo, 2Poo 70° 55', Poo 100° 52'. Ikrek ooP szerint összenőve pseudo- 
hexagonosak, hasonlítanak az Aragonithoz. Szép kristályok csak a készítettek; 
természetben finom rosta kéreg, por. Üvegfény. Fehér. Törése kagylós. Ize sós. 
hütő. Kern : 2. Töm : 2*09—2*14.

Az optikai tengelyek a nagyátlós főmetszetben feküsznek. és a főtengel
lyel (mint bisscktrixxcl) igen hegyes szöget képeznek. 2E = §°40'. A disperzio

Opt : —.
A Nitrit dimorf úgy mint a CaC03; mint rombos az Aragonittal izomorf, 

mint romboederes (hasonló a 6S3. Nitratinhoz) izomorf a Calcittal. A rombos 
alak a rendes —10° C és 300° C között, és ezen hőhatárok között a rombo
ederes alak könnyen átvihető; 300° C fölött a romboederes a rendes, itt a 
rombos azzá változik át, de a hő alább hagyással visszamegy a rombosba 
(181. §. Izodimorfia).

KNOr — KjO 40*0, No06 53*4, Ca, CL Ca, S09. — A lángot ibolya
színre festi. Szénen puffan. Vízben egészen felolvad. Légen nem változik.

A tiszabalparti alvidék; Spanyolország; India; Egiptom; némely barlang 
és házomladékok. — Mindenütt mint kivirágzás. Debrecen, Nagy-Kálló, Ali
imnál* sat. környékén az u. n. salétromszérükön kedvező körülmények közt 
minden 24 óra alatt fehér porral lepi be a földet. E port összeseprik, kilúgoz
zák s kristályítják. Ember s állat lakta házak földes pallózatában szintén kép
ződik s abból is kilúgozzák (gáj-salétrom). Madison Co. Keutucki. India.

Használ j ák 1 őporkészítésl íez.

685. NITPiOCALCIT. Jxqcnysavascalcium. — Kivirágzás. Fehér, szürke 
Keserű, csípős. — Cn(N0n)2+nH,.0.' - CaO 30-7, XO,5!M, HJ) 9-9. — Álkai-

Szabó Józsof. Ásványtan. 37



57S VI. OXIGENSÓK (270—820).

masint ebből áll a szérűk kivirágzásának is egy része. E.-Amorika (Kentucki 
Mészkőbarlangban).

686. NITROM AGN ESIT. I.t'i/L'ni/sarasmayncsiinti. Fehér kivirágzás. Ke- 
sorű. — Mg(NOr>L-fnH..O. — J///f)27*7, XjK 72*3. — Mészkőbarlangokban az 
előbbivel keveredve. Létezése még nincs egészen tisztába hozva.

6S7. NITROBARIT. Iséfjént/savasbanum. Szabályos, tetraéderes. 0, mely 
a két Tetraéderből áll össze. Ikrekben is mint a Spinek Színtelen, néha Wad 
forma kéreggel bevonva.

Ba(NOn).,. — A./k i l’i, BaO 58*6. — Chili, közelebbi körülményei nin
csenek megismertetve.

688. GERHARDTIT. Léyenysavasréz. Rombos. a : b : c = 0*92175 : 1 : 
1*5617. A kristályokon a piramisos zóna erősen rovatos. Jó f hasadás oP, a 
lemezek hajlíthatok: kevésbbé jó ocPoo. Kém : 2. Töm : 3*426. Élénk üvegfény. 
Smaragdzöld. Pleochroitos: zöld. kék. Opt:—. Tengelysík || coPoc. Bx_[_oP. 
Disperzio q<Lv.

Cu(NOn)J3Cu(OH)., vagy 4CuO.N.,Ov3H..O. — XJL 22*76. CuO 66*3$, 
HnO 11*26 (Wells). F. e. könnyen olvad, a lángot zöldre festi. Vízben nem, 
savban könnyen felolvad. United Verde Rézbánya, Jerome, Arizona Malachittal 
Cupritban. — Ritka.

689. DARAPSKIT. Nátriumhkirónitrátsulfát. Tetragonos, uégyszöges 
táblák Piramisokkal. Színtelen. Átlátszó.

NaN0r..Na,S0,-f-H,0. — NJJ6 22-2G, S(\ 32*88, NaJ) 3S*27, HJ> 7*30 
(Dietze). Pampa dél Torb, Atacama. Chili Blödit és Nitratiunal.

690. NITROGLAÜBEBIT. Nátronhülrosulfátnitrát. Rostos áttetsző tömeg, 
melyben tökéletlen kristályok is fordulnak elő. A légen nem változik. — 
6NaN0;;.2Na,S04.3Ht.0. — Xa2S04 33*9, XaXOa 60*3, 11J) 5*7. — Ha 40— 
50 C°-uyi elegendő mennyiségű vízben feloldatik a kihűlés után a kettes só 
változatlanul kristályodik ki; de ha hideg és nem elegendő mennyiségű vízzel 
áztatjuk, felbomlik Nátronliidrosulfát (Mirabilit) kristályokra és Nátron nitrátra, 
mely utóbbi a vízben felolvadva vau. Atakama sivatag.

5. BOKÁTOK. (691—710.)
Az Aluminátok, Ferrátok sat. mint a Borátok kémiai rokonai már be 

lettek osztva az Oxidok közé. Ide tartoznak a Spinelcsoport fajai 234—211, 
valamint a 242. Chrizoberil.

691. N0RDENSKIÖLDIN. Ónmcszburát. Romboedcres. c = 0*S22l ; 
0001/\ 1011 = 43° 30l/a\ táblás kristályok. Jól hasad oR. Törése kagylós. Ivem: 
5*5—6. Töm : 4*20p. Gyenge gyöngy fény a hasadáslapou; egyebütt üvegfény. 
Cifcrom-borsárga. Átlátszó, áttetsző. Opt: —. Kettős fénytörése erős.

CaSn(B03).. = CaO.SnO...B..Or — K.,03 23-1S, Sn03 53-75, ZrOa(?) 0*90, 
CaO 20*45, izz. v." 1*72 (Cleve). F. e. platinadróton erősen hevítve összezsugo
rodik, de nem olvad meg; a láng zöld, különösen ha a szemet kénsavval ned
vesítjük. Phosphorsóval hosszú fuvásra színtelen gyöngyöt ad. HC1 sav tökélet
lenül bontja fel. Arö, Langesundfiord, Norvégia, Meliphauit, Homilit, Cancniut 
és Eleolittál.

692. JEREMEJEVIT. Aluminiumbordt. Hexagonos. c = 0*68358; 0001 [\ 
1011 = 38° 17' fi". Hosszas Prizmák, a Berilhez hasonlók. Néni hasad. Törékeny. 
K : 6*5. Töm : 3*28. Üvegfény. Színtelen vagy világossárga. Átlátszó. Opt : •
Optikailag vizsgálva a kristály metszeten 3—4 külömböző viselkedésű anya#
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vehető ki: egyik egy optikai tengelyű, a többi kéttengelyű, de kiilömböző 
szán lérték kel.

A1B03 = A1..0n.B..03. — 40*19, AlJJr, 5503, bcj)^ 4*0S, £,0 0-70
(Damour). F. e. hevítve eíveszti az átlátszóságot, fehér lesz, nem olvad meg, a 
láugot zöldre festi. Co oldattal izzítva szép kék. Porát erős káliiunliidroxid fel
olvasztja, kevés Fe2Or> visszahagyásával. Nertsinskbánya, Szibéria gránitdarában 
Turfa réteg alatt.

693. SUSSEXIT. Manyánmagnesiahidrohorát. Eombos (?). Rostos ért 
képez. Selyem-gyöngy fényű. Fehér; sárgás, pirosas. K : 3. T : 3*42. — HRBOn; 
(R = Mn.Zn és Mg) vagy 2(Mu,Zn,Mg)0.B..0r>.H.,0. — MnO 40-1, MgO 17*0, 
H.,0 9-5. Bj^ 31-S (Bhush). Zárt üvegcsőben hevítve sötét színű lesz, ésközön- 
bös vizet ad, mely a kurkumapapiron veres foltot csinál (B). A lángot zöldre 
festi. Sósavban felolvad. N. Jersey Sussex Co. Mine Hill, Franklinit, Zinkit, 
Willemit és más Mn meg Z11 ásványok társaságában.

694. LUDWIGIT. 1 asniagnesiaborát. Rombos (Renard). Prizmaszög S9° 
20'. Alakok 110, 410, 31U, 120. Szálas, rostos. A rostok vagy egy közösek s 
néha 8 centiméter hosszuk, vagy görbültek s rövidek, melyek párosulva a 
selyemfénynyel, a zöldesfekete vagy ibolyába hajló fekete színnel az asztrakán- 
bör szőrének rendeződésére emlékeztetnek. Szívós, a rostok egymástól csak 
nehezen választhatók el. K : 5. Töm : 3*91—4*02. Karca feketészöld. Vékony 
csiszolatban nemátlátszó; de finom pora 200-szoros nagyításnál átlátszóvá lesz 
zöldesbarna színnel, tehát más a szín átmenő, más ráeső fényben. A Magnetit- 
tól megszabadított por hatása a mágnesre igen csekély.

3MgO,B..O, 4- FeO,Fe„Or - FenOu 39-9, FeOM^ JA/031-6, B2CL 16-0, 
Mn (Ludwig, ’Sipőcz). — Légen hevítve veres lesz. Szálkája nehezen olvad 
meg kevéssé fénylő erősen mágneses salakká, mely annak hegyét mint máz 
vonja be. Gyöngyökkel Fe hatás. Sósav könnyen vegyboutja. Kénsavval meg- 
csöppeutve B lángfestés.

Krassó megye Moravica Magnetittelepbeu Dániel kühnivelet. az érc
vonulat déli részében, egyes szemeket vagy ereket képez, s mindig Magnetittel 
fordul elő. Néha Calcit is keveredik hozzá szemekben vagy erekben; vagy 
pedig az képez a fehér szemcsés Mészben ereket s bojtos spherolitokat. A Mag- 
uetittelep kristályos Mészben lép fel közel a gránitos Andesinquarctrachithoz.

Elváltozik Limonittá. '

695. PINAKOLIT. Mn Mg borát. Rombos. a : b : c = 0\S33S5 : 1 : 0*58807. 
Apró derékszögű táblák, gyakran görbülve vagy törve. Ikrek keresztesen, a ten
gelyszög közel 60° és 120°. Jól hasad 00P00. Törékeny. Keni : 6. Töm : 3*8S1. 
Fémfény. Fekete. Karca barnásszürke. Absorpcio ö:>a;>c. Opt: —. Disperzio 
v>Q' Teugelysík || oP. BxJ_ooPoo. Tengelyszög 60° körül.

3Mg0.B203 4- MnO.Mn.,0... — BnO^ 15-65, Mn^O, 49-39, Fe„0. 2*07, 
JA/0 28-58, CaO 1*09, JFftOO*76, Si(K, 1*21, tin0 0*47 (Flink). F. e. kissé nehezen 
olvad nemmágneses fekete üveggé. "IC bisulfát és Fluorittal a lángot erősen 
zöldre festi. Gyöngyökkel Mn reakció. HC1 erős savban felolvad melegen Cl 
fejlődéssel.

Lángban, Wermlaud, Svédhou szemcsés Dolomitban erekben Hausman- 
nittal. Vele találni még Tephroit Mauganophillit és Berzeilit ásványokat./

696. HAMBERG1T. Berilhidroborát. Rombos. a : b : c = 0-79S77 : 1 : 
0-72676. Prizmás kristályok, a coPoo lapok függélvesen rovatosak. Jól hasad 
ooPoo,,kevésbbé 00P00. Törékeny. Kern : 7*5. Töm : 2*347. Üvegféuy. Szürkés- 
toliéi*. Átlátszó, áttetsző. Opt: 4-. Kettős fénytörése igen erős. Teugelysík l| ooPoo. 
Rx_LoP. Disperzio u>-(), csekély.

. B°,?(<?H)50» = 4Be0.B„‘03.H.,0. — Bs03 36-72, BeO 53-25. H.,0 10-03 
<i3ACKSTiu)M). F. e. vehemosen pattog, de nem olvad meg. A rendes savakban
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olvad fel; de HF savban áztatva vízfürdő fölött teljesen felolvad, lici
táráén, Langesundfiord, Norvégia vékony érben, melynek tölteléke Földpát. 
Biotit. Barkevikit, veres Natrolit és igen gyéren Zirkon meg Fluorit.

697. SZAJBELYIT. Maynesiahidrobordt. (Peters). Tűk Mészkőben, mely
ből sav áltál ki lehet szabaditni. A Mészkő töréslapján világosabb gömbölyű 
loltot képez. Ív : 3—1. T : 3. Fehér kívül, sárga belül. Áttetsző. Két optikai 
tengelyű. — 2Mg,B40,1.3H,0 = 5Mg0.2B203.l‘ 2H..O. - Mt,0 52-4,
B»ÖZ 36*6, 07 0*4. FeJÓz 1*6, Si02 0*2 (Tűk. Stromeyer). — Lángban megreped, 
izzik, s megolvad szarnnemü tarmisszürke tömeggé, a lángot sárgásveresre 
festvén. Rézbánya.

nem

698. B0HACIT. Mcu/uesiaborát Chlorral. (Lüneburger Sedativ- 
spath, Würfelstein, Stassfnrtbit.) Szabályos, feles. ooOoo (h)i ooO ((l)r

(o).593. ábra. Az o tetraederlap fénylik és sima ; az ellentetraeder
fénytelen vagy érdes. Ez azonban csak kivül illeti meg, mert moleku

lád szerkezete szerint rombos és csak pseudoszabályos 
(101.1.). Bennött tökéletesen kiképződött kristályok. Ké
pez ikreket is; ritkán csoportot. Hasadásnak alig van 
nyoma 0 irányban. Vaskos. Tör : kagylós. K : 7 (kristály). 
T : 2*9—3. Üveg-, gyémántfény. Színtelen, fehér; gyak
ran szürkés, sárgás, zöldes. Áttetsző.

Rendesen kettős törést mutat, mi azonban megszűnik, ha 
265° C fokra hevíttetik, akkor a metszet izotroppá válik (189. 1). 

Melegítés által erősen piroelektromos; az ellentétes elektromosság a -+• és — 
Tetraéder helyzetének felel meg; hevítve 265° C fokra az elektromosság meg
szűnik (205. 1.).

Mg_ClJBlt.0rtO = 6Mg0.MgCl„.8B203. — Mf/O 33. JJ203 07. (Lüuebnrg, 
átlátszó kristály, Stromeyer.) A nemátlátszóban Fe2030*6—1*6; MgCl210*9—\ Ff 
és H200*5—0*2 is találtatik. — F. e. duzzad s üveggé válik; kihűlve fehér, 
kristályos. A lángot zöldre festi. Co oldattal megcsöppentve és aztán , izzítva 
piros lesz. CuO porral keverve a lángot sötétkékre festi. (CuCl2). Sósavban 
felolvad.

A légen lassan változik el; az elváltozás a benne lévő MgCl2 révén indul 
meg, mi vizet vesz fel. Ezen könnyen szét folyó anyag gyakori jelenléte a 
vaskos Boracitban idézte elő azon nézetet, hogy Boracit-hidrát (Stassfurtit) is
létezik.

Auhidrit-, Gipsz- és Sóban. Hannover (Lüuebnrg); Holstein (Segeberg); 
Frankhon (Luneville); Poroszhon Stassfurt, vaskos, vagy mint része a sóbánya 
sziklájának (Stassfurtit). Itt jön elő a Vasboracit (Eisenstassfurt.it, Huvssen). 
melyben Fe helyettesíti a Mg felét.

699. RHODIZIT. Mészbor át. Szabályos és tetraéderes mint 698. Boráéit,. 
ocO. Üvegfény, hajló gyémántfénybe. Fehér. Áttetsző. Piroelektromos. Anizotrop, 
iV'Y mint a Boráéit, de nem lesz izotrop a hő emelésével. K : 8. T : 3*3-—o*«* 
R°o0.2AL0r3Ba03.- B2a 33*03, AU^ 41-40, Fen03 1*93, EJ), Cs20, üb20 lMft 
Ua.,0 1*62, CaO 9*74, Mgu 0*32, izz. v. 2*96 (Damour). Lángban nehezen onau 
meg fehér nemátlátszó üveggé; a láng kezdetben zöld, aztán zöld alant e 
Veres fent, végre veres mindenütt. Borax és phosphorsóval átlátszógyöDgy0 
ad. Felette ritka, s eddig csak veres Turmalinon és Quarcon találtatott a'. 
Uralon Murtsinsk mellett (Sarapulsk és Schaitansk). A legnagyobb krista v 
átmérője 2 vonal.
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700. WARWICKIT. Ma/jimi a vasba rutitanát. (Enceladit.) Rombos. a : b—
0-977 : 1. Rendesen hosszú Oszlopok tompított élekkel, és kopott végző lapokkal. 
Jól hasad nagyátlós irányban. Hasadáson gyenge fém-, gyöngy- s néha üveg
fény. Barna, fekete. Opt : Kettős fénytörése erős. Tengelysík j| 00P00.
ooPoo. 2E= 125° (közei). K : 3—4. T : 3*355. — 6Mg0.Fe0.2Ti02.3B203. — 
MgO-l3*5, FeO 8*1, 270,31 *5, Bj)3 14-9, izzítási veszteség 2*0. — Lángban nem 
olvad meg. Kénsavval megnedvesítve a láng halványzöld lesz (B). Pliosplior- 
sóval a külláugban tiszta gyöngy, forrón sárga, kihűlve színtelen. Szénen a 
bellángban Ónnal ibolyaszín (TiOj. Szódával Mn hatás. Kénsav felbontja. 
N.-York, Edén vilié szemcsés Mészkőben Spinéi, Chondrodit, Serpentinnel sat. 
A kristályok hossza néha 2", szélessége :iV'.

701. HOWLIT. Jíészhidrosilikátbordt. (Silicoborocalcit.) Rombos? (Pen- 
field). Apró gömbölyű gumók, melyek vékony, lapos, oszlopos kristályokból 
állanak, olykor két Bonniban végződve. Extiukcio ||. Tengelysík J_ a kristály 
tengelyére. Vaskos; hasadást nem mutat; kréta küllemű; földes. K . 3 "/>, néha 
még kevesebb. Töm : 2*05—2*59. Gyenge üvegfény; csillámló. Fehér. Áttetsző. 
Törése csaknem egyenes és sima. — H-Ca.,B.SiO,4 = 4Ca0.5B203.2Si02.5H20. 
CaO 2S-9, JUOl 1*5, SiO,, 15*1, £20343*3, S03 1*0, Mfi (How). Zárt üvegcsőben 
hevítve vizet bocsát, mely Borra reagál lakmuszpapírral. Nova Scotia, Ulexittel. 
Anhidritben vagy Gipszben.

Winkwortbit. Gömbös fehér zárványok Gipszben Winkworth, Nova 
Scotia. Valószínűleg Howlit és Gipsz keveréke.

702. LAGON1T. I'ashidroburát. Földes, okkersárga kéreg a bórsavlagu- 
nákban. Toskána. — Fe«03.3B203.3H20. — FcM3 30*2, HM 1-4*0, Bj>n47*9, 
Mf/ Ca (Bechi).

703. LARDERELLIT. Ammonhiilroborát. Monoklin. Igen apró fehér a 
bórsavlagunákból kivirágzó kristályok. — (NH4)S0.4B203.4H.,0. — (XHA)M 12*7. 
HM 1S*3, Bj>3 6S*5 (Becui). Üvegcsőben hevítve ammon fejlődik. F. e. köuy- 
nyen olvad színtelen üveggé, mi zöldre festi a lángot, ha alkohollal áztatjuk. 
Toskana a bórsav lagúnákban.

704. COLEMANIT. Calciiwihidrobordt. Monoklin, a : b : c = 0*774843 : 
1 : 0*540999 ; fi = 69° 50' 45" — 001 f\ 100. Kristályok rendesen kurta Oszlopok 
.sok terminállappal, hasonlóan a 401. Datolitlioz; olykor hegyes Romboederhez 
hasonlítanak; vaskos. Hasad igen jói ooPoo, jól oP. Kom : 4—4*5. Töm : 2*417. 
üveg-, gyémántfóuy. Tej fehér, szürke. Átlátszó, áttetsző. Opt: -K Tengelysík 
és BxoX00-^00* Bxn x.Ac = 83° 44'. Bisperzio q<.v, csekély.

Ca2Bt,011.5H20—2Ca0.3B203.5H20. — JS203 48*12, CaO 28*43, HM 22*20, 
AI.jU3, FeM3 0*60, Si02 0*65 (Caíifornia, Puice). F. e. pattog, kileveledzík, össze
zsugorodik, de csak részben olvad meg; a láng zöld. Felolvad HC1 savban 
forrón; kihűlve bórsav válik ki. Death Valley, Iuyo Co. Caíifornia; Calico 
district, San Bernardino county. A szép kristályok (2—3" hosszúk) a vaskos 
ásvány geodáiban vaunak, társulva Quarc Strontianitlioz sat. mint korábbi kép
ződményekhez.

Priceit. (Criptomorphit (?), Pandormit.) Vaskos. Krétanemü [Priorit), 
szilárd vaskos (Palidémiit). Hófehér. Ivem : 3. Töm : 2*26—2*30. Összetételére 
nézve Colemanithoz tartozik. — 5Ca0.6B203.9H,,0. — H«(>3 48*92, CaO 31*83, 
FM 1S*29, NaCl, Fo.,0^ í*1/2O30*9(I (Silliman). Priorit Pala repedéseit és űrjeit 
tölti ki. Curry Co. Oregon. Pandennit szabálytalan darabokban Gipszben Mar- 
mora tenger Rliyndacus nevű mellékfolyójában.

i

i j

*

!

.-*
705. PINNOIT. Mat/ncriunihidroborát. Tctragonos, piramisos liemiedriá- 

val. c=0*7009; 001 f\ 101=37°16'. Kristályok ritkák; rendesen szemcsés rostos 
halmazok. Törés egyenetlen. Kém : 3—4. Töm : 3*27. Üvegfény. Sárga, piszfcác- 
:zöld. Áttetsző.
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MgB.,0 ;3H..O = Mg0.B,0n.3H,0. - ZL(f3 42*50, J/r/(>2445, Ho032*S5, 
i’í-o-lo, CíO’lS (Staüte). F. e. nehezen olvad feliér tömeggé. Savakban felolvad. 
Stassfurt a felső Kaiuittelepben; vele találni földes Boracitot és Kainitet,

706. HEINTZIT. Mg K hidroborát. Monoklin, a : b : c = 2*9137 : 1 : 
1*733$; /? = $0° 12' = 001 /\ 100. Apró kristályok, olykor összehalinazodva; 
gyakran feles kiképződéssel. Két irányban ooPoo, oP jól hasad. Kein : 1—5. 
Töm : 2-13. Uvegfény. Színtelen, fehér. Átlátszó, néha zavaros. Opt: -f. Ten- 
gelysik és Bx(,J_ooPoo.

KJ0.4Mg0.9B,03.16H,0. — 52*39, MgO J3*$0, Kj)S-\ k Hj)23*83,
A aj) 0*39, (70*35 (Baurath). F. e. könnyen olvad, a láng zöld. HC1 és légeny- 
savban könnyen felolvad. Leopoldshall, Stassfurt Pinnoit gumóiban.

707. BOEAX. JSátriicmhidroborúl. (Tinkal.) — Egyhajlású. 
a : b : c= 1*0995 : 1 : 0*5632; 3=73° 25'= 001 A 100 : ooP (?•) 87° 0',. 
P (o) 122° 34', coPoo (A/), copco (P), 0P (P). 594. ábra.

Ikrek ooPoo lapon összenőve. 
Jól hasad ooPoo, nem oly jól ooP 

P .* r = 101° 20' irányban. Tör : kagylós. K : 2—2*5;
o kissé rideg. Töm: 1*69—1*72. Üveg-,, 

zsírfény : néha földes. Fehér, szürkés, 
kékes, zöldes. Ize gyenge: édesen 
lúgos.

M : T = 90 
P : o = 139 30 
M : r = 133 30

Az optikai tengelyek, a különféle
neveze-színeknek megfelelőleg egymástól 

tesen elágazó síkokban feküsznek, a melyek azonban az éj)átlós főmetszetre 
mind függélyesek; a kereszt disperzio egyike a legfeltűnőbbeknek, és a poláros, 
fehér fényben tekintve a gyűrűk színeiben jellemző részaránytalanság mutat
kozik (187. 1.). A hegyes negatív bissektrix mindig egyközös a bázis szintes 
átlójával. Disperzio igen feltűnő p>v*.

Na.,B407.10EL0 = Na,0.2B..0r>. 10H,0. — XaJ) 1 íi*2, HJ) 47*2, BJ\ 30*6. 
Lángban duzzad s megolvad víztiszta gyöngygyé. Ezen gyöngyi)t használjuk a 
forraszcső kísérleteknél, minthogy különféle fémoxiddal különféle színt képes 
felvenni (259, 2S5, 286. 1.). Összeolvasztva Fluorit és K' bisulfáttal a lángot 
zöldre festi. Vízben felolvad, az oldat gyengén alkalis. Forró víz súlyának két
szeresét olvasztja fel belőle.

Ki virágzásként tavak szélén. Tibet; Peru (Potosi); Ceilon; Borax Laké 
(az iszapban nagy kristályok is) St. Bernardino Co. California; Nevada, Esme- 
ralda County.

Használják finom üvegcikkek és zománc készítésénél, fémművesek min
denféle forrasztásnál. Azelőtt a termés Boraxot hozták Tibetből Európába, jelen
leg Toskánában bórsav- és szódából állítják elő.

!

708. ULEXIT. Mésznátronliidroporát. (Boronatrocalcit, Tinkalzit.) Tűk, 
rostok gömbös halmaza; belül selyemfény. Fehér. Ize nincs. Ií : 1. T:l*6o- 
NaCaBr;00.8H20 = Na,0.2Ca0.5B,Ö316H,0. — CaO 15*9, Xa20&S, TLfi 25*8, 
BJB 49*5 (Iquicjue, Ulex). Hideg vízben nem, de forróban is alig olvad fed, 
az” oídat alkális. Déli Peruban Iquique száraz alsíkján. Tarapaca tartományban 
(Ti'za név alatt) mogyoró-kólómpér nagyságú fehér tömeg, keverve Pickeringit, 
Glauberit, Halit és Gipszszel. Nova Scotia Gipszben, néha Glauberittel. Nevada 
sós mocsarakban. California. Nova Skotia.

Franklandit. Vaskos, rostos. Fehér. Keni : 1. Töm : 1*65. — BoO^ 43*76,. 
CaO 12*10, XaJJ 12*37, HJ) 27*92, (XaK)Cl 2*41, CaSOÁ+2 aq 1*44. Igen közel 
áll Ulexithez. Chili, Tarapaca.
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Criptomorphit. Fénytelen feliér darabok, melyek mikroskop alatt rombos 
táblákból látszanak állani. — /?g03 59*10, CaO 15*55, Aíí,0 5*01, H<,019*72. 
Ulcxitféle. AVindsor, Nova Skotia.

709. 13E0HILIT. Meszhidrohorát. (Borocalcit.) Forrásból lerakodó kéreg 
CaB.0-.4H.,0 = Ca0.2B..0.,,4H..0. — (aO 20*S, 1LO 26 2. 752035M,
AljÖi-7 (Beciii). Toskana a bórsav lagúna fürdőkben. Mesterségesen is elő
állíttatott. — flat/crin (Forbes) Cordillcrák Coquimbo Bannos dél Toro hév
forrásokból ugyanezen faj lehet.

710. HIDROBOIÍAC1T. Mcszwívpiváahidroborát. Monoklin (?) Halmaz 
alakú; a rostos és leveles Gipszhez hasonlít. Egy vág}' két irányban is hasad. 
Fehér, veres pettyekkel (vastól). K : 2. T: 1*9—2. Kettős fénytörési!. Tengely- 
sík IJooPoo. — CaMgB^O,, 4-6aq. vagy Ca0.Mg0.3B.,03.6H,0. — CaO 13*3, 
MtjO 10*4, H»0 26*3, BJ\ 49-9 (Hess). — Lángot zöldre festi s tiszta üveggé 
olvad meg. Vízben kevéssé felolvad s az oldat'hatása alkális. Sósav és légeny- 

könnyen felolvasztják. Eredetileg egy ásványgyüjteményben találta Hess a
likacsokat Agyag töltötte ki. —

sav
Kaukázusról, a példány likacsos volt, s a 
Igen ritka.

Uranálok. (711—713.)
711. UBANIN1T. Uranoxiduloxid. (Uránszurokérc, Uranpecherz, Pecli- 

erz, Pechblende, Pecburan, Nasturau. ürauit, Coracit, Bröggerit, Cleveit, Nive- 
nit.) Szabályos; 0, ocO, ooOco. Kristályok igen ritkák. Szőllőded; vaskos, 
hintett; szövete szemcsés, szálas, görbén héjjas. Tör : kagylós, egyenetlen, 
egyenes. K : 5*5. Töm : 9*0—9*7. Zsírfény. Sötétszürke, barna, vereses. Nem 
mágneses.

U3(U04,L = (U0..)n(U0n).,. — t/03 50-S3, UOn 39*31, 77/0.. 2 78, CeG*0*26, 
L«o030*50, y;030-20, PóO Í'20, CaO 0*85, A70*37, H„0 1*21, A'0*38, izz. v. 0*10 
(N. Carolina, Hillebrand). Igen nevezetes a N tartalom, ez az egyedüli eset 
eddig, hogy az földi ásványban megállapíttatott. A bázok felettébb változnak 
és így nehéz jó formulát adui. — F. e. szénen magában nem változik; néha 
a láng zöld (Cu). Platinahuzalon boraxxal vagy phospliorsóval a küllángban 
sárga gyöngyöt ad, moly a belláugbau zöld lesz (U). Szódával szénen PbO ve- 
rődék és gyakran As szag. Több példány ad S és As reakciót nyílt csőben. 
Nem mágneses. Sósav nem — meleg légenysav künuyen felolvasztja. 305. 1.

Uraninit vagy mint eredeti képződmény fordul elő gránitos kőzetekben, 
vagy mint másodlagos termék Ag Pb Cu ércekkel. Ezen utóbbi módon ismer
tebb lelhelyek: Rézbánya; Csehország (Joacliimsthal, Przibram); Szászhon 
(Johanngeorgenstadt, Wiesenthal, Marienberg, Aunaberg); Cormvall; Töröklion 
(Adrianopel). Eredeti képződésben Pegmatitban Norvégia (Bröfftjerit). Arendal, 
Svédhon (Cleveit); Egyesült Államok, Middletown, Conn. Branchville; N. 
Carolina, Fiat Rockbáuya; Colorado; Dakota.

Használják porcellán- és zománc-festésre; kisebb hőfoknál sárga — 
nagyobbnál fekete színt ad.

Elváltozik víz felvétel által Gummitra, Urán okkerre.

712. GUMMIT. Uranhulro.vid. (Liehtes Uranpecherz, Urangummi, Plios- 
phorgummit.) Amorf, részben tán kristályos. Gömbölyű vág}’ lapos gyanta 
küllemű darabok. K : 2*5—3. Töm : 3 9—4*20. Zsírfény. Veresessárga, jácint
piros, veresbarna. Karca sárga. Kissé áttetsző. — (Pb.Ca.Ba)TLSi0lo 4- 6H„0. 
U9O372-0, jli?i,03 0*05, CaO 6*0, S/0,4*2, P,0. 2*3, HJO 14*7, FAs (Johann
georgenstadt, Kkrsten). Hevítve sok vizet és bitumenes szagot terjeszt. Plios- 
phorsógyöngyüt sárgára festi. Johanugeorgenstadt Uraninittal. Eliasit, Pittinit 
Johanngeorgenstadt szintén ide vehetők.
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Yttrogummit valószínűleg Cleveit elváltozási terméke. Hasonlít 395. Oran- 
gitlioz. Sárga, fekete. Kern: 5.

Tlioroguuimit. Fergusonit, Cirtolit és egyéb ásványokkal a Gadoiinit 
társaságából Llano Co. Texas. Vaskos, de olykor kristályok, melyek a Zir- 
konlioz hasonlítanak. Sárgásbarna. — UOf 22*43, Thü., 41*44, 670.. 13*08, 
(CV]>,036*69, FbO 2*10, AlJ'L 0*96, Fl’aO30*S5, C«0O*41, HaO 7*SS, Faö5 1*19.

713. URANOSPHAERIT. Uranbizmuthidro.vid. Narancsszínű szemölcsök. 
Kern : 2*3. Töm : G*36. — (Bi0),U,0..3H.0 = Bi.03.2U0r.,3H.0. — C/„03 52*7, 
J5/2On 42*4, Ho0 4*9. Schneeberg Szászhon, egyéb nránásváuyokkal.

6. SÜLFÁTOK, CHEOMÁTOK, TELLÜEÁTOK.
A. Anhidres sulfátok. B. Savas és bázos sulfátok. C. Hidro-

sulfátok.
A. Anhidres sulfátok, chromátok. (714—727.)
714. MASKAGNIT. Ammmmdfát. Eombos. a : b : c = 0*5042 : 1 : 0*7309; 

100 A 110 = 29° 2G', 001 A 101 = 52°' 20', 001 [\0\ 1 = 3G° 10'. coP , 107° 40', 
Poo 121° 1G'. Közönséges alaklata ooP, oopoo, P, de legtübbnyire kéreg; vagy 
csepköves. Csípős és keserű. Kém : 2—2*5. Töm : 1*76—1*77. — (NH4)._.SO,. — 
{NHá)20 34*7, HjO 12*0, 50a53*3. Vízben felolvad. Etna és Vezúv liasadékaiban. 
L ipari szigeteken. — Gyéren.

715. TAYLORIT. Káliámwonsul/át. Apró gömbös zárvány, kristályos 
szövettel. K : 2. Sárgásfehér. Ize csípős és kesernyés. A légen nem változik. — 
5K..S0V(NH4)..S04. — A« 0 43*4, (XHJ„0 5*4, Na„0 1*6, S0348*4, orgáuos anyag 
nyoma (Taylör). Lángban platinalemezeu megfeketedik és nehezen olvad meg 
fehér gyüngygyé. Chincha szigetek guanó-telepében.

716. THENARDIT. Xátromulfát. JPirotecknit.) Bombos; hegyes kristá
lyok P, oP, ooP; csoportban; kéreg. — Üvegfény. Fehér. Légen fehér porra 
lesz felületén (vizet ve vén fel). Ize gyengén sós. Ivem : 2—3. Töm : 2*68—2*G9. 
Opt: -f. Tengelysík || oP. BxJ_ooPoo. Disperzio gyenge q>v (olajbau).

Na2S04. — NaX) 5G*3, S03 43*7. — Lángban megolvad, a láng sárga. 
Szénen hépart ad. Többször észleltetett sós tókban Iíözép-Azsia, Afrika, Kaspitó- 
tól éjszakra. Spanyolhon (Espartinas) sóbánya vizéből virágzik ki. Bolívia 
salétrom síkságain; Tarapaca Glauberittel és Ulexittel. Vezúv láváin is az 
1855. kitörésből. Arizona, California a boraxtóban.

717. APHTHITALIT._ Kálinátrvrwdfát. (Arcanit, Glaserit.) — Rombo-
ederes. c= 1*2839; 0001 A 10ll = 56° 0'. Romboedcres kristályok vagy vékony 
táblák; azonban többnyire mint kéreg vagy verődék. Fehér, kékes, zöldes. 
Kesernyésen sós. Kern : 3—3*5. Töm : 2*G3—2*G5. Opt: +. 1*493; t=l*o01.

(KNaLSO*. — K\0 33*2, Na^O 17*2, SOa 49*5. Vízben felolvad. Megolvad, 
a láng ibolyaszínü. Szénen belső lángban kéumájt (hepart) (Iv2S) ad.

Vezúv láváin. Finom kristályokban, és 1" vastag tömegben. Ismeretes 
Westeregeln mellett (Douglashall) Blöditben, a mi Halittal a Ivieserit tájon 
Kainit és Halit között réteget képez. Siciliábau (Rocalmuto).

Arcanit mint mükristály &,S04 rombos, de ezzel nem azonos a 
szetben előforduló Kálinátronsulfát.

terme-
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718. GLAU BÉRIT. Mésznátn/nsulf'át. (Brongniartiu.) Egyhajlású ; /? (a 
ferde szög) 07° 4-9' 7"; coP (M) 83° 20', —P (/) 110° 20', $25. öVű. oP (P).
Opfc : —. Tcngelysík_|_ooBco, de a liö 
befolyásával || is^ooPoc. Tengelyszög a 
hővel erősen változik.

Vastag táblás, vaskosan vékony 
héjjás. Jól hasad oP irányban. Tör: 
kagylós. Kém : 2*.r)—3. Töm : 2*7—2*85.
Üveg-zsírfény. Sárgás, szürke, vereses, 
színtelen. — Ize sósán kesernyés.

Na,SO, 4- CaSO,. — CaO 20*3,
Na.,0 21*S, 5Öo 57*5, 67 0*3 (Ischl, Hauer). Néha F, B, Fe. — Lángban pattog, 
mcgfehérszik, s igen könnyen megolvad fehér zománccá; a láng tőle erősen 
sárga. Sósavban felolvad. Kevés víz részben, sok egészen felolvasztja. Sokáig 
állva a légen vizet vesz fel és szétesik. — Sóbányákban Ausztria (Tschl, Aussee, 
Hallstadt); Bajorhon (Berchtesgaden); Peru. California a boraxtónál egy kék 
•agyagban 40' mélységben fúrás által jöttek reá. Arizona, Chili, India.

Paeudomorjia. Elváltozik Calcittá.

P : f = 137° 9'

P : M= 104 15

•*.

BARIT CSOPORT. RS04. Rombos. (719—724.)

719. BARIT. Bariimsalfát. (Súlypát, Schwerspatk, Wolnyn, 
Bologncserspatli, Stangenspath, Faserbarvt, Hepatit, Leberstein.)

Rombos. a :b:c = 0*81520: 1 : 1*31359. 100 A 110 = 39° 11' 
13", 001 A101 = 5S° KV 36", 001A011 = 52° 43' S". Izomorf Ce- 
lestit és Anglesittal; P, Poo (M) 7S° 20', Pco (o) 105° 22', ooP2 (</) 
77° 44', oopoc (P) uralkodnak. A kristályzat felettébb változatos. 
133, 134, 135. ábrán kívül (70. 1.), itt nehány szokottabb összalaklata 
következik.

596. ábra. ooPoc, Pco a felsöbáuyaiakon s budaiakon gyakori.
597. ábra. ooPoo, Pco, P a budai példányok, még hozzá a Pco a felső

bányáinkon fordul elő.
59S. ábra. ooPoo (P), ooP2, Poo, föidoma a legtöbb hosszú táblás kri

stálynak.
599. ábra. Ugyanaz, csakhogy a Poo (o) nyúlik meg.
600. ábra. Ugyanaz s még hozzá Pco. Közönséges.
601. ábra. Ugyanaz, de nyújtva a főtengely irányábau.

P Pd d

*!
596. 597. 59S.

602. ábra. ooPoo, Poo, coP (a), Pco (o).
603. ábra. ooPoo, Pco, Pco, 2Poo (E).
60é. ábra. ooPoo, Pco, Pco, coP2 (<i), coP (//).
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000. ábra. ocP2? ooPco, Poo, Poo (o), 2Poc. 
000. ábra. coPco, ooP2, Poo, P (z).
007. ábra. ooPoo, Poo, ocP2, ooP4 (/), oP (A*). 
00S. ábra. oP (A*), coPoo, coP2, ocP5 (;•), Poo.

lóh /^j (mT) 
„ J , I ! |V* d d ./ ({ p j/jjj j J p

J \J 8)
r6/

P r;
\ M

P'/| d.1/ ■v

VÍV
002. 003. OOé. 006. 000. 607. 003.

M : M = 101° 10' 
d = 77 43 
(1 = 110 22

o : o = 74° 30' P : o = 127° IS' 
P : cl = 141 S 
P : r = 162 S

d cl : 0 = 118 10 
P : 1= 158 4(1

Egyes vagy csoportos kristályok: liéjjas száras, rostos, tömött 
halmazok. Jól hasad oP, kevésbbé ooP, rosznl oopoo irányban. Barit- 
kristályokon (Dufton Anglia) hemimorliát is észlelt Beüss, míg az igen 
nagy számmal vizsgált przibramiakon (Csehország) nem talált.

K : 2*5—3*5. Töm : 4*3—4*6. Üvegfény; olykor zsírfénybe hajló. 
Többnyire sárgás, fehéres, szürkés, kékes, zöldes, barna; néha szín
telen. Opt: +. Tengelysík || ooPoo. BxJlcoPoo (190. 1.).

BaO,SOr — BaO 65*7, SOz 34*3, Sr. Ca. Fc, Si, Al, COv TLO. — Láng
ban pattogzik s elég könnyen megolvad alkalis hatású gyöngygye. A lángot 
zöldre festi. Savak nem hatnak reá.

Leginkább ércerekben; de újabb Mészkőben is, magában vagy Calcit és 
Celestittel. Elterjedt.

Buda (Kis Svábhegy, Várhegy), Felsőbánya, Nagybánya, Kapnik, Könnöc, 
Selmec, Muzsajon timsókőben és Betléren Limonitban mint Wolnipi; Sárospatak 
Quarcitban; OíTenbánya; Szászhon (Freiberg: Stangenspath = gyöngyfényü oszlo
pos) ; Bologna (száras gömbök = Bolognai pát); Anglia (Dufton); E.-Amerika..

Használják bariumvegyek készítésére s az ólomfehér (Bleiweiss) hamisí
tására. — Asványgyüjteményeink egyik éke.

Reudomorfia: Calcit, Vaspát, Cerussit, Quarc, Liraonit, Hematit, 1 int,. 
Psilomelan, Göthit ismeretesek Barit alakjában.

720. CELESTIT. SlronliummlfáL Dombos, a : b : c=0*77895: 
1 : 1*28005, 100A JJ0 = 37°55#,001 AiOJ = 58° 40l/s#, 001 AOJ J = 
52° OVc', hasonaiaku Barit és Anglesittel. 609. ábra. Poojo) 104 
8', Poc (M) 75° 58', ocP2 (cl); ezeken kívül néha még P3 (n) és
oopoo (P).

Oszlopok vagy táblák, rende- 
o : o = 75° 52' sen csoportban; vaskos, szövete
M : M = 104 2 száras, rostos és sugaras; liéjjas,
(1 : d 04 gömbös, néha szemcsés. Jól hasad
M : P= 90 o oP,^ kivehetöleg °oP, kevésbbé
d : P = 140 30 ooPoo irányban.
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Kein: 3—3*5. T: ?*95—3*97. Üvegfény-, zsírfény. Fehér, kék, színtelen; 

ritkán vercses, sárgás. Átlátszó — áttetsző. Néha trichroizmus vehető ki rajta.
Az optikai tulajdonságok 190. lap táblázatán.
SrSO,; kevés (CaC03), BaSOJ. Fe203. — .SV0 54, ,V0,40 (Sicilia, Vau- 

quelln). — Lángban pattogzik, s elég könnyen olvad meg szénen alkalihatásu 
gyöngygyé. Ha izzítás után sósavat csöppentünk reá s a láng széléhez tartjuk, 
ez veres színű lesz (külömbség Barittól). Sósavban nem olvad fel.

Másodkori és siluri Mészkőben és Homokkőben. — Ügy szintén trap- 
sziklákban Gipsz- és Kénnel. Elterjedt. — Urvölgy (Beszterce mellett: kék); 
Rézbánya; Erdélyben: Bács, Iíolosvár közelében, rostos eret képez Tályagban 
Gipsz kíséretében; Dobring (Szeben in.), Gipszen. Sicilia (Girgenti: fehér); 
Jena (rostos, kék: Agyagban); Salzburg (Leogang); Paris (Meudon); Éjszak - 
Amerika (Erie-Hurontó környékén); Texas; California.

Használják strontiumvegyek készítésére, melyekkel többi közt tűzijáté
koknál a lángot veresre festik.

Pseudomor/ia. Calcit Celestit alakjában piramisos kristályokban Obersdorf 
(Thüringia) mint zárványok Agyagban. Külsejük síma kemény, belül lazán 
összeálló Calcit szemek. Xatrocalcitnak is nevezték.

721. ANGLESIT. ÓlomsulfáL (Ólomvitriol, Bleivitriol, Blei- 
sulphat, Vitriolbleierz.) Dombos ; a : b : c = 0*78516 : 1 : 1*28939; 
100 A110 = 38° 874', 001 A101 = 5S°392/s', 001 A011 =52° I2ÜV. 
Izomorf Barit és Celestittel.

610. ábra. Poo (M) 70° 17', Poc (í)
104° 25', ooP2 (<l) 78° 10', P (s) végélek 12S°
48' és .39° 38' (Kokscharow), ooPoc (P) sat.

Egyike a rombos rendszer legalak- 
dűsabb ásványainak. Apró egyes vagy 
csoportos kristályok. Nem igen jól hasad 
ooP és oP irányban. Leveles, szemcsés, 
olykor stalaktites. Törése kagylós. Kern :
2*75—3; igen rideg. Töm: 6* 12—6*39.
Gyémánt-, olykor zsírfény. Fehér, víztiszta, vagy sárga, szürke, zöld, 
és néha kék. Igen törékeny.

Optikailag -f. Az optikai tengelyek a kisátlós főmetszetben fektisznek, 
szögük nagy; a hegyes bissektrix a kisadóval összeesik.

PbSÓ4. — / 7*0 73*2. 8’03 20’G, Sí*O20*3 (Plienixville, Smith). Kevés (Fe 
Mn)2On, H20. — Gyertyalángnál pattogzik. Szénen megolvad és szódával ólom
szemet ad. Légenysav nehezen — káli egészen felolvasztja.

Többnyire ólombányákban, hol Galenit oxidációja által képződik a leg
több esetben. — Pila (Zsarnoca közelében) Galeniten; Erdélyben Pojana. 
Moruluj; Anglia (Anglesea); Skotia (Leadhills); Franciaország (Pailleres le 
Gard), az alsó Liasban, néha a Galemtet beburkolja, kísérői Pirit, Splialerit, 
Quarc, Barit; Bukoviua (Kirlibaba) ; Harzliegység (Clausthal, Zellerfeld) ; 
Spanyolhon; Sardiuia (Monté Poni); Szibéria; Ausztráliából tonnánként expor
tálják Angliába; Mexikó, nagy tömegekben ; Egyesült-Államokban (Pennsilvania, 
Virginia, Colorado, Arizona sat.).

Pscudomorfia. Elváltozik Cerusitra (PbC03). valamint víztartalmú Angle- 
sitra is.

I
■r!

d : d = 7S°4(>' 
M :M== 7(1 17 

t = 104 25 
s = 154 24 

t : s = 134 49 
M : d= 119 59

t
:m

722. ANHIDBIT. Calciunmilfát. (Muriacit. Karstenit, Gekröse- 
Htein, Vulpimt.) líombos; a :b : c=0’S9325 : 1 : 1‘OOOS; 100 A 110= 
*1° 4W, 001 A 101 = 4S° 15', 001 A011 = 45° Va'.
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M : s = 135° 35' 
M : o = 123 41 
M : u ~ 143 8
T : r = 131 45 
M : c = 153 26 
G : o = 12S 22

Alakok ooP (#) 00° 4', Poo (/•) 
06° 30' (Iiessonberg), oP (P), ooPoo 
(3/), ooPoo (7’), P (o), 2P2 (w), 3P3 (c). 
611. ábra.

Kristályok ritkák, ltostos, 
leveles, szemcsés, néha tömött. 
A levelek és rostok gyakran gör

bék. Feltűnő tulajdonsága, hogy mind a három Véglap irányában 
hasad: legjobban oP, jól a kisátló, kevésbbé a nagyátló irányában. 
K : 3—3*5. Töm : 2*89—2*98. Gyöngyfényü oP és ooPco ; különben 
üvegfényü. Fehér, színtelen; néha szürkés, kékes, vereses. Töréslapja 
egyenetlen, szálkás.
°l' Ten«^ !!«*»■ Bx 1 ooPoo. Teugelyszög 2Ep= 71°

CaSO;. — CaO 41 *2. S03 5S-S. Kevés SiO.., CO.., Fe.,On, H.O. Lángban 
zománccá olvad, s a lángot gyengén pirosra festi. HC1 savban felolvad.

Oliegy; Kapuik érctelepen Gipsz-, Quarc-, Chalkopirit-. Pirit-, 
Splialerittal. — Sóbányákban Gipszszel; mészkő-üregekben. Galícia (Wielicka, 
Bochuia: Gekrösestein = fodorbél alakban ide s tova görbülve); Ausztria (Isclil); 
Salzburg (Hallein); Tirol (Hall); Lombardia (Vulpiuo: Vulpinit = kevés SiO.. 
van benne. K : 3*5); Éjszak-Amerika Lockport, fekete Mész üregeiben.

Használják a Vulpinitet dísztárgyak faragására.
Pseudomorfia: vizet vesz fül s elváltozik Gipszre. Svájcban (Bex) tetemes 

tömegek vaunak így elváltozva, de mélyebben hatolva (60—100 lábra) az 
Anhidrit változatlan. Elváltozik Quarc és Sideritre is.

Galenit-,

723. ZINKOSIT. ZinlmdfáŰ Lombos. ZnS04. Szürkés fehér — borsárga. 
Gyémánt-féle üvegfény. K : 3*0. T : 4*33. Spanyolhon: Baranco, Jaroso, Sierra 
Alinagrera. — Kétes.

724. HIDROCIANIT. Bézsalfát. Lombos; oszlopélszög 121° 4'. Áttetsző, 
lialaványzöld, barnás, sárgás, égkék. — CuSOt. — CaO 49*4, S03 503, vesz
teség 0-4. Vízben felolvad. Légen állva hamar kivirágzik. Az auvakőzetben 
bántatlanul hagyva 2—3 napig változatlanul marad, de hozzáérve a szín 
azonnal megváltozik. Az elváltozás végeredménye Chalkantit. Vezúv 1S6S erup- 
tiója alkalmával.

725. KROKOIT. Ólornchromál. (Crocoisit, Veresólomérc, Hotli- 
bleierz, Lehmannit, Kallochrom.) Monoklin; a : b : c = 0*900342 : 1 : 
0*915856; = 77° 27' 50"= 001 A110. Alakok coP (M) 93° 42',

—P (/) 119° 12', oop2 (a) 50° 10'. 612. ábra; ritkán egyes, 
többnyire csoportos — hosszában egymáshoz nőtt kristályok
ban. Dauber 54 összalaklatját adja rajzban. Meglehetősen 
hasad ooP, roszul az átlók irányában. Vaskos.

K : 2*5—3; lágy, faragható. Töm : 5*9—6*1. Gyémánt-, üveg
fény. Veres. Karca narancsszinü. Opt: 4-. Tengelysík [| ooPoo. Bx.'/A 
c =+ 5° 30'. Disperzio hajolt, igen nagy (olajban). Tengelyszög nagy* 

PbCrO.. — PbO 68*5, OVO, 31 *5 (Berzelius). — Lángban pat- 
togzik és sötetebb lesz; kihűlve visszakapja eredeti színét. Szénen 
megolvad, kissé durran, és ólomszemet ad; boraxot (szénen) zöldié 

festi. Pliosphorsóban smaragdzöld gyöngyöt ad.
Quarcerekben, elmállott Gránitban: Arany, Pirit, Galenit, Quarc es 

Vauquelinit társaságában. Rézbánya, Luszkabánya (palakőzetben), Moldova , 
Szibéria (Berezow); Arizona; Brazília.

612.
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726. PHOENIKOCHROIT. Bdzos őlomchromát. (Melanochroit, PJioenizit.) 
Rombos? Apró alig kivehető kristályok, táblák, keresztül-kasul nőve. Egy 
irányban hasad. Vaskos. K : 3—3*5. T : o*75. Zsír-gyémántfény, néha csillámló. 
Karmazsin-jácintpiros; légen citromsárgára változik. Karca téglaveres. Alig 
áttetsző, nemátlátszó. — Pb,Cr..O.,. — Pb<) 76*3, 00,23*6 (Hermann). Szénen 
könnyen megolvad fekete tömeggé, mely kihűlve kristályodig Pb és Cl* hatas. 
Krokoittal együtt találkozik telércken Mészkőben Ural Beresowsk ; Vauquelinit 
Piromorphit és Galenit is kiséri.

727. YAUQUELINIT. Ólomrézphosphodvromál. (Laxmannit, 
Phosphochromit.) Egyliajlásu; a : 1): c = 0*74977 : 1 : 1 *39083 ; /3 = 
09° 3'= 001 A 100.

G13. ábra. oP (P), —P (/), —Poo (/*).
Apró kristályok szabálytalan csoportban.
Szemcsés, veséded; amorf; kéreg. Kern:
•2*5—3. Töm:5*S—6*1. Gyémánt-, üvegfény.
Sötét-zöld, barna, fekete. Karca zöldes — 
barnás. Alig áttetsző, nemátlátszó.

2(Pb,Cu)CrO,.(Pb,Cu)JP.,Oh. — Laxmannit PfiJuS*05, GV*0315*26, PbO 61*26, 
CuO 12*43, Fc.,0 ̂ l'OO. Hfi) 1*31 = 90*40. — Szénen kissé duzzadva megolvad 
szürke némileg í'émfényü golyóvá, egyszersmind fém is válván ki. Légenysav- 
ban részben felolvad. — Szibéria Beresow Krokoittal. Franciaország Puy de 
Döme (Pont Gibaud). Brazília. Lancaster Co. Pa. Pequa ólombányában. Arizona.

P : h = 149° 0'

P : P == 134 30

Sül fái ddóriddal, carbonáttal sál. Részben hidres vegyek.
728. SULPHOHALIT. Xatnunmdfocldorid. Szabályos. ooO. Halavány 

zöldessárga; üvegfényü; áttetsző. K : 3*5. Töm : 2*4S9.
SNa^SOj^NaCl. Vízben lassan olvad fel. Califoruia boraxtóban Hanksit 

kristályokon fennöve.

\

\;
729. CARACOLIT. Ólonmátriumsulfoci dórid. Rombos*?, ikrekben pseudo- 

hexagonos. Kristályos kéreg. Színtelen; üvegfényü. K : 4*5.
Pb(0H)Cl.Na..S04 (?). — Megolvad Bunsenlángban barna üveggé, a láng 

erősen sárga, a kémlet körül kékes folt. Vízben részben olvad fel; az oldat 
beszárítva Halit kockákat ad. Előfordul Percilit kék kockáival keveredve mint 
kéreg és értöltelék telérben Galenit, Auglesit és Quarccal, Mina Beatriz Ata- 
caraa, Chili.

1

Chlorothionit, Káli rezsid foci dórid. Kristályos kéreg. Kék. Vezúv 1S72
láváján.

\9
730. KAINIT. Káliwaf/ncziahidrusidfochlorid. Monoklin, a: b : c=1*21866: 

1 : 0*5S635 ; 8 = S5° .7-/a' = Ö01 f\ 100. Kristálya gyakran táblás |] oP, néha priz- 
más vagy piramisos; szemcsés tömeg és kéreg. Jól hasad 00P00 irányban, 
Prizma irányban kevésbbé ; 00P00 még kevésbbé. K : 2*5—3. T : 2*067—2TSS.. 
Fehér vagy színtelen, húsveres. Üvegfényü. Opt : —. Tengelysik || 00P00. 
BxaAc=—8°. Disperzio hajolt, igen határozott.

MgS0,.KCl + 3H,20. Stassfurti S0332*9S, 6714*52, MyO 16*49, K 13*54, 
Xa 1*30, Hfi 21*00 = 9b*S3. Nem foly szét, de vízben könnyen felolvad. Az 
oldatból kiválik Pikromerit s marad IÍC1. Találni sóbányákban Stassfurt; 
Aschersleben. Pikromerit (Sclioenit) Halit és Silvittel; Kalusz, Galliciábau.

731. CONNELLIT. fíe'zhid romi fát Chlorral. Hatszöges; vékony Oszlopok. 
Üvegfény. Szép kék. Áttetsző. K : 3. Töm : 3*364. Sósav és légenysav könnyen
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felolvasztja. Coruwall (AVlieal Unity és Wlical Daniséi) arzensavas rézzel finom 
rostokban. Namaqualand Dél-Afrika.

732. SPANG OUT. Búzás aliwdniunirézhi árosul fát. Romboederes. Véglap 
az uralkodó, annak irányában jól is hasad. Sötétzöld * üvegféuyü. A véglapos 
metszeteken etetés romboederes simetriát tüntet ki. Ivem : 2 a Véglapon, 3 a 
Piramislapon. Opt: —. Kettős törés erős.

(AlCllSOj.GCutOH)4-3H.D. Vízben nem, de savakban könnyen felolvad. 
Arizona, Cuprit tömegen.

733. HANICSIT. Xatriumsulfocarbonát. Hexagonos. c = 1*0140; 0001 f\ 
= 49° 30'. Rendesen kurta Oszlopok vagy táblák, néha Piramisok ural

kodnak. Hasad oP irányban. Törékeny. Fehér, sárgás. Homályos üvegfény. 
K : 3—3*5. Töm : 2*562. Opt : egytengelyű —. Ize sós.

4Na.,S0J.Na.JC0r(, van benne Cl is. Könnyen olvad vízben. Califoruia 
boraxtó, hol Halit, Thenardit, Glauberit, Troua, Borax sat. társaságában találni; 
olykor zárvány Borax kristályban. Nevada.

1011

734. LEADHILLIT. Ólomcarbonátsulfát. (Teruárbleierz, Suzaunit.) Mo
noklin ; a : b : e = 1*74764 : 1 : 2*21545 ; p = 89° 47' 3S" = 001A100. Táblák. 
Ikrek módjára rendesen három egyén összenőve \igy mint az Aragonit. Igen 
jól hasad oP. kevésbbé jól a ooPoo szerint. — Kein : 2*5. Töm : 6*26—6*44. 
Gyöngy fény ooPco lapokon, másutt zsír-, gyémánt fény. Átlátszó, áttetsző. 
Opt:—. Tengely sík íj ocPoo. Bx kivel ietőleg_J_oP. Pisperzio p<v, elég nagy. 
A teugelyszög a hőemelkedéssel kisebb lesz s végre a metszet egytengelyű 
negativvá válik.

4Pb0.2S0r4C02.2H..0. — Leadhills: SOz S*42, COs 7*9S, PbOSVlS. 
HJO 1*S2= 100. — Lángban duzzad, megsárgul, kihűlve ismét fehér. Szénen 
ólomszemet ad. — Légeuysavban pezsegve felolvad egy része, más mint fehér 
üledék visszamarad. Üvegcsőben vizet ad.

Egyéb ólomércekkel. Skotia (Leadhills) ; Derbyshire (Matlock); Cumber- 
land, Someisetshire (Taunton). Sardiuia (Mala-Calzetta; Granada. Görög archi- 
pelag Serpho sziget. Szibéria (Nertschiusk). Suzannit módosult Leadhillit Lead
hills, Moldava (ICrassómegye).

B. Savas és bázos szilfátok. (735—741.)
735. MISENIT. Káliliidrosulfát. Selyemfényű fehér rostok. Vízben i>J- 

olvad; ize savanyu, kesernyés. — KHSO., = K..O,SOn-p H„0,S0n. — I\»0 36*5, 
H20 6*l, SOz 56*9, ALOZ0’3. Misene tufabarlangban.

736. ALÜMIAN. Timid fát. Romboederes? mikroskopos kristályok. 
Hasadásnak nyoma. Vaskos. K:2—3. T; 2*702—2*781. A kristalykák üveg- 
fényüek, a tömeg fénye csekély. Fehér. Áttetsző. — ALOz 39*1, S09b0*9. 
Lángban nem változik. Spanyolország Sierra Almagrera bányákban.

737. LAN ÁRKIT. Bázos ólomsulfdt. (Dioxilit, Halbvitriolbleispath, 
Koklenvitriolbleispath.) Monoklin ; a: b : c = 0*SG811 : 1 : 1*3S363 ; p — •
11' =001 A100. 613. ábra. oP (h), Poo (0), ooP («), b : 6* =120° 45'.— Igen 
jól hasad oP irányban. — Levelei mint Gipszé hajlékonyak. IC : 2—2*o. lom *

6*3—6*4. fehéres, szürke. Hasadáson gyöngy- egyebütt gyem au - 
zsírfény. Átlátszó — áttetsző. Opt: —. Kettős fénytörés oios. 
Tengelysík || ooPoo. — PbO^O.+PbO. Kevés COa. — Legeny- 
sav részben pezsgéssel felolvasztja, a sulfát visszamarad. I11 
(Biberwier); Harz; Skotia (Leadhills) Calcdonit és Susanitta , 
Szibéria (vaskos). — Ritka.613.
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■'i

738. DOLEROPHANIT. Házas rizsül fát. Monoklin; a : b : c = 1*4*13 :
1 : 1*4761; £=G(>° S'= 001 /\ 100. Apró kristályok, a legnagyobbak átmérője
2 mm. Fényes; barna; nematlátszó. Pora baruássárga. — Cu..SO,. — CuO 65*2, 
50,33*4. Vízben hosszabb időre a kristályok részben felolvadnak kék színnel, 
de alakjokat megtartják, noha a barna szín kékesnek adott helyet. Légenysav- 
ban könnyen felolvad. Lángban megolvad, fekete salakos maradék képződvén. 
Vezúv 1SGS. októberi eropciója alkalmával mint lengíilet.

739. CALEDON1T. Bázos ólomrczsulfát. Rombos; a : b : c=0-9163 : 1 : 
1*4032. Poo 95°, coP 109°. Közönséges összalaklata: ooPoo, coPoc. Poo. Zöld; 
zsírfényü. Karca zöldesfehér. Áttetsző. Pleochroitos. Törékeny. Kém : 2*5—3. 
T : 0*4. — 2(PbCu)0.S0;rH .0. Kevés CO„, tán bekeveredett CerussittóL Légeny- 
:savbau csekély pezsgéssel felolvad, kivéve az ólomsulfátot mely visszamarad. 
Rézbánya. Skotia Leadhills, kristályodott Linarittal. Oumberland. Harz. Missouri, 
Mine la Motte. Califoruia.

740. J3ROCH ANTIT. Rézh hírősül fát. (Krisuvigit, Konigin, Warringtonit.) 
Rombos; a ; b : c = 0*7739 : 1 : 0*4871.

Alakok^ooP (d) 104° 32', Poo (o)
152° 37', ooPoo (P), Poo (Aíj; kurta 
Oszlopok, függélyes csíkokkal. 014. ábra.

Jól hasad kisátló irányában. Ye- 
séded, szálas; vaskos. K: 3*5—4. Töm:
3*907. Üvegfény. Smaragdzöld, feketés- 
zöld. Karca világos-zöld. Átlátszó — át
tetsző. wOpt : —. Tengelysík ]| ooPooy 
BxJ_coPoo. Tengelyszög nagy.

CuSO, 4- 3CuH..O., ^r‘4CuO.SO,.
3H20. — CuOlO'C), íij(711*9, SOz 17*4 (Rézbánya, Ludwig). Vizét 300° C-nál 
még nem veszti el. Üvegcsőben hevítve előbb vizet, aztán savat is ad és fekete 
lesz. Cu hatás. — F. e. szénen megolvad s rezet ad.

Malachit-, termés Réz- és Quarccal. Rézbánya; Szibéria (Katheriueu- 
burg); Oumberland; Chili; Colorado; Arizona; Ausztrália.

741. LINARIT. Bázos ólomrezhidrosulfát. (Ivupferbleivitriol, Bleilazur, 
Ivupferbleispath.) — Monoklin ; a : b : c = 171G13 : 1 : 0*S29G2; p = 77° 22' 
40" =001 f\ 100; ooP Gl° 36' és 11S° 24', 2Poo 52° 3S'. A kristályok több
nyire az ép át ló irányában laposan oszloposak. Az uralkodó oP és ccPoc kívül 
Hemidomák, s oldalast ooP és ooPoo vannak kiképződve. Ikrek ooPoo szerint. 
Jól hasad ooPoo, és kevésbbé jól oP szerint. Tör : kagylós. K : 2*5. Töm : 5*3— 
o*45. Üveg — gvémántfény. Azúrkék. Karca halavánvabb.

(PbCulSÓ^PbCuROH), = Pb0.Cu0.S0r,.H,0. — PbSO, 7G*4, (7/017*4, 
23,0 6*1, Cl (Kadaiuski, Ivobell). — Zárt üvegcsőben hevítve vizet ad s szinét 
elveszti. Szénen könnyen megolvad s a bellángban fémgolyó képződik Pb verő- 
dékkel, s ha bórsavval összeolvasztjuk rézszem válik ki. Szódával szénen lieparfc 
ad. Légenysav részben felolvasztja, míg PbS04 visszamarad. — Rézbánya. 
Skotia (Leadhills); Oumberland (néha 1" hosszú kristályok); Nassau; Dillen- 
burg; Szibéria (Nertschinsk, Beresow); Spanvolhon (Linares); Argentína; Chili: 
Mexikó.

\

P : cl = 127g W 

P : o = 103 42P d

014.

;

i

C. Hidra swlfátok. (742—807.)
a. Normál hidrosulfátok. b. Bázos liidrosulfátok.

a. Normál hidrosulfátok. (742—778.)
742. LECONTIT. Xátronainmonhidrosulfát. Rombos; hosszú vagy kurta 

Oszlopok. K : 2—2*5. Üvegfény. Színtelen és áttetsző, ha tiszta. Ize sós', keser- x
>
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nyes. Légen nem változik. (Na,NHpK),S0.1 4- 2H..0. — jV«0() 17*5, 
(AíZ4)20 12*9, 7CO 2-9, H%0 19-4, S0a4t-9 (Taylou). Kévés P205. Zárt üveg
csőben része fellengül; a lángban Na és K liatás. Közép-Amerika Comayagua 
közelében Las Piedras barlangban, denevér trágyában ; ugyanitt salétromot is 
lugoznak ki a földből.

Gnanovulit. Káli ammóniádromáját, mely a perui guanóban található 
madártojásokban fordul elő mint kristályos töltelék. Sárgásfcliér. Sclyemfény. 
K : 2. Töm : 2*33—2*65. Vízben felolvad, kevés maradékkal Ize sós.

743. MIEABILIT. Xátrónhidrnsulfát. (Glaubersó. Glaubersalz.) Monoklin; 
a : b : c = 1-115S4 : 1 : 1*23719; p= 726 15' - 001 /\ 100. 015. ábra. ooP (o)

86° 31', P ín) 93° 12', Pco (z) 80° 3S\ 
, oP (Ti ooPco (Ml ooPoo (7>), Poo (r). 

Alakulata emlékeztet az Angiira, Boraxra.
Igen jól hasad épátló irányban. 

Szépek csak a készített kristályok; ter
mészetben mint kivirágzás különféle 
kőzeten vagy a házak falain. Fehér, 
színtelen. Ize hütő és sósán kesernyés. 

Kém : lm—2. Töm : 1*481. Opt:—. Tengelysík és Bxí/IooPoo. Bxo.r. Ac = 
18° 26'.

Na2S04-p 10H20. — Na20 19*5, H«054*5, S03 24*8, MgO 0;5, CaO&Z 
(Guipuzcoa, Rivot). Lángot sárgára festi. Gyakran vau ásványvizekben fel
olvadva. Buda, Ivánka; Csehország (Carlsbad, Püllna, Eger) sat. és a keserű 
vizek egyik nemét képezi. Hallstadt; Spanyolország; SicUiában Bompensieri 
Montedoro tetemes tömeget képez; úgyszintén Chiliben (Tarapaca), és Sand- 
wich szigeteken (Hawaii) Kailua barlangban.

744. KIESEKET. Magnesiumlúdrosulfát. (Martinsit.) Egyhajlásu; a:b: 
c = 0*91470: 1 : 1*75713; £=S9° 52/a' == 001 f\ 100. Eszlelt alakok — P és +P; 
alárendelten Jr1 sP, —Poo, Poo. Vaskos, szemcsés, tömött, fenuőtt kristályok. 
Nagyon jól hasad +P szerint. K : 3—3*5. T : 2*569. Áttetsző, csillámló; fehér, 
szürkés. Vízben lassan, de egészen felolvad. — MgSO., 4- H._,0. — Mf/O 28*5, 
HnO 13*4, SOn 58*9 (Tschermak). — Poroszország Stassfurt sóagyagban hüvelyk- 
lábnyi vastag rétegekben váltakozva Kősóval. Ausztria Hallstatt. India.

745. SZMIKIT. Mangánkidrosulfdt. Amorf, stalaktites, szőllőded. K:l*5. 
Töm : 3*15. Fehéres, töréslapon rózsapiros. MnS04.H20. Felsőbánya.

746. GIPSZ. MészhiclrosalfáL (Gipsz, Selenit, Alabastrom, 
Schaumkalk, Fraueneis, Fasergipsz, Schaumgipsz.)

Egyhajlásu; a : b : c = 0*68994 : 1 : 0*4124.1; 3 = 80° 421/c = 
001 A100. ooP (f) J í 1 ° 30', P (n) 138° 40', — P (l) 143° 30', oopoo 
(p), és többféle ferde Oszlop oc£n. (Í40., iAi. ábra, 77. 1.)

010. ábra. ooPoo, ooP, —P 
Ikerkristály. (98. 1.)

017. ábra. ooPoo, ooP, ooP2 
(70, —P (0, 1/oPoo (o).

018. ábra. —P (/-), ©oP (./)’ 
ooPoo (]j), 1/aPoo (O).
Oszlopok, táblák, dom

ború (lencsealaku) kristá
lyok. Ikrek kétfélék: az

M : T = 107° 45G3 M : r = 130 10

015.
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•egyik törvény szerint az ikertengely a főtengely, a másik szerint 
ikertengely a —I-oo laptengelye; az első szerint az oszlopos (nép
szerűén fecske fari.' alakú ikrek 616. ábra), másik szerint a lencsés 
kristályok vannak összenőve. Vaskos. Szemcsés, rostos, leveles, pikke
lyes, földes.

az

i

G20.

619. d/>ra egyes- és 6'2Ö. ábra feeskefarkalakú ikerkristályok ásványpéldányai.

Igen jól hasad ooBoo, ezen sima liasadási lap (Mária üveg) rornb, egyik 
lapszöge 06°, a másik 114°; sokkal kevésbbé jó a hasadás a Hemipiramis F 
két lapja szerint, a lapok hullámosak és látszólag rostos vagy rovátkos Pco 
lapot képeznek; hasad még az épátló ooPoo irányában, ezen hasadása kissé 
kagylós felületű. Ezen három jól ismert hasadáson kívül észleltetett néha 
•egy negyedik is VaPoo szerint. Ütésidomokat is előidézett Rkusch (12S. 1.).

K : l’ő—2; lágy, levele hajlékony. Töm : 2*314—2*328. Jó hasadáson 
gyöngy-, másutt tökéletlen üvegfény. Víztiszta, fehér, vereses, sárgás, zöldes, 
kékes, a nemtiszta olykor fekete is.

Optikai viselkedése 185, J SS), 191. lapon.
CaSO, + 2H..0. — CaO 33*0, H^O 21*0, 44-8 (Hőse). — Lángban

szétesik s fehér zomáuccá olvad meg; a lángot festi Ca, a hatás alkális. Sósav
ban felolvad, valamint 4—500-szor annyi vízben. Legrégibb, másodkori, har
mad — s legujabbkori kőzetekben. Néha egész hegyeket képez. Buda (agyag - 
márgában); Párád; Selmec, Körmöc, Kai inka, F.-Bánya, Kapuik, Szászka sat. 
Erdély: Oláhláposbánya, Rodna, OlVenbánya, Nagyág, Füzes, Körös, Zsibó sat, 
Tirol (Hall); Csehország (Tscherraig); Salzburg; Sicilia (Girgenti); Anglia 
(Oxford); Paris (Montniartre).

Az alabastromhól (tömött, szemcsés) szobrászati tárgyak, a rostos Gipszből 
fehér selyemfényű gyöngyök készülnek. A közönséges Gipszet égetik (nem fölebb 
•mint vagy 2G0° C) s a port vízzel keverve különféle tárgyak öntésére alkal
mazzák. Az égetett por nagyrészt úgy tekinthető mint Anhidrit finom osztatu 
állapotban, melynek meg van a képessége Gipszé regenerálódni. Az olvadásig 
-égetett Gipsz ezen tulajdonsággal nem bir. A közönséges tisztátalan Gipsszel a 
szántóföldet trágyázzák.

BscuilomorjUi: Gipsz alakjában ismeretes Calcit, Malachit, Quarc, Anhidrit.
d/.ftbó Jó/.aof. ÁHvúuytau.

i

3S
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747. 1LESIT. 3!am/áuzi??hradndro.su[fát. Monoklin ? Lazán összeálló- 
kristályhalmaz; oszlopos. Zöld, légen megfehérszik vízvesztés következtében. 
Vízben felolvad, ize keserű, fanyar. Hall Valley Park Co. Colorado, hol quarcos 
telerben Vas- es Ziuksulfiddal egvütfc találtatik, mint ezek elváltozási terménye- 
SOsÜ6*07, MnO 22-31, ZnO 5*97, FeO\rIS, H/IWV60. (M. \V. Iles).

748. EPSOMIT. Magnesiahidiusul/ál. (Keserűsé, Bittersalz.) 
Eombo.s, rendesen feles : a : b : c = 0*9902 : 1 : 0*5709. (41. minta.) 
ooP 90° 38', a Sphenoid végéle 101° 53', a Spbenoid és coP közti cl 
szöge 129° 3'. Jól hasad oopoo: kevésbbé Makrodoma (011); ooP 
csali nyoma a hasadásnak. Szép kristályokat csak készítve kapni; 
természetben mint kivirágzás; vaskos, szemcsés, rostos, földes. Fehér. 
Ize keserű, sós. K : 2*0—2*5. T : 1*751. Átlátszó — áttetsző. Üveg
fény. Opt:—. Tengelysik || oP. Hx_L oopoo.

MgSOj 4- 7H.0. — MtfU 1.V3. H^Obí-7, S03 31*3. FeO009, MnO0*3, 
('HŰ 0*3, CoO 0*6 ("Besztercebánya, rózsaszínű, Stromeykr). Barlangok falain r 
Észak-A inerika (Kentucky, Tenessee). Bányákban és föld felületén. Hodrusbánya. 
Urvülgy, Párád, Körniöc, Esztergom sat. Legnagyobb mennyiségben vízben 
felolvadva, s képezi a keserű vizeket: Budai keserű források (képződési körül
ményei 241. 1.); Epsomi-. Saidschützi-, Püllnai víz. lieichardtit vaskos féleség, 
vékony eret képez Caruallittal, Stassfurt.

749. GOSLARIT. Zrnhh hl rostul fát. (Horgvitriol, Ziukvitriol, weisser 
Vitriol.) Rombos; a : 1> : c — 0*1)807 : 1 : 0*5631. ooP 1)0° 42'. Bendes összalak- 
lata coP, ooPoc, P. Kristályokat szintén csak készítve kapni; természetben 
csepköves, veséded, kérges. Fehér, vereses. kékes. Ize összehúzó kellemetlen. 
K:2—2*5. Töm : í*9—2*1. Opt:—. Tengelysík || oP. Bx 1 ooPoo. Disperzio 
p<t\ csekély.

ZnO,SOn+7H..O. — ZnO 2S 2, ll.,0 43*1), S03 27*9. — Szénen szódával 
zinkverödék. Horgkéűeg oxidációja által képződik bányákban. Selmec, Oj-AIol- 
dova; Harz (Goslar). Fahlun, Svédhon. Elba.

A mesterségesen készített fehér vitriolt orvosságnak, festésben és festék 
meg firniszkészítésro használják.

750. MORÉN ŐSIT. Xikdhidrosul/át. Lombos ; a : b : c = 0*9816 11 :
0*5655. Tűs kristályok és vékony Oszlopok. Rostok és kivirágzás. Hasad, ooPoo. 
K : 2—2*25. Töm : 2*004. Üvegfényü, almazöld, zöldesfehér. Karca fehér, vagy 
kissé zöldes. Vízben felolvad, íze fanyar. Optikai viselkedés mint 749. Goslarit- 
nál, kivéve hogy* a disperzio tetemes. — NiO,SO., -f- 7H„0. — A/é/26 7.
HJO 44*4, SOs 28*5, Asflj. 0*2 (Richelsdorf, Fulda). Zárt üvegcsőben savas víz. 
és sárga nemátlátszó maradék, mely gyöngyökkel Ni hatást mutat. Spanyol- 
ország. Galicia Hostegal part Magnetiten ; Millerit van néha hozzá keveredve. 
Hessen Richelsdorf. Bayreuth (Píromdin) Lichtenberg mellett mint földes 
hegyzöld kéreg Bizmuttal és Arzennikellel. Laké Húron (Wallace mine) Nikel- 
és Vassulíidon.

Tecticit (Gaulit) valószínűlegfFeS04-f7H..O, barna tűs kristályok Keni. 
1*5—2. Szászhon (Schwarzenberg); Erchegység, Bráunsdori.

Fauserit, tán (MnMg)S04-b6Hy0. — 6YA, 34*49, MnO 19*61, MyOn Lv 
J/2042*66 (Molnár), csepköves. K:2—2*5. K : 1*88. Urvölgy.

van

í

:
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MELANTERIT CSOPORT. Monoklin.

Az idő tartozó fajok a közönséges vitriolok. Az általános formula mint 
az Epsomité; csak n rézvitriol tér el a kristályodásban és a víztartalomban.

751. MELANTERIT. Vasit idrosul fái. (Vasvitriol, Gftliokö, Vas- 
gálic, Eisenvitriol, Copperas.) Monoklin; a: b : c= 1*1828 : 1 : 1*5427; 
?=75° 441/2,=001 A100.

621. ábra. ooP (jlí)
S2° 22'. oP (P), —P (b)
101° 34', —Poo (v), Poo 
(t), ooPoo (;í), Poo (o) 
ö7° 30'.

i
P : M = 1)9° 19', vagy 80° 41'. 
M: 11 = 133 49 
P : o = 123 45Szépek csak a ké

szített kristályok; termé
szetben csepköves, vesédet!,
kéreg és por. Hasadás oP •
jó; ooP nem jó. Zöld; föliiletén megsárgul s a légen utoljára szétesik. Ize? 
édesen fanyar, mint a téntáé. Kém : 2. Töm : 1*89—1*90. Opt: -f. Tengely- 
sík IIooPoo. H\a.v.Ac~—61°. Disperzio p>v; hajolt, gyenge.

FeO,SO:, 4- 7H,,0. - FeO 25*9, ILO 45*3,50,28-8. Néha Mn Mg is. — 
.F. e. mágneses lesz. Képződik vaskéneg oxidációja által, oxigén és víz hozzá
járulása mellett. Bányákban sok helyen. Oravica, Ruszkabánya, Beszterce, 
Urvölgy, Selmec, Szomolnok sat. Szászhon, Svédhon. Luckit Mn tartalmú (Utak).

Használják kelmék színezésében téuta-, berlinikék- és kénsav (Nord- 
liauseu) készítésére; ez utóbbi célra előbb pörkölik, mi által vizet veszt és a 
vas felebb oxidálódik, ezen terményt retortában hevítve kapnak átmenő vitriol 
olajt és visszamaradó vasoxidport (Colcothar, angol veres).

Bourbolit. Ferriferro/tid  rostái át. SO, 3S*04, FeJ\o'0S. FeO 10-08, HtO 
40*80 (Lefort). Bourboule, Puyde-Dóme.

j

i
.

752. MALLARD1T. Mn U idrosul fát. Monoklin. Vaskos rostos. Színtelen. 
MnSO^ 4 7H.20. — «$03 28*9, MnO 2o*tf, H?0 45*5. — Könnyen olvad vízben. 
Levegőn megváltozik. Hevítve a kénsav és víz eltávoznak és veresbarna anyag 
marad vissza. Agyagos érben Quarchomokkal és Barittal. Ezüstbánya, Lucky 
Boy, Utali.

753. PISANIT. llczvashidromi,fát. (Cuproierrit.) Monoklin ; a : b : c = 
1*1G09 : 1 : 1*5110; p = 74° 38l/o'. Rendesen gömbös csepköves halmazok. Jól 
hasad oP. Üvegfény, szép kék; kívül okkerveres lesz. Opt : +. Tengelyeik 
II ooPoo. Bx:l közel || a, — (FeCu)0,SOr. + 7H.,0. — CuO 15*5, FeO 10*9. 
HnO 43*5, SOa29*9. Törökország valami rézbányájában Clialkopirittel. Toskána, 
Mássá Marittima, mint Chalkopirit és Pirit elváltozásának terméke.

754. B1EBERIT. Kobalthidrosulfdt. Egyhajlásu. a : b : c = 1*1815 : 1 : 
1*5325; p = 75? 193/*'. Rendesen csepkö, kéreg. Töm : 1*924. 0véglény. Hús- 
és rózsaveres. Áttetsző. íze fanyar.— CoO,S03-f 7H20. — CoO 38*7, H.,0 41*5, 
50a 19*7 (Bieber, Kopp). Izzított maradóka a boraxot kékre festi. Bányákban 
vagy azok hányóiban. — Salzburg (Leogang). Hanau (Bieber). Chili Trés Pun- 
tas, Copiapo mellett.

Cupromagnesit. liezmaffnc.siahidro.sid/dt. — (Cu,Mg)0,S03 4- 7H,>0. — 
(Scacciii) ; Vezúv 1872-ki erupciója terménye, kékeszöld kéregalakban. Izomorf 
751. Molanterittal.

38*
t
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755. CHALKANTHIT. llézh ídvosulfcU. (Cián ősit, Kéz vitriol, 
llézgálic, Kékkő, Kupfervitriol.) Triklin ; a : b : c = 0*56562 : 1 • 
0*55067; « = 82° 91W; ,9=73° KW; ;- = 77° 37Vi'.

022. ábra. V (P), ooP' (T), 
oo'P (.1/). oopoo (?*), oopoo (r), 
oo'P2 (/), 2P'2 (s).

Jó kristályok csak készítve 
kaphatók, a természetben ren
desen csepköves, veséded kéreg 
vagy por. Nem hasad jól. — 
K: 2*5. T : 2-12—2*30. ‘ Üveg
fény. Kék. Ize nagyon kellemet
len, fanyar. Opt: —. Disperzio 
p<u. Tengelyszög, 2V=56° 2'.

CuO.SO. -f- 5H„0. — CuO 31*S, Hfi 36*1, 50,39-1. — Vízben felolvad, 
oldata kék. — Rézkénegércek oxidációja által képződik. Szomoluok, Selmec, 
Urvölgy. Oravica; Harc; Anglia; Vezuvon (1855); Copiapo (Chili) Stipticittel.

Bányavizekben felolvadva képezi a cementvizet, melybe, lia vasat tesz
nek, a réz fémállapotban kiválik. (Cementréz). Szomolnokou így évenként több 
mint 7000 mázsa rezet nyernek.

756. SINGÉNIT. Kálim c.szhidi'osul/át. (Kaluszit.) Egy hajlású; a : b : c= 
1*3699 : 1 : ()*S738. p = 76° 0'. Alakjára nézve különösen az oszlopos öv tekin
tetében közei áll a Gipszhez. Apró táblás kristályok a főtengely irányában 
nyújtva és rovátkolva. ocP úgysziutén az épátló szerint jól hasad. Más irányok
ban törése kagylós. Az optikai tengelyek síkja az épátlós főmetszettel egyközös, 
a hegyes bissektrix az épátlós Véglappal 2° 46'-szöget képez. A kettős fény
törés negatív. A tengelyek disperziója q<v. K : 2*5. Töm : 2*603. Színtelen vágj’ 
fehér. — Ca0,S03 -f- K,0,S0s -f H20. — Megegyez a mesterségesen készítettel. 
KjO 28*5, CaO 16*S, SO?t 4S*4, Hfi 5*4. — Lángban megfeliérszik, azt ibolya- 
szinüre festi és könnyen megolvad színtelen s kihűlve fehér kristályos gyöngygyé. 
Üvegcsőben vizet ad és erősen pattog. Víz részben felolvasztja, de vagy 400-szor 
annyi vízben az egész felolvad. Keleti Galícia Kalusz. Halit űrjeiben. Igen kö
zel áll Polihalithoz.

757. LÖWEIT. Nátnmmaync&iahid/'Osmulfát. Négyzetes; hasadási Piramis 
szögei 68° 16# és 74° 5S'. Vaskos; hasad oP szerint jól, ooP szerint nem jól, 
P szerint rosszul. Áttetsző; kettős fénytörése erős; egytengelyű -p. Üvegfeuy. 
Sárga testszíuü. K : 2*5—3*0. T : 2*376. Kissé sós ízű. — 2NaoS04-p2MgS04-P 
5 aq. — Xa.,018*9, MgO 12*7, ll.fi 14*4, 50,52*3, (Alfie)nÖfiG (Karafiat). 
Légen nem változik. Ausztria Isclil sóbánya hüvelykuyi tömegben, beburkolva 
leveles Anhidrittel.

M : T = 123° 10' 
M: r = 126 40 
T : r = 110 10 
P : 1— 103 27 
P : u = 120 50 
P : T = 127 40

758. BLÖDIT. Xátrumiagiimahidromlfát. (Astrakanit, Simonyit.) Mo
noklin ; a : b : c = 1*34‘»40 : 1 : 0*67048; p = 79° 213/*'. ooP 74° 0', —P 122 
17° 30', Poo 113° 10', ooP2 112° 53° 30' (Groth és Hintzk). Az észlelt össz- 
alaklat: ooP, ooP2, ooPoc, ooPoo, —P, oP, Pco. Apró oszlopos kristályok fco 
nőve; vaskos, a szövet vékonyszáras, finomroslos, tömött. K : 2*5. Töm : ,
2*28. Hasadás nem vehető ki. Törés egyenetlen. Lágy. Átlátszó — nematlatszo. 
Üvegfény. Víztiszta, fehér, hús-, téglaveres. wkékeszöld. Vízben könnyen felolvft * 
Ize kesernyés sós. Opt : —. Tengelysík || oopoo. — Na.,S04-pMgS04 -p 
Xafi 18*5, MgO 11*9, Hfi 21*6, S03 48*1, U (Stassfurt, Paul). Légen hissanlujjt 
vizet húz magához és szétesik. Ausztria Isclil sóbányában Polihalittal; Ha 
stadt Halit és Anhidrittal, ez különösen Simányit néven is jár. Stassfurt kris a
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lyokban a vaskos féleségen vagy CarnaUiton. Astrakan Kárdeai tavakban. 
J.aplata Mendoza mellett Kősóval. Chili. India.

759. BOUSSINGATJLTIT. Amna mmarjnedahuhusulfát. (Cerbolit.) Mo
noklin; a műkristályon a : b : c = 0*7438 : 1 : 0*4862; ^=71° o0'. Oszlopos 
kristályok oP lappal. Töm : 1*68—1*72. Bx közel || a. Tengelysík 11 ooPoo.— 
(NH4).S01.MgS044-6H:.0. — Toskaua a Cerboli hegy fumarol&jiban bórsavval. 
California.

760. PIKROMERIT. Kaiiai/imagncsiumitiárosulfát. (Schoenit.) Monoklin ; 
a: b : c = 0*7205 : 1 : 0*4900; t3 = 75° 12'. Fehér kristályos kéreg, melyet fel
olvasztva kristályítani lehet. Töm : 2*10—2*20. Opt : +. Tengelysik || ooPoo. 
Disperzio p>*u. — MgS0j.K.,S04-f 6H..O. — >SO« 39*74, Mf/O 10*40, J\JO 23*28, 
HJO 26-S7, 670*28 = 100*57.'Vizéből 100° C foknál veszt 11 o0, a többi elmegy 
133° foknál. Vezúv az 1855 eruptio alkalmával Ciauotrichittal. Stassfurt mint 
kéreg a Kainiton (Schoenit). Kalusz (Keleti Galicia).

761. CIANOCHROIT. Ticzkálihiáromlfdt. Egyhajlásu; a : b : c = 0*7477 :
1 : 0*5052; ,?=75° 30'. Kéreg és annak felolvasztása és elpárítása által kap
hatni kristályokat. Szép kék. Opt: Tengelysík || ooPoo. Disperzio q>v. —
CuS04.K,S044-6H..0. — Vezúv lS55-iki láváján mint kéreg.

762. POLIHALIT. Meazmaf/ncsiakdlihtárosulfát. Valószinüleg monoklin. 
Kristályok igen ritkák; legtöbbnyire leveles rostos halmaz. Egy irányban ha
sadás vehető ki. K:2*5—3. Töm : 2*76. Gyenge zsírfény. Veres, ritkán sárgás, 
szürke, színtelen. íze gyenge, sósán kesernyés. — K.SÓ4.MgS0l.2CaS04.2H.,0. 
CaSO, 45*5, MgSO, 20*5, K.SOA 2S*1, V«G70*1, FclO- 0*3, TLO 5*2 (Aussee. 
Rammelsberg). Lángot K és fia festi; igen könnyen megolvad barnás gyöngygyé. 
Szénen liepar. Vízben csak egy része olvad fel, a más (Gipsz) visszamarad, de 
sok víz ezt is felolvasztja. — Sóbányákban. Ausztria (Ischl, Aussee. Hallstadt: 
Gipsz és Anhidrittel); Bajorhon (Bcrchtesgaden); Lotharingia (Vic).

Krugit, vaskos; közel áll a Polihalithoz. Kern : 3*5. Töm : 2*801. — 
4CaS0,. MgS04. K,S04.2H..0. — CaS0A 63*15, MgSOA 13*71, IuSOÁ 1S*60. 
H„0 4*1G, NaCl 0*38 (Precht). Hideg vízben a Mg sül fiit olvad fel, visszamarad 
Gipsz és a kettes só K.,S04 -j- CaS04 -f- 21I20; forró vízben a Mg és K sulfát 
olvadnak fel és csak Gipsz marad vissza. Stassfurt a sóbányákban.

Mamanit hasonló a Polihalithoz, dacára hogy az összetételét nem egészen 
gyezőnek mondják. Fehér, selyemfényű, rostos. Sóbánya (Mamau) Perzsiában, 
Carnalittal.

.763. WATTEVILLIT. Rom bős vagy monoklin. Apró tűk, részben iker
kristályok, részben rostos halmaz. Töm: 1*81. Hófehér; selyemfény. íze előbb 
édescs, aztán fanyar. Tán CaS04.Na.,SO,-f 4H..0. — SÖ«44*01,' 03 0*24,
FcO0*8S, NiO 1*05, CoO 1*30, Ca01G*S7, Air,<7 2*49, E,U 4*74, Xa'O 10*46. 
H.X) 17*73 (Singer). F. e. duzzad, nehezen olvad hólyagos zománccá.’ Vízben 
könnyen felolvad ; koncentrált oldatból állás alatt Gipsz válik ki, de hamarább 
ha az oldat melegíttetik. Ligniten találni egyéb rokon stílfátokkal. Bauersburg, 
Bischofsheim mellett, Bajorhon.

TIMSÓ ÉS HALOTRICHIT CSOPORT. ; - 
••A valódi Timsók szabályos rendszerűek, és kémiai tekintetben aluminium- 

sultatok valami alkalisulfáttal és 24 vízzel; a Jlalotrichitck forderendszerüek, 
rendesen rostosak, kémiai összetételükre nézve pedig aluminiumsulfátok Mg 
Mn sat. sulfáttal és 22—24 vízzel. Az ide tartozó fajokat az íz és külső tulaj
donságok szerint nem lehet egymástól elegeudöleg megkülömböztetni, és azért 
a régi raineralogok megkülömböztetése nem megbízható.

.
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764. IvALlNIT. Kdlitinihidi•<>suIfdt. (Kálitimsó, Alumeu.) Szabályos 0 
éhez ooOoo, coO. Néha ikrek (183. ábra, 94. 1.). Koszul hasad 0 irányban. 
Rendesen rostos, vaskos, kére" vagy kivirágzási por. Vízben felolvad. íze édes
késen összehúzó. Kern : 2—2*5. Töm : 1*75. Üvegfény. Fehér. Átlátszó, áttetsző. 
Gyakran mutat kettős törési anomáliát. Törésmutatója n = 1*4557. Az ano
máliát Mallard úgy magyarázza, hogy az Oktaéder gyüalak, melyet 8 hexagonos 
Piramis aképen alkot, hogy végcsűcsaikkal a központban, véglapjaikkal pedig 
az 0 lapokban találkoznak. Klockk szerint minden ténynek nem felel meg 
ezen felfogás, ö azt hiszi, hogy a normál izotropos molekula-szerkezetben be
következett másodlagos zavarnak kell az optikai anomáliát betudni (127. 5).

K,SOl.Al.,(SO,),-f24H.O = K,0.S0;l.AL0,,3S0;i-»-24H..0. — A',Söj.S*4. 
ALS,Oja 36*2. ti.fi 45*5. — F. e. megolvad a kristály vizében; a vízzel utóbb 
a kén sav is eltávolodik, visszamaradván fehér szivacsos tömeg, mely Co oldattal 
szép kék lesz (327. 1.). Víznek 16—20-szorosában felolvad hidegen, de melegen 
saját súlyának megfelelő víz mennyiségből csak valamivel kell több. Lángban 
a K ismerhető fel. Kivirágzás agyagos ásványokon s különösen limsópalán. 
Yorkshire, Glasgow; vulkánokon (Lipari szigetek, Vulcanoi Timsóbau Cs Kb 
nyoma is van, Sicilia). Marylandiban (Cape Stable) évenkiut sokat nyernek. 
Keleti Tennessee ünaka hegység barlangjaiban köblábnyi darabok is kerülnek 
ki. Használata a Timsónak igen nagy (különösen az Al.,On végett;, de gyárakban 
állítják elő; honunkban (Beregszász) valamint Kóma közelében (Tollal a 800. 
Aluuitból készítik ; ezt előbb égetvéu, a légen mállani engedik, aztán kilúgoz
zák s a káliumtimsót az oldatból kristályitják.

765. TSCHERMIGIT. Anunontiinhidrosulfdt. (Ammontimsó.) Oktaéder
ben és rostos. Üvegfényü; fehér; átlátszó — áttetsző. Keni : 1—2. Töm : 1*50. 
(NH4)..S01.AL(S0,)3 24H..0. - XHfi 3*7, H/2Onll*G, Hfi 4S*3, SO, 30*0,
MgÖŐ'% (Stp.omeyee). Csehország Tschermig, L)ux mellett. "Jelenleg nagyban 
készítik a gázgyárak mellékterményéből (Am20, SO..) a kálilimsó pótlására.

766. MENDOZIT. Xátruntunhidrosulfát. (Nátrontimsó, Solfatarit részben.) 
Fehér rostos tömeg, vagy por. hasonlít némileg a rostos Gipszhez, de kemé
nyebb. K : 3. T : 1-88. — *Na._.S04.AUS0t); -f 24H..0. — Xa.fi 7 9, Alfi, 12*0. 
Hfi 41*9, £Oa37*7 (Thomson). — A lángot erősen festi Na-ra. Andok hegy
láncától keletre Mendoza, Argentína.

767. TAMARUGIT. Rostos. Kern : 1. Töm : 2*03—2*04. Üvegféuy. Szín
telen. Összetétele mint 7»>6. Mendozité csak a vízből van félannyi.

Na..S04.Al.(S04),4- 12H.0. — SO, 45*66, Alfi, 14*48, X a fi) 9*04, CaO 0*20, 
CoO ny., ‘Hfi 30*86, 670*12; Öerros Pintados. Tarapacá, Chili.

768. PICKERINGIT. Mwniesiatimhidrosidfát. (Magnesiatimsó.) Egyhaj- 
lásu ? Tűs kristályok, rostos jömeg, kivirágzás. Fehér, sárgás; selyemfényű. 
Légen fehér lesz s elporlik. íze keserű, fanyar. K: 1. — MgS0l.Al._.(S04).,-1- 
22Ho0. — MgO 4*6. Alfi, 12*1, II.fi 45*4, £0.36*3, (FeMnfiO'l, CaOOA.U 
(Iquique. Hayes). Néha'K. Peru (Iquique). N. Scotia Newport Meander pártján 
mint kivirágzás a silurpalán. Cerros Pintados, Chili. Colorado City, Colorado.

Stüvenit. Tűs kristályok. Meudzoit és Pickeringit közé volna helyezhető, 
de eddig kétes. — (Na...Mg)S04.AL(S04):, -f 24H..0. — £0,36*1, Alfi:j ** 
MgO 1*0, Na fi 2*7, Kfi ny., Hfi 47*6. Egyéb Bullátokkal régi bányában Alca- 
parossa, Copiapo mellett, Chili.

Sesqui-Magnesiatimsó. Közel áll a Pickeriugithoz. —
Ala(S04);,4-26VaHjO. — SO, 37*93, Alfi, Tlő, MgO 8*18, Hfi 45*22, A/V/6/,. 0-0, 
izz". V. 0*73 (tömött). Cerros Pintados, Chili.

Sonomait. Kristályos. Töm : 1*604. Selyemfény. Színtelen. — 3MgS0|* 
A12(S04)34-33H.,0. — £03 38*54, Alfi, 8*01. FeO 1*78, MgO 7*33, ILfi *3*34. 
Gájzirok szomszédságában, Sonoma Co. California.
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Picroallumogen. Csepköves. gömbös, sugarosan rostos. Fehér, pirosas. 
Keserű. — 2MgS0l.Al.(S04), + 28H,0. — £0,30-39, Alfin 9*16, Mg OS' 19, 
Jlfib5*69, I\„0 0*37, LbO uy. Vigneria vasbánya, Elba sziget, Kén és Melan- 
te rí ttel.

Dumreicherit. Monoklin4? Kéreg száras szövettel. íze fanyar. — 4MgS0r 
Al*(S04)a +36H.jO. — £03 36-65, Alfiz 7*14, ÁiV/O 11-61, ££,045-01, iVo^Ö, 
.(7 ’ny. (Kkrtschkr). Paule valley láva liasadékaiban, fc>. Antao, Cape Verde 
sziget.

Aromit. Kristályos. Törése kagylós. Hasonlít 718. Epsomithoz, de F. e. 
duzzad és a légen hamar elmállik. —6MgS0.l.Al.J(S04)rid- 54H .0. — £03 33*71, 
A (fiz 5*00, Mt/O 12*71, l-l.fi 4S-58. — Pampa de Aroma. F.-Tarapaca, Chili. 
Hasonló van Copiapo mellett is, de Cu tartalmú (Cu0 2*12).

769. HALOTRICHIT. Vastimkidromlfát. (Federalauu, Eisenalauu, Iiver- 
fiftlt.) Monoklin vagy triklin. Selyemfényű rostos, sárgásfehér; fanyar ténta íz. 
Légen fényét veszti s porrá esik szét. — FeS0x.Al.,(S0l)34-24H.,0.— 1‘eO 9*3, 
Alfiz 109, Hfi\30. SO.. 36*0, AhjO 0*2, Kfi 0-4 (Mörsfeld, Rammklsbergj. — 
Lángban saját kristályvizében megolvad, megreped és erősen hevítve kénes 
szagot áraszt s barna anyag marad vissza. Rajnai Bajorliou Bodenmais és 
Mörsfeld. Perzsia Urumia, hol tón tát készítenek vele. Glasgow. Finland. Izland 
(Hvemilt). Nápoly mellett solfatara PozzuoJi, (Hallotrichin), Tierra Amarilla, 
Copiapo mellett Chili.

770. APJOHN1T. dfan ff (intimJridrosiilfát. (Mangántimsó, Buslimanit.) 
Monoklin? Rostos vugv asbcstes; fehér, selyemfényű. Kém: 1*5. Töm: 1*782. 
MnSO,.Al.l(SOJ), 4- 24H..0 = MnO,SO, -f A1..0 „3S03 4 24H.0. — Mnfiz 7*3 
i—MnO 6*6), AÍfi:l 10*6, ILO IS* 1, 8'Ón 32-7. .JZ>/S04 1*0. — Dél-Afrika. Lagoa 
Bav; szintén Délaírikában liushman folyó mellett egy barlang fenekét képezi 
a Buslimanit. mi tán az Apjohuit és Pickeriugit között foglalhatna helyet. 
Aliim Cave, Sevier Co. Tenn. Alum Point, Salt Laké, Utali.

771. DIETRICH1T. Monoklin (?). Rostos halmaz, kivirágzás. Selyem - 
fénv. Piszkos fehér, sárgás. K : 2. Vízben könnyen olvad; íze mint a vitriolé. 
(Zn.Fe.Mn)S0l.Al,(S0.l). + 22H,0. — SOz 35*94, Alfi?, 10*92, ZnO 3*70, Feü3*11, 
MnO 1*78, MffOÖ'33, Hfi\ i**38 (Dietrich). F. é. könnyen megolvad. Felső
bánya mint új képződmény elhagyott bányában.

772. COQU1MBIT. Vashülrosul/át. (Blakeit.) Romboederes; c = 1*5613; 
0001 /\10ll=60° 59'. Kristályok hol oszloposak, hol romboederesck, hol pseudo- 
oktaoderesek; P 5S°: összalaklata oP, ooP, P; finom szemcsés tömeg. — 
Fe.xSO.,), -f 9H,0 ^ Fe,0:,,S03 + 9H,0. — Fefi92t*J, llfi 30-1, £Oa43*5, 
Alfiz 0*9, C«0 0*7, M(fO 0-3, SiO., 0*3 (Kristályos, Rosk). — Kein : 2—2*5. 
Töm : 2*092. Opt: -p. Fehér, sárgás, barnás, néha halavány ibolyaszínű. Víz
ben egészen felolvad. Viselkedésében hasonlít 751. Melanterithoz. Coquimbo 
tartomány, Copiapótól (Chili) fél mértföldre, foldpátos vagy Trachit-féle kőzet
ben fokvetet képez, a mely folytonosan nő (valószínűleg kénegek oxidációjaben
által); 20 láb mély gödrök vannak inár benne vájva. Vezúv 1855-iki kitörése 
alkalmával a fumarolák körül észlelte Scacchi. :

773. QUENSTEDTIT. FcrríhUromlfát. Monokliu; a : b : c --- 0*39397 : 
1 : 0*405S4; p = 7S° 7l/a', táblás kristályok, hasonlítanak Gipszhez. Jól hasad 
ooPoo. K : 2*5. Töm : 2*116. Üvegfény. Vereses ibolvasziuü. Átlátszó. Opt : —. 
TengelysikllooPoo. Bx^c=-p21°. Fe..(S0.),-|-10H,0=Fe.,0„.3S0r10H..0. — 
£Oa 39*83, Fe..03 27*66, hifi 31*35, 00*40, * AlfiL,' M/O óy. (Linckj. Vízben
könnyen felolvad. Coquimbit és egyéb sulfátokkal együtt. Tierra Amarilla, 
•Copiapo mellett, Chili. A

■
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774. 1HLEIT. Fcrrihidrosulfdt. Ki virágzás Grafiton, szöllőded, vcséded. 
Töm : 1*S12. Narancssárga, mi a száraz légen halavány sárgára változik ál. 
Összetétele szerint közel áll a 772. Coquimbithez. — Fe.,(SÓ,)„ 4- 12H .0. — 
Z>Ori 38*2, l^cfi*(Alfi*) 24*5, FcO 2*1, 1:1.X) *>5*.> (Scokauf). Hideg vízben fel olvad.. 
Mugran a Grafittelepen (Csehország), niint a Pirit zárványok oxidációi terméke.

Kornelit (Krenner). Vashidrosidfát. — Fe..(S0.),-|-7,/aHo0. — £0*44*9,. 
Ftfi* 29*9, Hfi 25*2. Szomolnok. (Hlavacskk Kornél).

775. ALUNOGEN. Thnhidrosulfát. (Kcraiuohalit, Halotrichit részben, 
Sollatarit részben, Saldanit, Stipterit, Federalauu, Hanrsalz, schwefelsaure 
Tlionerde.) Egyhajlásu. Hatoldalu táblák két szög 92° és négy 134°. Rendesen 
szálas, kérges. K : 1*5—2. Töm: 1*6—1*8. Üvegselyem fény. Feliér vagy valami 
világos szinti. Ize mint timsóé. Áttetsző.

Al,(SO.)3 -f 1SH,0 = A1.0n,3S0, + 1SH..O. — AL()S 14*3, H..0 41*0, 
S05 36*7, Fej)* 2*1, nemolvadó 2*0 (Ujbáuya, Jűrasky). Néha Mg 
Na, Cl Si. — Üvegcsőben hevítve előbb tiszta, aztán kénsavas vizet ad. F. e. 
duzzad s igen könnyen megolvad. Víz hamar felolvasztja.

Széntelepekben (Pirit vegybomlása által) s vulkáni tájakon. Mint kivirág
zás. Újbánya (Königsberg : Keramohalit Vasvitriollal). Erdélyben (Tollúm.só) 
Büdöshegy A. és F.-Torjánál, Fái nők, Kovászna. Offenbánya, Cscrtés, Nagyág. 
Kolosoruk, Bilin mellett, Csehország. Pusterthal, Tirol. Vezúv (Scacchi). — 
Amerikai vulkánok: Pasto Copiapo Peru, Bolívia sat. Barnaszénben: Bonn 
(Friesdorf).

Ca Mn K

776. KRÖHNKIT. Nátriumrczliidromlfát. Monoklin, a : b : c = 0*44625 
1 : 43521; p = 72° 41' — 001 /\100. — Szabálytalan prizmás kristályok, durván 
rostos szövettel. Hasadás kivehető ocP és ocPco szerint. Kern : 2*5. Töm : 1*98.. 
Üvegfény. Azúrkék, de légen kissé elváltozik. — CuS0j.Na.jS0j 2HjO. — 
SO* 47*02, CuO 22*34, Na.2() 19*24, [Ifi 11*40, Cl nv. (Darapsky). F. e. pattog, 
megolvad zöld anyaggá. Vízben könnyen olvad, az oldat savas. Ilyen só mester
ségesen készítve is ismeretes. Calama mellett, rézbánya, Cabija, Potosi, Atacania 
Sideronatrittal.

Phillipit. Vaskos, szemcsés rostos. Chalkopiritben eret képez, melynek 
bomlásából ered. — CuS0jFe..(S04),+nH,0. — SO« 28*96, 7'\.O39*S0, CttO 
14*39, MgO0*85, Hfi43*73, Al nyoma. Cordillerák Condes (Chili).

777. FEBRONATRIT. Nátriumferrihidrosulfdl. Romboederes. c=0*55278; 
0001 f\ lOll = 32° 33'. Ptitkán tíis kristályok; rendesen spherolitos, hasonlítva 
639. Wawellithez. Jól hasad ooP; kevésbbé ooP2. Kern : 2. Töm : 2 547—2*578. 
Halavány zöldesfehér, szürkésfehér, fehér. Opt. egytengelyű, pozitív. Törés
mutatók co* ==. 1 *55S; t8 = 1 *613.

3Na..S0j.Fe..(S0,), + 6H..0 = 3Na..O.Fe..O,.6SOn.6H.jO. — SOa 50*25, 
Fefiz 17*23. Al.fi* 0*43, Na fi 18:34, Kfi 0-40, llfi 11*14, izz. v. 2*00 (Macin
tosh). A vízből 5*/2 molekula 110° C foknál elmegy, a maradék könnyen olvad 
fel vízben. Egyéb stílfátokkal Sierra Gorda, Caracoles, Chili.

778. RÖMEMT. Vaso.ciduloccidhűlrosulfát. Triklin. a : b : c = 0*96840 : 
1 : 2*64250; cc =116° 3W, /?=94° 40Va', y = 80° 7x/a'. Táblás kristályok, 
gyakran monoklin küllemmel; kristályosán,szemcsés halmaz. Jól hasad ooPoo. 
Áttetsző; üvegfényü ; sárga, rozsdabarna. Ize fanyar. ív : 3—3*5. Töm: 2*1/4. 
Opt: —. Kettős fénytörés gyenge. Pleochroitos. — Tán FeS0.j.Feo(S0j)ad-12H.,0^ 
FcO 6*2, Zm() 1*9, Fc.fi* 20*6, 72,0 28*0, 8U41-5, CaO 0*5, Mn, Mg, nem- 
olvadó 0*5 (Tscüermak). Harz, Goslar, Rammelsbcrgbánya Copiapittal. Perzsia. 
Tierra Amarilla, Copiapo mellett, Chili.
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b. Bázos hidrosulfáiok. (779—807.)
779. LAKÓIT. Bfchidromlfál. (Devillin, Lyellit.) —wRombos.ji : b : c— 

0-5347 : 1 : 0-0346. ooP 123° 44'. Észlelt összalaklat oP, coPoo, coP, Poo; több- 
nyire mint kettes hármas ikrek. Rostos — leveles s dudoros kéreg, melynek 
föliilefe földes. Ilasud látszólag oP és a kisátló szerint. K : 2*5—3., T : 3*48— 
3*50. Üvegfény, a kéregnél némi selyemfény. Széj) kék, zöldeskék. Áttetsző. Az 
optikai tengelyek a kisátlós főmetszetben feküsznek. Opt : —. Bx | oP.

Összetétele közel mint a 740. Brochantité, csakhogy égy molekula kris
tályvíz van benne: CuS04.3Cu(0H)„ *+- H.,0 = 4Cu0.S0r4H.,0. — GuO05*8, 
JLO18-3, SOu 10*4. — F. e. szénen” vizet és savas füstöt bocsát s fémréz 
marad vissza. Hevítés alatt: 1. világoszöld, elvesztve egy molekula vizet és ekkor 
némely Brochantithoz hasonlít; 2. olivazöld; végre 3. fekete. — Cormvall 
(Killas) Agyagpalában, Ocnllin vagy Li/Aiit nem egyéb mint Langit keveréke 
Gipszszel.

!

i;

Woodwardit. Az A1 és Cu bonyolódott hidrosuItatja, tán keveredve 
Cianotrichittál (Lettsomit); vagy tán nem tiszta Langit keverve alumiuhidráttal. 
Szőlöded apró halmazok. Kék vagy zöldeskék színnel. Csaknem átlátszó. 
Töm : 2-38. — SOz 13*95, Alj).. 17*9V, CuO4S-34, IIJi 18*48 (Chürch). Cornwall. \

780. ÚRVÖLGY1T (Szabó). (Herrengrundit.) Rézmészhitb’omlfát. ^Mo
noklin. a : b : c = lvSlöl : 1 : 2*800í; fi = 88° 501V = 001 A 100, 1OÖ/\ 110 — 
61° 9l/V, 001 A 101 =57° 51', 001 A011 = 70° 20- a'. — Hexagonos vékony 
táblás kristályok; rendesen leveles csoportok. Ikrek gyakoriak. Hasad igen- 
jói oP. jól ooP. Keni : 2*5. Töm : 3*132. A levelek szélein sötét smaragdzöld s 
üvegfény ; a levél síkján kékeszöld és olykor gyöngyfény. Átlátszó — áttetsző. 
Pleocliroitos: || c sárgászöld, || 5 kékeszöld. Átlátszó. Opt:—. Tengelysík J_ooPoo 
és kivehetőleg || ooPoo. Bx [_oP. Disperzio

2(Cu0H).,S0l,Cu(0H)~ 4- 3Ho0 Ca0.4Cu0.2S0..6H.,0. — S0a 24*62, 
CuO 49*52, CaO8*59, HJ) 16*73, SJK 0*33, FKHHÍ, MnO, Slt/O ny. (Schexek). 
F. e. szénen elveszti színét, fekete” lesz és megolvad; szódával rézpikkelyek. 
Felolvad légeuysavban és HC1 savban, de Gipsz maradékkal. Igen biztos a 
lángkísérlete: a lángaljában gyengén zöldre festi a lángot, fekete lesz és a 
platinával összeolvad. Ha most e gömböt visszük a lángba a CuCL kék színét 
látjuk ; ha többször bemártva izzítjuk, a kék láng mellett a CaCl„ pirosas lángja 
is mutatkozik, még pedig annál határozottabban, mentői többször ismételjük a 
bemártást és izzítást. Ez nem következik be a 710. Brochantitnál seiii a 
779. Langitnál, melyekhez külömben közel áll., Eddig csak Zólvommegyében 
ismeretes Úrvölgy és az ú. n. Homokhegyen Ohegyen Quarcitkonglomeráton 
fennőve mint a Tetraedrit és Chalkopirit utólagos oxidációi terméke. A sueccs- 
sioban legfiatalabb az Úrvölgyit aztán Azurit, Malachit, Pitticit (amorf vér
vörös, igen gyér) s végre Gipsz.

780 A. Arnimit. Tűs kéreg. Közel áll az Urvölgyithez, kivéve hogy Ca 
kevés van benne. — 2(Cu0H)..S04.Cu(0H)„ -f- H.,0 = 5Cu0.2S0...6H,0. — 
SOp 24*43, CuO 56*81, FeJ)„ Al\Oz 0*35, CaO 0*56, IIJ) 17*85 (Winkler). — 
Planitz, Zwickau mellett Éorcelláujaspison a kőszén régióban.

r

? 781. CIANOTRICH1T. Reztimhidrosulfdt. (Lettsomit, Kupfersammtorz.)
liombos. Finom hajdad egyének, fennött csoportot vagy bársonyos kérget képezve. 
Gyöngy fény; szmaltakék, néha átmenve égkékbe. Áttetsző. Optikailag kétten
gelyű, negatív. Disperzio q<v.
r.ri Tán 4CuO.Al2O3.SO3.8H5O. — CuO 46;5, ALOs 11*0, FeJK 1*1, H.O 23*0, 
o(/3 14*1, nemolvadó 2*3 (Moldova, Pkucy). Uj-Moldova. Félgömb pamat vagy 
bársonyos kéreg, Limonit vagy Rézszurokérc-féle anyagon, mely azonban maga 
is koho-tormény, és a régi górcckon fordul elő. Néha kevés Malachit 
Azurit kiséri. Cap Garonne (Dept. du Var, Franciaország). Utah. Arizona.

’

■<vagy
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7S2. SERPIERIT. Rézziuk bázos hidrosultatnak tartatik. Rombos. a : b : 
c = 0*S5S6 : 1 : 1*3637; apró táblás kristályok, néha finomrostu halmazok. Ké
keszöld; átlátszó. Opfc:—. Disperzio p>i\ erős. Laurium, Görögország hol a 
ziukbányában Smithsouittál lordul elő.

783. CASTANIT. Ferri/iidrosulfát. Monoklin; prizmaélszüg S2°. Rende
sen prizmás kristályok, tán ikrek; ritkán épek a lapok. Vaskos halmaz. 
Kein : 3. Töm: 2*1 IS. Üvegfény. Gesztenyebarna. Pora narancssárga.— Fo.,0.. 
2S0rSH.,0. — 31*32, Fej)., 34*45, Hj) 31-23 (Dakapsky). Vízben kövessé
olvad fel. de meleg HC1 savban könnyen. Légeu nem változik. Sierra Gorda, 
Chili. Copiapit és apró Barit kristályíyal.

Rubrit. Keverék lehet. (FeAlLMgCa hidrosulfát. Rio Loa, Chili.

784. COPIAPIT. Fen ihtárosulfát. (Misy, Golbeisouerz, Basisches scliwefel- 
saures Eisenoxid, Xanthosiderit részben). Monoklin, a : b : c = 0*47901: 1 : 
0*97510; = 7£2" 3' = 001 t\ 100. Hatszögii táblák vagy pikkelyek laza hal
maza; szemcsés vaskos; kéreg. ocPoo szerint jól hasad. Opt:—. Tengelysik 
LcoPco. Bx.i J_ooPoo. Kern : 2*5. Töm : 2*103. — 2Fe..0.l,5S0..,18H..0/ — 

Fejt, 26*1. JÍJ) 29*6, S()a 39*6, AU)a\% MjU2*6, CaO0*06, SiO., 1*3 (Copiapo,. 
Rosk). — Vízben felolvad; forralva vízzel bomlást szenved. A vaskéneg oxidá
ciójának terménye Harz (Goslar); Chili (Copiapo), és egyebütt. Lakó Co. 
Califoruia.

785. KNOXVILLIT. Cr F'c Al házas hidrosulfátja. Rombos? tán izomorf 
784. Copiapittal. Igen jól hasad oP, oszloposán és épátlósan jól. Zöldessárga. 
Pleocliroitos. Optikailag kéttengelyű. Formulája bonyolódott: 54R0.70R.j0o. 
165S03.540H..0, mi nincs messze ettől: 3R0.4R..0r9S0„.30H.,0.— »S0r3o*9U, 
CrJJ3 7*41, Ai'On 4*S4, Fe/)^ 15*30. i<W)3*Sl, M<fO 3*22, NiO 0*S3, Kft 17*60 
(100° fölött), TLO 9*30 (1Ő0 foknál), kőzetrész 1*73 = 100. Redington higany - 
bánya, Knoxville, Califoruia Rcdingtonittal.

Redingtonit. Chromliidrosulfát, rostos tömegben halaványveres színnel; 
részben fehér, selyem fénnyel, és csak a rostokra függélyesen nézve piros. Vaskos. 
Töm : 1*761. Extinkcio ferde (13—38°). Kettős fénytörés gyenge. Vízben fel
olvad. Hevítve zöld lesz, de nem veszti el minden vizét. — 9R0.8R..0..33S0.J. 
171H..0. — SCL 35*35, CrjL 7*51. Fej)* 0*19. FeO 4*58, MO 1*00, MÍV/O 1*85, 
li.,0 (Í00° fölött) 14*34, ffj?( 100° foknál) 27*09, kőzetrész 3*40 = 100*51. - 
Redington higanybánya, Knoxville, Califoruia, solfatárai hatás következménye 
Chromitra (Becker).

786. UTAHIT. FerrihidrosulfáUírzcnát. Romboederes. c = 1*1389; 0001/\ 
10ll = 52° 45'. Pikkelyes halmaz; a mikroskop alatt a pikkely hexagonos 
táblás kristálynak néz ki Romboederrel kombinálva. Narancssárga. Selyomfény. 
2Fe..0r3S03:4H..0. — S<>, 28-4-5, J'eJ>3h8-82, 11/) 9'35, As/)3 3’10. — Zárt 
csőben savas vizet ad és megveresedik. Szénen olvasztva fekete lesz, és meg
olvad kissé nehezen fekete mágueses salakká. Mint kéreg a Quarcon. Eurekn 
Hill bánya, Tintic distri^t, LJtah.

787. AMAR ANTIT. Fcrrih tárosulfát. Triklin. a : b : c = 0*70915 : 1 •*
0*57383; a — 95° 38' 15", ,?=90° 23' 43", y = 97° 13' 4". Karcsú oszlopos 
kristályok; de gyakrabban száras, lapos élű tömegek; olykor sugarosan rostos. 
Jól hasad az Oszlop zónájában két irányban. Kém : 2*5. Töm : 2*11. Narancs- 
veres, barnaveres. Karc citromsárga. Pleochroizmus nem erős; barnaveres, 
citromsárga. Opt: —. Extinkcio (010) lapon a főtengelyhez hajlik 16--17 »
hegyes /? szögben hátul. — Fe.,03.2S03.7H.,0.— jS,0;}35*58, jí/t’yO;,37*-6, Jl»0 2* 
(Frekzel). — A finom port hideg víz fokozatosan vegybontja, egy nemolvaao 
bázos sót képezvén. Ezíisttartalmu ólomérc telérböl Si>halorit, Chalkopni , 
Atakamit sat. társaságában Caracoles, Chili.
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Hokmaunit, kissé elváltozott Amarautit, Valparaiso.
Paposit, szintén igen közel áll az Amarantithoz. Kristályok, rostos hal

mazok. Sötétveres. 2Fe,0,.3SO;l.10H,0. — 8Y)32i*72, 7'E.<933Ü00. 7/a0 10-43. — 
Union bánya, Paposa, Atakama, vaskos Chalkanthitban.

Ferrihidrosulphátok. Mackintosh elemezett Chiliből többeket, melyek 
azonban nincsenek elegendöleg megismertetve arra, hogy külön fajoknak vál
hatnának be. Előfordulnak Copiapit és Amarantittal, és némelyik részben ennek 
elváltozási terméke lehet. — 80,4-1 *2-1, Fe/L4*1 *22, 11J) 17*51-.

788. FIBROFKRRJT. Ibrikül rostit fát. Monoklin? Hajlott leveles tömeg,
rostos szövettel a levelekkel ellenesen. ív : 2—2’ő. Rideg; egyes rostok kissé 
hajthatók. T: i*84. A rostok áttetszők; a levelek nemátlátszók. Selyemfényű a 
hol rostos, egvebütt fénytelen. Zöldesszürke belül, sárgás kívül. íze kissé savas 
és fanyar. — Feu0,.2S0,.10H,O. — TLO 35*9, 80,31*9 (Chili.
Field). F. e. mint~7S4. Copiapit” Chili Copiapo és Coquiinbittel. Franciaország 
Gard Pailliéres bányák. Colorado (Red Clilf, vasbánya).

789. RAIMONDIT. I 'asoxidhich osu(fát. Hexagonos, romboederes. Hat - 
oldalú táblák tompított báziséllel; pikkelyek. oP szerint igen jól hasad. Gyöngy - 
fényü. Mézsárga — okkersárga. Karca is okkersárga. Nem átlátszó. K : 3—3*25. 
Töm : 3*190—3*222. — 2Fe,.0a.3S0a.7H,0. — Fe2(L 46*5, 77,.0 174, 80, 36*0 
(Rübe). Vízben nem olvad fel. Ehrenfriedersdorf óubányában Kassiteriten mint 
pikkely. Bolívia.

Pastreit lehet hogy Raimondit. melyben a Fe része mint Limonit van 
jelen. Pailliéres, Dept. du Gard, hol Cerussit, Limonit, Culcit, Gipsz és Fibro- 
ferrittel fordul elő.

Apatelit Apró morzsolható gömbök. Yilágossárga. 4Fe.J0r6S0...3H;,0. — 
Hasonlít a 781*. Copiapithoz. Mcudon és Auteuil Agyagban.

790. KARPXIOSíi)ERIT. Ferrihidrnsiűját. Romboederes? Vesédcd tömeg; 
kéreg. Zsírfényü; szalmasárga. Karca sárgás. Tapintata sikamlós. K : 4—4*5. 
Töm : 2*49— 2*50. Optikailag egytengelyű, pozitív. Kettős fénytörése erős. — 
3Fe20:i.4S0a.10H,0. — 7<kaO:l49*2, JLO 18*3, 80,30-] (Pisáéi). Vízben nem, 
HC1 savban könnyen felolvad. Grönland. Saint-Léger, Mácon inellett Francia- 
ország.

791. ALUMINIT. Tiuihidrusulfdt. (Websterit, Hallit.) Monoklin. Veséded, 
íiuom pikkelyes, földes. Kéreg. Fénytelen. Fehér, szürkés. Nyelvhez kissé tapad. 
K: 1—2. T: 1 *06. — A1..0a,S03,9H..‘0. — H/„03 29*2, ÍLO 46 3, S03 23-3 (Halle, 
Stromeyeu). Vannak féleségek, melyek ezen kívül töbt kevesebb Al,,0a,H,,0-ot 
vagy Ca Na K-t tartalmaznak. — F. e. nem olvad meg, zsugorodik. Sósav fel
olvasztja. erespatak, Déva. Szilézia, (Obergrund). Csehország, Kuchelbad. 
Halle. Agyagban Sussex (Nowhaven); Franklion (Epernay); Halle.

Werthomanit. Vaskos, könnyen porrá dörzsölhető. Töm : 2-SO. Fehér. 
Al>J03.S0a.3H.,0. — Csak abban külömbözik az Aluniiuittól, hogy kevesebb 
vizet (19—2o'Vo) tartalmaz. Agyagban Peru.

Winebergit. Szintén közel áll. — 80, 15*01, .U.,0- 40*80, 7vO 2-60, 
MyO 0*78, II./) 40*21 = 100. Passau mellett Löwmühl; Bodenniais.

792. GLOCKERIT. Ferrih tárosul fát. (Vitriolokker, Pittizit.) Vaskos, 
csepköves (néha 2' hosszú), földes. Zsírfényü vagy fénytelen. Barna, okkersárga, 
barnásfekete, szurokfekote. sötétzöld. Karca okkersárga, barna. Nemátlátszó — 
kissé áttetsző. — 2Fe,.0a.S0a.6H,0. — 7<>,Oa(»3;8, ///; 18*4, S(L 13*5. ZnO 1*2, 
0/0 0-8. Kőzet 2-0 (Goslar vaskos, Jordán). Pirit vagy Markasit oxidációjának 
egyik terménye. Goslar Rammelsbergbánya. Norvégia Módúm.
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793. FELSÖBANV IT. Tinik iárosul fát. Rombos rendszerű; rombos táb
lácskák gömbös halmaza. oP szerint hasad. Áttetsző; két optikai tengelyű- 
Gyöngyfdnyü. Fehér. A gömböket szét leltet nyomni, tehát keménysége csekély. 
Kém: 1*5. Töm : 2*33. Üvegcsőben savas vizet ad. — F. e. nem olvad. — 
?A1«03>S03,10H20. — .17, 45*5, 77,037*2. SO, 16*4 (Hauku). (Aluminit-félo
ásvány.) — Kapuik, Felsőbánya, néha mint konkrecio Bariton. — liitka.

794. PÁR ALUMINIT. Tinikulrosulfát. Mint vaskos Aluminit. Fehér, 
sárgás. — 2A1..0.;>S0,,15H,0. — Alj, 36*o, ti fi 46*9, SO„ 15*5 (Halle, Dieck). 
Halle mellett mint 791. Aluminit. Bretagne Huelgoet.

Pissophanit (Garnsdoríit). Amorf, stalaktites, némileg szurokhoz hasonlít. 
Törékeny. K : 1*5. Töm : 1*93—1*9S. Üvegfény. Zöld több árnyalatban. Áttetsző. 
SO, 12*59, ALÓ, 35*23, Fej.,9*77. HJ 41*69, 0*72= 100. Vízben legnagyobb
részt nem oldódik fel, de IlCl savban könnyen. F. e. fekete lesz. Üvegcsőben 
hevítve alkalis vizet bocsát. Garnsdorf Saalleld mellett; Beichenbach Szászhon 
Timsópalán. Valószínűleg keverék.

795. CIPBUS1T. Ferrikiárusulfát. Hexagonos*? Mikroskopos kristályok 
halmaza hexagonos keresztmetszetekkel. Krétanemü. Ivem : 2. Töm : 1*7—1*8. 
Sárgás; pora kénsárga. — Tán 7Fe,0.,.A1..0ri.10SO;l.14H,0. — SO, 35*34-, 
Fej, 49*6S. Alj, 3*89, HJ 11*06 (Fultox). Vízben igen kevéssé olvad: savak
ban is csak maradékkal olvad fel. Ciprus sziget, hol Doleritben jelentékeny ért 
képez: Badioláriák kovahéja van benne nagy mennyiségben.

796. VOLTAIT. 1 asoxid uloxidk iár ősid fát. (Vastimsó, Pettkoit.) Sza
bályos, mint a Ivalinit. Zsírfényü, sötétolajzöld, zöldesfekete, barna vagy fekete; 
karca szürkészöld. Nemátlátszó. Ivem : 3*4*. Töm . 2*79. — 5R0.2R._,0r10S0... 
15H,0. — A FeO egy részét K vagy Na helyettesíti. — FeO 15*6, Feji, 12*9, 
77,015*3, K,0 3*6, Alj), 5*1, SO, 4S*U (Körmöc, Tschermak). (Ezen lélhelyről 
kezdetben tökéletlen elemzés alapján PetthoitnaJc neveztetett). Vízben nehezen 
olvad fel. Nápoly Pozzuoli a Solfatara talaján, mindig keverve Halótrichittál. 
Körmöc Vasvitriollal telér-kőzetben gyéren. Szomoluok, Harz Bammelsberg- 
bánya, Goslar mellett. Mádéni Zakh, Perzsia.

797. METAVOLTIN. Feni K Na kiárasul fát. Hexagonos. Apró hátoldala 
pikkelyek halmaza. Kém : 2*5. Töm : 2*53. Sárga. Dichroitos: <a sárga, í- zöld. 
5(K...Na...Fe)0.3Fe,0r>.12S0,.18H,0. — SO, 46*90, Fej), 21*20, FeO 2*92, 
KJ)9*87, Faj 4*65, UJ) 14*58 (Blaas). Vízben hidegen lassan és tökéletlenül 
olvad fel; melegítve az oldatból veres por válik ki. HC1 savban lassan olvad 
fel. Pirites Trachitban Voltaittal. Mádéni Zakh, Perzsia.

798. BOTRIOGEN. Yasnuumesiakidrosulját. Egyhajlásu. a:b:c=0*G5215 : 
1 : 0*5992; /?=62° 261/or = 001 )\ 100. ocP 119° 56'. Oszlopok uralkodnak, a 
kristályok aprók; rendesen veséded, fürtös. Hasad ooL* szerint. Törése kagylós, 
egyenetlen. K : 1—2*5. Lágy. T : 2*04—2*14. Áttetsző,; üvegfénvü. Sötét jácint
veres, okkersárga darabban is, a karc porában is. Ize gyengén összehúzó. 
Pleochroitos: rezgések |1 c narancsveres, J_c narancsszürke. — MgO.FeO.Fe,On. 
4S0n.18H,0. — Fej, 26*5, M«0 5*6, CaO 2*7, 77,0 30*9, S0336*5 (Berzelius 
és Gaiin). — F. e. duzzad s vizet bocsát, a maradék veressárga föld. Szénén 
izzítva mágneses lesz; szódával hepart ad. Száraz légen nem változik. Fonó- 
vízben része felolvad, más rész mint okker marad vissza. Svédhon Fahlun réz
bányában, a Gipszet vagy Piritet vonja be. Másodlagos képződmény, Epsonn 
is szokta kísérni. Madeni Zakh, Perzsia, itt benne Voltait miut zárvány van. 
Peru. Chili.

799. SIDEItONATBIT. Ferrindtrmhúliosulfdt. Rombos. Kristályos hal- 
szerkezettel; vékony szálkákra válik szét. Hasadás valószínűleg oi. 

Töm : 2*153. Narancssárga, szalmasárga. Opt: -p. — 2Na.,0.Fe.»tV 
. — 50,43-20, J'eJL’i 1-00, Na/) 15-59, H.fi 15-35, NaCl 1-üG, thldes

máz, rostos 
K : 2—2*5. 
4S0a.7H,0.
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vesz 3*20 (Kaimonoi). Vízben hidegen nem olvad fel, forró víz felbontja, kivál
tán Fc.,Oa. Savban felolvad. San Simonbánya, Iiuantajaya, Tarapaca, Chili. 
JJrusit Raspitó, Clieleken naphtaszigeten, Melanterit fedüje gyanánt.

.800. ALUNIT. Timkálihidrosulfát. (Timsókő, Alaunstein.) Romboederes; 
1-2520; 0001 /\ lOTl = 55° 19s/a'; li 80° 10', olt és több tompa R. Igen 

apró fényes kristályok; oE szerint elég jól hasad; szemcsés, tömött, földes. 
Rendesen Quarcit- vagy Felsittel áthatva.

K• 3-5—4'. Töm : 2*58—2*75. Üvegfény. Fehér színtelen; vereses, sárgás, 
szürke. Átlátszó — szélen áttetsző. Opt: 4-.

K,0.3Al,0,.4S0r6H,0. — Al/O*,371, KJJ 10*6, HJ) 12*6. 503 39*5 
(Muzsaly, Rammki.sbkug). — F. e. pattogzik, nem olvad. Szénen szódával hepárt 
(K„S) ad. Sósav keveset hat reá; de kénsavban felolvad. A lángot ibolyaszínre 
(K) festi.

•c —

Beregszász táján Muzsaly. Kovaszó, Déda; Avasság, Párád (Hosszúbérc); 
'Sárospatak (Cinegeheg}’); F.-Torjánál Büdöshegy; Róma (Tolfa); Frankhon 
(Pic de Sancy); Görög Archipelag. Mindenütt trachit-féle kőzetben. Egyesült 
Államok, Bosita Iíills, Custer Co. Colorado.

Általában timsó készítésére használják; e végből égetik, légen elmállni 
engedik, s kilúgozzák.

x I

801. JAROSIT. Fcrrikálihidrosulját. (Misy, Gelbeisenerz, Moronolit.) 
Romboederes; c = 1*2492 ; ()001/\10ll =55° 16', R 88° 58'; oR szerint hasad; 
rostos, szemcsés tömött. Néha gumós zárvány vagy kéreg. K : 2*5—3*5. Töm : 
3*15—3*26 a kristályodotté, 2*6—2*9 a gumósé. Kevéssé csillámló; fénytelen. 
•Okkersárga, szegíúbarna. Nemátlátszó. — K.,0,3Fe..0„.4S0„.6H..0. — FcJ)z 49*2. 
KnO 5*9, NaJ) 0*S, //./Ml *3, 50.31*7, AL03 1*2” (Spanyolország. Fkrbkr). — 
Néha Ca is.-— Csehország Luschitz Barnaszénben. Norvégia Módúm timkő- 
palában. Szászhon (Hauptmannsgiüu és Scliwarzenberg). New-York Monroe 
{Moronolit) Gnciszon. Marilaud. Mexikó. Arizona, Valturebánya, Quarcon. 
Spanyolhon, Barranco, Jaroso, Sierra Almagera, Limonitou.

Bartholomit. Fcrri Na hidrosul fát, nem tiszta anyagot elemeztek. Sárga 
•gömbök apró tűkből, mint Pirit el változási termék, 766. Mendozittal egvütt 
fordul elő. 50/8*66, FcJ).fiWA\. NaJ) 19*11, HJ) 6*S2.

Plagiocitrit. Monoklin vagy triklin. Mikroskopos kristályok. Töm : 1*881. 
C itromsárga. Átlátszó. íze fanyar. Tán (KNa).,0.2Fe0.2(AlFe).,0r6S0.,.27H.,0. 
50, 35-44, Alj)., 14*37, Ft\.Oz 7*95, FeO 1*61, NiO 0*97, CoO 0*oS, M<jO 1*19, 
CuO 0*43, NaJ) 4*0í, J\jO 4*23, Hj) 29*42. — Vízben könnyen olvad, az oldat 
hatása savas; forralva a Fo\,On elválik a SOn-tól. A levegőn elmállik, narancs'- 
sárga lesz. F. e. duzzad, megolvad saját kristályvizében s végre veresbarna 
szivacsos anyaggá változik át. Ez is a Pirit vegybomlásából ered. Baucrsberg 
Bischofshcim mellett (Rliön).

Klinophaeit. Mouoklin *? Mikroskopos kristályok. Prizmaszög 85° és 95°. 
Töm : 2*979. Feketészüld; üvegfényü. íze fanyar. Tán 4(KNa).,0.Fe0.(FeAl).,0;l. 
5S0r?.8H.,0. Levonva 7*88»;» higroskopos vizet, az elemzés 50/37*01, Fe*0-9*48, 
Al.,0* 4*00, 74-06*06, (NiCo)0 0*76, M!f0 1*88, CaO 0*77, NaJ) 6*35, A’/) 21*79. 
il,,0 14*72 =r 102*86. — Víz nehezen olvasztja fel; forralva FeaOs válik ki. 
Egyéb stílfátokkal Baucrsberg Bischofsheim mellett, mint Pirit elváltozási 
termék.

I

Klinokrocit, sáfránsárga mikroskopos kristályok. Monoklin *? Qualitativ 
•elemzés szerint A1 Fo Na K hidrosul fát; ugyanott mint az előbbi kettő. Közel 
áll a jobban megismertetett Klinopliaeithcz.

802. LÖWIG1T. Tiinkáii hidrosulfát. Nem kristályos tömeg, hasonló a 
vaskos Alunithoz. Fénye gyengo; lialavány szalmasárga. Kissé áttetsző. Törése 
kagylós. K : 3-4. T : 2*5S. — K..0.3A1..0;;4S0r9H„0. — ALÓ. 33*3, A10 10*1, 
Jl./) 18*3, 50a34*8, Si0.2 3*3 (Szilézia, Löwig). — líevés Mg Ca Ba Na Fe. Az
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Alunit mellett találtatik Muzsajou, Tolfán, valamint Felső-Sziléziában (Zabrze) 
a kőszénben s úgy néz ki, mint a litliographok kőve Solenhofenból. Sósavban 
felolvad. Vizét és kénsavát sokkal alacsonyabb hőfoknál veszíti el mint az Alunit; 
míg az égetés után az Alunit vízraent tim«mra, mit a víz kihúzhat, és timföldre 
esik szét, a Löwigit kénsavas kalira bomlik fel, mi a vízben felolvad, és aluinin- 
subsulfátra, mi visszamarad.

Ignatiewit, nem tiszta K A1 hidrosulfát. Gömb és veséded tömeg rostos 
szövettel. Fehér Homokban Déloroszország, Fkaterinoslav.

803. IVLTB1XGIT. Mesztiuihidrosuifát. Hexagonos. e — 0*94345; 0001/\ 
1011 — 47° 27 . Tus kristályok 0 mm. ritkán hosszabbak. ooP szerint jól hasad. 
K : 2—2*5. Töm :_1*75. Opt: egytengelyű, negatív. — 6Ca0.A1..0„.3SÓ;r33H.,0. 
CaO 27*2, AlJJ^ 7*7, Jlj) 45*8, S(^ lb'0. veszteség (SOa(?)2,n, Lkhmanx).— 
Laach kerület Mayen és Ettringen, Belienberg lávájának mészközárványai 
űrjeiben.

S04. QUETENIT (Fkenzel 1890;. I'errimat/nrsiahidiosu(fát. Monoklin 
vagy triklin V Vaskos, vagy határozatlan oszlopos kristályok bezárva Chalkan- 
ihitba. Elég jól hasad oszloposán. Ivem : 3. Töm : 2*08—2*14. Gyenge zsírfény. 
\ eresbarna. Áttetsző, nemátlátszó. Ize kissé fanvar.— MgO.Fe.,0. .3SO.,.13H.,Ö. 
NO, 37*37, FeJ\ 22*70. .1/r/O 5*92, //./> 34*01 = ‘l00. — Vízben Teíbomlík, FeJÖ:; 
válván ki. Salvadorbánya. Quetena, Chili, Chalkantittal.

805. ZINKALUMINIT (Bkrtraxij és Damour ISS1). Zn Al hidrosulfát. 
Apró kristályok ; igen vékony hexagonos táblák. Optikailag egytengelyű, negatív ; 
ebből van következtetve, hogy hexagonos, vagy lehetséges hogy rombos, körül
belül 00° prizmaélszöggel. Kern : 2*5—3. Töm : 2*20. Fehér vagy kékes.

2ZnS04.4Zn(OH).,.6Al(OH)o -f- 5H..0 vágj* 6Zn0.3Al>03.2S0,.18H..0. — 
S0312*94, ALOz 25*48, 'Zn0 34*09. CuÖ 1*85, H/> 25-04 ~ 100. — F. e. zárt 
csőben sok vizet ad; kissé alkalis. Co oldattal erős hevítésre zöldesszürke töme
get ad, mely helyenkint kék. Szénen Zn verődék. Légenysav felolvasztja, kivéve 
5—7% agyagot. Laurium Zinkbánya, Smithsonit és Serpierittel.

Enysit. Kékeszöld stalagmites kéreg. K:2—2*5. Töm : 1*95. Elemzése 
adott: SOnS*12, Alj)* 29*85. 0/010*91, CaO 1*35, N/a,3* 10, C'02 1*05, FLO 
[kénsav fölött 3 nap után) 14*04, 150° C 18*21, veres izzásnál 7*17, Cl.
\u..O nyom. — 100*10. St. Ágnes, Cornwall egy barlangban.

Lamprophanit. (Lamprophan.) Vékony hasadó levelek. K : 3. Töm : 3*07. 
Gyöngyfény. Fehér. — NO, 11*17, PhO 28*00, Mn07;cJQ, M(jO 5*20, CaO 24*65. 
Sa/flsJ) 14*02, H/) 8*35 = 99-35.— Csőben hevítve víz lengül fel. Szódával 
szénen Ólom íéraszemet és hepart ad. Savban nem olvad lel egészen. Lángban, 
Wermland, Svédhon.

806. JOHANN1T. Ura mézh tárosul fát. (Urán vitriol.) Egy hajlású. fi ~ 
85° 40'. ooP 111° és 69°. Alakjai hasonlítanak 299. Trona alakjaihoz. Apró

ooP szerint hasad; atűs hajdad kristályok, veséded. szőlöded halmazok. — 
törés kagylós. Üvegfény; smaragdzöld, néha almazöld; karca sárgászöld, reng 
áttetsző, néha nemátlátszó. Vízben felolvad; ize inkább keserű mint összehúzó.
Kem:2-2-r>. Töm : *19. — ÜOali7-l, CuOh-Q, H.,05'5, 80, 20-0, FeO 0-2. — 
Üvegcsőben hevítve először nem változik, magasabb hőfoknál vizet, bocsát el 
és kénessavat; a.maradék barna, végre fekete lesz. Szénen a kénessav eltávo
lodása után fekete salak képződik, melynek karca zöld. Vízben kévéssé oldodiK. 
Csehország Joachimsthal uránérceken. Szászország .Johanngeorgenstadt. Másod
lagos termény.

807. UBANOPILIT (Weisbach 1882). Bársonyos kéreg 711. Uraniniton 
vagy Csillámpalán. Lapos apró kristályok, tüalakúak, ferdén végződve. ExtmKCio- 
ferde (9°). 'főin : 3*75—3*97. Sárga. — CaUhSv0:iI.25Hv0 Ca0.8tJ0;;.2SU:r
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25H..0. —■ S033-18, U02 77*17, CaO 2-08, //./) 16*50, izz. v. 0*39 = 99*4*1 
(SchŰrzk). — Joachimsthal Csel)ország. Johanngeorgenstadt Szászhon.

Medjidit. (Smitii.) Calci uw urán Itidroxul fát. Vaskos, tökéletlen kristályos 
szerkezettel. K : 2*50. Uvegfény a törésen. Sötét borostyánköbarna. Átlátszó. 
Adrianapol, Törökország, 71J. Uraniniton, vele van Liebigit, vagy Gipsz. 
Joachimsthal uránércen Liebigit kíséretében.

A következők bizonytalan uránhidro sül fátok Joacbimsthalból, 
mint 711. Uraninit elváltozásának termékei.

Uranoclialcit. (Uraugrün, IIartmann.) Csomos kéreg, bársonyos dudorok, 
képezve tűs kristálvoktól. Fű — almazöld. Keni : 2—2*5. — SO*. 20*03, UO, 
0,0* 36*14-, FcO 0*14*, CuO 6*55, CaO 10*10, 77őO 27*16 = 100*12.

Zippeit (inállott Uranvitriol, Dauberit). Bázos kénsavas Urauoxid (Uran- 
blütlie). K : 3. Finom tűk. néha rózsaidoirm; szederjes kéreg. Kén — narancs
sárga, — SOn 13*06, £70,0/)., 67*86, 7v/A, 0*17, OVc00*61, 7720 15-23 = 90*84.

Voglianit. Bázos Uráusulfát. Lágy földes kéreg. Zöld. — SO~ 12*34, i O. 
UfOz 70*50, FeO 0*12, CViO 1*GG, 77*0 5*40 = 90*11.

Uraconit. (Uranokker.) Amorf, földes vagy pikkelves. Citrom — narancs- 
sárga. — SO^ lo-lG, UO,UJ)z 66*05, Fej). 0*86, CW0 2-G2, 77*0 20*06 = 99*76.

Telim'álok, Telíti ritek, Seleuilek. (808—811.)
808. MONTANIT. Bízniuthid róttál urát. Kéreg; kristályos szövet nem

vehető ki. Lágy, földes. Fénytelen — viaszfényü; sárgás — fehéres. — Bi.,0 . 
Te03.2H20. — 77.,O 5*9. TO,26*S, FrJ)fi ^ TbO 0*3 (Gknthi." —
Lángban vizet ad, valamint Bi és Te hatást mutat. Hígított sósavban felolvad. 
Montaua Highland mint kéreg a Tetradimiteu, melynek oxidációja következtében 
képződött. New Soutli Wales (az ide való pseudomorfának tekintetik l’irit után ).

809. EMMONSIT. (Hillkbrand.) Vashidrotcllnrid. Monoklin? leveles. 
K : 5. Sárgászöld. — rI'c(Se) 50*32, Fc 14*32. /7„0 3*2S. kevés Zn Ca. — F. e. 
zárt csőben megolvad sötétveres gömbbé, felül víz gyűl meg. és gyenge Se, de 
erősebb Se02 lengület képződik; alább TeO._, rakódik, mi színtelen csöppekké 
olvasztható, hírős savban könnyen felolvad. Arizona, Tombstone.

810. DURDENIT. Vasitidrótéilúrid. ,Apró szederjes halmazok. Zöldes- 
sárga, üvegfény, morzsolható. K : 2—2*5. Áttetsző — nemátlátszó. Csaknem 
hatás nélkül a polárfényre. — Fe.,(TeO..)3-f 4H.,0=Fe.J0n.3Te0.,.4H.,0, kevés Se. 
TeO,y47*20, Sc0.2 1*60, FeJ)^ 10*21, Hji 7*67, uemolvadó 25*30 — 90*60. — Fel
olvad HC1 savban. Honduras, F.l Plomo bányából, hol Quarckonglomerátbau 
terméstellurral együtt hintve fordul elő.

811. CHALCOMENJT. Rczhidroselcnid. Monoklin. , Apró kristályok, 
némely lapjai gyakran szintesen rovátkosak. Töm : 3*76.' Égkék, üvegfényü. 
Optikailag —. Tengelysik | és Bx<i || (010). Szöge kicsiny. Disperzio erős, gCv. 
CuSeO., -f- 2H.,0 = CuO,SeO.,2H..O, — 8H\.48* 12, CuO 35*40, HJ) 15*30=98*82. 
F. e. szénen megolvad fekete salakká Se füst fejlődés mellett, mi a lángot 
kékre festi. Phosphorsóban a küllángbau kék üveget ad; mi vérveressé válik 
a bellángbau ha ónt adunk hozzá. Savakban telolvad. Előfordul Ag Cu Pb kü
lönféle selenkljeivel vékony erekben Argentína (Cerro de Cachenta, Mendoza). 
Mesterségesen is készítette Friedel és Sara sin.

Molibdomenit. (H amseimül. Rombos, leveles pikkelyes. Hasad két irány
ban. Feliér, gyöngyfényü. Átlátszó — áttetsző. Opt : -K Tengelysik függélyes*a 
két hasadás találkozására; Bx<fJ_a jobb hasadásra. A Chalcomeuittel eevütt 
talál tátik.
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608 VI. OXIGENSÓK (2JO—S20).

Cobaltomenit. Cobalt^clnűd. A Molibdonicnit társaságában. Apró rózsa
színű monoklin kristályok, hasonlítanak az Erithrithez. Opt : —. Van ott ólom- 
selenid is, mi magasabb hőfoknál egészen elillan.

Kerstenit. Ólomxclcmd. Apró gömbök vagy fürtös halmazok. Hasadás 
egy irányban. K : 3—4. Kénsárga, üveg — zsírfény. Törékeny. Szénen fekete 
salakká lesz, Se szag fejlődéssel s végre fémszem marad vissza. Sb, Pb selenit- 
tel Malaehittal sat. Találkozik Thüriugiai erdőben (Fricdrichsglück bányában).

Onofrit. Hiffanyst'loiid. Földessárga por, keverve Kalomellel, Mexikó 
(S. Onofre). Kétes.

7. WOLFKAMÁTOK, MOLIBDÁTOK. (812-820).
812. WOLFKAMIT. Vasmaaqánwol/rámái. Monoklin, a : b : 

e = 0*83000 : 1 : 0*86781. /9 = 80'c 22'; coP J00° 37'; —V2P00
61° 54'; Pco 36° 6'. Egyike a 
közönségesebb összalaklatoknak 
023. ábra. 00 P (M), ooPi2 (6).
ooPco (/•), --- Vápoo (p), Poo (u),
—P (a), —2P2 (s), V2P00 (n).

A következő 624, 625, 626. 
álra nehány összalaklat a felsőbányái 
igen vékony kristályok után, melyek 
közül az /, r és .s- uj alakok (Krenner).

M : r= 140° IS' 
b = 157 28 

r : P ~ 1 IS Hl 
M : M = 100 37 
11 : u' = !)$ 16 

11 = 117 
P : u = 132 
u : M = 115

• 1A. r
t: h MWL r

\ 6■ r
5u
0/1

623.

Millkk.Kaumann. 
a 00P00 
b ooPoc 
1 coP1 3 vagy 00 P3 310 
v 4-5/xPoo 
s 4- V?Poo

100
010

502
403űz

r r
Ikerképződés gyakori s külö

nösen e két törvény szerint: a) iker- 
tengely a főtengely, az összcnövési 
lap az épátlós véglap; b) ikersík a 
-/3P00 egyik lapja, a két egyén főten
gelye egymáshoz 110° 54' szög alatt 
van hajolva. Gyakran vaskos, száras, 
héjas s nagyszemü halmazokban orő- 

rovátkos összetételű lapokkal. ^ 
Jól hasad ooPoc szerint. Tö- 

626. vékony. X : 5—5*5. Töm : 7*2—7*5.
Tökéletlen fémfény. Sötét szürke,

feketés. Nemátlátszó. Karca sötét veresesbarna. Néha hat gyengén mágnesre.
(Fe,Mn)WO,. — MnC> 14*8, FeO 9*4, WO:i 75 0 (Ziunwald, Schaffgotsch). 

A Mn és Fe felette változó arányban jönnek elő, néha az egyik, máskor a 
másik uralkodván. — Könnyen megolvad kristályos felületit mágneses golyóvá. 
Phosphorsóval tiszta gyöngyöt ad, mely veressárga melegen, de kihűlve halvá
nyabb lesz; a bellángban sötétveres. Szénen Ónnal, ha nincs nagyon telítve a 
gyöngy, kihűlve zöld színt vesz fel, a bellángban veres sárgára változik. Szórta- 
val Mn hatás. Király víz a wolframsavat sárga poralakban elválasztja. Kensa\, 
.sőt sósav, is yegybontja annyira, hogy az oldat Zinkkel erősen kék lesz, de o - 
eresztve a színt elveszti.

h\» !.
I2•c aa

\
I
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6097. WOLFRAMÁTOK, MOLIBDÁTOK (812-820).

Rendesen Ónérc kísérője, vagy anélkül Grauvacke erekben; Quarcban. 
Trachittelérben (Felsőbánya, Levesbánya). Csehország (Zinnwald, Schlaggen- 
•vvald); Szászhon (Froiborg, Ehrenfriedersdorf); Coruwall.

Pseudomorfa Sclieelit után.
813. HÜBNERIT. Maw/dwcolfrámát. Monoklin, igen közel álló mére

tekben a Wolfraniithoz. Oszlop élszög 105°, 00P00 szerint igen jól hasad, 
rendesen száras leveles vaskos. K : 5—5*5. Töm : 7*5. Gyémántlény a hasadáson, 
egyebütt zsírfény. Barnásvörös — barnásfekete. Karca sárgásbarna. Ncmatlátszó. 
Tör : egyenetlen. A coloradói Hübnerit extinkcioszöge 17Pleochroitos : c zöld, 
1) sárgásbarna; a szín azonban változik ugyanazon vékony lemezen is, való
színűleg a Fe tartalom szerint. Tengelysík és BxoJ_ooPoo; Bx«.8.f\c = 17° 
.391/a'. — MnWO,. — MnO 23*4, ÍÍTA, 7G*4 (Riotte és Hübxer).— Nehezebben 
olvad meg mint Wolframit. Ne vada, Mammoth 3—4' vastag agyagos érben, 
Sclieelit, Fluorit, Apatittal.

Ferberit. Vasicol/'rámát. Vaskos, szemcsés, némi nyomával a kristályo- 
dásnak. Egy irányban hasad. Gyenge üveg-, fém*, gyémántfény. Fekete, karca 
barnásfekete. Nemátlátszó. Ivem : 4—4*5. Töm: G*S01. — FeW04. — FcO 2G*6, 
TF0369*S, (Afn, 37//, Ca)0 3*0 (Rammelsberg). Szénen könnyen mágneses golyóvá 
olvad meg. Spanyolország déli része Sierra Almaguera Agyagpalában Quarccal.

SCHEELIT CSOPORT. Négyzetes.

814. SCHEELIT. Mészioolfvarnál. (Sclnvcrstein, Tungstein.) 
Négyzetes, piramisos liemiedriával. c= 1*5356; 001A101=56° 
552/s'. P (rj) 113° 52', olykor önállólag, máskor mint a 6**?7. ábrán 
még 2Poo (p) jön hozzá. (113. ábrán a Tritopiramis.
64. 1.) A kristályok többnyire aprók. Ikrek. Szálas szö
vettel veséded, szemcséssel vaskos. Elég jól hasad P, meg
szakadva Poo, oP szerint alig. Tör : egyenetlen. Hasad 
(111) szerint elég jól, (101) szerint csak megszakadva. Tö
rökéig. K : 4*5—5. Töm ; 5*9—6*1. Üveg-, gyémántfény:
Fehér; sárgás, barnás; néha csaknem narancssárga.

i

1

027.
Egy optikai tengelyű, pozitiv, de gyakran elváló kereszttel*

CaW04. — CaO 19*0, íí’O., 7S*0, SiO<.2*0 (Brandks és Buchholz). — A W 
részét többször helyettesíti Mo; azonkívül van néha Fe, Mn A1 Mg Su Cu Ce 
Bi La. — Légenysav vagy sósav W03 sárga port választ ki, mely ammouban 
felolvad. — F. e. csak szélein olvad meg.

Kristályos kőzetekben, különösen Quarcban: Topáz-, Fluorit-, Apátit-, 
Molibdeu-, Wolfram- és Onórccel; Gueiszban Pirittel; Csehország (Schlaggen- 
wald, Zinmvald); Harz *, Szászhon ; Észak-Amerika (Connecticut). Oravica 
szemcsés Mészbon apró fényes kristályokban, melyek a Calcit anyag eltávolítása 
után savval, visszamaradnak.

Pseudomorfia: AVolframitra változik át. Ehrenfriedersdorfon Kaolinit 
ismeretes Sclieelit alakjában.

815. CUPROTUNGSTIT. (Cuprosolieelit). Meszrczicol  iramát. Kristályosán 
szemcsés; kéreg. Egy irányban hasadás vehető ki. K : 4*5—5. Erős üvegfény. 
Pisztác —- hagymazöld. Karca zöldesszürke. A Cuproschcclit vele társulva for
dulván elő, szintén sötétzöld, melybe olykor sárga is vegyül, fénye üveges va^v 
gyantás; szövete tökéletlenül lemezes. — CuWO. vagv (Ca Cu)WO.. — GViO 10*9 
G'mO G-7, 79*6, FcO 0*3, H%0 1*4 (Withnky). — Zárt üvegcsőben hevítve
megfeketedik s vizet ad. Lángbau csak a széleken olvad meg. Sósav könnyen 
felolvasztja, a AVOa kiválván.

■
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610 VI. OXIGENSÓK (270—S20).

A Cuprotuugstit rézbányában fordul elő (Llaiuuco) Santiago mellett 
Chiliben s ugyanott Cuproscheclit is találtatik. Az eredeti Cuprosclíeelit lelő- 
helye La Pár, Alsó California, hol veres metamorf kőzetben van fekete Túr
nia 1 in társaságában,

Slö. POWELLIT. Calciummolibdát. Négyzetes, c = 1 *ö-l-1-5; 001/^101 = 
f/S;. Apró Piramisok. Nem hasad biztosan. Törékeny. K : 3*5. Töm : 4*526. 

Sárgászöld. Zsirfényü. Kissé áttetsző. Lényegesen CaMoÖ,, de van benne W is. 
MoOa5S*5S, IF03 10-20, 0(025-55. >70,3*25, .l/>/00*lö, iv20,1 -05 = 99-47. — 
F. e. megolvad szürke tömeggé. HC1 és légenysav felbontják. Idaho (Poacock 
lode), vele együtt találtatik ezüsttartalmu Bornit és sötétbarna Gránát.

Sí 7. STOLTZIT. Olomicol/rámát. (Scheeletin. Wolt'ramólomérc, Wollram- 
bleierz, Scheelbleispath, Scheelsaures JrJlei.) Négyzetes, néha piramisos hemie- 
driával. c = 1-5667 ;; 001 /\ 101 =57° 27'. Alakok 2P. P 13P 25', ooP. Egyes- 
kristályok hegyes piramisos küllemmel, vagy bimbó-idomú csoportok. Bőszül 
hasad oP irányban. K : 2*75—3,; lágy. Töm : 7*87—S*13. Zsírfény. Zöld, sárgás, 
barna, veres. Karca színtelen. Áttetsző.

PbWOv — PÓ04S-2, TF0351*7, Ca Fc Mn (Zinnwald, Lampadius). — 
Lángban pattog, könnyen megolvad kristályos fémes gyöngygyé. Szódával szé
nen Pb szem. Phosphorsóval a külláugban színtelen üveg, mely a bellángban 
kihűlve kék lesz. Légenysav felbontja, sárga wolfrámsav maradván vissza 
(308. 1.). — Csehország (Zinnwald: Quarc és Csillámmal); Karinthia (Blciberg: 
Molibdenittel); Chili. Southampton Massachusctts.

SIS. WULFENIT. ('ílommolibdát. (Sárgaólomérc, Gelbbloierz, Bleigelb, 
Bleimolibdat, Molybdanbleispath.)

Négyzetes, néha feles. c= 1*57710; 001 f\ 101 = 57° 37'. Alakok oP. 
VsP, P 131° 48', ooP, 1 2P00, Poo. (114. ábra Tritoprizmával). Táblás vagy 
hegyes kristályok, többnyire csoportosan. Szemcsés. Meglehetősen hasad P irány
ban. Keni : 2*75—3. Töm : G*7—7*0. ,Zsír-, gyémántfény. Sárga, narancsszínű; 
zöldes, szürkés, barna. Karca fehér. Áttetsző. Opt: —; w = 2*402; s = 2*304.

PbMoOt a veresesben kevés Cr03. — PbO 59*0, MoOz 40*5 (Karinthia, 
Göbel). Kevés Ca ( u Fe A1 V. — F. e. erősen pattogzik, megolvad s ólomsze
met hagy vissza, líoraxxal a küllángban színtelen üveg, mely a bellángban 
nemátlátszó fekete vagy szennyeszöld lesz fekete pettyekkel. Plíosphorsóban a 
küllángban sárgászöld üveg. mely a bellángban sötétzölddé változik át. Sósav 
feloldja (kivéve PbCL), az oldat Ónnal keverve kék lesz, és föleresztve vízzel 
a színt nem veszti el (307. 1.).

Mészkőben egyéb ólomércekkel. Rézbánya, Szászka, Ruszkabáuya; Mol- 
dova; Karinthia (Windisch-Kappel. Bleiberg); Ausztria (Annaberg); Csehország 
(Przibram); Szászország (Johanngeorgenstadt); E.-Amerika Mass.; N.-York ; 
Névada (Comstock lode); Arizona; California.

1*270. Nem jói819. BEINIT. Vámolj ram át. Négyzetes Piramisok, c = 
hasad Prizma (110) irányban. K : 4. Töm : 6*040. Feketésbarna; félfémfenyü. 
Nemátlátszó, kivéve vékony széleken. FeW04, kevés Ca Mg. Japán, Kimbosan, 
hol nagy Quarc kristályokkal együtt találtatik. Lehet hogy pseudomorfa Schoe- 
lit után.

Paterait, fekete vaskos, de nem tiszta anyagú ásvány, melyet Kobalt- 
mali belátnak tartanak. Joachimstlial (Csehország) uránércekkel fordul elő.

Eosit. ólont vanadoniolibdátnak tartatik. Skotia (Leadhills).
Achrematit, kristályos halmaz. — 3(3Pb,.As20H.PbCl,).4(Pb,Mo0rJ. 

Mexikó, Guanaceré bányában, Limonittal keverve".
820. BELONESIT. Maynesiummolibdát. Négyzetes. c = 0*60054; 001 A 

101 =33° 2G3/*'. Tűs kristályok. Fehér, átlátszó. MoO^ 78-3, MtjO 21*7--100. 
Valami régi kőzet töredékéről, mely a Vezúv 1872 lávájában zárványt képez. 
Szögekre nézve közel áll a Rutil csoport ásványaihoz. (SoACcni).
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VII. ORGÁNOS SAVAK SÓI. (821—824.)

Oxalátok. Mellátok.

Oxidálok. (821—823.)

I821. WHEWELLIT. Mészoxalát. (Oxalocalcit.) Egyhajlásu. a : b : c = 
0*869(5 : 1 : 1*3695; ,9=72° 4*1 ‘V =001A100 (Miller). Igen apró kristályok, 
többnyire ikrek. Több irányban hasad, törése kagylós. Igen Törékeny. K : 2*5. 
Töm : 1*8. Átlátszó — nemátlátszó. Üvegféuy gyémánt fény be hajolva. Színtelen; 
karca fehér. — Ca0,C203+H._.0. — CaO 38*3, H.,0 12*3, C203 *19*4. — Igen apró 
Calcit-kristályokon vette észre Brooke, melyek lelhelyeül némelyek Magyar- 
országot tartják. Nagyobb kristályokban fordul elő Drezda mellett (Burgk) 
koszén repedésében ; Szászhon (Zwickau) Szénben Barnapát- és Chalkopirittel.

822. OXAMMIT. Ammonoxalát. (Guanapite.) Apró rombos Oszlopokban 
ritkáu, rendesen lapos szemekben és mint por. Selyemfényű. Sárgásfehér. 
Áttetsző. Szagtalan. (NH4)3C„04 + 2H,0. — C\,04 53*30, NHÁ 21*95, HJ) 24*75. 
Mascagnittál (melyhez hasonlít) együtt táláltatik guanóban, Guanape szigetek. Peru.

823. HUMBOLDTÉN. Vashidroxalát. (Oxalit, Eisen-Resiu.) Hajdad, szőlő -
ded, lemezes vagy földes; szövete rostos vagy tömött. K : 2. Töm : 2*13—2*4S9. 
2(Fe0,C..0:í)4-3H;.0. — FcO 4*1*1, i2*4*, veszteség 16*3.— Zárt üvegcsőben
hevítve vizet ad,"megfeketedik és mágneses lesz. Szénen hevítve előbb fekete, 
aztán veres; gyöngyökkel Fe hatás. — Barnaszén közt Csehországban (Kolo- 
soruk); Hessiában (Gross-Almerod). Canada Kettle Point fekete palákon mint 
lágy földes kénsárga kéreg.

Nátriumammoniumoxalát ásványról tesz említést Lacroix a perui guanó
ban. Csillámos pikkelyeket képez. Kristályzata valószínűleg rombos. Opt: —. 
Bx_L a hasadáslapra. 2E = 15°; disperzio q<Cv.

Mellál. (824.)
824. MELLIT. (Honigstein, Mellűit.) Négyzetes; c=0*74*62S; 001 A 101 = 

36° 44' (Daubkr). P, oP, Poo, ooPoo. Kristályok többnyire egyesek, ritkán 
csoportosak; néha szemcsésen vaskos. Tör : kagylós. K : 2—2*5; kissé,faragható. 
Töm : 1*55—1*65. Zsír-, üvegfény. Mézsárga, barna, ritkán fehér. Átlátszó — 
áttetsző. Opt : —; olykor kéttengelyű anomáliát mutat.

AiiCr,0l2+18H20. — (0403) 4*0*3, A1.203 14*3, H.,0 45*4*. — Gyertyalángban 
fehér lesz, cfe nem fog tüzet. Légenysavban felolvad. Forró víz elbontja. Üveg
csőben hevítve vizet ad. — Barnaszén közt, Csehország (Luschitz); Morva
ország (Walchow); Thüringia (Arteu); Oroszország Gouv. Tula Bogorodizk 
kerület, Malervka barnaszénben bennőve. Nortsinsk túl a Baikal tavon.

Használják mellitsav előállítására.
Pigotit. Aluminiumsesquioxul vegye valami orgáuos savval, melynek 

<mudescous acid» nevet ad Johnston. 4Ál203.C12H1008-{-27H.,0. Grániton kép
ződik a uövéuyélet közreműködésével. Cormvall.

Vas orgános sók. Jelenlétüket már Bkrzelius említi lápokban, de köze
lebb tanulmányozva nincsenek.

*.
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VIII. HIDROCARBON VEGYEK.

Két alosztályt képeznek: 1. A valódi 11 idrocarbonvegyek, 2. az oxigeues 
hirdrocarbouvegyek. Függelékül ide csatoltatnak az igen bonyolult összetétetü 
Petroleum, valamint a Bitumen, Aspbalt és a Kőszenek.

Kevés kivétellel a liidroearbou vegyek nem egyöntetű anyagok, hanem 
keverékek, melyeket oldószerrel, vagy megszakított destillálással egymástól két 
Ví*e>y# többféle testre szétválaszthatni. Szorosan tel iát nem ásvány fajok, azért 
fajszámmal sincsenek ellátva; elhagyni azonban azért nem lehet, mert az ásvá
nyok módjára fordulnak elő a természetben.

1. Valódi hidrocarbonvegi/el:.
Főleg a Paraffin sorozat Cn Haw+a tagjai.

Scheererit. (Naphthaline résiueuse prismatique.) Egyliajlásu. Többnyire 
vékony romboid vagy liexagontáblák; tűs; laza szemek és levelek. Lágy. 
T : 1—1*2. Gyöngy- vagy gyantaféuyü; gyengén csillámló. Fehéres, szürke, 
sárga, zöld, vereses. Áttetsző, sőt átlátszó is. Törékeny. Sem ize, sem szaga, 
sem zsíros tapintata. Könnyen felolvad alkohol- és étherbeu. Megolvad 
C-uál, és akkor zsíros olajhoz hasonlít, mely a papírba is behat; a folt azonban 
hevítéssel eltávolítható. Kihűlve tűkben kristályotok. Páritaui lehet a nélkül, 
hogy felbomlanék. Fon^pontja közel 100° C. Kénsav és légenysav is felolvasztja, 
de nem az alkálik. Könnyen meggyül és elég maradék nélkül, füstöt bőven 
de illatot gyengén bocsátván.

6'73, H 24- tökéletlen elemzés után (Prinsep), mi közel a mocsárlég 
összetétele (C 75, H. 25 j, tehát annak polimerje lehet. Svájc St. Gallon mellett 
Uznacli harmadkon barnaszéu-tclepbeu Fichtelit és Könlittol. A szénben fel
ismerhető a Pinus silvestris, valamint más mostkori fenyő és nyírfa.

Hatchettit. (Hatchetin, Adipocerit). Kristályos és amorf lemezek. A kristá
lyos lemez néha optikailag kéttengelyű és -f-; kevésbbé tiszta tengelyképet ad 
az Ozokerit, de az is és szintén rombosuak vehető úgy mint a Hatchetit. 
(Césabo). Hasonló viaszhoz vagy spermacetihez. Töm : 0*91 G. Légen sokára fekete 
lesz, és átlátszóságát elveszti. Tapintata zsíros. Szaga nincs. Megolvad 4-0° C foknál.

C85*9, II 14-*6. Igen keveset olvad fel forró alkoholban, és kiválik a 
kihűlés alatt. Kevés olvad fel hideg étherbeu is, több a melegben ; kihűlve ebből 
rostos oszlopokban válik ki. Ismételve forralva étherrel kevés oldhatlau rész 
marad vissza, keverve széndarabkákkal, mi a példány megfeketedett felületé
ből kerül oda. Erős kénsavval forralva felbomlik és megszeuül; forró légenysav 
látszólag nem változtatja. — Glamorganshire (széutelepben vasérccel); Morva
ország (Rossitz) Spherosiderit erében, Calcitou mint finom kéreg.

Paraffin. Termés Paraffint (mint Hatchetithez hasonló anyagot) talált 
Silvestri Siciliában Paterno mellett bazaltos láva űrjeiben. Sárgás fehér viasz- 
nemű, átlátszó, kristályos lemez alakjában.

Chrwnatit. (Ozokerit, Hatchettin.) Vajféle vagy félfolyadék. Töm :< 1. 
Zsírselyerafényü; zöldes, viaszsárga. Kissé áttetsző. íze niucs. Alacsony hoío'- 
nál olvad meg olajjá, mely áteresztett fényben sötétvores, és a visszavertbcn 
almazöld. . . ,

078*5, H 19*1, O 2*2. Az O mint víz levonva megfelel C,.H0, tehat a 
mocsárlég polimerje lehet (Fleck). Lánggal ég, szag nélkül. Szászhou >» cttm 
a kőszénképlet agyagos Homokkövében Calcit és Quarc kristályok űrjében.
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Ozokerit. (Erdwachs, Chrisinatin; termés Paraffin löszben.) Amorf, olykor 
rostos. Fő törése kagylós; kereszt törése szálkás. Spermacet-vagy viaszhoz hasonlít. 
K : 1—1*5. Töm : 085—0*90. Eánézve zöldes, barnás; átnézve barnás, veres. 
Kellemes szaga van. Megolvad 56—63° C foknál tiszta olajos folyadékka. Ter
pentinben könnyen, alkohol és étkeiben nehezen olvad fel.

C48*4, 7/13*6 (Slanik, Schröiter). Erdélyben Osdola (Nagy Sándor-hegy 
keleti lejtjén); Moldova (Slanik, Homokkőben, szén és só közelében nagy 
mennyiségben); Kománia; Ausztria (Gresten); Galícia (Boryslaw, Tmscawitz, 
Stebnik); Auglia (Urpeth, széntclepben); Utak.

Woehler találta először a Kubai meteorkőben az orgános vegyliletet, 
mely összetételre nézve az Ozokerithez vágj’ Scheererithez közel áll, és a mely 
Kobaltnak neveztetik. Meunier ugyanazt észlelte.

Zietrisiidt. Külleme mint Ozokerité. Keménysége mint a viaszé, vagy 
kissé nagyobb. T : 0*9. Barna. Megolvad 90° C foknál. Etherben nem olvad fel. 
C4S*G, 77 15*3. Moldva Zietrisika és Slanik, nagy mennyiségben.

Urpcthit mint lágy faggyú. T : 0*SS5. Sárgásbarna, barna. Fog az ujjon 
és papíron. Olvad 39° C-nál. Könnyen felolvad hideg étherben; az oldat 
áteresztett fénynél barna, visszavennél fényes opálosodó. — C S5*8. 7714*1. 
Urpeth kőszénbánya Ozokeritjében vagy 4/b részt képez; s ettől hideg étkei* által 
választatik el. A széntelep vetődésénél űrökben, de Homokkőben is előfordul.

Baikennit. Süni kátrány 15°-nál, és egy kristályos szemcsés üledék 
mézsárga nyúlós folyadékban 10°-nál. Barna. Áttetsző. Szaga balzsamos. Ize 
mint a fakátrányé. Egészen felolvad alkohol- vagy étherben. Az alkoholos 
oldat tejszínü lesz, ha vizet öntünk hozzá. Elemezve nincs.

Neft-Gil. (Naphthadil.) Igeu gyakori a Kaspi tó Tscheleken nevű uaphtha 
vidékén. Keverék, de legnagyobbrészt látszólag Zietrisikit. Töm : 0*956. Barna. 
Megolvad 75° C. Hermánk szerint 6Gu/o viasz-nemű alkoholban nem olvadó 
anyag. J8% egy másik alkoholban felolvadó és végre 13*3u/o gyantaféle van 
benne. Étherben nagy része nem olvad fel és ez lehet Zietrisikit.

Piropimt, Kenngott szerint egy földes morzsolható szenes anyag, mely
nek szíue barna, fénye nincs. Töm : 0*493—0*522. — Halle mellett Weisseufels 
a Barnaszénben 6—9" réteget képez. Keverék, de kellőleg vizsgálva nincs. Ilyen 
szeneket Németországban gyakran Wachskohle vagy Paraffin szénnek neveznek.

Helenit (Fossil Kautscliuk). Lemezes viasz, hasonló az Ozokerithez. Rugós 
mint a Kautsuk. Töm : 0*915. Világos — szennyes sárga. Felolvad ehloro- 
form- és carbondisulfidban, de nem a 94*Vo alkoholban. C85*13, 7715*70. 
Galícia, a petróleum-vidéken a Ilelena aknában.

i

.
1

Fichtelit. (Tekoretin.) Egyliajlásu. C = 53° ; ocP = 83° (mesterséges 
kristályok után). Apró kristályok, vékony levelek az épátló irányában nyújtva; 
kéreg és lep. K : 1. Áttetsző, gyöngyfényü, fehér. Megolvad 46° C-nál. Párítható 
vegybomlás nélkül. Etherben felolvad; alkoholban kevésbbé. — CrHK (*?). — 
(.'87*9, 77 10*7 (Rcdwitz, Bromeis). — Kénsavanliidrid felbontja, valamint forró 
füstölgő légenysav is; hideg légenysavban felolvad. E.-Bajorhon Fichtelgebirge 
Redwitz egy turfatelep bitumenes fenyőtörzseiben, az évgyűrűk között-, (mi rész
ben azonos a raostkori Pinux silvcstrissei). Dánia Holtegard turfatelep fenyő- 
törzseiben (Tekoretin).

Hartit. (Branchit.) Egy- vagy liáromhajlásu. Alakra, fényre, színre és 
reakciókra nézve hasonlít a Fichlelithez. Megolvad 74° C-nál; kihűléskor azon
nal megmerevedik. Erős füsttel ég. Etherben igen könnyen, alkoholban nehe
zebben olvad fel. — CflHn. — C'87*5, 77 1 2*1. — Barnaszén hasadékaiban. 
Ausztria (Oberhart) ; Stájerhon (Köfiacli mellett Kosenthal, Oberdorf mellett 
Voitsborg); Kariuthia (Praevali). Más faj fenyőből való mint a Fichtelit «Peuce 
acerosa* Unger.

;

i

i

;
!
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Branchit közel áll a Hartithoz. Toscana. Monté Vaso Calcedonnal és 
Vaskéneggel vékony ereket képez barnaszénben. Tör : egyenetlen. Töm : 1*044. 
Átlátszó. Tapintata zsíros. Megolvad (50° R-nél és sárga lesz. Gyúlékony. Füsttel 
és gyenge szaggal cdillan maradék nélkül. Alkoholban felolvad és vékony leve
lekben kristályodik belőle; illő olajok is felolvasztják.

Kristály csoportban. Nem hasad. Jéghez hasonlít, de kissé sárgás. 
Szaga, íze nincs. Törékeny, könnyű porrá zúzni. Vízben nem olvad ; alkohol
ban keveset, étherbeu és carbondisnlfidban igen könnyen olvad. Az étheres oldal
ból a Dinit nagy kristályokban válik ki. Megolvad a kéz melegétől; párítliató 
változás nélkül. Megolvasztva sárgás olajnak néz ki; kihűlve átlátszó nagy kris
tályokban merevedik meg. Toskana Lignit telepben találta Dini.

Lcölit. Amorf. Tör : kagylós. K : 1. Töm : 1*00S. Zsírfény. Jácintveres. 
Karca sárga. Az ujjak közt szétdörzsölve kellemes szagot áraszt. 7G° C meg- 
lágyúl. 100° C még nyúlós. Barnaszénben. Ausztria (Obcrhart). Hasonlít Hartit
hoz, de eltér az olvadási pontra nézve.

ya palit sárga bitumenes anyag, csirizhez hasonló. Sötét veresbarna, zöld 
íluorescenciával, mi azonban megszűnik ha a légnek volt kitéve; áteső fényben 
gránát piros. Törékeny, de kis melegnél idomítható. Nem rugós. K : 2. Kezd 
olvadni 42°, folyóvá lesz 4S°-nál. forr 300° fölött, és 130°-nál nehéz színtelen 
olaj megy át aromás szaggal. — CrH4.— C49*84, H10-17. — California 
higauybányában (Popé valley).

Könlit. (Könleinit.) Levelek és szemek; amorf, cseppköves. Lágy. T : 0*8. 
Veresbarua. sárga. Megolvad 114° C-nál párítliató 200° C-nál; de egyszersmind 
fel is bomlik, barna anyag maradván vissza. Igen könnyen felolvad hideg és 
meleg alkoholban, de még könnyebben étherbeu. amelyből viaszküllemü levelek
ben kristályodik. — 3(CeH,.). — C 92*4, J-J 7*5 (Kkaus). — Uznach (Svájc) Barna
szénben Scheererittel együtt. Bajorhon Redwitz szintén lelőhelye, de az itteni 
egy kissé különbözik tőle, ez Fichtelittel egjűitt találtatik. Dániában (Holtegard) 
Jrhilloretin név alatt leírt gyanta szintén ide tartozik.

Saphthalin. Rombos táblákban 122° és 7S° szöggel, a hegyes szögek 
tompítva lévén, hexagonos táblákban. Fejér, erősen fénylő. Töm : 1*1, 18° C 
és 0*9 79*2C' C és ezen hőfoknál meg is olvad. Forrpoutja 21S° C. Könnyen 
felolvad alkohol, éther. terpentinolaj és zsírolajokban sat. — C10Hfi. — 093*7.

G*2. — Gyéren találni a Rangoon kátrányban; de könnyen kapható mester
ségesen, ha petróleum, szénnaplitha, illóolajok veres izzásu csövön vezettetnek 
keresztül.

Dinit.

2. Oxiyeiie* hidrocarbonok.
Succinit. (Borostyánkő, Bernsteiu, Amber.) Amorf. Dombom kopott 

darabok, melyek középnagysága alig ökölnyi. — Tör : kagylós.
Ivem : 2—2*5 ; kissé rideg. Töm : 1 *050—J *096. Zsírféuy. Sárga, 

barnás, fehéres, olykor habos. Néha rovarokat, növényrészeket vagy légbuboré
kokat látni benne. Karca fehér. Átlátszó — áttetsző. Némelyik fiuoreskál. Dör
zsölve kellemes szaga van és erősen negatív elektromos lesz. Optikailag anizotrop, 
élénk interferencia színeket mutat polárfényben.

CjuHmO. — 078*9, Ii 10*5, 010*5. — Olvad 287° C-nál, és megolvadva 
folyékony mint az olaj. Elégésnél víz, kozmás olaj és succinilsav illan el. Me
legített alkohol csak nehezen olvasztja fel. Nem egyöntetű anyag; áll egy 
szagu olajból, egy az alkoholban könnyen olvadó, egy másik nehezen olvadó, 
és egy az alkoholban nemolvadó (ebből 90<>u-nél több) gyantából meg succinil- 
savból (Berzklius). , .

A borostyánkő egy ősvilági fenyőfa (Pinws succinifcr) gyántája, es csaK- 
minden vidék barnaszéntelepében van. Legtöbb jön Poroszhonból (Balti

vereses.

nem
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>.tenger partjairól) ; egyéb lclliclyoi: Szepesség (Magúra hegység) Leclmic 
mellett kárpáti Homokkőben; Vágyóé (Vágvölgy) Barnaszénben; Erdélyben 
Bekitto Glimbuake barnaszén-telepben. Morvaország (Boskowitz); Galícia (Lem- 
berg); Anglia; Amerika; Kis-Azsia. Siciliában Catania közelében igen szép 
szintiek találtatnak s ezek némelyikén fluorescencia tüneménye is észlelhető. 
Nyugati Oroszország.

A világtárlatban Bécsbeu (1873.) nagy példányok voltak kiállítva: egy 
fejnagyságu (5l/a font ára 500 tallér), egy másik valamivel nagyobb (GOO tallér;; 
a legnagyobb ismert példány Berlinben van (15 font). A porosz borostyánkő 
részvénytársaság termelése JS71-ben 950 mázsa volt; értéke 320,000 tallér. 
A keleti tengerparton gyűjtötték részint gözkotrógép, részint búvár-készülék, 
részint merítés, részint ásás és szedés által.

Használják csekélyebb becsű ékszernek, szivarszopókának, továbbá firnisz 
és succinilsav előállítására. Mesterségesen utánozzák és így öntött tárgyakat is 
állítanak elő borostyánkőből.

Succinellit. Succinilsav. Rombos. K : 1. Töm: 1*55. Üvegfény; szinteleu 
vagy fehér; illatos szagu. Vízben felolvad. — C;H.04.— C40*7. H5*1, 0 51*2. 
Megvan a borostyánkőben 2'Aj— 0"/o-et tesz ki benne és párítás által elválaszt
ható. Kihúzhatni a borostyánkőből vízzel, étherrel vagy alkálikkal is, mi által 
világos, bog}* már készen foglaltatik benne.

1
i

Retinit. (Succinit részben.) Általános név különösen a barnaszén-telepek
ben előforduló gyantákra, ha azok a Succinithez hasonlítanak, de succiuilsavat 
nem vágj* csak keveset tartalmaznak. Gyüuévnek célszerű, minthogy az ide 
számítottak között kettő sincs, mely mindenben egyeznek, a nevek végtelen 
szaporítása pedig, minthogy az önállóság nem deríthető ki. nem kívánatos.

aj Retinit. Halle. 91 rész felolvad absolut alkoholban, 9 visszamarad; 
•ez utóbbi étherben sem olvad; de alkáliban mind a kettő felolvad.

kJ Retinit, Walchow Lignitből; Walcliowit-nak nevezve külön említtetik.
c) Egy gyanta Csehországból szén homokkőből (Skuc) sötét mézsárga, 

kemény. Töm : 1*092. Alkoholban lassan olvad, benzin és chloroformbau gyor
sabban. Megolvad kemény tömeggé és kevés succiuilsavat ad.

d) Lebanonról gyanta ad kevés succiuil és hangyasavat. Alkoholban csak 
olvad fel. C'74*S, H 12*3, 0 12*9.

c) Japáni borostyánkő G'S3*4$. 7/10*4-5, 0 6*12.
f) Gyanta Grönlandból C73*4-7, // 10*20, 016*33. — Kevés succinil-

savat ad.
Külön nevet kaptak a következők:
Gcdanit. Banzig, a Balti tenger partján Succinittcl, melyhez hasonlít; 

külömbség hogy nem tartalmaz succinilsavat, és kevesebb benne az 0.
Glessit. Danzig, a Balti tenger partjain Succinit és Gedanittal; ez sem 

tartalmaz succiuilsavat. Nevezetessége apró szferoid sejtek, melyeket benne a 
mikroskoppal látni. Veresbarna — fekete.

Rumanit. Sárga borostyánkőiéin gyanta, mely Romániában több helyen 
lordul ölő Homokkőben. Törékeny. (\S1*64, 7/9*65, 0 7*50, £1*15. Alkoholban 
lelolvad belőle G*G(»/o, étherben 14*4, cliloroformban 11*8, beuzinbeu 14*2. Légeuy- 
sav nem hat reá hidegen, de melegen oxidálja sárga morzsolódó anyaggá.

Sím étit az Kínáról. Sötétveres, és gyakran gyönyörűen tiuoreskál. Töm : 
1*052—1‘06S. — 0 69*48, 77 9*21, 0 20*76, 50*52. — Succinilsav csak 0*4oo van 
benne. Yucatan-ból is említtetik hasonló gyanta.

hrantzit. Eossil gyanta Nionburgból. Gömbölyded hosszúkás, csoppköves 
darabok, apró szemek. Lágy rugalmas. Töm: 0*9. Kívülről nem átlátszó és 
oq ^o1’ ^anm yaSY foketo; belül átlátszó, erősen fénylő és vereses. Megolvad 
-SS 300° C-nál. Világító kormos lánggal ég, egy sajátszerü szagot árasztván.

fc
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^4o®ö49-»* — ( 79*2, 77 10*4% 010*3. — Alkoholban 4<V<», étlierben 6‘Vu olvad fel p 
terpentiuben csak meglágyul. Kénsavval barna folyadékot képez.

Sicf/burqit. Siegburgnál (Alsó-Rajna) a barnaszenek fölött levő homok- 
rétegekben veséded homokgumóknál a ragasztó anyagot képezi, a melyekben apró 
aranysárga jáciulpiros szemekben egyenlően elosztva fordul elő. K : 2—2*5. Meg
olvad és könnyen meggyül, sárga kormos lánggal égvén és illatot terjesztvén. Étlier 
csak részben olvasztja fel sárgás színnel, míg alkoholban és terpentiuolajban épen 
semmi nem olvad fel belőle. — C,.:,H...O l. — OS5*l, 7 /7*0, 0 0*9 (Lasaulx).

Walchoirit. (Bergpech részben, Rétin it részben.) Sárga áttetsző kagylós 
törésű tömeg, gyakran barna csíkokkal. Kern : 1*5—2. Töm : 1*0. — C : H : 0 = 
4-0:64:3l.s. — CSU*4, II 10*6, OS*0. — Megolvad 250° C-nál sárga olajjá és 
hamar meggyulad. 140° C-nál átlátszó és rugalmas lesz. Keverék, mert alkohol 
1 *5f/i. felvesz belőle, az étlier pedig 7*5% -et. Kénsavval sötét barna folyadékot ad. 
Morvaország Walcliow Barnaszénben.

Chemau'brit. Apró szemekben Iíudson folyó táján (E.-Amerika) homok
ban. Világossárga — sötétbarna. K : 2*5. Töm : 1*05. C : Ii : 0 = 40 : 62*70 : 
3*56. mi a mostkori indiai kupái közelébe hozza. Absolut alkoholban 3l/a óra 
után 21*01 y/u olvadt fel, absolut étherben 2 óra után 24*84. Succiuilsavat nem ad.

jDu.cit. Csehországban Lignitből Dux vidékén. Sötétbarna. Töm : 1*133. 
Olvad 246°. Közel áll Walchowitboz.

Muciit. Gyanta széntelepből Ncudorf (Morvaország). Aprónként szóródva 
vágj* kis erekben. Sárga, barnás. Áttetsző. K : 1—2. Töm : 1*0025. — CouH.,h0.,. 
Megolvad 290—310° Alkoholban felolvad J4«V«, étlierben 40; mind a kettőben 
sárgásbarna a maradék.

Xeudorjit. Szintén Neudorf (Morvaország) széntelepéböl. Halványsárga. 
Viaszfény. Töm: 1*045—1*060. — CJSH,S0.,. 6'7S*04, 770*84, (711*08, N0*14. 
Olvad 2S0°. Etherben olvad, visszamaradván fehéressárga gyantás por.

SchrauTit. Bukovina (Wamma) kárpáti Homokkőben apró tömegben vagy 
érben. K : 2—3. Töm : 1*0—1*12. Jácint — vérveres. Áttetsző. Olvad 326° és
kezd szétbomlani. Részben olvad fel alkohol, benzin és chloroformban, egészen 
kénsavbau, de vízzel keverve kiválik mint sárga nyálkás anyag. —■ CMH,üO... 
C73*81, 7/8 82, 0 17*37 (Diktiuch). Éhez közel áll egy gyanta Mixun és Höflein- 
ból, kevésbbé egy más Lembergböl.

Jaulingit. Gumó, törmelék vagy lep bitumenes fán. K: 2*5. Nagyon 
rideg; könnyen törik. Töm : 1*003—1*111. Erősen zsír fényű. Jácintpiros; karca 
sárga. 50° C-nál meglágyul, 70° C-nál folyó lesz. Eg veres sárga erősen füstölő 
lánggal, kellemes szagot terjesztvén. Nem olvad fel szénsavas alkáliban valamint 
kálilugban sem; de igen könnyen szénkénegben. Alsó-Ausztria St.-Veit Jauling 
Stiria Oberdorf. — C..ÖH4Ü03. — C77-0, 77 10*1, O 11*8.

Beta-JauUvqit. A szénkéneg oldat maradékából előállítva étherrel. Bar
nás sárga. Meglúgyul 135° C-nál és lolyó lesz 160° C-nal. Könnyen felolvad 
alkoholban és étlierben, de nem alkáli carbonátban vagy szénkénegben.
C : H : O — IS : 24 :4. — C70*0, 77 7*0, 0 21*1. — Kétszer annyi O tartalmaz 
mint a Jaulingit.

Bcfikit. Abruzzokban Montorio Lignitben. Amorf, pikkelyes. Nagyon lágy. 
Törékeny. Fehér. - C.,oHI0O.,. C’77-77, //IMS, 011-05=100. Felolvad éther- 
és absolut alkoholbanforralva tömegben vagy apró kristályokban válik ki. 
Kálilugban is felolvad forralva.

Köflachit. Stiria Köflach mellett Laukovitz harmadkori Barnaszénből.. 
Töm : 1-2. Sötétbarna —veresbarna. - Cai)H„0 . — C 82-23, H 10-2S O '"Wf™, 
Olvad 98°. Könnyen olvad étlierben és carbondisulfidban, do nem olvad ainoiioi- 
bán és kálilugban.

Amint. N. Zeeland nagy mennyiségben. K : 2. Töm : 1*034. Sárgás szül ke.
C 76*53, H 10*58, O 12*70, hamu 0*10. Nem olvad alkoholC : H : O = 40 : 66 : 5.
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éther, terpentin, benzin, chloroform és föleresztett savban. Hasonló az ott gyakori 
mostani gyantához(Damwara awstralix=X.tixn'\ gyanta) és azzal együttexportáltatik.

Bucaramanqit. Hasonlít Suceinithez halavány sárga színére nézve, löm: 
>1. — C : H : 0=42 : 66 : 2'r;.— OS2*7,77 10*8, O 6*5. — Alkoholban nem olvad 
fel; étherben meglágyul és átlátszóságát elveszti. Könnyen megolvad, s ég kissé 
füstös lánggal, maradékot nem hagyván vissza. Succininsav nem fejlődik belőle. 
Bucaramauga. (Boussingault.)

Rosthomit. Lencsés szemek szénben Sonnenberg Karintbia. — C..4H,rj0. 
CS4*42, 77 11*01. 04*57 = 100 (Mittereggeií). Olvadni kezd 96°. mi 160° hó- 
lyagosodik, és 205°-nál fehéren füstöl; 225°-nál megszűnik a füstölés, és sötét
veres híg folyadékká lesz. Nem olvad feleresztett légenysavban. sem káliban, 
sem alkoholban. Kicsit olvad meleg étherben, és egészen meleg terpentinolaj
ban. Benzinben teljesen felolvad hidegen is.

Cupalit. (Higliate Beáin, Fossil Copal, Betinit részben.) Hasonlít a kopal 
gyantához keménységre, színre, fényre, átlátszóságra, valamint azon tulajdonságul 
nézve is, hogy alkoholban nehezen olvad fel. Törve kellemes szagot áraszt. 1 : 1*010. 
C : H : 0=40 : 64 : 1. —- 085*6, 7711*4, 0 2*S (Sárga, Johnston). — Már gyenge 
hevítésnél elillan a légen. Könnyen meggyűl, sárga lánggal ég, erősen füstöl, 
hamu alig marad vissza. London mellett Higliate Hill kékes agyagban, méz
sárga szabálytalan darabok.

Ambrosin. Gömbölyded a Suceinithez hasonló tömegek. Tör : kagylós. 
Zsírfényü, gyengén áttetsző; sárgás — szegfübarna. Megolvad 250°. Megolvadás 
előtt succinilsavat és egy süni sárga illő olajat ad. Sárgás fehér lánggal ég, 
kellemes szagot terjesztvén, hamut sem hagyván vissza. (Shkpard).

Ajliit. Ajka (Veszprémmegye), krétakori széntelepböl sárgásbarna szemek.
Whcclcrit. Sárgás f gyanta. Lignit repedéseket kitöltve vagy abban vékony 

rétegeket képezve. E.-Új-Mexikó krétakori rétegeiben, leginkább^Nacimiento 
szomszédságában. — n (C.Htl0); n valószínűleg 5 vagy 6. — 0 73*0, 77 7*9, 
0 nincs meghatározva. — Felolvad étherben, kevésbbé szénkénegben. Erős kén- 
savval sötétbarna oldatot ad, melyből víz kiválasztja. Alkoholban nagyobbrészt 
telolvad s csak kevés marad vissza. A forró alkoholos kivonat kihűlve kevés 
sárga gumót ad, míg az oldat párítva sárgás törékeny gyantát hagy hátra 
melynek olvadáspontja 154° C.

Ionit. Nem tisztahidrocarbon Lignitben California (Ioné valley). Feddés 
Barnássárga. Bészben olvad hideg alkoholban, jobban étherben, teljesen cliloro- 
fonnban.

Euosmit. (Erdharz, Kampferharz.) Amorf. Barnássárga tömeg vagy por. 
Törése kagylós. K : 1*5. Bideg, könnyen törik. Töm : 1*2—1*6. Szélen áttetsző. 
Megolvad 77°. Erősen világító lánggal és kellemes illattal ég el. Könnyen felolvad 
hideg alkohol vágj* étherben, valamint forró terpentinben. — C:H: 0=17: 29: 1. 
C'Sl‘8, 7711*7, 0 6*3. — Az arány közel olyan mint a Leucopetritben. Bajor
ország Fichtelgebirgo Erbendorf mellett Thuiuseereuth Barnaszénben.

Bathvillit. (Torbanit részben.) Amorf. Fénytelen vagy fakóbarna, úgy 
néz ki, mint fa korhadásának végszakában. Kém : 2*25. Töm : 1 'IS a levegőt 
kiszivattyúzván a likacsokból. Nagyon morzsolható. Benzolban nem olvad fel. 
A lóri)unit keménysége 2*2. Töm : 1*1, szegfübarna, pora sárgás. Szívós. 
(Milleii). — Az arány a következő C : H : 0=40 : 68 : 4, tehát közel az mint 
a Succinitnál. 058*S, 77 8*5, 0 7*2, hamu 25*3. — Batüvillit előjön Skotiában 
Bathvill kőszéuképleti széutelepben zárvány gyanánt Torbanit űrjeiben. Más űrt 
Calcit, Pirit tölt ki.

Torbanit. Ámbár a Cannelcoalhoz számíttatik, összetétele igen egyenletes. 
C4üHű80„.ofi. — 082*1, 7711*6, 0 6*1. — Vau benne N is. Torbanitban előjöhet 
Bathvillit is mint keverék.
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Ju'thu'llit. (Retinit), gyanlanomii világos barna. Kezd megolvadni 121° 
C-nál, egeszen folyó 160-nál; de már 100° C-nál bocsát gyantancmü szagot. Fel
olvad alkoholban, de könnyebben étlierben. —C:H : 0=21 : 2S : 3.— C7(i*S, II S*7, 
O 14*3.-— Hatchett Relinasplialtja a liarmadkori széntelepből (Bovcy, Devonshiro), 
melyből a löncbbi tájt alkohol kihúzza, gömbölyded tömegekben fordul elő. 
K-: 1—2*5. Töm: 1*1. Gyengén gyantafény ii a töréslapon ; kívül gyakran földes; 
világos sárgásbarna, olykor zöld. sárga, vereses vagy tarka. Gyengén áttetsző 
vagy nemátlátszó. Kiásva hajtható, do ha megszárad törik. 300° C-nál meg- 
szarítya szolgáltat alkoholban olvadó gyantát 53*9, nem olvadó szerves anyagot 
2."4 és hamut 13*2. A nem olvadó rész nincs megvizsgálva.

Ail arctant. (Hartiu, Psathirit.) Vaskos, de naphthából lombos rendszerű 
tűkben kristályítható. Töm : 1*1. Kékéi*; ujjakkal szétmorzsolható. Som íze. 
sem szaga. — C : H : 0=42 : 5S : 5. — 0 78*2, 7/10*9, 0 10*8. — Megolvad 
210° C-nál Találtatik Hartittal.

Sderetinit. Apró cseppek vagy gyöngyök, borsó*, mogyoró nagyságban. 
K : 3. Töm : 1*13(5. Vékony szálka veresbarna színnel áttetsző; különben fekete; 
karca fahéjbarna. Fénye az üvegé és gyantáé közölt, nem csekély fokban. Tö- 
íékeny. a törés kagylós. Alkohol, étlier, alkálik és íoleresztett savak nem olvaszt
ják fel. — C:H:Ó 40:56:4. — Ü 7(5*6, IIS*S, 010*7, hamu 3*0. Platina- 
lemezen hevítve felduzzad, mint szurok ég, kellemetlen kozmás szaggal és füstös 
lánggal, nehezen égő szenet és utoljára kevés szürke hamut hagyván vissza. 
Üvegcsőben hevítve sárgásbarna, émelygősen kozmás szagu olaj lengiil fel. Erős 
légenysav is csak lassan hat reá. — Wigan kőszéntelepben.

(iuyaquillit. Amorf. Késnek könnyem enged. Porrá lehet zúzni.
Ilalaváuv sárga. C:H: 0=40:52:6. (• 7(5*6. II 8*1,015*1. — Könnyen megolvad 
és kihűlés alatt nyúlós. Hideg kénsavban ielolvad, az oldat sötét veresbarna. 
Víz keveset, alkohol sokat felolvaszt, az oldat sárga és igen keserű; ammon az 
alkohol-oldatot sötétebbre festi. — Dél-Amerikában (Guyaquill mellett) sok van.

Middletunit. Borsónyi szemekben vagy pár vonalnyi rétegekben, szén
bányákban. Rideg. Töm : 1*6. Zsírfény. Veresbarna, légen sötétebb lesz. — Áttetsző. 
Sem szaga, sem íze. — 120° C még nem változik. — C : H : 0 = 40 : 44 : 2. — 
086*3, 7/7*9. 05*7. — Izzó parázson elég mint gyanta, bitumenes szenet 
hagyván vissza. Forró légenysavbau meglágyul és veres füstfejlődés mellett 
megolvad. A kihűlés alatt barna gomolyok válnak ki. Erős kénsavban hidegen 
felolvad. — Anglia (Middleton, Newcastle).

Tasmanit. Lapos vagy pikkelyes tömegekben vastagon hintve egy leme
zes palában. K : 2. Töm : 1*18. Gyautafény; veresbarna; áttetsző; törése kagylós. 
Nem olvasztja fel alkohol, éther, benzol, terpentin vagy carbondisulfid még me
legítve sem. Sósav nincs rá hatással. Légenysav lassan oxidálja. Kénsavtól 
megszenül és hidrothion fejlődik; alkáli oldatok nincsenek rá hatással. Könnyen 
ég füstös lánggal és sértő szaggal. Részben olvad meg, olajos és merev terményl 
adván s egyszersmind kellemetlen szagot árasztván. — C: H : 0 : S=40 : 62 : 2 : 1. 
079*3, 7/10*4, 55*3, 0 4*9. — Tasmania éjszaki része Mersey folyó mentében.

Trinkcrit. Lapos hosszas gumó és nagyobb vaskos tömegek. Törés laposan 
kagylós. K : 1*5—2*0. Rideg, morzsolható. Töm : 1*025. Átlátszó; zsírfényü; 
jácintpiros; sárgás-, vereses-, gesztenyebarna. Megolvad 1(58—180° C-nál. 
('81*9, 7/10*9. 0 3*1, S4*1, hamu nincs. — Lstria Carbono Barnaszénben. 
Stiria Gams HiefUu mellett, agyagban.

Disodil. (Stinkkohle, Merda di Diavolo. Ilouille papyracée, Tourbo pa- 
pyracée.) Nagyon vékony, hajtható, kissé rúgos levelek. Töm : 1*14—r—>- 
Sárga vagy zöldesszürke; karca fénylő. Nagyon könnyen gyulád, fényes lánggal 
és az assafoetidára emlékeztető szaggal ég, lemez alakú hamut hagyván vissza, 
mely miként Ehrenbkrg bebizonyította infusoriák különösen Navioulak kova- 

héjjaiból áll. Illó rész 49*1, C 5*5, hamu 45*4; ezen hamuból 17*4 olvado

Töm : 1*09.

savas
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kovasav, 11*0 J\O0 és 1<H) agyag, (Glimbach, Belesse). Eredetileg Sicilia Me- 
llli a lelhelye, liol papirvékony levelekből széntelepet képez, melyek világosan 
növényi és állati anyag együttes korhadásából keletkeztek. Giessen mellett 
Glimbach; Auvergnc Saint Armand. Westorwald Bolt mellett; Siegberg.

Piroretinit. (Piroretin részben.) Vaskos nagyobb gumókban és lemezek
ben, melyekből alkohollal kihúzva és elpárítva por alakban külön válik ki. — 
C: H : 0=40 : 56 : 4. — GMK), 7/0*4 0 10*5. — Megközelíti a Virtus abies 
gyantájának béta-gyantáját (Stankk). A nyers Piroretin Csehországban Aussig mel
lett Saíesl és Proboscht között jön elő Barnaszénben; ennek K :2* 5. Töm: 1*05—1*18 ; 
egészen Barnaszén küllemű. Könnyen megolvad, felbomlik, fehér füstöt bocsát 
•és aszfaltncmü tömeg marad vissza. Nagyon valószínű, hogy bazaltkitörés beha
tásának eredménye Barnaszénre.

Staneliit. (Piroretin része.) Gyanta küllemű. Semmi folyadékban 
olvad fel a nélkül, hogy tel ne bomlanék és legkevesebbé sem kálilúgban. 
Rkuss Piroretin jóból van elválasztva forró alkohol által, melyből az vissza
marad. — C : H : 0=39 : 44 : 6, vagy tán 40 : 44 : 6. — C 76*7, ÍJ 7*3, O 15*9. — 
Hevítve succinilsav fejlődik.

Bcussinit. (A Piroretin része.) Gyanta küllemű: szép veresbarna. Fel
olvad forró alkoholban és étlicrben a nélkül, hogy kihűlve kiválnék. — C,„Hv.Orv 
C810, 7 /9*4 0 9 1.

Lcucopetrit. Küllemére nézve gyanta és viasz között. Oldatából fehér 
tűkben kristályodik. Megolvad 100° C fölött, egyszersmind megbaruul és rész
ben felbomlik, ezért nem határozható meg pontosan olvadási foka. Ether feloldja, 
valamint egy rész felolvad 26S-or annyi forró alkoholban, de 80'Vi -es alkoliol 
semmit sem olvaszt fel belőle. — CloHŰT0y.4.— 081*9, 7/11*4 0 G*o.— Nem 
hat rá forró kálioldat vagy hideg légenysav. Weissenfels mellett Gesterwitz 
földes sárgás Barnaszénben Va—2;-nyi rétegből, melynek anyaga agyagnak néz 
ki, de karca fényes és viaszueruü. Töm: 1*2; 100°-nál 22«/u veszt, a szárított 
tömegnek csaknem fele homok s egyéb földes rész. A Lcucopetrit benne egyéb 
szerves vegyekkel van, a melyektől elválasztható.

Briickncrdlit (Georotinsiiure). Fehér tűkben kristályítható alkoholos olda
tából. Forró alkoholban igen könnyen olvad fel. s a telített oldatból kihűlés 
alatt kristályodik. — C.MH440K. — C ö2*b, 77 9*5, 0 27*S. — Elválasztva a 
sárgásbarna szénből Gesterwitz, a hol a Lcucopetrit is előfordul.

Antiiracoxcnit. (Anthracoxen része.) Fekete por egy gyantából miután azt 
ethorrcl áztattuk, a melyben az Anthracoxenit uem olvad fel.— C :H: 0=40:38:71 2. 
C 75*2, 77 C*l, O 18*5, 11".. hamu lo lévén számítva. Felbomlás nélkül semmi 
lolyadékban nem olvad fel. Csehország Schlan mellett Brandeisl széntelepben, 
melyben egy gyautanemü anyag 2l *w-nyi rétegeket képez; tömege amorf.

; 2*o. Töm .* 1*181. Kívül gyengén gyémántfényü. Barnásfekete, vékony szálka 
jácintpirosan áttetsző. Karca sárgásbarna fénytelen ; törése aprón kagylós. 
Könnyű finom porrá zúzni. Hamar megolvad; sárga füstös lánggal és nem 
kellemetlen szaggal ég. Ezen gyantát Beüss Antii raco.rcn-nck nevezte. A fön- 
nebbi nevet az étherben nem oivadó részre alkalmazta Dana, míg az olvadó a 
Schlanü.

Geomiricit. Fehér, viaszküllemü. Oldatból por alakban vált ki, a sze- 
lüek niikroskop alatt tus kristályoknak mutatkoznak. Olvadási pontja 80°— 
83° C. Kihűlve sárgás, törékeny viasznak néz ki. Kálioldat nem hat reá. 
Könnyen felolvad absolul alkoholban vagy étherben, de alig S0°.o-os alkoholban.

— (>'80*3, U 13*5, 0 0*1. Gesterwitz az elöbbeniuek leihelyén egy 
sötétbarna rétegben, minden tekintetben hasonlóban azon sárgásbarnához, mcTv 
a Leucopetritot szolgáltatta (Bkücknkr).

Geocerit (Gcocerain). Fehér, viaszküllemü. Alkoholban (80%) felolvad 
, kristályodik. Megolvad S0° C-nál, kihűlve sárgaviasz-féle küllemű, ke- 

mony, de uem igon törékeny. Meleg káli-oldat nem hat rá. — C.,RH.iü0.„ __

sem

•de nem
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t’69-0, Z/13‘1, O 7*8.— Gesterwitz sötétbarna szénből, a melyből a kővetkező* 
táj is való, ennek elválasztása után ecetsavasólom meleg oldata által, melegen 
átszűrve adta a Geoeevitet kocsonya alakban s megszáritva fehér kristályos 
szövetet vett fel.

Geocerellit. (Geocerinsaure.) Fehér; törékeny. Kristályodás nem észlelte* 
tett. Könnyen felolvad meleg alkoholban és kihűlve mint kocsonya válik ki. 
Olvadás pontja 82° C. — C2KHr>ű04. — 078-0, 7/12-0, 0 18-0 (Brücknku). — 
Gesterwitz a sötétbarna szénből kiválasztva (Geocerit).

Bombiccit. Háromhajlásu. coP/\ copoo = 174° 50'; P/\ooPoo = 159°. 
K : 0-5—1. Töm : 1*00. Átlátszó, színtelen. — C.H013. — 071-5, // 10-7, 014-7. 
Melegítve meglágyul, 75° C-nál megolvad, magasabb hőfoknál elillan. Vízben 
nem olvad, de igen könnyen szénkénegben, úgyszintén felolvad éther és alkohol
ban. Toskaua Arno völgy Castelnuovo da Vane Lignitben.

Tlofmaiinit, rombalaku táblás kristályokban; sem színe, sem szaga, 
sem íze. Töm : 1*0505. Alkoholban felolvad (5 rész 1000 alkoholban) 14°-nál,
< therben kevésbbé. Megolvad 70° olivaolajnemü folyadékká, fényes lánggal ég. 
C._.0Hni.O. — Ligniten fehér kivirágzást képez Siena közelében.

Idrialit. (Idrialin, Quecksilberbranderz.) Tiszta állapotban kristályos szö- 
vetíi és fehér, de a természetben előjövő keverve van Cinnabarittal, Agyaggal, 
Pirittel, Gipszszel, és ez amorf. Feketés, veresbarna; viaszfényü. 200—240c R 
megolvad. Terpentinolajban felolvad. K : 1 —1*5. T : 1*4—1-0. — C:H=3: 2. —
< ' 94*5.7/ 5*1. — Egy példányban volt Idrialin 77*3, Cinnabarit 17*S, cjpéb keverék 
2*8. Karínthin, Idria. a bitumenes palaagyagban vékony réteget képez. Gold* 
schmiedt egy pisztáczöld gyantát vizsgált, mely Idriában a Cinnabarit bányában 
mint konkrecio vagy kéreg fordul elő, s erről azt tartja, hogy a májbarna Cin- 
n a bari tót impregnálja. Kémiai alkata az Idrialitéval hasonló.

Aragotit. Illékony hidroearbon, mely az Idrialithoz közel áll. Nem olvad 
fel terpentinben, alkoholban és étherben; nem tartalmaz As, sem S, sem valami 
fémet. Fényes sárga pikkelyeket képez, hintve kristályos kovasav átjárta Do
lomitban. California New-Almádén higanybánya; valamint Redingtlion bányá
ban Cinnabariton.

Posej/nyt. Lemezben és konkrecioban, hol törékeny, hol kemény. Rende
sen szennyes*zöld. Töm : 0-S5—0*95. C85-G0, 7710-71, 03*22, hamu 0-47=100. 
Ether két részre osztja: egy benne felolvadóra, és nem olvadóra. A nem olvadó 
úgy tekinthető mint Ozokerit. California, higanybányában.

Rochlederit. (Melanchim.) Gyanta küllemű; veresbarna; átlátszó vagy 
áttetsző; olvadási foka 100°C. Alkoholban felolvad. — C:H: 0=40: 56: 6.—C'7G*7, 
7/9*0, 014-1. — Sárga füstös lánggal ég, némileg mint a Borostyánkő. Cseh
ország Eger Xeukirchen mellett Zweifelsreuth Barnaszénben fojnagyságu dara
bok, melyeket Hajdinger Melanchimvek nevezett. A mit ezen bitumenes anyag
ból alkohol felolvaszt, az a Rochlederit Hozzá hasonló, csak valamivel világosabb 
színű anyag lelhelye Strakonitz mellett Cehnitz. A mit az alkohol fel nem 
olvaszt, az a Melanellit.

Termék humvssav fordul elő Csehországban Falkenau szénmedencébeu, 
mint egy fekete morzsás szenes tömeg; hamutartalma 5-25%; 100°-nál 59*25% 
vizet veszt. Ammóniákban felolvad és nátriumcarbonátban, visszahagyván kévés 
agyagot és orgános anyag nyomát; I íCl sav az egész orgános anyagot kivá
lasztja az oldatból. — C54-98, 7/4-G4. 0 39-98, hamu 0-40= 100*00. — Közel 

ezzel azon Hmnussaval, melyet Herz Bajorországban kapott Barna-

Hircit. Amorf. Töm : 1*10. Kívül barna, belül sárgásbarna. Kissé áttetsző, 
nem átlátszó. Törése kagylós. Forró vízben meglágyul és gyantaszngu. Hideg 
alkoholban keveset olvad fel; forróban vagy fele felolvad és a sárga oldatuöi

megegyez
szénből.
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kihűlés alall fehér gomolyok válunk ki. Gyertyalángnál megolvad és sárgás 
láuggal ég, úgy mint bitumenes szén. visszamaradván egy szenes gömb, mely
nek sajátságos'állati bűze van (bakbüz). Teljes elégés után hamu marad vissza. 
Kénsav vérveresen olvasztja fel. (Piddington.)

Dopplerit. (Haidingkr). Amorf; rugalmas vagy részben kocsonyanemü 
tömeg. Üdén barnás fekete, sötét barna karccal és zsíros üvegfénynyel; vékony 
lemeze veres barnán átlátszó. K : 0*5. Töm . 1*0. Megszárítva K : 0*5. Töm : 1*08 
és némileg gyémántfényü. A légen összezsugorodik és apró fényes darabokra 
esik szét. Nem olvad fel alkoholban és étherben. — C : H : 0=közel 10: 12:5. — 
C'51-0, 7/5*2, 0 3S-8, N (Aussee, Mühlberg). — Stiria Aussee turfa-telepben. 
Unterwalden Obbürgen. Appeuzoll mellett Gonten; Berci)tesgaden. St.-Gallen 
Utzuaeh negyedkori szénpalában. Bonn mellett Waiterberg Barnaszénben. Menz- 
berg szurokszénbánya. Luzern Sonuenberg.

Phitocollit, fekete kocsonyás hidrocarbon, közel áll a Dopplerithez turfa- 
telepben találták Scrantou, Bennsilvania. Midőn találták kocsonyaállományu 
volt, de légeu keményebbé és rugalmassá lett. némileg Kautsukra emlékeztetve; 
egészen megszáradván kemény és törékeny. Sárga láuggal ég.

Vowilerit. (Dkicke; és nem Kknxgotté). Szürkés földes; ujjak között, 
ha üde, képlékeny ; kiszáradva veresbarna vagy fekete. Ezen száraz anyagból 
éghető rész 83*2, víz 12*5, hamu 4*2. Világos láuggal és erős kőfejtéssel ég, mi 
által külömbözik a fönebbi Dopplerittől, valamint kevesebb vize által is. 
Svájc St.-Gall Fiukenbach turfa telepben.

Függelék.
Ide számítandó 1) a Petroleum, átmenve bitumenbe maltába vagy 

ásványkátrányba; 2) a kemény Aszfalt; 31 a Kőszén. Ezek általában még bo- 
uyolodottabb összetételű testek mint az eddigi hidrocarbonok és így még keve
sebb igéuuyel bírnak arra, hogy ásváuyfajnak tekintessenek. Előfordulnak a 
Geológiában, hol mint egyszerű kőzetek is szerepelnek, és viszonyos koruk is 
tekintetbe vétetik.

A Petroleum. (Nafta, Földolaj) egy ritkább és akkor világosabb sárgás 
vagy sűrűbb s egyszersmind sötétebb barnás feketés olajnemü folyadék. Saját- 
szerű gyantanemü illatot áraszt. Gyúlékony; mely tulajdonságát a benne fog
lalt éghető göznemok nagyban fokozzák. Légen részben elillan, de ugyanegyütt 
vegyileg is folyvást sűrűbb és sötétebb folyadékká változik át; egy ilyen köz
bülső állapotában a Kátrányt (Borgthcer), Bitument és még tovább elváltozva 
a szilárd Aszfaltot adja. Töm : 0*7—0-0. A víz felveszi a szagát, a nélkül hogy 
belőle valamit felolvasztana. Alkoholban felolvad; kéusavval gyantauemü anya
got képez.

A Petroleum különféle illékony olajok keveréke, melyek összetételben, 
tömüttségbon és a forrpontban egymástól külömböznek, a melyekkel részletesen 
foglalkozni a Kémia feladata. Itt egészben elég legyen annyit mondani, hogy 
loginkább a paraffiusorozat Cn I fin r-2 tagjai vaunak benne, a mocsárgáz CIÍA 
tormájától kezdve egész a kemény féleségekig változváu. Az olefinek Cn ]/gí# 
csekély mennyiségben szintén nem hiányzanak. Ez áll főleg az amerikai 
Petróleumról. A Kaukázusiak tömöttsége nagyobb, az illó elegyrészek kisebb 
számmal vaunak, azok 150° körül destillálódnak, és bonziueket Cn 772n-c> tar
talmaznak tetemes mennyiségben; ezen kívül a Cn lhn-s sorozat tagjai is 
találhatók benne. A kárpátvidéki Petroleum az előbbi kettő közé helyezhető; 
a kanadai különösen gazdag a koméuy paraffiuokbau.

Erdélyben (Háromszék) a Sósmezői Petroleum összetétele: benzin 15*04, 
olajok (150° forrpoutig) 37*17, olajok (200° forrpontig) 22-47, 200°-on felül 
yiaszféle szilárd szénhidrát 19-9S, szenes maradék 4*32, gázok és vesztesé" 
1-02 = 100-00 (John C.).
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Petroleum előfordul csaknem minden geológiai korszak kőzeteiben, sí 
Silurtól kezdve egész a jelenkori képletekig mindnyájában ismeretes. Leggyak- 

Agyagpalában és Homokkőben van, de nem ritkán a Mészkövet is 
átjárja, annak bitumeues szagot kölcsönözvén, s abból néha tetemes mennyi
ségű olajt állítanak elő. Ezen kőzetekből az olaj gyakran kiizad, és a szomszéd 
lorras, patak vagy tó vizének tetején úszik, magát szivárványos színével elárul- 
ván; máskor földalatti űrökben van meggyűlve, hóimét kedvező körülmények 
között, ha nyílást ka]), felszökik. Néha kristály belsejében is találni Petróleumot 
mint olajnemü folyadékzárványt (Quarcban sat.).

Marmaros (Dragomer), Kapuik, Bihar; Tataros, Bodonos (Lakság), ez 
mind a magyar- s erdélyországi Kárpátok nyugati lejtőjén, de még több van 
az éjszakiu Galíciában, a keletin Bukovinában, valamint a délkeletin 'Romániában ; 
Szászka (Márgában Kőszénnel összenőve); Múr mellett (Peklenica); Dalmátia; 
Tirol (Seefeld). — Perzsia. Oroszország Kaspi tó Baku (Aspheron félsziget). 
Amerika (Trinidad, Déli California. egész bitumen-tó, melynek körzete ll/„ 
mértföld, A szélein kemény, belebb puha, és a közepén forr. E tó alatt kőszén
telep vau.) Felette nagy mennyiségben fedeznek fel folytonosan Canadában 
E. Államokban; egy alkalommal kútfúráskor felszökött (Pennsilvania, Tidione) 
•Ul lábra a föld fölött, s ez oszlopot még naphtlia pára vette körül ismét vagy öli 
lábnyi magasságra; a kút óránként 70 hordó földolajt szolgáltatott. Venango Co. Pa. 
Oil Creek 1 859-ben fúrtak Kősóra, 75 láb mélységre érvén olaj szökött fel s lett 
egyike a legnevezetesebb Petroleum vidékeknek. Sok hétig naponként 1000 gallont 
adott. Kentucky Burskville lS40-ben szintén Kősót akarván találni 200 láb 
mélységből tiszta olaj szökött fel 12 láb magasságra a föld felett, perceukint 
vagy 75 gallont adott; tartott így nehány napig, azután kimaradt, s semmi 
módon nem sikerűit többé az olajat megkapni.

A legfontosabb helyek a petroleumipar tekintetében jelenleg először nyu
gati Pennsilvania, New-York és Ohio részeivel; másodszor Baku tája a Kaspi 
tónál a Kaukázus keleti végén. Ez utóbbi már régóta ismeretes, de kereske
delmi fontosságra csak 1S7G-1Ó1 vergődött; némely kútja rendkívül bőséges, e- 
tekintetben túl tesznek Amerika kutjain.

Használják a Petróleumot égetésre, világításra, orvosságnak, és gyanták 
felolvasztására, kence (firnisz) készítésnél; a kátrányt szekérkenésre sat.

Képződési módja. A Petróleumot úgy növényi mint állati anyag 
tozási eredményének tartják. Orton E. újabban tanulmányozván Ohiobau a 
Petroleum előfordulását szintén azon eredményre jött, hogy a Petroleum hol 
növényi, hol állati anyagból, de mindig helyben (in situ) képződött. Ohio- 
(Lima) és Ganada Petróleuma az ő S és H tartalmával oly Mészkőben (Trenton 
Mészkő az alsó Silurból). melyben állati maradványok csakugyan találtatnak* 
erősen a mellett szólnak, hogy állati eredésü. Ezen Mészkő-petróleum barna, 
nehéz, avas szagu és könnyen megkülömböztcthető a növényi eredésütől a 
minő például a pensilvaniai, a mely bitumenes Palák szomszédságában Homok
kőben van. Trinidad szigeten csaknem előttünk képződik a Petroleum aránylag 
mostkori palarétegekben, melyekben bőven vau növényi hulladék, és jelenleg 
a tenger fölé van kiemelkedve. A földolaj azon része, mely feljőve a levegővel 
érintkezik, megsűrüsödik kátránnyá és később bitumenné lesz; a többi, a leve
gőtől elvonva, híg marad.

Vau egy kémiai teória is (Berthelot, Mendelékff) : e szerint magas 
hőfoknál, mi a Föld belsejében uralkodik, IIC vegyek, képződnek a vízgőz 
hatása alatt alkálikra vagy szabad fémcarbonokra. A képződött Petroleum a 
kőzet likacsaiban aztán meggyül, és így a petroleumképződés szakadatlanul 
történik.

Aszfalt. (Bitumen. Földszurok, Bergpech, Erdpech, Bergtheer, Pittasphalt 
vagy Mineral Tar.) Különféle, részben oxigenált hidrocarbonok keveréke. Axnorl. 
Töm : 1—1 -8. A tisztátlau fajoké néha nagyobb. Szurokfény; barniusfeKetc es 
fekete. Bitumenszagu, rendesen 90°—100° C-nál olvad és fényes lánggal eg. 
Legnagyobbrészt vagy egészen felolvad terpentinolajban, étherben, de rendesen

s az

elvál-
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csuk részben alkoholban. A szilárd féleségek fokozatosan átmennek ktgyabbakba 
és így a kátrányt képezik; ezáltal az átmenet folytatódik a Petróleumba. 
A folyós féleségek légen az illékony részt elvesztik, másrészt pedig Oxigén fel
vétele által lesznek fokozatosan sűrűbbekké.

A hő, alkohol, éther, naphtha, terpentin olaj hatása valamint vcgyelemzése 
oda mutatnak, hogy az aszfalt a lelőhelyek szerint külömböző összetétellel bir. 
Annyit tudni, hogy a következő elegyrészek fordulnak elő:

a) Olajok, melyek körülbelül 100° C-nál vagy valamivel ez alatt illan
nak el; ezekből ha vau, igen kevés van.

1>) Nehéz olajok, valószínűleg a Pittolium és Petroleum csoportból; illé
konyak 100° és 250° C között; néha 85% teszi az egész tömegnek.

c) Gyanták, melyek alkoholban felolvadnak.
d) Aszfaltfele merev anyag, mely felolvad étherben, de nem alkoholban; 

fekete szurok küllemű, fényes törésű 15—85%.
e) Fekete cár/;/ barnás fekete anya//, mely 

nem olvad fel; küllemére nézve az elöbbenihez valamint Ulminhoz is hasonlít 
(Völckel). 1—75%.

f) Nitrof/en tartalmú anyag; melyben a X 1—2%.
Az aszfalt nincs valamely meghatározott geológiai korszaki kőzethez

de ezek csak nem

I

alkoholban, sem étherbensem

kötve. A legbővebb telepei csak felületesen jönnek elő, — 
kivétel nélkül valami bitumenes anyaggal vagy növénymaradváuyokkal vannak 
lefelé összeköttetésben. Igen sok Aszfalt van a holt tenger körül. Derbyshire 
(veséded, cseppköves); Cormvall (Poldice Gránitban. Quarc Fluorittal); Orosz- 
hon (Calcedou és Mészpát űrjeiben); Neuchátel Val de Travers egy krétakori 
Mészkőben, melyet aszfaltos szekérutakra használnak (Asphalte compriuié) ; 
Dalmatia Brazza sziget Dolomitot járva át. Svédhon Gneisz- és Csillámpalában. 
California; Peru.

Elaterit. (Mineral-Caoutcliouc. Fossiles Erdharz. Elastisches Erdpech.) 
Lágy, hajlítható. Kautsukra emlékeztet. Kőolajban felduzzad s részben felolvad; 
forró kálikig s erős kénsav nem hat reá. Feketésbarna. Töm : 0*90—1*23. — 
OS5*4, 7113*2 (Johnston). — Derbyshire Castleton ólombányában, ólomércekkel 
és Calcittal veséded vagy gomba alakban. Edinburg mellett (St. Bernard’s Well).

Setdiny stones yyanta. Nevezve a lelhelyétől Northumberlandban, hol 
az egy régi ólom bányában Calciton és Gyöngypáton vagy alkalmilag ezek által 
fedve csepp vagy kéregalakban fordul elő. A kőzet kőszén korszakbeli Mészkő. 
A gyanta kemény törékeny, de porrá zúzni nehéz. Töm : 1*10—1*54. — 
Világossárga — sötétveres, lialaványzöld opalescenciával. Nem olvad meg 
205° C-nál. Lángban meggyül. Alkohol igen keveset hat rá. — 085*1, 1110*8, 
hamu 3*2 (Joiinston). Az Elaterithez közel áll.

Bcren/jelit. Amorf; fekete, barna, néha kissé zöldes; pora sárga. Türés- 
lapja gyantafényü. Olvadási pontja 100° C. — C : H : 0—40: 62 : 8. — 072*4, 
77 9*2, 0 1S*3 (Johnston). D.-Amerika St.-Juan de Berengela, a hol egész tavat 
képez oly módon mint a trinidadi.

Bielzit, aprón kagylós törésű bavnásfeketc anyag. Zsírfényü. K : 1—2. 
Töm : 1*249. könnyen olvad és füstös lánggal ég. 175° meglágyul, 330° felduz
zad száraz lesz, s kihűlve fénylő szén gyanánt néz ki. — C79*74, 776*34 = 
86*08. — 'Tetemes mennyiségben olvad fel chloroformbau vagy carbondisulfid- 
ban; sokkal csekélyebb olvad fel alkohol-, éther- vagy benzinben. Erdély 
Zsilvölgy. (Benkő és Jahn).

Piauzit. Aszfalt féle anyag, nevezetes magas olvadási fokánál fogva: 
315° C. Sajátságos illatos szaggal és erős füsttel ég. Palás tömeg, barnás vágy- 
zöldes fekete; vékony szálkája gyantás barna színnel átlátszó; karca világos
sárga. Ií : 1*5. Töm : 1*22. Hamu tartalma 5*9. Ether, kálilúg és absolut alkohol 
felolvasztja. Üvegcsőben hevítve sárgás olaj longül fel, melynek hatása savas 
Barnaszénben 1— l1/.." vastag ért képez Kariuthia Piauze. Stiria Tüffer Cinun 
hegy Barnaszénben iészekben és vékony érben.

i

'
i

•«
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H urtzilit, fekete kémény tömeg, fénylő kagylós töréssel, néjnileg a gagát 
vagy a Cannelcoalhoz hasonlít. Faragható, a forgács hajtható, rugós, de körie
dé1 tovább görbítve szétpattan mint az üveg; lassú hajlitással’melegítés 
mellett kétszer akkora görbitést is megtűr. Vékony lemeze sotétvereseu áttetsző • 
reaesö fényben gagátfokete. K : 2—3. Töm : 1*03. Forró vízben nem olvad me" 
hanem képlékeny lesz. Gyertyalángnál meggyül, erős fénnyel, de kevés füsttel c" 
es erős bitumenszagot áraszt. E.-Amerika ütnh, üinta hegység.

Albertit. (Melanasphalt.) A közönséges Aszfalttól külömbözik, hogy csak 
részben olvad fel terpentinolajban, és hogy melegítve nem tökéletesen olvad 
meg. K : 1 2. Töm : 1*097. Szuroktekete, erős fényű. Forró vízben kissé meg-
1 ágyul. Gyertyalángban kezd olvadni. Alkoholban igen kevés, étherbeu 4•%, ter- 
pentin olajban 30" „ olvad fel. — t'86‘0, II 8*9, 01*9, N 2*9, hamu 0*1, S. — 
No\a Skotia alsó kőszeusekciobeli kőzetben repedéket tölt ki. Valószínűleg meg- 
sűrüdött és oxigenált Petroleum. Skotia Mouutgerald.

(Joustoiut. Fekete fényes, az Obsidiánra emlékeztet. Törékeny. Kom : 3. 
Felolvad benzinben. Veres izzásnál ad 4S% világító gázt, 51*8 Carbont, 0*24 
hamut. 210° alatt illékony. Orkney Mészkőben és réteges kőzetekben.

Grahamit. Szurokfekete, fényes. K : 2. Töm : 1*145. Legnagyobbrészt fel
olvad terpentinolajban, része étlier, naphtha vagy benzinben, semmi sem alko
holban, egészen chloroform és kárbondisulfidban. Alkálik, Ibi ró légenysav vagy 
sósav nem hatnak reá. Csak tökéletlenül olvad meg és ekkor folületén bomlást 
szenved, míg belsejében hosszú szálakra nyújtható. W. Virginia vagy mért
földre Parkersburgtól délre kőszénképleti Homokkő repedését tölti ki.Megsürűdött 
Ó6 oxigenált Petróleumnak tartatik.

Vintahit szintén aszfaltféle anyag, fekete fényes, pora sötétbarna. Ivem : 
2—2*5. Töm : 1*05—1*07. Gyertyalángnál könnyen olvad és oly élénken ég 
mint a pecsétviasz, a pecsétnyomó rajzát is híven adja vissza, de a papírhoz 
csak akkor tapad, ha jó forró volt. Könnyebben olvad a zsírokban vagy sűrű 
olajokban, mint az illókban. Terpentiuolajban hidegen nem, de melegen fel
olvad. Alkohol felolvasztja. E.-Amerika. TJtah, üinta völgy.

Kőszén. (Steinkohle, Braunkohle, Anthrazit, Lignit, Canuel coal, Torf.) 
Keni kristályos. Törése kagylós — egyenetlen. K : 0*5—2*5. Rideg-faragliató. 
Töm : 1*0—1*8. Fénye többé kevésbbé zsíros, néha irizáló, vagy fémesbe hajló. 
Színe és karca fekete-barna.

Vegye C, mindig keverve részint illó, részint földes részekkel, mely 
utóbbiak a hamut képezik. Ize nincs, kivéve, ha benne idegen részek vaunak. 
Alkohol, étlier, naphtha és benzin rendesen csak l"/o, ritkán 2—3% olvaszt fel 
belőle; káliban nem olvad fel. Magas hőfokuál nem olvad meg általában, de 
némely féleségnél bizonyos neme a lágyulásnak és zsugorodásnak következik 
be. Paritásnál a legtöbb neméből fejlődik olajos és kátrányos anyag, keveréke 
hidrocarbonoknak paraffinnal.

A Kőszén egyszerű kőzetet képez, és telepekben fordul elő, melyek^ geo
lógiai korra nézve is külömböznek; féleségeit megkülönböztetjük az elegyrészek 
szerint, ezeknek minőségét és viszonyos mennyiségét tekintve, továbbá a szer
kezetre, fényre, egyéb fizikai tulajdonságokra és a geológiai korra néz ve is.

1. Antracit, tömött kőszén, melyben S8—92% C, 1—3% II, 1—2% 0, 
1—9% hamu, kevés N és S van és vagy semmi vagy igen kevés bitumen. Mint 
tüz-anyag legnagyobb becsben áll. Korra nézve rendesen legöregebb; de 
eset reá, hogy fiatalabb kőszén is Antracittá változik valami vulkáni kőzet 
szomszédságában. Magyarország területén Antracit-telep nincs.

2. Feketeszén, több kevesebb bitument tartalmazó féleség, melynek kiné
zése és használata sokféle. Ide tartozik: szurokszéu, a durva-, leveles-, rostos-, 
palás szén sat. Használata szerint vannak tapadó, zsugorodó és porló szenek, 
miszerint a tüzelésnél összeolvadnak, vagy csak kissé összezsugorodnak, vagy 
végre csupa apró darabkákra szétesnek. Némely félig bitumenes szenet bizo-

van
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nyos célokra előbb égetik, hogy az illő részek eltávolodjanak s csak a vissza
maradó fém fényű (vasfoketo) szenét a kőszénnek használják, melyet általában 
koksz-uak (coke) neveznek. Vulkánok közelében levő szénbányákban természetes 
koksz is található. C 70—80, II 4—0, 0 1—12, N 0—2, S 0—2, hamu 1—12%. 
Csupán a tapadó és zsugorodó Kőszenek kokszolhatok jól, a porlók nem, mert 
ezek szétesnek.

A nagyon bitumenes kőszénből világító gázt fejlesztenek, s, koksz marad 
vissza a retortában. Honunkban csak az oravicai és a pécs-vidéki (Lias kor
szaki) kőszén tartozik ide, ezekből koksz állítható elő.

3. Canncl coal. (Párról Coal.) Egy neme a bitumenes kőszénnek, a mely 
gyakran megolvad; a közönséges tapadó kőszéntől külömbözik szövetére és 
összetételére nézve. C 7S—84, II 5—0, O 3—7, N 1—2, S 1—2, hamu 2—8%. 
Tömött, fénye semmi vagy csekély, szövetében a rétegesség nem vehető ki. 
Törése kagylós, a töréslap sima; szürkésfekete vagy fekete. Párítva szárítás után 
40—06% illó anyagot ad, mely nagyrészt égő és zsíros olajokból áll. A Canneicoal 
fokozatosan átmegy úgy összetételére mint küllemére nézve a szenes palákba. 
Légen nem változik ; belőle Angliában apró tárgyakat is esztergályoznak. Honunk
ban ilyenből sincs telei).

4. Torbanit. A Cannel-coal félesége; sötétbarna, karca sárgás, fénytelen. 
Törése kissé kagylós. K : 2*2. Töm : 1*1. Több mint 60% illó anyagot szolgáltat. 
C60—65, II 8—9, 0 3—5, N 1—2, S 0—0*5, hamu 19—21%.

5. Bycrit nevet kapott egy Kőszén Coloradoból (Middle Park, Mallét). 
A tapadó bitumenes szenekhez tartozik, melyben illó anyag 39*9°/o, szilárd 
(koksz és hamu) 5-4*0% és víz 0*0. Töm : 1*3. Fekete, pora barna. Hasonlít 
az Albertithez, külömbözik, hogy7 súlyosabb és hogy nem szolgáltat olyan 
terményeket, melyek carbondisulfidban, étherben sat. felolvadnának. Hasonlít a 
Torbanitkoz is, de súlyosabb, a tűzben nem pattog, hanem duzzadva megolvad.

0. Barnaszén, nem oly tömött mint az előbbiek, és többnyire látni rajta 
növényszövetet. C 47—71, H 4-0, 0 21—36, N 0— 1, S O—6, hamu 2—12%. 
Összetételre nézve a fától csak abban külömbözik, hogy H és O tartalma ke
vesebb, C tartalma nagyobb. Kinézésre nézve itt is részint azon külömbségeket 
teszik, melyeket a Kőszénnél, részint újakat: van fénylő-, leveles-, palás-, papir- 
szén ; a fás szövetüt lignitnek, egy igen tömött, fekete és kagylós törésű féle
séget gagátnak nevezik. Geológiai tekintetben a Barnaszén fiatalabb mint a 
Fekete szón és Antracit. — Használják tüzelésre rendesen minden előkészítés 
nélkül, mert belőle koksz-ot égetni jól nem sikerül. A ligáit némelykor disz- 
faragványokra — a gagát gyász-ékszerekre fordíttatik.

A Barnaszenekre nézve a magyarországi széntelepek kitűnő auyagot szol
gáltatnak. Leghatalmasabb telep a zsilvölgyi (H._,0 6*4, hamu 11*7 Caloria 
(Behthiku) 4720 John C.), ide tartozik továbbá az esztergomi, salgó-tarjáui, 
köpeci (baróthi és ágostonlalvi lignit H.,0 20*7, hamu 13*6, Caloria (Berthiku) 
3030, (John C.).

0. Termés faszén. Rostos, egészen faszén-szovetü, a mely csekély mennyi
ségben minden korszakbcli köszénképletben elő szokott fordulni. Lágy, az 
ujjakat épen úgy mint a faszén bepiszkítja. Néha poralaku.

7. Tarja (gyeP*tőzeg, Torf) legújabb eredésü szénféleség. Mocsáros helye
ken képződik bizonyos mohnemek vagy más külömböző vizi növények oly- 
nornü elváltozása által, mely szerint anyagokból H és O mint víz, a C egy 
kis része mint szénsav eltávolodnak, míg nagyobb része visszamarad barua- 
fekete, sűrűbb lazább, szálas szövetű tömegben. Használják tüzelésre és (Irlaudban) 
vegytermények előállítására párítás (destillatio) által. Turfa a Tisza s Kőrösök 
mentében több helyen; Fertő körül, az Alibunári mocsárnál sat.

A szenek főleg növényekből lettek; de az állati élet annak létrejöttéhez 
némileg szintén járult. A régi eredésüek jobban, az újabbak kevesebbé elvál
tozott növénytestek. Az elő növény áll C, H és O-ból, a szénné változás vegyi

-10Szabó József. ásványtan.
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elve az: hogy az 0 és II eltávolodnak nagyobb — a C sokkal csekélyebb 
arányban, úgy hogy ez meggyül s annál túlnyomóbb lesz, mentői tovább tart 
a vegyfolyamat, tehát mentol régibb a szén. A fában volt hamurészek ritkán 
szenvedtek nagy változást.

Vékony csiszolatban mikroskop alatt vizsgálva a bitumenes szenek három
féle anyagból látszanak állaui: 1) egy feketéből, mely sem sav- sem más folya
dékban nem olvad fel, és szabad C-uak tartatik. Az Antracitot legnagyobbrészt 
ilyen képezi. 2) Egy sárga vagy vereses gyantanemü anyagból, mely áttetsző 
vagy átlátszó, magasabb hőfoknál illanó, de a mely naphtlia, légenysav és 
sósavban nem olvad fel. 3) Földes részből. A gyanta a Kőszénben gyakran lát
ható pontokat képezve vau elszorodva. Kén csaknem minden szénben van 
olykor Vashoz kötve, de néha mint valamely hidrokarbon alkatrésze, úgyszintén 
gyakori a N is. — Általában azonban a kőszenek valódi vegyalkatát még. 
kevéssé ismerjük.

,A

v,U

,1



1

Ny

MUTATÓ.
I
j

A vastag előszámok és vastag betűk jelentik az ásványfaj nevét, 
mely alatt az leiratik; a többi név sinonim. Az utána álló egyenes 
szám az ásvány leírásának lapszáma; a dűlt szám (zárjelek között) 
azon lapokra vonatkozik az Ásványtan előkészítő részében, a hol az 
ásványra hivatkozás történik.

' [i

\

Allagit 461.
578. AHaktit 556.

Abichit = Klinoklasit 555. Alalith = Diopsid 457.
Abrazit = Gismondin 504. 409. Allanit 490. (24:7. 318. 326.)
Acadialit 505. Alaskaifc = Galenobismutit 377.
Acliát 397. (139. 196.) Alaunsteiu = Alunit 605.
Achirit = Dioptas 479. Albin = Apopliillit 499.
Achmatit = Epidot 4SS. 316. Albit 44S. (81. 89. 91. 99. 104.
Achrematit 610. 233. 240. 247. 263. 2S0. 293. 333.)
Aciculit = Aikinit 381. Albertit 624.
Actinolit = Amfibol 463. 9. Allemontit 350.
Actinot = Amfibol 463. Alexandrit = Chrisoberill 409. (98.)
563. Adamit 553. (329.) 38.Algodonit 359. (312.)
Adamsit = Muskovit 510. Alipil 524.
Adipocerit = Hatcliettit 612. Almandin = Spinell 407.
Adulár = Ortoklas 441. (92.179. 186. Almandit 475. (201. 306. 326.)

1S9. 203. 276. 2S0.) Almandit == Verstiingránát 475.
Aedelforsit (= Wollastonit) 333. Allochroit = Andradit 475. (326.)
Aegirit == Akmit 458. .Allogonit = Herderit 547.
343. Aenigmatit 466. 102. AHoklasit 373. (312.)
Aerugit = Nikelarzenát 576. 24. Allopalladium 353.
532. Aeschinit 543. (340.) 498. Allophan 528. (334.)
Agaimatolit 511. Allopliit 532.
Agalmatolit = Pirophillit 527. (336.) Alstonit = Bromlit 427. (93.)
373. Agricolit 476.
Aguilarit 362. XVII.
138. Aikinit 381.
Aimatolit = Hematolit 556.
Ajkit 617.

57. Akanthit 363.
326. Akmit 45S. (247. 326.)

63. Alabandit 364. (241. 309. 315.
329.)

Alabastrom = Gipsz 592. (111.)

A.

.

I
j

46. Altait 361. (314.)
Alluaudit 547.
Aliimén = Kalinit. 598.
736. Alnmian 590. (334.) 
Aluminhidrosilikát = Kollirit 52S. 
Alumiuhidrosilikát = Allophan 528. 
Alumiukidrophosphát = Coeruleolactit 

569.
Aluminhidropkospkát = Bedondit 55S. 
Aluminmagnesiamész-Amfibol 465.-

40*
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Aluunnmagnesiamészvas-Auifibol 4-05. 
Aluminsilikát = Dumortierit 490. 
Alumiusubsilikát = Andalítóit 4S5. 
Ahuninvnskidrosilikát=Sclirütterit52S. 
Aluminiiunvasliidroxid = Beauxit 410. 
Alumiuvasmangún-Amfibol = Gamsi- 

gradit 465.
Aluminvasmt*sz-Amfibol=Noralit 405. 
791. Aluminit 003. (334.)
Al. Be. phospkát = Hamlinifc 548. 
Aluminiumborát = Jereinejevit 578. 
Aliiminiumcalciumdisilikát = Milarit. 

438.
Alumininmhidrofluorid = Fluellit 393. 
Ahuniniuiuhidrofluorid=Ralston  it 393. 
Almniniumhidroxid = Gibbsit 410. 
Aluminiumliidroxid = Diaspor 414. 
Aluminiuinlitliiumdisilikát 

438.
Aluminiuinlithiummetasilikát=Spodu- 

mcn 4«59.
Alurainiuinmagnesiiimliidroxid = Hi- 

drotaleit 417.
Aluminiiunoxid — Korund -404. 
Alumocalcit 400.
800. Alunit 005. (309. 334./
77. Alunogen 000.
Alvit 483.
17. Amalgam 352. (317.)
787. Amarantit 602.
Amazonenstein = Ortoklas 441. 
Amazonit = Ortoklas 443. (293.) 
Araber = Succinit 614.
559. Ambligonit 552. (329.) 
Amblistegit = Hipersthen 456.
Ambrit 616.
Ambrosin 017.
Amesit 517.
Amethist=Quarc 394. (138.175.194. 

243.)
338. Amfibol 463. (83. 98. 101.124. 

193. 201. 203. 200. 239. 240. 242. 
246. 247. 251. 292. 333.)

Amianth 464.
Amianth = Amfibol 463.
Ammiolit 575.
Ammonbicarbonát = Teschemacherit 

431.
Ammouclilorid = Szalmiak 387. 
Ammonhidroborat = Larderellit 581. 
Ammonmagnesiahidrosulfat = Bous* 

singaultit 597.
Ammonoxalát = Oxammit 611. 
Ammonsulfát = Maskaguit 584. 
Ammontimhidrosulfát = Tscliennigit 

598.
Ammontimsó = Tschermigit 598.

xVnioibit = Gersdorfüt 371.
Amphigen = Leucit 453.
602. Anuabergit 561. (324.) 
Analcim = Analcit 506.
Analcimc carnea = Sarcolit 481.
450. Analcit 500. (23. 101.106.220. 

247. 330.)
252. Anatas 412. (55. 229.302.340.) 
39S. Andalusit 485. (91. 92. 93. 194. 

335.)
31S. Andesin 450. (197. 247. 280.) 
Andorit XVIII.
Andradit 475.
Andreasbergolit = Harmotom 503. 
Andreolit = Hannotom 503. 
Andrewsit 571.
530. Annerödit 543.
Anglarit = Vivianit 560.
721. Anglesit 587. (141. 220. 239. 

241. 322.)
722. Anhidrit 5S7. (127. 128. 164. 

1S9. 221. 223. 249. 250. 253. 328./
Annit = Lepidomelan 513.
271. Ankerit 423. (87.)
320. Anorthit 452. (100. 199. 233.

247. 270. 2S0. 332.)
Anortoklas 445.
Anthazit 624.
Antliogrammit = Anthophillit 403. 
Anthollith = Anthophillit 403.
337. Anthophillit 463. (227. 340.) 
Anthracit 624. (205, 241.) 
Anthracoxenit 619.
Antiedrit = Edingtonit 507.
Antigorit 522 (339.)
Autillit 532.
10. Antimon 350. (233. 241. 314.) 
Antimonbleiblende = Boulangerit 3S1. 
Antimonbleikupferblende = Bournonit 

380.
Autimonbleispath=Bindheimit 574. 
Autimonbleude = Kermesit 375. 
Antimonblüthe = Valontinit 401. 
Antimonezüst = Diskrasit 359. 
Antimonglanz = Antimouit 356. 
Antimonhidroxid = Volgerit 402. 
Antimonhidroxid = Stibiconit 402. 
Antimonhiganysulfid — Livingstonit 

376.
Antimonnikel = Breithauptit 366. ^
Antimonuikelarzenkéneg=Koriuit 371.
Antimounickelglanz = Ulhnannit 371. 
28. Antimonit 356. (135. 201. 203.

205. 241. 245. 314.)
Autimonokker = Cervautit 402. 
Antimonoxid = Valentinit 401. 
Antimonoxid = Senarmontit 400.

Petalit
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IArsenikalkies = Löllingit 372. 
Arsenikblütlie =■ Arzenit 400. 
Arsenikblüthe részben = Pharmakolit 

564.
Arsenikkobalt = Safflorit 373. (241.) 
Arsenikkobaltkies=Skutterudit 37 J. 
Arsenikkupferwismutherz = Epigenit 

335.
Arseniksáure = Arzenit 400. 
Arzeniksinter = Skorodit 562.
582. Arseniopleit 557.
Arsenkies = Arsenopirifc 372. 
Arsenocrocit = Arzeniosiderit 556. 
Arsenolith = Arzenit 400.
Arsenomelan = Sartorit 377. (312. j 
98. Arsenopirit 372. (86.205.313.) 
8. Arzén 350. (233.240.241.312.j 

213. Arzenit 400. (87.240.244.320. / 
Azenantimon = Allemontit 350.
Arzén fakóérc = Tennantit 383.
577. Arzeniosiderit 556. (324.) 
Arzeuotellurit 375.
Arzenréz = Domeykit 359.
Arzenréz = Whitneyit 360.
Arzenréz = Algodonit 359.
Arzensav = Claudetit 401.
Arzensav = Arzenit 400. 
Arzensesquisiűfid = Anripigment 356. 
Arzonsilberblende == Proustit 3S1. 
Arzensulfid = Realgár 355. 
Arzenveresezüstérc = Proustit 3S1. 
Asbest = Amfibol 463. (89.)
Asbest 464.
Asbeferrit = Vasmangáu-Amfibol 464. 
Asbolan = Wad. 417. (306. 337.) 
Asbolit = Wad 417.
Asmanit 399. (229.)
Asperoiit = Chrisocolla 530. (338.) 
Aspidelit = Titauit 535.
Astrakauit = Blödit 59G.
514. Astrophillit 537. (326.)
Aszfalt 622. (129.)
Asványtürkisz 568.
193. Átakamit 391. (323.)
Attakolit 569.
584. Attelestit 557.
Atelit = Rézliidroehlorid 391.
Atlaserz — Malacliifc 431.
669. Atopit 574.
Auerbacliit 4S3.
Augelit 569.
Angit = Piroxen 456. (12. 19. 76. 88. 

91. 93. 98. 101. 199. 203. 206. 
235. 239. 240. 242. 251. 252.292. 
333.)

Augit-Hidrat 45S.
Augustit = Apátit 5-1-7.

Antiraonoxid = Valenlinit 401. 
Antimonoxisulfid = Kermesit 375. 
Antimonsavasantimonoxid = Cervantit 

402.
Antiiuonsaures Bleioxid = Bindbeimit 

574.
Antimonsesquisulfid = Antimonit 356. 
Antimonsilberblende = Pirargirit 381. 
Autimonveresezüstérc=Pirargirit 381. 
Antimonwismutliblciblende = Kobellit 

379.
Autosiderit 531.
Autrimolit=Mcsolit 50S.
Apatelit 603.
549. Apátit 547. (39. 40.41.52. 88. 

196. 233. 240. 242. 247.252. 262. 
329. 337.)

Aphauesit = Kliuoklasit 555.
Aplirit = Turmalin 495.
Aphrodit 523.
477. Aphrosiderit 51S.
717. Aplithitalit 584.
770. Apjolinit 599.
Aplom 475. (101.)
435. Apophillit 499. (87. 104. 166.

169. 194. 241. 247. 304. 331.) 
Aquacreptit 532.
Aquamarin = Borii 466.
277. Aragonit 425. (93. 96. 97.124. 

138. 179. 184. 185. 196.204. 229. 
231. 233. 235. 236. 240. 247. 251. 
252. 254. 336.)

Aragotit 620.
13. Arany 351. (23. 84.85.112.124.

135. 141. 244. 245. 311.) 
Aranyezüsttellurid = Silvanit 374. 
Aranyezüsttellurid = Calaverit 374. 
Arcanit = Aphthitalit 5S4.
Arcticit = Skapolit 4S0.
418. Ardennit 493.
Arendalit = Epidot 4S8.
Areoxen 553.
Arequipit 575.
342. Arfvedsonit 466. (326.)
42. Argentit 360. (135. 205. 245. 
249. 309. 312. 315.)

163. Argirodit 3S5.
Argiros = Argentit 360.
Archenit 544.
Arkansit = Brookit 412. (319. 327.) 
Arktolit 532.
780. A. Arnimit 601.
Aromit 599.
a) Arquerite = Ezüstfoncsor 352. 
Arsoneisen = Lölliugit 372. 
Arseueisensinter = Pitticit 576. 
Arsenicit = Phamiakolit 564.

:
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290. Aurichalcit 432. (324.)
27. Auripigment 356. (205.243.320.) 

Aurotellurit = Silvauit 374.
Automolit = Galmit 408. (94.)
661. Autunit 572. (101.)
Avanturiu = Quarc 397. (89.)

410. Axin’it 490. (82. 92. 194. 199.
246. 247. 299. 300. 333.) 

Axotomer-Arsenkies = Löllingit 372. 
289. Azurit 432. (141. 324.)

Baroiit = Witkerit 427.
Barsowit = Bytownit 451.
Bartholomit 605.
Basisches schwefelsaures Eisenoxid = 

Copiapit 602.
Basiskfluorcerium = Bastnaesit 430. 
Bastit 456. (338.)
2S5. Bastuaesit 430. (338.)
Batliviliit 617.
Batrachit 476.
Baudissorit = Maguetit 423.
Bauxit = Beauxit 416. (340.)
629. Bayldonit 566. (323.)
Bázos alu miuium rézkid rosulfát=Spau - 

golit 590.
Bázos bizmutarzonát = Attelestit 557. 
Bázisólomchromát = Phoenikochroit 

589.
Bázos óloiurézkidrosulfát=Linarit 591. 
Bázos óloinrézsullát=Caledonit 591. 
Bázos ólomsulfát = Lauarkit 590. 
Bázos rézsulfát = Dolerophanit 591. 
Bázos urán sül lát = Voglianit 607. 
Beaumontit = Heulandit 500.
261. Beauxit 416.
709. Becliilit 583.
155. Beegerit 384.
Békasó = Quarc 394.
820. Belouesit 610.
Belonit = Aikiuit 3S1. (316.)
507. Bementit 532.
648. Berauuit 569.
Berengelit 623.
Bergblau = Azurit 432.
Berggrün = Malachit 431.
Berggrün = Chrisocolla 530.
Bergliolz = Xilotil 535.
Bergholz = Amfibol 463.
Bergkork = Amfibol 463.
Bergkristall = Quarc 394.
Bergmannit = Natrolit 507.
Bergmilch = Calcit 421.
Bergpech = Aszfalt 622.
Bergpech részben = Walchowit 616. 
Bergtheer = Kátrány 621.
Bergthcer = Aszfalt 622.
344. Beril 466. (41. 166. 192. 193.

194. 200. 204. 240.)
Berilaluminát = Clirisobcrill 409. 
Berilaluminmotasilikát = Borii 466. 
Berilhidroborát = Hambergit 579. 
Beriinátriumdisilikát = Eudidimit 43S. 
Be. Na. pliospkát = Berillonit 547. 
546. Berillonit 547.
Berilortosilikát = Phenakit 479. 
Berilsilikát = Bertrandit 494. 
Beriltimsilikát = Euklas 487. •

B.
336. Babingtonit 462. (326.) 
Baddeleyit = Termés-Zirkondioxid 
Bagrationit 490.
Baieriu = Columbit 540.
Baikalith = Diopsid 457.
Baikerinit 613.
Baltimorit 520. (523.)
Balvraidit 532.
Bamlit = Sillimauit 4S5.
Bányavirág = Quarc 394.
610. Barrandit 563.
Barcenit 575.
Barettit 532.
Barilit 497.
354. Barisilit 470.
719. Barit 585. (70. SS. 106. 110. 

124. 134. 135. 137. 141. 142.178. 
194. 196. 240. 241. 243. 244.250. 
251. 252. 328.)

Baritfoldpát = Hialopliau 444. 
Baritkarmotom = Harmotom 503. 
Baritkálitimbisilikát = Hialopliau 444. 
282. Baritocalcit 429. (336.) 
Baritocalcit = Bromlit 427. 
Baritopkillit = Clüoritoid 514. 
Bariumalumiusilikát = Barilit 497. 
Bariumcarbonát = Witlierit 427. 
Bariumcalciumcarbonát=Broinlit 427. 
Bariummészcarbonát = Baritocalcit 

429.
Báriumsulfát = Barit 585. 
Bariumtimliidrosilikát = Harmotom 

503.
Bariumtimliidrosilikát = Edingtonit 

507.
Bariumuraniumkidropkospkát =

Urauocircit 572.
342. A. Barkevikit 466.

- Barnakő = Pirolusit 413. 
Barnaólomérc = Piromorpkit 549. 
Barnapát = Dolomit 422.
Barnaszén 625.
Barnavasérz = Limonit 415. 
Barnliardtit 369.

[XVHI.
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Blauspath = Lazulit 555.
Bláttererz = Nagyágit 374.
Blátteriger Anthopillit = Enstatit 455. 
Blátteriger Stilbifc = Heulandit 500. 
Bláttrigstrahliger Stilbit = Stilbit 503. 
Bláttertellur = Nagyágit 374. 
Blátterzeolith = Heulandit 500. 
Bleiantimonit = Jamesonit 379. 
Bleiantimonglanz = Zinckenit 370. 
Bleiarzenglanz = Sartorit 377. 
Bleiarzenit = Dufrénoysifc 378. 
Bleicarbonat = Cerussit 42S.
Bleierde = Cerussit 428.
Bleifahlerz = Bournonit 380.
Bleigelb = Wulfenit 610.
Bleiglanz = Gaienit 361.
Bieigummi = Pluinboguininit 572. 
Bleihornerz = Pliosgenit 431.
Bleikerat = Pliosgenit 431.
Bleilazur = Linarit 591.
Bleimolibdát = Wulfenit 610. 
Bloi-Niere = Biudlieimit 574. 
Bleischiinraer = Jamesonit 379. 
Bleisilbreantimonit=Brongniardit 379. 
Bleisulphat =- Auglesit 587.
Bleivitriol = Auglesit 587. 
Bleiwismutliglauz = Galenobismutit 

377.
Blomstrandit 541.
75S. Blödit. 596.
Blumenbacliit = Alabaudit 364. 
Blutstein = Hematit 405.
599. Bobierrit 561.
Boginangauese = Wad 417.
Bohuerz = Liuiouit 415.
Bóléit 391. (102,)
Boliviauit 375.
Bolivit 35S.
Bologneserspath = Barit 585.
Boltonit = Forsterit 477.
Bombiecit 620.
132. Brongniardit 379.
69S. Boráéit 580. (21. 26. 27. 101. 

103. 130. 166. ISO. 204. 205. 230. 
320.)

707. Borax 582. (170.1S7.203. 235. 
32S.)

Boraxsaure = Sassolin 316.
Bordit = Okonit 49S.
653. Borickit 571. (325. j 
78. Bornit 367. (300. 316.) 

Borocalcit = Bechilit 5S3. (32S.) 
Boronatrocalcit = Uloxit 582. 
Borostyánkő = Succinit 614. *
Bórsav = Sassolin 416.
Bórsiiure = Sassoliu 416.
Borsókő = Aragonit 126.

Berlinit 569. (334.)
Berlauit 520.
Berustein = Succinit 614.
119. Berthierit 377. (315.)
422. Bertrandit 494.
49. Berzelianit 361. (313.)

538. Berzeliit 545.
Béta Jauliugit 616.
680. Beudantit 576.
Beustit ~ Epidot 4S8.
76. Beyrichit 367.
Bhrcckit 533.
754. Bieberit 595.
Bieirosit -= Beudantit 576.
Bielzit 623.
Biharit 527.
Bildstoin = Agalmatolit 511.
670. Bindheimit 574. (322.)
123. Binnit 378. (312.)
Biunit = Sartorit 377.
462. Biotit 512. (101. 104.108.247.) 
Biotin = Anorthit 452.
Biphosphammit 558.
197. Bischofit 392.
Bissolit 464.
Bitterkalk = Dolomit 422.
Bittersalz = Epsomit 594.
Bitterspath = Dolomit 422.
Bitumen — Aszfalt 622.
217. Bizmit 401.

11. Bizmut 350. (312. 313. 317.) 
Biziuutearbouát = Bizmutosferit 430. 
Bizmutezüst = Chilenit 360. 
Bizmutezüst ólomsulfid = Schirmerit 

378.
Bizmuthidroarzonát = Bliagit 573. 
Bizmuthidrocarbonát = Bizmutit 436. 
Bizmuthidrotellurát = Montauit 607. 
29. Bizmutinit 358.

306. Bizmutit 436. (135. 205. 233 
317. 327.)

Bizmutkéneg = Bizmutinit 35S.
Bizmutkobaltarzenkóneg = Állok lasit

373.
Bizmutokker = Bizmit 401.
283. Bizmutosferit 430. 
Bizinutoxiclilorid = Daubréeit 390 
Bizmutoxid = Bizmit 401. 
Bizmutsesquisulíid = Bizmutinit 
Bizmutsilikát = Eulitit 474. 
Bizmutsilikát := Agricolit 476. 
Bizmuttimsilikát = Hipocklovit 
Bizmutvauadát = Pucherit 5-46 
Blakoit = Coquirabit 599.
Blauaisenorz = Viyiauit 500,
Blaue Eisenerde = ' ívianit 
Blaueisen8toiu = Krokidolifc 4^;-*

497.

ii
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Botallackit = Atakamit 391.
798. Botriogen GOI. (325.)
Botriolith = Datolit 486.
139. Boulangerit 381. (222. 223.) 
Bourbolit 595.
136. Bouruonit 380. (96. 205. 314.) 
759. Boussingaultit 597.
566. Brackebuschit 554.
Bragit 540.
Braneliit = Haitit (613. 614.)
591. Braudtit 559.
Braunbleierz — Piromorphit 549. 
Braunbleioxid = Plattuerit 412. 
Brauneiseuerz = Liiuoiiit 415. 
Brauneisenstein = Limonit 415. 
Braunéi* Glaskopf = Limonit 415.
247. Braunit 410. (205. 306. 31S.) 
Braunkohle = Kőszén 624.
Braunspatli = Dolomit 422.
Braunstein =.* Pirolusit 413. 
Braunsteiukies = Alabandit 364. 
Brauusteinkiesel = Spessartit 475. 
Braunsteinrahm = Wad 417.
Bravaisit 533.
Bredbergit 475.
72. Breithauptit 366. (315.) 
Breithauptit = Covellit 365.
Brciinnerit = Magnesit 423.
Brevicit = Natrolit 507.
439. Brewsterit 501. (331.)
740. Brochantit 591. (323.)
253. Brookit 412. (229. 240. 241. 

340.)
Bromargirit = Bromirit 388. 
Bromezüst =r Bromirit 388.
171. Bromirit 388.
278. Bromlit 427.
Brongniartiu = Glauberit 585.
Bronzit = Enstatit 455. (89.201. 203. 

237. 340.)
Brüggerit = Uraninit 583.
262. Brucit 416. (219. 224. 335.) 
618. Brushit 564. (549. 558.) 
Brücknerellit 619.
Bucaramangit 616.
Buckóiéit 
Bucklandit 489.
Bunsenin = Krennerit 374.
227. Bunsenit 403.
Buntbleierz = Piromorphit 549. 
Buuterkupferkies = Bornit 367. 
Buntkupfererz = Borait 367.
Buratit = Aurichalcit 432. (324.) 
Bushmauit = Apjolmit 599.
Bustamit = Rhodonit 461. (306.) 
Buttermilcberz = Kerargirit 387. 
Büdösmész 422.

Byerit = Kőszén 625.
319. A. Bytownit 451. (280.)

C.
603. Cabrerit 561.
Cacholoug = Opál 399. 
Caesiumaluminmetasilikiit = Polliiéit. 

454.
Cairngorm = Quarc 396.
Cakoxcn = Kakoxenit 569.
612. Callainit 563.
Callais = Callainit 563.
Calait = Kállait 568.
Calamin = Kalamin 494.
Calamin = Smitlisonit 425.
Calamin = Hidrozincit 433.
Calamit = Amfibol 463.
Calavcrit 374.
Calcedon = Quarc 394. (112.114.128. 

139. 140.)
652. Calcioferrit 570.
565. Calciovolborthit 553.
270. Calcit 419. (3. 42. 46. 52. 83. 

88. 91. 94. 95. 96. 124. 125. 126. 
127. 135. 136. 137. 138.141.142. 
145. 154. 155. 156. 159.160.165. 
168. 169. 171. 173. 189. 193.194. 
195. 196. 198. 199. 200. 201. 204. 
210. 212. 229. 231. 232. 233. 235. 
236. 241. 242. 243. 245. 247. 251. 
252. 253. 254. 268. 281. 336.) 

Calciumaluminiumhidrosilcifiuorid = 
Prosopit 393.

Calciumaluminiumliidrofhiorid = Ge- 
arksutit 393.

Ca. Al. liidrophospát=Goyazit 572.
Ca. Al. hidrosilikát=Laubanit 505.
Ca. Al. hidrosilikát = Naesumit 534. 
Calciumcarbonáttufa = Thinolit 422. 
Calciumceriumitriumfluorid = Yttro- 

cerit 393.
Calciumberilnátronsilikát = Leukopha- 

nit 469.
Calciumfluophosphát = Spodiosit 551. 
Calciumfluorid = Fluorit 388. 
Calciumíluosilikát ? = Cuspidin 491. 
Calciurahidrocarbonát = Hidroconit 

434.
Calciumhidrocarbonátsilikátsulfát =

Thaumasit 530.
CaJciumhidroborat=Colemanit 581. 
Calciumliidrophosphát = Martinit 564. 
Ca. K. Al. hidrosilikát = Ptilolit 500. 
Calciummagnesiumhidrochlorid = Ta-

chihidrit 393.
Calciummagne8Íumhidropho8phát

Fairfieldit 559.

Sillimauit 485.
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Cer és Ytrium leniek iiuosilikátja = 
Melauocerit 4G8.

Cerlanthandidimcarbonát = Weibyeít 
430.

Cerlanthandidimfluorid = Tisonit 380. 
Cerlantliandidimhidrosilikát = Cerit 

495.
Cerlanthaudidimmészcarbonátíluorid- 

dal = Párisit 430.
Cerlanthanthorphosphút=Monacit545. 
Cermészliidrophosphát = Churchit 502. 
Cerolit 523.
281. Cerussit 428. (93.96.141.179.

189. 233. 239. 241.252.253. 322.) 
221. Cervantit 402. (336.) 
Cervasmésztimsilikát = Allanit 490. 
CervAsytterlanthánzirkontitánniobtau- 

talát = Aeschinit 543.
Ceylonit = Spinell 407.
Chabasin = Cliabasit 505.
447. Cliabasit 505. (94.95.104.241. 

331.)
Chalibit = Siderit 4s3. (88.141.241.

243. 306. 325. 336. )
Chalilit = Thomsonit 508.
755. Chalkanthit 596. (198. 323.)

54. Chalkocit 302. (316.)
Clialkodit 518.
Chalkolith = Autunit 572.
Chalkolith = Torbernit 572. (324.) 
811. Chalcomenit 007.
Chalkomorphit 499.
268. Chalkophanit 417.
Chalkopliasit = Lirokonit 571.
636. Chalkophillit 567. (323.) 
Chalkopirrhotifc 36S.
83. Chalkopirit 36S. (57.64.96.117.

205. 225. 241. 245. 316.)
656. Chalkosiderit 571.
Chalkosin = Chalkocit 362. (205.) 
117. Chalkostibit 377. (315.) 
Cliamosit 518.
Chatamit (312.)
Ckelrasfordit = Skapolit 480. 
Chemawinit 616.
655. Chenevixit 571. (323.)
Chessylit = A zűrit 432.
Chiastolit = Andalusit 4S5.
649. Childrenit 570. (337.)
Chileit = Güthit 414.
Chileit 554.
40. Chilenit 360.
Chilisalpeter = Nitratin 577.
Chiltonit = Prelniit 491.
Chimirt := Tennautit 383.
184. Chiolith 390.
111. Chiviatit 376.

Calciuiniiiagnesiunioxifluorid = Nocerit 
392.

Ca. Mn. Al. ortosilikát=Harstigit 491. 
Calciummolibdát = Powellit 010. 
Calciumnatriumaluminiumhidrofluorid 

=Pachnolit 393.
Calciumuatriuinaluminiumhidrofluorid 

=Thomscnolit 393.
Calciumpliosphát = Monetit 552. 
Calciumphosphát, chlorésnéha Fluor

ral = Apátit 547.
Calciumpiroantimonát = Atopit 573. 
Calciuuisultat = Anhidrit 587. 
Calciumsulfid = Oldhamit 364. 
Calciuiiiuránhidrosulfat=Medjidit 007. 
Calciumuraniuinhidrocarbonát = Kan

dit 436.
Calciumvasnietasilikát = Babingtonit 

402.
739. Caledonit 591.
360. Cancrinit 472. (328.)
Candit = Spinell 407.
Cannelcoal 025.
Cantonit = Covellit 365.
347. Cappelerit 468.
Carbonado (— Gyémánt). XVII.
729. Carneolit 5S9.
Carinthin = Amíibol 4G3.
349. Cariocerit 408.
Cariopilit = Kariopüit 532.
Carmenit = Chalkocit 302.
541. Carminit 540.
201. Carnallit 392. (101. 328.)
82. Carrollit 308. (316.)

Carpliolit = Karpliolitli 495.
540. Caryinit 540.
783. Castanit 002.
Castelnaudit = Xenotim 545.
Castor = Potalit 43S.
Cavpinit= Nephelit 471.
Celadonit = Seladonit 526.
720. Celestit 580. (241. 252. 262. 

328.)
501. Cenosit 530.
Centrallassit 499.
Cerasin = Phosgenit 431.
Cerbolit = Boussingaultit 597.
Cererit = Cerit 495.
Cei*fémek Ca. Na silikát Ti és Fluor

ral = Johnstrupit 537.
Ceriu Allanit 490.
Ceriustein = Cerit 495.
425. Cerit 495. (338.)
Ccriuraepidot = Allanit 490.
Ce, Y, Th, fluosilikát = Cariocerit 46S. 
Ce. Y. fémek hidrophosphátja=Rhab- 

dophanit 561.

'
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Clüádmt = Eustatit 455.
Cklorapatit 54S. (233. ) 
Chlorbromsilbor = Embolit 3S8. 
Chlorit fevrugiueuse = Delessit 519. 
Clüoritrészben Peuniuit 51(5.
Chlorit részben = Proclilorit 517. (SO.

136. 246. 247.)
466. Chloritoid 514.
Chloritspath = Chloritoid 514.
174. Chlorocalcit 3SS.
176. Chloromagnesit 389. 
Chloromelan = Cronstedtit 517.
505. Chloropál 531. (338.) 
Chloropheit 519. (262.)
Clüorospinell = Spinell 407. (341.) 
Chlorotliiouit 589.
Chlorquecksilber = Kálóméi 3S6. 
Chlorsilber = Kerargirit 3S7. 
Chodneffit = Chiolith 390. (32S.)
572. Chondrarzenit 555. (320.)
415. Chondrodit 492. (247.203. 330.) 
Chonikrit 533. (331.)
Clirismatin = Ozokerit 613.
Chrismatit 612.
242. Chrisoberill 409. (104.236.336.) 
504. Chrisocolla 530. (338.)
376. Chrisolit 477. (247. 330.) 
Chrisophan = Seybertit 514.
Chrisotil = Serpentiu 522. (338.) 
Christianit = Anortliit 452.
Christianit = Phillipsit 502. 
Cliristophit = Sphalerit 363. 
Chrizopras 397.
Chromchlorit = Penninit 516. 
Chromeiseuerz = Chromit 409. 
Chromeiseustein = Chromit 409.
241. Chromit 409. (141. 205. 206.

222. 240. 311. 310. 340.)
Cr. Fe. Al. bázos liidrosulfát = Knox- 

vellit 602.
Cliromfordit = Phosgenit 431. 
Chromliidrosulfút = Redingtonit 602. 
Chromspinell = Spinell 407. 
Chromvasérc = Chromit 409. 
Cliromvasmagnesiatimhidrosilikát = 

Wolclionskoit 529.
Chromvassulfid = Daubréeit 368.
606. Churchit 562.
Cianit = Kianit 4S6.
Cianochalcit (338.)
Cianosit = Chalkanthit 596.
781. Cianotrichit 601.
Ciclopit = Anorthit 452.
Cimatolit (253.)
495. Cimolit 527. (334.)
Cimoplian=Chrisoberill 409. (03.102. 

233. 240.)

66. Cinuabarit 365. (173. 211. 212.
240. 245. 306. 300. 315. 320.) 

Ciprin 4S2.
Ciprit = Chalkocit 362.
795. Ciprusit 604.
Cirkon = Zirkou 482.
576. Cirrolit 556.
Cirtolit 483.
Citrin ~ Quarc 396.
761. Clanochroit 597.
215. Claudetit 401.
47. Clausthalit 361. (205. 313.) 

Cleiophau Sphalerit 363.
Cleveit = Uraninit 583.
Cliugmauit = Margarit 514.
Clintonit= Seybertit 514. (330.)
SS. Cloanthit'370. (205. 312.) 
Cloustouit 624.
Cobalthidrocarbonát=Remiugtonit435. 
Cobaltomenit 608.
Cobaltselenid = Cobaltomeuit 608. 
Coccinit 3SS.
Coeruleolactit 569.
704. Colemanit 581.
Colloplian = Kollophauit 55S.
62. Coloradóit 364.
Coiumbit = Niobit 540.
525. 526. Columbit-Tantalit 540. 
Comptonit = Tliomsonit 508. 
Condurrit = Domeykit 359.
731. Connellit 589.
Confoleusit 527.
Copal it 616.
Copperas = Melau térit 595.
784. Copiapit 602.
772. Coquimbit 599.
Coracit = Uraninit 5S3.
Corallenerz = Cinuabarit 365. 
Conlierit = Iolit 469. (101. 102.103. 

104. 341.)
Corkit = Beudautit 576.
634. Cornwallit 567.
Coronguit 575.
Corundellit — Margarit 514.
Cossait = Faragon it 511.
128. Cosalit 379.
Cossirit = Aenigmatit 466.
180. Cotunnit 389. (320.)
67. Covellit 305. (323.)

Couzoranit = Dipir 481.
245. Crednerit 410. (306. 818.) 
Creta Fullonum = Smectit 529. 
Crichtonit = Umenit 406.
Criopliillit = Zinnwaldit 512. 
Criptomorphit 583.
Criptomorphit = Priceit 581.
Crispit = Rutil 411.
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190. Daviesit 391.
Davreuxit 533.
Davyn = Xepholit 471.
293. Dawsonit 433.
Decheuit (322,)
Degoröit = Hisingeiit 531.
Delafossit 418.
Delanouit 527.
478. Delessit 519.
Delpliiuit = Epidot 488.
Delvauxifc 570.
Delvauxit = Dufreuit 555. 
Demantspatli = Korund 404. 
Demidorit = Chrisocolla 530. 
Dermatin 533.
Dernbachit = Beudantit 570.
De Saulesifc 524.
564. Descloizit 553.
Desmiu = Stilbit 503. (70. 141. 224. 

331.)
Destinezit = Diadochit 575.
Deviilin = Langit 601.
Devonit = Wavellit 562.
Deweylit = Gimuit 524.
476. Diabantit 518. 
Diabautachronnyn = Diabantit 518. 
Diaclasit 456.
Diadelpit = Hematolit 456.
677. Diadochit 575. (325.)
Diagon it = Brewsteiit 501.
Diallage métalloid = Enstatit 455. 
Diallagit = Piroxen 456. (197. 203. 

240. 333.)
Diallogit = lihodochrosit 424.
Diám ant = Gyémánt 347.
Dianit Columbit 540. (319.)
134. Diaphorit 379.
256. Diaspor 414. (222. 224, 235.

253. 334.)
Diastatit 465.
Dichroit = Jolit 469.
5S8. Dickinsonit 558.
Didimit = Muskovit 510.
771. Dietrichit 599.
Digenit — Chalkocit 362.
569. Dihidrit 554.
Dilin it 528.
Dinit 614.
383. Dioptas479.(53.224.233.338.) 
Diopsid = Piroxen 456. (127.204.227.

237. 240. 333.)
Dioxilit = Lanarkit 590.
Dipir = Mizzonit 481.
519. Disanalit 53$.
Disilik&tok 437.
Disiutribit 511.
Disklasit = Okenit 498.

Crocidolit = Krokidolit 465.
Crocoisit = Kiokoit 588.
472. Cronstedtit 517.

53. Crookesit 362.
Crucit = Andalusit 485.
Csepkö 421.
Csilláin (83. 92. 99. 124. 127. 134. 

130. 140. 141. 145. 172.173.178. 
182. 194. 190. 197. 204. 239.240. 
242. 240. 247. 251. 270.277.293. 
339.)

81. Cubanit 36S. (310.)
Cubizit = Analcit 506.
Cuboit = Analcit 506.
Cuivre jaune = Chalkopirit 368. 
Cuivre phosphaté = Pscudomaiachit 

554.
Cuinniiugtonit = Vasmagnesia-Amfibol 

464.
Cuminiugtonit = Rliodonit 461.
224. Cuprit 403. (21. 22. 84. 239.

248. 317. 324.)
112. Cuprobizmutit 376.
Cuprochlorid = Nantokit 386. 
Cuproferrit = Pisanit 595. 
Cupromagnesit 595. 
Cuprophimbit=Galenit 361. (310.) 
Cuproschcelit = Cuprotungstit 609. 
815. Cuprotungstit 609.
Cu. Ba. Ca. liidrovanadát=Volbortliit 

566.
Cu. Bi. bázos hidroarzenát = Mixit573. 
413. Cuspidin 491.

•«

í

*

D.
676. Dahlit 575.
Daleminzit 363.
Dalmatiu = Almaudit 475.
Dampf = Víz 402.
Damourit = Muskovit 510.
Danait = Arsenopirit 372.
367. Danalit 474.
396. Danburit 484. (332.) 
Dannemorit=Vasinaugán-Amfibol 464. 
471. Daphnit 517.
689. Darapskit 578.
Dárdauy = Antimon 350.
Dávdezüst — Diskrasit 359.
Dárdkéneg = Antimonit 356.
Darwinit — Whitneyit 360.
401. Datolit 486. (300. 329.) 
Dauberit = Zippcit 607.
194. Daubréeit 392.
80. Daubréelit 36S.

Daupliinit — Anatas 412.
David8onit = Beril 466.

i
i



636 MUTATÓ.

35. Diskrasit 359. (315.)
Disluit = Galuiit 408.
Dissnit 461.
Disodil 6IS.
Disterrit = Seybertit 514. (335.) 
Disthen = Kianit 4S6. (240. 335.) 
Dittmarit 55S.
Doguacskait 370.
738. Dolerophanit 591.
271. Dolomit 422. (3. 67. 112. 137. 

190. 226. 227. 236. 242. 214. 245. 
251. 252. 300. 336. )

37. Domeykit 359. (312.)
Dopplerit 021.
Dórán it 505.
2()0. Donglasit 392.
Dudlevit 521.
573. Dufrenit 555.
127. Dufrénoysit 37$. (312.) 
DulTréuoysit = Binnit 378.
Dumasit 520.
427. Dumortierit 490.
Dumreicherit 599.
Dunkles Rothgültigerz==Pirargirit 3S1. 
Dunkles Weissgültigerz = Freisslebenit 

379.
Duporthit 533.
558. Durangit 552. (329.)
810. Durdenit 007.
Duxit 010.

Eisenoxidhidrat = Limonit 415. 
Eisenpecherz = Göthit 414. 
Eisenpecherz = Triplit 551. 
Eisenpecherz = Pitticit 570. 
Eisenpliülit = Viviauit 500. 
Eisenrahm = Homatit 405. 
Eisen-Resin = Humboldtul 011. 
Eisenrutil = Göthit 414.
Eisensinter = Pitticit 570.
Eisensinter = Skorodit 502. 
Eisenspath = Sidcrit 423. 
Eisenstassfurtit Vasboracit 580. 
Eiseusteiumark ^ Teratolit 529. 
Eisenvitriol = Mélán térit 595. 
Eisspath = Ortoklas 441.
Eisstein = Kriolit 390.
673. Ekdemit 574.
Ekmannit 519.
Elastisches Erdpech Elaterit 023. 
Elasmose = Nagyágit 374.
Elaterit 023.
Elektrám 311.
Eleolit = Neplielit 471. (89.141.247.) 
Eleonorit = Beraunit 509.
Eliasit 533.
170. Embolit 3SS. (321.)
Embritliit = Boulangerit 3S1. 
Emeraude = Beril 400.
Emerilit = Margarit 514. (332.) 
Emmonit = Strontianit 428.
809. Emmonsit 007.
Empliolit = Diaspor 414.
116. Emplektit 377.
158. Enargit 3S5. (222. 312.) 
Enceladit = Warwickit 581. 
Endellionit = Bonnionit 3S0. 
Endlichit = Vanadiuit 550.
323. Enstatit 455. (221. 227. 235.

237. 242.)
Enysit 600.
650. Eosphorit 570.
Eosit 010.
Epkesit 533.
161. Epiboulangerit 385.
Epichlorit 519.
407. Epidot 488. (179.193.194.237. 

246. 247.)
162. Epigenit 385. (312.)
Epiglaubit 558.
Epiphanit 519.
Epipbospliorit 549.
440. Epistilbit 502.
748. Epsomit 594. (66. 69. 207.223.

224. 235. 230.237. 243. 244.252.) 
Erbsenstein = Aragonit 425.
Ercinit = Harmotom 503.
Érd bar z — Euosmit 017.

E.
Eleiith = Prehnit 491.
Edenit 465.
452. Edingtonit 507. (329.) 
Edwardsit — ^íonacit 545.
Egeran = Vezuvianit 482.
Eblit = Pseudoinalacbit 554. 
Ehrenbergit 529.
Ebrenbergit = Cimolit 527.
Eis = Víz 402.
Eisenalann = Halotricliit 599. 
Eisenantimonglanz = Bertliieiit 377. 
Eisenapatit = Triplit 551.
Eisenblau = Vivianit 560. 
Eisenblütlie = Aragonit 425. 
Eisenchlorit = Delessit 519. 
Eisenchrom = Cbromit 409. 
Eisengimnit = Hidropbit 523. 
Eisengirnit = Gimnit 524. 
Eisenglanz = Hematit 405. 
Eisenglimmer = Hematit 405. 
Eisenkies == Pirit 369.
Eisenkiesel = Quarc 390. 
Eisenkobaltkies = Safflorít 373. 
Eisennickelkies = Pentlandit 304.
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Ezüsttartalmú Teliurbizinut 358. 
Ezüsttellurosulfobizmutit = Tapalpit 

381.
Ezüstvaskéneg = Sternbergit 303.

Erdpcch = Aszfalt 022.
Eremit = Monacit 545.
568. Erinit 554.
Eriuit 527. (323.)
601. Eritlirit 501. (324.)
Eritlirocalcit 391.
199. Erithrosiderit 392.
Erithroziueit 300.
Erdwachs = Ozokerit 013.
Erubescit = Borúit 307.
Esclierit = Epidot 488.
Esmarkit = Datolit 4S6.
803. Ettringit 000.
632. Eucliroit 500. (323.)
345. Eudialit 407.
312. Eudidimit 438.
Eugenglauz = Polibasit 3S4.

51. Eukairit 302. (313.)
404. Euklas 487. (104. 240. 341.) 
Eukolit = Eudialit 407.
358. Eukriptit 471. (263.)
368. Eulitit 474. (26. 101. 327.) 
Euosmit 017.
Euphülit 512.
Euralit 519.
Eusiuchit 553. (322.)
534. Euxenit 544. (340.)
Euzeolith = Heulandit 500.
645. Evansit 509. (334.)
Evigtokit = Gearksutit 393.
14. Ezüst 351. (112. 135, 141. 240. 

241. 232. 311.)
Ezüstaranytcllurid = Kreuucrit 374. 
Ezüstcarbonát *-= Selbit 430. 
Ezüstclilorid = Kerargirit 387. 
Ezüstchlorobromid = Embolit 388. 
Ezüstgermaniumsulfid = Argirodit 

385.
Ezüstkéneg = Argeutit 300. 
Ezüstkéneg = Dalemiuzit 303. 
Ezüstóloinsulfobizmutit = Schapbacliit 

379.
Ezüstólomsulfostibit = Brongniardit 

379.
Ezüstsclenostibit = Bittiugerit 382. 
Ezüstsulfarzonit = Proustit 3S1. 
Eziistsulfarzonit — Xauthokonit 3S5. 
Ezüstsulfobizmutit = Matildit 377. 
Ezüstsulfoseleuid = Aguilarit 302. 
Ezüstsulfostibit = Miargirif 377. 
Ezüstsulfostibit = Pirargirit 381. 
Ezüstsulfostibit = Pirostilpnit 382. 
Ezüstsulfostibit = Stcpbanit 3S4. 
Ezüstrézsulfarzcnostibit = Polibasit 

384.
Ezüstrózkéncg = Stromoyerit. 363. 
Ezüstrézsulfostibit = Stilotipit 381.

F.
Facellit := Kaliopbilit 471.
Fablerz = Tetraedrit 382.
Fablunit = Jolit 409.
592. Fairfieldit 559.
Fakóérc Tetraedrit 3S2.
159. Famatinit 385.
Faopál 400.
Fargit = Natrolit 507.
Faroelitb = Tbomsonit 508.
Fassait = Piroxeu 450.
Fassait = Augit 458.
Faserbarit = Barit 585.
Fasergipsz = Gipsz 592.
Faseriger Brauuspatb=Maugauocaleit 

424.
Faserkiesel = Sillimanit 485. 
Faserzcolitb = Natrolit 507.
451. Faujasit 500.
Fauserit 594. (329. )
377. Fayalit 487.(236. 326.) XVIII. 
Febérautimonérc = Valentiuit 401. 
Febérólomérc = Cerussit 428. 
Feketeszén 625.
Federalaun = Alunogeu 000. 
Federalaun = Halotricbit 599.
Fedorerz = Jamesouit 379.
Feldspath = Ortoklas 411.
Félopál 400.
Felsit — Ortoklas 411.
793. Felsöbányit 604.
Fénykobalt = Kobaltit 370.
Ferberit 609.
Fér chromate = Cliromit 409. 
Ferriferrobidrosulfát — Bourbolit 595. 
Ferribidropbospbát = Ludlamit 567. 
Ferribidrosulfát = Amarantbit 002. 
Ferribidrosulfát = Castanit 002. 
Ferribidrosulfát = Ciprusit 004. 
Ferribidrosulfát = Copiapit 602. 
Ferribidrosulfát Fibroferrit 003. 
Ferribidrosulfát = Glockerit 603. 
Ferribidrosulfát = Iliiéit OCX). 
Ferribidrosulfát=Karphosiderit 003. 
Ferribidrosulfát — Quenstedtit 599.
Fembidrosulfátarzenát = Utaliit 602. 
Fcrrikálibidrosulfát = Jarosit 605. 
Ferrikaliumnátriumbidrosulfát= Meta- 

voltin 604.
Ferrimaguesialiidrosulfát = Queteuit 

606.
Ferri Na bidiosulfát=Bartboloinit 005.

’
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Ferrinátronhidrosulfát = Sideronatrit 
604.

523. Fergusouit 539.
Feroligiste — Hematit 405.
777. Ferronatrit 000.
Ferro-Umenit 542.
Ferrostibian 557.
Ferrotantalit = Tantalit 540. 
Ferrotitanit — Scliorlomit 470.
Fettbol 531.
Fettstein = Neplielit 471.
(FeAl)., hidrosilikát = Dapliuit 517. 
Fe. Ca. liidroarzeuát = Mazapilit 570. 
Fe. Mg. Ca. Al. hidrosilikat -= Leidyit 

533.
Feuerblende = Pirostilpnit 3S2. 
Feuerstein = Quarc 394.
788. Fibroferrit 603.
Fibrolit = Sillimanit 485.
Fichtelit 613.
191. Fiedlerit 391.
589. Fillowit 558.
Fiorit=Kovatnfa 400.
640. Fischerit 568. (334.)
580. Flinkit 556.
203. Fluellit 393.
196. Fluocerit 392. (338.)
Fluochlor = Piroclilor 538.
Fluoraputit 54S.
175. Fluorit 388. (21. 22. 23.24 83. 

84. 87. 88. 89. 94. 124. 125. 135. 
196. 197. 204. 205. 243.251.252. 
259. 262. 298. 328.) XVIII.

Fluss = Fluorit 3S8.
Flusspath — Fluorit 388.
Fogtürkisz 568.
Folypát — Fluorit 388.
625. Forbesit 565.
375. Forsterit 477. (236. 339.) 
Fossil Copal = Copalit 017.
Fossil Kautschuk = Helenit 613. 
Fossiles Erdkarz = Elaterit 023. 
Fouquéit XVIII.
Fowlerit = Rhodonit 461.
Földolaj = Petroleum 621.
Földpát 438. (88. 89. 91. 93. 98.99. 

125. 135. 141. 194. 200. 206. 239. 
240. 241. 242. 243. 244. 246. 247. 
251. 252. 277. 291. 292.) 

Földszurok = Aszfalt 621.
Franklandit 5S2.
239. Franklinit 409. (205.306.318.) 
Fraueneis = Gipsz 592.
Fredricit = Tennantit 383.
Freibergit = Tetraedrit 382.
135. Freieslebeuit 379.
Frenzelit 313.

3S4. Friedelit 479.
Frieseit = Sternbergit 303. 
Fritzscheit 573.
Frugardit 482.
Fullers Eartli = Smectit 529. 
Fuscit = Skapolit 4S0, 
Füsttopáz = Quarc 396.

G.
404. Gadoliuit 487. (339.)
Gagát — Barnaszén 625.
236. Gahnit 408. (240. 341.)
Galinit 482.
Galaktit 507.
45. Galenit 301. (21. 22. 84. 87.88. 

94. 105. 124. 125. 13S. 140. 205. 
226. 239. 240. 243. 245. 252.253. 
310. 315.)

11S. Galenobismutit 377.
Gallicinit = Rutil 411.
Gálickő = ^lelanterit 595.
Gabnáj = Kalamin 494.
Gahuey = Smitlisonit 425. 
Gamsigradit 465.
355. Ganomalit 470.
432. Ganophillit 498.
Garbenstilbifc — Stilbit 503.
Garbyit = Enargit 385.
483. A. Garnierit 524.
Garnsdorfit 604.
Gaulit = Tecticit 594.
297. Gay-Lussit 434. (252. 328.) 
207. Gearksutit 393. (328.)
Gedanit 615.
Gedrit = AnthophiUit 463.
392. Gehlenit 4S2. (239. 339.) 
Gekrösestein = Anliidrit 587. 
Gelbbleierz = Wulfenit 610. 
Gelbeisenerz = Copiapit 602. 
Gelbeisenerz = Jarosit 605. 
Gelbeisenstein = Xanthosiderit 415. 
Gelberde = Limonit 415.
Gelbes Rauscbgelb = Auripigment 356* 
483. Genthit 524.
Geocerain 619.
Geocerinsiiure 620.
Geoeerellit 020.
Geocerit 619.
152. Geokronit 383.
Geomiricit 619.
Georetinsáure = Brücknerellit 619. 
688. Gerhardtit 578.
90. Gersdorffit 371. (312.)

Geyerit = Löllingit 372.
Geyserit = Fiorit 400.
264. Gibbsit 416. (219. 224.) 
Gieseckit 511.
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Grauspiessglanzerz = Antimonit 356. 
Grángesit = Proclilorit 517.
Grenatit = Staurolith 4-00.
Greenlandit = Columbit 540.
68. Greenockit 306. (337.)
Greenovit = Titauit 535.
Groddeckit 500.
Groppit 533.
Groroilit = Wad 417.
Grossularit = Gránát 475. (91. 333.) 
Gríinauit 307.
Grünbleierz részben=Piromorphit 549. 
Grünbleierz részben = Mimetit 550. 
Grüne Chrisopraserde = Pimelit 524. 
Grüneisenerde = Hipochlorit 497. 
Grtineisenerz = Dufrenit 555. 
Grüneisenstein = Dufrenit 555. 
Grünerit = Vas-Amfibol 404. 
Guadalcazarit 304.
30. Guanajuatit 358.
Guanapite = Oxammit 611.
Guanit = Struvit 557.
Guanó 549.
Guanovulit 592.
Guanoxalát 558.
512. Guarinit 537.
Guayaeanit = Enargit 3S5.
110. Guejarit 376.
142. Guitermanit 381.
712. Gummit 5S3.
Gurhofian = Dolomit 422.
Gurhofit = Dolomit 422.
Gurolit = Girolit 499.
Guvaquilit 018.
Gümbelit 52S. (332.)
1. Gyémánt 347. (25. 27. SS. 92. 94. 

141. 142. 149. 190. 198. 229. 244. 
341.) XVIII.

Gyeptőzeg = Turfa 025.
Gyöugyopál 400.

Gigantolit 511.
Gilbertit— Muskovit 510.
Gillingit 531.
482. Gimnit 524. (331.)
Ginilsit 533.
Giobertit = Magnesit 423.
746. Gipsz 592. (70. 87. 88.98.101. 

124. 128. 135. 130. 140.141.104. 
170. 179. 185. 189. 198.199. 200. 
204. 223. 224. 242. 243. 244. 245. 
247. 249. 250. 251. 252. 253. 274. 
280. 294. 295. 298. 328.)

434. Girolit 499.
444. Gismondin 504.
Glanzarsenikkies = Lölliugit 372. 
Glanzbraunstein = Iíausmannit 410. 
Glanzkobalt = Kobaltit 370. 
Glanzmanganerz = Manganit 415. 
Glaserit = Aplithitalit 584. (101.189.) 
Glaserz = Argentit 360.
Glaubapatit 558.
718. Glauberit 5S5. (189. 244.328.) 
Glaubersalz = Mirabilit 592.
Glaubersó = Mirabilit 592.
101. Glaukodot 373. (312.)
Glaukolit = Skapolit 4S0.
490. Glaukonit 520.
339. Glaukophan 405.
Glaukojíirit = Löllingit 372. 
Glaukosiderit = Vivianit 500.
Glazurit 531.
Glátte = Massicot 403.
Glessit 015.
Glinkit = Chrisolit 477.
Globosit 570.
792. Glockerit G03.
Glottalit 507.
448. Gmelinit 505. (89.)
Gougilit 511.
Goshenit = Beril 400.
749. Goslarit 594. (00. 207. 329.) 
657. Goyazit 572.
Gökumit 4S2.
257. Göthit 414. (197. 253. 337.) 
Gőz = Víz 402.
Grahamit G24.
Grammatit = Amfibol 403.
Gramenit 531.
Grammit = Wollastonit 459.
370. Gránát 475. (21. 23.24.83.84. 

85. 80. 102. 124. 152. 100. 203. 
206. 240. 243. 240. 247.262.303.) 

Granatit = Staurolith 490.
2. Graphit .= Plumbago 348.
Grastil 520.
Graubraunstoinerz = Manganit 415. 
Graugültigerz == Tetraedrit 3S2.

H.
Haarkies = Millerit 366.
Haarsalz = Alunogen 000.
Haidenit 505.
616. Haidingerit 503.
Haidingerit = Berthierit 377. 
Haitoritot = Datolit 4S6. 
Halbvitriolbleispath = Lanarkit 590. 
166. Halit 3S0. XVIII.
Hallit 521.
Hallit = Aluminit 003.
493. Halloisit 527. (334.)
769. Halotrichit 599.
I-Ialotrichit részben = Alunogen G00. 
Hamartit = Bastnaesit 430.
696. Hambergit 579.
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548. Hamlinit 547.
623. Hannayit 565.
733. Hanksit 500.
Harringtonit = Mesolit 50S.
442. Harmotom 503. (04. 241.) 
412. Harstigit 101.
Hartbraunstein = Braunit 410. 
Hartmangauerz = Psiiomelau 117. 
Hartmannit = Broitliaiiptit 366. 
Harter Fahlimit = Jolit 469.
Hartiu = Xiloretiuit 61S.
Hartit 613.
Hartkobaltkies = Skutteradit 371. 
Hatchetin = Ilatcliettit 612.
Hatehetíit 612.
521. Hatchettolit 530.

86. Hauerit 370. (241. 300. 315. 
320.)

243. Hausmannit 110. (55. 00. 205. 
300. 31S.j

Haüyn = Haüynit 473. (330.)
363. Haüynit 473.
Haüynit részben = Noselit 473. 
Hayesin = Bechilit 583.
Hebronit = Ambligonit 552.
Hectorit 458.
Hedenbergit = Diopsid 457.
Hedipban = Mimetit 550. (322.) 
Hegyiből* 461.
Hegyi fa 164.
Hegyiparafa 461.
Hegyitej 121.
706. Heintzit 582.
Helenit 613.
Heliophillit = Ekdemit 574.
Heliotrop 397.
Hehnintlie = Prochlorit 517.
Helvin = Helvit 471. (20. 300.)
366. Helvit 474. (330.j 

• 232. Hematit 405. (40.80. 01.04.142. 
107. 200. 230. 240. 241. 243. 244. 
248. 240. 253. 302.317.318.325.) 

581. Hematolit 556.
Hematostibit = Manganostibit 557. 
Hemichalcit = Emplektit 377. 
Hemimorfit = Kalarnin 494. (83. 84.

08. 137. 204. 243. 303. 334.. 335) 
627. Hennafibrit 565.
Henryit 361.
Henwoodit 571.
Hepatinerz = Chrisocolla .530.
Hepatit = Barit 585.
235. Hercinit 408.
547. Herderit 547.
Herrerit = Smithspnit 425. 
Herrengrundit = Urvölgyit 601. 
Hermannit = Rhodonit 461.

Hermannolit 542. 
liorsclieelit = Chabasit 505.
43. Hessit 360. (314.)
Hetaerolit 4IS.
Heterogén it 41S.
Heteroklin = Braunit 410.
Hetcroklin = Marcellin 461. 
Heteromerit 482.
Heterosit 547.
Heubacliit=Kobaltnikeloxidhidrát 418. 
43S. Heulandit 500. (77.)
Hiacint = Zirkon 4S2.
Hialit = Opál 309. (114. 252.)
314. Hialophan 411, (333.) 
Hialosiderit = Chrisolit 477.
356. Hialotekit 170.
Hibertit 435.
Hiddenit = Spodumen 459. 
Hidrargillit = Gibb.sit 416. 
Hidraulimész 121.
Hidraulisclier Kaik 421.
Hidroapatit 549.
710. Hidroboracit 5S3. (320.) 
Hidrocerlanthandidimmésztitáusilikát 

=Mosandrit 53S.
292. Hidrocerussit 433.
724. Hidrocianit 588.
Hidroclilor = Pirochlor 53S. 
Hidroconit 434.
Hidrodolomit 135.
Hidrofranklinit 418.
Iiidrogenoxid = Via 402.
301. Hidrogiobertit 435.
Hidrohalit (224.)
Hidrohematit = Turgit 413.
Hid rókái itimortosilikút=^Iuskovit 510. 
Hidrolith = Gmelinit 505.
Hidrolitbiumvasmagnesiatimbórsilikát

= Tunnalin 495.
300. Hidromagnesit 435. (335.) 
Hidromagnocalcit 335. 
Ilidromészbórsilikát = Datolit 48G. 
Hidromészvassilikát = Lievrit 403. 
457. Hidronephelit 500.
Hidropban 400.
Hidrophilit = Chlorocalcit 388. 
Hidrophit 523.
Hidroplumbit 418.
Hidrorhodonit 462.
Hidrosilicit 533.
266. Hidrotalcit 417. (337.) 
Hidrotalk = Penninit 516.
291. Hidrozincit 433.
531. Hielmit 543.
185. Hieratit 390.
16. Higany 352. (113. 312.) 
Higanychlorür = Kalomol 386.
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Huronit — AnortliLt 4-52. 
813. Htibnerit 609. 
Hverlera 529.
IIversalt = Halotriehit 599.

Iliganykéneg = Ciunabarit 365. 
Higanyrézstibiát — Ammiolit 575. 
Higanysclen = Tiemannit 364. 
Higauyselenid = Onofrit 608. 
Higanysolénkéneg = Onofrit 364. 
Higanyziuksulíid = Guadalcazarit 364. 
Highato Itesin = Copalit 617. 
Hidrophilit 511.
Himbeorspatli = Pliodochrosit 424. 
334. Hiortdahlit 461.
Hipargirit = Miargirit 377.
324. Hiperstben 456. (197. 235.) 
Hipochlorit 497.
Híreit 620.
506. Hisingerit 531. (252.)
Histatit = lliucnit 406.
Hitchcockil = Plumboguramit 572. 
Hiúzzapliir = Jolit 469.
IIó = Víz 402.
600. Hoernesit 561.
Hoc véli it = Silvit 387.
Hofmannit 620.
Holilspatli ^ Andalnsit 485. 
ITohmemnit 603.
Holmit = Seybertit 514.
Holzasbest = Xilotil 535.
Holzziu = Kassitérit 411.
Homicblin 369.
402. Homilit 487.
Houigstein = Mellit 611.
587. Hopeit 558.
Horbacliit 367.
Horgany = Zink 350.
Horgkéneg — Spbalerit 363.
Horgpát = Smitlisonit 425. 
Horgvaskéneg ~ Wurtzit 366. 
Horgvitriol — Goslarit 564.
Horublei = Phosgenit 431.
Hornblcnde = Amfibol 493. 
Iíornmangan = Szarumangán 461. 
Hornsilber = Kerargirit 3S7. 
Hornstein = Quarc 394.

36. Horsfordit 359.
376. A. Hortonolit 478. (326.) 
Houghit 417.
Houille papyracée = Disodil 6IS. 
701. Howlit 5S1.
Iíögauit = Natrolit 507.
Huantajayit. 3S7.
Huascolit 361.
Hnllit 519.
Hnmboldtilit = Melilit 481.
823. Humboldtin 611.
Hiunboldtit = Datolit 4S6.
414. Humit 492. (293.)
Hun térit == Cimolit 527.
624. Hureaulit 565. (306. 325.)

Szabó Józsof. Ásváuytnu.

í-I.
Ichtioplithaliri = Apophillit 499. 
Idokras = Vezuvianit 482. (200. 239. 

240. 247.)
Idrialiu = Idrialit 620.
Idrialit 620. 
lenit = Lievrit 493.
Igelströmit = Piroanrit 417.
Iglesiasit = Cerussit 428.
Igloit = Aragonit 425.
Ignatiewit 606.
774. Ihleit 600.
Ikrakő = Oolit 421.
747. Ilesit 594.
Ildefonsit 541.
233. Ilmenit 406. (53. 236. 319.) 
Ilvait = Lievrit 493.
Indicolit = Turmalin 495.
431. Inesit 498.
353. Iolit 469. (247.)
Ionit 617.
írásé re = Silvanit 374.

21. Irídium 353.
22. Iridosmin 353. (319.)

Iserin = Iliueuit 406.
626. Isoklasit 565.
It terhit = Gadolinit 487.
Ittuerit 473. (330.)
Iwaarit = Scliorlomit 476.
Ixiolit = Skogbölit 542.
Ixolit 641.
Izlandipát= Calcit 421.

=

-

{ í
\

J.
Jácint = Zirkon 4S2. 
Jacksonit = Prehuit 491. 
240. Jacobsit 409.
328. Jadeit 459.
Jalpait. (315.)
130. Jamesonit 379. (314.) 
Javgon = Zirkon 4S2. *
SOI. Jarosit 605.
Jasche = Szarumangán 461. 
Jaspis = Quarc 394. (114.) 
Jaspopál 400.
Jauliugit 616.
480. Jefferisit 520.
Jég =-• Víz 402.
Jégkö = Kriolit 390.
Jellet it 475.
Jeukinsit = Hidropliit 523. 
692. Jeremejevit 578.

I

i
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Jevreiuoftit 482.
Jodargirit = Jodirit 3SS. (321. ) 
Jodbromchlorezüst = Jodobromit 3SS. 
Jodeziist = Jodirit 388.
173. Jodirit 388.
172. Jodobromit 38S.
806. Johannit 606.
515. Johnstrupit 537.
Joliit 531.
150. Jordanit 383. (223. 312.)
32. Jóséit 358.

Julianit = Tennantit 3S3.
Junckerit = Siderit 423.
Jurmit = Brookit 412.

Káliumchlorid = Silvit 3S7. 
Káliummagnesiumhidroclilorid = Car- 

^ rnillit 392.
Káliummaguesiumliidrosulfát = Pikro- 

merit 597.
Káliumuitrát = Nitrit 577. 
Káliumsilieiumtíuorid = Hieratit 390. 
Káliumvascli lórid = Eritlirosiderit 392. 
Káliuravnshidrochlorid=Douglasit392. 
Kaik = Calcit 419.
Kalkalabaster 421.
Kalkliarmotom = Pliillipsit 502. 
Kalkmesolip = Skolccit 508. 
Kalkspatli = Calcit 119.
Kalktuff 421.
Kalkuranit = Autuuit 572. 
Kalkvorborthit = Calciovolbortliit 553. 
Kallod írom = Krokoit 5SS.
Kallóföld = Smectit 529.
164. Kálóméi 3S6. (200.)
Kalusit = Singenit 596.
Kamacit XVII.
Kammkies — Markasit 371. 
Kampferharz = Euosmit 617. 
Kampilit = Mimetit 550.
Kanéit 375.
Kaolin. (Ml. 211. 246. 251. 334.) 
492. Kaolinit 526.
Kapuiéit = Waveliit 567.
Kapuit = Smitlisonit 425.
Karéi in it 401.
508. Kariopilit 532.
Karmiuspatli = Carminit 546.
Karneol 397. (140.)
424. Karpholith 495. (306.) 
Karpliostilbit = Thomsouit 50S.
790. Karphosiderit 603.
Karstenit = Auglesit 587.
248. Kassiterit 411. (56. 96. 200.

240. 340.)
Kassiterotantalit = Tantalifc. 540.
346. Katapleit 467. (331.)
Kataspilit 511.
Kati in it 529.
Kátrány 621.
Katzenaug = Quarc 397.
Kiimmererit = Penninit 516.
Keffekilit 529.
511. Keilhauit 536.
Kékkő = CJialkantbit 596.
Kengottit = Miargirít 377.
420. Kentrolit 493.

3. Kén 348. (3.141. 203. 229. 240.
241. 244. 252. 320.)

Keramohalit = Alunogen 600. (329.) 
169. Kerargirit 387. (321.)
Kerasin = Phosgenit 431.

K.
Kadmiumkéneg = Greenockit 366. 
730. Kainit 589.
Kainosit = Cenosit 530.
Ivákásü vegére 
647. Kakoxenit 569. (325.)
642. Kállait 56S. (337.)
423. Kalamin 494. 
Kálialuminiumetasilikát = Lencit 453. 
Káliammonhidrosulfát = Guanovulit 

592.
Káliammousulfát = Taylorit 584. 
Káliammonvasliidroclilorid = Kremer- 

sit 392.
Kálicsillám = Muskovit 510. 
Kálifeldspath = Ortoklas 4-11. 
Káliglimmer = Muskovit 510. 
Káliharmotom = Pliillipsit. 502. 
Kálihidrosulfát 
Kálimagnezialiidrosulloclilorid = Kai- 

nit 5S9.
Kálimagnesiavastimsilikát = Lepido- 

melau 513.
Kálimészliidrosulfát = Singenit 596. 
Kálimésztimhidrosilikát = Pliillipsit 

502.
Kálinátron aluminsilikát = Ortoklas 

141.
Kálinátronmangánvastimtitansilikát = 

Astrophillit 537.
Kálinátronsulfiit = Aplithitalit 584. 
Kálinephelin = Kaliophilit 471.
764. Kalinit 5S8.
359. Kaliophilit 471. 
Kálirézsulfoclilorid 589.
Kálisalétrom = Nitrit 577.
Kálisalpeter = Nitrit 577. 
Kálitirnhidrosulfát = Kalinit 598. 
Kálitimsó 
K. Al. hidrosulfát = Ignatiewit 606. 
Káliumaluminiumsilikát = Kaliophilit 

471.

Freieslebenit 379.

Misonit 590.

Kalinit 598.
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131. Kobellit -íT.).
Kochsalz — Halit 380.
Kockaérc 
Kolilengalmey = Smithsonit 4*25.

Sídent 4*23.
Kolilcnvitriolbleispatli=Lanarkit 590. 
JCokkolith = Piroxeu 4*56.
499. Kollirit 528. (334.)
586. Kolloplianit 558.
Kolophonit = Andradit 475.
Kolophonit = Vezuvianit 482.
486. Konarit 525.
Kondroarzenit = Chondrarzenit 555. 
h) Kongsbergit 352.
625. Konichalcit 505. (323.)
Konigin = Brochautit 591.
614. Koninckit 503.
520. A. Koppit 539.
Koprolit 54S.
91. Korinit 371. (313.)
Kor n elit 000.
429. Kornerupin 497.
231. Korund 404. (46. 86. 200. 240. 

253. 335.)
470. Korundophilit 517.
Koryinit = Caryinit 540.
Kotsclmbeit = Klinoclilor 515.
Kovakő = Quarc 394.
Koupholith = Prelinit 491. 
Kovamalacbit = Chrisocolla 530. 
Kovamaugan = Rhodonit 461.
Kovaréz = Chrisocolla 530.
Kovasav = Quarc 394.
Kovasav =• Tridimit 398.
Kovasav =r Asmauit 399. 
Kovasavhidrát 
Kovaszivag = Opál 399.
Kovatufa = Fiorit 400.
Köflachit 010.
Kölbingit = Aenigmatit 400.
Küuleiuit = Könlit 014.
Könlít 014.
Kősó = Halit 380. (3. 21. S4. S9.111. 

124. 125. 127.13S. 196.19S. 207. 
208. 210. 212. 225. 240. 243. 244. 
247. 250. 26S. 32S.)

Kőszén 024. (241. 243.)
604. Köttigit 501.
Kövelö = Lithomárga 527.
Közönséges Földpát = Ortoklas 441. 
Krantzit 015.
Kraurit = Dufrenit 555. (325.) 
Kreittouit = Gahnit 408.
198. Kremersit 392.
105. Krennerit 374.
Kreuzsteiu 
Kréta. (111. 141.)

Kerékére = Bournonit 380. 
Keresztkő = Harmotoni 503.
107. Kermesit 375. (241. 320.) 
Kernt 521.
Kerolit = Cerolit 523. (339. 340.) 
Kerstenit 008.
Kcserüsó = Epsomit 594.
400. Kianit 4S0.
Kibdelophan = Ilmenit -400. 
Kieselcerit = Cerit 495. 
Kieselkupfcr = Chrisocolla 530. 
Kieselmalacliit = Chrisocolla 530. 
Kieselmaugan = Rhodonit 461. 
Kieselsinter = Opál 399. 
Kieselsinter = Fiorit 400. 
Kieselwismuth = Eulitit 474. 
Kieselzinkerz = Kalarnin 494.
744. Kieserit 592. (223.)
154. Kilbrickenit 3S4.

Geokronit 383.

Pharmakosiderit 509.

Kohlensaures Kisen

A

Kilbrickenit 
Killinit 511. (253.)
Kimototantalit — Tantalit 540. 
Kischtimit 430.
Kischtim-Párisit = Kischtimit 430.

’

Kjerulfin = Wagnerit 550.
Klaprothiu
Klaprothit = Klaprotholit 37S.
124. Klaprotholit 378.
468. Klinoclilor 515. (101.) 
Klinoclilor
416. Klinokumit 492.
571. Klinoklasit 555.
Klinokrocit 005.
Klinophaoit 005.
Klippsteiuit 402. (331.)
Knauffit = Volbortliit 500.
378. Knebelit 478.
785. Knoxvillit 002.
Kobaltbleierz = Clausthalit 301. 
Kobaltblüthe = Eritlirit 501. 
Kobaltcarbonát = Sferocobaltit 425. 
Kobaltdiarzenid = Skutterudit 371. 
Kobaltdiarzenid = Cloauthit 370. 
Kobaltdiarzenid = Saftlorit 373. 
Kobaltdiarzenid 
Kobaltdiarzensulfid = Kobaltit 370. 
Kobaltglanz = Kobaltit 370. 
Kobalthidroarzouát = Erithrit 561. 
Kobalthidrosulfát = Bioberit 595. 
Kobaltin (28. 29. 204. 205. 241.) 
89. Kobaltit 370.
Kobaltnikelvaskéneg = Linnacit 308. 
Kobaltoxiduloxidhidrát = Heterogenit 

418.
Kobaltrézkéneg = Carrollit 30S. 
Kobaltvasarzénkéneg = Glaukodot 373. 
Kobaltvirág = Erithrit 501.

Lazulit 555.

Korundophilit 517.

.
Opál 399. *

Sraaltit 370.

t
I

Harmotom 503.
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183. Kriolit 390. (203. 243. 29S.) 
Kriptolit = Mouacit 545.
Krisurigit = Brochautit 591.
Kroeberit 3(37.
Krokalitli — Natrolit 507.
341. Krokidolit 465. (141. 320.) 
725. Erokoit 5SS. (221. 241. 322.) 
776. Kröhnkit 600.
Krugit 597.
Kuboizit = Cliabasit 505.
Kulin it = Berzeliit 545. 
Kupferautiinonglanz=Chalkostibit377. 
Kupferbleispath = Liuarit 591. 
Kupferbleivitriol = Liuarit. 591. 
Ivupferblende = Tennantit 3S3. 
Kupferblüthe = Cuprit 403. 
Kupferglauz = Cbalkocit 362. 
Ivupferglas = Cbalkocit 362. 
Kupferglimmer = Cbalkopbillit 567. 
Kupfergrüu = Cbrisocolla 530. 
Kupferliornerz = Atakamit 391. 
Kupferindig = Covellit 365. 
Kupferkies = Chalkopirit 368. 
Kupferlazur = Azurit 432. 
Kupferlebererz = Cuprit 403. 
Kupfermanganerz = Wad 417. 
Kupfernickel = Nikolit 366. 
Kupferpecberz = Cbrisocolla 530. 
Kupferphillit = Cbalkopbillit 567. 
Kupfer-Quecksilberfahlerz = Tetraedrit 

3S2.
Kupferscbaum = Tirol it 567. 
Kupferscliwárze = Tenorit 403. 
Kupfersmaragd = Dioptas 479. 
Kupfersammterz = Ciauotricbit 601. 
Kupferuranit = Torbernit 572. 
Ivupfervitriol = Cbalkanthit 596. 
Kupferwismutberz = Witticlienit 380. 
Kupferwismutbglanz = Eraplektit 377.

Lantbaucercarbonát íluoriddal=Kiscb- 
timit 430.

298. Lanthanit 434.
Lantbanocerit = Cerit 495. 
Lantbanlndrocarbouát= Lanthanit 434. 
Lantb au thor vasmész titán silikát = 

Tscbeííkinit 537.
Lapis-Lazuli=Lazurit 473. (262.330. ) 
Lapisollaris = Steatit 524.
703. Larderellit 581.
Lasiouit = Wavellit 567.
Latialit = Haüynit 473.
446. Laubauit 505.
445. Lauinonit 504. (300. / 
Laumoutit = Laumonit 504.
IS9. Laurionit 391.
94. Laurit 371.

332. Lavenit 460.
17S. Lawrencit 3S9.
Laxmauuit = Vauquelinit 589.
574. Lazulit 555. (334.) 
Lazur-Malackit = Azurit 432.
365. Lazurit 473.
Lazúrkő = Lazurit 473.
Lazursteiu = Lazurit 473.
734. Leadliillit 590. (322.)
Lebererz = Cinuabarit 365.
Leberkies = Markasit 371.
Leberstein = Barit 585.
742. Lecontit 591.
Ledererit = Gmeliuit 505.
Leelit = Ortoklas 441. 
Légenysavasbárium = Nitrobarit 578. 
Légenysavascalcium = Nitrocalcit 577. 
Légenysavaskálium = Nitrit 577. 
Légensavasmagnesium = Nitromague-

,sit 57S*Légeny savasnátrium = Nitratin 577. 
Légenysavas réz — Gerbardtit 57S. 
Lebmanuit = Krokoit 588.
50. Lehrbachit 361. (313.)
Lehuntit = Natrolit 507.
Leidyrt 533.
Lencseérc = Lirokouit 571.
Lennilit 521.
Leonhardit = Laumonit 504. 
Leopoldit = Sil\dt 387.
Lejíidokrokit = Götliit 414.
460. Lepidolit 512. (247. 276. 327. 

332.)
462. B. Lepidomelan 513. (326.) 
Lepidomorpbit = Muskovit 510. 
Lernilit = Lennilit 521.
Lettsonit = Cianotrichit 601. 
Leuclitenbergit = Klinochlor 515.
321. Leucit 453. (23. 91. 103. 189. 

240. 247. 280. 281. 304. 339.)

1..
Labradorisclie Hornbleude = Hiper- 

stben 456.
319. Labradorit 450. (89. 197. 239.

244. 247. 276. 332.)
702. Lagonit 581.
Lampadit = Wad 417.
Lamprophan = Lamprophanit 606. 
Lamxjrophanit 606.
737. Lanarkit 590.
Lanarkit 322.
Lancasterit = Hidromagnesit 435. 
419. Lángbanit 493.
779. Langit 601.
302. Lansfordit 435. 
Lantbaucercarbonát fluoriddai = Bast- 

naesit 430.
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Loxoklas = Ortoklas 413. (280.)
97. Löllingit 372.

757. Löweit 596.
802. Löwigit 605.
Lucasit 521.
Luchs-Wassersapliir = Jolit 4-69.
638. Ludlamit 567.
694. Ludwigit 579. (277. 325.) 
Lumackell = Márvány 42 J.
Lunnit = Pseudomalachit 554. (324. / 
Lüncburger Sedativspatli = Boráéit 

580.
682. Lüneburgit 576.
Lyellit Langit 601.

Lcucociclit = Apopliillit 499. 
Leucopetrit 619.
631. Leukochalcit 566.
Leukolit = Dipir 481.
Leukomanganit 559.
351. Leukophanit 469. (333.) 
Leukopirit = Löllingit 372.
Leukotil 534.
Leukoxen részben = Titán it 535. 
Levélére = Nagyágit 374.
Leverrierit 526.
Levyn 93.
449. Levynit 506.
Lherzolith. (242.)
562. Libetbenit 553. (324.)
Lichtes Graumanganerz = Polianit 

411.
Lichtes Rothgültigerz = Proustit 3S1. 
Lichtes Uranpcchcrz = Gummit 5S3. 
Lidiaikö = Quarc 397.
Liebenerit 511.
308. Liebigit 436.
417. Lievrit 493. (70. 318. 320.) 
Lignit 624. (241.)
Ligurit = Titanit 535.
Lilalith = LepidoUt 512.
140. Lillianit 381.
Lillit 534.
Limbachit 523.
259. Limonit 415. (142. 240. 244.

252. 319. 337.)
79. Linnaeit 368. (205. 316.)
741. Linarit 591. (322.)
Lincoluit = Heulandit 500.
681. Lindáéként 576.
Liusenerz = Lirokouit 571. 
Liusenkupfer = Lirokonit 571.
Liparit = Fluorit 3S8.
654. Lirokonit 571 (323.)
644. Liskeardit 569. 
Litkioneisenglimmer=Zinmvaldit 512. 
Lithionglimmer = Lepidolit 512. 
Lithionit = Lepidolit 512.
544. Lithiophilit 546.
Litkiopliorit — Wad 417. (336.) 
Lithiumaliuniniumsilikát = Eukriptit 

471.
Li. K. Fe. timsilikát = Zinnwaldit 512. 
Lithiumkálitimsilikát = Lepidolit 512. 
Litkomárga 527.
Litkomárga részben = Kaolinit 526. 
Lithrodes 511.
109. Livingstonit 376.
Loboit 482.
Loganit 516.
Lophoit = Prochlorit 517.
Louisifc 499.

A

M.
Maconit 522.
Macskaszem = Quarc 397. (179.) 
Magnesiaammonhidrophosphát = Stru- 

vit 557.
Magnesiaborát Clilovral = Boráéit 580. 
Mg. Ca. Al. Fe. silikát = Ramosit 497. 
Mg. Ca. Fe. Al. hidrosilikát = Leuko

til 53-4.
Magnesiacarbonát = Magnesit 423. 
Maguesiaesillám részben = Biotit 512. 
Magnesiacsillám részben = Phlogopit 

513.
Mg. Fe. Al. hidrosilikát = Amesit 517. 
Mg. Fe. Al. hidrosilikát=Diabantit 51S. 
j\Iagnesiaíiuosilikát=Kliuoliumit 492. 
Magnesiahidrát = Brucit 416. 
Magnesiahidroarzenát = Hoernesit 561. 
Magnesiahidroborátphosphát = Lüne

burgit 576.
Magnesiahidroborát = Száj helyit 580. 
Magnesiahidrocarbonát = Hidromag- 

nesit 435.
Magnesiahidrocarbonát = Lansfordit 

435.
Maguesiahidrosilikát = Gimnit 524. 
Magnesiahidrosilikát = Pikrosmin 534. 
Magnesiahidrosilikát = Sepiolit 525. 
Magnesiahidrosilikát = Spadait 525. 
Magnesiahidrosilikát = Steatit 524. 
Maguesiahidrosulfát = Epsomit 594. 
Mg. K. hidroborát = Heintzit 5S2. 
Magnesiakálivastimsilikát=Biotit 512. 
Magnesiamész-Amfibol 464. 
Magnésiamészmangán-Amfibol 464. 
Magnésiamésztimhidrosilikát = Choni- 

krit 533.
Magnesiamészvasbisilikát = Amfibol 

463.
Magnesianikelliidrosilikát = Genthit 

524.
Magnesianlimestone = Dolomit 422.

1
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Magnesiasilikát = Forsterit 177. 
Maguesiatimgránát = Firop 175. 
Magnesiatimhidrosilikát = Kerrit 521. 
Magnesiatimhidrosilikát=Saponit 525. 
Magnesiatimhidrosilikát = Nefedicffit

531.
Maguesiat imliidrosul fát = Pickeringit

Magnesiatimsilikát = Phlogopit 518. 
Maguesiatimsó = Pickeringit 59S. 
Maguesiatimsubsilikát = Sapbiriu 197. 
Magnesiatimvashidrosilikát = Jetterisit

520.
Magnesiatimvashidrosilikát = Vaalit

521.
Magnesiatimvashidrosilikát = Vermi- 

culit 521.
Magnesiatimvashidrosilikát = Delessit 

519.
Magnesiatimvashidrosilikát = Klino- 

clilor 515.
Magnesiatimvashidrosilikát ~ Penniuit 

516.
Magnesiatimvashidrosilikát = Allophit

532.
Magnesiatimvassilikát = Jolit 169. 
Magnesiavasborotitanát = Warwickit 

5S1.
Magnesiavascarbonát = Mesitit 123. 
Magnesiavasfluosilikát = Chondrodit 

192.
Mangnesiavashidrosilikát = Serpentiu

522.
Magnesiavasphosphát Fluorral = 

Wagnerit 550.
Magnesiavassilikát = Chrisolit 177. 
Magnesiavastimhidrosilikát = Neolit 

53-1.
Magnesiavastimhidrosilikát = Epichlo- 

rit 519.
238. Magnesioferrit 108.
272. Magnesit 123. (234. 235. PAl. 

251. 252. 33G.j
Magnesiuinaluminbázoshidrosilikát = 

Bumpfit 519.
Magnesiumammonhidrophosphát = 

Hannayit 565.
Magnesiumchlorid = Chloromagnesit 

389.
Magnesiumfluorid = Sellait 389. 
Maguesiumíluosilikát = Humit 192. 
Magnesiumhidroborát = Pinnoit 581. 
Magnesiumhidrocarbonát = Nesqueho-

nit 131.
Magnesiumhidrocarbonát = Hidrogio- 

bertit 135
Magnesiumhidrochlorid=Bischoíit392.

Magnesiumhidrophosphát = Bobierrit 
561.

Magnesiumhidrophosphát = Ncwbervit 
561.

Magnesiumhidrosulfát = Kiesorit 592. 
Magnesiumliidroxid = Brucit 116. 
Maguesiummetasilikát = Enstatit 155. 
Magnesiummolibdát=Achramatit 610. 
Magnesiumoxid = Periclasit 103. 
Magnesiumvasmetasilikát = Hiper* 

sthen 156.
Máguesvasérc = Magnetit 108. 
Magnesvaskéneg = Pirrhotit 367. 
Magneteisenerz = Magnetit 108. 
Magneteiseustein Magnetit 108. 
237. Magnetit 108. (S3. 84. 89. 91. 

94. 140. 205. 20G. 241. 243. 248. 
302. 317. 318.)

Maguetkies = Pirrhotit 367. 
Maguoferrit = Magnesioferrit 108. 
2SS. Malachit 131. (141. 224. 240.

241. 324.)
Maladonit. (311.)
Malakolith = Piroxen 156.
Maiakon 1S3.
752. Mallardit 595.
Malinowskit = Tetraedrit 383.
Mállott uranvitriol = Zippeit 607. 
Malthacit ^ Smectit 529.
Mamauit 597.
Manganaluminsilikát=Korneriipinl97. 
Manganamfibol = Bhodonit 161. 
Mangáuarzenid = Kanéit 375. 
Maugánaugit = Bhodonit 161. 
Mangánbáriumoxid = Psilomelan 117. 
Mangánberilsilikát = Trimerit 17S. 
Mangánberilvassilikát Kénnel = Helvit 

171.
Mangánblende = Alabandit 361. 
Mangánbrucit 116.
Mangáncalciumliidrosilikát=Inesitl98. 
Mangáncarbonát = Rhodochrosit 121. 
Mangánchlorid = Scaccliit 389. 
Mangánhidroid = Polianit 111. 
Mangándisulfid = Ilauerit 370. 
Maugáuepidot = Piemontit 189. (332.) 
Mangánhidroarzenát=ITennafibrit 565. 
Maugánhidrophosphát=Reddiugit 559. 
Mangánhidrosilikát = Bementit 532. 
Maugánhidrosilikát chlorral=Friederit 

179.
Mangánhidrosulfát — Szmikit 592. 
Mangánhidrosulfát = Mallardit 595. 
Mangánhidroxid = Manganit 115.
268. Manganit 115. (142. 205. 318.) 
Mangankiesel = Bhodonit 161.
Mn. Mg. borát — Pinakolit 579.

j
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Mamiit = Hatiynit 473.
389. Marialit 481.
Mariquidit 570.
96. Markasit 371. (93.96. 205. 229.) 
Mármarosi gyémánt = Quarc 394. 
Harmatit = Sphalerit 303. (337.) 
Marraolit 523.
620. Martinit 504.
Martinit 549.
Martinsit = Kieserit 592.
Martinsit 3S7.
Márvány = Calcit 421. (111.)
229. Massicot 403.
714. Maskagnit 584. (320.)
Masonit = Cliloritoid 514.
120. Matildit 377.
186. Matlockit 390. (322.)
651. Mazapilit 570.
Medjidit 007.
Meerscbaum = Sepiolit 525. 
Megabromit = Embolit 3SS. 
Mehlzeolitb = Natrolit 507.
386. Mejonit 480. (330.)
Melaconit = Tenorit 403.
Melanaspbalt = Albertit 024. 
Melancbim = líocliledcrit 020. 
Malancblor 547.
Melanglanz = Stepbanit 3S4.
Meianit 475.
348. Melanocerit 40S.
Melanocbroit = Pboeuikocbroit 5S9. 
Melanolit 519.
Melanopblogopit 101.
Melanosiderit 531.
421. Melanotekit 494.
Melauotbailit 391.
751. Melanterit 595. (241. 325.) 
391. Melilit 4S1. (330.)
Mellűit = Mellit 011.
Melinit 529.
Melinopban = Melipbanit 409. (276.) 
352. Meliphanit 409.
824. Mellit 011. (55.)

77. Melonit 367.
Melopsit 534.
Meuakkauit = Ilmeuit 406. (205.) 
Menakorz = Titanit 535.
187. Mendipit 390. (322.)
766. Mendozit 59S.
151. Meneghinit 3S3.
Mengit 542.
Mengit = Monacit 545.
Meuilit = Opál 399.
Mercurblende = Cinnabarit 365. 
Mercuriclilorid = Cocciuit 3SS. 
Mercurisulfid = Metacinnabarit 364. 
Mercurocblorid = Kálóméi 386.

Maugánmagncsiabidroborát = Sussexit 
579.

Maugáumagnesiuinbidroxid = Piro- 
cbroit 410.

Maugáumészearbonát = Maugánocalcit 
424.

Mangáumészbidroarzonát = Cboudrar- 
zeuát 555.

Mangánocalcit 424.
Mangánocoluinbit 541. 
Mangáuometasilikát = Bbodouit 401. 
Maugáuosiderit 424.
226. Manganosit 403.
583. Manganostibit 557. 
Maugauotantalit 541.
Mauganoxid = Brauuit 410. 
Mangauoxidnl = Manganosit 403. 
Manganoxiduloxid = Iíausmannit410. 
Mauganoxidulvasoxid = Jacobsit 409. 
Mangánpát = llbodocbrosit 424. 
Mangánrézvastimbidrosilik&t=Stübelit 

535.
Manganscbaum = Wad 417. 
Mangansilikát = Tepliroit 478. 
Maugausilikát ferroantimouáttal = 

Líingbanit 493.
Manganspatb = Bbodocbrosit 424. 
Maugausulfit = Alabaudit 304. 
Mangansuperoxid = Pirolusit 413. 
Mangantimgráuát = Spessartit 475. 
Maugautimbidrosilikát = Ganopbillit 

498.
Mangantimbidrosiúfát = Apjobuit 599. 
Mangautimbidrovauadátsilikát = Ar- 

deunit 493.
Mangántimsó = Apjobuit 599. 
Mauganvasbidropbospbát = Hureaulit- 

505.
Mauganvasbidrosilikát = Klippsteinit 

402.
Manganvasbidroxid = Wad 417. 
Maugauvaspbospbát = Triplit 551. 
Maugauvastiiubidrosilikát = Karpbo- 

litb 495.
Manganvastimsilikát = Piemontit 4S9. 
Manganvastimsilikát=Partscbinit 470. 
Manganwolframát = Hübnerit 609. 
Mauganzinkbidroxid = Cbalkoplianit 

417.
Maugáuzinkvasbidrosulfát = Ilesit 594. 
Marasmolit = Splialerit 3G3.
Marcelin = Braunit 410.
Marcelin 401.
Marcilit = Atakainit 391.
Márga 421.
464. Margarit 514. (247.)
Margarodit = Muskovit 510.

J,
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Merem di Diavolo = Disodil 618. 
Mergell — Márga 421.
Meroxen = Biotit 512.
593. Messelit 559.
Messiugblütlio = Aurichalcit 432. 
Mesitiuspath = Mesitit423. (187.337) 
272. Mesitit 423.
Mesolin = Levynit 506.
455. Mesolit 508. (93.)
Mesotip részben = Thomsonit 508. 
Mesotip részben = Skolecit 508. 
Mészalabastrom 421. 
Mészaluminüuosilikát = Meliphauit 

469.
Mészaluminsilikát = Auorthit 452. 
Mészborát = Bliodizit 580. 
Mészbórsilikát = Bamburit 484. 
Mészcarbonát == Calcit 419. 
Mészcarbonát = Aragonit- 425. 
Mészcernátronvastitauniobát = Piro- 

chlor 538.
Mészcervasniobát = Koppit 539. 
Mészcliromgránát = Uvarovit 476. 
Mészcsillám = Margarit 514. 
Mészhidroarzeuát = Pharmakolit 564. 
Mészhidroarzenát = Haidingerit 563. 
Mészhidroborát = Becbilit 5S3. 
Mészbidropbospbát = Brusliit 564. 
Mészhidrophosphát = Metabrusbit 564. 
Mészbidropbospbát = Isoklasit 565. 
Mészhidrosilikát 
Mészbidrosilikát = Girolit 499. 
Mészhidrosilikátbonit = Howlit 581. 
Mészhidrosulfát = Gipsz 592. 
Mészkálihidrosilikát = Apophillit 499. 
Mészkobaltmagnesiahidroarzenát=Ro- 

selit 559.
Mészkő = Calcit 419. 
Mészmngnesiaarzenát = Berzeliit 545. 
Mészmagnesiacarbonát = Dolomit 422. 
Mészmagnesiabidroarzeuát = Wapple- 

rit 564.
Mészmagnesiabidroborát = Hidrobora- 

cit 583.
Mészmagnesiakálibidrosulfát = Poliha- 

lit 597.
Mészmagnesiasilikát = Monticellit476. 
Mészmagnesiavasraetasilikát = Piroxen 

456.
Mészmetasilikát = Wollastonit 459. 
Mésznátronaluminsilikát

450.
Mésznátronaluminsilikát = Bytownit

451.
Mésznátronbidroborát = Ulexit 582. 
Mésznátronbidrosilikát = Faujasit 500. 
Mész- és Natronmesotip — Mesolit 508.

Mészuátronniobzirkonsilikat = Wöhlc- 
rit 460.

Mésznátronsulfát = Glauberit 585. 
Mészuátrontimbidrosilikát 

500.
Mésznátrontimbidrosilikát =Gmelinil

505.
Mésznátrontimbidrosilikát = Levynit

506.
Mészuátrontimbidrosilikát = Mesolit 

508.
Mésznátrontimbidrosilikát = Thomso

nit 508.
Mészoxalát = Wbewellit Öli.
Mészpát = Calcit 419.

íészrézlíidroplíosphát = Kállait 568. 
Mészrézwolframát— Cuprotungstit 609. 
Mészstibiát = Roméit 574. 
Mésztimgránát — Grossularit 475. 
Mésztimhidrophospluit = Tavistockit 

556.
Mésztimhidrosilikát = Prelinit 491. 
Mésztimbidrosilikát = Heulaudit 500. 
Mésztimhidrosilikát = Epistilbit 502. 
Mésztimbidrosilikát = Stilbit 503. 
Mésztimhidrosilikát = Laumonit 504. 
Mésztimbidrosilikát = Skolecit 508. 
Mésztimbidrosilikát = Cliabasit 505. 
Mésztimbidrosulfát =: Ettriugit 606. 
Mésztimhidrosulfátphosphát = Svan- 

bergit 576.
Mésztimkalihidrosilikát = Gismondit 

504.
Mésztimortosilikát = Vezuvianit 4S2. 
Mésztimsilikát = Gránát 475. 
Mésztimvasbórsilikát = Axinit 490. 
Mésztimvassilikát alkálikkal = Melilit 

481.
Mésztimvassilikát = Zoisit 4SS. 
Mésztimvassilikát ~ Epidot 48S. 
Mésztitánsilikát = Titanit 535. 
Mésztufa 421.
Mészuráncarbonát = Uranothallit 436. 
Mészuranit = Uranocircit 573. 
Mészvasborosilik&t = Homilit 4S7. 
Mészvasgránát — Audradit 475. 
Mészvasmagnesiacarbonát =

423.
Mészvastbnsubsilikát 
Mészvastitánsilikát = Scborlomit 476. 
Mészwolframát
Mészyttertan tálát = Mikrolit_539. 
Mészy ttervastimtitansilikát=

536.
619. Metabruehit 564. fő49.)^ 
Metabrusbit = (Gnanoásvány) 558.
59. Metacinnabarit 364.

Mordenit

Okenit 498.

Ankerit

Geblenit 482.

Scbeelit 609.Labradorit

Keillmuit
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808. Montanit 607.
Montebrasit 552.
374. Monticellit 476.
Montmilch 421.
496. Montmorillonit 527. (253.) 
Monzonit 497.
Morastsumpferz = Liraonit 415.
437. Mordenit 500.
750. Moresonit 594.
Morion = Quarc 396.
Moronolit = Jarosit 605.
Moroxit = Apátit 547.
Mór ven it = Harmotom 503.
516. Mosandrit 538. (276. 331., 
Mossottit = Aragonit 425.
Mottramit 554.
Muckit 616.
Midiiéit = Viviauit 560.
Muriacit = Ankidrit 5S7.
Muromontit 490.
MuRclielmarraor 421.
Musit = Párisit 430.
Mussit = Piroxcn 456.
458. Muskovit 510. (137. 194. 247. 

253. 335.)
Müllerit = Silvanit 374.
Aliillerit 55S. (314.)

Metasilikátok 437.
Metastibnit 35S.
797. Metavoltin 604.
Metaxit 523.
Metaxoit 523.
Meteor vas 

242.)
Meymacit 401.
121. Miargirit 377. (222. 315.) 
Michaelit 400.
Middletonit 618.
Mielin. (335.)
Miemit = Dolomit 422.
Miesit = Piromorpliit 549. 
Mikrobroinit = Einbolit 388.
315. Mikroklin 444. (104. 253. 280. 

333.)
522. Mikrolit 539.
361. Mikrosommit 472.
311. Milarit 438.

70. Millerit 366. (316.)
Miloschit 530.
Mimeten = Mimetit 550.
Mimetesit = Mimetit 550. (322.) 
551. Mimetit 550. (233.)
Mineral caoutchouc = Elaterit 623. 
Mineral Tar = Aszfalt 622.
244. Minium 410. (322.)
743. Mirabilit 592. (327.)
735. Misenit 590.
Mispickel = Arsenopirit 372.
Misy = Copiapit 602.
Misy = Jarosit 605.
668. Mixit 573.
388. Mizzonit 4S1.
Modumit = Skutterudit 371.
Molisin = Löllingit 372.
Mokkakö 397.
Molibdeubleispath = Wulfenit 610. 
Molibdenglanz = Molibdenit 358.
34. Molibdenit 35S. (205. 319.) 
Molibdenkáneg = Molibdenit 358. 
Molibdenokker = Molibdit 401. (327.) 
Molibdensav = Molibdit 401. 
Molibdensilber = Wehrlit 358.
219. Molibdit 401.
Molibdomenit 607.
181. Molisit 389.
537. Monacit 545. (152. 337.) 
Mond*Sonnenstein = Ortoklas 441. 
560. Monetit 552.
Monetit 549.
539. Monimolit 546.
Mónit = Kollopliauit 558.
Monophan = Epistilbit 502.
Monradit 458.
Monrodit = Sillimanit 485. (339.)

Terin<?svas 353. (139.

N.
Nacrit = Muskovit 510.
Nadeleisenerz = Götliit 414.
Nadelerz = Aikinit 381.
Nadelzeolith = Natrolit 507.
672. Nádorit 574. (322.)
Naesumit 534.
Nafta = Petroleum 621.
Nagyáger Erz = Nagyágit 374.
106. Nagyágit 374. (243. 271. 299. 

314.)
Nagyon bázos aluminiiidrosilikát=Zu- 

niit 474.
Nakrit = Kaolinit 526.
165. Nantokit 3S6.
Napalit 614.
Naphtliadil = Neft-Gil 613.
N api í thal in 614.
Naplitalino résineuse prismatique = 

Scheerorit 612.
Nasturan = XJraninit 5S3. 
Natriumaluminiumfluorid 

390.
Na A1 Hidrosilikát=Hidronephelit 509. 
Nátriumammoniumoxalát 611. 
Nátriumcalciumtiuozirkonát == Hiert^ 

dalilit 461.
Na. Ca. Al. liidrosilikát = Caucrinit 

472;

1»
Kriolit

li
i1••
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Nátriumclilorid = Halit 380. 
Nátriumforrihidrosulfát = Forronatrit 

600.
Natriiunkidroborát — Borax 582. 
Nátriumhidronitrátsulfát = Darapskit 

57S.
Nátriummaguesiumvasalumiumetasili- 

kát = Glaukophan 465.
Na. Mn. phospliát = Natrophilit 517. 
Nátriummészvaszirkonsilikát = Eudi- 

alit 407.
Nátriumnitrát = Nitratiu 577. 
Nátriumplagioklas = Albit 44S. 
Nátriumrézhidrosulfát = Kröliukit G00. 
Nátriumsulfocarbonát = Hauksit 590. 
Nátriiimsulfochlorid=Sulphohalit 589. 
Natrocalcit = Gay-Lussit 431.
453. Natrolit 507. (201. 330.) 
Nátron = Natronit 431.
Nátronaluniinsilikát = Albit 448. 
Nátronammouhidrophosphát = Sterco- 

rit 5G3.
Nátronammonhidrosulfát = Lecontit 

591.
Nátronchabasit = Gmelinit 505. 
Nátroncsillám = Paragonit 511.
Nátronfeldspatli = Albit 418. 
Nátronhidrocarbonát = Thermouatrit 

433.
Nátronhidrocarbonát = Natronit 434. 
Nátronhidrocarbonát = Trona 134. 
Nátronhidrosulfát = Mirabilit 592. 
Nátronhidrosulíátnitrát — Nitroglau- 

berit 57S.
296. Nátronit 434. (327.) 
Nátronkálitimsilikát = Nephelit 471. 
Nátronmagnesiahidrosulfát = Löweit 

596.
Nátronmagnesiahidrosulfát = Blödit 

596.
Nátronmesotip = Nátrolit 507. 
Nátronmészaluminsilikat = Oligoklas

449.
Nátronmészaluminsilikát = Andesin

450.
Nátronmészcarbonát timhidráttal = 

Dawsonit 433.
Nátronmészliidrocarbonát = Gay-Lus

sit 434.
Nátronmészhidrosilikát=Pektolith 460. 
Nátronmésztimmetasilikát=J adeit 459. 
Nátronmésztimortosilikát = Garcolit

451.
N átronraésztimsilikát 
Nátronmésztimsilikát = Mejonit 480. 
Nátronmésztimsilikát = Alizzonit 481.' 
Nátronmésztimsilikát = Marialit 481.

Nátronmésztimsilikát kéusawal = 
Haüynit 473.

Nátronmésztimsilikát kénsavval := No- 
sclit 473.

Nátronmésztimsilikát kénsavval = La- 
zurit 473.

Nátronmészvastimsilikát = Monzonit 
497.

Nátronsalétrom == Nitratiu 577. 
Nátronsalpeter = Nitratiu 577. 
Nátronsulfát = Thenardit 584. 
Nátrontimhidrosilikát = Aualcit 506. 
Nátrontimhidrosilikát = Natrolit 507. 
Nátrontimliidrosulfát = Mendozit 598. 
Nátrontimsilikát Chlórral=Sodalit 472. 
Nátrontimsó = Mendozit 59S.
Nátronvasmetasilikát = Biebeckit 465. 
545. Natrophilit 517.
Natürliclies miueralisches Alkáli = 

Thermonatrit 433.
4S. Naumannit 361. (313.) 
Nefedieffit 534.
Neft-Gil = Naphthadil 613.
Nemalit = Brucit 416. (330.) 
Nemesopál 400.
Neociano 497.
Neolit 531. (339.)
Neotocit = Stratopeit 401.
Neotocit = Neotokit 532.
509. Neotokit 532.
Nephelin = Nephelit 471. (91. 217. 

303.)
357. Nephelit 471. (330.) 
Nephelitíele anyag clilorral s kénsav

val = Mikrosommit 472.
Nephrit = Jadeit 459.
Nephrit = Amfibol 463.
295. Nesquehonit 431.
Neudorfit 616.
Neurolit 528.
Neutrales flusssaures Cer. = Fluocerit 

392.
621. Newberyit 561.
Newjanskit = Iridosmin 353. 
Newkirkit = Manganit 415.
Newportit = Ottrclit 515.
494. Newtonit 527.
Nickelin = Nikolit 366. (285.) 
Nickelantimonarzenkéneg = Ullmauit 

371.
Nickelarsenikkies = Gersdorffit 371. 
Nickelblende = Millerit 360 
Nickelblüthe = Annabergit JS61. 
Nickelerz = Nikelarzenát 576. 
Nickelerz = Nikelarzenát 577. 
Nickelglanz == Gersdorffit 371.
Nickelkies - MiUerit 366.

> ■
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Oculus mundi = Ojjú.1 tOO.
Odontolit 568.
Oerstedtit 483.
Ogkoit = Prochlorit 517.
Oisanit = Anatas 412.
433. Okenit 468. (331.)

64. Oldliamit 364.
317. Oligoklas 440. (00. 107. 241.

247. 280. 203.)
Oligonspatli = Siderit 4523.
Olivenerz = Olivenit 552.
561. Olivenit 552. (323.)
Olivin = Chrisolit 477. (178. 104.

206. 235. 236. 230. 240. 242. 251. j 
18. Ólom 353. (135. 282. 312.) 
Olomautimonát Clilórral = Ochrolit 
, 575. i I

Olomaranytellursulfid = Nagyágit 37 4. 
Ólomarzenit clilórral = Ekdemit 57 4. 
Ólombáriumbórsilikát=Hialstekit 470. 
Ólomcarbonát = Cerussit 428. 
Óloincarbonátsulfát = Leadhillit 560. 
Olomchlorid = Cotunnit 3S6. 
Olomchlorocarbonát = Pkosgeuit 431. 
Ólomcliromát = Ivrokoit 588. 
Ólomezüstsulfostibit—Freieslebenit 376 
Ólomezüstsulfostibit = Diapliorit 376. 
Ólomfénylc = Galeuit 361. 
Olomferrisilikát = Melanotekit 464. 
01omhidrocarbonát=Hidrocerussit 433. 
Ólomliidrostibiát = Bindheimit 574. 
Olomkéneg = Galenit 361. 
Qlommangáiisilikát = Barisilit 470. 
Ólommangánsilikát = Kentrolit 463. 
Ólommészsilikát = Ganomalit 470. 
01ommcszvasinangáustibiát=: Monimo- 
, lit 546.
Qlommézga = Plumbogummit 572. 
Qlommolibdát = Wulfenit 610. 
Ólonmátriumsulfochlorid = Caracolit 
. 589.

Qlomoxiclilorid = Matlockit 360. 
Qlomoxiclilorid = Mendipit 360. 
Olomoxichlorid = Daviesit 361. 
Qlomoxiclilorid = Fiedlerit 361. 
Qlomoxid = Massicot 403. 
Qlomoxihidrochlorid = Laurionit 361. 
Ólomoxijodochlorid = Schwarzenber- 

gerit 361.
Olompliospliorarsenát clilórral= Miiue- 
, tit 550.
Ólompkospliát — Piromorpliit 549. 
Ólomrézbizrautsulfid = Chiviatit 376. 
'llomrézezüstoxicklorid — Bóléit 391. 
Uomrézliidroxiclilórid = Percilit 361. 

0 lonirézpliospliochromát=Vauquel init 
589.

Nickelocker = Anuabergit 561.
Nickelsmaragd = Zaratit 435. (336.) 
Nickelspiessglanzerz = XJllmannit 371. 
Nicopirit = Pentlandit 364.
Nigrescit 534.
Nigrin = Rutil 411. 
Nikclautimonarzeukéneg = Wolfacliit 

373.
Nikclarzonát 576.
Nikelarzenát 577.
Nikeldiarzenidsulfid = Gersdorfíit 371. 
Nikoldiarzenid = Baramelsbergit 373. 
Nikcldiarzenid = Plakodin 375. 
Nikelgimnit = Genthit 524. 
Nikolbidroarzemit = Annabergit 561. 
Nikelhidrocarbonát = Zaratit 435. 
Nikelhidrosulfát = Morcnosit 594. 
Nikéikéneg = Millerit 366.
Nikel és kobaltliidroarzenát = Forbe- 

sit 565.
N ikelkobaltmagnesiabidroarzenát = 

Cabrerit 561.
Nikeloxidul = Buusenit 403. 
Nikelsulíid — Polidimit 367.
Nikelsilitimhidrokát Phosphorsavval= 

Konarit 525.
Nikelvaskéneg = Bevrichit 367.
71. Nikolit 366. (312.)
Niobit = Coluinbit 540. (306. 310.)
683. Nitratin 577. (127. 233. 236. 

327.)
684. Nitrit 577. (170. ISO. 236. 327.) 
687. Nitrobarit 578.
685. Nitrocalcit 577.
690. Nitroglauberit 57S.
686. Nitromagnesit 57S.
Nivenit = Uraninit 583.
195. Nocerit 362.
Noliiit 543. (333.)
Nontronit — Chlóropál 531.
Noralit 465.
691. Nordenskiöldin 57S. 
Norden8kiöldit = Magnesiamészainíi-

bol 464.
Normalin = Pliillipsit 502.
Noscau = Nosolit 473,
364. Noselit 473.
Nosit = Noselit 473. (330.)
Numeit = Garnievit 524.
Nussierit = Piromorpliit 546.
Nuttalit = Skapolit 480.

-J

O.
Ochran 526.
Ocliroit = Cerit 495.
674. Ochrolit 575. 
Octakedrit = Anatas 412.

.
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Qlomrézsulfobizinutit = Aikinit 381. 
Olomselenid = Molibdomcuit G07. 
Qlomselenid = Kerstenit 60S. 
Oloinstibiát cklórral = Nádorit 574. 
Olomsulfarzenit = Sartorit 877. 
Olomsulfarzenit = Plagionit 378. 
Oloiusulfarzenit = Dufrénoysit 37S. 
Olomsulfarzenit = Guitermanit 3S1. 
Olomsulfarzenit = Jordanit 3S3. 
Ólomsulfát = Anglesit 587. 
Olomsulfobizmutit = Rézbányit 370. 
Olomsulfobismutit = Galenobizmutit 
, 377.

Olomsulfobizmutit = Cosalit 379. 
Olomsulfobizmutit = Lillianit 381. 
Ólomsulfobizmutitstibit = Kobellit 379. 
Olomsulfostibit = Zinckenit 376. 
Olomsulfostibit = Warrenit 37S. 
Olomsulfostibit = Jamesonit 379. 
Olomsulfostibit = Seraseyit 379. 
Olomsulfostibit = Boulangerit 381. 
Olomsulfostibit = Giokronit 3S3. 
Olomsulfostibit = Meneghini* 883. 
yiomsulfostibit = Epiboulangerit 385. 
Ólorasuperoxid = Mimiim 410. 
Olomsuperoxid = Plattnerit 412. 
Olomtimhidrophosphát = Plumbogum- 

, mit 572.
yiomvanadat = Descloisit 553. 
Ólomvanadát chlórral=Vanadinit 550. 
Ólomvanadomolibdát = Eosit fi 10. 
Olomvitriol = Anglesit 587. 
Olomwolframát = Stoltzit 610. 
Ompkacit = Diopsid 457.
19. Ón 353.
Oneosin 511.
Óndioxid = Kassiterit 411.
Qnegit = Göthit 414.
Önére = Kassiterit 411.
OnkŐ = Kassiterit 411.
Ónix 397.
Onmészborút = Nordenskiöldin 578. 
61. Onofrit 364.
Onofrit 608.
Ónrézvaskéneg = Stannit 369.
Oolit = Calcit 421.
Oösit 511.
212. Opál 399. (113. 1U. 141. 197. 

340.)
0palin-Allopkan = Schrötterit 528. 
Operment = Auripigment 350.
Optisch einaxiger Gliramer=Biotit 512. 
Optisch zweiaxiger Glimmer = Mus- 

kovit 510.
Orangit == Thorít 483.
Oravicit 529.
Oríentalischer Alabaster 422.

Ornithit 561*.
Orpiment = Auripigment 356.
Ortliit = Allanit 490.
313. Ortoklas 441. (70. 89. 91. 93.93. 

99. 130. 145. 197. 199. 201. 239. 
240. 240. 251. 270. 230. 281.) 

Ortosilikátok 437.
Osbornit 364.
Oserskit — Aragon it 425.
Osmolit = Péktőlith 460. 
Osmiumrutbeniumdisulfid==Laurit 371 
Osteolit = Apátit 547.
467. Ottrelit 515.
Owenit = Thuringit 51S.
Oxalit = Humboldtin 611.
Oxalocalcit = Whewellit 611. 
Oxaminit 558.
822. Oxammit 611.
Oxhaverit = Apophillit 499.
Ozarkit = Thomsonit 50S.
Ozokerit 613. (203.)
Ozokerit = Chrismatit 612.

P.
205. Pachnolit 393.
Pacit 372.
Pagodit = Agalmatolit 511.
Pagodit részben = Pirophillit 527. 
Painterit 521.
Paisbergit = Pdiodonit 461. (300.) 
23. Palládium 353. (311.) 
Pandermit = Priceit 581.
Paposit 603.
Paracolumbit = Ihnenit 406. 
Paraffin 612.
459. Paragonit 511.
794. Paraluminit 604.
Paranthin részben = Skapolit 480. 
Parastilbit = Epistilbit 502. 
Pargasit 465.
Pargasit — Amfibol 463.
284. Párisit 430. (152. 337.) 
Paropliit 511.
Parrot Coal = Cannel coal 625. 
372. Partschinit 476.
Partzit 402.
Pastreit 603.
Paterait 610.
Patlersonit 520.
Patrinit = Aikinit 381.
Paulit = Hiperstlien 456. 
Pechblende = Uráliinit 583. 
Peclieisenerz = Götliit 414.
Peclierz = Uraninit 583. _ 
Pechkupfer = Crisocolla 530. 
Pechuran = Uraninit 583.
641. Peganit 568. (334.)
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Phosphormangán = Triplit 551.
609. Phosphosiderit 562.
664. Phosphuranylit 573.
Photicit 401.
Photolith = Pektolitli 400.
Piauzit 023.
Picit 570.
768. Pickeringit 598.
Picotit = Spinell 407.
Picroallumogen 599.
Picrofluid 534.
Pictit = Titanit 535.
Piedmontit = Piemontit 489.
408. Piemontit 489. (306.)
Pigotit 011.
Pililit 534.
Pikuit = Topáz 484.
Piknotrop 535.
Pikrolit 523.
760. Pikromerit 597.
595. Pikropharmakolit 500. 
Pikropharmakolit = Pharmakolit 564. 
Pikropliill 458.
Pikrosmin 534.
Pilinit 534.
Pilolit 535.
Pilsenit = Wehrlit 358.
Pimelit 524.
695. Pinakolit 579.
Pinguit 531.
Pinit 510.
Pinitoid 511.
705. Pinnoit 581.
Piotin = Sajjonit 525.
Pivallolit 458.
Pirallolit részben = Steatit 524.
144. Pirargirit 381. (205. 222. 233. 

321.)
Pireneit = Melanit 475. (102.)
Pirrhit 539.
Pirrkolit 511.
74. Pirrhotit 367. (142. 206. 241. 

316.)
85. Pirit 369. (26. 29. 84. 86. 92. 

94. 104. 124. 140. 142. 204. 205. 
229. 239. 241. 244. 245. 253. 277. 
316.)

267. Piroaurit 417,
Pirauxit = Pirophillit 527.
520. Pirochlor 53S.
263. Pirochroit 410. (337.)
Piroconit = Pacbnolit 393.
Piroidesin 535.
254. Pirolusit 413. (141. 205. 306. 

318.)
Piromclin 594. (324.)
550. Piromorphit 549. (233. 322.)

Pegniatolith = Ortoklas 441.
330. Pektolitli 400. (331.)
Pelhamin 534.
Pelikánit = Cimolit 527.
Pellagit 418.
Peliom = Jolit 409.
Pelokonit = Wad 417.
Penuin = Penninit 510. (194.)
468. A. Penninit 510.

65. Pentlandit 364. (316.) 
Pentwithit 532.
192. Percilit 391.
225. Periclasit 403.
Peridot = Chrisolit 477.
Peridoto bianco = Fór térit 477. 
Periklin = Álhit 448. (92.) 
Perlglimmer = Margarit 514.
Perisin tér = Opál 399.
Perlspath = Dolomit 422.
Perowskin — Tetrapliilin 547.
5IS. Perowskit 538. (103. 139. 319.) 
Persbergit 534.
Perthit = Ortoklas 443.
310. Petalit 438. (203. 276. 332.) 
Pettkoit = Voltait 004.
Petroleum 021. (113. 197.)
44. Petzit 301. (312.)
Phakolit ~ Cliabasit 505. 
Pharmakochalcit = Olivenit 552.
617. Pharmakolit 504. (32S.)
646. Pkarmakosiderit 509. (324.) 
382. Phenakit 479. (53. 93. 341.) 
Phengit = Muskovit 510.
Philadelphit 521.
441. Phillipsit 502. (102. 330.) 
Phillipit 000.
Phillit = Ottrelit 515.
Pkisalit = Topáz 484.
Phitocollit 021.
462. A. Phlogopit 513. (89. 247.) 
726. Phoenikocliroit 589. 
Phoenizit=Phoeuikochroit 5S9. (322.) 
Pliolerit részben = Kaolinit526. (334.) 
491. Pholidolit 526.
Plxonit = Nepliolit 471.
286. Phosgenit 431. (322.) 
Pliosphammit 55S.
Phosphátgiuuók 549.
Pliosphocliromit = VaiKpiolinit 589. 
Phosphorbleierz — Piromorphit 549. 
Phosphorclialcit = Dihidrit554. 
Phosphorcisousintor = Diadochit 575. 
Pko8pkorgummit = Gimunit 583. 
Phospliorit = Apátit 547. 
Pkosphorkupfererz = Dihidrit 554. 
Phosphorkupfer részben = Pseudoma* 

lachit 554.

i
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Pirop 475. (263. 33S.)
497. Pirophillit 527. (335.) 
Piroplxisalit = Topáz 484.
Piropissit G13.
Piroretin részben = Piroretinit 619. 
Piroretinit 619.
Pirorthit 490.
Pirosklerit 522. (331.)
3S5. Pirosmalit 479. (306.) 
Pirostibit = Kermesit 375. (205.) 
146. Pirostilpnit 3S2.
Piroteclmit = Tlienardit 584.
325. Piroxen 456. (237. 239. 216.

247. 251.)
753. Pisanit 595.
Pissoplianifc 604.
Pistazit = Epidot 4SS. (333.) 
Pistomesit 423.
Pittasphalt = Aszfalt 622.
Piitinit 583.
67S. Pitticit 576. (324.)
Pittizit = Glockerit 603.
Plagiocitrit 605.
122. Plagionit 378.
Plakodin 375.
Plán érit 563.
20. Platina 353. (206. 244. 311.) 
Platin-Iridium = Iridium 353. 
Platinumdiarzenid = Sperrilit 371. 
251. Plattnerit 412. (31S.) 
Plenargirit 377.
Pleonast = Spineü 407. (240, 341.) 
Plessit XVH.
Plinian = Arsenopirit 372.
Plintbit 529.
Pleuroklas = Wagnerit 550.
Plombierit 499.
Piumbago = Grapliit 348.
658. Plumbogummit 572. 
Plumbomanganit 375.
Plumboresinit = Plumbogummit 572. 

(334.)
Plnmbostannit 375.
Plurabostib. = Boulangerit 381.
Pb. Cu. teliurát = Psittacinit 554. 
Poliadelpbit 475.
157. Poliargirit 384.
Poliargit 511.
Poliarzenit = Sarkinit 551.
156. Polibasit 384. (312.)
75. Polidimit 367.

762. Polihalit 597. (250. 328.) 
Polihidrit 535.
535. Polikras 544. (338.)
Polilithionit = Zinnwaldit 512.
533. Polimignit 544.
249. Poliomit 411.

Polisilikátok 437.
Polisphaerit = Piromorpliit 549. 
Politelit = Tetraedrit 382. (315.) 
322. Pollucit 454.
Pollux = Pollucit 454.
Poonahlit = Skolecit 50S.
Porcellauit (332.)
Porcellán föld = Kaolinit 526. 
Porcellophit 523.
Portit 529.
Posepnyt 620.
Potstone = Steatit 524.
SÍ6. Powellit 610.
Prazem = Quarc 397.
Prasilit 520.
Prasin-chalzit = Pscudomalachit 554. 
Pregrattit = Paragonit 511.
411. Prelinit 491. (246. 331.) 
Prehnitoid = Dipir 481.
Prieeit 5S1.
Prismatin = Kornerupin 497. 
Prismatischer Arseuikkies = Arseno

pirit 372.
469. Prochlorit 517.
204. Prosopit 393.
Protobastit = Enstatit 455. 
Protolithionit = Zinnwaldit 512. 
Protonéntronit 531.
Protovenniculit 522.
145. Proustit 381. (205. 222. 224.

233. 235. 241. 320.)
Przibramit = Sphalerit 363.
Psatliirit = Xiloretinit 61S.
246. Pseudobrookit 410. 
Pseudocotunnit 389.
Pseudohix)erstheu = Diallagit 457. 
570. Pseudomalachit 554. 
Pseudomalachit részben=Dilridrit 554. 
Pseudojphit 516.
Pseudotriplit 547.
269. Psilomelan 417. (306. 318.)

„ 567. Psittacinit 554.
" 436. Ptilolit 500.

542. Pucherit 546. (327.)
Q.

210. Quarc 394. (39. 43. 83. 84.86. 
87. 88. 89. 92. 93. 94. 95. 124. 
128. 136. 138. 140. 141.142.145. 
165. 169. 170. 173. 174.175.182. 
183. 189. 195. 196. 198.199. 200. 
201. 203. 204. 205. 206. 229. 240. 
241. 242. 243. 244. 245. 247. 250. 
251. 252. 262. 280. 287. 341.) 

Quarcit 397.
Quecksilber = Cinnabarit 365. 
Quecksilberbranderz = Idrialit 620.
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/
Rézdárdkéneg = Chalkostibil 377. 
Rézezüstsulfid 375.
Rézfény = Chalkocit 302.
Rézgálic = Ckalkanthit 590.
Rézhidroarzenát = Olivenit 552.
Rézli idioarzenát — Eri ni t 554-. 
Rézliidroarzenát = Klinoklasit 555. 
Rézhidioarzenát = Trichalcit 500. 
Rézli idroarzenát 
Rézliidroarzenát 
Rézliidroarzenát = Tirolit 507. 
Rézliidroarzenát = Chalkopliillit 567. 
Rézhidrocarbonát = Malachit 431. 
Rézhidrocarbonát = Azurit 432. 
Rézhidrophosphát = Libethenit 553. 
Rézhidrophosphát = Dihidrit 554. 
Rézliidrophosphát = Veszelyit 507. 
Rézhidrophosphátarzenát = ( ornwallit 

507.
Rézhidrophosphát = Tagilit 500. 
Rézhidrophosphát = Pseudomalachit 

554.
Rézhidroseleuid = Clialcomenit 007. 
Rézhidrosilikát 
Rézliidrosilikát = Chrisocolla 530. 
Rézhidrosulfát Chlórral=Counellit 5S9. 
Rézliidrosulfát = Brocl lantit, 591. 
Rézhidrosulfát = Chalkanthit 590. 
Rézhidrosulfát = Langit G01. 
Rézhidroxicklorür = Atakamit 391. 
Rézindigo = Covellit 305. 
Rézkálihidrosulfát = Clanochroit 597. 
Rézkéneg = Chalkocit 302.
Rézkéneg
Rézkobaltarzenliidroxid = Wiuklerit 

41S.
Rézlazűr = Azurit 432. 
Rézmagnesiahidrosulfát = Cupromag- 

nesit 595.
Rézmangánoxid = Crednerit 410. 
Rézmészhidrosulfát = Urvölgyit 001. 
Rézmészphosphátarzenát= Konichalcit 

505.
Réznikelhidrosulfai*zenát= Lindáéként 

570.
Rézólomliidroarzenát — Bayldonit 560. 
Rézólomsulfostibit = Bournonit 3S0. 
Rézoxid = Tenorit 403.
Rézoxidul = Cuprit 403.
Rézsilikát = Neociano 497.
Rézsűifarzenostibit = Famatiuit 385. 
Rézsűifarzenit = Enargit 385. 
Rézsulfarzenit = Tennantit 383.
Rézsűi fát = Hidrociauit 588. 
Rézsulfobizmutit = Emplektit 377. 
Rézsulfobizmutit = Cuprobizmutit 376. 
Rézsulfobizmutit

Quecksilberhornerz = Kálóméi 380. 
Quellerz = Limonit 415.
773. Quenstodtit 599.
804. Quetenit 000.
Quinéit 535.
Quirlkies = Safílorit 373.

ll:

R.
Euchroit 500. 
Leukochalcit 500.

Rabdionit 418. (317. 323.) 
Rabenglimmer = Lepidolit 512. 
Radelerz. = Bournonit 380.
Radiolith — Natrolit 507.
Rahlit - Sphalerit 303.
789. Raimondit 603.
208. Ralstonit 393. (101.)
100. Rammelsbergit 373. (312.) 
Rammelsbergit = Smaltit 370. 
Ramosit 497.
Randaunit 400.
Randit 430.
Ranit = Hidrouepholit 509. 
Rapkanosmit = Zorgit 302. (313.) 
Raphilit=rMagnesiamész-Amfibol 4G4. 
Rapidolith=Skapolit 480. 
Raseneisenstein = Limonit 415. 
Ratholit Péktőlith 400.
Rauchtopaz = Quarc 394.
Rautenspath = Dolomit 422. 
Razoumoffskin 527.
26. Realgár 355. (205.241.243.244. 

320.)
Rectorit 520.
594. Reddingit 559.
Redingtonit 002.
Redondit 55S.
Redrutliit = Chalkocit 302.
Refikit 010.
Reicliardtit 594.
819. Reinit 010.
Reissacherit = Wad 417.
304. Remingtonit 435.
Restormelit 535.
Retiualit 523.
Rctinellit 018.
Retinit 015.
Retinit = Retinellit 018.
Rétin itrészbon 
Retinitrészben = Walchowit G1G. 
Reusselaerit = Steatit 524.
Reussinit 019.
15. Réz 352. (112. 135. 141. 241.

282. 312.)
Rézantimon 359.
Rézarzenát — Trippkeit 575.
Rézbab = Tirolit 507.
113. Rézbányit 370.
Rézcsillám = Chalkopliillit 507.

nV
Ü

;

Dioptas 479.

i

; Covellit 305.

>

Copalit 017.

i

j!?ji
Ivlaprotholit 37S.
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Bézsulfobizinutil = Witticbenit 3S0. 
Rézsulfostibit = Tetraedrit 382. 
Rézsulfostibit = Guejarit 370. 
Kézsulfostibit = Chulkostibit 377. 
RézthaLliumselenid = Crookcsit 302. 
Rézt imliid ropl íospáta rzomit=Lirokonit 

571.
Réztimhidrosulfát = Cianotrichit 001. 
Rézvashidropbospliát = Chalkosiderit 

571.

Eosenspath = Bhodochrosil 421. 
Rostbornit 017.
Rotlibleicrz = Krokoit 5SS.
Rotlier Braunstein 
Rothor Glaskopf = Hcmatit 405. 
Kothcs Braunstoiuerz = Rhodochrosit 

4-24.
Rotheiscnstcin = Homatit 405. 
Rotbcisencrz = Hematit 405. 
Eothgüldeu = Proustit 3S1. 
Rotbgülden 
Rothkupfercrz = Cuprit 403. 
Rotlmickelkiss = Nikolit 300. 
Rothspath = Rhodoclirosit 424. 
Rothspiessglauzerz = Kerinesit 375. 
Rolhspicssglaserz = Kcrmesit 375. 
Rotkzinkerz = Zinkit 403.
Rottbofít 475.
Rózsaquarc 307.
Rüschgewüchs = Stcpbauit 384. 
Röttisit = Konarit 525.
Röttisit 524. (338.)
Rubellan Biotit 512.
Rubelit = Turmaliu 405. (335.) 
Rubicellc = Spinéit 407.
Rubin = Korund 404. (201. 240.244. 

2G3.)
Rubin-Balais = Spinell 407. 
Rubinglimmer = Götliit 414. 
Rubinspinell = Spinell 407. (263.J 
Rubislit 535.
Rubrit 002.
Rumanit 015.
479. Rumpfit 519.
Ruszkobalt = Wad 417.
250. Rutil 411. (89. 91. 93.96.200. 

229. 241. 302. 340.)

Rbodouit 401.
i

Rézvasbidrosulfát = Pisauit 595. 
Rézvaskéneg = Borúit 307. 
Rézvaskéneg = Barnhardtit 309. 
Rézvasoxid = Delafossit 41S. 
Rézvassulfarzeuit = Epigenit 385. 
Rézvassulfid = Cubanit 3GS.
Rézvitriol = Cbalkantbit 590. 
Rbabdopban = Rbabdophauit 501. 
605. Rbabdopbanit 501.
Rbaeticit = Kianit 4Sü.
667. Rbagit 573.
Rhodalit 529.
699. Rhodizit 5S0.
Rhodocbrom 510.
274. Rhodochrosit 424. (306. 336.) 
335. Rhodonit 401. (306. 327. 332.) 
Ehodophillit 510.
Rliodotilit = Inesit 498. 
Rhombenglimmer = Biotit 512. 
Rhomheuglimmer = Plilogopit 513. 
Ricbmoud = Gibbsit 410.
Eichmondit = Beegerit 384.
Ricbterit = Magnesiaraészmaugán-Am- 

fibol 464.
Ridegüvegérc = Steplianit 3S4.
340. Riebeckit 405.
Riemannit = Allopban 52S.
517. Rinkit 538.
Rionit = Teunantit 3S3.
Ripidolit == Klinocblor 515.
Ripidolit = Prochlorit 517.
Riponit = Mizzonit 481.
147. Rittingerit 382.
Rivotit 402.
Rocbledorit 020.
379. A. Roepperit 47S.

Oolit 421.

Pirargirit 381.

1

i

S.
99. Safflorit 373.
Sagenit = Rutil 411.
Salilit = Piroson 450.
Saldanit = Alunogen 000.
Salétrom = Nitrit 577. (96. 207.) 
Salmiak = Szalui iák 387.
Salmit = Chloritoid 514.
Salpeter — Nitrit 577.
Salzkupfererz = Atakamit 391. 
Salz6aures Kuiifer = Atakamit 391. 
529. Samarskit 54-2. (317.) 
Sammetblende = Götliit 414.
Samoit (335.)
Sandbcrgorit = Tennantit 383.
Sanidin = Ortoklas 411. (241. 280.) 
Sapliir = Korund 404.
430. Saphirin 497.
488. Saponit 525.

Rogenstein =
Rogersit 545.
Rohwand = Ankerit 423. 
Roméin 
671. Roméit 574.
778. Römerit 000.
463. Roscoelit 513. 
Bőseit 522.
590. Roselit 559.
331. Rosenbuschit 400. 
Rosit 511.

Roméit 574.
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Schwarzgültigerz = Tetraedrit 382. 
Schwarzgültigerz = Steplianit 384. 
Schwarzspiessglaserz = Bournonit 380. 
Schwatzit = Tetraedrit 382. 
Schwefelantimonblei = Boulangerit 

381.
Scliwefclkies — Pirit 3GO. 
Schwefelnickel = Millerit 360.
Sclí wefelsaure Thonerde=Aliinogen 
Schweizerit 523.
Scliwerbleioxid 
Scliwerspath = Barit 5S5.
Sclrwersteiu = Scheelit 509.
Seesalz
Seifenzinn = Kassiterit 411.
Sejtquarc 397.
4á9. Seladonit 525. ( 3‘26.,
177. Sellait 389.
Selbit 436. (321,}
5. Selén 349.
Selendioxid 401.
Selenezüst = Nanmannit 361. 
Selenhiganyólom = Lobrbackit 361. 
Selenit = Gipsz 592.
4. Selénkén 349.
Selenkupferblei = Zorgit 362.
Selenolit 401.
Selenólom — Clausthalit 361. 
Selenólomréz = Zorgit 362.
Selenréz = Berzeliauit 361. 
Selenrézezüst
6. Seléntellur 349.
Selwynit 530.
133. Seraseyit 379.
214. Senarmontit 400. (102. 104. 

229.)
435. Sepiolit 525. (331. 338. j 
481. Serpentin 522. f242. 246. 247.

251. 339.)
782. Serpierit 602.
Sesquicnprosnlfarzenit = Biuuit 378. 
Sesqui- M agn esiat imsó 598.
Settling stones gyanta 623.
Soverit 527.
465. Seybertit 514.
276. Sferocobaltit 425.
273. Siderit 423. (234. 235. 237.

245. 251. 252.)
Siderit = Kék quarc 397.
Sidorochalcit = Klinoklasit 555.
799. Sideronatrit 604.
Siderotantal ~ Tantalit 540.
Siegburgit 616.
Sigterit. = Anorthit 452.
Sihedrit 504.
Silberautimonglanz = Miargirit 377. 
Silberglanz = A i gent it- 360.

Saponit 527.
390. Sarcolit 481.
Sarcolit = Gmolinit 505.
Sardonix 397.
Sárgaólon lére = Wulfenit 610.
557. Sarkinit 551.
Sarkopsid 551. (325.)
115. Sartorit 377.
265. Sassolin 416. (329.)
Saussurit = Zoisit 48S.
Savit = Naliölit 507.
Saynit (316.)
Satersbergit = Löllingit 372.
179. Scaccliit 389.
Scleretinit 618.
Schaalsteiu =■ AVollastouit 459. 
Sclmlenblende = Wurtzit 366.
129. Sckapbachit 379.
Scliaumartiger Wadgrapliit—ÁYad 417. 
Scliaumgipsz = Gipsz. 592. 
Schaumkalk = Gipsz 592. 
Sclieclblcispatli = Stoltzit 610. 
Scheelctin = Stoltzit 610.
814. Scheelit 609. (55. 64.276.332. 

340.)
Scheererit 612.
Sclieelsftiires Blei = Stoltzit 610. 
Scliefferit = Diopsid 457.
Schellérit = Rhodonit 461. 
Sehilfglaserz = Freieslebenit 379.
125. Schirmerit 378.
Schillerspath 456.
Schlackenkobalt 
Schmelzstein = Dipir 481.
Schnee = Viz 402.
Schneebergit 574.
Sclineiderit = Laumonit 504.
Schoenit = Pikromerit 597.
371. Schorlomit 476. (311.)
Scliürl = Anihbol 463.
Scliürl = Turinaliu 495.
Schraufit 616.
Schrifterz = Silvanit 374.
Schrifttellnr = Silvanit 374.
500. Schrötterit 528.
Sclmlzit = Geokronit 383. 
Selnvarz-Brannsteinerz — Klippsteiuit 

462.
Scliwarzbraunstein = Psilomelan 417. 
Scwarzbleierz = Cenissit 428. 
Sclnvarzeisenstein = Psilomelan 417. 
Schwarzcr Braunstein = Hausmaunit 

410.
Schwarzer Erdkobalt = Wad 417. 
Scliwarzer Glaskopf = Psilomelan 417. 
188. Schwarzenbergerit 391. 
Sclnvarzerz = Tetraedrit 382.

Plattncrit 412.

Halit 386.

.

Eukairit 362. i

Safflorit 373.

Szabó József. Ásványtan. 42
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Silberliornerz = Kerargirit 387. 
Silberkupferglanz = Stromeyerit 303. 
Silberplüllinglanz 375. 
Silberwismuthglanz = Matildit 377. 
Silicoborocaleit = Howlit 581.
399. Sillimanit 485.
104. Silvanit 374. (314.)
167. Silvit 387.
Simetit 015.
Simonyit = Blödit 590.
59S. Simplesit 500.
579. Sinadelfit 550.
756. Singenit 590. (328.)
Sinopit 529.
Sintagmatit 405.
524. Sipilit 540.
Sisserskit — Iridosmin 353.
Sismondin = Cliloritoid. 514.
387. Skapolit 4S0. (247. 251.) 
Skarbroit 52S.
Skleroklas = Sartorit 377.
526. A. Skogbölit 542.
454. Skolecit 50S. (204. 330.) 
Skolopsit = Ittnerit 473. (330. )
607. Skorodit 502.
Skotiolit = Hisingerit 531.
Skovillit — Bhabdophanit 561.
Skörl = Amfibol 403.
95. Skutterudit 371. (312.)
87. Smaltit 370. (206.286.286. 312.) 
Smaragd = Beril 406. (341.) 
Smaragdit 465.
Sinaragdit := Amfibol 463.
Smectit 529.
Smirgel = Koruud 404.
275. Smithsonit 425. (241. 261. 252. 

335.)
Soapstone = Steatit 524. 
Soda-Hornblende = Arfvedsonit 400. 
Soda = Nátron it 434.
362. Sodalit 472. (298. 299. 300. 

330.)
Solfatarit részben = Mendozit 598. 
Solfatarit részben = Alumogen. 000. 
Sommarugit 371.
Sommervillit = Melilit 481.
Soramit = Neplielit 471.
Sommit = Sodalit 472.
Sonomait 598.
487. Spadait 525.
732. Spangolit 590.
Sganiolit = Tetracdrit 382. (315.) 
Spávgakő 549.
Spargelstein = Apátit 547^ 
Spargelstein = Spárgakö 549.
Spartalit = Zinkit 403.
Spatheisenstein = Siderit 423.

Specksieiu ~ Steatit 524.
Speerkies = Markasit 371.
Speiskobalt = Smaltit 370.
93. Sperrilit 371.
Spessartit 475.
643. Spliaerit 508.
Spliaerostilbit = Stilbit 503. 
Sphaerosiderit = Siderit 423. (253. j 
5S. Sphalerit 303. (87. 94.102.125. 

135. 138. 196. 204. 205. 232. 234. 
241. 245. 252. 277. 319. 337., 

Spheu = Titánit 535. (206. 276.333. 
Splienokias 498. (333.)
Sphragid = (’imolit 527.
Sphragidit 529.
Spiauterit = Wurtzit 300.
Spiesglauz = Antimon 350. 
Spiessglanzbleierz = Bournonit 380. 
Spiesglassilber = Diskrasit 359.
234. Spinell 407. (84. 94. 222. 240. 

251. 341.)
Spinellan — Noselit 473.
554. Spodiosit 551.
327. Spodumen 459. (253. 332.) 
Spreustein — Skapolit 480.
Spreustein = Natrolit 507. 
Sprödglanzerz = Stephanit 384. 
Sprödglaserz = Stephanit 384. 
Sprudelsteiu = Aragonit 425.
Staílelit 549. (329.)
Stanekit 019.
Stangenspath = Barit 585. 
Stangenstein = Topáz 484.
84. Stannit 369. (316.)
Stanzáit = Audalusit 485.
Stassfurtkit = Boráéit 5S0.
428. Staurolit 490. (89. 90. 91. 93. 

97. 341.)
Staurolit = Harmotom 503.
Staurotid = Staurolit 490.
Steargillit 527.
Steatargillit 520.
484. Steatit 524. (136.141.194.246.

247. 251. 252.)
Steeleit = Mordenit 500.
Steinlieilit = Jolit 409.
Steinkolile = Kőszén 024.
Steinmark = Lithomárga 527. 
Steinmark részben = Kaolinit 520. 
Steinsalz — Halit 380.
Stellit = Pektolith 460.
153. Stephanit 384. (96. 245. 315.) 
Stercorit 549.
615. Stercorit 503.
56. Sternbergit 303. (142. 316.) 

Stetefeldtit 402.
Stibianit 402.
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186. Szalmiak 387. (33. 85.92.207. 
244. 320.)

Szalonnakő = Steatit 521. (207.) 
Szaruké = Quarc 394. (111. 114.140. 

141.)
Szarumangán 401.
Széksó = Tliermonatrit 433.
Sziksó = Tliermonatrit 433. (207.) 
745. Szmikit 592.
Szóda (243. 281.)

Stibiatit 402.
Stibiatil 557.
222. Stibiconit 402.
Slibnit Antimonit 35G.
Stibioferrit 402.
Stibiogalenit = Bindheimit 574. 
Stiblith = Stibiconit 402.
443. Stilbit 503. (89. 224. 331.) 
Stilbit (részben) — Heulaudit 500. 
Stilobit = Gclilenit 4S2.
141. Stilotipit 381.
474. Stilpnomelan 518. (326.) 
Stilpnosiderit = Göthit 414.
Stinkkalk = Büdösmész 422. 
Stinkkolilo 618.
Stipterit •— Alunogen 600.
Stolpenit 527.
817. Stoltzit 610. (322.)
Stöcliiolitli = Diskrasit 359. 
Stralilenkupfer = Klinoklasit 555. 
Strahlerz = Klinoklasit 555.
Straliges Olivenirz = Klinoklasit 555. 
Strahlkies = Markasit 371.
Stahlsteiu = Siderit 423.
Strahlstein = Amfibol 463. 
Strahlzeolitli = Stilbit 503. 
Strakonitzit 458.
Stratopeit 532.
Stratopeit 461. (306.)
Streamtin = Kassiterit 411.
608. Strengit 562.
475. Strigovit 518.

55. Stromeyerit 363. (316.) 
Strommit = Strontianit 42S.
280. Strontianit428. (96. 233.336.) 
Strontiumbariumtimhidrosilikát = 

Brewsterit 501.
Stroutiumcarboniit — Strontianit 42S. 
Strontiumsulfat = Celestit 5S6.
585. Stuvit 557. (S3. 329.)
Struvit 549.
Stübelit 535.
41 Stützit 360. (314.)
Stüveuit 598.
Subdelessit = Delessit 519. 
Subsilikátok 437.
Subcinellit 615.
Succinit 614. (196. 197.)
Succinit részben = Retinit 615. 
Succinilsav = Succinellit 615.
Sugárkö — Tremolit 464.
728. Sulphohalit 589.
Súlypát = Barit 585.
693. Sussexit 579. (329.)
Suzannit = Leadhillit 590. (322.) 
679. Svanbergit 576. (335.)
697. Szajbelyit 580.

i

T.
Tabergit 516.
Táblapút — Wollastonit 459. 
Tachiaphaltit 483.
202. Tachidrit 393. (328.)
'laenit XVII.
Tafelspatli = Wollastonit 459.
630. Tagilit 566. (324.)
Tajték = Sepiolit 525.
Tallingit 391.
Talk = Steatit 524.
Talkapatit 549.
Talk-Chlorit 519.
Talkhidrát = Brucit 416.
Tál kosit 535.
Talkspath — Magnesit 423.
Tamarit = Chalkophillit 567.
767. Tamarugit 59S.
Tannenit = Emplektit 377.
Tan tál it — Ferrotantalit 540. (319.) 
Tantalokker 401.
143. Tapalpit 381.
527. Tapiolit 542.
Taranakit 569.
Tarkarézérc = Borúit 367.
Tarnowitzit 
Tasmauit 618.
Tautoklin = Ankerit 423.
575. Tavistockit 556.
715. Taylorit 584.
Taznit 575.
Teeticit 594.
Téglaérc = Cuprit 403.
Tej opál 400.
Tejcpiarc 397.
Tekoretin = Ficlitelit 613.
7. Tellur 349. (314.) 
Telluraranyezüst = Petzit 361. 
Tellurb’zmut = Tetradimit 35S. 
Tellurbizuiut 
Tellurezüst = Hessit 360.
Termés Ezüstfoncsor = Amalgam 352. 
218. Tellurit 101.
Tellurnikel = Melonit 367.
Tollurólom = Altaii 361.
Tellurossav = Tellurit 401.

Aragonit 425.

Jóséit 358.
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Tollursilber = Hessit 360. 
Tellursilberblende = Sttttzit 360.
305. Tengerit *135.
149. Tennantit 3S3. (205. 312. ) 
Tennantit = Tetraedrit 382.
230. Tenorit 403. (324.)
379. Tephroit 478. (306. 330.)
Térré á foulon részben = Kaolinit 520. 
Terra Lemnia = Splnagidit 529. 
Terra miraculosa Saxouiae = Teratolit 

529.
Terra Sigillata = Sphragidit 529. 
Teratolit 529.
Termés faszén 625.
Termés liumussav 620.
Termés Paraffin részben—Ozokerit 013. 
Termophillit (332.)
Ternárbleierz = Leadhillit 590.
287. Teschemacherit 431. 
Tesseralkies = Skutterudit 371. 
Tetartin — Albit -448.
31. Tetradimit 35S. (93. 314. ) 
Tetraéderes Gránát = Helvit 474.
148. Tetraedrit 382. (26. 92. 94.

124. 141. 243.)
Tetrapliilin 547.
Thalit = Sapponit 525.
Tliallit = Epidot 4SS.
502. Tbaumasit 530.
713. Thenardit 584. (327.)
294. Thermonatrit 433. 
Thennopliillit 523.
Tliinolit 422.
206. Tkomsenolit 393. (323.)
456. Thomsonit 50S.
Tlioneisenstein =• Limonit 415.
Th, Ce, Y, fémek és Cn fluosilikátja 

Borral = Tritomit 408. 
Tliorhidrosilikát = Tliorit 4S3.
395. Thorit 483. (338.) 
Thorognmmit 584.
Thorvttriuinsilikát =: Ytfcrialit 487. 
Tliraulit = Gilliugit 531. (326. 338.) 
Timiit = Zoisit 488.
473. Thuringit 518.

60. Tiemannit 304. (313.) 
Tigrisszem (197.)
Tilkerodit = Claustlialit 361.
Timazit = Gamsigradit 405. 
Timchrommague.siahidrosilikát = Sel- 

wynit 530.
Timfluosilikát = Topáz 484. 
Tiinhidrophospliát = Callainit 503. 
Timliidrophospliát=Zepliarovicl]ito63. 
Tiinhidrophospliát =: Fiséként 5G8. 
Tinibidropliospliát = Evansit 509. 
Tiinhidrophospliát — Wavellit 507.

Tiinhidrophospliát = Peganit 568. 
Tiinhidrophospliát = Spliaerit 568. 
Timhidrosilikát = Kaolinit 520. 
Timhidrosilikát = Leverrierit 520. 
Timhidrosilikát = Montmorillonit 527. 
Timhidrosilikát = Pirophillit 527. 
Timhidrosilikát = Hallóiéit 527. 
Timhidrosilikát = Cimolit 527. 
Timhidrosilikát = Talkosit 535. 
Timkidrosulíát = Alungeu 600. 
Timliidrosulfát = Alumiuit 603. 
Timliidrosnlfát = Paraluminit 604. 
Timliidrosulfát = Felsöbányit 004. 
Timkáliliidrosulfát = Löwigit 005. 
Tinikálihidrosulfát = Alunit 005. 
Timiithionphosphát Fluorral = Ain- 

bligonit 552.
Timmagnesiainészkálihidrosilikát= Bi

harit 527.
Timmagnesiamészvashidrosilikát = 

Seybertit 514.
Timmagnesiamészvaskálihidrosilikát= 

Groppit 533.
Timmagnesiahidrophosphát = Lazulit 

555.
Timmaguesiavashidrosilikát = Koruu- 

dophilit 517.
Timmészalkalihidrosilikát = Margarit 

514.
Timmészhidrophosphát = Cirrolit 556. 
Timmészphosphát Fluorral = Herderit 

547.
Timnátronhidrosilikát=Paragonit 511. 
Ti m nátron vasfluoarzenát = Durangit 

552.
Titnsó (84. 86. 87. 94. 198. 207. 228.

235. 240. 243. 327.,
Tiinsókö = Alunit 005.
Timsubsilikát = Sillimanit 485. 
Timsubsilikát = Kiauit 4S0.
Timsnlfát = Alumian 590. 
Timvashidroarzenát = Liskeardit 509. 
Timvnshidrosilikát — Teratolit 529. 
Timvasmaguesiahidrosilikát = Joliit 

531.
Timvassubsilikát = Staurolit. 490. 
Tinkál = Borax 5S2.
Tirit 540.
635. Tirolit 567.
Tinkalzit = Ulexit 582.
182. Tisonit 389.
376. B. Titán-Olivin 47S.
Titaneisen = Hmenit 406. 
Titaneiseuerz = limonit 400. 
Titanbidroxid 41S.
Titánioferrit = limonit 400.
510. Titanit 535. (92. 240.)
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157. 158. 159. 180. 161.194. 200. 
204. 205. 206. 240. 243.246. 247. 
262. 299. 333. j 

Turnerit = Monacit 545.
Turqiioifi = Kállait 508.
Tiirquois részben = Callainit 503. 
Türkis = Kállait 508.
Tűzkő — Quarc 394.
Tüzopál 400.

Titanomorpliit = Titauit 535.
Titansav = Auatas 412.
Titausav = Brookit 412.
Titansav = Rutil 411.
Titán vas = 111 nénit 400.
Titán vassesquioxid = Pseudobrookit 

410.
Tiza = Ulexit 582.
Tobennorit 499.
Tocornalit 388.
Tolltimsó = Alungen 000.
Tombazit = Gorsdorffit 371.
397. Topáz 484. (70. 116. 136.194.

196. 204. 262. 304. 335. 341.) 
Topazolit = Mészvasgranát 475. (101.) 
Topfsteiu = Steatit 524.
Torbauit 017.
Torbanit 025.
Torbanit részben = Batliviliit 017. 
Torberit — Torbernit 572.
659. Torbernit 572.
Torrelit — Colnmbit 540.
Torf = Tnrfa 025.
Totaigit 523.
Tónibe papyracée = Disodil 01S.
73. Troilit 3GG.
Trausvaalit 418.
Tranbenbloi = Piromorphit 549. 
Traubenblei = Mimetit 550.
Tremolit = Amiibol 403. (227. 251. 

333.)
596. Trichalcit 500.
211. Tridimit 39S. (93. 189. 240.) 
380. Trimerit 478.
Trinkerit 018.
Trippel = Tripolit 400.
Triplian = Spodumen 459. (276.) 
543. Triphilit 546. (276. 306. 325.) 
675. Trippkeit 575.
555. Triplit 551. (306. 325.)
556. Triploidit 551.
Triploklas = Thonisonit 50S.
Tripolit 400.
350. Tritomit 4GS.
Troliéit 5G9. (334.)
299. Tróna 434. (327.)
Troosit. (306.)
Troostit = 'Willemit 479.
Tropstein = Csepkő 421.
665. Trögerit 573. (329.)
513. Tscheffkinit 537. (276. 331.) 
765. Tschermigit 598. (329.) 
Tungstein = Sclieelit G09.
220. Tungstit 401.
255. Turgit 413. (337.)
Turfa G2ő.
426. Turmalin 495. (83. 89. 91.156.

i

U.
Uintahit 024.
708. Ulexit 582.
92. UUmannit 371. (313. 315.j 
Ultramarin = Lazurit 473.
Ungvárit = Chloropál 531.
Unionit = Zoisit 4SS.
Uraconit 007.
Urálit 458.
Uráubizinuthidroarzenát = Walpurgit 

573.
Uráubizmnthidroxid = Urauospbaerit 

584.
Uráuglimmer = Torbernit 572. 
Uranglimmer = Autunit 572. 
Urangrün = Uranoclialcit 607. 
Urangummi = Gummit 583. 
Uranliidroarzeuát ■= Trögerit 573. 
Urauhidrophospluit = Pliospliurauvlit 

573.
Uranliidroxid = Gummit 583.
711. Uraninit 583. (320.329.) 
Urauit = Uraninit 5S3. (337.) 
Urankalk ~ Autunit 572.
Urauillészliidrocárbonát = Voglit 436. 
Uráumészhidrocarbonát—Liebigit 436. 
Uránmészbidroarzenát = Uranospinit 

572.
Uránmészliidrophosphát=Autunit 572. 
Uráuniésztimhidrosüikát = Uranophau 

530.
Uranoclialcit 007.
663. Uranocircit 573.
Urauokker 5S3.
Uránokkor = Uracouit 607. 
Uranoniobit = Samarskit 542.
503. Uranopkan 530.
807. Uranopilit 606.
713. Urauosphaerit584.
622. Uranospinit 573.
307. Uranothallit 436.
Uninotantal = Samarskit 542. 
Urauotil = Uranoplian 530. (33S.) 
Uranoxiduloxid = Umninit 5S3. 
Uranpeclierz = Uraninit 5S3. 
Uranphillit = Torboruit 572.
Uránrézllidroarzenát = Zeunerit 572.
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Uránrézhidropliosphát = Tomit 572. 
Uránrözliidrosulfát = Joliaunit GOG. 
Uránszurokérc = Uraninit 583.
Urán tan tálon iobát = Hatcliottolit 539. 
Uranvitriol — Joliaunit GOG.
Urao = Trona 434.
Urpetliit 613.
Urusit#605.
750. Úr völgyit 601.
Uszúkü 397.
7S6. ütahit 602.
Uvarovit 476. (102. 341.)
Üvegére = Argeniit 360.
Üvegopál = 400.

Vastiinliidrosulfát = Halotrichil 599. 
Vashidrosulfát — Kornelit 600. 
Vashidrotellurid = Emmonsit 607. 
Vashidrotellurid = Durdenit 607. 
Vashidroxalát = Hmnboldtin 611. 
Vasliidroxid = Limonit 415. 
Vasliidroxid ~ Turgit 413.
Vasliidroxid = Xanthosiderit 415. 
Vasliidroxid = Gütliit 414. 
Vaskálihidrosilikát — Seladonil 526. 
Vaskéneg = Pirit 369. 
Vaskobaltdiarzenit = Pacit 372. 
Vaskova = Quarc 396.
Vaskovand = Pirit 369. 
Vasmagnesia-Amfibol 464. 
Vasmagnesiaborát = Lndwigit 579. 
Vasmagnesiacarbonát=Pistomesit 423 
Vasmagnosiahidrosnlfát = Botriogen 

604.
Vasmagnesialiidroxid = Piroaurit 417 
Vasinaguesiainetasilikát = Anthopliilli 

463.
Vasmagnesiasilikát ^ Hortonolit 478. 
Vasmagnesiatimhidrosilikát = Prochlo 

rit 517.
Vasmangán-Aiuübol—Dannemorit 464 
Vasmangánhidrosilikát 

519.
Vasmangánhidrosilikát Clilorral = Pi 

rosmalit 479.
VasmangánlithiumpUosphát 

philit 546.
Vas i n angán í uagnesial i id rosilikát = 

Cronstedtit 517.
Vasinaugáuinagnesiahidrosilikát=Neo- 

tokit 532.
Vasraangáunióbtantalát = Columbil- 

Tantálát 540.
Vasmangánphospliát = Sarkopsid 551. 
Vasmangánrézhidroxid = llabdionit 

41S.
Vasmangánsilikát = Kuebelit 47S. 
Vasmangánwolframát—AVolframit 6( )S. 
Vasaíangánzink ina gn esiasil ikát =Bcep - 

perit 478.
Vasmangánzinkoxid = Franklinit 409. 
Vasmészhidroarzenát — Arzcniosiderit 

556.
Vasmészhidrophosphát = Calcioferrit 

570.
Vasinészhidrophosphát = Borickit571. 
Vasnátriuminetasilikát = Krokidolit

465.
Vasnátriummetasilikát = Arfvedsonit

466.
Vasnátriurntitanosilikát-Aluminiuni- 

mal = Aenigmatit 466.

V.
Vaalit 521.
Valencianit. (2S0.)
216. Valentinit 401. (229. 320.) 
Valié rit 375.
Vanádcsillám = Boscoelit 513.
552. Vanadinit 550. (233.322.) 
Vauadinbleierz = Vanadinit 550. 
Vauadiolit 554.
Vanadokker 401.
Vargasit = Pirallolit 458.
611. Variscit 563.
25. Vas 353. (282. 312.) 

Vas-Anifibol = Grünerit 464. 
Vasboracit 580.
Vascarbonát = Siderit 423.
Vasclílorid = Molisit 389.
Vaschlorür = Lawrencit 3S9. 
Vasehrisolit = Fayalit 47S. 
Vasdiarzensulfid 
Vasdiarzenid = Löllingit 372.
Vasdisuliid = Pirit 369.
Vasdisulfid = Markasit 371.
Vasgálic = Melanterit 595. 
Vashidroarzenát = Pliarmakosiderit 

569.
Vashidroarzenát = Simiilesit 560. 
Vashidroarzenát = Skorodit 562. 
Vashidroborát = Lagonit 581. 
Vasliidrophosphát = Kakoxcnit 569. 
Vasliidrophosphát=Phospliosiderit562. 
Vashidropliosphátsulfát = Diadochit 

575.
Vasliidrophosphát = Dufrenit 555. 
Vashidrophosphát = Strengit 562. 
Vasliidrophosphát = Vivianit 560. 
Vashidrosilikát = Ilisingerit 531. 
Vasliidrosilikát = Clilóropál 531. 
Vashidrosilikát = Lillit 534. 
Vashidrosulfátarzenát = Pitticit 576. 
Vashidrosulfát = Melanterit 595. 
Vashidrosulfát = Conquimbit 599.

Ekmanni

Litliio

Arsenopirit 372.
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393. Vezuvianit 482. (55. 56. 91 
204. 303. 333.)

Vérjaspis 397.
Vientingbofít 543.
Világszem == Opál 400.
Villarsit. (93.)
Viluit = Wollastonit 459.
Viridit 520.
Vitriolbleierz — Anglesit 5S7. 
Vitriolkies = Markasit 371.
Vitriol okker = Glockcrit 003.
597. Vivianit 560. (252. 325.)
223. Víz 402. (113.)
Vizzaphir = Jolit 469.
Voglianit 007.
309. Voglit 436.
633. Volborthit 566. (324.)
Volgerit 402.
796. Voltait 004. (325.)
108. Voltzit 375.
Völknerit = Hidrotalcit 417.
Vreckifc 533.
Vulpinit = Anliidrit 5S7.

VasLiatrolit 507.
Vasnikelkéneg =
Vasólomarzenát = Carrainit 546. 
Vasólombidrosulfát Pliosplior vagy Ar- 

sensavval =: Boudantit 576.
Vasoxid = Hematit 405. 
Vasoxidliidrosulfát = Beimoudit 603. 
Vasoxiduloxid = Maguetit 40S. 
Vasoxiduloxidbidrosulfát = Römerit 

600.
Vasoxiduloxidliidrosulfat =Voltait 004. 
Vaspát = Siderít 423.
Vasperidot — Fayalit 478. 
Vasrézbidroarzenát = Cbenevixit 571. 
Vasrézsnlfid = Cbalkopirrbotit 36S. 
Vassilikát = Fayalit 478.
Vassinter = Skorodit 502.
Vasspinell = Ilerciuit 408. 
Vassulfostibit = Berthierit 377. 
Vastantal — Skogbölit 542.
Vastan tálát = Tapiolit 542.
Vastirugránát = Almaudit 475. 
Yastbnhidrophospbát = Barrandit 563. 
Vastimliidrosilikát = Tlmringit 518.
Vastimbidrosilikát=Stilpnomelan 51S. 
Vastimliidrosilikát = Smectit 529. 
Vastimkalilndrosilikát=Glaukonit 526. 
Vastimmagnesiabidrosilikát = Apliro- 

siderit 518.
Vastimmagnesiabidrosilikát = Cblori- 

toid 514.
Vastimmagnesiabidrosilikát =Strigovit 

518.
Vastimmangáubidrosilikát = Ottrelit 

515.
Vastimsó = Voltait 004.
V asu ránmangán -yttermésztau tálát = 

Hielmit 543.
Vasuránniobát = Samarskit 542. 
Vasvirág = Aragonit 420.
Vasvitriol = Melanterit 595. 
Vaswolframát = Beinit 010.
Vaswol framát = Ferberit 009. 
Vasziiikberíliuangáusilikát kénnel = 

Danalit 474.
727. Vauquelinit 5S9. (322.) 
Venasqnite = Ottrelit 515.
Venerit 535.
Veresantimonérc = Kormesit 375. 
Veresarzennikol = Nikolit 306. 
Veresborgérc
V eresólomérc
Veresrézérc = Cuprit 403.
Ve rés vasérc 
Vermien lit 521.
Vermikulit? = JclTorisit 520.
637. Veszelyit 507.

Pcntlandit 364.

W.
Wad 417. (337.)
553. Wagnerit 550. (223. 329.) 
Wafcbowit 610.
Walkerde = Smectit 529.
Walktbon = Smectit 529. 
Walinsedtit = Magnesit 423.
666. Walpurgit 573. (329.) 
Waltbcrit 436.
Waluevit = Xantopliillit 514.
622. Wapplerit 504.
126. Warrenit 378.
Warringtonit = Brocbantit 591.
700. Warwickit 581. (340.) 
Wasckingtonit = Ilmenit 406. 
Wasser = Viz 402.
Wasserblei = Molibdeuit 358. 
Wasserkics = Markasit 371.
763. Watté viliit 597.
639. Wavellit 567.
Wawellit •-= Gibbsit 416.
Websterit = Almninit 003.
33. Wehrlit 35S.
Webrlit = Lievrit 493.
Weibyeit 430.
Weicbgewacbs = Argentit 360. 
Weicbmauganerz = Pirolusit 413. 
Weissbloierz = Cerussit 42S.
Weisser Spoiskobalt = Kobaltit 370. 
Weisser Vitriol = Goslarit 594.
Weissgültigerz=Tetraedrit 382. 
Weissuickelkies = Smaltit 370. 
Weisspiessglaserz = Valentinit 401.

Zinkit 403. 
Krokoit 5SS.

Hematit 405.
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Weisspiessglanzerz — Valentinit 401. 
Weisstellur = Silvanit 374.
Wirnerit = Skapolit 480. 
Wertliemanit 603.
Wheelerit 617.
821. Whewellit 611.

39. Whitneyit 360. (312.) 
Wiesenerz = Liinonit 415.
Willcoxit = 522.
3S1. Willemit 479. (222. 240. 241. 

335. j
Williamsit 523.
Wilsonit 511.
Winebergit 603.
Winklerit 4IS.
Winkwortliit 5S1.
Wiserit = Pirochroit 416. 
Wismuthbleierz = Schapbacliit 370. 
Wismutlibleikupferbleude = Aikinit 

3S1.
Wismuthblende = Eulitit 474. 
Wismutkglanz = Bizmutinit 35S. 
Wismuth-Kupferblende = Wittichenit 

3Sü.
Wismutli-Kupfererz = Emplektit 377. 
Wismiükknpfererz = Wittichenit 3S0. 
Wismutliokker = Bizmit 401. 
Wismuthapath = Bismutit. 436. 
Witbainit = Epidot 488.
279. Witherii 427. (93.96.101. 233.

241. 251. 252. 328.)
137. Wittichenit 380. (316.) 
Wittingit = Stratopeit 461.
Wittingit 532.
Woeheinit = BeauYit 416.
Woodtin = Kassiterit 411.
Woodwardit 6Ödh *
329. Wollastonit 459. (221. 235.

240. 247. 251. 330. j 
Wolchonskoit 529. (338. 340.)
103. Wolfachit 373. (313.) 
Wolframbleierz = Stoltzit 610. 
Wolframhidroxid = Meymacit 401. 
812. Wolframit 60S. (98. 240. 311. 

317. 327.)
Wolfraruokker = Tungslit 401. 
Wolframólomérc = Stoltzit 610. 
Wolframsav — Tungstit 4-01. (340.J 
Wolfsbergit = Clialkostibit 377. 
Wolfsbergit = Jamesonit 379.
Wolnyn = Barit 585.
Wölchit = Bournonit 380.
333. Wöhlerit 460. (332.)
Wörthit = Sillimanit 485.
818. Wulfenit 610. (64. 332.) 
Wurtzilit 624.
69. Wurtzit 366.

Würfelerz = riiarmakosiderit 569. 
Würfelstein = Boráéit 698.

X.
Xantharzenit 555.
Xauthiosit = Nikelarzeuát 577. 
Xauthit 482.
Xautliitau 536.
160. Xantokonit 385. (321.; 
Xantholith = Staurolith 496.
465. A. Xantophillit 514. (334.) 
Xanthophillit = Seybertit 514. 
Xanthortit 490.
260. Xanthosiderit 415. 
Xanthosiderit részben = Copiapit 602. 
Xonolit 485.
536. Xenotim 545. (340.)
Xilit 535.
Xilochlor = Apophillit 499.
Xiloretiuit (618.)
Xilotil 535. (326. 338.)
Xonaltit = Xonotlit 499. (338.) 
Xonotlit 499.

Y.
Youngit 375.
Yttercarbonát = Tengerit 435. 
Yttercerberilvassilikát = Gadolinit 487. 
Yttercerphospliát ■= Xenotim 545.
Yttergránát 475.
Yttermészvasurántantalát = Yttrotau- 

talifc 542.
Ytterniobtantalát = Fergusonit 539. 
Ytterspath = Xenotim 545.
Ytterspath = Tengerit 435. 
Ytterurántitánuiob tantálát = Euxenit 

544.
405. Yttrialit 487. 
Ytriumbaiiiimborosilikát = Cappelerit 

468.
209. Yttrocerit 393. (338.) 
Yttrogummit 584.
Yttroilmenit = Yitrotantalit 542. 
Y’ttroilmeuit = Samarskit 542.
528. Yttrotantalit 542. (319.) 
Yttrotitanit = Keiihauit 536. (333.)

Z.
Zafír (196. 197. 240. 244. 262.) 
303. Zaratit 435.
Zeagonit — Gismondin 504. 
Zellenquarc 397.
Zellkies = Markasit 371.
Zeolit (246. 247. 277.)
Zeolithe efflorescente = Lalimonit 504. 
613. Zepharovichit 563. (334.) 
Zeugit — Motabrushit 564.

■
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Ziukrézhi droearbonát=Au riclmlcit 432. 
Zinksilikát = Kalamiu 494.
Zinkspath = Smitlisonit 425.
Zinkspinell =r Galmit 408.
Zinksulüit — Zinkosit 588.
Zinkvitriol = Goslarit 594.
Zinusteiu = Kassiterit 411.
Zinober .= Cinnabarit 305. ^
461. Zinnwaldit 512.
Zippeit 007. (337,)
304. Zirkon 4S2. (56, 56, 152, 206. 

240. 262. 341.)
Zirkonniészhidrosilikát:=Katapleit 407. 
Zirkousilikát = Zirkon 4S2. 
Zirkonvasyttercennészmang&ntitanát 

= Poliulignit 544.
52. Zorgit 362.

406. Zoisit 488. (179. 333.)
Zöblilzit 523.
Zöldtold részben = Glaukonit 526. 
Zöldtuld részben = Scladonit 520.
Zöld ölömére = Piromorpliit 549. 
Zöldóloinérc = Mimetit 550.
Zöld vaskő — Dufreuit 555.
Zsirkö = Steatit 524. (135. 207.j 
Zwieselifc = Triplit 553. (306.)
Zundererz = Jamesouit 379.
369. Zuniit 474.
Zurlit — Melilit 481.

660. Zeunerit 572.
Zeuxit = Turmalin 495.
Zigelerz = Cuprifc 403.
Zietrisikit 613.
Zimapan = Opál 400.
114. Zinckenit 370. (222. 314.)

12. Zink 350.
805. Zinkalumiuit 000.
Zn. Al. bidrosulfát=Zinkahuninit 000. 
Zinkblcnde = Spkalerit 303. 
Zinkblüthe = Hidruzincit 433. (335.) 
Zinkcarbonát = Smitlisonit 425.
Zin ne rz =. Kassiterit 411.
Ziukgalinei = Kalamiu 494.
Zinkglas = Kalamiu 494. 
Zinkhidroarzemit = Adamit 553. 
Ziukhidrocarbouát = Hidruzincit 433. 
Zinkliidropliospút = Hopeit 558. 
Ziukhidrosilikát = Kalamiu 494. 
Zinkliidrosulfat = Goslarit 594. 
Zinnkies = Stannit 309.
22S. Zinkit 403. (306. 337.) 
Zinkjodid = Zinkbromid 388. 
Zinkkieselerz = Kalamiu 494. 
Zinkkobaltuikelliidroarzemit = Köttigit 

501.
723. Zinkosit 5SS.
Zinkortosilikát = Willemit 479. 
Zinkoxid = Zinkit 403.
Zinkoxisulfid — Voltzit 375.

i
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