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BEITRÄGE ZUR líRYSTALLOGRAPHISCHEN KENNTNIS

DER UNGARISCHEN KUPFERKIESE.

Von B. Mauritz.

(Tab. XIX.)

A chalkopyrit kristályai, miként ismeretes, a tetragonalis rendszer

sphenoëderes hemiedriájának symmetriáját követik. Morphologiai viszo-

nyait aránylag kevesen tanulmányozták. Kristályai ritkán találhatók sima

lapokkal, minthogy felületük többnyire ersen rostozott, gyakran több

irányban is; hozzájárul még ehhez az is, hogy az egyedek különféle mó-

don ikrekké nttek össze és ha azok nem egyenl mértékben vannak ki-

fejldve, torzalakok jönnek létre. G3^akran a kristálylapok görbék és felü-

letesen szép sárga szinük helyett szürke vagy fekete szinnel vannak be-

vonva- Ez esetben többnyire fényük is eltnt.

Romé de ITsle és Hauy a chalkopyritet a szabályos rendszerbe sorol-

ják; 182i-ben HAimNOER ^ pontos vizsgálat alapján kimutatta, hogy tetra-

gonalis és hogy szögértékei s így tengelyaránya is igen közel állanak a sza-

bályos rendszeréhez :

a:r = \ : ()-9S."i25 Haidingrr.

Ezt a tengelyarányt többen megersítették és ma ez az általánosan elfoga-

dott. Haidinger után különösen Phillips ^ és Sadebeck "' foglalkoztak ez

ásvány kristályainak morphologiájával ; utóbbi igen röviden említést tesz

a kapnik- és selmeczbányai kristályokról.

' Haidinííer: Memoirs of the Werncrian natm'al history Society 18â'2. 4. 1.

(Edinhourgh Joiirnal of Science 182;"^. III. (;8.)

'•* Phillips: An Elementary Introduction to Mineralogie. 182;^. 30."í.

^ Sadebeck: Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. 1868. XX.

.J9ü. 1869. XXI. 642. 1872. XXIV. 18.5. és 438. 1878. XXX. 578.
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A hemiëderes kifejldést szintén Sabebrck tanulmányozta legbeha-

tóbban és megadta a pontos ismertet jegyeket a positiv és negativ els-

rend splienoidok megkülönböztetésére. Szerinte a^ p = x (111) felülete

homályos és rostozott, az r = /(lTl)sima és fényl, egymagában vagy

uralkodólag csak az els lép fel.

Habitus tekintetében vannak sphenoidos termetek, uralkodó formá-

juk ;f(lll); pyramisos termetek, uralkodó formák z(lll) és ;f(ril) vagy

pedig (201) és skalenoëderes termetek.

Egyszer kristályok ritkák, közönségesek az ikrek. Haidinger három-

féle ikerösszenövést említ: 1. ikerlap egy alapspbenoidlap, 2. ikeiiap az

(110) egy lapja, átnövési ikrek, 3. ikeiiap az (101) egy lapja; az utolsó

törvényt Fletcher ^ vizsgálta meg pontosan. Sadebeck ^ és Miller ^ emlí-

tenek egy negyedik törvényt is: 4. ikerlap (100) egy lapja; Mohs,* Zippe,-'^

Hartmann^ és HAUSMANNnaP egy ötödik ikerösszenövés is fel van sorolva

5. ikertengely a 2Poo== (201) egy sarkéle, az ikersík merleges erre. A 2

és 4 szám alatt jelzett ikreket kristályaim között nem találtam.

Vizsgálataim tárgyát három magyarországi lelhely, Kapnik-, Sel-

mecz- és Botesbánya kristályai képezték.

A botesi chalkopyrit kristálytani viszonyai.

A botesi kristályok átmérje 3—8 mm. Kendetlenül, torzultan fejld-

tek ki, A nagyobb kristályok felülete fénytelen, fekete kéreggel van be-

vonva ; a kisebbek vagy szürkés-sárga színek, vagj'' (valószínleg oxydatió

folytán) kékes-ibolyára vannak futtatva, elbbiek homályosak, utóbbiak

igen fényesek és kitn reflexeket szolgáltatnak. A vizsgálat elé nagyobb

akadályt gördít a csaknem mindig jelen lév ers rostozás, mely a másod-

rend pyramisokon vízszintes, a positiv sphenoidlapokon párhuzamos (101)

és (201) lapjaival. Gyakran a negativ sphenoidlapok is rostozottak.

Az összes megfigyelt formák a következk :

p--= X (Ili) e ^ (101)

r = ;f (111) 2:-(201)

rf= (110) (605)

1 Fletcher: Zeitschrift für Krystallographie und Min, VII. 321.

- Sadebeck: Zeitschrift der d. geolog. Gesellschaft IS69. XXI. 642.

^ Miller: Mineralogie 1852. 182.

* MoHS : Gnmdriss der Mineralogie 1824. II. 551.

•' Mohs-Zippe: Naturgeschichte des Mineralreiches 1839. II. 521.

" Hartmann: Handwörterbuch der Min. und Geog. 1828. 333.

' Hausmann : Handbuch der Mineralogie II. Theil. I. Band. 139. lap. 1847.

Természetrajzi Füzetek. XXV. küt. ^^
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Formákban tehát csekélj' változatosságot tüntetnek fel ; a kristályok

rendetlen, torzult kifejldése miatt úgyszólván minden egyénen más-más
lapokhoz mérve kellett megállapítani a formákat. A mérési adatok a követ-

kezk :
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A kristályoknak több mint fele iker. Mind a legáltalánosabban el-

forduló ikertörvény szerint alkotvák : ikerlap az alapspbenoid egy lapja, az

ikertengely merleges ezen sphenoidlapra. E törvényt már Haidingp;r is-

merte, tle átvette Naumann, ^ de az összenövést pontosan csak Sadebeck

írta le, miután már megadta a positiv és negativ sphenoid ismertet jegyeit
;

korábban a törvényt nem is lehetett szigorúan definiálni.

Sadebeck szerint az ikerlap a két ikerállásban elhelyezked egyénnek

nem egyenérték lapja; egyiken a ;f(iri), másikon a /(1Î1) formához tar-

tozik ; ennek folytán a két egyén az ikerlap szerint nem symmetrieus, ha-

nem positiv formáknak mindig negativ forma felel meg. Tükröztetés sze-

rint egyenérték formák felelnének meg egymásnak.

E törvényszerséget a botesi chalkopyrit-ikreken nem mindig lehet

látni, mivel a positiv és negativ formák megkülönböztetési jegyei nem
állanak mindig rendelkezésünkre. Az ikerállásban elhelyezked egyének

egyikén a positiv sphenoid biztosan megállapítható, mert rostozása is

elárulja és rendesen csak egymagában van kifejldve, a /(111) hiányzik.

Ezen az egyénen csaknem mindig csupán a, x{\ ll)-nek egy nagyra termett

lapja van jelen, mely (^01) és (lOl)-gyel parallel eléggé szabályosan rosto-

zott, mellette még a (201) és (605)-nek 2

—

-2 nagy lapja van jelen; az egész

egyénen csak 5 kivehet lap van jelen, ú. m. ITl, 201, 605, 021, 065, ha

a kristályt úgy állítjuk fel, hogy UT lapja legyen az ikerlap.

A másik egyén többnyire csak a (605) formát tünteti fel, pyramisos

termet. Sphenoidlapok ritkán lépnek fel, "akkor is többnyire csak kis

ismétld rovátkák alakjában. Megjelenési módjukból positiv vagy negativ

voltukra következtetni nem lehet ; de minthogy mind ugyanegy formához

tartoznak és az ellenforma lapjai hiányzanak, Sadebeck szerint a positiv

forma lapjainak kell ket tekinteni. Ezen felfogás értelmében az ikrek

hódolnak a Sadebeck által pontosabban leirt törvénynek. Egyetlen kris-

tályon a negatív sphenoid ;? (iTl) is jelen van.

Az ikerhelyzet megállapítására a következ adatok szolgáltak. Fel-

téve, hogy pl. Î I I az ikerlap, akkor

605. Ti 1 ^ 93° 35' calc.

605.605 = 180° — 2.93° 35' = — 7° 80'

201.111 = 10i° 23' calc.

201 .m. ^ 180^ — 2. 104° 23' = — 28° 46'

líl.Tll ^ 108° 40' calc.

1Î1 . ITI = 180° — 2 . 108° 40' = — 37° 20'

^ Naujiaxn : Lehrbucü der Krystallographie 1830. II, áSl—280.

29*
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X (10. 1 . l:{)* (10.0. 7)->^

/(11. 1 . \\\)^

A biztosan megállapított, felsorolt formákon kívül van még néhány

kétesnek mondható ; ezeket itten mellzve, az alábbiakban fogom felem-

líteni.

A habitus rendkívül változatos ; mint ftypnsokat, melyek között szá-

mos átmenet van, a következket állíttatjuk fel: legelterjedtebb a sphenoi-

dos termet; ritkább az olyan pyramisos, melyen a z(lll) és /f(lTl) egyen-

súlyban vannak kifejldve, ha a két ellensphenoid együtt is van jelen,

rendesen a positiv, mely (201) és (201)-gyel parallel rostozott, nagyobbra

termett lapok által van képviselve, mint a negativ, melynek lapjai mindig

teljesen simák. Gyakoriak az olyan pyramisos termet kristályok, melye-

ken másodrend pyramisok viszik az uralkodó szerepet, különösen (:301)

és ritkábban (()01). Jellemz, hogy míg az alapsphenoidokon kívül még
csak 2 sphenoid fordult el és azok is csak elvétve és alárendelve, addig a

másodrend pyramisok tömegesen és uralkodólag is lépnek fel ; e formák

nagy számukkal a x{\A l)-nek csúcsait valósággal legömbölyítik, különösen,

ha kis lapok által képviselve x(lTl) és (110) is jelen vannak.

Egyszer kristályok ritkák ;
gyakoriak az ikrek, melyek többféle tör-

vény szerint képzdtek.

A combinatiókat alkotó formák fellépését a következkben jellemez-

hetem.

A véglap, mely a többi lelhelyeken nem közönséges, itt eléggé gyak-

ran lép fel, de mindig csak kicsiny, igen fényes lap alakjában, a sphenoi-

dos termet kristályokon hiányzik, majdnem mindig jelen van azon pyra-

misos termet egyéneken, melyeken ^(111) és z(lTl) vagy (101) körülbelül

egyenl mértékben vannak kifejldve.

A sphenoidok közül leggyakoribb az els rend positiv sphenoid

^j = x(lll); lapjai (201) és (lOl)-gyel parallel rostozottak. A negativ

ellensphenoid jj^ = ;f ( I T I) forma lapjai mindig igen fényesek és teljesen

simák.

Az /' = z(332) és í = ;f (221) sphenoidokat még Haidinger vezette be

az irodalomba, azóta több lelhelyrl ismeretes ; mindegyiket csak két

esetben találtam az (l 10) és x(lll) lapjai között vékony csík alakjában.

A (/ = (1 10) prismát kevés esetben találtam meg, mindig csak alá-

rendelve fejldött ki ; vékonyabb-vastagabb esik gyanánt jelent meg a

/(111) [vagy /(221) illetleg /(332)] és /(1Î1) lapjai között; lapjai soha-

sem ersen fénylk ; simák vagy vízszintesen gyengén rostozottak.

Ditetragonalis prismák el nem fordulnak.

A másodrend prisma a — (100) a gyakoribb formák közé tartozik;
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legelször Phillips észlelte ; Sadebeck mint ritkábban elforduló alakot

említi. Fkép a sphenoidos termet kristályokon jelenik meg, párhuzamo-

san tompítva a sphenoid középéleit és mivel a másodrend pyramisok

zónájába van beékelve, kis rhomboid lapjai azonnal felismerhetk. E lapok

rendesen teljesen simák, néha vízszintesen gyengén rostozottak.

A másodrend pyramisok közül uralkodólag három szokott fellépni :

(í201), (601) és néha (101); a többiek mind mint vastagabb-vékonyabb sávok

jelennek meg.

A z = (:20l) formát már Haidinger ismertette, azóta csaknem minden

lelhelj'rl ismeretes, mint a chalkopyriten legközönségesebben elforduló

másodrend pyramis. Azokon a kristályokon, melyek ;^(J11) és z(líl)

egyenl mértékben való kifejldése folytán pyramisos termetek, egészen

hiányzik vagy alárendelt; a sphenoidos termet kristályokon tetemes nagy

lapokkal szokott képviselve lenni, végre vannak hegyes pyramisos ter-

met kristályok, melyek épen a (:201) uralkodása folytán pyramisos ha-

bitusnak.

Az e = (101) másodrend alappyramis szintén gyakori alak, de ural-

kodólag csak 2-—3 kristályon találtam kifejldve, midn a positiv sphenoid-

dal körülbelül egyensúlyban volt képviselve; máskülönben a, x (111) és

/(iTi) lapjai között jelenik meg, parallel tompítva azok combinatio élét;

ez éllel párhuzamosan lapjai rostozottak is lehetnek.

A z(lJl), x(lTl), (110), (100), (201) és (101) lapok hajlásainak pon-

tos megállapítása azért igen fontos, mert a többi összes formák meghatá-

rozása ezekhez (mint alapformákhoz illetleg legközönségesebben elfor-

duló formákhoz) mérve történik ; e hajlások a következk :
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calc. obs. -f- d

110.
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véglapboz 51 5U'^— 5^°^' között ingadozik. Ezen hajlásnak a (13.0.10)

forma felel meg 5!á°l-V4'-nyi számított értékkel. A (907) forma hajlásától

(51°43') való eltérés csak 16— 19' és mivel a (907) forma egyik esetben

sem volt jelen, a lapokat a(907) forma lapjainak vagyok hajlandó tekinteni.

A (10.0.7) forma a leggyakoriabbak közé tartozik; több esetben igen

tetemes nagy lapokkal volt kifejldve; a sphenoidos termet kristályoknak

csaknem állandó alakja. Hajlásai :
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értékkel ; a (10.0.7) hajlásától való eltéré.s csak 13Va' cale, : e lapokat haj-

landó vagyok szintén a (1 0.0.7 )-hez tartozóknak tekinteni.

A II = (30i2) igen gyakori forma, de iiralkodólag sohasem lép fel
;

e formát már Hmdinüek említi s azóta igen sok lelhelyen észlelték.

Hajlásai :
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alakjában. E forma már ismeretes a Claiisthalról ^ származó kristályokról.

Hajlásai :

calc. obs. + '/

001.503 =: 58° 40' 58° 41' + I'

303.503 = 2 441/2 2 43 — IV2

A (704) másodrend pyramisnak három kicsiny fényes lapját talál-

tam egyetlen kristályon. E forma már ismeretes a kis-almási '^ chalkopyrit-

rl ; hajlásai :

calc. obs, ^ d

001.704= 59° 54' 59° 52' —2'

704.101 = 15 191/2 15 22 +21/2

Találtam még két másodrend pyramis lapot, melyek csak vékony

sáv alakjában jelentek meg, bár reflexeik eléggé élesek voltak, a formák

még sem tekinthetk biztosan megállapítottaknak. Egyik lap a 201 és 201

lapok között jelent meg ; hajlása :
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ban jelennek meg lapjai, azért a positiv skalenoëderek sorába tartozik.

Uralkodó forma gyanánt sohasem szerepel : lapjai a ^(lll) és (lol) combi-

natio élét párhuzamosan tompítva vékonyabb-vastagabb sáv alakjában

lépnek fel. Néha ez éllel párhuzamosan rostozottak is, többnyire azonban

teljesen simák és fényesek. E forma a chalkopyrit legközönségesebb skaleno-

ëderei közé tartozik, már Sadebeck ^ említi a Eambergen (Daaden mellett)

eljöv kristályokról ; azóta több lelhelyrl észlelték.

Egy másik a chalkopyriten eléggé közönséges skalenoëder a /. =;f (511),

melyet már elsnek Phillips '-^ megfigyelt volt. Egyetlen kristályon két kis

lapját találtam, melyek közös oktansban feküdtek, parallel tompítva a

;c (l 11) és (101 ) combinatio élét. A lapok tehát positiv skalenoëder-lapok.

E két skalenoëder hajlásai a következk :
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ékelt ikerállásban elhelyezked kristály csak a /UHj és x 1Î1) formákat

mutatta.

Az ikerállást azonnal elárulja a jellemz ikerszög :

calc. obs.
-J- (/

lll.j^n = 37° 20' 37° 20 —

ugyanis feltéve, hogy az ikerlap 1 iT sphenoidlap

- 111. 11Î = 71° 20' calc.

lll.JJ_l_ = 180 --2. 71° 20'= 37-^ 20'

az ikerszög 37°20'-nyi beugró szög.

Az ezen ikertörvény szerint képzdött ikrek igen gyakoriak ; közön-

ségesebbek az egyszer kristályoknál.

Ugyanezen ikertörvény szerint áthatási ikrek is képzdnek. A kapnik-

bányai kristályok között egyetlen ilyen ikert találtam. E penetratiós iker

a következ formákból állott: x{\-\\), i2(ÍI), ((iOl), (701), (100), {\\i)\.

A másodrend pyramisok zónája vízszintesen, az uralkodó sphenoid-lapok

két irányban, (201) és (lOl)-gyel párhuzamosan igen ersen rostozottak.

Az ikerállást a következ adatok l)izonyítják :
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Egy másik ikertörvény szerint ikerlap a másodrend alappyramis

(', r= (loj ) egy lapja; a két ikerállásban elhelyezked egyén e laphoz képest

symmetriás.

Ez ikertörvény igen sok vitára adott alkalmat. Legelször említi

HAimNGEK^ 18:2:2-ben; de a törvénj^ úgy fejezi ki, hogy az összenövési

vagyis összetételi sík merleges az ikersíkra, a mely az (lOl)-nek egy

lapja. 18:25-ben a törvényt kétértelmén fejezi ki '-^ s ezzel félreértést idéz

el. Ugyanis azt mondja, hogy a szabálj^os összenövés párhuzamos (101)

forma egy lapjával vagyis merleges az els rend alappyramis [— x{M\)

és ;í(1T1) combinatiója] egy sarkélére. Ha az összenövést az ikersíkra ért-

jük, akkor e kijelentésben nincs kétértelmség, de ha összenövés alatt az

összenövési sikot értjük, a fentebbi törvény két különböz esetet foglal

magában. (Haidinger szerint az ikersík megadja a correspondáló lapok

relativ irányát, az összenövési lajj megadja a kölcsönös helyzetet). Hai-

DJNGER pedig csak egy esetet említ. 18:2r^-ben közzé tett rajzán az össze-

növési sík merleges az ikersíkra. Naumann -^ a törvényt úgy fejezi ki, hogj''

az összenövés síkja párhuzamos azon síkkal, melyben az egyik kristálynak

a másikhoz mérten 180 -al való elforgatása történik. Ez a törvény vált

általánosan elterjedte; a Haidinger által vizsgált kristályokkal Sadebeck^

több Ízben foglalkozott, de még 1878-ban sem tekinti a kérdést véglegesen

eldöntöttnek. Schimper ^ Naumann mellett foglal álláspontot : az ügyet tel-

jesen Fletcher^ tisztázta.

Haidinger kijelentésében a kétértelmség onnan ered, hogy azt

mondja: az összenövés párhuzamos (101) egy lapjával, vagyis merleges

(111) valamely sarkélére. Szerinte tehát, ha e két eset azonos, akkor az

(11 D-nek minden sarkéle merleges lenne az dOD valamely laj^jára.

Pl. [lll.lTl] lapok éle a Tol -re. Ez igaz a szabályos rendszerben, mert

1 111 . 111] lapok élét loi parallel tompítja és lOl merleges lOl lapra, de

a tetragonalis chalkopyritnál

101. Toi == 89= 9' cale.

tehát a merlegestl 51'-nyi eltérés van.

Az (11 1> sarkélére merleges lapok a (100 . . 99) forma lapjai lenné-

nek ; Haidinger szerint ezen formának egy lapja volna ikerlap, Naumann

^ Haioingek : Memoirs oí the Wernerian Society IV. 1. 18í22.

- Haidinger : Edinbourgh Journal of Science III. 68.

^ Naumann: Lehrbuch der Krystallographie, II. 1830. 281.

* Sadekeck: Zeitschr. d. d. geol. Gesell. XX. 265. XXI. 642. XXX. 601.

' Schimper: Groth, Mineraliensammlung. 1878. 53.

« Fi.etchkh: Phil. Mag. 1882. (fi) U. 266. — Zcitsclir. f. Kryst. u. Min'. 1882.

VII. 321.

Teimrszel rajzi Füzetek. XXV. köt. 30
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szerint az (101) formának egy lapja. Haidingek szerint tehát az ikertengely

(111) valamely sark-éle, az ikerlap merleges erre; mindazon lapok,

melyek az ikertengelylyel párhuzamosak, tehát az ikersíkra merlegesek,

ugyanazon zónába esnek. E lapok megfelel ikerlapjukkal 0^-nyi ikerszöget

zárnak be, mert hajlásúk az ikersíkhoz 90S az ikerszög=18U°—á . 90° =0*^.

A közönségesebben elforduló formák közül ebbe a zónába esnek :

010, 111, 101, iTl és 0Î0 és parallel párjaik. Ezen ikertörvény szerint

lll._LU = 0° calc.

líl.jTl = «

101. JOl = «

Nézzük most, milyen eredményekre vezet a Naumann által jelzett

ikertörvény. Ikerlap az (101) forma valamely lapja, pl. Î01. Láttuk, hogy

lOl.íOI = 89'' 9' calc.

101 .J_OJ = 180"-^. 89° 9'=
1

4á'

a correspondeáló a másodrend alappyramis-lapok l°4á'-nyi be-, illetleg

kiugró szöget zárnak be. Másrészt

111. Tol = 89^' I8V4' calc.

I ÍJ. Ill = 180°—2.89° I8V4'= r* áSVs'

a correspondeáló sphenoid-lapok egymással l^ÜSVa'-nyi be-, illetleg kiugró

szöget zárnak be. Számítsuk ki mindkét törvény esetében az ikerhajlásokat,

a közönségesen elforduló (áOl) és (30á) formák lapjaira is; az összehason-

lításból kiderül a két törvény közötti különbség.

Naumann szerint : Haidinger szerint :

ikerlap flOt) valamely lapja i)l. ikertengely az (111) valamely sark-

az (Î01) éle pl. az [111. 1Î1] lapok éle

lll.jJJ.= 1° 231/2' calc. 0° — calc.

101. 201 = 1° 42' « 0° — «

201.201 = 35° 20' « 37° 2' «

302.^ = 20° 59' « 22° 41' «

Fletcher a Haidinger által vizsgált és más kristályokon (melyek

Pool Mines, Eedruth mellett és Trevannence Mine, St. Agnes lelhelyek-

rl származtak) azt találta, hogy azok a Naumann által leirt ikertörvénynek

hódolnak. Azóta ezt a törvényt tartják a helyesnek.



AT>ATOK A MAGYAT; CHAT-K0PYT!JTKK' KKISTATATANl ISlVreKK/lKIIEZ. 467

Baumhaueh^ a Buigholclingliaiisen lelhelyrl s/ármazó ilyen fajta

ikreken azt észlelte, hogy az iker-állásban lév egyének elhelyezésükre

nézve sohasem hódolnak pontosan a leirt törvénynek, hanem hajlandók

átmenni azon ikerelhelyezkedésbe, hogy a két correspondealó véglap mer-
leges legyen egymásra, vagyis (100) megfelel lappárja parallel legyen

(OOlt-gyel. Ezen második ikerelhelyezkedés igen közel áll az elbbihez
;

ugyanis az elbbi ikertörvény szerint, ha (101) valamely lapja ikerlap, pél-

dául Tol lap, akkor

001 .Toi = 44 34Va' cale.

001.001 = 180^-2.44° 341/2'= 90^ 51'

a két ikerállásban elhelyezked véglap 90 51-nyi ikerszöget zár be egy-

mással. A második ikerelhelyezés szerint a két véglap merleges egymásra,

az eltérés 51'. Ez az 51' szabja meg azon határokat, melyeken belül a két

ikerállásban elhelj^ezked egyén egymáshoz képest helyzetét változtatja.

A kapnikbányai kristályok között egyetlen iker képzdött ezen tör-

vény szerint, legnagyobb dimensiója 3 mm., lajjjai kissé krkes-ibolyára fut-

tattak, de igen fényesek és kitn reflexeket szolgáltattak. Habitusa sphe-

noidos; uralkodó forma x{\í\), mely (lOlV és (201)-ol párhuzamosan igen

finoman rostozott. Szabad szemmel megtekintve a kristály egyszernek lát-

szik, de kissé gondosabl) mgíigyelésnél azonnal észrevesszük, hogy az ural-

kodó, látszólag egyszer sphenoid két lapja kissé meg van töve ; e meg-

törést feltnbbé teszi a rostozat, mert ép a törés helyén ütközik össze két

különböz irányú rostozás. Az ikerkristály a következ formákból áll :

egyik egyéuen másik egyéneu

P=: X[íl[) + ^ P = X{\A1)

e = (101) Poo e = (^)
(10.0.7) (

10.0.7 )

h = (302)

z = (201 )

Az ikerállás a következ adatokból tnik ki.

calc. obs. i d

jol.jX)^ = 1° 42' l'' 40' - 2'

(10.0.7). 10^j; = 18 23 18 20 —3
III.LU =1 231/2 1 24 +V2

* Baumhaukk: Zeitschr. für Krystallographie und Mineralogie XXX. 274.

3U*
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Ez adatokból látjuk, bogy az ikerösszenövés pontosan megfelel azon

törvénynek, bogy az ikerlap (101) valamely lapja. A kristály kifejldése,

különösen pedig a rostoknak a positiv sphenoid lapokon való elhelyezése

azt bizonyítják, hogy a két egyén az ikerlap szerint symmetrikus, mivel

mindig egyenérték formák felelnek meg egymásnak.

A harmadik fajta ikerösszenövés, melyet a kapnikbányai chalkopyri-

ten észleltem, azon törvény szerint történik, hogy az ikertengely a (201)

másodrend pyramisnak egy sarkéle. Az ikerlap merleges erre.

Ezt az ikertörvényt az irodalomban legelször Mohs^ említi : 18:24-ben

a következ szavakkal fejezi ki a törvényt: «Zusammensetzungsfläche

senkrecht auf einer Achsenkante von P+1: Umdrehungsach se dieser

Kante parallel. Diese zweite Art der Zusammensetzung ist das Komple-

ment des ersten [ikerlap (111)]». Ugyanezen szavakkal idézi a törvényt

1839-ben Zippe.^ Említi a törvényt Hartmann^ is : «Zusammensetzungs-

fläche senkrecht, Umdrehungsachse parallel einer Achsenkante der Pyra-

mide c. Diese zweite Art der Zusammensetzung ist das Komplement des

ersten.» Utoljára említi a törvényt Hausmann^ 1847-ben. «Zusammen-

setzungsebene senkrecht auf einer Seitenkante von P. » Az egyes auctorok

jelzései a következképen felelnek meg egymásnak ^
:

MoHS és Zippe
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A kristálynak csupán csak egyik fele képzdött ki. Uralkodó formái (201)

(GOl), habitusa begyes pyramisos. Jelenlév formák következk :

z = (201)
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majdnem egyez a szahál3^os rendszerével. Azonban a két törvény közti

különbség elég tetemes arra, bog,y a tévedést kizárjuk. Hasonlítsuk össze a

kettt :

Az ikersík merleges a {^20 \ ) vala-

mely sark élére pl. a : âOl . 0^1] élre,

mint ikertengelyre, ekkor, miként

már fent láttuk :

110. JJO = {)'

továbbá

ïini . 201 =^ 0'^

végre

Az ikersík (112) valamely lapja (az

elsvel per analogiam) a Î12 lap

akkor :

I [OAÍ'I = 90'-

I 10. J^O := 180^ ^ -l.dO""

110. 110 = 0° —

201.201 = 94- 40'

:>01.T12 =
20 1 . 20 1 =
201.2(n =

20Ï.T12 --^

20Î. 20Î =
20l.2()T :=

89' 2:r

180'— 2. 89'' 28'

r 14'

137- 2

ISO^ — 2. 137^ 2'

94^ 4'

Miként látható, mindbárom adat világosan az els ikertörvény mel-

lett szól.

A selmeczbányai chalkopyrit kristálytani viszonyai.

A selmeczbányai cbalkopyrit morpbologiájáról röviden megemlékezik

egyik értekezésében Sadebeck.^

Az általa vizsgált kristály iker volt a p lap szerint. Az egyének telje-

sen átnttek egymáson, a mi szerinte ritkaság.

A kristálj'ok nagj'sága változó, túlnyomó részök 5— 10 mm. átmérj :

rendetlenül eltorzulva fejldtek ki, lapjaik rendesen homályosak, alig fény-

lk ; csak az egész apró kristályokon lehet néha látni a fémes fényt. Felü-

letesen szép sárga szinük helyett barna vagy fekete színnel vannak bevonva.

A rostozás többnyire igen ers, több irányban halad. A sphenoid s néha a

másodrend alappyramis lapok is az (101) és (ill) éleivel párhuzamosan

rostozottak, ritkább a vízszintes rostozás.

Az összes észlelt formák a következk :

' Sadebeck: Zeitschr. der d. geol. Gesell. l8üU. XXI, G32. 641
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1

c = (001)
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skalenoëdernek egyetlen lapját sikerült megíigyelnem, ezt a formát Sade-

líECK vezette be az irodalomba. Ez utóbbi, ritkábban elöfürdulú formák a

következ liajlásokat mutatják :
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Chalkopyrit von Kapnikbánya.

Die Krystalle sind sehr klein, aber sehr flächenreich (an der Bildung

eines Krystalles nehmen auch zwölf Formen theil). Die Flächen sind regel-

mässig und glatt ausgebildet ; nie schwarz gefärbt, sondern entweder schön

gelb oder höchstens bläulich angelaufen, wobei sie aber von ihrem Glänze

gar nichts verlieren. Die Unterscheidung des positiven und negativen

Sphenoid ist auf Grund der Eiefung sehr leicht möglich. Ersteres ist paral-

lel (201) und (101) regelmässig gerieft, letzteres immer glatt und glänzend

Vorkommende Formen: (001), (lOO), (MO), x( I 1 I ), ;f ( IÎ I ), ;f (332),

;r(22l), (101), (11. 0.9)-^, (14.0.11)*, (."iol), (403), (9.0.7), (10.0.7)*,

(302), (601)*, (201), (203), ((')05), (70Í-), (703)*, (705)*, (503), (23.0.12)*.

(502)*, (701 )*, X (313), x{5\[), -/AlOÄ. 1 3)*. x (1 1 . 1 . 13)*.

Die Formen (001), (100), (110) sind ziemlich häufig : ;f (111) ist immer

vorhanden, x (iTl) häufig. Die zehn ersten Pyramiden zweiter Ordnung sind

sehr gewöhnlich ; die übrigen sind seltener.

Von den Skalenoëdern ist nur ;? (313) häufig. Habitus der Krystalle

sphenoidisch nach ;f (111) oder pyramidal zufolge der gleichen Ausbildung

der zwei Gegensphenoide, oder endlich ist (201) [oder auch (601 )] die vor-

herrschende Form.

Zwillingsbildungen nach verschiedenen Gesetzen.

1. Zwillingsebene eine Fläche des Grundsphenoid, wobei verschieden-

wertige Sphenoidflächen zusammenwachsen, welche Eegelmässigkeit hier

zufolge der ungleichen Ausbildung der Gegensphenoide sehr leicht wahr-

nehmbar ist.

2. Zwillingsebene eine Fläche der Grundpyramide zweiter Ordnung

(101). Die Zwillingstellung der zwei Individuen entsprach dem erwähnten

Zwillingsgesetze in vollkommenstem Maasse.

3. Zwillingsachse parallel einer Polkante der Pyramide zweiter Ord-

nung (201); Zwillingsebene dazu senkrecht.

Von diesem Zwillingsgesetze macht zuerst Mohs^ im Jahre 1824 eine

Erwähnung: «Zusammensetzungsfläche senkrecht auf eine Achsenkante

von P+1 (c); Umdrehungsachse dieser Kante parallel. Diese zweite Art

der Zusammensetzung ist das Complement der ersten.») Ausserdem er-

wähnen dasselbe Zippe,-^ Hartmann^ und zuletzt im Jahre 1847 Haus-

mann :"* später wird es nicht mehr erwähnt.

* MoHs: Grundriss der Mineralogie. 18!:Í4. IL 551.

^ Zippe: Naturgeschichte des Mineralreiches 1839. II. 522.

" Haktmann : Handwörterbuch der Min. und Geog. 1828. 33H.

* Hausuann: Haadbuch der Min. U. ïh. I. Bd. 139. 1847.
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Die Zwillingstellung wird schon durch folgende zwei Werte charak-

terisiert :

iOi .^01 = 0° calc. (1° obs.

110.J_10 = 0° — 0° —

Zwilhngsachse daher parallel der Kante 1 201 . 110] oder [20t . 021] ;

das heisst parallel der einen Polkante (^01).

Kupferkies von Selmeczbánya.

Krystalle gewöhnlich gross, Durchmesser 5—•10 mm. Die Flächen

sehr selten gelb, gewöhnlich braun oder schw-arz; nur an den kleineu

Krystallen glänzend, sonst gewöhnlich matt und sehr stark gerieft. An den

Sphenoidflächeu kommen zweierlei Eiefungen vor : nämlich eine parallel

mit (101 ) und eine horizontal. Die Unterscheidung des positiven und nega-

tiven Sphenoid ist nicht immer möglich. Habitus der Krystalle entweder

sphenoidisch nach /(111) oder pyramidal nach (101). Vorkommende For-

men sind folgende: (001), ;f(lll), /(111), x(lî4), (UO), (loO), (101), (2ol),

(ßOl), (403), (700), (lOii), Pf (513), x(313), x{b'2h),*- /(4Tl)* /(10.4. 7).*

Zwillinge nur nach dem Gesetze : Zwällingsebene eine Fläche des

Grundsphenoid.

IVIit der Ausführung der Untersuchung betraute mich Herr Prof. Jos.

Krknner. Das Material stammt aus dem National-lVIuseum ; die Unter-

suchungen wurden am hiesigen Mineralogischen-Institut durchgeführt.

Táblamagyarázat. — Erklärung der Tafel.

Fio. 1. Combiuatio : ;c(lll), (601) és (áOl). Kaiinikbánya.

« ± Combinatio : x {\\\), x 1Î1), (203), (403), (.302), (101), ("201). Kapuikbáuya.

« 3. Iker: ikertonoely (201) ogy sarkéle. Formái: (UO), (601), (201).

Zwilliiifi; : Zwillingsachse parallel einer Polkante (201).

Formen: (110), (601), (201). Kapnikbánya.

« 4. Iker: ikersík (101) egy lapja. Formái ;f(lll), (201), (302) és (101).

Zwilling: Zwillingsebene eine Flüche (101 1. Formen : ;í (1 1 1), (201),

(302), (101). Kapnikbánya.

« T). és fig. 7. Iker: ikersík az alapsphenoid egy lai)ja. Formák: (101),

(60.5), (201), ;f(lll), x(lïl) illetve (605).

Zwilling : Zwillingsebene eine Fläche des Grundsijhonoid. Formen

(101), (605), ;i(lin, ;í(1Í1) und (605). Botes.

« (i. Combinatio: pf (111), /<:(lîl), (101), (14.0. 11). Kapnikbánya.


