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A VAS GEOLÓGIÁJA.
F a l l e r KÁROLY-tÓl.

A vas a természetben a legelterjedtebb anyagok közé tartozik, körülbelül
200 különböző ásványban található. A kőzetek- és földeknek sárga, vörös, barna,
zöld és fekete színe majdnem kizárólag a vas vegyületeinek tulajdonítható. Álta
lában vas nélkül sokat veszítene a természet színes jellegéből.
A legtöbb agyag és földfajta vasoxydliydrat által barnára vagy sárgára van
festve, a homokkövek és porpkvrok vörös színe a vasoxydtól ered, az eruptiv
kőzetekben lévő vasoxydulsilicat zöld vagy fekete színt hoz létre; a mint az a
bazalton, andesiten, augitporpliyron, porphyriten, gabbron, szerpentinen, diabason
észlelhető.
Ezekből látható, hogy a vas, a hova csak tekintünk, majdnem mindenütt
képviselve van. Ismeretes, hogy ezen anyag sok helyen oly tisztán is előfordul, hogy
azt bányászni lehet, s értékesítik is. Ha a különféle vasfajok előjövetelét, és a ter
mészetes vasvegyületek keletkezését szemügyre veszszük, következő képződménye
ket különböztethetünk meg :
I. Vizi eredetű képződmények.
A vasérczeknek ezen neme legelőször ötlik szemünkbe. A szénsav tartalmú
víz ugyanis feloldja a földben és kőzetekben lévő vasoxydult s carbonat alakjában
lerakja. Különben a vasoxydulsilicat is képes bitumenes anyagok jelenlétében carbonatokat létrehozni. Ha vastartalmú oldatok mészcarbonattal találkoznak, az
alkatrészek kicserélődnek; a mész helyébe vas lép. Ezen folyamatot legjobban
igazolják a gyakran előforduló álalakok. Az oolithok és conchiliák, melyek erede
tileg mészcarbonatból állanak, ezen folyamat következtében gyakran egészen
vaspátba mennek át.
A vaspátlerakodások ennélfogva a vastartalmú kőzeteknekkilugzása következ1ében jönnek létre s ilyenkor concretiok, lencsék, telepek s telérek alakjában föllelhetők vagy pedig, mint már említve volt, kiszorítják a mésztelepeket, s hatalmas ál
alakokat képeznek. A legtöbb érczfekvet ezen két csoportba tartozik. Az agyagos
vaskőlencsék, — melyek gyakran szerves eredetű magot tartalmaznak — és a
szénvaskövek (blackband) ugyan concretiólmak tekintetnek ; de a pátvas köveknek
legnagyobb része, mint utóbb látni fogjuk, határozottan álalaku képződményeknek
tekintendők. Mind a két esetben az érczképződés csak akkor ért véget, a mikor a
bezárt üledékek már rég lerakodtak.
Tekintetbe véve a vascarbonatoknak további termékeit, látni fogjuk, hogy a
feloldott carbonat a levegő oxygenjével érintkezvén, lassan oxydálódik s vasoxydhydrat foszlányok alakjában az oldatból kiválik. Ily úton szintén hatalmas érczfekvetek képződhetnek.
Különben ugyanily változásnak van alávetve a már szilárd s elkülönített
vascarbonat is. Innen magyarázható, hogy a vaspáttelérek kibúvásain s kévésbbé
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fedett repedékes helyein a körlég és nedv málasztó hatásának engedve, a pátvaskő
szénsavát s vízét fokozatosan elveszítvén, végre barna vaskövi vasoxydhydrattá vál
tozik át. A vascarbonat ily formán végbemenő átváltozása tömegének feltűnő
lazulásával jár, s nem ritka eset, hogy közel egymás mellett a legszilárdabb pátvaskövet s a legporhanyósabb barna vaskövet találjuk. E lazulást az eredeti anyagból
való veszteség okozza, mit következő' egyenlettel fejezhetünk k i:
2 Fe CO„ + 3 HOH + 0 = Feá (OH)6 + 2 C02
A szénsavas vasoxydul különben akkor is oxydálódik, ha a levegőtől men
ten zárt térben hevítjük, ilyenkor a felbomlott szénsav egy része a vasoxydult
oxyddá változtatja át a következő egyenlet szerint:
3 Fe CO„ = Fes 04 + CO + 2 CO,
A barna vaskő a vasnak leggyakrabban található vegye s valóban úgy lehet
tekinteni, mint a vas rozsdáját a természetben. A pátvasköveken végbemenő gyors
elmállás szemünk láttára is történik, nemcsak azoknak természetes telephelyein,
hanem a gorczokon, egyáltalában a szabadon heverő darabokon is. A pátvaskőnek
ily átváltozása barna vaskővé legjobban észre vehető minálunk Banczkán, Varranótól nyugatra Zemplénben (Maderspach). Itt a vasérczek trachyttufában vannak
telepszerűen 30°-nyi déli düléssel kiválva. Három telepet lehet megkülönböztetni
összesen 5—6 méter vastagsággal, melyeket egymástól homokos conglomerat
választ el. A legfelső telepben vésés, rostos barna vaskő van, a két mélyebb telep
ben szemcsés, csaknem homokkő szövezettí vascarbonat, melyet a fedő s a fekü felé
okkeres homokburkolat kísér. A legmélyebb telepben a vascarbonat egészen fehér.
Ezen településű viszonyokból arra lehet következtetni, hogy kezdetben a vas mint
szénsavas vasoxydul került ide s hogy abból a barna vaskő csak utólagosan kép
ződött.
B isc h o f szerint a laachi tó környékén (Eifelben) a vascarbonat és okker, mely
utóbbi vegyi összetételre nézve tökéletesen egyezik a barnavaskővel, — felváltva
képződnek. Az ott kibugyogó savanyúvizek feloldván a kőzetben lévő carbonatot, érez alakjában a föld felületére lerakják s idővel kis dombokat hoznak létre.
A dombok külső felületén képződik az okker, mélyebb részeiben ellenben vascar
bonat található.
Ezen vidéknek ásványvizei, ugyancsak B isc h o f számításai nyomán 1 0 0 0 év
lefolyása alatt képesek volnának egy 3 km-nyi területet 1 m vastag érczréteggel
beborítani.
A szerves eredetű savaknak oldó hatása egyezik a szénsavéval s emellett is
oxydálás s okkerképződés állhat be. Ezen vegyi folyamaton alapszik a vastartalmú
földnek szintelenítése növénygyökerek által, mely a természetben gyakran észlel
hető. Ha ilyenkor a feloldott vassó a levegővel érintkezik, oxydálódik s mint kocso
nyás alakú oxyd rakódik le. Növénygyökereken kívül nagy fontossággal vannak
ilyetén érczképződésre bizonyos alacsony fokon álló szervi lények, bacillariaceák,
mint pl. az úgynevezett Gallionella Jerruginea, mely növése közben hydratszövettel vétetik körül. így képződnek szemünk láttára, oldás, leülepedés és utólagos
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oxydálás útján földünknek számtalan helyein található vasérczfekvetek, milyenek
a gyakran előforduló terjedelmes s fejtésre méltó mocsárércz s gyepvasérczfekvetek. Végre megemlítendő, hogy a vastartalmú mészkövek kilugzása által tetemes
mennyiségű vasércz gyűl össze s maradékot képez.
Miután az egyszerű képződési módozatokat röviden szemügyre vettük, áttér
hetünk a bonyodalmasabb érczképződési viszonyokra.
A vasoxydhydrat, ha vízzel érintkezik is, bizonyos körülmények közt idővel
vízvesztés folytán folyton sötétebb és sötétebb színű lesz. Tapasztalják azt külön
ben a gyógyszerészek is, a mikor közönséges vasrozsdát orvosi czélokra palaczokban víz alatt eltesznek. Már közönséges hőmérséknél a hydrat, daczára a víz jelen
létének, majdnem egészen vörös színű vízment vasoxyddá változik át. Még töké
letesebben sikerül a kísérlet, ha a vashydratot zárt térben víz alatt 160°-ig me
legítjük.
A természetben ezen vegyfolyam különösen veres vasércz-álkristályokon
tapasztalható, melyek eredetileg barna vasérczből keletkeztek.
A mi az eredetileg lerakodott vasérczeki e érvényes, ez áll egyúttal a vascarbonatokról is. Ez utóbbiak szintén átváltozhatnak vörösvasérczbe. Legjobban
igazolják ezen átváltozásokat a vaspát, mész, dolomit után képződött bamavasés vörös vasércz-pseudomorphok. A mennyire csodálatos a vízment vasoxydnak vízalat'i képződése, annyival inkább meglep bennünket a mág
nesvaskőnek ugyancsak vízben való keletkezése, az okkeren felnőtt mágnesvaskristályok ezen tüneményt legjobban igazolják. Sőt találhatni, habár csak ritkán
vasfényiét mutató magnetit-álkristályokat is, melyeknek nedves úton való kelet
kezése kétségtelen.
Mindezekből láthatjuk, hogy az érczek a víz befolyása következtében szénsa
vukat, víztartalmukat veszíthetik, bizonyos esetben desoxydalódhatnak is ; másrészt
azonban — látszólag ugyanazon körülmények között — azt is tapasztaljuk, hogy
az alacsonyabb fokon álló vízment oxydok magasabb fokra oxydáltatnak és vizet
vesznek fel. így találhatók magnetitet mutató veres vasércz-álkristályok, melyek
nek belsejében tisztán kivehető a mágnes vaskőmag. Elba sziget a magnetitekre
nézve egyike a legjelentékenyebb helyeknek, a magnetit itt érintkezésben lévén
mészkővel; azon a helyeken az oxyd teljesen hydrattá változott át, mely átválto
zást az ott előforduló gyakori álkristályok kétségtelenül bizonyítják.
Ez utóbbi észleletek az előbbiekkel összehasonlítva ellentmondóknak látsza
nak ugyan, mert nem ismerjük még tökéletesen az okokat, melyektől ezen átvál
tozások függnek ; meglehet, sőt valószínű, hogy a hőkülönbség, továbbá a kőzetek
ben vagy oldatokban meglévő idegen alkatrészek szabják meg a vegyfolyamat
lefolyását.
Hátra volnának még a vasnak nedves líton való keletkezett kénvegyületei.
A pyrit vastartalmú üledékből keletkezhetik, ha arra sulfatok jelenlétében korhadt
szerves anyagok hatnak. A kovanddal bevont szerves maradványok legjobban iga
zolják az átváltozás ezen nemét. A vaskéneg (Fe S) is nem egy esetben szolgál
tatja az anyagot a barna vaskövek képződéséhez ; ilyenkor is oxygentartalmú víz
változtatja át lassan a pyritet vasoxydul-kénsavsóvá, mely a kénsavat elbocsátván,
oxygent és vizet köt meg. Bizonyságot tesznek erről a limonit- és pyritpseudomorphok. Yaskénegből eredt barna vaskőtelepek vannak minálunk Krassó-SzŐrénjr
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megyében Dognácska és Moravicza, továbbá Oravicza és Szászka között, hol
mészkő és csillámpala vagy gneisz közti határokon, contacttelepek vagy zömök
fordulnak elő. A pyrithez hasonló vegyi magatarLású a vele dimorph markasit.
II. Vasérczek eruptív kőzetekben.
Térjünk által a vasérczeknek azon előjövetelére, melyek eruptiv kőzetek tár
saságában fordulnak elő, s bizonyára magasabb hőfoknál képződtek.
A vas ilyenkor vagy mint eredeti alkatrész vagy pedig mint másodrendű
termék lép fel.
Az eruptív kőzeteknek eredeti alkatrészei gyanánt tekinthetők: a vassilicat,
mágnes vaskő, a vasoxydkovandok és a termés vas. Ezek közül a vassilicat a silicatok képződésénél lép fel, míg ellenben a többi alkatrészek mint kivált anyagok
szerepelnek. E kiválásoknak egyik vagy másik neme főkép az elemek keverési ará
nyától függ; így, ha az izzó tömegben elegendő oxygen volt jelen, oxydsilicatok
és oxydok keletkeztek, kevesebb oxygen mellett azonban csak a könnyű fémek és
a silicium oxydálódott,, a vas pedig fémes állapotban visszamaradt. Ezen arány
földi magmában vajmi ritkán marad, ellenben a meteorok izzó tömegében igen
gyakran fordulhatott elő. Innen van az, hogy a meteorokban, silicatok mellett
sok mennyiségű termésvasat találunk; a földi bazaltokban ellenben csak kivéte
lesen és csak igen ritkán.
Ha oxygen mellett feles kén volt jelen a magmában, vaskovand képződhetett;
ha pedig a kén és oxygen mennyiségre nézve egymás közt vetélkedtek, akkor sulfidok társaságában oxydok is keletkezhettek.
A mágnes vaskő leginkább a pátvaskőből származtatható le, ha felteszszük,
hogy az utóbbi hosszasan magas hőméi'séknek — tűzeredettí kőzetek közelében —
volt kitéve, úgy mint azt gyakran a vaskohászati pörkölő kemenczékben tapasz
talhatjuk, midőn magnetit minőségre változott. Pörkölő pestek hasadékaiban, hol
a vaskő nyugodtan feküdve szintén hosszas hevítésnek volt kitéve, már több helyt
találtak nemcsak alaktalan magnetittá változott pátvaskövet vagy barnavaskövet,
hanem szépen kifejlett magnetit-kristályokat is.
A veres vaskő szintúgy barna vaskövekből ered, ha ezekre tűzeredetű izzó
kőzetek hosszasabb érintkezés folytán akképen hatottak, hogy egyrészt a barna
vaskő víztartalma kiüzetett, másrészt annak vasoxvd-moleculái másnemű csopor
tosulásra kényszerítettek. A képződés körülményei s a hatások foka és tartama sze
rint, a veres vaskőnemeknek is igen különböző fajai származtak ; milyenek a vasfényle, vascsillám, ikrás vereskő, rostos veres vaskő, közönséges veres vaskő stb.,
melyek szín, fény s tömöttség által különböznek egymástól.
Különösen érdekes a vasoxyd és mágnes-vaskő fellépésének egymásközti
aránya; ezeknek képződése nem annyira az oxygen mennyiségétől, mint inkább
az uralkodó hőmérséktől függ, miként ezt a következő kísérletek bizonyítják :
aj A vas s annak legtöbb vegyülete levegőn izzítva, oxyddá változik át.
b) Ha a vas vízgőzáramban erősen hevíttetik, keletkezik belőle mágnes vaskő.
c) A vaspát, barnavaskő és okker magasabb hőnél pörkölve, mágneses tulaj 
donságot vesznek fel.
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A vaspát és vashydrat eruptiv kőzetek szomszédságában, az érintkezés
helyén, részben vagy egészben, mágnes-vaskővé vagy veres-vaskővé változnak át.
Ezen észleletekből kiviláglik, hogy magasabb hőfoknál s felesleges mennyi
ségű oxygen mellett, vasoxyd vagy mágnes vaskő származik ; az utóbbit akkor kap
juk, ha a vasoxvdot erősen izzítjuk, ilyenkor a vasoxydon súlyveszteség is észlel
hető. A vasoxyd tehát ki nem állja az igen magas hőfokot, a mágnes vaskő pedig
még a fehér izzásban is tűzálló. Ezeket előrebocsátván, könnyen megmagyarázhat
juk annak az okát is, hogy miért találni az eruptiv kőzetekben majdnem mindig
magnésvas követ s csak vajmi ritkán vascsillámot.
III. A vasérczek előjövetele telérekben és contact telepekben.
A szénképződést megelőzött korszakban vagy oly időszakban, melyben víz
áradások folytán összehordott nagytömegű növénytorlaszok tavakban, öblök vagy
folyók torkolataiban elkorhadtak, a rothadás alatt nagymennyiségben fejlődött
szénsav, a közvetlen érintkezésben lévő vizet túltelítette ezen szénsavban dús
víz, ha azután folyása közben sziklanyilásokba s repedésekbe hatolva, húzamosabb
ideig oly kőzetekkel érintkezett, melyek vasat tartalmaztak, ezekből az érintkezés
tartama, a tartalom vagy oldhatóság s sok esetben kétségkívül a fennforgóit nyomás
hoz képest, bizonyos mennyiségű bicarbonatot, azaz savanyú szénsavas vasoxydult
vitt el magával, melyet később, a nyomásnak megszűntével, vagy a fölös szénsav
nak elillantával, újra szabadon bocsátott. így juthatott a vízeredetű vaspát az
üledékes és neptuni kőzetek repedéseibe, utólag kitöltvén azokat, miáltal pátvastelérek és telepek keletkeztek. Nagyon természetes, hogy a szénsavas vizek oldó
képességüket más útba esett ásványokra is kiterjesztették, melyeket a későbbi kivá
lasztásnál szintén szabadon bocsátottak. Ennél fogva a telepek kitöltési anyagába
pátvason kívül mészpát, folypát, súlypát és quarz is juthattak, mely alkatrészek a
pátvaskőnek technikai értékét nagyban apasztják. A quarz, vízben oldott kovasavas
alkalisókból csapódhatott le és pedig vagy a fémcarbonatok hatása folytán lassan
és kristályos alakban, vagy kocsonyanemtíen. Azt pedig, hogy a vaspátok kisebb
nagyobb mértékben chalkocitet, pyritet, arsenopyritet, vagy galenitet tartalmaz
nak, olykép magyarázhatjuk, hogy a kénsavas fémoldatok növényanyagok által
reducálva, fémsulfidokká változnak.
Az érczképződés nagy mértékben függ a tűzeredetű izzó kőzeteknek
hosszasabb érintkező hatásától is, vagyis a contact képződmények jönnek létre;
így nevezvén azon chemiai elváltozást, melyet két külön természetű kőzet érint
kező határán végbe menni tapasztalunk.
Legjobban észlelhetni ezen hatást a vascsillámon, melynek föllengítés útján
történt keletkezését már D e l a b b r e bebizonyító.. Ismeretes ugyanis, hogy némely
nehezen olvasztható anyagok nagyobb hőfoknál közvetlenül sublimálnak (Zn, Ag,
Au stb.); más esetekben a sublimálás csakis bizonyos anyagok jelenlétében állhat
be, a mikor azok a vtgyületek elpárolgását mintegy előmozdítják. M it s c h e r l ic h
kisérletképen a fazekasok kemenczéjében vastartalmú agyagra kősót dobván, haematitkristályokat nyert; szerinte a vasoxyd csakis chlor és vízgőz jelenlétében sublimálhat. Ilyenkor vaschlorid képződik, mely illanása közben a vízgőz által bomlást
szenved. így kapott tehát kerülő úton vascsillámot. D a u b r e é hasonlólag hevített
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porczelláncsövön keresztül ónckloridot és vízgőzt vezetett, ekkor cserebomlás
következtében kassiterit képződött, ha pedig titanckloridot vett, akkor brookit
(Ti02) jött létre. D a u b k e é , D e w il l , C aro n . H a u t fe ux l l e s mások ugyanily
módon, t. i. a fémckloridok, fluoridok és a vízgőznek kölcsönös bontó hatása követ
keztében képesek voltak magasabb hőfoknál különböző oxydokat előállítani s
az ásványok képződését ilyképen megmagyarázni. Ezen tapasztalatok alapján bát
ran állíthatjuk, hogy az érczanyag a telérekben képződés tekintetben vulkanikus
föllengítéssel függ össze. A vascklorid és vízgőz exhalatiója a föld szilárd kérgében
szintén az előbb ismert mód szerint megy végbe, minek következtében az útba
eső hasadékok vascsillámmal töltetnek ki. Sekély tengerben ugyanazon vegyfolyam
képződhetik azon különbséggel, hogy a hasadékokból elillanó gázok a víz által
részben sűríttetnek, részben pedig elnyeletnek. Azon ásványok pedig, melyek a
hasadékban nem váltak volna ki, utóbb a víz által oldatnak fel. Azon esetben, a
midőn az eruptiv tömegeket, tufák s más egyéb üledékes kőzetrétegek borítják,
utóbbiak mint sűrítők szerepelnek s az elgőzölgő anyagok felett vagyis a gőzt kibo
csátó lávatömegeken hűsítő kalap gyanánt fekszenek s az érczképződés számtalan
hasadékban, erecskékben s hézagokban végbe fog menni.
Eddigelé csupán a chlorvas exlialátióját kisérték szemmel, ismeretes azon
ban, hogy az exhalatiók alkalmával a szénsav is nagy szerepet játszik az érczképződéseknél, különösen nagyobb nyomás alatt. Nagyobb nyomásnál a víz által elnyelt
szénsav többet old fel a carbonatokból, mint más különben s így lehetséges azután,
hogy a vascarbonat mint exsudát kiválik s az üledékes kőzetek fedüjében lévő
hasadékait és hézagait kitölti. Ily módon keletkezhetett számtalan vastelep a
tömegek lassú kihűlése alkalmával eruptiv kőzetek szomszédságában. Érdekesek
továbbá a következő esetek is. Az eruptiv kőzetekre, mint ismeretes, idővel folyton
újabb és újabb tufa és üledékes rétegek rátelepülhetnek, melyek együttesen a hő
kisugárzása ellen védő takarót képeznek s a hőmérsék ennek következtében alúlrólfölfelé sokkal jobban terjed s nagyon természetes, hogy a keletkező rátelepülésnél
a hő annál inkább fölfelé hatolhat. Növekedő rátelepülések mellett beállhat azon
eset, hogy az alsóbb rétegek liőmérséke, mely eredetileg csekély vala, most növe
kedni fog s ha ezen fokozódó hő vaspáttömegekre talál, úgy azok alacsonyabb hő
mellett oxyddá, magasabb hőnél ellenben mágnesvassá változnak át.
Az elillanó gőzök, illetve a föld mélyében keringő forrásoldatok kristályos
településeket okozhatnak, a mint azt az e terén keresztül vitt kísérletek igazolják,
(Senarmont, Ebeimen, Durocher); ennek következtében egész vaspáttömegek
kristályos veresvassá, vascsillámmá s mágnesvaskővé változnak át.
Hasonló módon szoríttatik ki a helyéből a chlorvas és vascarbonatok vála
dékai által a mészüledék is, mely eredetileg eruptiv kőzetek s tufák felületén rakó
dott le. Végre magától értetődik, hogy a contact telepek az eruptív kőzeteknek
teljes kihűlése után közönséges vizi folyamatok befolyása alatt szintén tovább
képződhetnek, a milyen pl. a lugzás, ilyenkor ugyanazon vegyi folyamatok követ
keznek be, melyeket az első fejezetben már elősoroltam.
Ha ezen említett tapasztalatokat mind egybevetjük, akkor nagyjában
a következő képződési csoportokat különböztethetjük meg :
1. A vaspátnak, gyepvasérczek eredeti lerakodásait, melyek idővel át is
változhatnak.
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2. Összetömörült és összegyűlt vaspátlencsék és telepek, melyek hydrattá,
oxyddá, illetőleg magnetitté változhatnak át.
3. Mészkőtelepeket kiszorító vaspáttelepek és lencsék idővel ugyancsak
barnavaskővé, veresvaskővé vagy magnetitté változhatnak át.
4. Vízi eredetű ércztelérek, melyeknek tölteléke nagyobb távolságból ered,
vagy oldalból való kiválás (lateral secretio) útján keletkezett.
5. Vasérczfészkek és tömzsök, melyeknél az tír a hegy tömegében előbb kép
ződött s a vaskőanyag később jutott bele.
6. Oly ércztelérek, melyek mint maradványok, vastartalmú kőzetek kilugzásából keletkeztek.
7. Oly vasérczek, melyek az eruptiv kőzeteknek eredeti alkatrészét képezik.
8. Az eruptiv tömegek szomszédságában előforduló contact vasércztelepek.
9. Utólagos vagy másodlagos fekhelyen előjövő vasércz-törgyületek (Trüm
merlagerstätten) .
Végre legyen szabad megjegyeznem, hogy a világ összes vastermelését főleg
a 2-ik és 3-ik csoport szolgáltatja és pedig ezek közt a vaspát- és barnavaskőtelepek
aránylag sokkal fontosabb szerepet játszanak, mint az ezekből eredő oxyd- és mágnetittelepek. Hazánk iigyszintén, Anglia vastermelése inkább az előbbenire, Ame
rikáé ellenben az utóbbira szorítkozik.
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A franczia tud. akadémia 1890 jan. 27-én tartott ülésében F ouqué tanár
bemutatta azon eljárást, amely szerint A. d e S c h u l t e n a malachitot mesterségesen
először előállította.
Az egésznek lényege az, hogy egy edényben a rézoldatból ammoniumcarbonát által kicsapjuk a malachitot, 8 napig melegítvén vízfürdőben. Az edényt (fiolát)
egészen tele tölteni és az elpárolgó vizet időnként pótolni kell, hogy az ammonium■carbonát lassan párologjon el. A párolgással egyenes arányban malacliitkéreg
képződik az edény falán.
Ezen malachit minden tulajdonságában megegyez a természetes malachittalVegyképlete 2Cu0,C02,H20. Veres izzásnál a vizet és szénsavat elbocsátván,
rézoxyddá alakúi. Tömöttsége — 3'86. A calcitot karczolja kissé, a fluorit által
karczoltatik, tehát keménysége 3-5.
Ezen malachitkéreg körülbelül 0*05 mm hosszú, 0‘015 mm széles és
0'008 mm vastag kristálykákból áll, a melyen a monoklin rendszer o o P o o (100)
ooüoo (010), op (001) és ooP (110) lapjait lehet felismerni. A ooPoo és ooj>oo által
képezett él irányában van megnyúlva. A mesterséges malachitnál is gyakoriak az
ikerkristályok ooPoo lap szerint összenőve, ezen lapra mei’őleges forgatási tengelylyel. Az ikrek főként az edény falán képződnek.
Az opt. tengelyek a ooPoo lappal egyközös síkban feküsznek. Az elsötétedés
(47)

