
A FELS-VISSÓI ANGLESIT.

FraNZENAU Ágoston mvizeumi segédörtöl.

(II. Tábla.)

Fels- Vissóról, Máramaros megyében származó mállott csillámpala

darabot adott nekem Pelládi L.íjos úr, a melyen számos barnás, csak itt-

ott fehéres, igen fényes kristályok ülnek. Ezeket megvizsgálván, Änglesitek-

nek ismertem fel.

Minthogy Anglesit Felsö-Vissóról még nem ismeretes, azért ezen

kristályokat áttanulmányoztam és a következkben fogom a nyert ered-

ményeket közölni.

Legyen megengedve mindenekeltt köszönetemet nyilvánítani Dr.

Keenner József Sándor megyetemi tanár úrnak az adott számos tanácsért

és azon buzdításért, melyben részesíteni szíves volt.

Vizsgálataimat a kir. Józsefmuegyetem birtokában lév Mitscherlich

Jüngers-féle ketts távcsöv reflexiós goniométerekkel eszközöltem.

Az egyes kristályokat úgy állítom föl mint ahogy Lang* javasolta, e

szerint — ha a Baryt hasadási prizmájának megfelel alakot primärnek

veszszük itt is, akkor az Anglesit rövidebb tengelye (c) jobbról balra halad,

a hosszabb (b) elre-hátra tart, míg a legnagyobb (a) a vertikális tengely lesz.

Az általam vizsgált anyagon 1 alakot találtam, a melyek osztályozva :

2 véglap, 1 prizma, 3 dóma és 4 piramis, nevezetesen :

a = (100) . P
b = (010). oo Poo

m = (011). CO P
fi = (201). 1/2 Poo

o = (]10). Po<,

S = (120). 2 Poo

s = (lll). P

* Sitzungsberichte der Math. Nat. Classe cl. k. Ak. der Wiss. (Wien) XXXVI.
kötet. 1859.
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71 = (551). P5
^ = (661). P6
k = (12.12. 1.)P12

Ezek közt az (551) és (661) mostanig csak a magyarországi Anglesi-

teken észlelt alakok; az (551) ugyanis a felsö-bányai, a (661) ellenben a

borsa-bányai kristályokon lett észlelve,* a (12.12.1) pedig általában véve új

alak, melyjólehet mindig csak mint vékony esik jelent meg, de elég gyakran.

A (011) prisma, az (111) piramis, a (201) és (110) domák kivétel nél-

kül valamennyi kristályon megvannak; az (100) véglap nyolcz kristály

közül béten, a (010) véglap és az új lap (12.12.1) hármon, az (120) doma
kettn, az (551) és (661) egyen-egyen fordulnak elö.

Általában jó fénynyel bírnak: a (201) és (111), ritkán az (110) és

(011) alakok, a többi vagy kissé érdes vagy oly kicsiny, hogy csak holdszer

reflexet ad.

Kristályaim a (201) doma szerint vannak nyújtva és föhabitusra a

kirlibábaiakkal egyeznek meg.

A mért szögeket normál értékben adom, értékük több mérésnek közép-

száma.

1. kristály.

Hossza 2.5 *%j és szélessége is ugyanannyi ; barnás színe van. Egyike

a legegyszerbb combinátióknak, öt alakkal bír (1. ábra), nevezetesen :

a = (100)

m = (011)

fZ = (201), o = (110)

^ = (111)

A lapok közt (201) és (011) igen jól tükröznek, kevéssé jól (110) és

(Ml); az (110) rostos.

obs.

201. 20Î = 78°44-5'

011.111 =25 38-4

111.110 = 45 6-3

201.011 = 60 4-1

£. kristály.

Színe barnás, 3 '>% széles és 2*5 »%j magas. Alakjai (2. ábra) :

* Értekezések a term. tud. körébl, kiadja a m. tud. Ak. VIII. kötet. 8.

szám. Dr. Krennee, Magyarhoni Anglesitek.
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a= (100)

»î= (OJl)

z= in\)k= ii±\2A)

melyekbl (201), (110) és (111) jók, (Oil) ellenben kissé érdes, (100) ros-

tozott, (12.12.1) pedig vékony csík az (111) és (110) közt.

E kristályon az új lap aránylag a legjobban van kifejldve.

obs.

201 . 201 = 78°44-5'

201.111 = 38 16.3

111.12.12.1 =40 18.

Az indexek meghatározása az [110.111] öv és a fentebb közlött szög-

értékbl folyt. A számításnál a Lang által közlött szögértékeket véve fel ala-

púi, az (111) (12.12.1) szögértéknek 40°23-3' felelne meg.

S. kristály.

Hossza 1 ""^i, szélessége nem üti meg teljesen az 1.5 ''%n-i, barnás

szín. A lapok a (011) és (110) kivételével igen jók, ezek azonban kissé

érdesek.

A kristály a következ alakok combinátiójából áll :

a = (100)

m = (011)

<i = (201)0 = (110)

^ = (111)

obs.

201.201 = 10l°17-3'

011.111 = 25°38-4'

201 .111 = 38° 16-2'

4' kristály.

Hossza 0*5 '^, szélessége 1 ''^. Fehér szín, átlátszó, szép sima

lapokkal. (3. ábra.) A lapok jóságuk daczára nem szolgáltattak egész pontos

eredményeket, mivel kicsinységüknél fogva a fonalkereszt tükörképe nem
volt látható. Alakjai :

m =(011)
(1 = (201)0 = (110)

z = (111) TT = (551) k = (12.12.1)
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Következ alakokból áll

a = (100)

m = (011)

á = (201)0 = (110)

z = (111)

obs.

201 .201 == 101° 15-8'

011.111 = 25 33-5.

8. kristály.

Szélessége 4 ''% magassága 3 '^j, (6. ábra.) Alakjai közül érdes a

(011) és (120), a többi kitnen tükrözik.

Alakjai :

a = (100) b = (010)

m = (011)

d = (201) = (110) g = (120)

z= (111) /í; = (12.12.1)

A legjobb mért szögek :

201 .201 = 101° 12*4'

201.111 = 38 16-7

A (110) dómára és az új piramisra találtam:

110.12.12.1 =4°39'.

A könnyebb tájékozás végett mellékelt MiLLER-féleprojekczió (7. ábra)

az általam megfigyelt alakokra vonatkozik.


