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GLAUBERIT PERKUPÁRÓL

MAURITZ BÉLA* — CSAJÁGHY GÁBOR

(XXVII. táblávalj

A perkupái kutatások legújabban egy érdekes, Magyarországból eddig
ismeretlen ásványt hoztak felszínre.

Az új akna 35—45 m mélységébl kikerült sötét triász-dolomitot fehér
anhidrit-erek járják át. A dolomitban ugyancsak anhidritrészecskék vannak,
amelyek a dolomit oldásakor az oldási maradékban visszamaradnak. A dolomit-
hoz nagyszem anhidrit is társul, mely nagyobb szemcsés darabokban kíséri

a dolomitot ; a szemek helyenként cih-nyi nagyok és mindig a három véglaptól
:

vannak határolva, úgyhogy rendesen kocka- vagy téglaalakúak. A 39,5 m mély-
ségben a dolomit igen sötétszínü és rendkívül szívós, repedéseiben 1—2 mm-nyi
hematitpikkelykék vannak. Ugyanabben a mélységben a gipsz is megjelenik,
melyet anhidrit és ksó is kísér, továbbá a gipsz repedéseiben fehér, 1—2 mm-nyi
kristálykák alakjában vált ki az epszomit. Az anhidritre települt az agyaggal
szennyezett gipszes tömeg, * melynek repedéseiben apró ksókristálykák fej- .

ldtek ki. Vannak azonban centiméteres víztiszta ksókockák is.

Az új-akna 45. méterének északi szállítóvágatában 20 x 30 centiméteres
üregbl került el a glauberit. Az ásványok kiválási sorrendje a következ. Leg-
elször vált ki az anhidrit, durvaszemü pátos tömeg alakjában. Az anhidritre

települt a rostos gipsz, néha 2—4 mm hosszú prizmák; a megállapított kristály-

alakok (010), (110) és (111). A gipszre települt a glauberit, melynek kristályai

15 mm nagyra is megnttek. A galuberitkristályok gyak-
ran teljesen víztiszták; néha fehéresek és csak félig átlát-

szók. A kristályok termete (001) szerint táblás. Megfigyelt
kristályalakok : a (100), c(OOl), s(lll) és m(llO). A szög-

mérési adatok és a számított értékek jól megegyeznek.
Az a(lOO) véglap egyes kristályokon még éppen felis-

j

merhet, de lapjai igen aprók. Az s(lll) negyedik fajta '

prizma lapjai a c/m éllel párhuzamosan finoman rosto-
|

zottak. A dárdavégalakú fenntt kristályok nem egyen-
ként jelennek meg, hanem párhuzamos csoportos halma-
zokat alkotnak. A glauberitet gyakran fehéres, igen apró

gipsz- és anhidritrészecskékbl álló finom kéreg borítja.

A galuberit Csajághy G. elemzése szerint

:

Elméleti összetétel Perkupa

Oldhatatlan rész :

Na,:) 22,29 %
0,47%

21,62

CaO 20,16 % 20,80%

SO4 57,55 % 57,30%

100,00% 100,19%

Az optikai állandók teljesen azonosak a glauberit márismert adataival.

• Eladta a M. Földtani Társulat Ásvány-kzettani .Szakosztályának 1953. febr. 11-iki szak-

ülésén.
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A 44 m mélységban homokkövet harántoltak, amelyben cm vastag
rostos gipszrétegecskék vannak ; a gipsz rostjai a homokk falára nagyjában
merlegesek.

A perkupái anhidrit-gipsztelep genezisével késbb foglalkozunk. A glauberit

jelenlétének fontossága fképp abban rejlik, hogy a' glauberit a ksótelepeknek
egyik legjellegzetesebb ásványa.

B. M a y p H u — F. M a a r ii :

PjiayepHT h3 a. IlepKyna (Kom. EopuiOA)

PaaeeAOMHbie öypeuHa b a. riepKyna BCKpbiBaJiii b rayöiiHe 35—45 m hoboö
uiaxTbi caeAyK)mne MaTepuajibi

: ao-bomht TpuacoBoro Boapacra c öeJibiMn WHJiajviH

aHCHAPUTa, KpynuoaepHHCTbíR auruAPur ; b Tpemuuax AoaoMHxa aeuiyu reMaruTa,
riinc ; bbcomut, KaMeuHbiíí cojib ; b oahoK JiO)K6HHe ua aHniApuTe aaaeraaca (jjHÖpoa-

HbiH runc, noTOM rJiayöepuT, Hapocmue KpucTaaabi KOTOporo HaxoAUTca b pasjviepax

15 MM. FjiayöepuT orpaHUMHBaerca oöjiuKaMM (001), (110) n (111) (cm. cxp. 396.)
XiiMimecKHíí cocTaB cm. na cxp. 396.

Glauberite de Perkupa (com. de Borsod)

pár B. MAURITZ et G. CSA.JÁGHY

Les sondages d’exploration de Perkupa ont ramené á la surface d’une
profondeur de 34 á 45 m du nouveau puits les matiéres suivantes ; dolomie d’áge
triassique avec des veines d’anhydrite blanche, de l’anhydrite á gros grains ;

dans les fissures de la dolomie des écailles d’hématite, du gypse
; epsomite, sel

marin, dans une cavité sur l’anhydrite est assis du gypse fibreux et sur celui-ci

de la glauberite, dönt les cristaux atteignent 15 mm. La glauberite a pour faces
les formes (001), (110) et (111), Voir p. 396.); pour la constitution chimique
(voir p. 396.).
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