
TELLURIT FACEBAJAROL.

Dr. Krenner József SÁNDOR-tól.

(Efïy rajzzal.)

A facebajai Telluritet, mely szarúköszer anyaközet üregében Tellur,

Pyrit * és Quarcz társaságában találtatik, legelször Petz Vilmos ** buda-

pesti gyógyszerész méltatta.

Megjelenik igen apró viztiszta vagy sárgás krystálykákban, melyek vagy

egyedül fölnve vagy pedig gömbszerü csoportokká vannak összenve.

Lehetne ezen ásványnak egy régibb és újabb elfordulását megkülön-

böztetni.

A régebben tört Telluritek többek közt igen élesen kifejldött kris-

tálykákat mutatnak fel, melyek legfeljebb 1 mm. nagyságúak és gyémánt -

fények ; az újabbak, melyek körülbelül egy év eltt törettek és mézsárgák,

egész a 3 mm.-t érik el, kifejldésük azonban pontosabb krystálytani meg-

határozásokra nem teszi alkalmatossá, miért csak azokat az észleléseket köz-

löm, melyek a régiebb Telluritokra vonatkoznak.

A könnyen hajlítható kristálykák Desminszerü alakot mutatnak, táblá-

sak h = 010 lap szerint kissé nyújtva a ftengely irányában.

Ez utóbbi lap sokszor a fötengelylyel egyenköz finom rostozatot mutat.

Oldalvást határoltatnak ezen igen vékony táblák fleg két prizma, és

pedig r = 120 és s = 140 által, ritkán észlelhetni m = 110 mint igen

keskeny lapot. Végüket képezi p = 111 pyramis.

A kristályrendszer a rJiombos.

'• A pyritek közül azok különösen érdekesek, melyek a Telluron ülnek. Találni

azokat egész tiszta ihositetracUerekhen és pedig a 211 -hen kifejldve, továbbá ezen

alakot parányi oktaéder és liexaéder lapokkal. Olykor ezekhez még 225 és 113 ikosi-

tetraéderek járulnak.

Máskülönben az apró facebajai Pyritek közönségesen a peutagondodokaédert

201, 211 ikositetraéderrel mutatják fel.

*- Poggendorfi'. Ann. LVII. 478. 1.

Termesze frajzi Füzetek. X. köt.



obs.

85 °6'

19°1'

calc.

85° 10'

18°52

A pyramis sarkélei szolgáltattak :

pp 111. Ill =36°12'

2)^111.111 = 86° 4

ioil)()l következ tengelyarány folyik

a:b:c = 0-45954 : 1 :
0*46495.

A prismákra kaptam :

rr J 20. 1^0 =

sr 140.120 =

és az egész keskenyre

mm 110. 110 - 49V2" apprx. 49°22'.

Itt megjegyzend, hogy r prisma hajlása nem igen állandó, és avval a

tendcncziávaí bír inkább b mint rt-hoz közelednie, a prisma 140 olykor

átmegy a complicált i.i7.0-ba. Úgy mutatott egy jól kifejldött kristály a

következ arányokat :

obs. calc.

120.120 = 85° 9'

120.4.17.0 = 20°16 20°18'

120.4.17.0 = 20°14.

A hasadás kitíni h = 010 után.

Az optikai tengelyek síkja egyenközü a harántlappal, és az egyik bisek-

trit-a, mely negativ jelleg, egyenközü a makrotengelylyel, tehát merleges a

táblácskák flapjára.

Az optikai tengelyek igen nagy szöget képeznek, úgy hogy közönséges

olajban nem mérhetk. Én mértem ezeket egy ersebb törés folyadékban

és pedig a Monohromnaphtalinhan * és nyertem 20° C. mellett

2M = 140°8' Nátrium fényben.

A fentebbieket közlöm egy nagyobb, Magyarország ásványaira vonat-

kozó munkából, a melyen már huzamosabb idn dolgozom.

Ezen közlésnek indító oka azonban Dr. Brezina** Aristid úrnak azon

kijelentése volt, hogy május havában ezen ásvány felett értekezni fog.

ruár hó.

20° C.-nál meghatároztam annak törési együtthatóját sárga fénynél 1.6567.
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