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SYMPLESIT FELSBÁNYÁRÓL.

Dr. Keenner József SÁNDOR-tól.

(Egy rajzzal.)

Ezen helyrl származó likacsos szürke szarúköven észleltem a fentebbi

ásványt.

Képez egész 4 mm. hosszú rostok vagy szárakból álló sugaras-gömbös

csoportokat, melyek a nevezett kissé vasas vagy okeres Quarczkönek üregei-

ben ülnek, vagy pedig önálló egyes krystályokat, melyek az anyaközetet helyen-

kint bevonó druzos quarczrétegre települnek. Az átlátszó krystályoknak színe

hagymazöld egész tengerzöldig, az átlátszatlan, kissé elmállottaké pedig bar-

nászöld.

Symetriájuk egyhajlásu.

Egy prizma m — 110, melynek vége r = 013 klinodoma

által elzáratik képezi a közönséges alakját ; némelykor azonban a

hosszlap h — 010 is megjelenik, míg egész ritkán és csak alá-

rendelten a harántlap a = 100 és a kissé legömbölyödött véglap

c = 001.

Kitünö a hasadás a hosszlap szerint. Mérve lett :

mm 110.1 TO = 73°24'

rb 013.010 = 77°4ß

mr 110.013 = 68°o6
a melybl

es

b

Y| = 107^17'

0-74537 : 1 : 0-68121

következik.

Azonkívül találtatott még
obs.

mb 110.010 = 53°2í2'

rr 013.0Î3 = 24°20

calc.

o3°18'

24°28

Találtatnak krystályok, melyeknél a i^rizma ós hosszlapok jól vannak

kifejldve, habár elsbbek sokszor vertikálisan, a ftengelylyel cgyenközen
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vannak rostozva, és kissé legömbölyödve. A doma ellenben egyenetlen es

szemölcsös és csak ritkán találhatni azt mérhet és ép kifejldött állapotban.

Az optikai tengelyek síkja merleges a symetriasíkra és a tompa qua-

dránsba fekve a ftengely iránt STáS'-el van hajolva.

Az orthoátlónak megfelel ne<jativ középvonalnak tengelyei képeznek

iiU*^ C.-nál olajban pontosan

2ií = 107 "áS' Natrium lángban

szöget.

A kettöstörés igen energikus.

Erösebb krystályoknál a pleochroismus igen tetemes es 1 mm. vastag

egyénnél a színek következképen oszolnak szét :

az orthoátló irányában: kékeszöld a kacsakékbe, az absorbtio legersebb,

a másik pozitív középvonal irányában : világos sárgászöld egész világos

az optikai normale irányában : majd egész víztiszta, kissé zöldessárga.

Vékonyabb lemezeknél elhalványodnak a színek különösen az utóbb

nevezett két irány szerint, és színkülömbség ahg vehet észre. Az elmállás-

nak indult krystályoknál a szín mind a három irány szerint meglehets egy-

forma barnászöld.

Ásványunk ömlik a lángban utóbbit kissé fehérre színezve, és pedig

könnyen, feketésszürke érdes kokszszerü ersen mágneses salakká.

Hevítés mellett a próbacsöben vizet ád, nyílt csben hevítve a próbát

fehér öv veszi* körül.

Sósavban könnyen oldódik, és ers vas és arsenreaktiot mutat.

Tekintettel ezekre és az elbbeniben említett tulajdonságokra ezen ás-

ványt Symplesitnek** tartom, mely ásvány morphologiáját és optikai viszo-

nyait eddigelé meghatározni nem volt lehetséges.

* Az Arsent ezen ásványnál Loczka József lír még külön kimutatta nedves

úton is.

** Nem lesz felesleges megjegyezni, hogy a thüringiai Symplesit krystálykák a

hosszlapon ugyanazt az extinktiot mutatják mint a mieink.


