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ANGLESITEN VON LAUEIUM UND UTAH.

Von Valér Hulyák,

(Tal). VI.)

I. Lauriumi Anglesitek.

Az srégi athéni ólombányák salakján, melyet újabban egy franczia

társaság kotor fel a tenger fenekérl ipari értékesítés czéljából, a tengervíz

hatása alatt különböz ásványok képzdtek, melyeket már többen, így

Rath,* Köchlin,"*'"*' de különösen Laceoix"''** ismertetett. Ez az utóbbi

megemlíti az Anglesitet is, melynek kristályain három alakot határozott

meg és pedig (104), (102), (110).

A Nemzeti Múzeum birtokába jutott néhány, ugyanerrl a helyrl

származó Limonitpéldány, melyeken szintén jól kifejlett Anglesitkristályok

vannak, rajtuk azonban nyoma sincs a salakképzdésnek és így nem lehe-

tetlen, hogy ezek a példányok a jelenleg mvelt bányákból származnak.

Ennek az Anglesitnek kristályait megvizsgáltam és azokon kilencz alakot

észleltem.

Különösen jól vannak kifejldve az Anglesitek két Limonit darabon,

melj'eket fekete bársonyos felület üregek járnak keresztül; az egyik pél-

dány üregeiben táblás (I. typus), a másikéban oszlopos (II. typus) kristá-

lyok ülnek ; egyéb ásványt elhintett Pyriten kívül nem láttam.

I. typus. Színtelen átlátszó kristályok, egy kissé érdesek; táblásak

a bázis c(OOl) szerint, míg a többi alak alárendelten van kifejldve.

1. kristály (1. ábra). Igen apró, méretei alig haladják meg az 1 mm.-t

s a következ alakok határolják nagyságuk szerint felsorolva: c(OOl),

* Sitzungsber. der Niederrliein. Ges. f. Natur n. Heilkunde. Bonn, 1S87. S. lO^.

** Ann. d. k. nat. hist. Hofmnseums. Wien, 1<S87. ^2. S. 185.

*** Compt. rend. 1896. IV. 9ô5. p.
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1)2(110), rt(lOO), í/(102), //(122). A mérések eredményét középértékben

adom a Koksharov tengelyarányából kiszámítottakkal együtt.

rn.a 110.100

d.a 102.100

y.i/ 122.122

2. kristály (2. ábra). Valamivel nagyobb s jobban kifejldött kristály,

hossza 2 mm., szélessége 1*2 mm. s vastagsága 0*8 mm. Az elbbitl abban

tér el, hogy az y (122) helyett a z{lll) van kifejldve ; lapjai tehát c (001),

m (110), rt (100), í7(102), :3(111), a mért szögértékek pedig már jobban

hangzanak össze a számítottakkal.

obs.
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ásványok között vannak különbségek, melyek az Anglesitek kristályalak-

jában is megnyilatkoznak, a mennyiben a három darab mindegjákén más

typushoz tartozó kristályok ülnek.

I. typus. Jellemzi az oszlopos kifejldés az m (110) hasadási prizma

irányában ; a kristályok a bázissal vannak az alzathoz nve s szabad csú-

csukon is a bázis az uralkodó, mig a többi lap mind igen apró. Kisér

ásvány a Galenit.

Az 1. kristály (4. ábra) mintegy o mm. hosszú oszloptöredék, lapjai,

melyek mind fényesek az )> (120) kirágott felület prizmát kivéve, a követ-

kezk: a(lOO), 6(010), c(OOl), )ii {110), n{l'^0), o(0U), d (102), /(104),

z (111), y (122), r (112), a (124). Az utolsó lap hajlott s ez az oka a nagyobb

mérésbeli különbségnek. A másik kristály rosszabbul van kifejldve s alak

is kevesebb van rajta: o (100), c(OOl), m (110), >U120), o (Oil), ci (102),

?(104), 2;(111), //
(122). Az els kristályon mért szögek középértékét a kö-

vetkez táblázat adja :
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alapanyagban elhintve Pyrit, Galenit s itt-ott kevés Chalkopyrit is van,

melynek mállási terméke a Covellit földes, kék por alakjában lep be nem-

csak Anglesit, hanem kvarezkristályokat is. Az Anglesitek mind gyémánt-

fények, aprók s az els kivételével, mely borsószem nagyságú, méreteik-

ben alig haladják túl az 1 mm.-t; megmértem bellük tizennégyet s talál-

tam 14 ismert alakon kivül hét új alakot.

GoLDSCH:\nDT * tabelláiban nyolczvannyolcz ismert alakot sorol fel,

melyekhez most mint új alak 1 prizma, 2 makrodoma és 4 piramis járul.

Az új prizma, mint keskeny éles csík jelenik meg az a (100) és m (110)

lapok között s finoman rostozott a ftengelylyel párhuzamosan
;
jelzése

C(10 . 7 0). Négy kristályon észleltem egy-egy lappal s a mérések közép-

értéke a maximalis eltéréssel a következ :

obs. . max. cale.

a.C 100.10.7 38°43 17' 28°47-5'

A két macrodoma egy kristályon egy-egy lappal van kifejldve, jelük

F (209) és Z) (1 . 16), a megismételt mérések középértéke :
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reflexe folytán 32°— 33° között ingadozik, míg a számitás szerint 32° 6'

felel meg neki.

A többi három új piramis az m (110) és ('(001) zónában lép fel s

meglehetsen közel állanak egymáshoz :
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2. kristály (6. ábra). Á. c(OOl) véglapot eg}^ méh^ebbre ható repedés

választja ketté s tán ez az oka annak, liogy körülötte több lap fejldött ki,

mint máskor, mert a két rendesen elforduló macrodomán kivül két új

doma a D(l 16) és 7(2 9) is fellépett, melyek közül a D(l 16) igen

keskeny éles csíkot képez, míg a l'(209) szélesebb, de hajlott lap. A com-

bináczió az «(100), 6(010), r (001), </ (102), /(104), r(209), D(10 16),

o(Oll), m(llO), n(120), /í(340), 2(111), ?,/ (122), r (112), - (221) összesen

tizenöt alakból áll. A mért szögek :
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I. Angh'fiife von Lauriiim.

Die Krystalle sitzen auf Limonit, sind durchsiclitig, klein und gut

glänzend. Es lassen sich zwei Typen unterscheiden. Der erste ist tafelig,

nach c (001), die Krystalle sind farblos, der zweite prizmatisch nach rf (102),

diese Krystalle haben eine lichtgrüne Farbe. Es wurden neun Formen
constatiert und zwar: rt(lOO), />(010), r (001), o(Oll), rf (102), :^(111),

1/(122), i//(110), p(324). Tab. YI. Fig. 1—3. zeigen deren Combinationen.

II. Auf/lrmte von Utah.

Das Muttergestein ist eine hornsteinige Masse, überzogen mit sehr

kleinen Quarzkrystallen, auf diesen sitzen die Anglesite in Gesellschaft

von Pyrit, Chalkopyrit, Galenit und Covellin. Der Habitus der Anglesite

ist ziemlich variabel, nach welchem drei Typen unterschieden wurden.

Der erste ist prismatisch nach '}n (110); der zweite pyramidal nach z (111),

mit den untergeordneten, aber immer erscheinenden Flächen : das faserige

a (100) und die Formen o (011), c (001), fZ(102), ij (122) ; der dritte ist auch

pyramidal aber nach y (122), welche Form oft für sich allein, manchmal

aber mit c (001), o (011) oder z (111) erscheint. Die Krystalle sind alle voll-

kommen spiegelnd, farblos, mit Ausnahme des dritten Typus, dessen

Krystalle blass weingelb gefärbt sind.

Am ersten Typus sind die Formen «(100), /) (010), c(OOl), m (110),

u(120), (011), J(102), /(104), zilW), y (122), r(112), /i(124) zu beobach-

ten. Am zweiten rt(lOO), b{010), c(OOl), rf(102), Z(104), 0(011), m(llO),

îi(120), /i(340), x{nO), z(lll), ?/(122), r(112J, r(221)also 14 Formen

und die 7 neuen: C(10 7 0), D(10 16), 7(209), y (9 12 1), 0(25 25 17),

ü. (14 14 9), V : (15 15 11). Tab. VI. Fig. 4—9 zeigen deren Combinationen.

Der dritte Typus weist die Gestalten y (122), z (111), o (Ol 1) und c (001) auf.


