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A VASKI AXKKKiT ÉS (’OSALIT.

Irta: l)r. Tokod 1/ László és l'arrhtccz (iábor

ANKKKIT rXD COSALIT VOX VASK,

von L. Tokod)/ und (i. V<> crinccz

A vaski eosalit elfordulását elször Looka -J. (3) ismer-

tette, közölvén annak kémiai elemzését. I '.jakban K o e li S. (2)

foglalkozott ezzel az érdekes ásvánnyal ugyancsak kémiai szem-

pontból.

Vaskn a eosalit sárgás színá karbonátban bennve fordul

el. Kísér ásványa a kaiéit, amely e lelhelyrl lapdús és válto-

zatos kifejldésü kristályokban ismeretes. (7).

Az említett sárgás színá karbonát: ankerit, miként azt az

alábbi elemzés bizonyítja.

CaO 29.09 % 519
j

M»0 10.30 255 I 1002

FeO 15.74 219 1

MnO 0.06 9 )

CO (diff.) 43.81 995 995

Oldhatatlan 0.40

100-00

vagy karbonátokban kifejezve:

CaCO.. 51.93%

MgCO 21.54

FeCO 25.38

M 11O. 1.07

99.92

Kleniz: Varrt necz fí.

A vaski ankerit tehát úgy lü. 15 o r i e k y (11 régebbi, mint
e h o k I i t seb ( (55 újabb nomenklatúrája szerint is: normálan-

ként.

Az ankerit vaskos, durvaszem íí kifejldésben és kristályok-
ban fordul el. Leginkább sárga vagy sárgás-barna szín. Helyen -

kint felieres, ez utóbbi néhol — foltokban — igen halvány rózsa-
szín. A vaskos ankerit üregeiben ülnek az ankeritkristályok.

Kzek egyszerek, egyetlen kristályalakjuk az r(1011). Az rtlOll)
lapjai görbültek. A kristályok sárga vagy sárgásbarna színek,

gyöngyház fény áek

.
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Az ankeritre íennve vagy annak üvegeiben ülnek a fehér

vagy halványsárga kalcitkristályok.

A eosalit az ankeritben bennve jelenik meg. Rudas, oszló-

im.-: halmazokat alkot, de vaskosan, illetve szemcsésen is található.

Kísér ásványa a szabad szemmel nem látható kalkopirit (pirit'f).

A fentiekben imertetett ásvány-társaság közelebbi vizsgála-

ta vékonyesiszolat és érccsiszolat segélyével történt.

A vékonyesiszolat fleg az ankerit sajátságainak megálla-

pítására szolgált. Mikroszkóp alatt jól látszik a durva®zem anke-

ritet alkotó romboederek lapjainak görbültsége. Az r (101 1) szerinti

kitn hasadás a legtöbb kristályon felismerhet. Tkerlemezesség
nem figyelhet meg.

Az ólomszürke, fémfény eosalit az ankeritben bennve fordul

el, annak üregeit halmazok hasadékait vékonyabb-vastagabb te-

lérecskék alakjában tölti ki. A már említett rudas, szemcsés, illetve

vaskos kifejldése a vékonycsiszolatban szembetn.
Nagy ritkaságként a kalkopirit (pirít?) parányi, xenomorf

szemcséi kísérték a cosalitot, szintén az ankeritben bennve.
Az ércmikreszkópiai vizsgálat megersítette a vékonycsiszo-

latban észlelt megfigyeléseket.

Az ankerit kalkográfiai tanulmányozása lényegében ugyan-
azokhoz az eredményekhez vezetett, mint a vékouycsiszolaté. Azok
kiegészítéséül azonban megjegyezzük, hogy az ankeritben bels
reflexek léptek fel: továbbá, hogy az ankerit és eosalit közötti ke-

ménység-különbség élénken szembetnt: a mikroszkóp tubusának
slyesztésekor a határukon fellép fénysáv a bWyabh cosalitból a

keményebb ankeritbe vonult.

A eosalit ércmikroszkópiai sajátságairól még csak igen ke-

lés adatunk van. Általános kalkográfiai tulajdonságait P. fíoni-

dohr (5) ismertette. A vaski cosálitón Papp F. (4) végzett ércmik-
roszkópia i vi zsgá 1 a t okát.

A eosalil könnyen fényezhet.
Ércmikroszkóp alatt élénk fehér színnel fénylik. Hasadás sem

ekkor, sem a vékony csiszolatban nem figyelhet meg. Ikres össze-

növés nem észlelhet. A rudas ki Fejldési! kristályok gyakran alkot-

nak párhuzamosan elrendezett nyalábokat.

Keresztezett nikolok alkalmazásakor igen gyenge anizotrópia

mutatkozik. A bireflexió (reflexiós pleochroizmus) gyenge: nagyon
halvány rózsaszín—szürkés fekete.

A szokott ótet szerekkel, etetési kísérleteket végezve, a követ-

kezket állapíthatjuk meg.
HNOa (1:1) azonnali pezsgéssel oldja és hatására megfeketedik.

Conc. TíoÉtO, pillanatok alatt élénk pezsgéssel oldja és megfe-
ketíti. Fényét elveszti.

Conc. HCl-val kezelve, rövidesen sárga illetve barna lesz.

Conc. KOH -oldattal etetve, lassan megsárgít 1, késbb szürkés
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sárga színt kap, majd halvány barna lesz. Néhány pere múlva zöl-

des évs vöröses színben irizál. Fényét elveszti.

Cone. XaOH oldat a eosalit színét rövid id múlva sárgás-

barnára változtatja, majd zöld. ibolyáskék és vörös színben háza-

lóvá lesz. Fényét elveszti. — A XnOH hatása általában egyezik a

KOH-éval.

20% KCN változást nem okoz; negatív.

A szöveti sajátságokat illetleg utalunk a lentebb jelzett ki-

fejldésre.

A eosalit keletkezést Vaskn kontakt pneumatolitikus folya-

matokra vezethet vissza.

Az ankerit és eosalit szöveti sajátságait tünteti lel a 69.

ábra. melyen a keletkezési körülmények is jól láthatók.

A rendelkezésünkre álló anyagból a szokást), módszerekkel

újabb elemzést készítve, a va-köi eosalit összetétele a következ:

számított talált FeS. és CuS Pb2
Bi

5
S,

Pb 41.74 % 39.35% 190!) — 1909 2.00

Cu — 2.71 426 426 —
Fe — 0.25 45 45 —
Bi 42.11 40.21 1924 i

1927 1 927 2.02Sb 0.04

(

3
)

S 16.15 17.20 5363 516 4847 .08
Oldhatatlan 0.74

100.00 100.70

Fajsúly: iy° = 6.6,‘5 Elemz: l

r

avrinecz G.

A fenti elemzést Loczko J. (3) illetve Koch S. (2) elemzési

Fig. 69. ábra. A vaski eosalit te) az ankerit ia) üregeit és hasadékait
Tölti ki. — In den Hohlráumen und Adern des Ankerites (a) kommt

dér Cosalit (e) vor,
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adataival összehasonlítva, lényegesebb eltolóit nem találunk. Az
elemzésben kimutatott réz ós vas a eosalit mellett átkán megjelen
és mikroszkopikus kicsinysóg kalkopirit (pirít?) kristályoktól

származhatik. A rézrl, minthogy stöchiometriailag telesleget jel nt,

feltételezhetjük, hogy mint cupriszulfid van feloldva az ólomszul-
íbizmutitban.

Kalkopiritet — mely a vékonycsiszolatban igen kis mennyi-
ségben elfordult — az érccsLszolatban nem sikerült találni.

A vizsgálati anyag szíves átengedéséért l)r. Zimányi Károly
nemzeti múzeumi igazgató úrnak e helyen is hálás köszönetünket
fejezzük ki.

(Kir. Magy. Pázmány Péter tudományegyetem ásvány-kzettani inté-

zetében készült dolgozat.)

# * *

Dér Cosalit von Vask (Komitat Krassó-Szörény , I
Tngarn)

kommt in cinem gelbliehen, an cinigen Stellen ueissen bzw. blvis-

rosenroten Ankerit vor. In dón Hohlraumen des dichten Ankerites
sitzen gelbliche-braunliohc Ankeri tromboeder mit gekrümiuten,
perlmutterglanzenden Flaehen. Dér Ankerit wurde analysicrt; die

Ergobn isse sind in dem ungarisehen Text mitgeteilt. Nach dér

Analyse ist er ein Normálanként. Den Ankerit und Cosalit bo-

giéi tét Calcit.

Die chalkographisehe Lntersuchung des Cosalites führte zu

llgenden Ergebnissen. Er ist leieht polierbar. Seine Ausbildung isi

faserig, stengclig und derb. Keine Spaltbarkeit. Die bleigrauen,

inetallglazenden Kristalle sind im auffallenden Lieht leuchtend

weiss. Ihre Anisotropie und Bi reflexión (Reflexionsvermögen) ist

sehr gering. Átzverlialten: mit 1:1 HNO„ conc. TL.SO^. conc. H (''1

enne. KOH und conc. NaOH positiv, mit 20% KCN negativ.

Dér Cosalit wurde aueh ehemisch anal.vsiert, die Analysen-

resultate sind im ungarisehen Text angeführt.

Dér Cosalit von Vask ist ein kontiaktpneumatolitisches Gó-

biidé.

In cinem Dünusehliffe konnten neben im Ankerit oingewaoh-

senen Cosalit einige Chalkopyrit (Pyvitf) - Kömében beobachtet

werden, dicse wurden aber im Ansehliffe niebt wieder aufgefunden.

(Aus dem Minernlegisch-petrographischen Instituf dér Pázmány Pé-

ter Universitát zu Budapest.)
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M AGAIAHASADÁSI ÉS ÉRINTKEZÉSI KÖZÉTEK
SZARVASKRL.

Írták: Szentpetét y Zsigmond és K tusitKálmán.**

ÉINKtE differentjate und endomorpme KONTAKT-
(íESTEIN El VON SZARVASK.

\on: S. v. Szentpéterjj und K. Ivmszt.
* *

Dér int siidlielien l’eile (les Biikkgehirges síeli liinziehende
Dia Ints- Gabbro-Zug ist wirklieh (iné unerschöpfliche Fundstatte
dér versehiedenen Gesteine. In den mitiirlichen Aufschliissen des
Gebirges und auch in den inimer tiefer werdenden Steinbrüchen
finden wir bei beinahe jedem Begehen neue, von liier noeli nieht
I esehriebene Gesteine.

Herr Dr. K. Emszt, Oberdireklor für Yorsuch svvesen, er-

Irente midi in neuester Zeit wieder mit dér Analyse einiger sol-

eher Gesteine, die au - meiner Sammlung vöm Jalire 1930 stammen.
Die Analysen lmbe ieh naeh den bei uns gehráuehliohen Methoden

Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1935. évi november
hó 6-i szakülésén.

* Vorgotragen in dér Faehsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

iim 6. November 1935.


