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ÚJABB VIZSGÁLATOK HAZAI ÉRCÁSVÁNYOKON
SZTRÓKAY KÁLMÁN IMRE*

(II. -VI. tábla, 3 szövegközti ábra.)

I. Az enargit transzlációja és ikerszerkezete.

A recski ércek mikroszkópi és genetikai viszonyairól részletes tanulmány

számol be (8). Ennek keretében, az enargit mikroszkópi sajátságai kapcsán, néhány

szóban érintettük azokat a nyomokat, melyek az enargitrács transzláció-képességére

vallanak. Továbbá hangsúlyoztuk a mikroszkópi ikerszerkezet jelentkezésének fel-

tn hiányát.

A két jelenségnek, t. i. a transzlációnak és az ikerszerkezet kérdésének

további vizsgálatára az azóta begyjtött és feldolgozott anyag alkalmasabbnak

bizonyult, s így az enargit sajátságairól nyert képünk új jellegzetességekkel bvül.

a) A transzláció jelensége számos ércmintában megfigyelhet.

Fiképpen a durvábbszem, 0,5— 1 cm-es kristályokból álló árcszövet tagjain jelent-

kezik. A c-tengely irányában nyúlt, de különbözeképpen orientált kristályokon az

(110) szerinti hasadás mindenkor megjelenik és a transzláció értelmezéséhez jó

segítséget nyújt. Az egyes kristályokon belül a szerkezeti rétegek elcsúszása a

c-tengelyre, illetve a hiasadási irányra merlegesen, tehát T — (001) szerint követ-

kezett be. Ennek megfelelen a transzlációs lemezrendszer legjobban a kristály-

tani irányok diagonáliis (45°-os) állásában tanulmányozható, míg párhuzamos

helyzetben a kristályfelület teljesen homogén képet nyújt. A transzláció iránya —
az eddig ismert egyéb példák alapján — feltehetleg valamely egyszerbb, racio-

nális övtengellyel t= [100] v. [010] egyezik meg. A lemezhatárok bireflexiój a

csakis olajimmerzióban jelentkezik. Ugyanígy az anizotrop színváltozás, valamint

a lemezrendszer alkata is, olajimmerzióban kifejezbbé válik.

Az elmozdult rétegek mérete kristályonként, st egyazon kristályon belül is

változik; a hajszál-finom vonalrendszertl a 20—30 p. vastag tagokból álló lemez-

sorozatig, minden változat képviselve van. A lemezvastagság változása gyakran

fokozatos, máskor ugrásszer. A jelenség formai megnyilvánulás tekintetébl ,,nyo-

mási ikerképzdés“-nek is nevezhet. Ugyanis az eddigi tapasztalatok alapján

minden ilyen ércminta szövetének feltn sajátsága az ersen morzsolt (kataklá-

zos) jelleg. Az ércszemek körül és azok belsejében futó repedés-hálózat fleg a

hasadás irányát követi, legtöbbször a hasadás és a transzlációs sík szerinti

elválás felhasználásával lépcszetesen, zeg-zugosan alakult ki. A keletkezeit

nagyobb réseket és hézagokat utólagosan pirittel hintett kovás medd anyag
töltötte be. Hogy ez a folyamat a deformáló er mködése után zajlott le, tehát

Eladta a Magyar Földtani Társulat 1951. nov. 21-én tartott szaküiésén.
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az igénybevételt követ, nem pedig abban résztvev jelenségrl van szó, kiderül

abból, hogy a transzlációs lemezrendszer a 'közbehelyezked új anyagon túl is,

egyazon iránnyal és mérette! fut végig (II. tábla 1. és 2. kép).

Az enargit kristályokon tehát egyidejleg kétféle szöveti elváltozás: törés

és törésnélküli elmozdulás, vagyis elcsúszás (transzláció) tapasztalható. Ez az

igénybevétel szempontjából lényeges különbséget nem jelent, de annál fontosabb

kristálytani értékelés tekintetébl.

Hogy a közismerten rideg és törésre hajlamos enargitban a transzlációnak

jellegzetes megnyilatkozását is tapasztalni lehet, az részben a kedvez hmérsék-
leti viszonyokkal, a megfelel beágyazó környezettel, a behatás fokozatos ütemé-

vel magyarázható, de mindezek mellett és legfképpen kristályrácsának felépítése,

111. az igénybevétel iránya és az elcsúszásra alkalmas rácssíkok kölcsönös helyzete

nyújtott rá lehetséget.

Az enargit kristályszerkezete Pauling és Weinbaum (4) szerint igen

közeli rokonságban van a wurtzit szerkezetével. Álhatszöges rácsa van, mely a,

wurtzit-szerkezetbl úgy vezethet le, hogy a Zti atomok helyét */3 részben As és

T’(ooi)

1. Az enargit-szerkezet (100) szerinti vetülete.

Projektion dér Struklur des Enargits nach (100)

% részben Cu foglalja el. A koordináció megmarad, tehát mind a réz- mind az

arzénatomokat négy-négy kénatom veszi körül, közelítleg tetraéderes illeszke-

désben. Ugyanígy a kénatomoknak szintén tetraéderes szomszédsága van: a négy

csúcsból egyet As, hármat pedig Cu tölti be. Az AsSi -csoportok elszigetelt hely-

zetben vannak, mert kénatomjaik egy másik, ugyanilyen csoporttal sohasem
közösek.

Az enargit szerkezet a wurtzit-típustól a cella-méretben is alig tér el: a

rombos enargit rácsméretei a megkettzött ortohexagonális wurtzitcelláétól csak
2-—3%-ban különböznek. Az ugyanebbe a típusba tartozó greenockit szerkezetét

újabban Harcourt (1) hasonlította össze az enargitéval és a porfelvételekbl

nyert értékek alapján megállapítja, hogy a két szerkezet azonos, csak a cella-

méretben van némi eltérés.
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Ezek a tények a fenti, optikai úton nyert megismerés értelmezéséhez jó

segítséget nyújtanak és megfordítva: a mikroszkópi megfigyelések újabb adatokat

szolgáltatnak a kristályszerkezeti összefüggések bizonyításához. U. i. mind a

wurtzit, mind a greenockit kristályokon a (0001) szerint ers rostozottság és

egyben jó hasadás mutatkozik, ami a Zn és 5, illetleg Cd és 5 atomokkal srn
megterhelt rácssíkok egymásra következésében leli magyarázatát.

Amikor tehát a lényegében ezzel megegyez rácstípusba tartozó enargit-

szerkezet felépítését az (10j0), helyesebben az (100) szerinti vetületben ábrázol-

juk, az alábbi képet kapjuk.

A vetületi kép jól mutatja azt a Cu-As és S atomokból álló ketts, a (001)

lappal párhuzamos rácssík-sorozatot, amely egyedül alkalmas a transzláció létre-

hozására. Ezzel nemcsak a fentebb ismertetett optikai megfigyelések nyernek helyes

megokolást, hanem azok a hajolt-íves képletek is, melyek az enargitkristály nyíró-

mozgással szembeni képlékeny viselkedését tanúsítják (III. tábla 1. kép).

2. Enargitiker (001) lapjának képe eredeti (csiszolás, fényesítés nélküli) állapotban.

Nagyítás 20 X
(001) Flache eines Enargitzwillings in natiírlichem Zustand (ohne Schleifen u.

Polieren), 20 X vergrösseri

b) A fenntt-kristályos enargit alaktani feldolgozásának irodalma (9) rész-

letesen foglalkozik a gyakorta jelentkez ikerösszenövések jellemzésévei.

A megállapítások szerint a (320) ikertörvény érvényesülése mimetikus, 2- vagy
3-tagból álló, csillagformájú kialakulásokat hoz létre.

A recski ércanyag üregeiben kialakult fenntt-kristályos ikerképzdések jel-

lemz sajátsága az aránylag egyszer formakombináció, a c-tengely övének er-
teljes rostozottsága, az ikertagokon a homorú, rosszul fej lett felületek gyakorisága.

A tetz formák közül leginkább csak a (001) lap jelenik meg eléggé jól fényl

kialakulással, úgyhogy mikroszkóppal ennek felületén —- minden elkészítés nél-

kül — jól vizsgálhatók a íenntt-kristály ikerösszenövések jellegzetességei (2. kép).

Legfeltnbb az ikervarrat szabálytalansága s az els véglap szerint kissé

lapított ikertagok felületének sajátságos vonalozottsága. Ez a b-tengelv irányával

egyez, illetleg az (100) forma szerinti rostozás ebben a megvilágításban nagyon
emlékeztet a párhuzamos ikerlemezrendszer képére. Azonban csak növekedésbé'.i
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szabálytalanságról van szó, helyesebben a jól ismert (100) szerinti, hasadásszer
elválás szerkezeti megnyilvánulását jelzi és egyben igen alkalmas az ikertagok

kb. 60°-os hajlásszögének észlelésére.

A fennött kristályokon nyert tapasztalatok az újabban megismert mikrosz-

kóp! ikerszerkezet elemzéséhez jó kiegészítést nyújtanak. Az ércásványok leg-

nagyobb részén általában azt tapasztaljuk, hogy fennött kialakulásban csak ritkán,

vagy kevésbbé hajlamosak ikeralkotásra, mikroszkópos méretekben azonban gyak-

ran, st majdnem mindig ikerszerkezetet árulnak el. Az enargitot ezzel ellentétben

éppen az jellemzi és egyben az Sú-tiartalmú társától, a famatinittl az különböz-

teti meg, hogy mikroszkópban — az ikeralkotásra való hajlam ellenére — fel-

tnen ikermentes. Elvétve egy-egv alig fejlett kezdemény, kiékeld, szálkaszer,

a c-tengellye! párhuzamos lemezrészlet fellépésérl tudunk.

A recski ércanyag újabban átvizsgált mintáiban — bár csak ritkán —
olyan ikerszerkezeti képek jelentek meg, melyek módosítják az enargitról vallott

eddigi felfogást.

A közepesen finom, néhány tized mm-nyi szemcsékbl álló ércszövet vál-

tozó orientációjú kristályain fleg kétféle iker-metszet jelentkezik. A c-tengellyel

egyez, vagy vele közel párhuzamos metszeteken egy-két, egyenetlen határú iker-

lemez mutatkozik a kristályok belsejében: ez a kép némelykor a kevés lemezbl

álló földpáit ikrekre emlékeztet. De ennél fontosabb az a szemcse, melyet a metszet

a c-tcngelyre közel merlegesen talált. Ezen jellegzetes iker!emez -rend szer mutat-

kozik. A lemeztagok csak ritkán egyenletesek, lefutásuk szabálytalan, elvékonyod-

nak, vagy kiszélesednek s fonadékszeren keresztezdnek. Leginkább két, esetleg

három lemezcsoport különböztethet meg, melyek egymással 60°-hoz közeli szöget

alkotnak. Az ikerszerkezet szemcsék az ércszövetben egyenltlenül oszlanak el

és legtöbbször ugyanazon ércminta szomszédos környezete, még azonos orientáció

esetén is, teljesen homogén, ikernélküli belst árul el (III. tábla 2. és IV. tábia

1., 2. kép).

A jellegzetes ikerszerkezeiteket tartalmazó ércmintákban semmiféle átalaku-

lásnak, építdésnek vagy mechanikai igénybevételnek (nyomásnak) legcsekélyebb

jele sem látható. Tehát csakis az ércképzdéssel együtt keletkezett, az anyag ter-

mészetével összefügg kialakulásnak, azaz „növekedési" ikerképzdménynek min-
sülhet. Erre utalnak egyébként a leírt és a bemutatott ikerszöveti képek is.

Az enargit rácsszerkezetének meghatározásakor észlelt bizonytalanságok

miatt egyes kutatók állandó rácshibákra, mozaikstruktúrákra gyanakodtak. Más
kutatók (4) viszont a Laue-felvételeken kapott bizonyos reflexek eredetét „orientált"

összenövéssel behelyezked kristályrészeknek tulajdonították. Mindez arra utal,

hogy az enargitrács legkevésbbé sem felel meg az ideális egy-kristály követelmé-

nyeinek s a fentebb nyert tapasztalatok alapján feltehet, hogy mind rácsszer-

kezeti. mind mikroszkópos méretekben, az ikerkristály képzdése gyakoribb jelen-

ség, ami viszont egyes röntgeninterferenciák értékelésénél megfelel figyelmet

érdemel.

II. A seligmannit jelentsége a recski érc-együttesben.

A recski Lahócahegy érces, folyamatának elemzése során (8) rámutattunk

a seligmannit (CuPbAsSs) ércgenetikai szerepére. Az újabban megvizsgált érc-

anyagon szerzett tapasztalatok alapján ezek a megismerések részben kiegészítésre,

részben módosításra szorulnak.

A seligmannitnak az érctársulásokban való megjelenése mindenkor jelleg-

zetes
, ykiszorítási“ képletek alakjában történik. Szöveti sajátságai alapján olyan
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reakcióterméknek kell tekintenünk, mely az ércesedés során kialakult elemi társu-

lások egymásrahatásaként jött létre.

A paragenezisben betöltött szerepe, szöveti képe, optikai sajátságai nagyon

hasonlóak a bournonitéhoz, melyet már a kémiai összetétel alapján is, vele izo-

morfnak tekintettünk. Ezt ersítette meg újabban Ha rcou rt-nak (1) kristály-

szerkezeti vizsgálata. A porfelvételekbl a relatív intenzitások alapján kiválasztott

legersebb vonalakra számított rí-értékek a következk:

seli'gmannit bournonit

1 d (A) I d (A)

3 3,85 1 3,90

4 2,72
' 5 2,74

2 1,77 1 1,765

Mindkét ásvány röntgenképének közös sajátsága az is, hogy a kiemelt vona-

lakon kívül gazdagon mutatkoznak a közelítleg egyez ersség és számú gyen-

gébb interferenciák. Tehát az eddig csak éromikroszkópi, ill, optikai úton megálla-

pított rokonság ,a szerkezetvizsgálattal teljes igazolást nyert.

A két ásvány közül a bournonit a gyakoribb. Az érctársulásokban elfoglalt

helyét és jelentségét eléggé ismerjük. Gyakorta fenntten, sokszor tömegesen

jelentkezik. Keletkezhetik elsdlegesen, de szételegyedésbl, szétesésbl is. Azonban

3. Jellegzetes „kiszorítási ’’ kép a galenit + fakóérc érintkezésének szegélyövébl.

Nagyítás kb. 60 X-
„Verdrángungsbild” aus dem Reaktionssaum von dér Berührungszone des Gale-

mls -f- Fahlerzes. (Umzeichnung einer Anschliff-Photographie.) Vergrösserung 6ÖX-
fé = fakóérc, Fahlerz; ga = galenit, Bleiglanz; sf = szfalerit, Zinkblende;

sel = seligmannit, Seligmannit.

a legtöbb esetben és legelterjedtebben a galenit + fakóérc határán létrejött reakció

termékeként áll el. Megjelenésének ffeltétele a közép- vagy kis-hmérsékleten

kialakult Sú-dús elemtársulás. Eddigi ismereteink szerint azonban — ha egyéb

jelek nincsenek — sohasem jelenti új (vagy megújult), aszoendens érces folyamat-

nak az érckiválásokba való bekapcsolódását.

A * seligmannit az újabban feldolgozott ércmintákban bven és az érces

területen az eddig tapasztaltaknál nagyobb elterjedésben mutatkozik. Jelentkezése

a galenit-fakóérc határán azonban mindig következetes. Vannak érintkezési övék,
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ahol a mikroszkóp egész látóterét betölt, szinte szabadszemmel is látható meny-

nyiségben jelentkezik. Más helyen viszont, egészen azonos feltételek esetén, tel-

jesen elmarad és még nyomokban sem látható.

Kialakulási jellege az, hogy a két fére (galenit-fakóérc) érintkezésénél a

fakóérc elnyomulását jelzi, vagy azt követi s a megemésztett ga lenit szegélyén,

de mindig a fakóérccel összefüggésben jelenik meg (3. kép). A seligmannit-mezk

belsejében bségesen találunk apró, lekerekített galenit-maradványokat, alárendel-

tebben kis éles-szögletes, néha csillagalakú fakóérc-szigetecskéket, mely utóbbiak

kisebb szfalerií-gócokat zárnak magukba. Az egész seligmannitos öv mindig
ersen lukacsos. Ugyanitt a sürü üreg-halmazon kívül apró kvarcszemek, továbbá

pirit-rögöcskék is bven mutatkoznak. Mindez a részletek megfigyelését, de külö-

nösen a mikroszkópi fényképfelvételek jó áttekinthetségét sokszor rontja, st nem
egyszer a legjellemzbb képek elkészítését megakadályozza.

A seligmannit szövete teljesen xenomorf; az egyes szemcsékben a kristályos

határrajz legcsekélyebb jele sem ismerhet fel. A már közölt és a kézikönyvekben

is leírt optikai jellemzéséhez a következket kell hozzáfznünk. A seligmannit

szerkezete nem mindig és nem feltétlenül ikerlemezes. Vannak többszáz

g-os, egész látótereket betölt részletek, melyekben nemcsak a jellegzetesnek tar-

tott ikerrácsozat nem látszik, de egyetlen ikerlemez sem figyelhet meg! Általában

az apróbb szemcsékbl álló halmazok inkább hajlamosak az ikeralkotásra, mint a

nagyobb egységek (V. tábla, 1. kép). Ez utóbbiakban legfeljebb egy-két szélesebb

lemezbl álló, ferde v. derékszögben illeszked ikerképlet alakul ki, míg a kristály

belsejének nagyobb része ikeralkotás nélküli (V. tábla, 2. kép). Reflexiós szín-

hatása a szerint változik, hogy melyik szomszédjával hasonlítjuk össze, Ez a vál-

tozás különösen olajimmerzióban válik kifejezetté: galeniit mellett zöldesbarna

árnyalatú piszkosszürke; fakóérchez viszonyítva rózsás áranyalatú világosszürke;

enargit mellett tompa szürkészöld.

Az érckiválás elemtársulására jellemz s egyben a folyamat lezajlásának

módjára is rávilágít, hogy a seligmannit mellett, bár alárendelten, de a bour-
nonit is megjelenik. Ennek kifejezetten kékes árnyalatú reflexiója, gyengébb és

fakóbb színezet anizotrópiája, finom és gazdag ikerszerkezete mindenkor jól meg-

különböztethet a seligmannit vázolt sajátságaitól.

Ugyancsak ia seligmannit övezet környékén jelenik meg az eddig még
innen ismeretlen, bár az érctáreulás számára nem idegen ércásvány is: a klap-
rotit (CueBLSs), mely a reakciós szegélyrész közelében a fakóérc vagy a

famatinit ( luzoriit) belsejében, a már ismert witticheniftel együtt mutatkozik.

A klaprotlt nagyon csekély mennyiségben és 10—30 p.-nyi cseppek-foszlányok for-

májában van képviselve. Ennek ellenére elüt reflexiója, ers pleochroizmusa és

rendkívül élénk (rókavörös-teltkék) anizotrópiája, továbbá mindig egyenes kioltása

alapján a felismerése biztosnak vehet. Figyelemreméltó, hogy e bizmutércek itt

a reakciós öv közelében gyakrabban mutatkoznak, mint a tiszta, tömeges enargit

belsejében. Bizonyos, hogy gyakoriságuk szintén az elemtársulás tagjainak gya-

rapodásával, a Cu-As-ércek megjelenésével és a korábbi kiválások rovására tör-

tént térfoglalással van szoros összefüggésben.

Ha ez új eredményeket az érckeletkezés lefolyásának szempontjából össze-

gezzük, akkor megállapítható, hogy semmi okunk sincs az érces folyamatban új,

illetleg második ércoldat szerepét feltételezni. Helyette a kialakulás menete úgy

jellemezhet, hogy a kezdeti fokon ólom-cinkfémeket hozó ércesedésben a Cu-As-

tartalom felszaporodása révén, az elemi összetétel aránya mindinkább a két utóbbi

javára tolódott el. Mindez folyamatosan, lényeges megszakítás nélkül és

fleg jelentékenyebb hmérsékletváltozás nélkül hozta létre a további, Cu-As-
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ásványok együttesét. Ezen belül természetesen az újabb kiválások stabilitása bizo-

nyos felemésztéseket s ebbl ereden reakció-termékeket szült, amikor is a selig-

manniit (és bournonit) képzdési lehetségei is kialakultak és ezzel az a „kiszori-

tási“ sorozat állt el, melyet az újabb (6) ábrázolás szerint így jelölhetünk:

enargit -j- famatinit -> fakóérc - seligmannit -> galenit

Üjabban Ramdohr (6) nyomatékosan hangsúlyozza, hogy egyazon ösz-

szetételü és jellleg érctelep — megfelel feltételek esetén — a legkülönbözbb

módon létre jöhet és ez a lehetség ott is megvan, ahol jelenleg még csak egyet-

len útját ismerjük az illet paragenezis kiképzdésének.

Mindezek és egyéb, itt nem részletezett megfigyelések alapján tehát a recski

érckiválás enargitos szakaszát nem kell szükségképpen epigenetikus keletkezésnek

minsítenünk.

Azok a belskárpáti hidrotermális érckiválások is, melyekben a korább:

megállapítások szerint (2, 3, 5, 7) következetesen legalább két, egymást követ

ércesedés jelei mutatkoztak, a fenti megfontolásokból eredleg alaposabb átvizs-

gálásra és tisztázásra szorulnak. <

A kézirat lezárása után szerzett értesülés szerint a sokat vitatott luzonit-fama-

tiniit kérdés is megoldottnak tekinthet. (R. V. G a i n e s: Mineralogy and struoiure oí

the luzonite-famatinite series. Program and Abstracts of Anual Meeting of Miner. Soc.

Amer. 1951. November 8— 10.) A vizsgálat kimutatja, hogy a luzonilnak (Cu-iAsS-1 )
és

famatimitnek (CuzSbSt) álszabályos négyzetes szerkezete van. A két tag az izomoríia

alapján elegysorokat alkothat. A tércsoport I 4 2 m és a rács szfalerit-típusnak tekin-

tend. Az ismert gyakori ikerképzdés (111) szerint jön létre. A szfalerit-típusú szerkeze-

tek közül a rácsrend a stamninéval (CuzFeSnSi) azonos, ha az Fe-atomok helyét As
vagy Sb és az S/i-atomokét Cu tölti be. A testcentráilt négyzetes cellájú szerkezetet ez

a képlet érzékelteti: Cua(As,Sb) 2S».

Minthogy a vizsgálat szerint a luzonit dimorf az enargittal, megállapíthatjuk, hogy
ugyanaz a szerkezeti összefüggés áll fenn, mint a szfalerit-wurtzit esetében.

M. K. Ct porcán:

Hosbie HccjiejiOBaHHH Ha BeHrepcKHx pyflHbix Mnaepaziax

Abtop 3aHHMaJicn cneflyiouuiMH npoÖJieMaMu: 1. ycTaHOBH.i TpaucjinuuoHHbie
BB.ieHHH Haa OHapniTa.MH (Cu 3As4) KQTopbie norca öbiun Heu3BecTHbiMH. Oh oöncHfleT 3to
HB.ieHHe CXOflCTBOM CTpyKTypbl 3HaprHTa CO CTpyKTypOÜ BypUHTa. TpaHCnHUHH BO3M0>KHa
TOJibKO napannenbHO c noBepxHOCTbK) (001). 2. Ha peHTreHorpaijmuecKHX CHHAiKax 3Hap-
nrra uacTO BCTpenatoTCH aHOAiajibHbie HHTep(j)epeHUHH. Abtop ycTaHOBHJi, hto npH mh-
KpocKommecKOM paccMOTpeHHH 3HaprnTa mo>kho onpegeJiuTb rycTyio flBOímyio cctky.
3ty ceTKy Haflo HAieTb b BHgy npn oueriKe peHTreHorpa^nnecKHX chhmok. 3. Abtop
onpeaeJiHJi napareHerauecKoe MecTO cennrAiaHUTa (Cu Pb AS 3) b napareHese peucKoro
MecTopoKfleHHH. FIocneflOBaTe.TbHOCTb AinHepanoB : 3iiaprnT + jih30hht — TeTpaegpriT —
cejiurjMaHHT — rajiemiT.
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NEUE BEOBACHTUNGEN AN UNGARISCHEN ERZMINERALEN
K. I. SZTRÓKAY.

I. Translation und Zwillingsstruktur des Enargits.

Cher die mikroskopischen und genetischen Verháltnisse dér Erze von Recsk
berichtet uns eine ausfürliche Stud : e (8.). Hier wurden im Zusammenhange mit
den mikroskopischen Eigenschaften des Enargits mit einigén Wort-en Spuren
erwáhnt, die auf die Translationsfáhigkeit des Enargitgitters hinweisen. Es wurde
auch das auffallende Fehlen dér mikroskopischen Zwillingsstruktur betont.

Zr weiteren Untersuchung dieser beiden Erscheinungen, das ist dér Trans-

lation und Zwillingsstruktur, erwies sich das seither eingesammelte und bearbeitete

Matériái geeigneter, so dass nun unser Bild über die Eigenschatten des Enargits

durch neuere Charakteristika vervolikommnet werden kann.

a) Die Translation kann in zahlreichen Erztproben beobachtet werden.

Sie kommt hauptsáchlich in dér Erzstruktur von gröberen Körnern, in den Kristallen

von einer Grösse von 0,5—1 cm zr Gelrung. An den nach dér c-Achse venlánger-

ten aber verschiedenartig orientierten Kristallen tritt die Spaltung nach (110)

immer auf und bietet zr Deutung dér Translation eine gute Hilfe. Innerhalb dér

einzelnen Kristalle erfolgte das Gleiten dér Schichten immer genau senkrecht auf die

c-Achse bzw. auf die Richtung dér Spaltrissen, alsó T=(001). Dementsprechend

ist das Translationslamellensystem am besten in einer diagonalen Stellung (45°)

zu studieren, wáhrend in paralleler Stellung dér Kristall ein ganz homgenes Bild

zeigt. Es ist auf Grund bis jetzt bekannter sonstinger Beispiele anzunehmen, dass die

Richtung dér Translation wahrscheinlich mit irgend einer einfacheren, rationalen

Zonenachse t = [100] oder [010] übereinstimmt. Die Bireflexion dér Lamellengren-

zen erscheint nur bei Anwendung von Ölimmersion. Ebenso werden auch die Aniso-

tropieeffekte sowie dér Bau des Lamellensystems in Ölimmersion deutlicher.

Die Grösse dér bewegten Schichten wechseit in den einzelnen Kristallen,

ja sogar auch innerhalb desselben Kristalls. Von einem haarfeinen Lamellensystem

angefangen bis zu Lamellenserien, die aus 20—30 u dicken GMedern bestehen,

lassen sich sámtliche Übergange auffinden. Die Ánderung dér Lamellendimensionen

ist oft allmáhlich, in anderen Falién sprunghaft. Dér Form nach kann diese

Erscheinung ais „Druckverzwilligung" bezeichnet werden. Laut den bisherigen

Erfahrunigen ist namliich bei solchen Erzproben in Gefüge immer ein deu.tliches

kataklastisches Geprage zu erkennen. Das Netz dér kleinen Risse um die Erzkörner

heium sowie im Inneren derselben folgt grösstenteils dér Richtung dér Spaltbarkeit.

Es bildete sich meistens unter Benutzung dér Spaltrisse und dér Absonderungs-

flachen dér Translationsebenen treppen- und zickzackförmig, aus. Die ent-

staindenen grösseren Kiülte und Spalten wurden nachtraglich von einer

eisenkiesigquarzigen Gangart ausgefüllt. Dass dieser Vorgang sich nach dér Ein-

wirkung dér deformierenden Krafte abgespielt hat, das heisst, dass es sich hier

um eine Erscheinung handelt, die nach dér Beanspruchung eingetreten ist und nicht

gleichzeitig damit stattfand, geht auch daraus hervor, dass das Translationslamellen*

system auch über das neue Materiéi hinaus in gleicher Richtung und in gleichem
Ausmass weiterláuft. (S. Tafel II.)

An den Enargitkristallen lassen sich alsó gleichzeitig zweierlei Deformatio-

nen erkennen: Bruch und bruchlose Verformung. Vöm Gesichtspunkte dér Bean-
spruchung aus bedeutet das keinen wesentlichen Unterschied, um so wichtiger ist

es aber vöm Gesichtspunkte dér kristallographischen Auswentung.
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Die Tatsache, dass im Enargit, der wie allgemein bekannt, spröde ist und

zum Bruche neigt, das charakteristische Auftreten der Translation beobachteí

werden kann, ist teilweise mit den günstigen Temperaturverháltnissem, der ent-

sprechenden Einbettung, dér allmáhlichen Inanspruchnahme, vor Allém aber und

in erster Reihe mit dam Aufbau des Kristallgitters und der gégénse itt gén Lage der

Richtung der einwirkenden Beanspruchung und der zr Translation geeigneten

Gitterebenen erklárt werden.

Die Kristaklstruktur des Enargits ist nach der Feststellung von P a u 1 i n g
und Weinbaum (4.) m.it der des Wurtzits nahe verwandt, Sie besitzt ein pseudo-

hexagonal rombisches Gitter, das mán aus der Struktur des Wurtzits ab letten kann.

wenn mán % des Zn durch As und %ldurch Cu ersetzt. Die Koordination bleibt aber

dieselbe, so dass sowohl die Kupfer- wie auch die Arsenatome von je 4 Schwefe'.-

atomen umgeben werden, in nahezu reguláren tetradrischen Anordung. Ebenso-

haben auch die Schwefelatome eine tetraedrische Nachbarschaft: von den 4 Ecken

wird je eine voin As und drei werden von Cu besetzt. Die AsS^-Gruppen befinden

sich in einer isolierten Stellung, da ihre Schwefelatoime nie mit denen einer ande-

ren gleichen Gruppé gemeinsam sind.

Die Enargitstruktur weicht vöm Wurtzit-Typus auch in der Dimension der

Elementarzelle kaum ab: d
:

e Diemensionen der Zelle des rhombischen Enargits

unterscheiden sich von denen der verdoppeiten orthohexagonalen Wurtzitzel'.e nur

um 2—3%. Die Struktur des derseiben Typus angehörigen Greenockit wurde
neuerdings von Harcourt (1.) mit der des Enargits verglichen. Auf Grumd der

bei Pulveraufnahmen gewonnenen Werte steltte er fest, dass die beiden Strukturen

identisch sind, ein klelner Unterschied besteht nur in der Zellendimension.

Diese Tatsachen gébén zr Deutung der obigen, auf optischem Wege
gewonnenen Erkennung eine gute Hilfe und umgekehrt: die mikroskopischen Be-

obachtungen liefern neue Angaben zum Beweis der Zusammenhánge vöm struk-

turellen Gesichtspunkte aus. Nach (0001) sind sowohl die Wurtzit wie auch die

Greenockit-Kristalle stark gefasert und leicht spaltbar, was durch die Auíeinander-

folge der mit Zn und S bezw. Cd und 5 Atomén dicht belasteten Netzebenen erklart

werden kann. Wenn wir alsó den Aufbau der Enargitstruktur, die im wesentlichen

diesem Gittertypus angehört, in einer Projektion nach (1010), richtiger nach (100)

darstellen, erhalten wir das auf 38. Seite stehende Bild.

Dieses Projektionsbild * betont deutiich die aus Cu-As und 5 Atomén
bestehende doppelte, mit der (001) Flache parallelé Serie von Gitterebenen, durch

die alléin die Translation hervorgerufen werden kann. Dadurch können nicht

alléin die oben erwahnten optischen Beobachtungen richtig gedeutet werden, son-

dern auch jene bogenfönmigen Gebilde, welche ein plastisches Benehmen des

Enargitkristalls gegenüber Scheerungen beweisen (s. Tafel III. Abb. 1.).

b) Die Literatur über die Morphologie der aufgewachsenen Enargitkristalle (9.)

befasst sich ausführlich mit der Besprechung der háufig auftretenden Zwillings-
ver wachsungen. Laut diesen Feststellungen werden durch das Zwillings-

gesetz nach (320) mimetische Gebilde, die aus 2 oder 3 Gliedern bestehen und
sternenförmig sind, zustandegebracht. Di.e verhaltnismássig einfache Trach: isi

eine charakteristische Eigenschaft der Zwillingsbildungen, die an den aufgewach-
senen Kristallen in den Hohlráumen des Erzmaterials von Recsk vorkommen. Zu die-

sem Bild gehört noch das Auftreten einer deutlichen staíken Faserung der Zone der

c-Achse sowie die Háufigkeit der konkaven, schlecht entwickelten Oberflachen an

den Zwil-lingsgüedem. Von den Terminalfoirnen erscheint meistens nur die Flache

(001) mit ziemlichem Glanz, so dass mán unter dem Mikroskop an ihrer Ober-

fláche auch ohne jede vorhergehende Praparierung die charakteristischen Eigen-
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sehaften dér Zwiillinge von aufgewachsenen Kristallen genau untersuchen kann
(Abb. 2.).

Am auffallendsten ist die Unregelmassigkeit dér Zwillingsnaht und die

o : gentüm!iche Streifung de> Oberflache jener Zwillingsglieder, die nach dóm ersten
Pinakoid etwas abgep latiét sind. Diese Streifung, die dér Richtung dér b-Aehse
entspricht, bezw. nach (100) zustande gekommen ist, erinnert sehr an das Bild

eines parallelen Zwlllingslamellensystems. Es handelt sich hier aber nur um eine

Uniregelmássigkeit im Wachstum, richtiger es wird dadurch die Spaltung andeu-
tende Absonderung nach (100) angedeutet. Sie ist ausserdem aueh sehr geeignet

zr Beobachtung des etwa OOMgen Zwillings-Winkels dér Verwachsungen.

Die Beobachtungen, die mán an aufgewachsenen Kristallen gewonnen hat,

bieten eine gute Ergánzung zr Analyse dér neuerdings erkannten mikrcskopischen

Zwillingsstruktur. Unsere Erfahrungen bezgl. des grössten Te: les dér Erzminerate

belehren uns im allgemeinen darüber, dass die Erze in aufgewachsenen Makro-

Kristallen im aHigemeinen selien, oder nur wenig zr Zwiillingsbildung geneigt

sind, wahrend sie im mikroskopischen Masstabe sehr oft, ja sozusagen immer
eme Zwillings-struktur verraten. Dér Enargit wird dagegen gerade dadurch charak-

terisiert und gleichenzeitig vöm 5ö-)haltigen Famatinit unterschieden, dass er unter

dem Mikroskop — trotz dér Neigung zr Zwillingsbildung — ein auífallend zwil-

lingsloses Bild zeigt. Kaum erkennbare Spuren, eine sich auskeilende splitterförmige

Lamellenpartie parallel dér c-Achse angeordnet, das ist alles was bis jetzt im

Mikroskop über die Enargitzwillinge bekannt war.

Die neuerdings untersuchten Erzproben von Recsk ergaben — wenn auch

nur selten — solche Bilder dér Zwillingsstruktur, die unsere bisherige Auffassung

iber den Enargit verandem.

An den verschiedenartig orientierten Kristatlen des Geíüges, das aus mittel-

feinen, nur ein : ge Zehntel mm grossen Körnem bestelrt, ikönnen hauptsachlich zwei

Schnittlagen dér Zwillinge beobachtet werden. In den Schnittlagen, die parallel

mit dér c-Achse oder beinahe parallel mit ihr sind, erscheinen im Inneren dér

Kristalle nur ein bis zwei Zw i 11 ings 1ame'llen von unebener Grenze. Dieses B : Id

erinnert manchmal an die Feldspatzwillinge, die nur aus wenigen Lamelien
bestehen. Eine noch wichtigere Erscheinung bietet uns KristaMkörner, die zufállig

fasst senkrecht zu dér c-Achse angesohliffen wurden. Hier zeigt sich ein charak-

teristisches Zwilliingslamellensystem. Die Lamelien sind nur selten gleichmássig,

meistens venlaufen sie unregelmássig, keilen s :ch aus oder sie werden breiter und

verschranken sich geflechtsartig. In den meisten Fallen kann mán zwei, evtl. drei

Lamellengruppen unterscheiden, die miteinander Winkel von etwa 60° bilden. Die

i(örner von Zwillingsstrukturen sind im Erzgefüge unregelmássig verteilt und oft

sieht urnán in dér nachsten Umgebung derselben Erzprobe, auch im Fa'lle gleicher

Oiientation, em vollkommen homogenes Innere ohne Zwillingsbildung.

An Erzproben, welche diese charakteristische Zwillupgsstruktur besitzen,

ist nicht die geringste Spur einer Umbildung oder mechanischen Beanspruchung
(Druck) zu erkennen. Die Struktur muss alsó gleichzeitig mit dér Erzbildung

zustande gekommen sein, sie muss als eine mit dér Natúr des Materials zusammen-
hangende Ausbildung betrachtet, d. h. als eine Wachstumszwillingsbildung auf-

gefasst werden. Darauf weisen übrigens auch die beschriebenen und hier vor-

gefüihrten Bilder dér Zwillingsstruklur hin, (s'ehe Ta.fel III. u. IV.).
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II. Die Bedeutung des Seligmannits in dér Erzparaganese von Recsk.

Anlásslich dér Analyse dér erzbildenden Vorgange am Lahoca-Berg bei

Recsk (8.) wurde bereits auf die erzgenetische Rolle des Seligmannits, (CuPbAsSs)

himgexviesen. Auf Grund dér Erfahrungen, die wir an den seitdem untersuehten

Erzproben gewonnen habén, sind diese Erkenntnisse teilweise zu erganzen, teil-

v/eise aber zu verandern.

Das Auftreten des Seligmannits in den Erzparagenesen erfolgt immer in

den Form von charakteristischen „Verdrángungen". Dér Seügmannit muss alsó

auf Grund dér Eigenschaften seines Gefüges als ein Reaktionsprodukt betrachtet

werden, das infoige dér gegenseitigen Einwirkung elementarer Mineralgesellschaf-

ten, die im Laufe dér Vererzung sich entwickelten, zustande kommt.

Seine Rolle in dér Paragenose sowie das Bild seines Gefuges und die opti-

schen Eigenschaften sind denen des Bournonits sehr áhnlich. Die beiden Minerale

wurden auf Grund dér chemischen Zusammensetzung auch sohon früher ats isomorph

angesehen. Diese Annahime wurde neurdings auch durch die Sírukturuntersuchun-

gen von H a re o rt (1.) bestátigt. Die auf Grund dér relativen Intensitáten aus

den Pulverdiagrammen herausgewáhlten d-Werte, auf die starksten Linien berech-

net, sind fo!gén den:

Seligmannit Bournonit

I d (A) I d (A)

3 3,85 1 3,90

4 2,72 5 2,74

2 1,77 1 1,765

Eine weitere gemeiiúsame Eigenschaft im Röntgenbild dér beiden Minerale

besteht noch darin, dass ausser den hervorgehobenen Linien sich noch háufig

schwáchere Interferemzen von beinahe gleicher Intensitát und Anzahl reichlidi

zeigen. Die Verwandtschaft, die bis jetzt nur erzmikíx>skopisch bzw. optisch fest-

gestellt worden war, konnte alsó auch durch die Strukturuntersuchung vollkommen

bestátigt werden.

Von den beiden Mineralen kommt Bournonit haufiger vor. Seine Stellung

und Bedeutung in den Erzparagenesen ist ziemlich bekannt. Er erscheint oft in

Form auígewachsenen Kristallen, nicht selten aber auch massig. Er kann primár

entstehen, aber auch durch Entmischung oder Zerfall. MeistenS' kommt er aber als

ein Reaktionsprodukt an dér Grenze von Bleiglanz-Fahlerz vor. Die Haupt-

bedingung seines Auftretens ist ein an Só-reiche E lemen tassoz i a t ion
,
die síeli bei

mittlerer oder niederer Temporatur bitdete. Nach unseren bisherigen Erfahrungen

bedeutet er — sofern keine anderen Anzeiohen vorhanden sind — nie die Einschal-

!ung einer neuen (oder sich erneuernden) aszendenten Vererzungs-Phase in die Erz-

ausseheidung.

In den neuerdings bearbeiteten Erzproben zeigte sich dér Seligmannit reich-

lich und in einer grösseren Verbreitung als das bis jetzt im erzführenden Gebiet.

beobachtet werden konnte. Sein Auftreten an dér Grenze des Bleiglanzes+Fahlerzes

ist aber nicht immer konsequent. Es gibt Berührungszonen, wo er im Mikroskop

fást das ganze Sehfeld einnimmt und in einer Menge auftritt, die mán beinahe

mit freiem Auge beobachten kann.

Sein- Ausscheidungsmerkmal ist, dass er im Reaktionssaum dér beiden

Haupterze (Bleiglanz + Fahlerz) das Vordringen des Fahlerzes andeutet oder

jenem folgt und am Saume des verzehrten Bleiglanzes, immer aber im Zusammen-
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hanga mit dem Fahlerze erscheint. (s. Abb. 3.). lm Innapén dér Seligmannit-Felder

findán wir reichlich kleine abgerundete Bleiglanizreste, untergeordneter auch kiérné

scharfwinklige, manchmal sternförmige Fahlerz-Inseln, welche kleinere Zink-

blendereste umschliessen. Die ganze Zóna, die Seíigmannit enthált, ist immár
stark poros. Ausser den dichten Poren-Haufen zeigen sich hier noch kleine Quarz-

körner, ferner auch Pyritkörner reichlich. Dadurch wird oft die Mög'lichkeit dér

genauen Untersuchung erschwert, sowie auch die klare (Jbersicht dér mikro-

skopischen Aufnahmen stark beeintráchtigt. Manchmal wird sogar dadurch auch

die Herstellung dér aim meisten eharakte r i st ischen Bilder unmöglich gemacht.

Das Gefüge des Seligmannits ist vollkommen xenomorph. An den einzelnen

Körnchen kann auch nicht die geringste Andeutung kristal'liner Umrisse beobach-

tet werden. Zu dér béréi ts beschriebenen und auch in den Handbüchern erwáhnten

optischen Charakteristik kann noch folgendes hinzugefügt. werden. Dér Seíigmannit

zeigt nicht immer und nicht unbedingt eine Zwili/ngslamellierung.
Es gibt Partién von mehreren hundert a, die das ganze Sehfeid einnehmen, in

denen mán weder das ftir charakteristisch gehaltene ZwiPlimgsgitter noch eine

Zwillingsliamelle beobachten kann. lm allgeimeinen neigen die Aggregate, die aus

kleineren Körnern bestehen, mehr zr Zwillingsbildung hin, als die grösseren

Einheiten (s. Tafel V. 1.). In den letzteren bilden sioh höchstens ein bis zwei

aus breiteren Lamellen bestehende schrág oder senkrecht sich einfügende Zwil-

lingsgebilde, warend dér grössere Tei] des Kristatls im Innere ohne Verzwilligung

blieb. (s. Tafel V. 2.). Die Farbe dér Reflexión andert sich deptlich je. nach dér

Vergleichung mit verschiedenen benachbarten Mineralkörner. Diese Veránderung
kommt hauptsáchlich in Ölimmersion zr Geltung: Neben Bleiglanz ist er 6chmut-

zig-grau mit einem griinlich-braunen Stich; verglichen mit dem Fahlerz ist er

hellgrau mit einem rosa Stich; neben Enargit matt gráulich-grün.

Neben dem Seíigmannit, wenn auch untergeordnet, erscheint auch dér

Bournonit. Diese Tatsache ist charakteristisch für die Elementassoziationen

dér Erzausscheidung und erklart gleichzeitig auch die Art und Weise des ganzen

Vonganges. Die ausdrückliche blauliche Reflexionsfarbe des Bournonits v seine

schwachere und fahlere Anisotopieeffekte, ferner die feine und reichere Zwillings-

struktur lassen sich von den oben geschilderten Eigenschaften des Seligmannits

immer deutlieh unterscheiden.

In dér Nachbarschaft dér Seligmannitzone erscheint auch dér Klaprothit
(CiteBiiSs), dér von hier bis jetzt unbekannt war, aber in dér Paragenese kein

fremdes Glied darstellt. Er erscheint in dér Nahe des Realkíionssaumes im Inneren

des Fah'lerzes oder des Famatinits (Luzonits) zusammen mit den bereits bekannten

Wittichenit. Dér Klaprothit ist in einer nur sehr geringen Menge und in Form von

10—30 p., kleinen Trcpfchan und Fetzchen vorhanden. Trotzdem lásst er sich durch

seine stark abweichende Reflexión, dem sehr deutlichen Pleochro :smus und die

ausserordentlich lebhaften (fuchsrot-sattblau) Anisotropieeffekte, ferner durch seine-

immer gerade Auslöschung siícher erkennen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass

diese Wismuterze dér Náhe des Reaktidnssaumes öfters auftreten als im Inneren

des reinen massigen Enargits. Es ist gamz sicher, dass ihre Háufigkeit ebenfalls

mit dér Menge dér einzelnen Giieder dér Elementassoziation, dem Auftreten dér

Cu-As -Erze und dér Raumgewinnung zu Kosten dér írüheren Ausscheidungen im

engen Zusammenhange steht.

Wenn mán nun die Resullate dieser meueren Untersuchungen von Gesichts-

punkte des Ablaufes dér Erzausscheidung zusammenfasst, so kann festgestelit

werden, dass mán keinen Grund zr Annahme einer neuen bezw. zweiten Aszen-

s ;on von Erzlösung hat. Statt dessen kann dér Ablauf dér Erzentstehung dadurch
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charakterisiert werden, dass in dér Venerzung, die am Aníang Blei- und Zink-

erze gebracht hat, infolge dér Anreicherung des Gehaltes an Cu und As, die ele-

mentare Zusammcnsetzung sich immcr mehr zu Gunsten dér beiden letzteren ver-

seliob. All dies brachte die weitere Assoziation dér Cu-As-Erze in kontinüierlicher

Weise ohne wesentliche Unterbreehung und hauptsáchlich ohne bedeutendere Tem-

peraturveránderung zustande. Die Stabilitat dér spateren Ausscheidungen brachte

natürlich innerhatb dieses Vorganges einige Verzehrungen und damit im Zusam-

menhange das Entstehen verschiedener Reaktionsprodukte mit sich. Dadurch

entstand die Möglichkeit dér Bildung von Seligmannit (und auch von Bournonit)

und dadurch entstand auch jene „Verdrangungsserie“, die nach dér neueren For-

mulierung (6.) folgendermassen bezeichnet werden kaim:

Enargit + Famatinit -* Fahlerz -> Seligmannit -* Bleiglanz

Neuerdings betont Ram doh r (6.) ganz ausdrüoklich, dass Erzlagerstátten

von derselben Zusammensetzung und demselben Charakter — im Falle entspre-

chender Bedingungen — auf die venschiedcnste Weise zustande kommen können

und dass diese Möglichkeit auch dórt besteht, wo mán jetzt nur einen einzigen

Weg zr Ausbildung dér betreffenden Paragenese kennt!

Auí Grund dieser und anderer, hier nicht angeführten Beobachtungen muss
a'.so dér enargitische Abschnitt dér Erzausscheidung von Recsk nicht unbedingt a!s

eine epigenetische Bildung betrachtet werden.

Demgemáss müssten alsó auch jene innerkarpatischen, hidrothermalen Erz-

ausscheidungen, in denen sich nach früheren Feststellungen (2., 3., 5., 7.) kon-

sequent die Spuren von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Vererzungen gezeigt

habén, auf Grund dér oben angeführten Überlegungen nochmals gründlicher unter-

sucht und ihre Genetik geklárt werden.

Nach Abschluss des Manuskriptes ist es bekannt geworden, dass auch die viel-

umstrittene Luzonit-Famatinit-Frage als gelöst zu betrachten ist. (R. V. Gaines: Mine-
ralogy and structure of the luzonite-famatinite series. Program and Abstraets of Anual
Meeting of Miner. Soc. Amer. 1951. November 8— 10.) Die Untersuchung wies nach,
dass dér Luzonit CusAsS* und Famatinit Cu-iSbS* pseudo-kúbisch tetragonale Struktur
besitzt. Auf Grund dér Isomorphie können die Verbindungen eine Mischungsreihe bilden.

Die Raumgruppe ist J 4 2m und das Gitter ist als Zinkblende-Typus zu betrachten
Die wohlbekannte, sehr haufige Zwilliingsbildung entsteht nach (111). Von den Struk-

turen vöm Zinkblende-Typus ist das Gitter mit dem des Stannins (Cu-iFeSnSi) identisch,

in welchem das Fe durch As und das Sn durch Cu ersetzt ist. Das weist eine innenzen-
trierte tetragonale Elementarzelle auf und die Struktur wird durch folgende Formel
veranschaulicht: Cu»(As, Sb) 2Ss.

Da nach dér Untersuchung Luzonit mit Enargit dimorph ist, können wir íest-

stellen, dass hier derselbe strukturelle Zusammenhang vorhanden ist, wie im Falle des

Sphalerits und Wurtzits.
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TÁBLAMAGYARAZ%T

il. tábla.

1. Transzlációs lemezrendszer az enargitban, T == (001). A hasadás iránya -L a lemezek
síkjára; hasadásszer elválás látható a transzlációs síkkal párhuzamosan is (bal-

oldalt). Ni'kol—(-. Olajiimmerziió. Nagyítás 200X- — Trasliationsíamellemsystem ín Enar-
git. Das Gleiten dér Sdiichten erfolgte genau ± zu den Spaltrissen: T = (OOl).Nicol -+-

ölimmersion. Vergr. 200-mal.
2 Az enargit kristály belsejét finom repedéshálózat járja át, mely a transzlációval egy-

idejleg, fként az (110) sz. hasadás irányával
|

|-an jött létre. E repedéseket utólag
kvarcos medd anyag töltötte ki. Nikol-}-. Olajimmerzió. Nagyítás 200 X- — lm
Inneren des Bnargitkristalls entstand wabrend dér Beanspruohung ein Netzwerk von
klemen Rissen, die nachtráglich von einer quarzigen Gangart ausgefüllt wurden.
Nicol +. Ölimmersion. Vergr. 200-mal.

III. tábla.

1. ívesen hajolt transzlációs lemezrendszer az enargitban. Nikol +. Olajimmerzió. Na-
gyítás 400 X- —

- Durch Translation enstandenes, bogemförmiges Gebilde des Enar-
gits. Nicol +. Ölimmersion. Vergr. 400-mal.

2. Ikerstruktúra az enargitban. A fonadékszer ikerszövet lemezirányai közel 60 fokos

szögben keresztezik egymást. Nikol -f-. Olajimmerzió. Nagyítás 300 X- — Zwillings-

lamellenwerk im Enargit nach (320). Dér formaién Erscheinung nach ist wohl ein

Wachstumszwillinge vorihanden. Nicol -J-. Ölimmersion. Vergr. 300-mal.

IV. tábla.

L .Az enargitiker szövedékét egyenltlen lemeztagok alkotják. A lemezek háromféle hely-

zet szerint rendezdnek. Nikol -j-. Olajimmerzió. Nagyítás 200 X- — Die ungleichen
Lamellen des EnargitszwilHinges gruppén sich jn drei Scharen. Nicol +. Ölimmersion
Vergr. 200-mal.

2. Az enargitiker struktúrája nagyobb nagyításban. Nikol +. Olajimmerzió. Nagyítás

600X- — Die Struktur des Enargiszwillinges mit starkerer Vergrösserung. Nicol +
Ölimmersion. Vergr. 600-mail.

V tábla.

1. Aprószemcsés seligmannit-halmaz a galenit és fakóérc érintkezési övében. A szövet

xenomorf; a szemcsék belseje jellegzetesen ikerlemezes. Nikol +. Olajimmerzió. Na-
gyítás 200 X- — Seligmannit. Feinkörniges Aggregat aus dem Reaktionssaum Blei-

glanz + Fahlerz. Nicol +. Ölimmersion. Vergr. 200 X-
2. Nagyobb seligmannit-kristály; belsejében aránylag kevés ikerlemez és galenitszemcsék

(karcos felület) láthatók. A környezet fakóércbl (feketésszürke, sírna felület) áll.

Nikol +. — Olajimmerzió. Nagyítás 200X- — In gröberen Seligmannitkörner sind die

Zwillingslamellen viel seltener. Am beiden Rand des Biddes = Fahlerz (dunkelgrau).

Abgerundete Körner als Verdrangunsreste = Bleiglanz (zerkratzt). Nicol +• Öl

immersion. Vergr. 200-mal.

VI. tábla.

1. Seligmannit + galenit + fakóérc. Színszr s olajimmerzió alkalmazása miatt az

izotróp ércek itt is jól megkülönböztethetk. A néhány széles ikerlemezbl álló selig-

mannitot apró-szemcsés kalenit fogja körül; fakóérc: a seligmannit belsejében, a gale-

nitszemcsék között és a kép szélén. Nikol +. Olajimmerzió. Nagyítás 200X- — Seídg-

mannit, Bleiglanz und Fahlerz. Typisches Bild aus dér Berührungszone. Die Hellig-

keitsunterschiede dér izotropen Erzen kommen infoige dér Anwendung von Ölimmer-

sion (und Licihtfilter) heraus. Nicol +. Ölimmersion. Vergr. 200-mal.

2. Seligmannit belseje nagyobb nagyításban. A metszet közelítleg (001). Az apró üre-

geken és kerek galemitszemcséken kívül kvarc és kiálló piritrögök jellemzik a selig-

mannit képet. Nikol +. Olajimmerzió. Nagyítás 600 X- — Sellgmainmit mit starkerer

Vergrösserung. Schnittlage fást gleicht (Ó01). N'col -)-. Ölimmersion. Vergr. 600-mal


