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Felsőbá.nyai tüszerü n.ntimoniton találni ritlmság gyanánt fémes szürlw, rövidoR:dopn prizmiÍka.t. mclyek et zinkenit esoportha való, eddig isrueretl(~n ehiistérczet képviselnek. E .-:en érez 5-10 
unn. hosszú, 1-2 mn1. vastag oszlopokat kéJ)f:Z, melyek fökiter· 
je<lésük szerin t erő~eu ro~tozva vannalc Sún(~ sötét.acú]szürlw a. fekctésbe, átláts.-::ttlan, fénye fómes , anyagit rid(:g és nagyon törékeny. a. törés egyeuetlen í~s fényes, ka.rcza sJ:iirké8fckete. 

A kristályok, melyBk gyttkran tarlnín 
vannak befutt.:ttvil., töb bnyu·e óssze-vissza 
vannak tördelve, 11 minek ttz okát az a.-:o
kr.t.t egészben vagy részben lnulwlú kvarez
k{:reg anylLgának kristá!yo(ló erejében }\ell 
keresnünk. mely !t t öredékeket utólagosan 
össze is ragas:t.tottn. (gy hogy ritktibalm 
lehet üde és ép krist:í.Iyok:tt talá lni. 

A mi ez ásvány krist.IÍ.lyainrtk kifejlő-

C.· 

dését illeti. fe1 kell !~mlíteni, hogy az oszlopok végei többnyire 
lcgömbölyödtek ú~ n. jól képezett tenninál-lapok a legna.gyohb ritkaságok közé tarto:t.nak. 

A hol :Lzok fejlödve vannak, ott észlelhetjük, h ogy 
makro!lomú.khól és alárendelt pyramisokból állanak ; 
(001) hiány~ik. 

dominálú 
a vi~glap 

Az erőstm rostozott prizmaövböl, kiesillogmtk a meglehetős sima harán tlapok (1 00) melyel' z sengén vízszintcsen rostozva vagy pedig rectangularisan raj;.olva vannak. 
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A h osszlapok (010) és a pri:r.mák az övt<:ngelyükkol egycn

közűen vanna]\ r ostoz.va .. 

Ha:s~Llló.s j ó, párlm;~,:'tmo:,;an a lmn\ntlappal (100). A histály· 

tani vizsgá.lat eredm ényeY-te a rhomho~ rendszt:rt, a küYotke;-.ö a la· 

kol, kal.* 
vóglupok a = 1 00 

h = 010 

prizmál\ "lll = 11 0 

ti ·-: :uo 
t == 4:10 
L= ?2:w 

domlik (J "'::: 101 
t} ::-: 10~ 

pyramisok .> = 2:~2 
·j'= -1-:34 
tj = ():14 

A tengelyrtrá ny !t köYetkezö értélwkhől : 

am 100. 110 = ·1-,V' ~ 1 ' O" 

wi 100.102 = IiG "· O' 4fi'' számítatott ki: 

a : z, : c = O·D/7 .J G : 1 : O·Sfí~l~lfí 

A töbui m érési ndatok a következük: 

v h~. , ... !.·. 

W!· 100.210 -· ~f\· 1 5 :!6·:.r 
ot 10(U:::u - :1n· ~s ;](;·15 

al 101).230 55·3~ !).)·4-:!' 

(l~' 100.:)0:l - 31i·58 ;~(j. ;)(l' 

(1(1 100.101 - 4-R c:rc. 1-t\.20 
t•rl :102.10~ - 18·56 2~1 · 1 

r r ·i 3 t. 43-1· - 52·4 ;)1·:">8 

t'O 4:14. 101 - ::W·4· :z;)·:)!) 

ra 4:14.100 - ;)3• 14 .~i :3 ·1 8 

1Jff 634.634 42·52 H·.t ,t 

·;, Hajzuuk cgyszcrúbb kristályt P.n~?kít, \'i;:sún tc.:s vetületl.ten. 
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v l•"· ral~. 

tf! ' íi :~-4-.302 - :21·::4 ~1 .:!~ 
(j(( 6:11-.100 -··- 41•84 11•.1-9 ,,,. r:.R4.1:H. - 11·~~(; 11·:!~1 

>i1" 2:1~.4-34, .= l ~ 1/ 2 Cl"l;. 18· 17 
ab 100.01 o . - noc 90° 

A fajsulyt m eghatáro:da Koezka .Jó:r.sl'f úr, tL ki is a vegyi 
szétbont:í.st est~kö ziiltE- : 

Fajsuly = ·)·.')41 t alált, az alkatrószekre pedig : 

.Kén __ _ 
Autirnon _ _ 
Ólom 
Bú1st __ _ 

R éz ... 
Vas iY.Íttk Mang} 
Oldhatla.n 

4-1· ~) 1 
2:!.07 
11 -:"1 1 
0·6~1 

()·70 

o·o4 
100· 11: 

':!:!·1 ~~ 
4-t·.t9 
2;!·8 7 
12·4;) 

100·00 

-a mih<íl az awloritra a lúivetke:.r.ö képld vezethető le : 

Ag:. Pv~ S/!6 S1 ~ vag~- Ag~S, '!PbS + :JSú1 S:1 

at~ nz áll 1. rP.Hz mittrg,vrit és ~. rész 7.ÍnkenithiH, és nem érdekte
len, h ogy ásványunk azon faj kristó.lyrendszerint ],öveti, m ely 
anyagáY!tl túli! ú! y ban va. n jel en. 

Yégro még mnlítem, hogy az andorit a lángban aslH~stfona
lou ezüstgömböt h a.gy ll::í.tra , és hogy a lombikhan hevitvo erős 
decrepit.álá,.., után folté r a ntimonfi.iHt fejles?.tésc mellott feb •tc sa
lakká olvad. Salétromsavbau oldódili kén- és antimonsaY hátra.
hagyá.slt m elle tt. 

F.zen e?.ii stérczet találjuk, mint l'll Úr emlitve volt tüszeríi 
.antimonit tánw.ságában. Ehhez mt:·g járul gömbszerü, .'3okszor har
~;zal hevon t splmlerit. 

Asványunk, mint látszik késiíbben Hpződött, mint n.z emlí
tett két ércz. lhtározottan e;r,e)mél késöhbi kép zödméuy a finom 
kristályos h ·arc í'., m cly minrl a 3 suJtidot bevonja (•s a m ely után 
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táblá.c-; (sokszoros stí.rgá.<>) baryt követke?.il<, a melyre épen úgy, l 

mint a többi fent nevezett ásványra gömbös ma.nganosiderit vált. 
ki , azokat részben vagy egészben ha.rná.s anyagával bevonva .. 

Az andorit histályait kiílönben is találni beágy:~.zvn. a. fclsö· 
bányai úgynevezett KTollérczben• finom kvarczlepellel bevonva, 
gömbös inkrnstú.lt sphalerit és kvarczkristályok társaságában. 

Érczünk közelebbi terműhelye a felsőbányai ••F ötellér'J. 




