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MINERALOGIŁ
 

. Cena jednego exemplarza: 5 ruble sróbrem.  :-  -
 



 

x "Dozwala się drukować pod tym warunkiem, aby

po wydrukowaniu nie piórwey. wydawać zaczęto,

maż będą złożone, w Komitecie Cenzury exemplarze

xiążki tey: jeden dla tegoż Komitetu, dwa dla De---

= A: partamentu Ministeryum Oświecenia, dwa exempla-

3ze dla Imperators kiey. publiczney Biblio-

> , teki, i jeden dla Imperatorskiey Akademii

nauk, Dan w Wilnie 1915, Pazdziernika 27 dnia.

Niemczewski Członek Komitetu Cenzury. i

 



POCZĄTKI
' MINERALOGII.

 

ę PODŁUG WERNERA,

UŁO ZONE

x »nLą 5

, SŁUCHACZOW AKADEMICKICH.

PRZEZ

FELIXA DRZEWIŃNSKIEGO

FILOZOFII DOKTORA , UCZĄCEGO PUBLICZNIE
' MiNERALOGII W IMPERATORSKIM WI-

LENSKIM UNIWERSYTECIE.
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PRZEMOWA.

Maiąćood dwóch lat poruczone sobię

dawanie 'Mineralogii,_ przy. bardzo lis"

cznym zbiorze ciał kopalnych w tu-

teyszym. Uniwersytecie,, gdy niezną- ż

lazłem w naszym języku żadnego

- dzieła któregobym użyć mógł za

przewodnika w wykładaniu tćy nau-

ki, ułożyłem kurs lekcyy w ręko-

„eRRE których słuchaczóm mo-

im udzielałem. Przekonany zaś do-

świadczeniem Że przepisywanie iest
*



Tv

przyczyną wielu błędów , wstrętu od

lekcyi, i opóźnienia postępku ga 0-

śmieliłem się me pismo w niewiel- ;

kićy liczbie exemplarzy drukiem o-

- głosić , zakładaiąc sobie do drugiego

; wydania doskonalić je co do. stylu i

samóy: nauki. Wszelkie zatóm grun-

| towne uwagi, którychby czytelnicy

znaiomi rzeczy i języka tey umie-

| iętności udzielić mi chcieli, zwdzię-

cznością przyymę.
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LTSTA DZYEŁ:

Z których materye tego pisma były czerpane.

1. Traitć óćlómentsire de minóralogie suivant les-
principes dó Professeur Werner , par A. k M.
Brochant, Ingónieur des mines, 2 vol: , Paris „»

An IX. et XI. ;

2. Traitć de minćralogie, per le „Cer' Haiiy publić:
par le conseil des-mines, en g vol: , Paris, igor.

3. Traitće 6lómentaire de minóralogie par Alexandre
Brongniart, 2vol: , Paris, 1307. ;

4. Manuel du minćrałogiste ou Sciagraphie du regne

- minóral par Bergman, traduite et: augmentóe de

Notes par M. Mongez -le jeune. Nouvelle óditioni
eonsidćrabliement augmentće par J. C. De Lamó»

therie, 2 vol:, Paris, 1792. ,

5. Manuel d'histoire naturelle de J, Fr: Blameu-
bach Professeur 4 | Universitć de Gotingue, tra*.
duit de |” Allemand par Soulange Artaud, z vol:
Metz , 1903: :

| 6. Catalogue methodique et raisonnć de la colle-
* etion des fossiles de Melle Ejóonore de Raab, par

Mr de Born, 2. vol: Vienne, 1790. :

7. Onomastieon du Systóme d” Otyctognosie, par le
Professeur Gotthelf Fischer, Moscou, I8IŁ.

_8. Mineralogische Tabellen "von Dietrich Ludwig:

z: - Gustau Karsten, zweite Auflage, Berlin, 1808.

RSA.
A

«

g. IlepBbia OocHozaHia Mnuuepaaoriu MAM
ecmecmBeHHoi Mnemopiu KCKOIAEMBIXŁ
mba», BŁ qByxb Kuuraxb, cosniekia

 Bacuaba CeBeprnua, Bb Caskńinemep-
6yprb, 1798. ARAB

" +o. Onnucanie 3aB030Bb H0qb RDĄOMCMROM%
” Examepnuóypckaro ropuaro nasaabcintą.
COCNIOABINKXŁ, MBaaomŁ [epmaBomb ,.

BŁ Examepunóyprb, 1808. >
a
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 AVvałamartwe czyli Życiem nieobdarzone
skiadaiące mafsę kali ziemikiey zaymuią trzeci :
oddział istot pr-zyrodzonych: uwagi nad niemi
ftanowią część hiftoryi naturalney zwaną Mine-
ralogiią , albo nauką o ciałach kopalnych— Ta-
kowe iftoty nieulegaią sile organiczney, i iedne
z drugich fię nie rodzą; alę są fkntkiem dzia-
łań inney siły dążącey tylko do utrzymania
w związku cząltek materyi odwiecznie ftworzo-

_mey. Chociaż albowiem kryształy w. foremnych
"swych kształtach nasładnią niby symmetryczną

> budowęiftotorganicznych, iednak zależą one,
równie jak-imassy Kezkształtne , od 'attrakcyi
"mkładaiącey porządnie iedne przy drugich, i wią-
żącey Z sobą naydrobnieysze ich cząliki, które

_ że są we wszyftkichniemal ciałach foremne,zdą+
„sgje fię to żadney. nieulegać wątpliwości.

Ciała kopalne.nazwilkami kamieni, minera-
łow,głazow, fkał, gór, ziemi, kruszców,. i t. d.
są ożnatzanę ; przedmiotem zaśmineralogii jeft
poznawanie ich gatunkow,dochodzenie każdego
z nich własności , pierwiafkow , przyrodzenia,

>  4fkutkow,a razem ftosowanie tych wiadomości

 

  
   

 

do ogólnych pożytkow. Ztąd poftrzegamy wiel-
tey nauki rozległość,irozmaite z niey ko=

egoWerner podzielił mineralogiią na
' albo części, „podług. tyluż „głów-pieć odd:

ględów pod jakiemi nważane bydźR nieyszych +RmoBez"cała "PORĄ toANY:1.na OnykteGDOEJĘ (a)
  
 

©Wyraz ten jest utidercwii z„dosc w razów2. grckich ktos
Naci PRMne, I = pozuąni = żeś   

  



 

która podaie sposoby ich poznawania i roz-
różniania jednych ad drugich po znakach i wła-
snościach iakie tylko w nich mogą bydź doftrze-
Żone. 2. Mineralogiią chemiczną,maiącą za cel
dochodzić pierwiafików z iakich fkładaią fię mi-
nerały. 5. Geognozyą (b), która uważa ciała ko-
palne w wielkich massach, uczy poznawać tych.
mass gatunki, i kształty: położeń w swoich sie-
dlifkach, formuie domyfiy o sposobie ich ftwo-
rzenia, i O dawności ich względney, to jeft w po-

równaniu jednych z drugiemi wniofki tworzy.
4. Mineralogiią Geograficzną, opisuiącą ciała
kopalne każdegokraiuw szczególności, oraz na-
turęgruntuipołożenie fizyczne rozmaitych krain.
5. Mineralogiią ekonomiczną , która ukazniepo-
Żytki z ciał kopalnych w bandlu, rolnictwie,bu-

 downictwie, sztukach pięknych, rzemiofłach, i rę-
 kodziełach — Z tychOryktognozya ii Geognozya, :
fkładaiące-naukę poznawania ciał kopalnych, ifłu-

_ żące za zasadę innym oddziałom tey umieiętno-
ści > będą przedmiotem naszych uwag.

|  Oryktognozya dzieli fię na dwie części », pier-
/wsza zawiera w sobie: I. naukę wyrazow używa-
nych na oznaczenie każdego minerału; w niey
są opisane wszyftkieznaki i własności , jakie też

| ciała zmyfłom naszymobiawiaią; II.naukę ukła-
dania wpewny porządek licznego zbioruciałmi-
neralnych. W drugiey części oryktegnozyi mine-
rały_ 2 PION: alboo(e) je

   © Wyraz złożony z geos ziemia i gnosis Sotimik. PY
(© Pate albo niezłożone ciało kopalne mcże fię fkładaći fełeda fię

lieie z kilku pierwiafików, które będąc z sobą ombinowanepo
a massę iednorodną tego ciała. Minerał zaśzłożony iest ten

którego massa fhłada fię z cząfłek kilku Ek Pórtesh
mechanicznie z sobą Pe. 4

 



 

se Ó | a

kiemi są kamienie, 2.kruszce,i £d.» podług
porządku w syftemacie wfkazanego opisnią fię
wyrazami, których znaczenie ścisle zofłało juź
-okreslonćm w terminologii czyli nance wyrazów:

„Geognozya, albonauka e wielkich massach
Ciał kopalnych, opisuie.niemal samezłożone iftoty
z poiedynczychkamieni ,które pospolicie fkałami
-albo głazami zowiemy , zbiórtakowych fkał fta-

„. nowigóry ,a te.połączone z sobą fermuiąpasma,
 Jłańcuchy, albogrzbiety gór. — Ale fkład tako-
- wych fkał dwoiako ma fię uważać: 1. w małych i
_'cząfikach, gdy fkała złożona ieft zdrobnych ziarn
kilku poiedynczych kamieni z sobą. pomieszanych,
d od takiegofkładu zależą po większey części ga-
tunki ikał, o których niżey mówić będziemy; 2.
fkład w wielkich massach,kiedy wielkie massy
różnych gatunkow ikał, bądź poiedynczyck, bądź
w małych cząftkach złożonych, są nawzaiem po-
przekładane; kształty w iakich fkały takowe je-
dne na drugich leżą , lub iedne w drugich są za-
warte, maią swe nazwifka, które tu. POBRAĆ,
ar

- Naypospolitszykształtpołożenia kat wwiel-
kich massach złożonych ukazuią nam warity; te
amiewaią rozmaitą grubość.  Warfty bardzo grube,
rozległe ,i fłużące za- podftawę innym, zowią fię
pokładami; Tak warfty iakoi pokłady albo leżą.
"na płaszczyznie poziomey, albo też, co fię nay- -
częściey zdarza, ukośnie do poziomu, a równo
łegle do powierzchni spadzifitości gór bywają na-

„ ehylone. Pomiędzy warftami różnych fkał na-
przemian ułożonemi, iedne są główne, które pra-
wie całe góry ftanowią, drugie w niewielkich

— massachi raiko zawarte są w pićrwszych:
> oftatnie jeżeli ftatecznie fię ukaznią, XW. R:

|ŚwRw warftachgłównych tychże Sar.
Ba



 

mych gatunkówfkał zoftały poftrzeżone, zowią
fię warftami podległemi. Gdy zaś bardzo rzadko

są znaydowane, nazywaią fię warfłami obcemi,

albo przypadkowóm. R j
- > Drugą poftać położenia fkał ftanowią żyły.

Są to długie massy kamienne lub kruszcowe, nay-

ściey złożone, przecinaiące znacznie nawet
głęboko warfty fkał innego gatunku , w których.
są zawarte. Wernerw teoryi swoiey dowiódł,
iż żyły są dawnemirospadlinami fkał, które w

późnieyszych wiekach zofłały massą kamieni lub

kruszcow napełnioneŻ— Zyły miewaią rozmaitą
długość, a do'niey zawsze ftosowne dwa inne
rozmiary. 'Te np. które są głębokie na jeden,
dwa, labtrzy sążnie, rościągaią fię w długości
od połowy aż do całey mili. Płaszczyzna zwićrz-

' chu przecinaiąca żyłę przez. śrzodek w całey iey
długości nie zawsze proftopadłą jeft do poziomu,
ale niekiedy bywa pochyloną, nigdy jednak to

| iey nachylenie od pionu daley nad 45 ftopni nie-
 edchodzi.— Częftokroć żyły w części śrzedniey
są próżne , a Ściany ich wydrążeń naieżone by- ©
 waią mnóftwem ftćrczących kryształów kamien-
nych lub kruszcowych. Massy mineralne ftano-
wiące żyły zawsze prawie odmienney są natury,

i daleko poźnieysze niżwarfty gór w których

one leżą. Niekiedy dwie żyły schodząfięzsobą

w jednę , albo też iedna drugą przecina; w ofta-

tnim przypadku Żyła przecinaiąca późnieyszą za-

pewna bydź musi od przeciętey. Nieraz także

/ widzieć fię daie w fkałach mnóftwo drobnych

Żyłek razem zebranych, którefie łączą, krzyżnią,
i rozmaicie wikłaią z sobą, takie zbioryŻył zo-
wią fię u górników niemieckich Stockwerk. (d)

 

4) Ksztalty położeń fkał mniey pospolite którenie tak często zda.) y pospolite które sto zdan.
R)Dan ga b= JIRA zaiRZ mŻÓE 2 Sa łe.

 baszonefną TazaEĘS teri że.WRóna Wj >
wgliMojałyzlataona noajobo"CE FS7
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|Werneruważając położenie fkał jednych
na drugich , przytomność w nich zabytków iftót
organicznych, i zupełny ich w niektórych fka-
łach niedoftatek , oraz kształty w iakich drobne
cząftki fkładaiące mafsy kamieni są między sobą
połączone , i moc .ich spoienia w mafsach ,
wniófł, że te fkały nie wszyftkie razem natura
uformowała; zżtąd naznaczył cztćry epoki ich

' powfłania , a wszyfikie głazy i góry fkładaią-
ce ziemię od tychże epok na pięć klafs roz-
dzielił; z tych: pićrwsza zamyka w sobie fkały
pierwiafitkowe, tak nazwane dla tego, że są ze.
wszyftkich naydawnieysze, i nigdy w sobie Ża-
dnych fkamieniałości (e) ifiót zwierzęcych ani
roślinnych nie zawieraią; zkąd wnofiemy, że
'w czafie formowania fię tych fkał żadne iefte-
ftwa organiczne ieszcze nie były fiworzone. Po-

 kłady ich zawsze fłużą za podftawę iunym fka-
łóm poźnieyszym , na których nigdy zwierzchu
nie leżą; a gdzie tylko wysokie ftanowią góry,

- tam ich podftawa naygłębiey uważana zawsze
ieft. fkałą pierwiaftkową. Z tych poftrzeżeń
 

rzaią fię w naturze opisaneprzezWernera.są: Sztoki leżące, massy
fkał głębokie czyli bardzo grube, niemaiące znaczney długości i
szerokości, mniey więcey podobne, do ofirokręgow tępych, wierz+
ełołkami na dół wywróconych, Śztoki fłoiące, massy mineralne

© lub kruszcowe z pofiaci do klinów podobne , Putzenwerki, lochy
w. fkałach wapiennych wypełnione kruszcamt i rudami, it. d.

(e) Skamieniałością( Petrifcatio > nazywa fię każde ciało organi-
czne, któreprzypadkiem zofławszy głęboko wewnętrznościach zie-
mi zagrzebane, co do własności swoich całkowitey lub. cząftko-
wey uległo odmianie ; nmicże więc iego mafsa bydź przeiftoczona
w kamień, albo też w znaczney części tylko zepsuła, iw propor- -
ceyi p'erwiafików zmieniona przez działanie wody. Pierwszym

* gatunkiempetrifikacyy iefi drzewo fkamieniałe w rogcwiec i opal,
+ muszle zamienione w krzemień, kwarc, kamień wap'enny; drugim
© zaś są węgle kopalne, kości spróchniałe fłonia mammuta,i innych
źwierząt. fsących, które niegdys przodkowie nasi mieli za kości
olbrzymie.

= = Ś

  



 

   

 

|. wnofiśómy,Że góry epok poźnieysżych same
|, tylko blifkie powierzchni kuli ziemfkiey formu-

| dą warlły, i że tey śrzodek ieft .całkiem z mas-
sy granitu iako nayftarszey pierwiaftkowey fka-
ły utworzony. — Wszyftkie góry w tey klas-

'fie pomieszezone są osadami chemicznemi z ro-
-/. ftworu dofkonałego mafsy kamienney w wo-
/ „dzie .(f); przeto fkładaią fię z ziarn kryftali-

|. .cznych, które tćm wieksze i bardziey do pofta-
| ci foremney bywaią zbliżone , im fkały są da-

+. wniey uformowane. -Klafsa ta liczna ieftwga-
(,, -  dunki, między któremi są znacznieysze: granit,

oba: dupek mikowy,i gliniany,marmur biały, ser-
A  pentyn,i inne, które opiszemy na swoićm miey-

30807 as i
,. Druga klafsaa mieści w -sobie fkały prze-

_ .chodowe, ztąd nazwane, że są pośrzednieco de
|, czasuftworzeniamiedzy pierwiaftkowemi a war-
|. ftowemi, i leżą iakbyna przechodzie od ie-

dnychdo drugich; te uformowały fię z zepsu-
' dych, fkraszonych , i rofiartych na piasek fkał
> pierwiaftkowych,których cząfiki nie były do-
 fkonale rospuszczone w płynie; przeto ich mas-

 

 

-f) W naszych czasach: syfiema geologów, którzy fłworzenie —
©" wszyftvich fkał bez wyiątku działaniu ognia przypisywali, zup-łnie
- zdalefie bydż obalonem , wszyscy iednomyślnie zgadzają -fię na
o, że iedne z nich uformowały fie z wody, czyli droga wilgo-
tną, drugie z'ś drogą suchą, Czyli przez ogień. Ale iedni po-

/ czątek naywiększey liczhy ciał kopalnych wodzie przypisują, ma-
ła ich tylko ilość dzialaniu ognia przyznaiąc; drudzy przeciwnie,
wszyftkie prawie fkały za produkta wólkanów., a niektóie tylko
z nich za osady wodne uważają. Stąd więc utworzyły fię opiniie

: , Neptu nistów i Wólkanistów, z których każdey obroń-
c (> cy zbierali psfirzeżenią, i wyciągali z nich na swoią fironę do-
EP | wody. Nayfławnieysze są w tym względzie uczone spory o Ba-

. zalęle, który dątąd iedni maią za.osad wodny,a drudzy za ła-
> wę wólkaniczaą W ogólności niemieccy geologowie zblizaią fie
33 do opinii pierwszych , a francuzcy do drugich. ć

W

  



  

 ») ; RF

sy będąc po: więksrej cześci osadami:miecha-
|,  nicznemi, z ziarn kryfialicznych nie są złożone.
o.Skały tey klafsy rościągaiąc fie bezśrzednie na

pokładach fkał.pierwiafikowych, zwićrzchupo-
kryte są warftowemi górami, a w mafsie za-

-wieraią.fkamieniałości źwierząt morfkich nay-
_ miedofkonalszych w swey organizacyi , iako te:

>. koralów, ammonitów,belemnitów , nautylów
2ŻR6 szkarłatników, iinnych muszli,których gatunki

* naczney części iuż fię teraz Żywe nieznay-
'cifki ; iętna: roślin wodnych.

'pomięszanychsąNPORARDOAPO"
ym fkał.przechodowych gatunkiem. PSR

ć w. trzeciey klafsie umieszczone sąfkały
= wahałnazwane od swoiegopołożenia; po- -
wftałyonew: czafie daleko poźnieyszym od .
kał dwóch klafs. pierwszych, ale ieszcze od na-

poki oddałonym, i podobno epokę nawet
worzenia człowieka poprzedzaiącym (g). War-

ftyich uformowane z materyi pozofłałey po
psuciu-- „niektórych fkał pierwiafikowych «i

przechodowych, zawieraią w sobie bardzo wiele
/_ fkamieniałości. zwierzęcych i roślinnych, osobli-
_ wie muszli morfkich, z których powieła miey-
" seach kamień wapienny zdaie fię bydź całkiem

; natworzony. Drzewo fkamieniałe, węgle kopał-

me, i kości zwierzątfsących, w tęch doprćro
| fkałach są: odkrywane. Sól:<kóckenna , oprócz
i gór.-warftowych, w żadnych innych nie była

jeszcze znaleziona; źrzodła fłone w nich tylko
swóy. poczte Bat Pospolitsze tych fkał 8a-

WA

W
-(g) To mniemsnie na tem.nsywięceypolega, że dotąd nigdzie
| deszcze fkamieniałych koiaj ludzkich niecdksyto.
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ź aćsą: aaa bazalt, gips włóknifty,
© alabafter, i t. d.

„Do czwartey „klafsy należą fkały napływo-
ektóre: naypoźniey były utworzone, i teraz
ciągłepomnażaią fię w miarę tego , iak fkały
trzech klafs poprzedzaiących: przez działanie po-

(wietrza i wilgoci ulegaią zniszczeniu. 'Te leżą ©
| zawsze na samey powierzchni ziemi, i nigdy

żadną fkałą dawnieyszą nie są przywalone.
iż Zas, fię, że naywiększa cześć powierzchni fta- ©

„łego Teda - i den morfkich, niemi ieft pokryta.
Gatunki fkał napływowych są: glina, piasek,
ziemia nrarglowa, i całaiłośćziemi. ftanowią-

odzayne pola, łąki, dzikiewę zarofia że
  

 

- lasami, i wodą zalana.
Piąta, nakoniec, kata zawiera. w sobię

- dkały wólkaniczne,io -ieft: mafsy SE
(2wólkanów, iprodnkta -pożarów ziemnych,

które przeż ogień całkowitey lub cząłtkowey
© w fkładzie swoim uległy odmianie. Ponieważ ©
 wólkanyi pożaryziemne sąfkutkiem palenia fię

|. węgli. kopałnych , przeto fenomena wólkaniczne| s
| nigdy fię niemogą okazać w ji Rarcaych A
od warfiowych. E

Wypadałoby” tn-z. porządku opayićińć ka:
żdy w szczególności gatunek fkały wszy ftkich

„klas dopićro wyliczonych.: ale że: te"pó więke
sszey części są złożone, wprzódy więc należy |
poznaćkamienie poiedyńcze w ikład ich wcho-
dzące; itoieft przedmiotem oryktognozyi, 8 :
którey,wykłada PYREPER



 

€ZĘŚĆ PIERWSZA.

1 OCHARAKTERACH MINERAŁOW.

c" są gatunki charakterów czyli własności
zno.ych dotąd w ciałach kopalnych, to ieft:

a. Charaktery zewnętrzne, są to pewne
znaki i własności, które w. minerałach poftrze-
gamy za pomocą samych zmyfłów, bez zepsucia
spoienia ich mafsy, i nieużywaiąc chemicznych
ani fizycznych doświadczeń. 'Takiemi' znakami
są: kolor, odłam, poftać zewnętrzna osobliwie
foremna, przezroczyftość, i t.d. . '. ES
', . 2. Charaktery wewnętrzne albo (chemiczne,
Które wynikają ze fkładu minerałów, albo z ia-
kieykolwiek ich własności. chemiczney ; uczómy
fię ichz doświadczeń i prób chemicznych. Sku- _ ©

| tki działania kwasów na ciała kopalne; łatwość >
lub trudność ich rospuszczania fię w ogniu, RR

* ..  £td.fłanowiąchemiczne charaktery. minerałów.RARE 6 fizyczne, zależąceod fizy<
hwł , np. magnetyzmu , i elektry-

/ . czney fiły, iakiemy niektóre ciałakopalneod

 

     

  
A matury. są. obdarzone. ARR > 5

| 14,14. Charaktery empiryczne;są te które "nę
__biorąze szczególneyjakiey okoliczności w mińe-
-_ alepofirzeżoney; takiemi'są: np. charakter geo-

geońyczny, czyli przytominość innych minerałówRa a BORA
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mwyczaynie i fłatecznie towarzyszących temu,

- który chcemy poznać, albo też znaiomość fkał,

w których leży ; charakter geograficzny, czyli

wiadomość kraiu, który ieft oyczyzną danego

do oznaczenia minerału, i t. d. (hy |

(7 tych wszyftkich: charakterów naydogo-.

dnieysze są zewnętrzne; gdyż 1. nayprędzey i

mayłatwiey daią fię poftrzegać w minerałach;

2. że dla oznaczenia ciała kopalnego podłag wła-

sności zewnętrznych nie potrzeba psuć spoienia

jego mafsy: 3. że te charaktery daią dokładne

wyobrażenie powierzchownego kształtu minera-

łu, tak, iż nawet niewidząc go nigdy, z samego

tylko opisania własności zewnętrznych łatwo so-

bie obraz iego w myśli wyftawić można. :

0 CHARAKTERACH ZEWNĘTRZNYCH,

W sności zewnętrznych znanych dotąd we

wszyftkich ciałach kopalnych 19 liczemy, które:
są: 1 Kolor, 2 Pofłać zewnętrzna, 3 Blafk,

4 Odłam, 5 Części oddzielne, 6 Przezroczyftość,

7 Rysa, 8 Farbowanie, g Twardość, 10 Ciągłość,
31 Moc spoienia, 12 Giętkość, 13 fLgnienie do

ięzyka, 14 Dźwięk, 15 Tłuitość w dotknięciu, ę

16 Chłód , 17 Ciężkość, 18 Zapach, 19 Smak.

Ponieważ ciała kopalne od mocy spoienia czą=

 

«h) Nazywaią fię dla. tego empirycznemi, że fłużąc do poznawania
' minerałów z okoliczności przypadkowych, same przez fię żadnych
własnościwciałach kopałnych niewyreżaią; i że za pomocą nich

nayczęściey oznaczaią i rozróżniaią minerały ci, którzy empiry=
cznie i tylko z praktyki umieją poznawać kamienie, kruszce , luk
węgle kopalne, Koę



=
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tek dzielą fię na fłałe, mączafłte, i płynne;
przeto charaktery fłużące wszyiłkim trzem ich
„gatunkóm nazywaią fię powszechnómi, i tych
"mamy 7, tio ielt: kołor, moc spoienia, tłu-
ftość w dotknięcin, chłód , ciężkość, zapach,
smak; inme zaś wszyftkie zowią fię charaktera-
„mi szczególnemi minerałów ftałych.

1: KOLOR.

Każde kopalne ciało we względzie koloru
swego może do uwagi wyftawić naftępne oko-
liczności: a) gatunek koloru, b) iego natężenie,
c) kolory naleciałe, d) grę kolorów, e) kolory
mienione, f) zmianę kolorów, g) kolory mię-

ke R yei

a) Gatunek koloru.

__ Głównych kołorów mineralnych ieft8: bias

"ły, szary, czarny, błękitny, zielony, Żółty, czer-

wony,i brunatny.—- Każdy z nich może mieć
/ rozmaite ftopnie natężenia Światła, różne mię-
szaniny w Żywości farby; ten który iefł nay- ©

 wyraźnieyszy i nayczyftszy zowie fię charakte-
'ryftycznym, inne zaś rozmaicie ftopniowane są,

| potchodnemi od pierwszych. Kolory pochodne
|. takimidąporządkiem,że początkowe nafiępniąc:

IE. iedne podrugich corazbardziey zbliżają fię do
z. charakteryftycznego (i), a po nim idące nabywa-

|. dą coraz więcey własności nafiępnego koloru. |
głównego. Wszyfikie zaś tak pochodne, iakoi.

 

 

>. (G5W Białym charakteryftyczny śnieżny leży na zątku, bo. 8
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 charakteryftyczne farby oznaczaią fię przez d-

dawanie do nazwifka głównych kolorów, inne-

go wyrazu, którym nazywa fię kolor drugi

| z głównym z mięszany, albo też iaka dobrze

znaioma iftota, do którey minerał z farby ieft

podobny.— Podług tych prawideł mamy kolo--

ry główne ze wszyftkiemi swoiemi odmianami.

w naftępnym porządku rozłożone. = s

' aszy Biały, a ten ieft:

Śnieżny , charakteryftyczny; np. w kamieniw

PD wapiennym ziarnifto-blaszkowym.

z Czerwonawy, W iakim bywa: spat. brunatny „

>. „eeP»eldzpat, Pt. d-* >

Zółtawy:np. litomarga ftwardła, bursztyn. biały.

 Srebrzyfty: np. srebro, i bizmut rodzimy..

|... Szarawy: kwarc, kamieńwapienny zdarnifty.

Zielony:tąlk, azbef. amiant, i t. Og

Mleczny: opał, kwarc mleczny, czasem. chalce-

Qynowy: iak w kobalcie błyszczącym , antymo=

-_ nie rodzimym, iinnych. metalląch.

aż kę śą agi Szary.

6 Ołowiany: iak w ołowiu, molybdenie, i t. d. ,
Błękitnawy: w marglu ftwardłym, łupku glinia=

nym, czasem w. chalcedonie, i t. d. zh

Perłowy:np.w srćbrze rogowćm, iaspifie por
(5 .cellanowym, i t. d. ALA RA

Dymowy: wkrzemieniu, rogowcu,it.d. —_—.
- Zielonawy: w prehnicie, i odmianach iaspisu.
' Zółtawy: w iakim bywa. mika, chalcedon,. żelaza

Stalowy: manganez szary, miedź szara„ żelazo,

  



 

Popielidy.AwŚRepku Śliuianym,
AR kamieniu: śmierdzącym, i t. d..

3c Grona

_ Szarawy: np. marmur, i t. d. i
Zelazny: np. żelazo IkGNECTEZNE, sróbro szklifte

kruche.
Brunatnawy: wolfram.
_Axamitny, charakteryftyczny.
.Sadzowy: miedź czarna w kształcie sadzy, ii sró-

.bro takieyże poftaci. -
Smołowy: obfidian „ węgiel. kopalny smołćwy,

szerl czarny..
Kruczy, w zielonywpadający , iak na piórach

kruczych; taki. ieftw hornblendziepospoli-
: tey.
Błękitnawy: w kamieniu  probierczym , Robale

czarnym... - i

4ty Biętiewy

-ndygo: szafir, ruda Żelazna, błękitna.
Bławatny,. charakteryftyczny: cyanit.
Lazurowy: w kamieniu lazurowym, i iedzł

-błękitney..
-_ Fioletowy: np. ametyft, fluspat.

Lewandowy: litomarga błękitna iaspis poreela-
SA RÓW" 8
Smaltow 'y: miedź "błękitna. e
Niebiefki: feldspat labradorfki, i zbity,

  

a8ty Zielony.

Gryszpanowy: zieleń miedziana.
| Seledynowy: beryl, fluspat, ziemia kadae

Ro”'charakteryftyczny; szmaragd, ma-
"= oląthity t. d: 3

RYkwarę Praż,3nefrit,asbeft, promieniec.

   



RWE"

- Jabtkowy: chrygopFax, prehnit.
| Mrawiafty:uran błyszczak,małachit, olóć Zie-

lony.
Czarźniasięś ©chloryt, mika, serpentyn, heliotrop.

, Szparagowy: kamień szparagowy.
Czyżowy, albo piftacyowy: iak na piórach u
©, czyża, np. epidot..

_ Q©liwkowy: ruda ołowiu, kamień.OMzie+
(©. mia suknowalfka.

ać > Qliwny: eliwin, serpentyn popek, ołów »:

 

lony.

kj ooo BAJ OG KAY:

Siarczyfty: fiarka rodzima, berylszerlowy.
-Mofiężny: piryt miedziany.
_ Słomiany: trypla, ochra bizmutu.
_Spiżowy, albo bronzowy: pirit żelazny. =

_ Wofkowy: ołówżółty, opał. wofkowy,bursztyn,
Miodowy: fluspat, kamień miodowy.
€ytrynowy, charakteryftyczny: np. realgar żółty,

(0 cezyli auripignentum, i ochra uranu.
/ Złocifty: złoto rodzime.
Rdzawy: np. galman, ruda żelazna torfowa.'
Winny: topaz safki, spat wapienny, fiuspat.
Izabellowy: żelazo spatyczne, po: z karyn-

tyi, kobalt ziemifty żółty.
Pomarańczowy lub oranżowy: iak bursztyn, cza-

sem krwawnik, i czerwony ołów na pro-
szek utarty. i >

+

7my Czerwony.

 Zorzowy: ołów czerwony, realgar czerwony.
Hyacyntowy: hyacynt, granat szlachetny.
Ceglafty: iaspispospolity, smołowiec, glina.
Szkarłatny: cynober iasno-czerwony. *
Krwifty: krwawnik, granat cżefki albo PYToP. -

Pd
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Miedziany: miedź rodzima, nikieł.

Karminowy, charakteryftyczny: rubin spinel.

Różowy: kwarc różowy, manganez czerwony.

Cielifty albomięsny: feldspat , litomarga , spat

: ciężki. *

Koszenillowy: rubin szafir czerwony, cynober

, ciemno-czerwony. SAR

*Karmazynowy: granat szlachetny orżentalny, ko-
> bałt czerwony ziemifty.

Kwiatu brzofkwini: kobałt czerwony promie-

ORMO. RÓ 4 :

Wiśniowy: antymon czerwony, Żelazo (czerwone

© lśniące, czasem i zbite. Ak:

Brunatnawy: iaspis pospolity, Żelazoj gliniafte ,

kamień gliniany.  , i

Smy Brunatny.

Czerwony: blenda brunatna, krnszec cyny po-

__ spolity. b
Goździkowy: axinit, żelazo brunatne.

| Kasztanowy albo włosowy, charakteryftyczny;
| cyna kornwalfka. 5 AZ a

Zółtawy: iaspis, blenda brunatna, Żelazo glinia-
2 : fe.

'Tombakowy: mika, piryt magnetyczny. ke
-  Drzewiafty: węgiel kopalny drzewo smolifte. -

' Wątrobowy:iaspis, kobalt ziemifty brunatny.
Czarniawy: smoła kopalna, i węgiel czarny ko-

palny.

Bouob ) Natę żenie koloru.

ś - Natężenie, albo geftość kolorów, ma cztóry zna-
(>. cznieysze ftopnie, które oznaczaią fię wy-

razami : : aż RE

 



 

| Ciemny. Zywy;albo wysoki. Jasny, albo światły.
OB OZ a zę

|, c)Kolory naleciałe..

Ciała kopalne miewaią czasem. na powićrz-

_chni swoiey kolory odmienne od koloru ich massy;.

-takowe farby powierzchowne zowią fię nalecia-

demi;kórdjchodzą albo stąd żebardzo drobne

_cząftki obcemineralne pokryły powierzchniąciała

kopalnego, ałbo też z roikładu cząftekminerała

przy jego powierzchni leżących, od wilgoci, po-

wietrza, wyziewow siarczanych, i tym podo-

 

  

  

    

  

  

  

 

  
  

    

  

 

  

 bny rz _ zewnętrznych.
"M naleciałych uważać należy:

a. Czas ich utworzenia. 2. Gatunki.
_ ©o doczasii: kołory naleciałe są: rodzime, je-

| żeli zmaydęwałyfięw minerale przed jego wy-
- dobyciemze fkały; nierodzime,jeżeli fię utwe=

| mzyły późniey,tojeft gdy iuż minerał zziemi był

-dobyty, i nawolućm powietrzu zoftawiony.
|... /£o dogatunkow:dzielą fię naleciałe kolory
| ma poiedyncze albo profte; i złożone albo pstre,
-, gdy kilkarazemkolorow żmięszanych widzieć fię
 daie-— Odmiany pftrych kołórow są maftępu-
SOB 5 07 płezh PB W
Ogona pawiego: np. wŻelaziebłyszczącem zwy-

-'spy Elby. RZE Raz A
_ "Tęczowekolory: w węglu kopalnym łupkowym

7. 1 błyszczącym. a =

Podgardła gołębiego: jakw miedzi .pftrey, a cza-
- sem iw pirycie miedzianym. —_.

2 "£

Stalihartowaney, złożony z błękitnego iżółtego,
>. ale nietak wyraźny i żywy iak poprzedza--

|" idące; bywa on w żelazie błyszczącóm , piry-

( cie żelaznym, i miedzianym,i t. d. >: -:
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dj) Gra kołorow (k)--
Własuość rofkładania promieni światła na

Kolory tęczowe, iaką obdarzone są od natury
wszyftkie prawie ciała kopalne przezroczyfte,na=
zywa fie grą kolorów. Tę własność poftrzegamy

"wyftawuiąc minerał napromienie światła , ikła-
dąc.go w linii profiey między ciałemświecącóm
iokiem naszćm.- Gra. kolorów jeftfkutkiem zła-
mania promieni światła przechodzących przez
ciała przezroczyfte. Minerały ukazuiące naywy- SZ

* raźniey ten charakter są: dyament, tepaz, be-
ryl, kryształ górny, i innych bardzo wiele ka-
mieni przezroczyftych osobliwie po wyszlifo=
KANIU. s — 5 : NR CH

e) Kolory mieniene.

a -

z

"Ten charakter tóćm fię tylkoróżni od pa-
przedzaiącego , iż kołory tęczowe, które poftrze-
gamy w minerałach na promienie światła wyfta-
wionych , formuiąfię przez odbicie tychże 'pro- *

" mieni światła, od powierzchni minerałów nies.
przezroczyftych, albo nawet od wewnętrzney czę-

,Ści mas$yw minerałach przezroczyftych. Przeta.
chcąc poftrzegać tę własność w jakićm ciele, kła=

" dziemy. jego płaszczyznę ukośnie do promieni a
światła,oko zaś z drmgiey ftrony nie w proftey |
liniiumieszczamy, tak,ażeby ramiona kąta,jedne
od ciała świecącego, drugie od oka, schedziły fię.
z sobą w jego wierzchołku, napłasźczyznie ciała.
obserwowanego; kąt ten ogranicza fię promie- -
niem światła wpadaiącym, i odbitym. Odmienia-.
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iąa- położeniepłaszczyzny ciała względem światła,

kolory albonikną, i znowu fię ukazują w pew--

- nym kierunki, albo: też. zamieniają. fię jedne: na

a | drugie:, np:: czerwony. przechodzi w. zielony ,ten

| w: błękitny,i. t. d.. Nadto, mienione kolory: po— |

|| kazmią fię ra powićrzchni, albowewnątrz:wmaśsie

- _ minerału;przeto: nazywamy ie zewnętrznemi czyli:

( powierzchownemi,. iak wfeldspacie labradorffim,.

| kornblendzie labradorfkiey, fkamieniałości: luma=

| chella: zwaney;: albo; wewnętrznemi; iak: w. opalw

| szlachetnym,ifeldspacie: Adularia.—-Do' kolorów

mienionych należy. i ta ieszcze- własność. niektó--

rych Kamieni, że- na:światło:wyftawione:uKazu-=-

ją w pewnóm mieyscu swey massy: białą: plamę ,,

' Któraza zmianą: położenia minerałiu względem.

światła posuwa fie'i przenosi z iednego mieysca:

| na: drugie, w kierunku: obrótu: minerału:. Ten:

charakter: naywidocznieyszy ieft. w. chryzoberylu;

ikocićm.oku. ; !

 

*. . f) Zmiana kolorów:
'-_ _Niektóre- ciała kopalne; długo» przebywaiąc:
w:powietrzu:Kolor: swóy w całey. massie nainny

zmieniaią, czasem: nabywaią:nowych farh, albo. (

(- _ geż zupełnie ie tracą; taka: własność w minera-

| | łach. zowie fię zmianą ichkolorów: © sie

g) Kolory mięsza ne.
| €zęfto bardzo. ciała kopalne: miewaią kilka
razem. kolorów. takwewnątrz;iako i na powierz-
chni swoiey. massy,któresą rozmaiciez sobą zmię--

szane;.i w. różne: kształty. ułożone. Takowe mię-

«szaniny farb: w. minerałach. bywaiąnaftępuiący ch.
poftaci:: © e R 2

"W. kropkach:iak bieliotrop; czasem:i agat..

W. plamach:: marmur;, łupek. gliniany, i t. d..



w poftaci :obłoków: dhałódóa,Papi |»it. d.

Zary,

 Ikopalńych bywa czworaka:a) pospolita, b) na-
- śślądownicza., e) foremna , 4d) organiczna.

"Wpłomieniach: jaspis, marmur, i t. -d.
W pregachalbo wRęgowych poftaciach, np:RR
A witęgowiec.  .
"W poftaci oczek, i obwodów okrągławopodłaż-

<nych, lub kątowatych, współśrzodkówych , i
równoległychdofiebie,czasem podobnych do

(|, planówfortec: np.agat , jaspis egiptfki:
wpoftaci dendrytów, <czyli małychkrzaczków, i

"drzewek:np. chałcedon,-jaspis, marmur. |
SONE.poftaci rozwalin:„marmurfloxencki,jjaspis
egiptfki.

Wżyłkach: dekiik marniry, i wieleinnych
kamieni. "

- = POSTA G-ZEWNĘTRZNk.

| Kształt obiętości albo po ać zewnętrzna ciał

a) Postać zewnętrzna pospolita.
Nazywamy . pospolitą zewnętrzną _„poftacią

ztałt nieforemny minerału,w którym niema
| maymnieyszego podobieńftwa-a Żadney iftotyna-

wetsymmetryczney , czyto naturałney, 'czyutwo-
zh kzoaey klasztukę. Naopisanie takich poftaci

nych wyrażeń: minerał Pay   
Wmasie! jeżeli jego. ilość jetmięli .
Rozsiany albo, wkrapiany w innym minerale,

cząftkami: znaczney wielkości, małemi, lub
j adrobiremi. e

(W kawałkach_okrągławych dż, kątowatycłe
| m kątami oftremi, albo tępemi. +:zk (i

>+

MWw ziarnach: są toHa minerałów maoieyszeod.

  



bano —

orzecha łalkówego, wielkość ich wzgledna
©. oznacza fię wyrazami: ziarna bardzo wiel-

kie, wielkie , małe,drobne. Co do kształtu
obiętości, ziarna bywaią: kątowate, okrągła-

aj oe, spłaszczone, aco do położenia: oddzieł-
PORZ oś ge „1: przyrośłe.

ż, Wblaszkach: grubych, lub cienkich.
W warfitewkach naleciałych: grubych, cienkich>

" bardzo cienkich.

3)Postać zewnętrzna maślatownicz:.

Foftaci nasladownicze są to kształty dosyć
foremne, albo przynaymniey symmetryczne, które

„ fię daiąpoftrzegać w ciałach kopalnych; oznacza” —
ią fię oneprzez nazwiika iftot, do których mniey
łub więceyzweyrzenia są podobne. Kształty na-

| śladownicze dzielą fię: na podłużne,okrągłe, pła-
 fkie, wydrążone, i powikłane. :
” ( w pofłaci zębów. ZGnh=— Vrobe

| w pofłaci drotów. 7% rod-——-
w pofłaci włosów. <<—
siatkowaty. ,
dendrytyczny albo drzewkowy:/7%4—
w poftaci koralu gałężiky:dZOBAA
naciekowy../fem=m; 3
walcowaty. =o
 rurkowy: ©
krzaczyfty.
maczugowaty, z jednego końeń© m.
ae zgrubiały. tj
> _ dofkonale,. =
kulify = Róg 2:

sdkog | Foe —
migdałowey olski both
gronoweypoftaci, Mlelox 428
Mhaka ae
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> Kształty okre:
głe są te;
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( meawałyj. | © (5.
( stopiono-lany kształt płafko-wy- SĘ
( pukłyz.fałdowaną powierzchnią. Gć=A Ke, płace Z Srgdówza a ż sko ot

gładki,lub.zpowićrzchniązwier-
ściadlifią, zobzffmoimnalany.

w blaszkach albo liściach, UHOŁ2b0: med...
grzebieniafty, gdy blaszki leżą

jedne na drugich powysuwa-

(
| GA

Kształty (

(i _ ne, końce ich formuią kształt

za:

ż płalkie:

ftopni u wschodów , ałbo cza-
sem ząbkow ugrzebienia. 22.

komorkowaty: o komórkachze
ścianami płafkiemi lub krzywe-
mi, to jeft wklęfiemi albo wy-
pukłemi , i z wycilkami.Wyci-
fki zawsze pochodzą od kry-
ształów mineralnych w massie

„ciałakopalnego osadzonych, któ-
,re albo fię zepsuły dla jakich
, _ przyczyn zewnętrznych, albo też
z massy wypadły, i zoftawiły.
tylko na niey piętna czyki slady
swey bytności. Kształty więc
 wycifków są pospolicie takież
same: jakiebyły w kryształach ;
"aw szczególnościwyciiki bywa- '

ą: sześcierme ;**"'firofłupowe, »
coniczne,tablicowe „, walcowa RE

a: Ę'te,'r kuhfte. ' © BR s |
—a 6 podziurawiónyzeeć 0 0 8

Kształt powikłany: sękowo haczyfy, gdzie 3%mąssa pełna niewięłkich wydrążeń, cała zdaie fię
_ bydźz sękow i hakow złożona, w takim kształ TR
 £ie znayduiję fię żęlazo rodzime sybirfkie.

ź

„
o

(
z
a
d

228 Ź
= ę R KE

| - drążonesąte:

p
a
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zau 0) Rastać foremna.
|... 7. Nauka okształtachforemnych czyli kryszżta-

'łach mineralnych zawićra fię w 4rech artykułach
/_ naltępniących: 1ód -Różnica kryształów ze'wzglę-

/./_ du na sposob ich ftworzenia. ere-Gatunek fore-
mney poftaci. ście Położenie jednychkryształów

|względem drugich. 4te Wielkość kryształów.
kiżĆ : A Go do piórws z eg'a.

  

|... śKryfztały dzieląfię na prawdziwe albówia-
/.. sściwe, i na fałszywe, uiewłaściwe, 'czyli .pseude

_ kryształy,— Właściwew tych tylko minerałach
daiąfięwidzieć, którychcząftki odebrały *z na-

| tury własność układaniafię, przy dogodnych oko-
|... iczneściach w bryłki -foremine czyli geometryczne.

|. /[ekryształy zawsze są w -swoiey massie pełne,
/'/ powierzchnią maią gładką,i mniey więcey bły-
||| szezącą.— Kryształy fałszywe są poftaci foremne -
| - jakby wyciśnione 'alboodlane w formach zofta-

A, / -wionych -od prawdziwych kryształów, które
,...... wprzód były wteyże samey massie kamienney /
RIESZA osadzone, a potćm Z, miey wypadły albo też zó-

/ ftały zepsute i zniszczone, «od powietrza, wił-
/.  goci, i innych przyczyn zewnętrznych. Takowe
_ kryształy daią fię widzieć mie tylko w minera-

łach mogących z natury sweiey przyymować fo-
_ remne kształty, ale i w tych ciałach kepalnyck,
/które dobrowolnie same nigdy fię niekryftallizwią,
jak np: rogowiec,krzemień, chalcedon, jaspis, i t. A.

— Kryształy fałszywe nayczęściey są niedofkonałe,
/.. wewnątrz próżne , powierzchniąmaią niegładką,
. chropawą, i blafku pozbawiona,

   
   

  

| Gw do dru giego. a Ź

Każdy kryształ ożnącza fię przez ściany, kra-
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_ wedzie, kąty bryłówe albo-rogi. Sciany ikrawędzie
/ kryształu albo są boczne, albo końcowe (1).. Po-
fiaci kryftaliczne dzielą fię na pierwotne albo
profie, i pochodne. Kształtów pierwotnych. je

-"siedm: 1. dwnudzieftościan tróykątny. icosaedrum.
_ 2; dwunaftościanpięciokątny. dodecacdrum, 3: sze-
ścian: hexaćdrum v.cubus..4.graniaftofiupprisma.
5. oftrofiup; pyramis,. 6.tablica. tabula, 7.soczew-
Ka, lens. jw a
. . Graniaftofinpy; oftrofłupy, i'tablice; miewa=-
iąpo3, 4, 6,8,9, idalekowięcey ścian bocznych,
od: których: liczby. zowią fię: tróyścienne; czworo- :
ścienne ,.szcścioboczne,.i t. d. Ściany. tych brył nie AAA
są zawsze: między: sobą równe;. ale bywaią; albo
dwie przeciwne: (sobie równe).większe lub mniey-

_ sze- od wszyftkich: innych,. albo: też większe,
 mmnieyszemi maprzemian leżą:. Oprócz'tego; ścia- -
my kryształów. bywaią:płafkie, wklęfłe, i: wy-
pukłe ; te-ich krzywizny. są odcinkami: kuf, albo --

_ walców. przeciętyci przez: płaszczyzny: równoległe
do osi,. stąd: pićrwsze zowiąfięścianami kuliftem, ,

—_ drugie: walcowemi.. | KZ URO a
..... Kąty bryłowe: w jednym: Krysztale nie są

zawsze: sobie równe, kryształy więc mogą bydź
albo równokątne,. albo różnokatne: W. kryszta-
łachróżnokątnych zawsze fię znaydnie- parzyfta

' liczba kątów. bryłowych. równych symmetrycznie
sobie: odpowiadai A wyiąwszy: wićrzchołek
piramidy,. który: jefi tylko:sam jeden. —— Czasem
oftrofłup-czyli. piramida bywa podwóyna, to jeft
złożona: z: dwóch: pojedynczych. tak połączonych

=
 

|| | (0 W'tablicach te ścianyci krawędzie uważalą fię za boczne, które
w graniastosłupach są końcowemi, i wzaiema'e, każda więc tablica
ma tylko dwie ściany boczne, przeciwne sobie, i daleko większe
„ed. innych... ; e"

  



 

 

Jo owyżoy: .
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6h ŚdGR, Że maiąpodftawę spólną, a W tey bryle
|są dwa równe sobie wierzchołki z przeciwnych

ć /ftrón leżące. Wierzchołek piramidy bywa oftry'
' dub tępy,im ten jeft oftrzeyszy tóm piramida ma
większą wysokość, i przeciwnie , założywszy że fię

_ podstawa nieodmienia.. Graniastosłupy czworo-
. ścienne maią za podstawę prostokąt lub równole-

/_ głobok, pićrwsze zowią fię prostokątne,albo ( jez
' żeliich podstawa jest znacznie podłużna) płafkie;
drugie zaś ukośne. WW graniastosłupach prosto«
 kątnych krawędzie boczne są profte, w ukośnych
dwie przećiwne sobie oftre, a dwie drugie tepe.
Każdy nawetgraniaftofłnpoilukolwiek ścianach
bocznych,maiący dwie przeciwne krawędzie bo--

/ czne oftre ainne tepe lub wzaiemnie , i dwie
ściany przeciwne szersze, albo weższe od innych,

 mkośnym nazywasry. Soczewki bywaią okrągłe,
 płafkie, albo też zgięte,tojeft wśrzednicy jakby

' złamane, i maiące dwa rogi w przeciwną ftron
- wychylone, tak iż z kształtu są do siodła podo-
'' pne, dla czego je soczewkami siodłowemi nazy=

_ wać będziemy; i proftokątne o cztórech rogach
| > tępych, nazwilkiem soczewek rogatych oznaczone.

/_ Kryształy w swoiey massie mogą bydź: peł-
ne, (itakie są naypospolitsze ), po końcach wy-
drążone, albo też zupełnie wewnątrz próźne, —- -
dwa oftatnie prźypadki zdarzaią fię tyłko w:
kryształach fałszywych o których ' mówiliśmy

2 Kryształy pochodne formuią fię > pierwo-
inych (m) przez trzy nailępne w nich zache-
 "dzące odmiany: © maż >

2;

0 (m> Nikt tu zapewna nie będzie sądził żęby w saihey rzeczy pe=
/_ ftaci kryfątliczne z czasem zamieniały fię iedne na drugie, ta-
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"a.Ścięcie. 2. Sklinowanie. 3. Zaoftrzenie. .
,, Scięcie formnie na mieyscu krawędzi

albo rogu poftaci pierwotney iedną płaszczyznę,
«czyli nową ścianę. Płaszczyzny ścięcia bywaią
mnieysze lub większe od ścian bryły pierwotney;
dla oznaczenia ich wielkości mówiemy, że kry-
ształ po rogach lub krawędziach ieft ścięty:
ftabo, lekko, mocno.— Położenie ścięcia iefi:
prolte ,.gdy płaszczyzna iego ieft równie nachy-
dona do wszystkich ścian sobie przyległych for--
my krystaliczney pierwiastkowey; ukośne, gdy
taż płaszczyzna ze ścianami przyłegłemi przeci-
na fię w krawędziach nierównych. zaa

Sklinowanie iest ścięciem podwóynćm,
szyli ze dwóch strón, krawędzi, rogu, albo
ścian końcowych kryształu, przez dwie płaszczy-
zny schodzące fię z sobą w kształcie klina.

" Wielkość fklinowania rozmaita bywa w kry-
ształach,i oznacza. fię naftępnemi wyrazami:
Kryształ iest fklinowany, po rogach, krawe-
 dziach, lub końcach: mocno, fłabo, bardzo fła-
bo. Ściany fklinowania mogą leżćć, czyli bydź
osadzone, na ścianach, lub na krawędziach
postaci pierwotney. Kąt fklinowania ałbo o-
strze klina bywa: ostre, tepe, czyli rozwarte,- -
proste, i przerwane; kąt fklinowania przerwa”

r

kie mniemaniebardzo byłoby fałszywe. Kryształy od początku aż
do zniszczenia swego bytu ciągle maią też same kształty w ia-
kich raz utworzyło ie przytodzenie, ale my uważaiąc podobień-
fiwo bryłek foremnych zawilszych do . proftych, przypiszczamy,
de nstura wsamóm ich ftwarzaniu miała wzgłąd na te odmiany,
3 używamy tego sposobu;tłómaczenia fię chcąc przywieść wszyfł-
kie pofłaci foremne w minerałach do iak naymnieyszey liczby ga+
%unków, a to dla łatwieyszego ich zrozumienia, dokładnieyszego
episywania, i wsparcia maszey pamięci w ich oznaczaniu,

E
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ny, jest to klin na klinie osadzony, czyli Że;

na ścianach fklinowania pićrwszego leżą ściany

nowych fklinowań, schodzące fię z sobą pod

kątami bardzo rozwartemi (n); od liczby par

takowych ścianek fkkinowanie bierze swe na-

zwifko, tak mówi fię: fklinowanie poiedyńcze,

_podwóyne, potróyne,it. d; albo ostrze klina

całe, raz przerwane, dwa „razy, trzy, i t. d-

Zaostrzenie ieft to ścięcie, przynay-

mniey ze trzech ftrón, rogów lub końców kry-

A ształu; może więc zaoftrzenie mieć 5, 4, 6, 8,

it. d. ścian, które albo są foremne, albo nie-

foremne, i leżąna ścianach bocznych, albo na

krawędziach poftaci pierwotney. Czasem bywa

zaoftrzenie podwóyne, czyli na pićrwszćm za-

oftrzeniu powtórne osadzone. Gatunki zaoftrzeń

są: bardzo oftre, oftre, tępe, bardzo tępe;

m. mówiemy przeto, że kryształ ieft mocno lub

| fłabo zaofirzony. Nadto, zaoftrzenie zwyczaynie

kończy fię w iednym punkcie, lecz gdy ma

więcey niż trzy płaszczyzny, może fię czasem

kończyć i w liniią ; fklinowanie zaś, iakeśmy

wyżey mówili, zawsze fię kończyć powinno

w liniią. — PTA

Każda z tych trzech odmian ciągłe po-

większaiąc fię w kryształach, może iedne pofta-

«i foremne zamieniać na drugie ; i tak:

Przeż Ścięci/łn A

-, Przykład 1. Sześcian przez Ścięcie ro-

gów przechodzi do ośmióścianu tróykątnego ,

czyli piramidy  czworościenney podwóyney „

 

(©) Im więcey rszy krysztsłbędzie fklinowany, tóm ofirza iego
klinów są bardziey fiępione.

 



© wspólney podftawie , w tenczas, kiedyściany
sześcianu zupełnie zginą, punkta śrzodkowe tych
ścian ftaią fię rogami „piramidy, a na mieyscach
kątów bryłowych sześcianu formuią fie ściany
piramidy. Lecz „gdy ieszcze Ściany sześcianu
niezginą zupełnie, w tedy bryła ogranicza fię
sześcią płaszczyznami czworokątnemi, i ośmią.
tróykątnemi., który kryształ cztćrnaftościenny ,
-( Cubooctaćdrum ), nazywamy.

Przykład 2. W oftrofłupie tróyścien-
nym poiedyńczym, gdy będą wszyfikie rogi
$cięte, tak, iż każde dwie ściany ścięcia zniydą
fię z sobą w iednym punkcie, uformuie fię ftąd
piramida czworościenna podwóyna o wspólney-
podftawie, czyli ośmiościan trbykątny pen
drum ).

- Przykład 5. Ośmiościan tróykątny, przez
ścięcie wsżyftkich krawędzi, tak, Żeby ściany ie-
go zupełnie zginęły, przechodzi do dwunaftościa-

"nu romboidalnego, czyli ograniczonego kwadra-
tami ukośnemi, łub równoległobokami, który
inaczey nazywa fię dwunaftościanem granato-
wym, ftąd, że nayczęściey granat bywa w taki
Kształt kryftalizowany; ieft to graniaftofinp

sześcioboczny z obu końcow zaoftrzony' trzema
„ścianami osadzonemi na krawędziach bocznych

naprzemian. — W tęż samą bryłkę zamienia
fięi sześcian gdybędzie po wszyftkich krawę-
dziach takścięty żeŚciany iego"a znikną.

oPmxax sElinowaniw

Przykład 4. Graniaftoftup czworościen-
ny gdy będzie po końcach fklinowany, tak, że-

| byŚciany fklinowania były na krawędziach bo-
cznych przeciwnych sobie osadzóne , i żeby.ka-

E2
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magi

żde dwie ściany fklinowania, do przeciwnych
„końców graniafiofiupa należące, schodziły fię
z sobą w iednym punkcie, zamieni fię w oftro-
fiupczworościenny podwóyny, czyli ośmiościan
tróykątny, o którym powiedzieliśmy wyżey.

Przeż zaostrzenie.

Przykład 5. Tenże graniaftoftup czwoz
rościenny, zaoftrzony po obu końcach cztórema

 Ścianami na krawędziach bocznych osadzonemi,
gdy każde dwie ściany zaoftrzeń iego dwóch
końcow przeciwnych zniydą fię z sobą w ie-
dnym punkcie, zamienia fię w dwunastościan
granatowy. ;

Jeftieszcze bardzo wiele innych przypad-
ków, w których kształty kryftaliczne, przez trzy
odmiany wyżey opisane przechodząc, zamieniaią
fię z iednych na drugie; i „o tych powićmy
w dalszym ciągu nauki. i zo.

Co do trzeciego:

Położeniem kryształów nazywaią fię kształ-
ty, w iakich bryłki foremne ciał kopalnych ie-
dne z drugiemi są połączone, i sposoby ich
znaydowania fię w fkałach. 3

Kryształy bywaią albo oddzielne, albo gro-
madnie osadzone. —

Oddzielne kryształy iedne są zupełnie wol-
nei odosobnione, drugie z łatwością daiąfię
ze fkały wyymować (o), lub jedne od drugich
odłączać.

 

(0) Mafsa minerału, albo fkała maiąca w sobie kryształy zawarte,
nazywa fię ich macicą , oznaczamy nawet tem nazwifkiem fka-
łę w kcórey cząfiki iakiego minerału chociaż nieforemne bywaią
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Kryształ wrofły, ieft iednym końcem osa-
dzony w macicy; przyrofły, który ścianą. boczną
łączy fię z macicą. | ć
- Kryształy gromadnie osadzone, czyli z so-
bą zrofłe, dzielą fię: na gromady foremne, albo
regularne; gromady nieforemne poiedyńcze, albo
profie; i gromady nieforemne złożone. ż
-.  Nazwifkiem gromad foremnych, Werner o-
znaczakryształy (p) po parze lub więcey zro-
file z sobą ścianami bocznemi; para takowych
„kryształów zowie fię bliźniętami; ieżeli zaś
trzy iednakie kryształy, symmetrycznie, to ieft
odpowiadaiącemi ścianami są z sobą zrofłe, taka
gromada nazywa fię bliźniętami troiftemi.
- - Gromady nieforemne profte, są to zbiory
kryształów zrofłych z sobą w iednym kierunku,
to ieft: albo iedne na drugich ścianami końco-
wemi, albo iedne przy drugich ścianami bo-
eznemi, albo też iedne z drugiemi na krzyż są
przerofie; który krzyż ieft profty, iak w ka-
mieniu krzyżowym, albo ukośny, iak w ftan-
rolicie, i feldspacie pospolitym. sa

Gromady  nieforemne złożone, są zbiory
kryształów zrofłych z sobą w rozmaitych kie-
runkach, i bez porządku; te mićwaią różne po-
ftaci naśladownicze, od których biorą swoie na-

 zwiłka, np. kryształy ułożone: w wiązki, snopki,
" pręty, rzędami, w kształt guzowaty, kulifty,
migdałowy, w piramidy, roże, kształty nacie-
kowe, i t. d.

 

osadzone: tak, np. azbeft znaydnie fię w macicy serpentynu, opal .
szlachetny w macicy. porfiru glinianego , złoto W macicy kwarco= |
wey, ist di 5 ;

©) Posgolicie graniaftofłupy. Ł tablice,
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u Qogdo czwartego.

- Wielkość kryształów dwoiaka fię| oznacza:
a absolutna czyli bezwzględna , 2 wielkość

względna, w którey uważa fię ftosunek między
rozmiarami kryształu. |

_ Wielkość bezwzględna, oznacza miarę kry-
ształu co do samey tylko iego długości , albo
raczey co do naywiększegorozmiaru, bez. ża- ;
 dnego względu na inne; przeto nazywa fię:
Kryształ nadzwyczaynie wielki: kiedy iefi dłu-

gi na łokieć, i więcey. *
Bania wielki: „którego długość ieft między
— łokciem, a 4 łokcia.

Wielki: gdy długość iego zawiera fię między
gz łokcia, 1 2 calami.

Paodamey wielkości, ałbo zmierny, od 2 «cali
/>. do: 5 cala długi.
Mały, od 5 do 5 cala. /
Bardzo mały, od 5 cala, aż dopóki wyraźnie

kształt iego 0 GE i oznaczyć fię daie.

Drobny, albo nadzwyczaynie mały, którego po-
ftaci bez pomocy szkła Poma >
rospoznać niemożna. ;

_Wiełkość względna, w którey porownywa-
my między sobą wszyłłkie rozmiary kryształu,

"1 oznaczamy wypadaiące z takowego fłosunku
rozmaite ich kształty; z tych szczególnieysze
śą: kryształ krótki lub długi, szćroki i wązki,
gruby i cienki, igi ty, włoiy, szydłowaty, ku-
lifty, czworogranny, it.d

ad) Postać organiczna.
wełny tu ifioty organiczne ikamioniać

łe, to ieft w kamień lub inne ciała kopalne
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zamienione.—— Każda fkamieniałóść w orykto-
gnozyi należy do tego rodzaiu i gatunku mi-

nerału, w iaki organiczne iefieftwo przeilioczo-
nezoftało; tak np.mafsa kamienia wapienne-

go, chałcedonu , lub krzemienia, ukazuiąca na

sobie ślady organicznego fkładu iakiey ifioty

* zwierzęcey, należy do rodzaiu wapiennego, łub

krzemiennego; drzewo fkamieniałe i -fgjtoęg

kruszcem lub rudą, podług natury i ilośći czą-

fiek swey mafsy, mieści fię w klafsie kamieni,
lub metallów. — Skamieniałości z innych da-

'_ leko 'ważnieyszych względów należądo. geo-

 gnozyi. Ź ż -

Powierzchnia zewnętrzna.

Do poiłaci zewnętrzney ciał kopalnych należy
i zewnętrzna ich powićrzchnia , która mo-
że bydź: = u

a Nierówna, to iefł: maiąca na sobie.

małe wypukłości i wklefłości nieforemne. ©

s Ziarnista, kiedy te iey nierówności są

okrągławe. BA

5 Pokryta drobnemi kryształkami,
które na niey iedneprzy drugich. leżą.

4% Chropawa, gdy iey mierówności są 0-

fire, dla których czuiemy szorftkość, kie-

. . dy po niey ręką posuwamy.

5 Łuszczkawa, maiąca na sobie małe,

płafkie, okrągławe nierówności, nakształt
łuszczek gęlto rozrzucone. j

6 Gładka, gdy niema na sobie żadnych
nierówności.

'Narzynana, kiedy na niey małe rysy

wklęfte lub wypukłe, równol:głe, rościągaią

fię w lini pwoftey; może zaś bydź narzy-
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nana: poiedyśczo , podwóynie, lab potrój=
nie.

W koyistakach powićrzchnia ieft poiedyńczo
narzynana: albo podłużnie, czyli rówolegle do
krawędzi bocznych, albo poprzecznie, to ief
równolegle do krawędzi końcowych, albo też
równolegle do przekątnych w ścianach” kry-
ształu.
>. W powićrzchni pódwdynie i lub potróynie
narzynaney, takowe rysy w dwóch albo trzech
różnych kierunkach idące krzyżnią fię , czyli ie-
dne z drugićmi nawzaiem fię przecinaią, i tym
sposobem formuią kształty,albozmeata albo
SR

z SZA Bi =

Blafkiem minerału nazywamy światło od=
bite od iego powićrzchni. Jeżeli światło od-

 <biia fię od powićrzchni zewnętrzney ciała ko-
palnego, tedy ieft blafkiem zewnętrznym; kie-
dy zaś będzie odbite od powićrzchni świeżo
ukazniąceyfię przy złamaniu lub rozbiciu mi-

© nerału, wtenczas nazywa fię blafkiem we-
wnętrznym, albo blafkiem odłamu.

W obu tych przypadkach 'daie fię wzgląd
na ftopień natężenia, i gatunek blafka. .

Różne ftopnie natężenia .blafku oznaczaią
 fię przez naftępuiące wyrazy. —. Minerał ieft:
Mocne błyszczący, albo ma blafk wielki.
Błyszczący, lubz blafkiem zwyczaynym.
Słabo błyszczący, fiabego e: albo lśnią

Sz
Migaiący, kiedy niektóre tylko cząfiki minerału. k

są błyszczące.
„ Bez blafku, albo blafku pozbawiony.
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Gatauki blafku są: metaliczny, i pospolity:
Elaik 'pospolity bywa: półmetalliczny, dyament
| towy, perłowey macicy, tłufty, wofkowy,*

+

szklifty, i iedwabny.

4 ORGA. 8
Odłamem zowie fię powiórzchnia wewne-

 trzna, czyli ukazuiąca fię po złamaniu lub roż-
biciu minerału, pokryta drobnómi cząstkami je
go mafsy. Od kształtu i układu, czyli połą-
czenia z sobą tychże cząstek, liczómy nastę-
puiących pięć gatunków odłamu: a) zbity, |
b) włóknisty, c) promienisty., d.) blaszkowy;
e.) łapkowy. |

ROAŁC.
Te minerały maią odłam zbity, których.

wewnętrzna powićrzchnia składa fię z drobnych.
cząstek iednokształtnych , ciągle, bez: przerwy,"r dnostaynie, z sobą połączonych.. Znayduią.
fię iednak w tćm połączeniu małe nierówno-
ści, które stanowią następne odmiany zbitego
odłamu.
aZadziorowy, kiedy na powićrzchni

świćżo, odbitey nukazuią. fię małe 'płatkie' nieró-
wnościw kształcie drobnych łuszczek gęfto roż-
rzucone,,kolor ich: zawsze bywa iaśnieyszy
niż wmafsieminerału , 0d którey te łuszczki”
są iuż oderwane, i tylko słabodo niey przyle-

_ gaią, aprzeto Światło , cienką ich warstkę,
przenikaiąc, odbiia fię od główney maly,

2 Równy, gdy powićrzchnia rozbitego ka-
mienia żadnych nićma na sobie widocznych -
nierówności. :

F
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"5 Muszlowy, gdy. powićrzchnia ukaznie

| na sobie wiele dołków i wypukłości okrągła-
wych, do muszli podobnych. W tym odłamie

oznacza fię: rozciągłość. nierówności, i większe:

lub mnieysze ich podobieństwo do muszli. Co

do pićrwszego mówićmy że iest . odłam: wiel-

/ kich, i małych muszli; co do drugiego, odłam:

' bywa: doskonale, albo niedoskónale muszlo-

wy. — Czasem nawet uważa fię głębokość doł--

ków,i może bydź z tego wzgłędu odłam: głę-*

boki muszlowy, płaski muszlowy. ak:

"4 Nierówny, gdy wewnętrzna powićrz-

chnia minerału iest pokryta nieforemnóćmii ką-

towatómi nierównościami, które czasem bywaią

cokolwiek niby do ziarn podobne; w takiey

/ powićrzchni uważa fię wielkość ziarn; przeto
mówiemy: odłam grubo, cienko , i drobno-ziar-
mysty. >

"5 Ziemisty, gdy iest podobny do ziemi

/; wysuszonej.
6 Haczysty, albo zębaty, gdy powićrz-

chnia naieżonaiest ostrómi niekształtnóćmi i po-
giętemi ząbkami, %a odmiana odłamu znaydu-
ie fię w samych tylko” metallach rodzimych cią-
głych. oo

b) Odłam włóknisty.
Odłam włóknisty pospolicie iest w tych cia=

łach kopalnych, które w mafsie swoiey skła-
daią 'fię z cząstek włóknistych.— W tym ga-
tanku odłamu uważa fię: : 7"

a Grubość włókien , podług którey odłam

bydź może: grubowłóknisty, cienkowłóknisty,i
włoskowy. Pm

*
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2 Kierinek włókien, podług którego iest
* «odłam: profto, lub krzywo-włóknisty.

s

5 Położenie iednych włókien wzgledem
sdrugich; w tym względzie bywa odłam: równo-
„legle, rozbiegle, i poplątano włóknisty. W od-
jłamie rozbiegle włóknistym, włókna iednemi
„końcami chodząc fię zsobą a drugiemi fię roż-
„biegaiąc, ułożone są: w wiązki, albo w okręgi
czyli gwiazdy; a w poplątano włókniftym roz-
<maicie, iedne z drugiemi są powikłane.

c) Odłam pr omienisty.
Minerały maiące ten gatunek odłamu są

„w mafsie swoiey złożonez promieni , które tóm
fię różnią od włókien że widocznie są płaskie,
długie, w iednym końcu wązkie, w drugim co-
„raz bardziey rozszćrzone; włókna zaś maią po-
stać walcowatą, do włosów, nici, lub drotów

" „podobną. W. odłamie promienistym oznacza fię:

| 1 Szćrokość promieni , dla którey minerał
mićwa odłam: bardzo szćroko promienisty, kie-
+ > . . x ż AZ 3

dy promienie w stronie szćrszey są na 4 cala
lub więcey szórokie; szćroko promienifty, od
z cala; i wązko promienifty, kiedy mapro-
mienie wązkie. a SĘ: ;%, y : *sF BRE 5 8 Ę:

" e» Kierunek promieni, podług którego od- -
łam iest: prosto, lub krzywo proimienisty.

5 Położenie promieni, które może bydź
równoległe, rozbiegłe w wiązki lub gwiazdy,
1 poplątane. e» ?

4 Długość promieni, które bywają: kró-
tkie, i długie. >

 



 

Aaa
Bo dd) Odłam blaszkowy.

"Niektóre istoty mineralne w massach lub
/_ kryfłallizowane, składaią fię z cienkich. blaszek

 maiących: powićrzchnią gładką i błyszczącą,
"ułożonych równolegle, w jednym, lub kiłku
różnych kierunkach, tych odłam jeft blaszka.
wy. Oznacza fię w nim: 1. wielkość blaszek,

/ 8..ich dofkonałość, 5. ich kierunek, 4. widok
ich powićrzchni, 5. bieg blaszek.

Co do 1go: blaszki bywaią wielkie, małe,
i bardzo małe; odłam blaszkowy o bardzo dro-
bnychblaszkach jakby rozrzuconych w massie
minerału nazywa fię blaszkowo-ziarniftym.
|. €o do 2go: odłam jest: dofkonały blaszko-
wy, jeżeli blaszki jego całkowicie jedne od drn-
„gich oddzielać fię daią ; takich blaszek powićrz-
chnia zawsze jelt gładka, błyszcząca, lub źwier-
ściadlista (q); niedoskonały albo niewyraźny
blaszkowy, kiedy blaszki niebardzo są wyraźne,
niełatwo i niezupełnie daią fię oddzielać.

Co do 5go: może bydź odłam: prosto-bla-
szkowy, lub krzywo-blaszkowy; ten ostatni bywa:

-kulisto, falisto, łaskowato, i kwiecisto- blaszko-
wy (r). ”

Co do 4go: powićrzchnia blaszek w odła-
mie minerału bywa: gładka, lub narzynana, po-
iedynczo,podwóynie , i t. d.

 

(q) Ta własność oddzielania fię doskonałego blaszek w minerałach
osłużyła Haliyemu do odkrycia wxwielu ciałach kopalnych, 0so-

„ bliwie kryfiallizowanych, bryłki foremney pierwotney znayduiącey
fię w śrzodku kryształów, którą odeymując pewoli blaszki iedne
od drugich otrzymywał.

(D Wyraz kwiecisto-blaszkowy oznacza: że blaszki około iednego
punktu są osadzone, i połączone z sobą nakształt listków korony

dy
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- Co do 5go: minerały z odłamem blaszkoś
wym ukazuią blaszki albo w iednym ułożone
kierhnku,i te z iedney tyłko strony oddzielać fię
daią, w innych zaś kierunkachodłam ich iest
'zbity, o takich mówićmy że maią odłam bla-
szkowy 0iednym biegu blaszek. Albo blaszki
ułożone są w rzędy we dwóch kierunkach, i
z dwóch strón mogą bydź oddzielane: blaszki
zaś iedney strony, przecinaią fię z blaszkami dru-
giey pod pewnym kątem, taki odłam iest bla=
szkowy o dwóch biegach blaszek. Gdy te blaszki
we trzy strony rzędami iedne na drugich leżą ę
tak że w przecięciu fię z sobą formuią kąt bry=
łowy ze trzech płaskich złożony, wtedy zowie

'fię odłam o trzech biegach blaszek. Może bydź
ezasem 4, 5, 6,;ż 1. iż biegów blaszek w odła-
mie ; przeto oznaczyć mnayprzód należy. ich li-

' €zbę; powtóre kąty wzaienmego ich przecięcia,
które bydź mogą: proste, ostre, i rozwarte; po-
trzecie większą lub mnieyszą doskonałość tych--
że biegów blaszek. 5.

xd) Odłam łupkowy.
Odłam łupkowy iest nieiako pośrzednimie-

dzy zbitym, i, blaszkowym, a stąd naywięcey
ma podobieństwa do ostatniego, że w nim war-
sty zawsze w iednym tylko ułożone są kierun-
ku; różnica między nićmi w tóćm zachodzi :
1. Że warsty w minerale łupkowym maią odź
łam zbity, blaszki zaś są z cieńszych blaszeczek
złożone. 2. warsty nigdy niebywaią ani tak

= >

w - kwiecie albo też ułożone porządkiem | symmetrycznymw kształt liści roślinnych. 0 *% ymmetryczny

>



„gładkie; ani błyszczące iak blaszki. 3 Że blaszki
daleko dokładałey niż warfty oddzielaią fię ie-

dne od drugich. — w sa * "town 0-
znaczafię:
Ż 1 Grubość warst, i z sa «wzgledu odłam

"bywa: grubo- warstowiy, i cienko-warftowy.

'g lch kierunek, .od którego odłam bydź

5 może: prosto albo płasko-warstowy, i 'krzywo-

A warstowy ; ostatni BRE falisty albo nieozna-

NA > czony...
Czasem ieden mak kilka razem aim

ków odłamn«siewa w swey mafsie: np odłam
poprzeczny 'topazuieftblaszkowy, a podłużny
mały.muszlowy;AV takich ciałach kopalnych ed-

damRPPECTzY nazywa fię głównym. p
  

Postać.ułomków.

08 * Postać zewnętrzna ułomków z ibicie

i minerałów „powstaiących jest albo jezęmna, albo
"nieforemna. Radę

Ułomki foremney póstaci bywaią w 12
kopalnych maiących „odłam blaszkowy. e kilku
biegach blaszek; różnią fię 48 międzysobą liczbą
ścian, ł kształiem. —Liczba par ich ścian gład-
kich czyli blaszkowych pakaznie liczbę biegów -

„blaszek w. minerale. — Z odłamu o. dwóch
biegach blaszek formuią fię graniastosłupy czwo-
rościenne, których ściany końcowe są niegład-

4 kie, chropawe, i niezupełnie płaskie. AW ma
(© 9%.  merałach maiących odłam o trzech biegach bla-

EX "sZzek przecinaiących fię razem w iednym pun-
(|.- kcie ułomki bywaąłą sześciany profte lub uko-

śne. Gdy fię cztćry biegi blaszek w iednym
punkcie przecina, tedy z rozbicia takich ka-
mieni powiłaią osmiościany b ślą Lecz i£-

 



żeli w minerałach, które maią odłam 6 cztórech
biegach blaszek, trzy tylko z nich przecinaią fię
w iednympunkcie, a czwarty odcina ie wszyst-
kie razem przez płaszczyznę przeciwną kątowi
bryłowemu w pnnkcje. przecięcia trzech pićr-

_ wszych plaszczyzn uformowanemu, ułomki stąd
wypadaią czworościany, czyli piramidy tróy--
ścienne poiedyńcze. Jeżeli nakoniecć w takim
odłamie każde dwa biegi blaszek maią przecie-

.cia osobne w liniach do fiebie równoległych
ułomki będą graniastosłupami ośmiościenućmi-
o ścianach końcowych niepłaskich, i chropa-
wych. W odłamie o sześciu,biegach blaszek
wypadaią ułomki dwunastościenne. Ale im od-
łam iakiego. ciała większą liczbe nra biegów.
blaszek, tóm kształt iego ułomków  trudniey
oznaczyć fię daie.

Ułomki postaci nieforemney bywaią w cia-
łach kopalnych maiących inne gatunki odłamu,

 dako to: muszlowy ,- zbity równy, nierówny,
włóknisty, promienisty, i t. d. — Kształty ich
są: kliniaste , trzaskowate, talerzykowe, nie-
kształtnie rogate, © kątach bardzo ostrych ,
ostrych, tępych, i bardzo tępych..

_5 CZĘŚCI ODDZIELNE.
oNiewszystkie' ciała kopalne są uformowane
m ciągłey iiednostayney mafsy, niektóre składa-
ią fięz osobnych kawałków różnokształtnych-
z sobą iakby skleionych , tak iż rysy czyli ro-.

; i ni = ć Rb j ż
 spadłinki pomiędzy niemi są dosyć widoczne,
przez które iednak Żaden płyn przeniknąć nie-

może, te kawałki nazywamy częściami oddziel-
nćmi, dla tego że pospolicie daleko -fię łatwiey.
iedne od drugich oddzielaią niżeli cząstki skła-



 

dei kia ag: części aledaa Co
dotego charakteru uważać należy:

a) Kształt części oddzielnych; b) ich Por
wićrzchnią. :

a) Kształt części oddzielnych.

saaE Ziarnisty, 2 Warstowy, 5 Prytowiy.
(../ą Ziarna są albo okragławe, a te: kuliste ,
soczewkowe, i podłużne; albo kątowate.— Roz-
maita ich wielkość tak fię oznacza:
Ziarna wielkie na 3 cala.i więcey grube.
Miernie grube, aiDo grubości mierney od żz do

A: cala. £ ż
- Małeod3calado iedney linii. pc:
" Drobne ód iedney linii aż dopóki JE ae

_ bydź mogą.
2 Części oddzielne warstowe są: płaskie,

ź 5

/ albo krzywe. Te ostatnie mogą bydź: bezkształ-.
tnie, nóćrkowato, iwspółśrzodkowie albo kuli-
sto- krzywe , a takie inaczey skorupiastemi (s)
się zowią. — Grubość warst bywa. rozmaita,

_4 oznacza się następnómi wyrazami: cześci de
dzielne bardzo grubo-warstowe, grubo-warsto-.
we, cienko-warstowe, bardzo cienko-warstowe.

5. Części oddzielne prętowe maią daleko
większą długośćniż grubość i szerokość, po-
dług tego stosunku rozmiarów postać ich do
pretów iestpodobna; te bywaią. co do kierun-.
kn: prosto lub krzywo--prętowe; co do. grubo-
ści:słupiaste , grubo,cienko, i bardzo cienko

_ pretowe; a co do nofożcicą prętów iednych
względem drugich: równolegle, rozbiegle,.i po-

- wikłano-prętowe.

 

(s) testacćes. ; ce :

*



b)Powiórzchnia części oddzielnych.
i Płaszczyzny czyli sciany którómisię stykaią
_ części oddzielne, są: równe, gładkie, lub narzy-
nane, i błyszczące (t); albo też chropawe, nieró-
wne, i blasku pozbawione.

% PRZEZROCZYSTOŚĆ.
| Ciała kopalne są:

a Przezroczyste, kiedy wszystkie
promienie światła ich mafsę przenikaią , dla
czego będące za nićmi przedmioty doskonałe
widzićmy, Przezroczystość minerałów bywa al-
bo prosta, kiedy tylko poiedyńcze ukaznie
przedmioty, albo teżpodwaiaiąca ich obrazy.

2 Wpółprzezroczyste, przez któ-
rych mafsę niewyraźnie widzićmy przedmioty,
i tylko wtenczas kiedy łaż małsa nićma zna

_ ezney grubości.
"5 Przęświćcaijącę,. które światło

= przez się przepuszczają, ale Żadnego przedmio-
_ upostrzedz przez ich mafsę niemożna (u).
- 4% Nieprzezroczyste, przez któ-
rych mafię naymnieysza ilość światła nieprze+ |
ChQUER=" > 0 ż > ADU

Niektóre zciał kopalnych na proszek utar-te zmieniaią swóy kolor; charakter ten prędzey
| a wygodniey postrzegać można w rysie twar-

 

s: (©) Stopnie ich błasku bywaią też same, iakieśmy iaż wyżey, mó-
-, Wiąc o blasku w powszechności, opisali, zk
©Po brzegach prześwićcaiące , gdy promienie Światła . przenikają> sale tylko brzegi, iako cieńszeodśrzedniey części mafsy.

SAR
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dómostrzem na minerale zrobioney; rysa by-=
wa:

| 1 Teyżesamey farby co i mafsa minerału.

2 W kolorze odmiennym.
5 Nadto rysa może ukazać fię z blaskiem, któ+

; rego bynaymniey w mafsie minerału nie-
| ma, i przeciwnie.

8. FARBOWANIE

Farbowaniem nazywa się własność minera-

łów zostawiania plam na ciałach których się
dotykają, własność ta iest skutkiem bardzo

, słabego spoienia z sobą cząstek ich mafsy. Po-

dług niey minerał bywa: i 3
„1 Farbuiący, gdy niewiele swych cząstek

stawnie na ciałach innych.
2 Piszący, kiedy nim pisać można. .

5 Niefarbuiący. j xaiaz ;

'eTWARDOŚĆ.

' Przez ten wyraz oznacza się opór iaki
_ ekazuie ciało kiedy ie chcemy rysować, skrobać,

piłować , albo kraiać; rozróżniaią się rozmaite.

,....... stopnie twardości następnemi wyrazami:. |
Pi | 4 Minerał twardy, o który uderzona

stal wydaie iskry, lecz ta twardość ma ieszcze
takie odmiany: nad-zwyczaymie twardy, którego.
pilnik angielski nietylko bynaymniey nienarusza,
ale sam ieszcze ścićra się o iego brzegi, O ten

stal uderzona obficie sypie iskry; bardzo twardy,

cokolwiek się pilnikiem ścićra, i mniey iskier
>. wyprowadza ze stali; miernie twardy, który

0... doskonale daie się piłować , a stał nim uderzo-
ma słabe i to rzadko wydaie iskierki.

,
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2 Wpółtwardy; ognia niekrzesze, ale
się nożemskrobać., RE , ani JSOWAĆ niepo-
-zwalas.- ;5>

5 Mi ęk ki, który” się nożem .skrobać i

kraiać może, paznokciem zaś rysować SG, nie-

daie.
4 Bida miękki, który nawet pa-.

znokciem skrobać można.

o oe©14 G ŁO $ G.

- Jest to-własność ciał mocą którey cząstki
ich mafsy.„mogą się poruszać, diednepodrugich
posuwać, i nierozdzielaiąc się, odmieniać tylko
swoie położenie względne, przeto można 'mas-

somciał takowych rozmaite nadawać kształty.

„ Minerały maią: posace stopnie. piągłości,

%tóretaksię opisuią:
1 „Minerał kruch> który, ROBYNCY.

nie iest ciągły.
a Wpółciągły, ten pod azźniew

młota lub przez mocne naciskanie ugina się i

/ płaszczy, ale przytóm iest kruchy.
5 Ciągły, który doskonale ciągnie się

pod młotem; ciągłym także minerałem nazywa-

my i ten, który z wodą zarabia się w masę
aciasta rościągać się mogącą.

> REA

Moc.SPOJENIA.

 

= to siła która ntrzymuie w źwiązku

cząstki! ciała , niepozwalaiąc się im rozdzielać

kiedy minerał rozbiiamy, tłuczemy , łamiemy,

- itd; ta własność zupełnie. się różni od twardo-

ści, gdyż ciało twarde częstokroć bywa łatwe
do rozbicia , i przeciwnie.— Stopnie tey siły

Ga
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oznaczają się przez większą lub mnieyszą tru-
"dność iakiey doznajemy w rozbiianiu minera-
łów, i tak mówi się, minerał do rozbicia iest:

"a bardzo trudny, 2 trudny, 3 nietrudny,
(4 łatwy, 5 bardzo łatwy, > :

2 ż = s > uż,

(12. GIĘTKOSC. |
: Jest to własność mocą którey ciała uginać

się mogą bez złamania; minerały bywaią:
'- 1 Sprężysto-giętkie, kiedy po

zgięciu powracaią do pićrwszego kształtu.
2 Niesprężysto-giętkie, gdy bę-

'dąc nachylone, nieodzyskuią potóm własnąmo-
' gą pićrwszey swoiey postaci. -
"8 Niegiętkie, które giąć się niedaią.

53. LGNIENIE DO IĘZYKA.
_ "Ta własność która iest skutkiem nagłego przy=
ciągania wilgoci wniektórych ciałach kopalnych,
miówa rozmaite stopnie następnemi wyrazami o-
znączane ; minerał do iezyka Jgnie: mocno, mier-
nie, słabo, nielgnie.

>

14 DZWIĘK. ś
Gatunki dźwięku w minerałachsą następniące:
a. Brzęk, który wydaie minerał ude-

rzony iakićm ciałem twardóm iciężkićm.
- 2. Trzask, który słyszómy wychylaiąc,

gnąc; lub kraiąc niektóre minerały. -
_|- 8. Skrzyp, tendaie sie słyszćć, gdy nie<
które ciała kopalne ręką gładzićmy.

_a5 TŁUSTOŚĆ W DOTKNIĘCIU.
Z pomiędzy ciał kopalnych iedne w dotknię-



ciu wydaią się bydź gładkie, slizkie, i iakby tłu-
'stością powleczone, takie nazywamy tłustómi;
drugie przeciwnie, są szorstkie, chropawe, i su
„che, i zowią się chudćmi.- Qznaczamy rozmaite

| stopnie tego charakteru przez następne wyrazy, ©
minerał na dotknięcie iest: chudy, tłnstawy, AZ ż
bardzo tłusty..

16 CHŁÓD.
Czucie większego lub mnieyszego zimna któ-

rego doświadczamy dotykaiącsię rozmaitych ciał
kopalnych, stanowi charakter ich nazwiskiemchło=
du oznaczony. „Minerał może. bydź: *

: i. Zimny, iak wszystkie prawie kaqitnie
ARAi metalle.
"e. Miernie-zimny, iak gips, i marmury.

5. Mało-zimny,albo niezimny,RE) kre-
da, MAPY węgle kopalne, i t. d.

a7 CIĘZKOŚĆ.

Oznaczaiąsię różne stopnie ciężkości mine-
rałów przez następne wyrazy:

_ a.Minerał pływaiącypo wodzie.
. B. Lekki, którego ciężkość gatunkowa iest
od 1do 2względem wody.

Jas 39. -Mięznik ciężki, śóiicy Gężkość ga-
tunkowąmiędzy 2i4.

4. Cięż ki, gatunkowa iego ciężkość mie-
ści się między 4 i 6.

jt.

5. Bardzocieżki, w którym ciężkość
gatunkowa 6 przechodzi. 5

18.15 APA:CHB.

Zapach wciałach kopalnych bywa:
a. Dobrowolny,.który zawsze siędaie ck



      

<A

zkóć: wminerale; Aaa:iego są:bitumiczny, iak

| w oleju i smole kopałuey; siarczany pa iak

w siarce , i t. d.- -

2.Wzniecony przez parę Siła. „lub

przez zmoczenie minerału wodą, jak w wielu ka-

mieniach rodzaiu glinianego.

5. Wzbudz ony przez tarcie,  skrobanie ,

łub uderzanie, ten „bywa: urynowy , np. w ka-

mieniu śmierdzącym ;; siarczany, wpirycie żela- -

znym; czosnkowy , w arszenniku; empyreumaty-

czny albo Roy tak w kwarcu, krzemie-

niu,itd.| AA 1 7

ŻA2suAK.

Z tego charakteru pr:awie sametylko sote

oznaczać się daią: gatunki smaku wciałach a :

- palnych są następuiące:

'1 Słony, np. w soli kuchenney.

'2 Słodkawosłony ściągaiący , op. w ałunie,

> „ Ostry: ściągający adstringens np. w siarcza--

nie żelaza.
Gorzko - słony , w siarczanie magnezyj.

_5 Zimno -siony, w saletrze.
6 Alkaliczny, w sodzie radzimćy.

7 Urynowy , np. w.soli ammoniackiey;

_8 Słodki palący, w boraxie.
'g Kwaśno-słodki, warszenniku ke

CharakteryBóle minerałów mączastych

są: 1 Postać ż6wnętrzha, 2 R 5 Kształt czą-

stek, 4 Farbowanie.

W ciałach kopalnych płynnych te są szcze-

KóE” charaktery: 1 Blask, 2 Przezroczystość ,

5 Większa lub mnieysza ich gęstość w porówna-

niu z moga

 

-
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"kruchy, iczy.go magnes pociąga do siebie. Pod-

_€zas topieniaiakizapach czuć się daie, np: siarczy-

sty, bitumiczny, lub arszennikowy. Opisniąc te

> a BS a

O CHARAKIZRACHCHEMICZNYCH.

Główne charaktery chemiczne zależą od na--

tury i proporcyi pierwiastków składających ciała

kopalne, które odkrywaią chemicy przez ich

rozbiory. Innych zaś, które łatwiey i predzey

'daią się postrzegać, dostarczają nam proby chemi-

_€zne następuiące. OR, :

38

2. Proba w Ogniu. i

© Prażąc minerały na weglach rozżarzonych;
czasem sztucznie natęża się ogień dęciem przez

rurkę zakrzywioną. W tóm doświadczeniu nważa-

my: czy się minerał topi, czyodmienia swóy ko-
łor,czypęka sięz trzaskiem,kalcynuie, i na proch

/ się rozsypuie. Kiedy się topi mieć wzgląd należy:

czy daie szkłoprzezroczyste, lub też emalią,i ia-

— kiego koloru, to szkło w swćy massie czy iest dziur-,
kowate, do piany, czyli też do żużli podobne.
"Gdy po stopieniu otrzymuie się kulka metalli-
czna, probować należy czy iest metal ciągły, , lub

proby zawsze wymieniać należy: czy minerał sań

"ieden był prażony woguiu, czyli też z dodatkiem
, istot ułatwiaiącychiego stopienne iako to: bora-

xu ,węglanusody,-it.d;- podczas prażenia czy
byłtrzymanyna końcu metalicznego ostrza, na
rozżarzonym weglu , czyli też*w srćbrney lub
platynowey łyżce , it.d. RA 3

2. Proba przez kwdsyy

Jeilne mirerały od kwasów żadney niedo-
zneiąodmiany , drugie przeciwnie ulegaią ich
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| działaniu. Przeto doświadczać potrzeba:czycia-
$ ło kopalne burzy się z kwasem siarczanym, saló--

trowym,lub solnym, czy też się spokoynie w któ-

* rymkolwiek z nich rospnszcza; a rostwor stąd

uformowany czyiest doskonały; czy nie tworzy

siętym sposobem pewny gatunek galarety; iakiey

natury iest osad ztey solucyi przez różne działa-

cze chemiczne otrzymywany; ten ostatni chara-

' kter bardzo iest przydatny do oznaczania mine-

 rałów metallicznych. | 31)

24, (Są jeszcze iinne doświadczenia z których do-

chodzić można charakterów chemicznych w cia-

łach kopalnych, ale tebędąc iuż nieco zawilszćmi,

bardzo rzadko się używaią; wszystkie zaś któ-

reśmy tu wyliczyli stąd się nad inne przenoszą,

| że ie łatwo i prędko można zrobić, i podług nich

   

bardzo wiele minerałów oznaczać.

©CHARAKTERACH FIZYCZNYCH.

| Własności fizyczne, którómi obdarzone są
ciała kopalne, stanowią ich fizyczne charaktery;

te własności gą: elektryczność, magnetyzm, i fos-

forescencya ; niewiele jednak znaiomych iest do-

tąd minerałów w których się one wyraźnie oka-

spickiryczność.

© Należydoświadczać, i opisywać , czy mine-

| rał okazuie znfki elektryczności będąc potartym,

czyli też po ogrzaniu; elektryczność iegoczy iest

- dodatna albo szklanna , czy też odiemna albo ży-

© wiczna; iczy nieokaznie minerał obu razem ga-

tunków elektryczności na dwóch końcach przeci-

wanych.
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a e* 06ido4 własności uważa«się: czy minerał
xxcpociągany przez. magnes, czyli też samiest

magnesem; głównym zaś charakterem magnesu.

- bydź powinno: przyciąganie i ódpychanieiednym
_ jego końcemdwóchPescaraSOBIE WYszły
ssZGEAJĘKÓ (w). $

SĘ Posforcpeencya

 okrywania się minerałów swiatłem,
ż tozaich Pech Bł

  

  
   

     

   

  
     

 Ębarsktky.sajiejszae pon czę j
do poznawania ciałkopalnych,osobliwie w ten- 8
Tżas, - kiedy Po wyśledzeniu charakterów poprze--

e a 7 leszcze dokładniei z pewno-
wninerału: Koloriest-charakterem
W Awpadaiąc w oko,

ie oznaczania rodzaidiy iiga-

   

   .

meranaj zęściey te dak wż talk Edie *
jprócz tego, charaktery

1 Ę ze od istot mineralnych
=znayduiących się w.towarzystwie ztemi które o-

>" znaczamy;odREN Ę RAARR
W > Ek) ŚL LES eric

  

© Dwie są słówagą desa!magne-u: 1 połotność ib mog
> usilniąca kierować dwą "końce*"lego. przeciwne ku dwóm biegunom
„świata, z. pzyciąganie się wzaiemne dwóch iego biegunów prze

nychę a edpychsnie iedaakięke, =ostatniaw niinerałach łatwieg
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| dzą minerały ai od innych okoliczności geo- A
logicznych |które ścisłym nieulegaią przepisąm.

IL zUKŁADZIE MINERAŁÓW.

dza,czyli. układciał kopalnych: małódy.
naą ułożeniu ich w pewny porządek podług wła-
sności statecznie wszystkim służących, ina dobra=
niu stosownychnazwisk naich oznaczanie.

_Wszystkie znane dotąd układy mineralnych
: istot czynione byłyalbo podługichzewnętrzny RA
2 charakterów ,> albo też podług natury i wiełości -

, skła ! dzących,-które
przezroz chemiczne. odkrywamy. Układ -

( Wernera iest z liczby ostatnich, w którym ten.
/_ mineralog, z pomiędzy wszystkich pierwiastków

składających kopalne ciała, ną dwa tylko szcze- —/,
gólnieyszy wzgląd obrócił, to iest: 1szy którega—
naywiększa ilośćamayduie. sięw:minerale, iten |
zowiepierwiastkiemnayobfitszym, „gi który nay- |
więcey swoichwłasności udziela Opalnemn CIAIR 2. |
atemudaie nazwisko pierwiastkucharakterysty- *

_ eznego-(yi podług niego uszykowałciała ko=
/._ palne, ponieważ chciał swóyukład zrobić natn- e
|. raloym,w którymby minerały z kształtu do sie-

biepodobne iak naybliżey były iedne przy dru-
gich pomieszczone, aby nieznacznie i stopniami
rodzaiei gatunki, zmieniaiąc sie w swoich własno-
ściach, przechodziły z iednych na drugie.

śe _ _Wszystkie ciała kopalne poiedyncze rozdzie-
2 it Werner na cztóry -: (z), każdą znich
|

    
   

  

 

  

   

| x) Charakter geograliczny lacalitć i geognostyczny gissement
wyżey opisane.

(5> Zdaie się żepifiiastek nayobfitszy żekiężć e powinien bydź

razem iego pierwiastkiem i chsrakterycznym , iednasże w ciałach
kopalnych nie zawsze taksię dzieie.

>) Podział ten ciał kopalnych na klassy, źrobiony był ieieszcze pizez
Awinceńnę filozofaR
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podzielił na rodzaie, a ża ia gatunkii odmias
ny.— Pićrwsza klassa zawićra w sobie ziemie i
kamienie; druga sole, tćm nazwiskiem ozna-
czył istoty daiące czuć smak na ięzyku , i ros-
puszczaiące sie w wodzie; trzecia mieści w so-

/- bie ciała palne, które w- zwyczaynym ogniu
-_ płomieniem się palą ; czwarta metafle. Rodzaie
_.pićrwszey klafsymaią nazwifka od ziem które

ww skłąd ichgatunków wchodzą (*); w naczeł-
nym tylko iumieszczony iest dyament stosownie
doswoieytwardości, który wszyscy inni natu-
raliści miedzy hala! palnómi kładą. w klas-
siesoli Werner ustanowił rodzaie, i ich nazwi-
ska, Od: kwasów , agatunkiodszasad "solnych.
Wklafie ciał palnych, cztćry istoty różnego
» przyrodzenia: siarka, węgiel kopalny, ołówek,
„+.bursztyn, tyleż” dały miu rodzaiów. Metalle

„ // akoniec wszystkie prawie, maią u-niego takie
|.mazwiska:rodzaiowe, iakieotrzymały: odChemi-

' swoióm odkryciu.— Każdy rodzay
7 sobie pewnąliczbę gatunków, w któ-

rych tworzeniu i szykowaniu Werner miał
zląd na pierwfastek charakterystyczny, usiłu-

(| jąc swoie systema iak naybardziey zbliżyć do
0 -maturalnego. Niektóre gatnnki podzieliłna pod-

   

  
  

  

 

SB;charakterów. zewnetrznych.— Glły
1 leżące w układzie, kilką

 

R - z AE:

u w umieszczania kusków w doitey "Klafsy śywiddć
'cznieyokazuie się wząłąd W-rnera na pierwiastek.aakcecyy
czny; np. Szafir, prawie.2 samev s.złożony,dla tego poło-
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> gatunki, i odmiany, a tych różnice zależą „od.

yłydo siebie Ro robił

był Wener w ródzaiasea że jak kwarc, auch:

OK
AN
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| gmich ieden oddział który nazywał familiiąz |
(idawał iey nazwisko gatunku nayznakomitsze-
| go (aa). Kilka więc familiy stanowią u niego

| rodzay,. a kilka rodzaiów składaią iedną  famili-

|- ią. Nazwiska gatunków ciał kopalnych, nayda-

©) wnieysze i uayużywańsze zatrzymał, a W WIE 5:

© miedostatku tworzył nowe, z charakteru nay- ę

|. ,wyraźnieyszegowtymgatunku który oznaczał,

// aby go samo nazwisko. dostatecznie od innych -

/ rozróżniało. Takiemi są np. pisiacit, od pi-

' stąciowegokoloru, strahlstein promieniec, ad pro+

|-_ mienistego odłamu, i t.d. Niektóre gatunki "|

|, oznaczałimieniem ich wynalazców, albo też AE

|, mazwiskiem mieysc, w których pierwszy raz ie łk

| odkryto: np. Zoisit, od nazwiska Barona Zois,
>. Dolemit, od Dołomieu który ga nayprzód o»

| pisał, Zeylonit, od wyspy Ceylan, Fesuvian, od.

( góry Wezuwiusza, i t. d.PŁ PS ZREDU
(| Porządek układaciał kopalnych danego

PROBASDDSA RK :

ZTEMIE Ł KAMIENIE

   

  

    

    
  

 

  

 

  

    

ć Rodzay pierwszy,Dyamentu: Ś

©» Gatunek. (Byżióić > ÓGRZRE EZ

|Rodzay drugi, Cyrkony.
| 4a Cnkom _ 4 Kanellstein. sado 2
| w Hyacynęc ZE s Em

RE
 

(am)Lecz to tylko w pierwszey klafsie.
© | (bb, Dalszewyszczególnienie układu zawiera. się. W opisaniu. ciał

5 kopalnych,naczele kiafs i rodzajów. . ©... 00.
(cc) Podgatunki oznaczaią się literami póczątkowemi ałfabetu: 2, b,

(e it. dw, a odmiańyhusmerami zmo, ado, gii, LS
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55 €hhiedoh="Aa
» 2) peżwelity: Paz

b) krwawnik. - .
e) Agat.

RAA . A J da 3;Li.Ł aOp alu. - R dk sA

s8MM. 0 2) półopęk©

 

57 Opal. > d) drzewo skamie- Pa
a)kleynot. 8.10" nigłę.

"'b) pospolity: 58 Menilit. >

 

   s e) agatowy.
19 czórwony. _ , _ f) opalowy.

(|. 22brunatny. '.  4o0-Heliotrop.
_ b) wstęgowy. ' 4a Chrysopras.
>" AET 7 w R

4),

 

  
   

  

 

44 Obsidian: | >
45 2.

  
   

 

 



  

   

  

     
   

ienia:lazdrowega

450:Kamień Rasy:

Feldspatu. > DRA 6

59 aż
60 Wernerit.

 

4 Ziemiaporcellano- 66.Katęt.śe
169Łupek lgnący.
©68Łupekpoleruiący. 0
s 6g opla. RAA

70,KamieńSiec: JR :
"7x KamieńJAY: R

 

  

   

   

  

śr Chloryt.
ja) ziemisty.
aaR



    

*;bazaltyczna.

BRŁOWA. kę 

 

   

 

    

   

  

   

e.1Sab:RP NZ Ę R SDS =

gs Gluka łóagł "i.

  

RY:e. 97BR
„98 Obrsżkowieć.

  

 

  

Pawieł. Talkki, ać

sówfa 0:0
99 ko wie > 0% 0)ziemisty. >
a) pospolity: |«- —— - b) pospolity.  .s *

>, b) siekiernik. <a stwardniały. OBA
na. 200 Serpóntyn. -. _ © - 203. Azbest. RAZ

> a) pospolity.. ' (. a) kórekgórny.
- b) kleynot. 6 .B)/amiant.
101 Kamieńmigaiący. +Ęż c) pospolity.

„ja A 4 8) drzewo górne.

 



  

404 Promieniec.

PA b) blaszkowy.

.Famtiliia Promieńca._

" 105 Tremolit.
a) azbestowy.

_ a) azbestowy. /. b) pospolity.
b) pospolity. c) szklisty.
7 > 106 Cyanit.

" 107 Sahlit. R

Rodray. szósty, ZR

fIFamiliia węglanu. wapna.
(208 Wapno gębczaste. 115 Spat łupkowy.
309 Kreda. 'r14 Spat brunatny.
a10 Kamień wapienny. a) blaszkowy.
a) zbity: - b) włóknisty.

z” pospolity. 115 Warstowiec,
29 ikroawiec. 116 Dolomit.

117 Spatmagnezyowy.
ee ziarnisty. 118 Kamień śmierdzą-

a? spat wapienny, wy
c) włóknisty. 119Margiel.

a? pospolity. a) ziemisty.
„. «2% nąciekowy, _b). stwardniały.
d) grochowiec. 120 Łupek smolisto Z

_ 231 Tuf wapienny. ; .. marglowy:
312 Wapnopieniste. - 1421Arragonit.

Famiłiie Fo:forone wapna.
' 122 Apatyt.

" 325 Kamień szparago- 124Posforyt.
wy: A SE ; ż e $,A53

Familiia fluoranu wapna. >
225 Fluspat. b) zbity.
'8) żiemisty ©) blaszkowy. - |.

  

+

 



Familiia siarczanu wapna.

126 Gips. ; BE

a)ziemisty. 127 Selenit.

b) zbity, czyli alaba- 128 Muriacit.

_ ster. a) Anhydrit,
'c) blaszkowo- ziarni- b) Spat sześcienny:

- sty. ;

dd) włóknisty.

Familiia boranu wapna. »

129Boracyt. i

Rodzay. R8iky, Baryty.

- 150 Witherit. 'd) krzywo = warsto=
| -131 Spat ciężki, wy:

__ a) ziemisty. - e) prosto= warstowy:
_ b) zbity. f) prętowy.

e) ziarnisty. g) słupiasty.
h ) Bonoński.

Rodzay 6smy, Stroncyanny:

a32 Stroncyanit, c) blaszkowa.
253 Celestyna. 19 Krystallizowa=
a) zbita. o na w tablice.

_ b) włóknista. * 29 Kry: w grania=
Bi P stosłupy. |.

3 KLAS S Aż;16
SOLE,

sz Rodzay pićrwszy, Węglany.

254 Węglan sody,

Rodzay drngi, Salótrany.'
255 Salótra rodzima.
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Rodzay trzeci, Solany.

156 S61 kuchenna.
a) skalista. b) morska.

19 błaszkowa. 137 Sól ammoniacka.
22 włóknista.

'Rodzay czwarty, Siarcz any.

158 a) Siarczan żelaza. 159 S6l włosista.

b) — miedzi. 140 Ałun żelezisty.
c) —  zynku. 141 Siarczan magnezyi.
a) — kobaltu. ś 142 Siarczan „RAGY*

KLASSA m
CIAŁA PAŁNE.

RRT RisrwscY Siarka.

a) pospolita.

145Siarka rodzima. >O

b) wólkaniczna.

Rodzay drugi, tłustości ziemne.

 

144 Oley ziemny. -_ e) ziemia ałunowa.

a) Nafta. > d) w. pospolity.
" b) ołey skalny. e) w. torfowy.
c) dziegieć ziemny. 147 Węgiel kopalny

245 Smoła ziemna. | „(ezatóyo +
żysta. (|. a) smołowy.

b) Sala| ". b) prętowy.
c) żużlowata. c) łupkowy.

" 146 Węgiel kopalny d ) gagaz.
brunatny. e) blaszkowy.

drzewo smoliste, f) gruDy.
) węgiel ziemisty.

Io.
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Ria trzeci,; WęgielA

i „046 Antracyt. - ą
| (a) muszlowy. _// 150 Ołówek.

b) łupkowy. a ) łuszczkowy.
149 Węgiel - kopalny _b) zbity.

„utworzony w 0-
| gniu.

ws czwarty, żywice ziemne;
s5a Bursztyn.

a) biały. 152 Mellić,
b) żółty.

„AK BOACECSTA IG >
; METAL LE.

RÓ say ER X
155 Platyna rodzima. . .

Rodzay drugi,Złoto.
! Ę e a) koloru złotego:
154 Złoto rodzinie. b) — mosiężnego. -
REPRO"APLO c) = szarawego.

Rodzay trzeci, Zywe sróbro.
255_Zywe srćbro .ro-__158 Zywe srćbro wą

> u 7 = _dZIME: Pia trobowe.
<ABĘ amalgama. ż a)zbite. -
- a) wpółpłynne. b) łupkowe.
"ABE -* 159 Cynober.
157 Zywe srćbro ro- a) ciemno-czerwony.

_ gowe. :b') dasno-czerwony.-

| Rodzay. czwafty, Srćbro.

160 Srćbro rodzime. _ *)pospolite.b) złociste.

  



*

8: Śrćóbro _antymo- 166 ——szklistekruche:
nialne. (+. "167 Śrebro czórwone.

162 —— arszennikalne. a) ciemne.
163 —- rogówe. a b) iasne.
164 —— czarnę. : 168 Srebro białe.
165 —— szkliste mięk- 169 NR

kie.

BRAY piąty, Miedź.

179 Miedź błękitna,
170 Miedź rodźiiwić | | a) ziemista.
171 Miedź szklistą. b) promienista. -

a) zbita. 180 Malachit,
b) blaszkowa. a) włóknisty.

172 Miedź fioletowa. _ b) zbity.
173 Piryt miedziany. _ 181 Zieleń miedziana.
174 Miedź biała. 182 Zieleń miedziana
175 Miedź szara. '_ żelezista.
176 Miedź czarna. a) ziemista,
177. Miedź czerwona. _ b) żużlowata.
AJĄDHYO""_ 185 Miedź szmaragdo<
b) blaszkowa. 5 wa.

s c) włosista. _" 184 Miedź błyszćzak.
„178Miedź ceglasta. _' 185 Miedź soczewkowa.

: a) ziemista. 186 Miedź oliwkowa.
b) stała. 187 Solan miedzi.
i RR 188 Fosforan miedzi.

* Nolliżny. ady, Zelazo.

189Zełazo rodzime.

42 >

190 Piryt żelazny, 1e) komórkowy.
'a) pospolity. - . f) włóknisty.
b) promienisty. ''' 1ga Piryt żelazny ma-
c ) grzebieniasty, gnetyczny.
a.) geo": R u ż. ;

   



  

zgz Zielaza
"czne.

a)pospełite.

b) piasek żelazny.

193 Zelazo błyszczące.
a) pospolite.

192 zbite.
'  g2 blaszkowe.

4) błyszczak.

194 Zelazo czerwone..
a) Kniące.
b) ochra czerwona.
c) zbite
d)włókniste.

_ 195 Zelazo brunatne.
_ a) lśniące.
_ b) ochra brunatna.

c) zbite.
'd) włókniste. .

196 Zielazo spatyczne.-
197 Zelazo czarne.
<a) zbite.
_ b) włókniste.
198 Zelazo gliniaste.
a) kreda czerwona.

Rag.

magnety- e

|"8a es

b. prętowe.
«) soczewkowo-ziar-

niste. -

d) iaspisowe.
e ) pospolite.

_f) nćrkowe, albo or-
| li kamień.
- g ) bobowe.
199 Zelazo darnowe.
a torfowe. -
b) bagniste.

_€) łączne.
200 Ruda żelazna błę-

kitna.

201 Ruda żelazna smo—
© łowa.

302 Gadolinit.
205 Ruda żelazna zie-

lona.

a) ziemista.
b) zbita.

204 Ruda żelazna sze-

ścienna.

Rodzay roda, Ołów.

6 Ołów błyszczący.
_a) pospolity. z

* b) zbity.

__ 06 Ołów błekitny.

" 207 — brunatny. -

-'g08 — czarny.

209g — biały.

210 —zielony.
-. 211 —— czerwony.

212 — żółty.
213 Siarczan ołowiu. -

214 Ruda ołowiana.
a) mączasta.
>) POECI

.
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Rodzay ósmy, Cyna

"225 Piryt cynowy.
"216 Kruszec pospolity 217 Cyna kornwalską. ń

cynowy.

Rodzay dziewiąty, Bizmnt.

218 Bizmut rodzimy. . 220 Ochra bizmutowa:
219Bizmut błyszczący. ŻA da

'Rodzay.dziesiąty, Zynk.

221 Blenda, | =
a) żółta. 222 Galman.
b) brunatna. : ak
c) czarna. :

Rodzay iedónasty, Antymon.

223 Antymon rodzimy. 226 Antomon czerwo-

224 Antymon szary. * ny.
a) pospolity. '- a) pospolity.

g* promienisty. b) w kształcie płat=
ae blaszkowy. ,  - "ków; Zundererz.

*5o zbity. , ,, 227 Antymon biały.
_ b) pierzasty. ' .a)-blaszkowy.

225 ARE czarny. b) promienisty.
> 228 Ochra antymonu.

- Rodzay.awanasty,|Ziemian.

329 Ziemian rodzimy. 251 — biały. |
250 — napisowy. 25a —. blaszkowy.

/  Rodzay trzynasty, Manganez.

2535 Manganez szary. 3
R promienisty. " . 234 Manganez czarny.
b) blaszkowy. ', , 255 Manganez czerwo-

aj c) zbity. UP
d) ziemisty.
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> Rodzay eztórnasty, Niki'el.

A „pd +6 Nikiel arszennikal- 27 Ockra niklowa.

 

  

  

ny.

 Rodzay pietnaśty, Kobalt.

258 Kobalt biały. 242Kobalt ziemisty.
'a59g—-.szary. brunatny.
„840—błyszczący. 245 — — żółty,

241 — ziemisty czar- 244 —— —— czórwony.
w ny, a) promienisty,

a) mączasty, - , /, b) Acar AR
b) MPA

Rodzay szesnażty, Arszennik.

Ę > ć 247 Realgar.

245 Arszennik rodzimy. a) żółty , auripi-

i>>„Piryt arszennikowy. gmentum.
)pospolity.  .. b) czćrwony ; Tisi-

dĘ róbrzysty , . , _ gallum.
2484 rszennik kiałę:

Rodzay siedmnasty, Molybden.

sąMolybden giętki,.

 

2 Rodzay ośmnasty, Szelin(Sdieel)

a 250Tunsten, ze 251 Wolfram.

  

Rodzay dziewietnaśty, ©yKk

252Menakanit. 256 Tzeryn (fserin.). -
255 Oktaedryt. — 257 Tytan brunatny.
z. Rutyl. 258 Tytan AE

 

a55. Nigryn. . z”

  

  



> Bogzay- dwudziesty, DAM!
- 25g Uran czarny. 261 Ochra Uranu.
„260 Uran błyszczak. 14

- Rodzay dwudziesty. pićrwszy, C h r om.
262 Chrom. iglasty. a) stwardniały.
263 Niedokwas Chro- b) ziemisty.

SSTNR TROGTT j: j

CZĘŚĆ DRUGA
Opisanie ciał kopalnychniezlożonych,

KLARBAK.
/ ZTEMIE I KAMIENIE.

ch arakżery Klafsyczne.
Minerały w tóy klafsie umieszczone, 1m0, sma-
| ku prawie żadnego niemaią; 2do, w bardzo

/ wielkiey ilości wody .mała tylko cząstka ich
/ mafsy rospuszcza siędoskonałe,i dla tego ie

zwykle nierospuszczalnemi zowiemy; Ślio, nigdy
W zwyczaynym ogniu się 'niepalą; 4to, wszyst-|. , kie, oprócz 'rodzaiu. baryty, maią  ciężkość
Imierną. — .

  

sę. DYAMENT. Ą D A RAZU PES aż

SRR ant albo Demant W.

|Diamant HiB, Aasaab. $.
y

Ciało to kopalne odfiadzwyczayney'twardo- :
_ ci śwoiey, i mniemaney mocy opierania się na-

 

LH.
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tężonemu działaniu ognia ( dd ), ieszczeuGreków

nazwane adamas, co znaczy, niepokonane,

/nieulegaiące zniszczeniu , rozmaite miówa kolo=

ry, naypospolitsze: BIAŁY czystey wody, sza-

rawy, perłowy, żółiawy, zielonawy; i SZARY.

dymowy; rzadsze daleko: ZIELONY -prawie

czyżowy, i do porowego zbliżony ; ŻÓŁTY

winny lub cytrynowy; BRUNATNY Szary,
 €zERWwONY różowy; a nayrzadsze BŁĘKITNY;

i czaRNY smołowy.—  Znayduie się w ka-
wałkach, ziarnach okrągławych, lub kątowa-

tych, i krystallizowany: 1ód w ośmiościan tróy-

kątny,czyli piramidę:czworościenną .podwóyną
o wspólney podstawie; każda ściana tego kryn

/ ształu czasem bywa na trzy części podzielona
przez trzy krawędzie od iey śrzodka do wierz-
chołków trzech kątów poprowadzone, a wtedy

_ ośmiościan tróykątny zamieniasię w bryłkę fo-
remną ograniczoną 24ma ścianami tróykątnómi
(ee); niekiedy każda ściana ośmiościanu wspo-

 mnianego podzielona iest na 6 płaszczyzn tróyką-
tnych, przez tyleż krawędzi wychodzących z iey-
śrzodka , trzy takowe krawędzie łączą śrzodek
ściany z wierzchołkami iey kątów, a trzy dru-

gie między pićrwszemi leżące przypadaią na śrzod-

kach krawędzi ośmiościanu; wtenczas bryłka fo-

remna ogranicza się 48mią ścianami tróykątnemi.
Ostrosłup 4rościenny podwóyny bywa czasem

po wszystkich krawędziach ścięty, a płaszczyzny
stąd powstaiące mocno są narzynane. 2re w dwu-

 

(dd) Pliniusz twierdzi że naymocnieyszy ogień nawet ogrzać nigdy
_ niemoże dyamentn. : z. >
Kee ) Taż sama bryłka tworzy się także z ośmiościanu tróykątnego
'przez zaostrzenie. wszystkich kątów bryłowych *eztćrema ścianami

aż do zniknienia iego ścian bocznych, i Z sześcianu w któryją

pa każdey ściąnie piramidaczworościenąa nizka iest osadzopa,
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dietościan romboidalny, czyligranatowy, uformoz
wany przez ścięcie krawędzi ośmiościanu tróy=
kątnego; ten albo ma ściany płaskie, i „poiedyn-
cze, albo nieco wypukłe, lub też każda iego ścia-.
na-przez tępą krawędź łączącą dwa przeciwne
kąty rozwarte podzielona iest na dwie równe
płaszczyzny tróykątne, czasem rogi czyli kąty
bryłowe bywaią w nim naprzemian pościnane.
Scie wgraniastosłup źrościenny ukośny, to iest
maiący dwie przeciwne sobie krawędzie boczne
tępe, a dwie drugie ostre, po obu. końcach skli-
nowany., płaszczyzny iego kłinów osadzone są
na bocznych krawędziach ostrych; krawędzie tę-

pe, ostrza klinów, a czasem i wszystkie boczne
krawędzie są w nim pościnane ( ff). 4te w ostro-

- słup tróyścienny poiedynczy,maiący wszystkie ką-
ty bryłowe pościnane; albo też podwóyny owspól-

' ney podstawie, z wypukłómi ścianami, maiący'
obawierzchołki nizkie, tępe,i okrągławe, a każdy
kąt bryłowy przy podstawie zaostrzony cztóre-
ma ścianami osadzonóćmi na ścianach bocznych,
Odłam dyamentu iest blaszkowy, o cztćrach bie-
gach blaszek równoległych dościan ośmiościanu
tróykątnego; czasem bywa muszlowy, ś włó-
knisty, w tym ostatnim włókna niekiedy łączą
się, iedne z drugiemi skręcaią, krzyżuią się, i
rozmaicie z sobą wiklą w pewnych mieyscach, sę-
kami albo węzłaminoeuds u jabilerów zwanych,
którebędąc twardszeod massy dyamentów, czynią
ie niezdatnómi do szlifowania; takie dyamenty

Francuzi nazywaią diamans de nature. _ Blask
w odłamie dyamentn iest wielki iemu właściwy,

a SE R e
 

(ft)y Możsa uważać taki saaojijza aidę 4rościenńą m
- dwóyną, którcy oba wierzchołki a są w liniią.

 



  

któryblaskiemdyamentowymO
chnia iego kryształów i ziarn bezkształtnych
pokryta bywa błonką, która im wznaczneyczę-
Ści blask i przezroczystość odćymuie; po wyszli- .
fowaniu dyamentów blask ich daleko mocniey,
się natęża , i ten pospolicie jubilerowie ogniem

- mazywaią. — Dyament nayczęściey bywa przezro-
czysty, lubo mie tak doskonale iak górny kry-
ształ, widziano ie także, chociaż bardzo rzadko,
wpółprzezroczyste , i po brzegachtylko prześwić- ©
caiące; w massie swoiey mióćwa pospolicie dro=
bne plamki, szczelinki, i inne skazy, a niekie-
„dy zupełnie iest czysty, i taki zowiesię u jubi-
'lerów dyamentem czystćy wody. Kryształy i
ziarna tego kleynotu są nayczęściey drobne,
- rzadko śrzedniey wielkośei dochodzą , a znacznie
wielkie nigdzie dotąd niezostały odkryte (gg )-
'Twardość iego iest naywiększaz pomiędzy twar-
dości wszystkich znanych dotąd ciał naturalnych,
i utworzonych przez sztukę , i dla tegowszystkie
sięrysować nim daią, dyament zaś chyba, drugim
dyamentem rznąć iszlifować można; w rysie ma

" szary kolor; kruchy iest,i dosyćłatwy do rozbicia,
w dotknięciu zimnieyszy od innych kamieni; w 0-
gniu sztucznie natężonym pali się na kwas węglowy
bez żadney reszty (hh); gatunkowa iego ciężkość
podług Brissona od 5,456 do 5,642 dochodzi.

" (gg) Dyament iest nadzwyczaynie wielki gdy wielkości gołębiego
/_ aala dochodzi. ** : ;
(hh) Boyleusz pierwszy, mówi Henckel, własne swoie kleynoty

wystawił na dziąłanieognia, twierdzi ón że "niektóre z tych kamie=
mi, a szczególniey dyament, wtóm doświadczenin wyziewały
„pary ostre bardzo obfite, lecz z opisanych przez niego postrzeżeń

/ jedno tylko było rzetelne, że dyament w ogniupewnćy ulegał od-
mianie. W 1694 i 1695. roku, z roskazu XiążęciaToskanii do-
świadczenie to było powtarzage we Florencyi, gdzie dyamenty



 

|. Położeniedyamentów w skałachdotąd test mało
'.  zmaiome; leżą oneprawie zawsze wpiasku ochrą i

Żelazną przeiętym,i zmięszanym z kamykami,
już to niemal na powićrzchni ziemi, pod grun-
 tóm urodzaynym, iuż w małey głębokości, pod
warstami skały która zdaie się do gatunku pia-
"skowca należćć. Werner mniema że dyamenty
 znayduiące się w Indyach wschodnich, pod górami
trapu warstowego zwanemi Orixa, w nich były
stworzone , i że z czasem po zniszczeniu tychże

 

wystawione będąc. na działanie promieni słonecznych, w ognisku
ż " szkła palącego zgromadzonych, popękały się z trzaskiem na drobne

kawałki, a potem zupełnie zniknęły. Późniey Franciszek 1. Cesarz Ś
«Niemiecki kazał w Wiedniuw przytomności swoiey wiele innych. KR.

/<. robić doświadczeńzdyamentami, wystawuiąc ie na długie działa-
* nie ognia sztucznie natężonego w piecach, i widziano że wszy”

stkie niknęły żadnego śladu niezostawniąc po sobie. Darcet pier»
wszy był z Francuzow który wspomniane doświadczenia powta-

orzać zaczął ze skutkiem, używaiąc tylko prostego pieca i kupełli
- pospolitey. Macquer postrzegł, że dyament w ogniu natężonym gorejąc

- okrywał się lekkim płomykiem formuiącym pewny gatunek powietrza ;
_daiącego się czuć bardzo wyrażnie; zniósł potóm resztę "BIEPEWNOG- 00. %.
ści względem kombustyj dyamentu, która stądpochodziła: że: to

: ciało kopalne, gdy było zamknięte w powłoce porcellanowey,zda- -
",/ .  wało się palić bez przystępu powietrza; Macquer okazał iż wczasie

|. wypalania pozcellany z dyamentem formowały się w riey SZCZE-
- linki, przez które wchodziła dostateczna ilość powietrza do utrzy-mania kombustyi, i że te szpary ża ostygnieniemznowusię zany:/ bały iuiknęły. Niektórzyuczeni sądzili że dyament w ogniu się

| miepalił, lecz tylko rospraszałsięwdrobnych cząstkach, sposobem| r ,który byłz początku tego zdania, odstą- ©, - .
go potćmwswoiey Sciagrafii, ipierwszy odebrał, iaksam

Pl oai E > drogim kamienicm, aby go umieścił w klassie _
ciał palnych tą RO SR 3

'ożostawało jeszczenaznaczyć przyczynę tego fenomenu,któ-
rey niemożna było inaczey sledzić, tylkoprzezdochodzepie składu
dyamentu. Lavoisier paląc dyament zapomocą gazu kwasorodne.
go w naczyniu zamkuiętćm, póstrzegł plamynajegopowiórzchni, ||, ,% anadło że gaz, który rmował przez kombustyą, sposobew

+». viawęglowego osadzał wapa: ) 2 ę
(0), .przestał na tych postrzeżeniach żadnego z nich ędem natury
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gór zaniesione zostały na doliny, i *zmieszańe

z gruzami. — Bardzo mała iest liczba krajów

| w których się kopią dyamenty, i oprócz Indyy

* wschodnich, i Brezylii w Ameryce, o żadnym wię-

cey niewićmy. Dyamenty wschodnie znaydują

się wAzyi wKrólewstwie Golkondy i Visapour,

od przygórka Comorin aż do Bengalu, przy pod-

stawie iednego pasma gór, które się na 50 mil

angielskich rościąga. WW królewstwie Golkondy

przed 100 laty liczono około 20 kopalni dya-

mentów. W tóyże epocebyło pietnaście kopal-

ni otwartych w Królestwie Visapour, które do-

starczały naywięcey dyamentów, ale bardzo dro-

bnych, i dla tego zostały zaniedbane. Naypię-

 

Kwas węglowy, którego ilość, iak "mu się zdawało, *”wnała się

ilości tegoż kwasu uformowanegoze spalenia takieyże niassy wę-

gla, skąd wniósłżedyamentbyłiedynie z cząstek węgla złożo-

ny. Guytonw swićóżych doświadczeniach postrzegł że dyament

do całkowitego spalenia więcóy potrzebuie kwasorodu niżeli istota

/ którą miano dotąd za czysty węgiel, aprzeto że ta ostatnia iest

duż cokolwiek ukwaszona. Wreszcie zważywszy że. stal nic inne-
go nie iest, tylko żelazo skombinewanez pewnąilością węglika,

zamknął razem w naczyniu tedwie istoty, I na tęgi ogień wystą-
| wił, po czem znalazł żełazo w stal zamienione. Taki iest. krótki

- wykład dociekań które przywiodły Chemików, do postrzeżeinia ie-

dnostzyności w naturze cząstek albiósó dwie istoty, które:są-

dząc zich kształtu, twardości, działania na światło, i innych

przymiotów zewnętrznych, powinny bydź umieszczone z dwóch
_ przeciwnych końców w układzie ciał przyrodzonych.

|, Lecz w ciągu doświadczeń około dyamentów, nad któremi
|. Chemicy ieszcze od roku 1792 pracować zaczęli, niewiedziano że

Newton przepowiedział inż niejako ich wypadki i odkryci: w tym

względzie. Wielki ten Geometra porównywaiąc moc famania się

promieni światła. w różnych ciałach przezroczystych, z ichgęstością,

znalszł że te są do siebie w stosunku statecznym, ale że ciaław tym

| względzie uwiżine dzielą się wyrsżnie iakby na dwie klassy, z któ-

|| pych pićrwsze Newton zowie stałómi fixes, iak np: kamienie; dru-
Ę zaś są tlnste, sizrczyste, smolne, iak oleje, bursztyn, it. d.

: ciałach piórwszey kl-ssy moc łamiąca światło odmienia się błiz-
'. ko w stosun5u ich gęstości, lecz ciała klassy drugiey, malące cę-

/_ stość równą gęstości pierwszych , okaznią moc łamiącą światłoda-

 



 

a: knieysze. dyamenty znaydnią się w-Pasteal o 20
mił od Golkondy pod górami Gate, gdzie rzeka

*

„ę

 

Kisler wpada w rzekę Krichna; kopalnie te wy-
dały wszystkie prawie sławne dyamenty iakie
znamy w Europie. — (W Ameryce w Mexyku, i.
w Brezylii (w Serra-do - Frio) na początku XVII
wieku odkryto dyamenty, które iak w Indyach

wschodnich, leżą wpiasku ochrą Żelazną prze-

| jiętym, i zmięszanym z okrągławemi kawałkami
kwarcu, gruzy te w ięzyku krajowym cascalko
zwane, zwićrzchuwarstą nie bardzo grubą zie-
mi roslinney są pokryte.—Dyamenty są tak roz-
rzucone i oddalone od siebie w skałach,że z wiel-
ką trudnością, i rzadko , w nayobfitszych naweż

+ u

 

leko „większą ; przeto dyament stosownie - do mocnego za--
łamywania promieni światła należało umieścić między tłustemi i

" siarczystemi ciałami; iakoż w tablicy na którey Newton wysta-
wiłszereg stosunków refrakcyi światła z gęstością miassy rozma-
 itych istót, dyament położył przy olejach, terpentynie, i bitrszty-
nie; orazwniósł ztego wypadku że bardzo iest rzeczą podobną do
wiary iż dyament iest istotą tłustą, i palić się mogącą. Nadto po- -
strzegł on, iż moc łamiąca światło w wodzie iest śrzednia mię=
dzy potęgami ciał dwóch kłass wspomnianych, i twierdził że wo-
da, podług wszelkiego podobieństwa, złożona iest z pierwiastków ie-
dnychi dragich istot; co ieszcze popiera itóm rozumowaniem iż

/ woda, isko istotny warunek życia roslin i źwierząt, zapewna wskład

_dęh wchodzi, a że ciała organiczne są złożone z części tłustych ,
siarczystych, i zapalnych, oraz 2 ezęści ziemnych, suchych, ial-
kali eto iwoda z pierwiastkow takieyże natury koniecznie
       - składać się musi.- BEDAGAW Sabakach refrakcyi światła

yczyta / dyament iest ciałóm palnóm, i że woda ma-
w swoim składzie pieryiastek: palny. . Opisuiąc te postrzeżenia,
i wyciągaiąc z nich wnioski, tłómaczy się iezykiem chemicznym

Ę swolego wieku, czemu tómbardziey potrzeba się dziwić, że ten

geniusz, wtakieyodległości czasu żyjącyprzed. nami, puściwszy

(się drogą zupełniena pozor uboczną, trafił na wypadki i odkry-
cia, którym dzisieysza chemiia winna iest część swoiey doskona«

łości 1 sławy. ( Hay, TraitćJe Mineralogie T. Fil).

Biot postrzegłszy, że można dosyć dokładnie wyrachować mocłamią
| cą światło iakiego ciała, z wielkości refrakcyi w iego pierwiastkach, ob=

serwował wielkość kąta złamianią promieni śwzśtła w kwasie wgo
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, de. a kopalniach, bywaią znaydowane ; częstokroć po-
wleka ie skorupa ziemista bardzo ściśle do ich     

     
  

 

   

    

  

  
  
   

   

   

  
      

    

  
   

P J PA _/ strzeganiaobmywaią w wodzie ziemię zawićra-
/. iącą dyamenty, obmyte kamyki i gruby piasek

sypią na równym i twardym umyślniedo tego

| dny pilnie pomiędzy nićmi dyamentów upatruią.
W starożytności nieznano sposobu szlifowania

_ dyamentów, używano ich do ozdob w takich tylko
kształtach iakie odebrały z przyrodzenia. Pićr-
wszy dopićro Łudwikde Berquen Niderłandczyk,

 

( przypadkiem potarłszyosiebie dwa kawałki dya-
_, mentu,postrzegł Że powićrzchnieich daleko Żyw-

>

ź oszek. Wkrótce|po rozgłoszeniu tego wynalazku
_ zaczęto szlifować i polerować dyamenty ich wła-

 

 

 

- kie, skąd wniósł że dyament nieiest czystym węglikiem za iaki
(> wprzódygo miano, ale że iest połączony z- wodorodem, którego

nawet ilość do czwartey części massy dyameatu ocenił. Kom-
2

  

(o Miary| ztego względu że powinowactwo wodorodu do „węgla ,© lak wiómyskądinąd, jest tak mocne, iżnaygwałtownieyszy ogieńj tych dwóch ctal zupełnie „rozłączyć niemoże.. Wszystko'twierdża że dyament iest ciałóm palnóm, .iżetenminerał |rzadki :drogi, twardy;
wodoró , Istoty tak Powszechnie i wszędzie-rozlane, i wszystkić-„własności:4 od dyamentu różne.- Z tegopostrzeżeniaBiotaypada ieszcze:iżdyament | węgiel pospolitysądwa ciała iedneyatury,różniące się tylko od siebie Samą proporcyą pierwiastków,

      

  

 

  

   

 

  

 

 
  

© drorgniari, Trać3.Mineralgię T. IL)
  

 

  

owićrzchni przyłegaiąca, którą przez tarcie o.
iaskowiec zdćymuią. Dla łatwieyszego ich po-

' .. sporządzonym toku, i na słońcu w dzień pogo-

- mieszkaniec zmiasteczka Brugesw 1476 roku, .

> snym proszkiem egrisće, nayprzód w Brugesi Am=-
_szterdamie,potćmw Wiedniu, Paryżu, Londynie,

biaacya-dwóch wspomnianych istót w tóm ciele iest_ podobną do.

|błyszczący, ma za pierwiastki węglik i

 

"_ szego nabywały blasku, a ztarcia formowałsię szary i

 glowym i gazie kwasorodnym, istęd wyprowadził wartość kąta Ę( złamania w wegliku. Złamanie to światła wypadło mu z rachun=
ku bardzo male, kiedy przeciwnie w dyamencieznacznie było wiel- -
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Lisbonie,.i Petersburgu , gdzie dotądfabryki ich
brylantowania utrzymuią się i coraz doskona-

_ lą. —Wartość dyamentu zależy od czystości iego
massy, piękności koloru, żywego blasku, od ie-
go wiełkości która oznacza się przez wagę, i
„od kształtu iaki wszlifowaniu nadaje mu sztu-
ka. Kształty dyamentów * szlifowanych naypo-

- spolitsze są następuiące: 1) Brylant, iest dya-
ment szlifowany w ośmiościan tróykątny, czyli
dwie piramidy czworościenne maiące wspólną
podstawę, i wierzchołki górney mocno, a spo-
dniey słabo ścięte; każda $ciana brylantu mić-
wa kilka rzędów tróykącików tak przy sobie
ułożonych, że podstawa iednego łączy się na
'iednćyże linii z wierzchołkiem drugiego , i wza-
iemnie (ii). Gdy na każdćy ścianie piramidy ta-
kowe ścianki są we dwa rzędy ułożone, mówi się
wtedy że brylant iest dwa razy szlifowany, gdy
we trzy rzędy, trzy razy szlifowany , it d; im
więcey będzie rzedowfasetek na każdey ścianie
brylantu pomieszczonych, tem bląsk iego żywszym
się słaie (kk); niekiedy jego krawędzie górne,
to iest leżące przy płaszczyznie ścięcia wierz-
ehołka ostrosłupa górnego , bywaią także ścięte;
a taki brylant, maiący po kilka rzędów fasetek na

/Każdćyścianie, nayżywićy światło odbiia. 2) Dyk-
szteyn (dickstein), iest ostrosłup  4rościen-

_ ny poiedynczyz wierzchołkiem mocno sciętym,
"albo iest to połowa brylantu lecz bez fasetek.
5) Raut, nayzwyczayniey iest ostrosłup tróy>
ścienny poiedynczy, wysoki, na każdey ścianie

 

Ti Jubilerowie zowią ie ściankami albo fasetkami ( facettes); ||
€kk3 Pospolicie daią w części wićrzchniey brylantu gz a w czę:

' ści spodniey 25 fasetek. > * :
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_boczney po kilka rzędów fasetek maiący; eprócz.

' tego, piramida czworościenna, i każda. wzniosła
wypukłość koniczna , półkulista, lub owalna, po-
kryta fasetkami rautem się zowie. Lecz ieżeli
ta wypukłość iest nizka, przez co kształt dya-
mentu płaskawymsięwydaie, tedy nazywa się
Rozetą a!łbo Różyczką , która niczóm innóm
niejest, iak tylko rautem bardzo nizkim. Jeże-
li dickstein ićst bardzo nizki, płaski iak tablica, i
cienki, tedy zowie się tafelstein. Naydrożey pła-
cą się brylanty, po nich co do wartości idą rauty,
i dykszteyny, potóm rozety, a tafelszteyny są
naytańsze, ieżeli ich wielkość i inne przymioty
będą ićdnakie. O,

_ Dyamenty i inne drogie kamienie ważą się
na uncye,karaty, i grana; albo też na wagę no-
wą francuzką, to iest: na grammy, decigrammy,
centigrammy, it.d. (Il). Cena ich względem wagi
idzie w następnym stosunku: Dyament ważący

, karat ieden, gdy iest piękny , płaci się pospoli-
cie 15 dukatów, a podleyszy około 12 czer: zł:
sztuka dwu karatowa ma cenę podwóyną, trzy-
 karatowa potróyną; ale kiedy ieden dyament
owięcey waży nad 5 karaty, np.. 4, 5, 6, it.d,
aż do 15stu, takich wartość bardzo nagle wzra-
sta , gdyż dla znalezienia iey niemnoży się cena
jednego karata przez ich liczbę , iak w poprze-

 

_ UD) Uncya iest szesnastą cześcią funta, i zawićra gran 480; karat skła-
„ da sięze4chgran, przeto uncya zamyka wsobie 120 karatów ; a
że funt dzieli się ma 52 łóty, więc 1 uncya ma w sobie 2 łóty;
możemy przęto podług tego, redukować karaty i granana łóty, Iprzeciwnie. QGramm Francuzki składa się z ro decigrammów ,.a decigramm z 10 centigramów, 1 centigram z 10 milligram-
mów, i t.d;karat i zawićra w sobie 2decigrammy , stąd 1 de-

> z rowny lest2 granom; a że łót 1 =60 karatom, więc ten-.
i zawićraw sobie I:o decigrammów fi 12 grammów,
albo 1 decagramm i z puisy; EG Ę*

.



 

    

  

    

  
  

  

      
  

    

 
   

dzaiących zdarzeniach,ale potrzeba przez wara
tość iednego karata mnożyćkwadrat ich liczby, a
wieloczyn pokazuie cenę dyamentów w duka-
tach; tak np. dyamentu ważącego 8 karatów

/ €ena iest: 848 x 15— 64415  g6o0 dukatów.
'Iiecz wartość dyamentów więcey ważących niż
15 karatów iuż tym sposobem nierośnie, bo tylko
reszta waginad 15 karatów podwaia się, i mno-
ży przez cenę: karata, wieloczyn dodaie się do.
ceny 15 karatów zaalezioney sposobem wy-
żey opisanym, a summa stanowi wartość dyamen--

„tu. Kiedy kilka sztuk ważą razem karat.
cena ich mnieysza bywa; ale gdyszłifówanych
idzie na karat kilkanaście, lubkilkadziesiąt , tedy
daleko ie drożey przedaią „bo od 25 aż do 30
/czer: zł: jeden karat. Przyczyną tego iest wię-
ksza daleko trudność szlifowania drobnych giał ę
tak wielkiey twardości (mm). Karat proszku
dyamentowego do szlifowania za się naytaniey
po 4. czer:zł: —

- Rodzay „drugi, Cyrkony. Azh

2. CYRkoN. CIRcoNius. Lin: Gm:Kl:s Piski

 Zirkon. W. iH. Hwpxoub. S.- (0, g|

Kolos miówa rozmaite, brudnei plawista 2„Gen.wa 5,

iako to: szaRY żółtawy, dymowy perłowy, rza- -San SE

dko.błękitnawy; czasem ŻÓŁTY winny; CZERWwO-
NY różowy lub krwisty, zIELOoNY porowy, tra-

a j : ZY,A eże
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- ©mm) Pospolicie ten kiej salilnie drobne Gada tak swóy
">pot ka nich PRSAR że iaż posh A> Berek

  
 



wiasty, lub pistacyowy; BRUNATNY żółtawy, czer-
 wonawy, lab goździkowy , i chociaż rzadko BŁĘ-

- xITNY fioletowy.—Znaydnie się w kawałkach o-
/ krągławych, lub kątowatych , i kryształachnay-
_częściey połamanych. Zwyczayna iego postać
foremna iest graniastosłup czworościenny za0- "
strzony po końcach 4rościennemi piramidami ,

| których ściany osadzone są na iego ścianach bo-

 

cznych; bryłka ta miówa czasem krawędzie le-
żące między ścianami bocznemi, i płaszczyznami
zaostrzeń, pościnane; albo też dwie krawędzie
boczne przeciwne sobie ścięte, i wszystkie kąty
bryłowe, oprócz wierzchołków zaostrzeń, sklino-
wane; niekiedy  graniąstosłup . 4rościenny  iest
płaski, i po końcach zaostrzony nayprzód ośmią

_ ścianami, tak iż na każdey ścianie boczney -osa-
dzone są dwie ściany zaostrzenia schodzące się
z sobą w krawędzi bardzo tępey, każde ostrze

/ iest powtóre zaostrzone wliniią cztórema ściana-

    

mi leżącemi na krawędziach tępych zaostrzenią
. pierwszego. Bywa także krystallizowany w o-
strosłup śrościenny podwóyny o wspólney pod-
stawie. Ziarna iego i kawałki zokrąglone maią

' powićrzchnią chropawą, a kryształy są gładkie,
amocno błyszczące. Odłam Cyrkonu iest blaszko=
wy,odwóch biegach blaszek,i muszlowy, z bla-

_ skiemwielkim dyamentowo szklistym; twardość
 pićrwsza po dyamencie, przeto na_ proszek
stłuczony używa się do szlifowania innych kamie=
i. Rzadko iest doskonale przezroczysty, dwo=

„ dąc obrazy przedmiotów, częściey bywa wpół-
przezroczysty, lub mocno po brzegach prześwić-

_ eaiący, oraz kruchy, łatwy do rozbicia, i zimny
w dotknięciu. Gatunkowa ciężkość cyrkonu po-
dług Wernera iest. 4h, a podług. Haiiy 4, 4.
Znayduie sie w Azyi na wyspie Ceylan, w ułom=
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kach kryształów otartych,i ziarnach zokrąglo-
nych, zapewne w skałach napływowych;iwEu-
ropie wNorwegii w rozwalinach fortecy Fri-
dischwern , gdzie kryształy iego są w skale Sie-
nitu osadzone. Francnzi zowią ten kamień fał-*
szywym diamentem diamantjargon, szhtuią go, i
używaią do ozdob w ubiorach żałobnych. Po-
dług rozbioru Kłaprotha składa się: z 68 części
cyrkony, 51,5 krzemionki, i 1,5 niedokwasu

»*żelaża o 5

= HvacyNr, HaYCINTHUGS. OŚ 1 A
s Hyacinth. W. Hyacinthe. BD EEE

Tiaqnuum»v. 5. *yR

Kolor czeRwoNy zżołtym pomięszany wła-
. ściwy iest temu kamieniowi, i stąd farbę tę hya-
cyantową zowiemy.— Znaydnie się on w kry-

 ształach całych albo połamanych; kształt iego
foremny iest graniastosłup 4rościenny po koń-
cach zaostrzony cztórema ścianami osadzonemi

' na krawędziach bocznych; gdy każde dwie prze-
| eiwne sobie ściany zaostrzeń dwóch końców scho-_

dzą się z sobą w iednym punkcie wtedy gra=
" miastosłnp  staie się dwnnastościanem granato-
wym; kryształy bywaią niekiedy po rogach lub

-, krawędziach bocznych ścięte, zawsze prawie ma-
' łe, zpowićrzchnią gładkąi błyszczącą. Odłam

hyacyntu iest blaszkowy, o dwóch biegach bla-
szek, prostopadle się przecinaiących, i mały
muszlowy, z blaskiem tłustym wielkim; prze-
zroczystość niezupełna dwoiąca obrazy przedmio-
tów, twardość taka jak w cyrkonie, moc spo-

/_ ienia cząstek dosyć słaba , ciężkość gatunkowa ©
__5 niedochodzi. Wogniu kolor hyacyntu niknie,
lecz przezroczystosć bynaymniey się niezmie=

    

  

   

.
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mia. Znaydnie się ten minerał w Azyi na wy-
spie Ceylan, razem z cyrkonem; w Europie:
w Czechach (w Triblitz, Schelkowitz, przy Bilin
i Podselitz, z ułomkami - piropów, i cy-
ny), w Saxonii ( wstrumyku przy mieście Schan-
dau., gdzie się rościągaią góry trapu warstowe-
go, z bazaltu, waki, i kamienia zielonego war-
stowego złożone ), w Szląsku ( niedaleko miasta
Goldberg ), we Francyi (przy strumyku (d'Ex-
pailly), i w wielu innych kraiach. — Nazwiska
nadano mu jeszcze Wstarożytności od podobień-
stwa iego koloru do kwiatu rośliny tćm. imie-
niem wtenczas oznaczaney. Epifaniusz opisuie
go między dwunastą kleynotami na uroczystym
ubiorze przez Aarona i innych Arcykapła-
nów Jzraelskich noszonemi (06). — Według.
rozbioru Klaprotha hyacynt ceylański składa
się: z 70 części cyrkony, 25 krzemionki, o,5
niedokwasu żelaza , 4, 5części straconych w ana-

 lizie. Hyacynt ze strumykad”Expailly podług
Wauquelina zamyka w sobie: 66. części cyrko-
ny, 3a krzemionki, 2 niedokwasu żelaza, i
a straty w analizie. — W czasach kiedy zabobon-
ność wielu istotom nadzwyczayną moc, własno-
ści, i skutki przypisywała, hyacynt noszony był
na szyi iako naypewnieysza, i bardzo skuteczna
ochrona od zaraźliwych chorób; nadto, kamień
ten miał na woynie dodawać odwagi, bronić
_od ran i śmiertelnych pocisków; w życiu spo-
koynćm zasłaniać od piorunów „: pomnażać bo-
gactwa, zaszczyty , rozsądek;i mądrość. -

-

 

ce e musiał to bydź Kanellstejn, gdyż ten ipiękniej:
|" miewa kolor, i w większych znagduie się sa niż ASY

= 3%
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(4. KANELLSŚTEIN. W. CINAMITER. /. Z /376

Kunam umre. F.

Minerał ten, w naypóźnieyszym układzie Wer-
nera Na czele rodzaiu krzemiennego umieszczo-

ny, ma kolor prawie taki iak w hyacyncie, po-

dobny do oleyku z cynamonu wypędzanego,
skąd nazwisko mu dano. Znayduie się w ka-
wałkach chropawych, kątowatych, i nigdy po-
wićrzchni gładkiey niemaiących,  nieodkryto
go dotąd w postaci foremney. Wyszlifowany u-
kaznie w swćy massie mnóstwo kropek, skaz,
plamek, i bulek powietrznych. Chropawe ie-
go kawałki maią blask niewielki na swoiey po-

wićrzchni,i zdaią sie bydź mało przezroczyste; ale

w odłamie i po wyszlifowaniu blask ich szkli-
sty dosyć bywa „natężony, i przezroczystość

w wysokim stopniu. Kanellstein ma odłam bla-
szkowy niewyraźny, i muszlowy; twardość tak

wielką iak w Cyrkonie, przeto w tymże celu
co i pićrwszy bywa używany;iest kruchy, i

do rozbicia nietrudny. Ciężkość gatunkowa ie-
"good 3,6 do 5,635 dochodzi.—Znayduie się

| tylko na: wyspie Ceylan. Podług Klaprotha
składa się: z 58,8 krzemionki, 21,2 glinki, 31,25

'wapna, 6,5 niedokwasu żelaza. a

ż Rodzay trzeci, krzemienny. |

Kamienie umieszczone w tym. rodzaiu tak
są twarde ,że Ogień krzeszą , oprócz kilku gatun-- .

kow które tćy własności niemaią; w skład ich

wchodzi krzemionkaiakopierwiastek charakte--
rystyczny- rodzaiówy; kwarc, osobliwie pod-

gatunek iego zwany kryształem górnym, naybar-
_dziey 'ten rodzay 'cechuie. Wszystkie gatunki ©

    



      

a ka, od koloru, znaczące :

_ waż ieft szparagowo ZIELONY, i zielonawo BIA-

 

= SE
leżące na początku rodzaiu, aż do górnego. kry-'ształu, coraz więcey tracą własności Cyrkonu anabywaią charakterów rodzajowi krzemiennemu ©.właściwych; przeszedłszy zaś ten punkt naywię-kszey doskonałości cech rodzaiowych w kwarcu,
zbliżając się kn końcowi , tracą _ własności

ś

krzemienne, i ukazuią coraz wWyraźnieysze cha-
 raktery glinianego rodzaiu, który po nich na-
stępuie.

Familiia Chryzolitu.

5. CHRYZORERYL. CHRYSOBERILLUsS. PY.
| Chrysoberilil. W. Cymophanę. Hi.

0. Xpuso 6Gepnat1. 5.

Nazwisko ma dane sobie z greckiego ięzy-
złoto-zielony; ' ponie-

ŁY lub żóŁry. W mafsie tego minerału state-cznie daie się postrzegać jasna plamka młóczno- lub niebieskawo biała, która, za zmianą położe-SZCZE - AE « x zi. mia iego względem światła, przesuwa sie z ie-_dnego mieysca na drugie. Kamień ten nigdziew mafsach wielkich niebył odkryty, ale tylko
* w kawałkach okrągławych, i kryształach całych- lub połamanych. Krystallizuie się: 16d w gra-niastosłup 4ro-ścienny płaski i prostokątny;Ż 24 08Fe W graniastosłup sześciobóczny. nizki , maiący/ krawędzie boczne _pościnane,

boczne rówre, albo też dw
/ węższe od innych. Odłam iego iestmuszlowy

i wszystkie ściany
ie przeciwne sobie

mały; blask na powićrzchni. kryształów *szklisty,wewnątrz tłustawy; twardość wiełka; przezroczy-(-. /// stość niezupełna; ciężkość gatunkowa podłag.._ Haiiy 5,787. Znmayduie się w Ameryce poła-

  



 

—i skaz i rospadlin”

  

- Ę za.

dniowey +w Beli, iw Azyi-na wyspie Cey-
łaa, mówią że i w Syberyi w Nerczyńsku zo-
stał odkryty. — Podług Klaprotha składa się z
m.71% glinki, 18 SeBiOGKA, 6 R> k
1,5 EPA żelaza. ,

z
ę

>Dak sia, psztrówwi W. Ra:se.7

w R: W. Peridot cristal--

; HaiXpuszoaumb. w .:

ZN priako to, = greckiego języka.ióchęódiąj
ce,znaczy: kamień złoty, kolor iego "ZIELONY
Gest między szparagowym a czyżowym pośrze-
dni. , Zmaydnie się. w kawałkach „akrągławych,

| ałomkach kątowatych, i chociaż rzadko krystal-
| lizowany w graniastosłup 4ro-ścienny płaski po
końcach -skłinowany, Ściany. jego. klinów leżą

_ naścianach bocznych szórszych, ściany wązkie
graniastosłupa zawsze są gładkie ,. a szćrokie

2 podłużnie narzynane; czasem iego krawędzie bo-
| czne są ścięte lub sklinowane, a końce zaostrzo-

©, me w liniią 4ma lab 6ścią' płaszczyztiarni, nie-
> "o„kiedy ieszcze wierzchołkitych zaostrzeń bywa-

    
  

 

ściete. Kryształyzawsze prawie sąśrzedniey
i, wiednym końcu ułamane,co pokazu-

: byty|temi

 

  
  

 

:- blask - wewnątrz
szklisty,

glonychiego kawałkach słaby. Kamieńten po
wyszlifowaniuiest prawie doskonale przezroczy-

"ma w swoiey.mafsie wiełe. . -- =

"Twardość lego mhnieysza SE
rdzo łatwo się scićra,a -

mratwarde 5 dą y kaiąc sęiego Por Sz:

045 ale pospolić     B niżkwarcu, pilnik

NR wrosłe. Od-

wszlifo aym Żywsży,. awotartych i zokrąż -
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ż ropy Z „kraiów wschodnich, mianowicie z Azyi

-.( z Alexandryi ); lecz niedawno znaleziono go
i w Europie w Czechach (w okolicach Schelko-
witzi Triblitz, w skałach napływowych , pod

|. górami bazaltu i waki). Kamień ten przez E:pi-
| -  faniusza pomiędzy dwunastą kleynotami ubioru

Aarona był pod nazwiskiem Topazu opisany.
Podług Klaprotha składa się z 39 części -krze-
mionki, 45,5 magnezyi, i ig niedokwasu że-_

       
27 A- 7. OLiwitN. OLiviNus. W.

ay 2 0:85vav M. Peridot granuli-

a 2 22 forme H. OansBusb. 0.
Bos . Nazwisko to dane mu zostało przez Wer-

 

 spoliciey mićwa, iednak ten czasem'i w szpa-
' ragowy przechodzi. Znayduie się w mafsach

uli maiącey pół-łokcia śrzednicy, iw drobnych
ziarnach; te mafsy złożone są zawsze z części.

_ oddzielnych ziarnistych, i wrosłe w skały bazal-
fu, waki, i inne gatunki' trapu warstowego.-
QOdłam Oliwinu w mafsie ieft nierówny ziarni-

. sty, a w każdćm ziarnie muszlowy, czasem do
-blaszkowegosię zbliżaiący; twardość mnieysza

_ niźw kwarcu, iednak dosyć wielka, blask ma-
z ły, przezroczystość niezupełna, czasemiego mas-

|, sa bywa wpółprzezroczysta , częściey.po brze-
_ gach tyłko prześwićca ; ciężkośćgatunkowa po-
długKlaprotha 3.265 dochodzi. Minerał ten

> wystawiony na działanie powietrza i wilgoci

 

  

-- wićrzchnić głęboko ią rysnią. Ciężkość gatunko--wąma podług Heiiy 3,428. Przywożą go doEu-

' mnieyszey ( ze Smyrny ), tudzież z. Egiptu

nera od koloru oliwno ZIELONEGO, iaki naypo-_

okrągławych, które często dochodzą wielkości
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dosyć łatwo ulega powolnemu roskładowi, a
wtedy na powićrzchai zepsłtey- pokrywa się.

_ochrą żęlazną, co pokazuie że w skład iego

wchodzi żelazo. Anayduie się w skałach war-

stowych , w. Czechach, Morawie, Saxonii

| wyższey i niższey, i ogólnie prawie w całych
* Niemczech; oraz we Włoszech, Turcyi na wy-

;.. «able blandyi, i we Azstkich niemal górach

da trapu warstowego osobliwie bazaltowych. a

- Podług.Klaprothaskłada się z 50 części krze--
mionki,38,5magnezyi, 0,25 wapna, 12 niedo-

|kwasn Żelaza, Iawniey był nazywany SMEG»
_ litem ROP

gh KokKOLIT. Cocconir HES. 4.

Kokkolith. 4. Coccolithe. RÓ

Nazwiskoiego z greckiego Ryki, wyraża:
"kamieńziarnisty; minerał ten z kształtu iest do

Aika. podobny,: dła tego Hóaiiy i Karsten maią
(go za Augit ziarnisty. Kolor kokkolitu iest zIE-
ŁONY porowy, oliwkowy, oliwny, a niekiedy
prawie kruczy. Znayduie się w mafsach, które
są złożone z cześci oddzielnych ziarnistych, ką- -

| towatych, podłużnych, foremnych, i do kryszta-
3 qłów podobnych ; bywa też niekiedyiego mafsa

: h tałów rosłych. z sobą ufor-
ształymaią postać gra-

niastosłpów 4ro-Ścienuych, po końcach sklino-
wanych, kiórych płaszczyzny sklinowań osadzone

0 0a, MA krawedziach bocznych; albo grania:stosłu-

a. pów 6ścio-bocznych, trzemaścianami, na krawę- -

-dziach bocznychosadzonemi, zakończonych. Od-
łamw każdóćm iego ziarnie iest błaszkowy, o

óch Sega blaszek ZĘ„się RAGE
> s Ak
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naiących , z blaskiem szklistym, ale ieden tylko
+, z nich wyraźny, pospolitszy zaś odłam w z:ar-

nach i całey mafsie kokkolitu bywa zbity nieró-
iz wny; powićrzchnia części „oddzielnych zupełnie

prawie nićma na sobie błaskn. Kamień ten iest
mocno twardy, ale się szlifować niedaie dla kru-
chości,nieprzezroczysty, po brzegach iednak wy-

 raźnie prześwićca ; ma ciężkość gatunkową po-
dług Haiiy 3,575. Qyczyżną iego iest Szwecya „
i Norwegiia, gdzie został niedawno odkryty
w skałach pierwiastkowych, w warstach magne-
fycznego-żelaza. Vauquelin zroskładu kokkoli-

Ź tu następuiące otrzymał wypadki: 50 cześci
krzemionki, a4 wapna, 10 magnezyi, 7 niedo-
kwasu.żelaza, 5 niedokwasu manganezu, i 1,5

m

Podanie. EB AuGir.  AUGITEs.a
8 m Augit W. Pyroxene. H. Ayrumb. 9.su mP 5 pić > *
b 4: AE:- > Pliniusz tóm nazwiskiem oznaczył kamieńZ |... którego z pewnością nieznamy. Augit Wernera("9 €mą kolor ZIELONY ciemny, oliwkowy, porowy,i

4 kruczy to iest czarny cokolwiek niby zielonawy.po Paa.Rzadko znayduie się w mafsach, ale nayczęściey ©(0 /45%=krystallizowany w kształty następne: 16d gra-
24464920 niastosłup 6ścio-boczny maiącydwie przeciwko
2 0) +sobie leżące ściany boczne szćrokie, a cztóry
4a>c. WAZkie, lub przeciwnie. żre w graniastosłupWAkk ośmiościenny, którego dwie sobie przeciwne ścia-E Ę A fmarmj boczne są szerokie a sześćiest wązkich ; al-
52 vt ;b6 też 4 szerokie, i 4 wązkie, z których ka-Era ŻŹde dwie schodzące się z sobą położone są na-

  

zi

/ / przeciw dwóch drugich także się schodzących,
a fee: równych pićrwszym ; częstokróć w obu grania-
» *stosłupach końcowe ściany, ukośnie leżąc wzglę-

egz
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„dem bocznych, są sklinowane, a ściany sklino=
wań osadzone na ścianach bocznych wązkich,
lub szćrokich, albo na krawędziach; ostrza tych
klinów niekiedy są ścięte. Bywają czasem kry-
ształy po dwaz sobą zrosłe ścianami boczne-
mi, tak Że Ściany sklinowania z iednegokońca

3. formuią „kąt wklęsły, a z drugiego wypukły.
| *Wielkość ach nigdy za "mierną nieprzechodzi ,

- małe zaś nayczęściey daią się postrzegać; po-
wićrzchnią maią gładką i dosyć błyszczącą. |.
Odłamaugitu iest blaszkowy, o dwóch biegach

"błaszek , prawie prostopadle się przecinaiących ,
a drugi w poprzek nierówny ; twardość dosyć
wielka, przezroczystości częstokroć prawie zu-
pełnie 4 niedostaie, niektóre. tylko iego kry-

© ształy słabopobrzegachprześwićcaią. . Cieżkość
gatunkową podług Haiiy ma 3,219. Znaydnie
sięw skałach "warstowych: w Czechach,  Sax0-
nii, Węgrzech, Ziemisiedmiogrodzkiey, w Ty-

_rolu, Włoszech,Francyi, i t. d.; wszędzie iego
R kryształy. sąosadzone.W:kiabnchbazaltu albo
„w innych gatunkach. skał trapu warstowego,a
"niekiedy w lawach i kamieniach z wólkanów

/.. wyrzuconych, dla tego od dawnieyszych natu- -
|. ralistów augit był szerlem wólkanicznym nazy- ©

wany; kryształy iego bywaią czasem wybielone a
> ićrzchnią chropawą, Ri     

enie 1 ', którey odmianie ule-
4 _wypalenie wogniu wólkanicznym,

albo , iak mniema Heiiy, przez działanie istat
"lotnych, ostrych, i gryzących. Nazwisko greckie

z ac” (pP)» które mu.ten A. RW

ma ae 23

SG Żak

0Za gość, albo pzyeoień w ogoi.

C
E
C
"

ę
g
k
.
"
O
s
1
1
t
a
Z
n

ię
   

   

    
    

   



* *

-

 

  

      

    

  

-_  Sewergin Wiluitem. —— Bonvoisin odkrył w Pie-
| moncie na dolinie Łans kryształy Wezuwianu
/ w żółto-czórwonawym kolorze, błyszczące ,'i
(- znacznie przezroczyste, które, sądząc bydź no-
wym minerałem, oznaczył nazwiskiem Wopazoli-
tu(rr). W Neapolu kryształy Wezuwiann ,

pniu, szlifuią się, i za drogie kamienie przeda-
ią pod mazwiskami: dyamentów S$. Jannarjusza ,
albo dyamentów i chryzolitów wezuwialnych.
Podług rozbioru Klaprotha składa się ten ka-
mień: że 55 cześci krzemionki, 22,5 glinki, 53
wapna,-7,5 niedokwasu żelaza, 2,25 niedokwa-miiakgękódże:, Be j aim.

OWN 7 żg

 

ZŁ m Fani $łia Gr a n a t u.

POS tak Levcvr.. Leucires. W. |
OB 2. Lre u cit. "CAM phio s FL
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TA"-- > 4-3 56aa, Nazwisko to/nadał mu Wernerod iego

 

w""kolofn, xgreckiego - wyrazu leukos *=bmiginś
(Tenkamień makolor szaRy blado-zielonawy

nieco do szparagowego podobny, czasem brudny
_ żółtawy, lubczerwonawy, i czERwONY cielisty,

lub cegłasty; lecz wypałony w ognin wólkani-

 

|. metherie nazwał go granatem białym. Rzadko.
| - znayduie się w mafsach, lub ziarnami w ma-

_ €icy rozrzucony, ale nayczęściey bywa krystalli-
_ zowany w ostrosłup ośmiościenny  podwóyny

 

(, Gm Poźniey Hauy zcharakterów chemicznych , zewnętrznych, i
geometrycznych, poznałżeto był Idacrase. ;RE 8 Cz

=

 maiące przezroczystość w znacznieyszym: sto-

> cznym, iestkoloru śnićżno-białego, stąd De La-
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* : owspólney podstawie,którego oba wierzchołki
zaostrzone śą cztórema ścianami na. krawędziach:

bocznych osadzonómi. Kryształy iego są małe i

z
€

śrzedniey wielkości, zawsze prawie wrosłe w ba=_
załcie albo w lawie, z augitem, oliwinem, i t. d.
Powićrzchnia ich bywa niegładka, chropawa„
z małym blaskiem szklistym, albo też zupełnie

_ goiest pozbawiona. Leucyt ma odłam 'muszlo-
wy, i.błaszkowy niewyraźny, z blaskiem tłu-
stym, lecz wypalonegow ogniu wólkanicznynt
jest odłam ziemisty, bez blasku. Kryształy i

.mafsy tego kamienia bywaią wpółprzeżroczyste,
po brzegach prześwićtaiące , i doskonałe nie-
przeźróczyste. Twardość ich iest niebardzo wiel
ka, bite o stał zaledwo słabe wydaią iskierki,
ale szkło cokolwiek rysuią. Moc spoienia czą-

nałsy bywa dosyć słaba, przeto sąstekich:m  

| kruche, iłatwe dorozbicia. Ciężkość gaturiko-
iług Hatiy 2,4635; Minerał ten

F Wezuwinszń w lawie, w*Cze-
łoszech, w bazalcie, i innych

Al _ warstowego (ss). a Względem

attworzenia się kryształów Leucytu podzielone
-sązdaniageologów : iedni z P. Buch sądzą
żesie uformowaływ rostopioney lawie, dru-

  

 

  

 

dzy z Dolomieu ntrzymuią że wprzódy były
stworzonerazem ze skałą która im. służyła za
macicę, apółómna lawę stopioną została ;.
ktyształyzaś, októrych mówićmy, niewielkiey
uległszy odmianie były z nią razem z wólkanu
wyrzucone. Opiniia drugich stąd iest do praw-

 

„uałkóz

gą A 4:

s, A Podlug Brongninrta Lelievre w górach Piryneyyskich znalazł
, kryształki leucytu w granicie, a Dolomieu widział leucyt osadze=
| dprazemzezłotem w skale. pochodzącey. z Mexyku:.

ę 7 ; ż "a N * t Ry =

=
ą
=

 



== 6 —
dy podobnieyszą Że nietyłko w lawie ale i
w bazalcie znayduią się kryształy leucytu.—
W tóćm ciele kopalnóm naypićrwey postrzegli
Chemicy że potaż wchodzi w skład kamieni.
Klaproth znalazł w nićm z rozbioru: 53,75
części krzemionki, 24,62 glinki, i 21,55 potażu.

   

   
      

  

POTTZZE 22. MELANIT (tt). MELANITES. W.

ZAP MŁ.  Melanit. W. Grenat noir. H.

Nm Menaannmn». S.

Kamień ten, smołowo czarnego kolorn,
znayduie się w ziarnach okrągławych, a nay-
częściey krystallizowany w dwunastościan gra-
natowy doskonały , lub ześciętćmi krawędzia-
mi; ma odłam muszlowymały z blaskiem szkli-
stym niewielkim , twardość znaczną, ciężkość

, gatunkową 5, 8, i zupełnie iest nieprzezroczy- -
sty. Znayduie się w skałach warstbwych, we
Włoszech ('w Albano i Frascati niedaleko Rzy-.
mu i w okolicach Wezuwiusza ), z hornblen-.
"dą bazaltyczną i wezuwianem. Podług rozbioru.

2 Vanquelina składa się: ze 354 części krzemionki,
p 6,4 glinki, 55 wapna, i 25,5 niedokwasu że-

o laza. „o
6,62 a" |
wz Ta 13. GRANAT. GRANATUs. W.
"gqamncE i
7 PAŹ Granat W. Grenat H. i B. Benuca. ©.
zu! CEJ ń

6.% 6ŚĆ67ę Dzieli się na dwa podgatunki:

7) 2 4a- a) Granat kleynot. Granatus no-2
zł 4 ili |. . + * €-

4% 3 W. edler Granat. W. |.

 sgradiia —

E (+) Nazwisko to pochodzi od wyraza greckiego Melania; czarność,
ponieważ ten minerał ma czarny kolor. m

5
ź 4

ż A > z
7 2.2 1 aż":

; KA .

udtt 'E2 Paka  ć e 7„ań i ć_ =

|Ayatrtaet /



toiest ograniczony równoległobokami lub kwa-

blaszkowy, o iednym biegu blaszek , z blaskiem

>

— g — -

"noble B. Almand in. Kar:— Granat o0+ (72 20
( rientalny czyli wschodni ma. kolor czERwonNy R z2
// karmazynowy, i wiśniowy, europeyski zaś i BYS 24

 birski, iest ciemno-hyacyntowy, lub krwisty (un). GPU, LZ

 

Zmayduie się tylko w kryształach doskonałych
lub niezupełnych, orientalny zaś bywa czasem-

LEJAD
KENT, 1/2

257

"w kawałkach okrągławych 1 .kątowatych. Kry- kości e R
stallizuiesię:1ód w dwunastościan granatowy, „ „a;

dratami ukośnóćmi, czasem po wszystkich kra-CAS > we
wędziach.ścięty, skąd wnim przybywa nowych A ZAĆ

M zt

 

  
  

 

    
  

ścian 24 "W ostrosłup ośmio-ścienny po--
dwóyny:; gpólney podstawie, maiący oba Ride Mi Z
wierzchołk ostrzone cztórema ścianami' na Z A
krawędziach. bóeznych osadzonemi; ten kryształ, o,- 7ograniczony, ż4ma czworokątami  różnoboczneś ;
i, nieki 'ma kąty bryłowe naprzemian

 

cięte, śkąd przybywa mu 12 nowych  płasz-
czyzn  czwórokątnych. - Wielkość kryształów
granatu szlachetnego iest rozmaita, rzadko się
zdarzają czyste wswćy. mafsie, i takich cena
po wyszlifowaniu bardzo wysoka bywa. Odłam.
pospolity maią muszlowy, czasem niedoskonały

szklistym, twardość bardzo wielką, przezroczy- ż
stość w znacznym stopniu , a w cienkich mas-
sach prawie doskonałą , ciężkość gatunkowąmiędzy 4,024 i 4,545; niekiedy składaią się ©,
z części ziarnistych, kątowatych, bardzołatwo

 

(uu) Granat europeyski nawet, miaiacy kolorwiśniowy lub karma-
zynowy, i czysty -wSwoiey mafsie, nazywamy orientalnym;

-J przeciwnie, ze wschodnich-kraiów pochodzący, gdy jest kya-
cyntowo lub krwisto czerwony, a mafsa iego popękana, zowie
się granatem tyrolskim, lub czeskim. =>

Na  



  
  

   

            

   

> m

: oddzielać sie mogących. Granat szlachetny euro-
peyski i sybirski leży w skałach pierwiastkowych,
w granicie, gneyfsie, łapku mikowym „ kwarcu,

w górach Uralskich, w Bauryi, i t. d. Granaty

nych kraiów Indyy wschodnich, gdzie są w gó-.
rach napływowych rozrzucone; maią się także

Madagaskar ), oraz w Ameryce4» Brezylii).Po-
dług rozbioru Klaprotha składa se ten kleynot

 

łaza, i 0,25 niedokwasu mangan*
 szbifniesięnayczęścićy w kształ”; or
 pukłe z iedney strony,a z drugi<y wydr:

> służy do ozdoby; drobne zaś iegi

| i większe, których mafia niejest czysta, u
się do szlifowania innych kamieni.

 

  

  

   

A b) Granat pospolity. Granatus
Ź „., kulgaris, veł-rudis. W. gemeiner
>.3:777. Tanal W. Grenat commun. 8.
m6rmu/a/ Rozmaite miówa kolory, iako to CzER-
0, "ONY hyacyntowy , żóŁry pomarańczowy ,ZIE-

/ŁONY Oliwny, porowy , szparagowy, i oliwko-
PA - Wy , BRUNATNY żółtawy, wątrobowy„czerwona-

Wy, i goździkowy; farby iego zielone i bruna*

JybenySA
   

      

   
; wydaią (ww). Znayduie się w massach i kry-

| 7  stallizowany w bryłki takiegoż kształtu iakpićr-
Mykeanyi wszy podgatunek; ma odłam zbity muszlowy, 4

 

ŻE ca. tedy dla ich dóważkkóiapotrzeba minerał pa proszeka

it. d; w Europie: w Szwecyi, Węgrzech, Saxo-

nii, Tyrolu, Styryi, i Karyntyi; w Syberyi:

„orientalne pochodzą z królewstwa Pegu, i in- -

znaydować w Afryce ( w Etyopii, i na wyspie

_2 55,75 części krzemionki,27,25 $. (wasu Że-

I la os €: tne są czasem tak ciemne Że się czarnćmi bydź



  

— 935 pret

nierówny, czasemzadziorowy z blaskiem niewiel-
kim tłustym; powićrzchnia kryształów iest mocno |
błyszcząca, massa ich rzadko bywa wpółprzezroczy-
sta, pospolicie po brzegach tylko prześwićca; a wiel-
kość nigdykryształówgranatu szlachetnego niedo-
chodzi.——Tenpodgatunek granatu iest cokolwiek

 mnićy twardy niżpoprzedzaiący, krachy, ii łatwy
> do rozbiela; ma ciężkość gatunkową 5,3572, któ-

ra czasem i-do4ech się zbliża.— Znaydnie się
w skałach pierwiastkowych, w łapku. mikowym,

/gneyssie, łupkuglinianym, serpentynie, it.d,
_ stanowiącwarsty.podległe naprzemian z żelazem

' magnetycznćm,i innćmi gatunkami ciał kopal-
nych, w których częstokroć galena i kruszce
ać miedzianebywaią zawarte. W Europie kraie —. wgranat. ospolity obfitniące są: Czechy, Saxo-
miia , Szwaycary, Włochy, Francya , Szwecya,

5 3h d; w AzyłSyberya,a osobliwie góry Uralskie,
> Podług rozbioru Klaprotha w skład tego kamie-

nia wchodzi: 42 części krzemionki, 8,5 glinki,
_58,5 wapna,a2 niedokwasu żelazaWride
"niach Żelaznych granatpospolity i szlachetny
mięszaiją z kruszcem żelaza który maią wytapiać
na metal, przezco ułatwiasię. topienie wspo--
 mnianego kruszcu , i pomnaża się massa żelaza
| łą ilością która w skład granatu wchodziła.—
> Kryształytego podgatunku granatu maiące ko-

dorżółtawozielony,ipostaćdwunastościanów
romboidalnych, których ściany. równoległe do

. przekątney krótszey są narzynane, Hany ozna
czył nazwiskiem: Aplome. 'Venże wyrachował: że: '
dwunastościan granatowy maiący równoległoboki
z kątami rozwartemi o 1099 28% 167: iest bry-
łą foremną w któreymassa zawićra się pod nay=

> maiejszą objętością, i że zupełnie takiego są

  



   

   
   

   

 

   

              

  

kształtukomórki w których pszczoły miód skła-
daią. z | SE

ż Prareyn? STAUROLIT. STAUROLITAVS W.

, sa  StaurolithW. Grenatite B.

423 LZ; Staurotide H. Croisette Brong. a

| ŻE o _  Cmaspoaumu. F.

"22ZacKolor ma BRUNATNY Cczerwonawy, czarnia-
Mła rnu+WI Szarawy, i zielonawy. ,Znayduie się tył-

_* / ko w postaciach foremnych, a te są: 16d grania-
c

iŻ > przeciwne sobie krawędzie boczne ostre, a dwie
AJD EP

<iwko sobie położone szćrsze od innych; po koń-
 cach bywa sklinowany, a płaszczyzny klinów
leżą na krawędziach ostrych, albo też rogi
kryształu przy nich są tylko pościnane. 2re
_ w graniastosłup 6ścio-boczny którego śry ścia-
ny boczne są szerokie a 2 przeciwne sobie wąz-
kie, albo 2 szćrokie a 4 wązkie, rogi przy

śmie lub prostopadle przerosłe, w pićrwszym przy-
( padku dwa ostre kąty w wierzchołku przeciw-

R |. ległe zawićraią po 60 a dwa drugie po 1230

wićrzchnią maią albo gładką i błyszczącą , albo
chropawą i zupełnie bez blasku; odłam blasz-
kowy o dwóch biegach blaszek równoległych
do osi kryształów, przecinających się z sobą
pod kątami 50% 30* ij a2go 3o*, poprzeczny 

2 GŃa4.8tostap 4ro-$cienny ukośny, czyli maiący dwie

drugie tępe, czasem dwie ściany boczne prze-

UE ' stopni, i kryształy przecinaią się krawędziami
ZK ostrómi wśrzodku krzyża ukośnego; w ostatnićm
Z zaś zdarzeniu krawędzie ich tępe stykaią się
ak; z sobą, a kryształy formuią krzyż prosty. Po-

krawędziach tępych bywaią w nim ścięte. Kry-
ształy są nayczęścieypodwa z scbą na krzyż uko-

p
e
i



 

o 95 —+

* zaś nierówny , z blaskiem, który iest między szkli-
5 _ stym i tłustym pośrzedni; twardość w wysokim

_ pobrzegach tylko, i to bardzo mało, prześwie-'
caią. Cięzżkość gatunkowa Staurolitu iest3, 45.
Zmayduie się ten kamień w skałach pierwiastkó-
wych: w Szwaycarach w górze S. Gotarda,'6-
sadzony, razem z kryształami cyanitun, w łupku
mikowym, zbliżaiącym się własnościami swoićmi
do talku stwardłego,we Francyi (w Bretagne ),
w Hiszpanii (w Kompostelli, gdzie kryształy
iego są naywiększe i naywyraźniey postać krzy-
ża ukaznią), Oraz w Syberyj w  guberniż
Orenburskiey , w kopalni Złatoust, w łup-
ku mikowym z kształtu podobnym do łupku
głinianego. Klaproth z rozbioru staurolitu o-
trzymał: 52, 25 części glinki, 27 krzemionki,
18,5 niedokwasu żelaza, 0, 25 niedokwasu man-
ganezu. Nazwisko iego staurolit z greckich wy-

> razów stauros krzyż i litos kamień utworzone,
znaczy: kamień krzyżowy.

92ład, "5 PiROoP. CARBUNCULUS Plin

: A. Pyropus W. Pyrop W.-
KAR: : |; 4 Ż* 1 u P Oo [i b. 8.Gz:da omiwcć watt, ou.ży. > Kolorma żółto czeEBwoNy naprzeciw świa-
zę A 7 tłu do rozżarzonego, iiuż gasnącego węgla po-
wś, „, „dobny, skąd zapewna inazwisko nadano mu w sta-

>. = *rożytności (xx).Znaydnie się w postaci ziarn okrą-
re: gławych lub kątowatych „ małych , czasem bardzo
%Z — drobnych, nigdy: zaś ani kryształów, ani mass

   
   
 =

(zx) Od pyr ogień pyropos u Greków, od carbo węgiel carbuncułus
u Rzymian. —

>,Bt Zła
Msecai — A

stopnia, przezroczystość w bardzo słabym , gdyż.
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| ciągłych niestanowi , ma odłam doskonały mit.
+ -szlowy, z blaskiem szklistym większym niż na po-
boo|, wićrzchni ziarn, twardość wielką, przezroczy-
e. |stość w. wysokim stopniu, gatunkową ciężkość

podług Wernera 3,941. — Ziarna iego wCze-
' chach są rozrzucone wpiasku i śnaych skałach
_napływowych , a.w Saxonii razem zgrdnatem
iżalazem magnetycznóm w serpentynie osadzo-

ma ne.—W handlu piropnayczęściey . przedaie sie
© pod. nazwiskiem granatów czeskich. Podług roz-
Kioru Klaprotha składa się ten kamień ze 46
"części krzemionki, 28,56 glinki, 10,5 magne-

e: siekykwp 16, 5 Med0We.Żeiaza.

 

   

   
   
  

  

  

  

   

  
  

   

  
  

 
AE | Familia. Rubinu.

16. Gieinih.. Sadamoai w.

 Zeilonit. W. Plćonaste. 3.

leńacunme. $

=wec  

> 00 c; od wyspy Geylać, gdzie był aa
jć .pićrwiey znaleziony, ma kolor czaRNy bruna-
a tnawy, smołowy, i zielonawy , czasem w  błę-

_ kitny.iczerwony wpadaiący. Zmayduie się w.dro-
| bnych ziarnach okrągławych, i. krystallizowany

_ w ośmiościan tróykątny, niekiedy po krawę-
dziach ścięty ,, przez co przechodzi do dwuna-

| stościanu granatowego ;.iii w dwnunastościan grd>
„ natowy doskonały. ---Powićrzchnia: iego kry-

|. ształków iest mocno błyszcząca,a w ziarnach zu-
__ pełnie blasku pozbawiona; odłam mały, muszlo-

wy, z. blaskiem: szklistym; twardość większa niż
zwkwarcu; moc spoienia cząstek w wysokim
*stopniu; Gieżkość gatunkowapodług. Haity 3,756:

 
|ai menpo „m pw przey eĘ
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świecaią, ułomki iego w cienkich massach pra-
',, *.wie, są w.polprzezroczyste. Aaayduie. się na

> "wyspie Ceylan razem z okrągławemi kawałka-
: mi turmalime, odkryto niebardzo dawno drobne

iego kryształki na ścianach wydrążeńw. lawach,
e. a ułomkach skał z Wezuwiusza wyrznconych,
'0razmiano goznaleść nad brzegami lienu. ——

- Collet 4”Escotils' z roskładu Ceyłanitu aWwży
i :86 części glinki,12 magnezyi, 2 „krże- :

: 6.niedokwasu żelaza. BAN ”

  

  
  

     
RZEFa. NSZZ Swikan j 2 2 M

00 Gemma. Rabinn+. Lin:Gn: Wal:"aćz

Rubin $pinell 0 |

"Rabis Spinelle. H.

» Cnnirens name, "e:upacnofń AXOMNTŁ, 8.

 

SĘ M5. klo:|CZERWONY karmiowy, wiśnio=
wy, hyacyntowy , *koszenillowy, 'karmazynowy,
krwisty, różowy,brunatny, i białawy. Znaydu-
ie się w ułomkachkątowatych, ziarnach okrą-

| gławych, i krystalłizowany: ród w ośmiościan
a ykątny:doskonały, czasem po rogach hib' kra-
sA _wędziach ścięty. '2re w graniastoskup *%r6-ścień=

"W uko ońcach sklinowany, tak że.
* y adzoresą na iego krawę-
R oicdy: *ostr. Ibo w piramidę cz%orościenną
"R>  podwóyną zakończoną wliniią; ten graniasto- A
8 słup niekiedy ma dwie.„przeciwiie sdbie ściany -—

boczne szćrokie,a dwiedrugieważkiei icpe
-krawedzie pościnan: ście w ostrosłp £róy=
ściennypoiedyńczy. całylubz uciętemi rogami.
%te w ostrosłup 5-ścienny -podwóyny o wspól--w

GA o sA oba: wierzchołki NIOCHO

  

   
  
  

 

 

  
   

   



    

RE 26,

ścięte, i kąty bryłowe przy podstawie, każdćy
z osobna piramidy, słabo pościnane, tak że
płaszczyzny ścięcia schodząc się z sobą fotmnię
kształty rynienek albo żłobków; czasem wierz-
chołek iedney piramidy iest mocno a drugiey
słabo ścięty, Ste w sześcian maiący dwa prze-

"-.ciwne sobie kąty bryłowe słabo ucięte. 6te
"w. dwunastościan granatowyo Ścianach. wypu-
kłych, albo w graniastosłup 6ścio-boczny po
końcach zaostrzony trzema ścianami na krawę-
dziach bocznych naprzemian osadzonemi, wierz-
chołki zaostrzeń tak moeno bywaią ścięte że u-
formowana stąd płaszczyzna tróykątna łączy.
się z krawędziamibocznómi, na których nie-
leżą ściany od zaostrzeń pochodzące , ten gra-
 niastosłup bywa czasem gruby i tak nizki iż się
uważać może za tablicę 7me w graniastosłup
sześcio-boczny  maiący dwie przeciwne sobie
ściany boczne szćrokie, a cztóry wązkie, ściany
końcowe ukośnie względem siebie leżące sklino=
wane, a płaszczyzny klinów na ścianach bó-cznych szćrokich osadzone. $me w tablicę 5, 4,„ lab 6ścio-boczną, którey ściany końcowe nie są

_ prostopadłe wzgledem bocznych. gte bliźnięta
podwóyne , to jest dwie cienkie tablice sze-
Ścio-boczne zrosłe z sobą ścianami bocznómi
w kształt gwiazdy , ściany końcowe każdey ta=
„blicy nie są równe sobie, ale. trzy długie leżą

_ między trzema krótszemi naprzemian, a w po-
ączeniu ściany krótsze iedney tablicy, osadzone
są przy dłuższych drugiey,i wzaiemnie. 10te tak-

> te bliźnięta w których do piramidy tróyścien-
ńey podwóyney, wyżey (pod Nrem ś4tym ) opi-

_saney, maiacey ieden wierzchołek mocno, a dru-
gi słabo ucięty, z boku. przyrosła iest tablica
4ro-ścienna, którey dwie przeciwne sobie ściany



 

RZA

końcowe są dłuższe od dwóch inych, wszystkie
ukośnie względem bocznych leżą, a każde dwie
przeciwne są do siebie równoległe. Kryształy
Spinelu pospolicie bywaią małe,rzadko śrze-
dniey wielkości dochodzą. Qdłam ich podłużny
dest blaszkowy, a poprzeczny muszłowy mały,
blask wewnątrz i na powićrzchni szklisty, prze-
zroczystość rzadko doskonała, nayczęściey po

(.... brzegach tylko prześwićcaią, twardość ich iest
/.. wielka ,ciężkość gatunkowa podług Haiiy 3,751.

/ Powićrzchnia kryształów spinelu iest* gładka,
_ albo podwóynie. narzynana. Rubiny przychodzą
w handlu doEuropy z Indyy wschodnich a
mianowicięzkrólewstwa Pegu, i wyspy Ceylan,
położenia ich w skałach równie  iak innych

' przywożonych stamtąd kamieni nieznamy do-
kładnie, z okrągławego tylko ich kształtu i
otartćy powićrzchni wnosiómy że muszą leżćć
w piasku lub innych gatunkach skał napływo-
wych. Podług analizy Vauquelina składa się
z 82,47 cześci glinki, 8,87 magnezyi! 6,18 kwa-
su chromicznego. Szlifowawy używa się na

 

     

   

   

  

  

  

  

fir czerwony, dla pięknieyszych kolorówi wię-
 kszeytwardości drożey się od niego ceni.

.SzAriR Gemma SAPNIRUŚ. Lin:Wal:Gm:

Saphir. R. Tele sie. H.
Canbpupb, nau cuuiń axonmn. 5. |

a podług drugich od Izraelitów nadane mu z0=
tało; ponieważ był iednym że dwunastu dro-

kamieni osadzonychw pektorale Aarona.
Or maBŁĘKITNY iasny,lnb ciemny, niebie-

; ozdoby, ale drugi gatunek rubinu, to iest szą-

Nazwisko safir podług iednych odGreków,
23 re
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ski, ihdygowy, lazerowy, zielonawy, a niekie-
dy, i fioletowy; czasem BIAŁY niebieskawy,
ŻÓŁTY Winny, ZIELONY jasny trawiasty , CZER-
WONY karminowy, kaszenillowy ,i różowy. Sza-

"fir czerwony zowie się także Rubinem, i ten
„droższy iest od: poprzedzaiącego , dla większey
twardości, żywszych kolorów „ wyższego sto-
pnia blasku, i przezroczystości, iakie osobli- -
wie w szlifowanym widzieć się daią.—Znay-
dnie się w kawałkach okrągławych i krystalli-
zowany: 1ód w piramidę tróyścienną podwóy-
ną, o wspólney podstawie, ostrą, z ucietemi
wićrzchołkami, i krawędziami bocznómi. 2re
w piramidę sześcioboczną poiedynczą lub po-
dwóyną, ostrą, maiącą wierzchołki ściete, i
kąty bryłowe przy podstawie naprzemian po-
Ścinane; ściany ostrosłupów są niekiedy wypu-
kłe, przez co bryłki foremne w pośrzodku wy-
 dętemi bydź się zdaią.. Żcie w graniastosłup
 sześcioboczny. Powićrzchnia kryształów bywa
podwóynie narzyhana. Odłam szafiru iest bla-
szkowy 0 trzech biegach blaszek, i. mały mu-

 szlowy, blask wewnątrzi na powićrzchni iego_
kryształów szklisty wielki, w szlifowanym do
dyamentowego się zbliżaiący; twardość pićrwsza
po dyamencie równa twardości wschodnich gra-
natów , większa niż w spineln, ciężkość gatun-
kowa podług Haiiy 4,273, przezroczystość pra-
wie doskonała; bywaią także szafiry wpółprze-
zroczyste, i po brzegach prześwićcaiące. Kry-
ształy szafiru maią niekiedy dwa lubtrzy ko-
łory w różnych częściach swey massy rozłożo-
Re, np: połowa lub ieden koniec kryształu mo=
Że bydź błekitny,a drugi czerwony, lub żół-
ty; czasem też kolory iego ułożone są w war=

- stywspółkrzodkowe.—Niektóre odmiany tego
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kamienia naa światło wystawiane ukaznią wswóy
massie jasną plamębiałą, okrągława, która,za o-
brotem ich w różnestrony względem światła,
przesnwa się z iednego mieysca na drugie, iak
w kocićm okń, i takie nazywają się. kceim
szafirem , (katzem:sapkir) saphirs de chat, albo /es

> girasals orientales.; w innych znowu nie plama
8 s ..ale gwiazda ian o sześciu promieniach wy-
(61%. miźnych, dale się:' widzieć przeciwko światłu, i

przenosi się z mieysca na mieysce w massie,po-
dlug kierunku, okrotu minerału, taki Pliniusz R
„oznaczył aadwikadj 4Asierias.—- Szafir błęki-
tny ciemny był dawniey nazwany samcem, a

© jasny samicą. Kamień ten w mocnym ogniu
traci błękitną farbę, a wtedy wyszlifowany,
z koloru, blasku, przezroczystości „i twardo-

* ści, do dyamentu iest podobny. Maiący z na-
(.. tury, biały kolor nazywa się Lcuco- saphiz; Sza-
Afir czEnwoNY róÓŻOwy, którego farba nie iest

_ bardzonalężona, Francazi nazywają Rubis balais,
karminowy Rubis d” orient, a zorzowy Vermeille

  

  

| eriental ( Buffon) (yy).Szafir żółty zowie się
(/.. m jubilerów 'Fopazem orientalnym; biały błęki-
|. tnawy Luchs- saphir , a fioletowo błękitny Ame-

tystem orientalnym. Buffoni inni naturaliści
ierdzą że niektóre szafiry , podług stopnia i
ku światła, ukazuią się w dwoiakim ko-

ra

  

  
    |... lorze:to iest przy świetle dziennym są szafiwo- -
|... wo błękitne, awciemnościach przy zapaloney |

A KDEpeiak PAN ae się

 

 

 

KEOomiń jose iii .iaiok:czerwoneoai zo.
wią; i tak: Turmalin. lab topaz z Brezyłii iest u nich

"Rubinem Brezyliyskim, Gaci eynot niekiedyrubinem Wegierskim
łub Czeskim, ostatnićmnazwiskiem nawet kwarc sp OŻNACZA-
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tenkamień w Iudyach wschodnich: w królew-
_ stwie Pegu, i na wyspie Ceylan, w skałach, iak

> zdaie się, napływowych. Europie także po-
-  , , , strzeżono go w Czechach (między Bilini Mero-

mtz), weFrancyi (6 milę od miasta Puy, przy
strumyku d” Expailly, w piasku a Tazem Z gra-
natami, hyacyntem, i ziarnami żelaza magne-

Bo:tycznego). Cena tego. kleynotu prawie równa
A się wartości dyamentu. mówią nawet że ieden

e: piękny rubin orientalny, ważący 6 karatów, dro-
 żey był ceniony niż dyament takieyże wagi. —

2 Podług rozbioru Klaprotha składa się z-98, 5.
| części za 05 "DRA ia niedokważu że-.

a. A

w| oiaJa piaóaz WA bież Wal: Gme ra |

wanoczmogeł.JEZ E meril. Bi"

Ę zona Paz =.  
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lica Kolor»ma SZARY.aaawy.> sta
20 łowy, i błękitnawy . Znaydnie się rzadko

w katie,  nayczęścićy wkrapiany małómi czą-

/ stkami, w macicy do nefrytu italku stwardłe-
go podobne ;-"ma 6dłam nierówny, i drobna
ziarnisty, z blaskiembardzo nrałym, ciężkość
gatunkową podług Vanuquetina 4; iest doskona--
łe nieprzezroczysty,do rozbicia bardzo trudny,

 

do szlifowania szkła i kamieni. Zmayduie się:

ZS w Saxonii ( wOchsenkopf niedaleko Schwarzen-

*; berg, w skale pierwi:astkowey, do steatytu,
talku stwardniałego. i obrazkowca, podobney )

© mii (w Grenadzie ),na Archipełagu greckim

> l na”OP.Naxos hwAmeryce «w Peru. Da-

tak twardy iąk szafir, i dla tego używa się

we Włoszech ( w Xięstwie Parmy), w Hiszpa-



| ią goz macicy, oczyszczają, i przygotowuiądo

-_ opadnienia. Im przez dłuższy czas woda spo-

 

RATY KGŻ, uż

wniey był z Azyi mnieyszey ze Smyrny do. - i
Europy przywożony, i stąd pochedzi gatunko»  -
we iego nazwisko Śmiris, Kamień ten dosyć
drogo się płaci, ponieważ znaczna iego ilość
wychodzi w szkfićrniach, kopalnia z którey si
dobywa iest zalana wodą, a ze skały w którey
drobnómi cząstkami i rzadko iest rozsian :
z wielką oddzieła się trudnością (zz). Wyłącza- E

szlifowania sposobem następniącym: tłucze się
skała szmyrglowa na drobne kawałki, z pomię-
dzy nich wybićra. się czysty szmyrgel, i ten
miele się w młynkach żelaznych. Otrzymany
stąd proszek nalówa sie wodą, mięsza, i zosta-.
wnie się na czas krótki w spokoyności, po-
ezćm oddzielona woda maiąca w sobie zawie-
szone delikatne cząstki szmyrglu stoi aż do 1ch

_ koynie będzie trzymana, tćm drobnieysze ziar-
' na proszku osadzi, i stąd mu daią rozmaite
- nazwiska: naydelikatnieyszy proszek szmyrglo-
wy używany od szlifićrzy iest a5tu minut, czy-

(li kwadransowy, po nim idzie $miu minut, 4ch,
_2ch, iedney minuty, Żotu sekund, czyli połowy

" minuty,iten iest naygrubszy. Podług rozbioru
_ Vauquelinaskładasię Szmyrgeł: z 55,33 części
glinki, 12,66 krzemionki, 1,66 wapna, 24,65
niedokwasu żelaza. : | s

      

20. KoRUND. CoRuNpuvu. W. 99 2 Mle
A> SIN A _ A 6 KEYKorund. W, €orindon harmopha- we Pork

ne de Bengale. BĘ Kopymąb. 5. MA ką:

Kolor ma naypospospolitszy ZIELONY pó-ŁAD< bu
 - = > Ac cz YEzy]
(zz)Czasem z cetnarą skały, funta nawet szmyrglu czystego W. c 5

s: brać niemożna. > > a "A
*
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aaa 2Pwiatiy , i brudny szarawy, RRONATNY.

| czerwonawy, BŁĘKITNY brudny niebieskawy, i

wszafirowy.wpadający. Znaydnie się w kawał-
kach niekształtnych, ziarnach „okrągławy GŁRA”

- krystallizowany w graniastosłup sześcio-boczny

| nizki, gruby, czasem po krawędziach bocznych

aa.kątach bryłowych ścięty, niekiedy przez
"ło ścięcierogów. przechodzi w ostrosiup sze-

ścio- boczny podwóyny. Powiórzchnia iego kry-

ształów albo iest chropawa,bezblasku, i w nie--

e których mieyscach pokrytacząstkami białenń
37 ziemistemi zepsutey skały:która im służyła za

macicę„albo teżgładka, na.każdeyścianie. po

<dwóynie marzynana (**), i obdarzona Znacznyni
blaskiemtłustym. Kryształy pospolicie są mier-

- ney. wielkości, nayczęściey niezupełne, pokruszó-
/ me,.z tępemikrawędziami, ale „wyraźne, Od--
ar Korundu ies. muszlowy, i błaszkowy o
trzech biegach blaszek widocznych, z blaskiem
wielkim dyamentowo-tłustym, twardość wielka, >

dGiężkóść gatunkowa podług Haiiy3,864, prze-
pa - zroczystość w słabym stopniu, gdyż-mafsyiego-

(>, /.po brzegach tylkoprześwićcaią.— Zmayduie ©
> się w lndyach wschodnich, Bengalu przy
|). mieście Madras, i na Amean ww skałach

; © Bierwińkowych granita albo sienitn., zapewne:
iuż pocześci zepsutych przez działanie powie--
trza. Kamień ten drogo płaci się do zbiorów
-mineralogicznych.dla rzadkości. Podług. analizy
-Klaprotha(23) skłuda sięz 89,5 glinki , A5
KPR-:4420 niedokwasu żelaza.

   

  

ZOE NSE,

eŚwie 48 krawędzi szandiiiAErazem.
- (5) Chemikówi tema zdało "się z poczatkużew Korundzie trafił
| paziemię liową"x mz kde, sleczpne
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Spathum adamaantiunin. 1248 ią ie
5 e sa 4 Zfa / tę) TĄDemant spatk W. Corindon har= 7
śsmophahe de 13 Chine 4:
Aama3HOŃ mnambh, 0.

21, SPAT DYAMENTOWY. O ©3.2

«

Nazwisko spat dla tego mu nadano, że
ma odłam blaszkowy, o „trzech biegach blaszek

/. mkośnie przecinaiących się iak w spacie wapien-
nym, dyamentowym zaś nazwany został od
wielkiego blasku w odłamie, i swoiey twardości ;
było mniemanie że Chińcżykowie tym kamie--

_miem szlifują dyamenty, lecz w Europie probo=
wany okazał twardość daleko mnieyszą. Kolor
ma ZIELONY ciemny porowy, BRUNATNY Czer-
wonawy, kasztanowy, a niekiedy i niebieskawy.

_Znaydnie się małćmi cząstkami w macicy roz- _ -
(rzucony, i krystaliizowany: w graniastosłup
| /słeścio-bocznyczasem z uciętćmi rogami,i pi-

„ramidęsześcio-bocznąpoiedyńczą lub podwóy-
mą.— Ma odłam. blaszkowy o trzech biegach

„ blaszek równoległych do trzech przekątnych,
'z których każda łączy naybliższe siebie dwą
kątyw ścianach końcowych .kryształów; po-
wićrzchnia ich nigdy prawie blasku” niemićwa ,
w odłamie zaś jest pospolicie blask wielki dya-
mentowo tłusty, prawie metaliczny. Przezroczy -
stości mabardzo słaby stopień; ledwo bowiem

_ . po brzegach cokolwiek  prześwićca „ twardość
| taką i»x w korundzie i szafirzę, ciężkość ga-
s z. Pe

|kilkakrótnie analizę, przekonał się że ta b nięszaniną krze-
| *amionki iglinki. "A

a i Aa P  



2 WO me

tunkową podług P. Greville: 5,962. Znaydnie się
6.0, w Chinach w skale granitn; drogiiest także

: dla swoiey' rzadkości (b3). Podług rozbioru
* Klaprotha składa się: z 84 części glinki, 6,5
krzemionki, 7,5 niedokwasu żelaza, i dwóch
części straconych w analizie.   aR 22. Topaz. TopPAasivs.W.

a: Topas. W. Topaze. B. i H Tonas3b. 5.

|, , -Nazwiskiem wyspy Topazon leżącey na mo--
e:śogzu czerwonóm oznaczony był w starożytności

a +. chryzolit, w poźnieyszych zaś wiekach nadano
zy uje temu kamieniowi. Kolor iego naypospolitszy

> „jest ŻÓŁTY winny mniey więcey iasny, w biały

F/25,77óżółtawy, i mlćczny przechodzący, czasem w bla-
; _ do niebieskawy, zielonawy, albo czerwonawy

l6,449 wpada. Znayduie się, w mafsach niewielkich,
Me;g'- kawałkach okrągławych, a nayczęściey krystal-

osz a lizowany: 16d w graniastosłup 4ro-ścienny nie-
(> 96. eo ukośny, po końcach zaostrzony cztćrema
"ska «vyścianami  osadzonómi ną ścianach bocznych:

? /2/3 HTE tenże graniastosłup czasem maiący dwie

434, /,,krawędzie boczne ostre sklinowane, a krawę-
PES, /Żdzie leżące pomiędzy Ścianami zaostrzenia i

    

     

  
   

ef

dim

". ., „ ścianami bocznemi mocno ścięte. Ście w gra-
> a SB EBG + K PR z P> ; +

Ę f niastosłup 4ro-ścienny ukośny, po końcach za-

7 /25 /20estrzony ośmią ścianami. 4te graniastosłup '4r0=
Ea |. ścienny ukośny maiący dwie sobie przeciwneż że z a >
yw CL4G41 — ż > A : : RA

s SE z
FI —

- GEGEŚ > BB ż
* <(bz) Przeto częstokroć udaią za Spat dyamentówy lub za Korund

mięszaninę niedokwasu ołowiu na Szkło stopionego z innemi
istotami metallicznómi, ale ta oprócz innych charakterów nigdy

im w twardości niewyrównywa,.

ry
pałłlani ZE 2/0 me h Ą P>
a. me Cru oe ZAB ZBLE PELE SLT
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albo manii krawędzie boczne sklinowane, DÓŁ <
końce także sklinowane, a płaszczyzny klinów „,, 3
osadzone na bocznych iego krawędziach o- ać 2
strych, kąty bryłowe przy krawędziach tępychR wadówi
deżące ścięte lub skłinowane, i ostrza klinów. 4
czasem  Ścięte. Ste grańiastostap ośimiościeuny dzórak BA

ukośny maiący 4 Ściany boczne szćrokie a 4 2

. wązkie, z których każde dwie równe schodzą 794% 4%
się z sobą , i leżą naprzeciwko takichże dwóch wa4
drugich z sobąpołączonych, albo iest tó ukośny „m | „-
graniastosłup czworościenny maiący dwie tępe/ <=,
krawędzie boczne sklinowane; w tym krysztale
bywaią kąty bryłowe przy, krawędziach ostrych /
mocno pościnane, a rogi stąd ntworzone PRZYadźćż 4
płaszczyznie ścięcia powtórnie słabo ścięte, i 6.4
krawędzie między ścianami bocznómi i końco- y*Z” 2;

>      
poda AD
ASY m %ó

'wómi sklinowane. Kryształy iego pospolicie są S
z iednego końca ułamane,w całych zaś nieza- 4/26 £
wsze zakończenie iedney strony odpowiada sym-
metrycznie zakończenia drugiey. Powićrzchnia
ścian bocznych iest podłużnie narzynana, czą-
sem walcowato wypukła, i błyszczącą; odłam.
poprzeczny doskonały blaszkowy, o iednym bie--
ga blaszek równoległym do płaszczyzny podsta=
wy, apodłażny muszlowy, z blaskiem szklistym;
przezroczystość prawie doskonała dwoiąca obra--
zy. przedmiotów; twardość cokolwiek mnieysza -
iż szafiru,awiększa niż kwarcu, ciężkość BA- 4Z Ż

tóBkowa 3;SE, Znayduie sę W"górach pier-_ jKl

wiastkowych w Saxonii,ww prowincyi Voigtland To A

niedaleko miasta: Awerbach w górze Schnecken-
stein, w skaleszczególnieyszego składu topazową
zwaney; w innych zaś mieyscach tegoż kraiu ,
iako to: w Altenberg, i Ehrenfriedersdorf, oraż
"w Czechach ( w Schłakenwald ), w granicie, i
innych skałach pierwiastkowych,z kruszcem cy-
o - Ps8.

SE ARR
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nowym. — W.Syberyi: w górach Uralskich, -ze -
strony północney Ekaterynburga w kopalniach
Murzyńskich i Miask, tudzież w Dauryi w gó- .
rze Adonszelon, znayduią się wielkie kryształy
topazu maiące kolor biały i blado zielony, prze-

- zroczyste iak górny kryształ, osadzone w maci-
ć 0 cy,z kwarcu żelezistego, kryształów górnych, i
Hory veberylów złożoney ; tę iego odmianę w ięzyku

( ujałekraiowym TaxexoBkcb nazywaią. Odkryto go
zzzł także w Azyi mnieyszey w prowincyi Mucla, i

w Ameryce w -Brezylii; te ostatnie maią kołor _ —
czerwonawo żółty, który w ogniu zamienia się
napięknyczerwony.—Kamień ten rzadko się

, używa do ozdób, cena iego dosyć iest mała,
_sybirkie iednak topazy daleko są pięknieysze i
- droższe od saskich. Podług rozbioru Klaprotha
składa się z 5g glinki, 55 krzemionki, 5 kwasu

_fluspatowego, i małey iłości niedokwasu żelaza.
Topaz zielonawo biały do berylu szerlowe-

Dy zał.BO podobny, w kawałkach okrągławych osadzo-
©— 277mych w granicie, który został odkryty przez

/// P. Gahn w Finbo przy Fallun w Szwecyi, P.P.A
4 RATLAA2rk
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-' Hisinger i Berzelins nazwali Pyrophysalith , stąd ,.
+40 ce  Że.na węglu rozżarzonym okrywasię fosfory- *
0 „4 cznćm światłem zielonawóm, w ogniu zaś natę-
*,5/  . Żonym po rostopieniu formuią się na iego po-

_ Wićrzchni drobne bąbelki które potćm pękaią.
; _ Podług Berzeliusa składa się ta istota z 55;256 3
(087 / części glinki, 32,58 krzemionki, 12,11 kwasu

/.. fluspatowego, 0,88 wapna, 0,58 niedokwasu

WALA "22 Wi mać Oh. ///..
7 : ” :fsfoć 29. EvxLAz. EvcLasrus. W.

4. Buktass W. Euclase. H. Esxsaach. 9.Perr>hl +
Ś > ZA źa$ PY. ?

.pa G HL,. Kolor ma ZIELONY szmaragdowy iasny, c0-
fo lepna %1— Ę

> FT Foya ay GC so LAOS" —
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kolwiek, w błękitnawy wpadający, iak w berylu.
Zmayduie się krystallizowany w graniastosłap 4ro-
Ścienny ukośny po krawędziach bocznych sklino-

| wany, z ostrzami sklinowania krawędzi ostrych
 ściętćmi, koniec iedentego kryształu ma nasobie
ścian 52, adrugi pospolicie bywa ułamany (c3).
Odłam jego podłużny iest blaszkowy, o iednym
biegu blaszek , równoległym do  przekątney
 mnieyszey, poprzeczny zaś niedoskonały muszlo-

.. wy, z blaskiem szklistym,przezroczystość pra-
ŻA (wie doskonała dwoiąca obrazy przedmiotów ,

RT twardość większa niż w kwarcn, ciężkość ga-
- tunkowa podług Haiiy 3,055, siła spoienia bar-
dzo słaba, przeto iest kruchy. i łatwy do rozbi- -

/ e€ia, od którey własności Haiiynazwisko mu na-
dał. WW ogniu natężonym nayprzódtraci swą

_ przezroczystość, a potóm topi się, i formuie ema-
Jlią białego koloru. Kamień ten przywieziony

s z Ameryki z Peru przez P. Dombey niewiado=
> "mo w iakich skałach sie znayduie. Podług Van-

quelina składa się:z 56 cześci krzemionki, 15
glucyny,19 glinki, 3 niedokwasu żelaza ;3039-:

_ wody krystalliczney, którey ulotnieniu' przypi-
ć |; Ba€należystratę iego przezroczystości w ogniu.

Pw,24,SZMARAGD.|
a. sę. ŚmaragdW. Emeraude. B. i H.

("May mpy ab S.

   

 

.. Kolor w tym kamieniniest zrznoNy iemn
właściwy, którydlatego szmaragdowym zowie-
 

s„ó

| (<5) Cały więc kryształ Euklazu ograniczałby się 78śmią płasz-
-, czyznami. =
(dz) Smaragóos W greckim ięzyku znaczy: swiócący albo błysz=
częcy.

LJa
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- my. Jest to farba ze wszystkich zielonych nay-
czystsza i charakterystyczna; bywaią wszelaka
szmaragdy ciemne,. iasne trawiaste, i białawe - 3
Zielone. Minerał ten znaydnie się w kawałecz-
kach okrągławych i krystallizowany: w grania- ,
stosłup sześcioboczny doskonały, i po krawę-
dziach bocznych lub końcowych ścięty albo skli-
nowany, czasem kąty bryłowe ma ścięte, a nie-

© kiedy rogi leżące przy płaszczyznie ścięcia pićr-.
 'wszego znowu pościnane; kryształy iego pospo-
licie są małe, rzadko śrzedniey'wielkości, częste
połamane, powićrzchnią maią podłużnie narzy-
naną, odłam muszlowy mały, nierówny, a po-
przeczny czasem blaszkowy; blask wewnątrz i
ma powićrzchni szklisty, twardość większą niż
w kwarcu, ciężkość gatunkową podług Briśsona:
2,775.—Szmaragd bywa doskonale przezroczy-
sty, wpółprzezroczysty, i po brzegach tylkoprze-

- świćcaiący. Zmayduie się ten kamień w Ame-
'ryce w Peru w górach pierwiastkowych w ży-
łach spatu wapiennego , kwarcu, pirytu żelazne-,
go, miedzianego, it. d, leżących w granicie, i łup-
ku glinianym; oraz mówią że go odkrywana
w skałach napływowych na wyspie Ceylan,-

w Egipcie, i Etyopii. —Ten kleynot ma dosyć

P/ 4

o Utefć
W.

ię. rriewy*

wysoką cenę, iużto dlasó%y piękności, i innych 1978 a>
_ przymiótów drogim kamieniom właściwych, iuż.

stąd że w niewielkich znaydunie się massach, i
rzadkobywa do Europy sprowadzany,— Podług
rozbioru Klaprotha składa się: z 68,5 krzemionki,

2,5 glucyny; 15,75 glinki , 0,26 wapua, 1 nie- ,

-dokwasu Żelaza, o,30 niedokwasu chromu; a
podług Vauquelina: z 64,5 krzemionki, 16 glin-

ki, 13 glucyny, 1,6 wapna, 2 wody, 5,25 nie-

 dokwasu chroinu , któremu kamień ten zdaie się

„bydź winien piękny swóy zielony kolor. 7
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(23,14 a, 25. BERYL. (e$) BERYLLUS. W. Pa:

177 1486,/49 Beryll. Bepuab. S.
© Matii: =/ żaka

AŚ 4 8) B. kleynot, B. nobilis, edler Be- _————-

za (eeys ill. W. Emeraude vert et jaunatre, /—* RZE”

ZÓy ou Aigue marine. H. AusBaMapuUHbOS. „4.

RL 54 Kolor ma ZIELONY szparagowy, błękitnawy ,-

PELE ZÓŁTY Winny, i prawie pomarańczowy. Znay-

om 2, duie się w ułomkach kątowatych lub okrągła- - RC

/52 /$3wych, a nayczęściey krystallizowany: w grania- 2 6 gy
Zwcę stosłup sześcioboczny doskonały, albo też po kra- „.ocv1

3 * wędziach ścięty,lub sklinowany, czasem maiący +
36,73 ostrza sklinowań krawędzi ścięte, i wtedy na
$€. „$9 mieyscu każdey iego krawędzi boczney trzy ścia-

Óz.Zd ny przybywa, ten graniastosłup o 24ch Ścianach /-
(© 467: bocznychma postać walcową. Kryształy są nay-

'62 63 częściey po obu końcach ułamane, rzadko maią
wszystkie końcowe krawędzie słabo albo mocno *.
ścięte „czasemprzez mocne ich ścięcie graniasto- -_
słup zdaie się bydź zakończony piramidami sze-

ściobocznemi , których ściany osadzone są naiega. "*<

ścianach bocznych. Powićrzchnia kryształów iest

(podłużnie narzynana , a ich wielkość bywaro- * /
zmaita, niektóre są długie i cienkie prawie iak ć'
igły, inne, których rozmaita grubość niekiedy
ewierci łokcia dochodzi , maią długość 5 albo ———
4%razyod niey większą. Odłam berylu iest mu- *=*
szlowy mały, i blaszkowy niewyraźny , O cztć- >*'*© *
rech biegach blaszek, z których trzy równole- 4-3
głe są do ścian bocznych kryształu, a czwarty „,» Paa
do nich iest prostopadły; blask wewnątrzi ną a
 powićrzchni szklisty, przezroczystość prawie do- 7,
 skonała , twardość większa niż w kwarcu, moc WEZ

sej Ażsgi
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— AR

-apóienie: <ąciok iego' massy niekardźo” wielka,
przeto kamień ten dosyć łatwy iest do rozbicia,

/ gatunkowa iegociężkość 2,751 dochodzi. Małe
kryształki pospolicie są w massiey swoiey czy-
ste, większe za$ miówaią w sobie geste plamy, >
skazy, i szczeliny „ które znacznie odćymuią iima

_ przezroczystość , niekiedy składaią się z oddziel-
nych krótkich i grubych graniastosłupów, które
jednenadrugich poprzecznie są ułożone. Znay-
duie się beryl w skałach pierwiastkowych,
z kwarcem, kryształami szerlu, feldspatem,- to-
pazem , krysżiałem górnym, niekiedy, $ żela-
zecobrunałnóm, it.d,w Śyberyi: w górach Urał-
skich , wydziale _gorniczy -  Ekaterynburskim
(w Miask); 'w paśmie gór Ahayskich w Koly-
wanie, (osobliwie nad rzeka /Tygiera w górach

nazwanych Tkirepegkie Óbixu); i w Dauryi
w wydziale Nerczyńsk un nad rzeką Onon (w gó-
"rze Adonszelon). Odkryto go dawnićy ieszcze
w Indyach wschodnich,a„Ameryce w. Brezylii;
a w Europie niedawno zualeziony został: we.

|... Francyi (w limoge, w kryształach wielkich,_
EZ mało przezroczystych, Kołoru biało zielonawe=
6-1 83 /80), w Saxonii (w Johanugeorgenstadt), Ba-

" waryi, i Karyntyi.— Kamień ten znajomy był
- , /,, narodóm starożytnym, poźniey zaś w Europie
> . przez kilka wieków go nieznano. Ww roku 1775.

przywieziono goz Syberyi podnazwiskiem aqua--
_ marina.—-Beryl po. wyszlifowaniu.piękny vi Ży-
wy blask przyymnie, przetogdy iestczysty wswćy
massie , używany bywa na ozdoby, i dosyć dro-
go ceniony. — Vanquelinz rozbioru iego otrzy=
mał: 68 cześci krzemionki, 14glucyny, 2 wa-
Pn, i 1 niedokwasu żelaza.

„. b) Beryl szerłowy, sckaleiórk -
8 er Rerib Jk Pycnite. H. Leuco-

x?5 4 Z y :

-U4 kowej O”.PE żę =żeeni ta ią; ef + ==:ź m /Az,
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3% noże 15 —

ż lithe.De śbdmte Se ko erlat lo: :
 6pycxsoBamoń naumenbJ.
Kolor ma żózry słomiany, siarczysty , szarawy,

_ tzerwonawy, i czERwoNY cielisty. Znaydnie się
w massach i krystalhzowany: w graniastosłupy 6
bocznećzasem' po- krawedziach końcowych ścię-
te,kryształyte pospolicie niewyraźne, i części

; 'eddziełne słapiaste iego massy, zawsze są wrosłe
wskałę złożoną z kwarcu i miki szaro popie!a-

- tey, z którey nigdy ich w całości wydobydź
(  miemożńa. OQdłampodłużnyma nierówny do

' promienistego nodobny, a poprzeczny niedosko-
nały blaszkowy, z blaskiem niewielkim tłustawo
szklistym , ciężkość gatunkową podług MHaiiy:
3,506, sdszdość wię. kanduoj wielką, iest kruchy,
łatwy do rozbicia, i zimny w dotknięciu.—
Leży w skałach pierwiastkowych: w Saxonii

- (w Altenberg),w Czechach ( w Schlackenwalt,
wkopalniach cyny), w Bawaryi (wRabenstein), ;
na wyspie Elbie, it.d. — Podług Klaprotha  - z

/ składa się ze 49,5 glinki, 465 krzemionki,
4łkwasuPeera a niedokwasu żelaza, i 1

Ę wody.
Pai NR /67/2

sa SeoRLUs. W, AR.
hoerl. W. Tourmaline. es462 wage

A Beprk o OZORĘ:

(2sea A atnaka 185,” żya) Śzert AR RA BOPRZC 2 JB
sehoerl W. 'Tourmaline noire |

> depiwp cemoaGuambiii nepab dą a
Makolor czerwo /śmołowy; znayduie się w mas-> Z
sach złożonychzigiełek, rozsiany w macicy, i krys / ŚŚ2Ź

_ stallizowany: w graniastosłup3śścienny doskonały, / 57 4 <a
_ lub o.pianie bocznych.wypukłych , po oby Z
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O 2 AO- końcach ułamany, a po krawędziach bocznych
ec 07„<4gklinowany, albo też zaostrzony po obu końcach
5 9 / trzema ścianami, tak że płaszczyzny zaostrzeń
» 79 *  jiednego leżą na ścianach, a drugiego na krawę-

mrolarkgidziach bocznych ; czasem graniastosłup 5 ścienny
| przez %cięcie lnb sklinowanie bocznych krawę- -

dzi zamienia się na sześcioboczny , lub gcio- ścien-
ny. Kryształyna powićrzchni są zawsze podłu-
żnie narzynane. Odłam szerlu ezarnego iest ma-
ły muszlowy , lub nierówny, czasem poprzeczny

> krzywo-blaszkowy,blask wewnątrz i na po-
wićrzchni smolisty, do szklistego się niekiedy —
zbliżający. Kamień ten iest.,pieprzęzroczysty ,
kruchy i łatwy do rozbicia, móacćno twardy , zi-
mnyw dotknięciu, i miernie ciężki, podług Bris-
sona ma ciężkość gatunkową 3,355. Massa iego -
bywa złożona z części oddzielnych prętowych,
cienkich, i prostych, równolegle, rozbiegle
w wiązki lub gwiazdy, i w powikłane kształty
ułożonych, albo też z cząstek ziarnistych; po- 4:
wićrzchnia ich pospolicie iest narzynana. Szerl ©
czarny ogrzany ukazuie widocznie znaki ele-

ELA ktryczności; w ogniu zaś mocno natężonymtopi/„/,,,
się i daie emalią szarawo białego koloru. Znay- / 4,
duie się w górach pierwiastkowych, wrosły w gra- "©
nicie, gneyssie , łupku mikowym , talku, ;chlo- n>7 oce
rycie , it.d; w żyłach cyny lub kruszców żŻela-
za: w Saxonii w wielu mieyscach, Bawaryi,
Szwaycarach, Węgrzech , Tyrolu, Hiszpanii,
Szwecyi, Syberyi, Groenlandyi; w tym osta-
tnim kraiu pospolicie kryształy iego bywaią wię-
ksze niż winnych. Podług Klaprotha składa się:
ze 4o części glinki, 35 krzemionki, 22 niedo-

KŻ;4 wasu żelaza. 34

| z Alądne
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A ŻĘ: ZA b) Turmalin, elektrischer schoerl
ośrnsiacś Tourmaline verte et bleue H.
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M REAR 20)

 HMenzonpumaramea1».S. Naypospolitszy © - 4
okołor ma zIiELoNY porowy, ciemny oliwny, tra-742% %4

| wiasty, czarny; BRUNATNY żółtawy, i czerwo-
(By brudny. Znayduie siz w kawałkach kąto- *** a
 watych, okrągławych, i krystallizowany: 1ód /4<Gr]
_ w graniastosłup twóyścienny po krawędziach bo-
/cznych słabo ścięty, albo sklinowany, czasem tak
mocno iż płaszczyznyklinów schodzą się z sobą,

(a zakrywaiąściany graniastosłupa, niekiedy o0-
 strza klinówsą wnich pościnane. 2re tenże gra-
niastosłup maiący Ściany boczne wypnkłe, po

|, końcach aułamany,łubzaostrzeny 3a ścianami
które w iednym z nich na krawędziach, a w dru-
gim na ścianach bocznych są osadzone. cie ten 0-
statni kryształ bywa.rezinaicie długi, czasem na-

| wet zaostrzenia schodzą się niemaiąc śrzodkuią-
- «ego między sobą graniastosłupa, i formuią po-

|. dwóyny ostrosłup Sścienny niski na wspólney pod
/ _ stawie,takiż krawędzie iedney piramidy poiedyn=-— *

> <€zey leżą naprzeciw ścianóm drugiey. Kryształy
' diego są pospolicie małe i śrzedniey wielkości, na
>pawićrzchni podłużnie narzynane. Odłam podłużny
(_/ turmalinu iest mały muszlowy, a poprzeczny nie-
/_ doskonały blaszkowy, blask wewnątrz i zwićrz- a

«hu szklisty, twardość większa niż w kwarcu, 271157
|, <iężkośćgatunkowa5,155 podług Wernera. Kry aoc o?

PUL. ZY WAR

r

|. ształytegokamienia przez ściany boczne są wpół _) Zoar
', przezroczyste, a przez końcowe doskonale nie-
przezroczyste, niektórych połowa tylko bywa
„przezroczysta, druga zas bez przezroczystości, ał-

> bo przynaymnićy w kolorze daleko ciemnieyszym; .
Kruche są, łatwedo rozbicia,i zimne w dotknie-
ciu. Turmalin rozegrzany lub potarty ukazuie
«dosyć mocne skutkielektryczne, i tak, że naie-

'.. dnym końcu kryształa zbićra się płyn żywiczny, —
/ a na drugim szklanny; lecz wyprażony mocniey

ak: 4 1 BARRA  



    
   

 

   

  

i ea BEDE

| traci-tę własność: Wognin sztucznienatężónym
tgsej are iah zai Pny> Zvaydnie
ier w skałach pierwiastkowych, wrosły w gra- .

ie jie, łupkn mikowym , kwaren , chilo=
> tśg w Sazonii, ( w Ehrenfriedersdorf, -

ieberg AQDorfschemnitz, Freiberg), wTyro= |

ln fw Gs$ 1

że

    

 u i ler ), w Szwaycarach (w górze
Gotarda )„$jy Hiszpanii (w Kastylii), w Sz a
cyi, w ludfach wschodnich (na wyspie Ceyłan,

| w kawałkaęh zokraglonych ) , w Ameryce(wBre-
© zylii ) , i t.gg= Podług rozbioru Vauquelina tur-

da sic: z 59 cześci glinki, 40 krzemion-
(12a niedokwasu Żelaza, i *2,5 nie-
ganezu. —W Syberyi w gubernii

 

   

- Permskiey, przy Wsi Sarapulsk, o 22 werst od
' Murzyńskiey. słobody, znaleziono roku 1789,

szerl różowo czórwonego koloru, w massie zło-
żoney z igiełek rozchodzących się w wiązki, osa-- Ę>
dzony w granicie, który, oprócz zewnętrznych
znaków, tćm się od innych różni Że nie iest by-
naymniey elektryczny; Haiiy nazwał go; Tour=

|. małine apyre Lamćtherie: Daourite, L” Hermina ©
Siberite, Kirwan: Rubellit, Bindheim : szerl
czerwony, Sewergin: maauHoBoji mepab.  Skła-

"da się on podług rozbioru Vauquelina ze 40

ezęści glinki, 42 krzemionki, 10 sody, i 7 nie-
dokwasu manganezu. Szerl czerwony różowy
znayduie się także w postaci długich i cienkich
graniastosłupów, razem z Lepidolitem , wrosły
w skałę kwarcu, w Morawie w górze.Hradysko,

i na wyspie Ceylan w kawałkach zokraglonych—
W Szwecyi na wyspie Utoen a potóm i wHi-

szpanii odkryto Szerl koloru indygowo błękitnego |
który od Dandrady: Indigolith został nazwany (15).
 

(f3) Sewergin zowie go: CyuHeBikb.  
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Aphrizit tegoż Mineralogź, -iest szer]-czarnego OKAZ d>
koloru, nieprzezroczysty, pochodzący z wyspy

'Langoe przy Norwegii, krystsalizowany w krót- > Z 27%

kie. graniasiosłupy boósóczna, po krawędziach

bocznych ścięte, a po końcach cztórema Ściana- |nżdl

a „mi zaostrzónc; nie elektrNAA ę i po stopienin z boż Z2ó4

> raxem mocnoRPENACY (8 kt
5 = AE WAS OŁ   
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Rada. Epip OTEs. H. oe

że; er 4_Epidote. H. Arendalithe +47" /*

884 Delphinite. Saufs: Thallite. Lam: 1690

e a„Ąkantikon albo Acanticonite.DV”Andz **
€ 2.ZE , Ę

7,0.  Śchoerl verd du Dauphinć. BRZ |Pr
>m ZE:

wł m a+Ąs

> łby La Rayonnante vitreuse.B. Ż 0

99= dci.A; ae
4śówyKolor tego. kamienia iest SG pista- SĘ) IE

SPRZ > albo czyżowy , szarawy , porowy, lub _=)

ÓD:z se lecz iego proszek iednostayney by- *Y

Ć 'wa farby czyżowo zieloney. — Znayduie Deo

:z” | w mafsach, cząstkami rozsiany w granicie lub ź

 

jŚW 2 ag skałach pierwiastkowych, i krystallizo-

; wany: 1ód wgraniastosłup 4ro0-ścienny ukośny, A CALE

2) 21767: Ppo'końcach zaostrzony cztćrema ścianami osa- 4 *4
e E'dzonemi na ścianachlubna krawedziach bo- wu <
(8776 eznych,a czasemzuciętemikrawędziami tępewmi, CR:

'-albo feż sklinowany, maiącypłaszczyzny sklino- ©, |
"wań osadzone na krawędziach ostrych, a często- 1/77 rvt
kroć kąty bryłowe przy nich leżące pościnane. jn
2re w graniastosłup sześcioboczny. ukośny maią- go”R—

'cy dwie przeciwne sobie ściany boczne -węższe WT 5
y > „ajTey
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ZZ i Pf © £ WANE) wrwrtwwzzeo) aaiafó» 67 206_=SgWA AGWERE
(0, ed innych, dwie boczne przeciwne krawędzi

/.../ „tępe ścięte,a dwie takież drugiezokrąglone, pó
/.. końcach sklinowany, i płaszczyzny klinów są na

jego ścianach wązkich osadzone; albo ma końce
zaostrzone piramidami sześciobocznemi których
ściany leżą na ścianach bocznych graniastosłupa,

(. a wierzchołki są Czasem ucięte.;Kryształy tego
(kamienia rozmaitey bywaią wielkości , często-
( kroć zsobą zrosłe, powićrzchnią maią błyszczącą,
' odłam blaszkowy e dwóch biegach blaszek rów-

-« noległych do osi kryształów , przecinaiących się
pod kqtami 1140 50%, i 650 30%, z blaskiem i
„wielkimszklistym, poprzeczny zaś odłam kry-
ształów i w mafsach iest zbity nierówny bez
blasku;twardość iego mnieysza niż w kwarcu,
ciężkość gatunkowa podług Lamóćtherie 3,45.

, Bardzo rzadko kryształy epidotu są. wpółprze-
 zroczyste., pospołicie pe brzegach tylko prze-
świćcaiące, mafsy zaś prawie zupełnie przezre-

/«żysteści pozbawione. Kamień ten dosyć kru-
_ chy i łatwy do rozbicia, znaydnie się w górach

pierwiastkowych: w Norwegii ( w Arendal z że-
„łazem magnetycznóm ), w Bawaryi z górnym
kryształem, w Czechach ( w górach zwanych cze-
ski las), w Szwaycarach (w górze S$. Gotarda),
w Sabanudyi ( w górachMont-Blanc przy Cha--

_monni ), we Francyi( w Delfinacie przy
Bourg d” Oisans), i wSyberyi(wkwarca, feld-

-" spacie, i innych kamieniach ) -— Podług roz-
| bioru Wauquelina składa "się: z87 cześci krze- >

, mionki,2a glinki, 15 wapna , 24 niedokwasu SE -
« Żelaza, 1,5 niedokwasn manganeżu. /2/2771 /> 7
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Zoisit. W. Epidote brun.: f. _-" ;

; Nazwisko zachownuiące pamięć imienia Ba-
ak OGIER Ra”,
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6% bmzyae BKS
orłyza qgarPada —

c "Prona Zois,który odkrył ten minerał, iest mu

Za:z nadane od "Wernera. Kolor iego byważ SZARY;_

4 4.-%ypopielaty , cokolwiek zielonawy lub żółiawy,

J4,_/ perłowy, dymowy ,'i zżóŁrY ochry żelazney. *
oć k sę Aż

p. 4,/Znayduie się. krystalizowany w graniastosłup

   

fu cy ae"©4ro-ścienny bardzo ukośny, spłaszczony, maiący

2 gh _|czesem krawędzie tepe ścięte, ałbo sklinowane,

tar„oleą końce ułamane. Kryształy te nayczęściey zwarty 7

2 4 bą zrosłe, osadzone są w macicy granitowey, 7" PORI
4 70a ich podłużny iest blaszkowy, o -dwóeKaś 7 12
gre©,1.2 biegach blaszek ukośnie. przecinających. się, Ka GRE?)
Płęaa o5BC: zblaskiem wielkim perłowey macicy, a-po”Zaj SĄ /

ny > „/.przeczny zbity nierówny; twardość. i przezro- Twa <a

Jw „agczystość jak w epidocie; gatunkowa ciężkość 4 0” *
Wkł podług Klaprotha 5,515. Kamień ten jest bar- —f re"

GZ dzo kruchy i łatwy do rozbicia, gdyżiego kry= 17 —

8 7%  ształy składaią się z części oddzielnych płaskich, >+, 70 8

/.0€17/ które iedne od drugich zwielką łatwością od- / /

myyst łączać się mogą. Znayduie się tyłko w skałach «42

b W FP pierwiastkowych : w Karyntyi ( w San-alpen ), ;

o” ,,/ w kraiu Salzburskim , Tyrolu „ w Bareiith,
4„Szwaycarach, it. d. Podług rozbioruKlaprotha,/

a składa się ze 45 części krzemionki, 29 glinki,
21 w 53 niedowass apna; jw ao nech 9/42/0> Ke 2 Uderz
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(0ŻĄponsamo, emexkaonamoń Ka-

MEHK, NAM bionemonoń. mepa». S,   
5:3sA Kolor ma BRUNATNY goździkowy, wi- *<7 A
G) cf „śniowy, fioletowy ,; SZARY białawy, 1i zielona= 74Z
GT ra,"wy. Znayduie się w mafsąch i krystallizowany 4.
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ociwne sobie krawędzi tępe ścięte, a niekiedy
"i kąty bryłowe pościnane. Powićrżchnia kry-
ształów iest narzynana, lecz płaszczyzny ich
ścięcia zawsze bywaią. sładkiecć Mafsy tego ka- -
mienia są pospolicie złożone albo z drobnych
kryształków, alboz części oddzielnych skoru-

; piastych, pokrzywionych, i maią odłam zbity
- mierówny, a kryształy niewielki muszlowy, blask
wewnątrz i na powićrzchni wielki  szkłisty;
przezroczystość w. kryształach iest prawie do- -
skonała, lecz mafsy po brzegach tylkoprze-
świócałą.. Axisit ma twardość taką prawie iak
w kwarcu, t podobnie daie czuć empyreumaty-
cznyzapach, gdy się. uderzy o iakie ciało; iest

> kruchy i łatwy do rozbieia,miernie ciężki,gatun-
kowa iego ciężkość bywapodług Haiiy 3,3 blizka.
W oguiu natężonym topisię na szkło wpółprze-
zroczyste zielonawo białe. Znayduie się wska-
łach pierwiastkowych: zpromieńcem, kryształem
górnym , spatem wapiennym, i. t. d.; w Saxo-
nii ( niedałeko Ehrenfriedersdorf przy miaste-
/czku Thum, od którego dane ma sobie nazwi-
sko; tamleży w warscie kraszcowey, zblendą,

_ pirytem miedzianym, żełaznym, galeną, piry-
tem arszennikowyum,i t. d. ), we Francyi ( wDel-
finacie wBourg d” Oisans), w Sabaudyi, w Nor-
wegii ( w Kongsberg, w kopalniach srćbra *
w Hiszpanii,i t. d. — Nazwisko Axinit nadał
mu Haiiyod postaci iego krystałliczney,w któ-

'_ rey krawędzie do ostrzą siekióry są podobne.
Podług rozbioru Klaprotha składa się z 52,7
ezęści krzemionki, -25,6 soke; 4 ageż »
9,6niedokwasu  manganezu.
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Familiia Kwarcu.

30 KwakRc. QuaRcum. Quarz. W.) 20

Quartz. B. i H. KBapyb. S.

| a) Kwarc Ametyst, sAmethystus.
Q.Amethyst.77/. Q. hyalin violet. H.

Dzielisię na dwie odmiany: i
z... Ametyst pospolity, "kolor

"ma BŁĘKITNY fioletowy, ciemny lub światły;
_ esobliwie ametyst pochodzący z Syberyi z Mn-_
rzyńska iest koloru blado fioletowego, który
w blado różowy wpada. Zinayduie się w mas-
sach wypełniających żyły gór pierwiastkowych,

2
PTEMAŁCNA

(w kawałkach otartych i zokrągłonych, i kry- -
stallizowany: w graniastosłup: sześcio-boczny po

końcach zaostrzony piramidami o tyluż ścianach,
esadzonych na iego ścianach bocznych; i wpi-

_ramidę 6ścio-boczną poiedynczą i podwóyną ;
ostrosłupy tak osobne iako też po końcach
graniastosłupów leżące mićwaią czasem 3 Ściany
sobie przyległe większe daleko od trzech drugich.
Powićrzchnia ścian bocznych w graniastosłupach
est poprzecznie narzynana, odłam ametystu ma-
Rmuszlowy;czasemnierówny, i blaszkowy nie=
wyraźny,błask wewnątrz i na powiórzchni kry-
ształów: szklisty,. przezroczystość prawie dosko-

/, wała, twardość bardzo wielka, ciężkość gatnuko-
wa podług Wernera 2,75; ten kamień iest kru-
chy, łatwy dorozbicia, i zimny w dotknięciu,
Massy iego*składaią się czasem z cześci: oddżiel-
nych maiących postać kryształów niedoskonałych
( h3 |. - W ogniu natężonym równie iak inne pod- -

X hz) Geologowie wnoszą że precypitacya z rozściekumateryi, Rie  



 

| oka ADR mać _

gatunki kwarcu sam ieden się nietopi. Znaydu-

iesię w skałach pierwiastkowych,i warstowych ,

w żyłach: w Saxonii, "Czechach, Wegrzech ,

* Szląsku , Francyi (w Auvergne) , w Palatynacie

( gdzie kryształy Ametystu pokrywają ściany

wwydrążeniach geodów agatowych (i5 ), w Szwe-

cyi , w Syberyi ( w kopalniach wydziału górnicze-

KE: , go Ekaterynburskiego), i na wyspie Ceylan

| A naypięknieysze co do koloru i innych własności.

Szlifowany oprawuie się w pierściónki, i do in-

'nych rozmaitych ozdób używany bywa, robią

  
  

   

  

 

  

 

  

   

  
      

      

  

 

  

 

  
   

     
  

2. także z niego tabakierki, solniczki, i inne małe

Po naczynia. Podług rozbioru P. Rose składa się:

E. z g7,5 krzemionki, 0,25 glinki, 0,5 niedokwa-

kzż (su Żelaza, 0,25 niedokwasu manganezu.

ZAŚ Z Wema 2 Kwarc Ametyst włóknisty.

4.4 włMa kolor ArAŁY wodny, czasem SZARY perłowy.

11 998 Znayduie się tyłko w ©massach maiących odłam

PACK włóknisty, równoległy, albo rozbiegły. Leży ra-

PR RE a ametystem pospolitym, stanowiąc spodnią

żg warstę,w Wiesenbad przy Anneberg, i innych

, | mieyscach w Saxonii, wszystkie inne iego wła-

sności są też same co i w Ametyście pospolitym.

8 Z / b)Kwarckryształ górny. Cristallus

„ „montana. Bergkristal W. Cristal de

>©77roche B. Quarte hyalin limpide PA

46.237 Topuoń xpycmaaw, nau Cmpyranen». S$.

ż A > „Kolory kryształu górnego są: BIAŁY wodny ;

 9 ć a <y 5 Z a Pę A = PR 3 *

; — s A A tysta i innych kamieni, musiała bydź nagła tam gdzie massy ich

28 Ś.2 +6, „Jeżą albo niekształtne, sibo złożone z kryształów niedoskonałych, 2

Z. powolna w tych mieyscach gdzie się znsydują foremne i dosko-

ge 2; ry ich kryształy. ; >

4:<=7K5)Geodanii nazywają się,massy kamieni okrągławe , czasemspła-

paóg szczoene, niebardzo wielkie, maiące niekiedy łokieć długościw śrzę>

2 0 Ddnicy, wewnątrz „wydrążone , i próżne, lub _napelnione istotam+

SSE "kopalnćómi, a niekiedy wodą. © . 5 ś «RQ CZ OG

Eo Max 2.0 „yo wa DZOYKO OJ "1 EG
ż 2 ŚŁ 4, TELe 7YA > 9 Z a H Ro
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szarawy, i żółtawy, szany perłowy, popie "7
laty ,dymowy, i czarnawy, czaseim prawie. sin0-

„ławy, taki kryształ górny zowie się zadymio-
- mym (crisłal de roche enfumć); bywa także

-żóŁry rdzawy, winny, miodowy, BRUNATNY
... żółtawy, goździkowy, czarniawy,. i chociaż bas-

» dzo rzadko blado różowy; wewnątrzukaznie czę-
(- stokroć kolory mienione tęczy. Rzadko znaydu-

_ ie się w massach, czasem w kawałkachokrągła-
wych, naypospolitszy iest krystalizowany w brył-

| ki foremne takiegożkształtuiak i Ametyst. Po-
wićrzchnia krysztaiów bywa poprzecznie narzy=
mana, a wielkosć ich rozmaita; iedne są dro-

_ bnieysze od ziarn żyta lnb pszenicy, drugie zaś
po kilkanaście cetnarów ważą. Odłam, blask,
"twardość, i kruchość iego są takie iak w amety- ,
ście, przezroczystość doskonała, ciężkość gatun. -,_/
'kowa od 2,575 do 2,884 dochodzi. W ognia,

. "naymocniey natężonym sam ieden się nietopi;
„dwa kawałki kryształu górnego tarte o siebie
"lub uderzane. daią czuć zapach empireumatyczny,
"a w ciemnościach ukazuią , prócz iskierek , i fos--
foryczne Światełko. Zuayduie się w skałach pier-

z *wiastkowych, a niekiedy, chociaż rzadko , i war-
: -stowych: w. Czechąch , Saxonii, Wegrzech, w A!-

pach, i górach Pireneyskich,we F:ancyi ( w Deł-
finaciew Bourg d' Oisans, w żyłach gór pier-
wiastkowych,bardzopiękny i czysty w swćy mas-
sie),w Szwaycarach(w górze S$. Gólarda, glzie
kryształy osidzone są na,ścianach, w próźnych
wydrążeniach żył leżących w granicie (K5)),1 in-. :
„nych krajach Europy; oraz na wyspie Madaga-

4
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skar , naypięknieyszy , i tćm szczególny Że w mas-
sie swoiey niekiedy znwićra krople wody z po-
wietrzem które widocznie przesuwaią się z ie-
dnego mieysca na drugie w iego wydrążeniach;
w Syberyi (v: wielu mieyscach, osobliwie wwy-
dziale Ekaterynburskim , około Miask,i Murzyń-
ska, i w kopalniach wydziału Nerczyńskiego).
Kryształ górny czasem ma w swoiey massie za-

- wartecząstki innych kamieni , iako to: szerlu,
amiantu (15), promieńca, chlorytu, miki, żela-
za błyszczącegą, kryształki tytanu ritylu (m5 ),
it.d. — Ten kamień szlifowany nżywa się, do
rozmaitych ozdób (n3), alezawsze mało iest ce-
niony. Podług Tromsdorfa składa się z samey

; czystey krzemionki. : = A
fr oazy: c)Kware mlćczny. Quarcum la-

_,  €teum. Milch-qnarz W. Quartz lai-
a 2% teux B. Q.hyalin łaiteux H. Ma kolo--
W, £M (4, Ty: BIAŁY mlćczny, i blado różowy, który po-
|| 4,, 7ychodzi od niedokwasu czerwonego manganezu.
2 R "d/Lnayduie się tylko w massach, i ziarnach zna-
4 <zney wielkości, wchodzących w skład gramitu;

ma odłam muszlowy z blaskiem wielkim tłu-
stym; iest mocno twardy, kruchy, i łatwy do
rozbicia, wpółprzezroczysty, i miernie ciężki,
to iest iak 2,647 podług Karstena. Inne chara-

     

ZU

415) Drobne i delikatne włoski białe amiantn, z blaskiem iedwsbnym
, prawie srebrzystym, rozrzucone w miassie górnego kryształu, ma-

- Ją u Amatorów nazwisko: włosów Wenery chereut Je Fenus, |

3. takiekamienie dosyć drogo się płacą, dla rzadkości. :
,€mz) Kryształki tytanu rutyla maiące postać dlugich -i cienkich

igiełek, bywaią rozrzucone wiązkami w massie kryształu górnego
Sybirskiego, a kamień takowy Rossyanie zowią w swoim ięzy-

ku Boxocamikb. ża
15) Kryształ górny szlifowany, i oprawiony, częstokroć nazywają.

czeskim dyamentem. > ;
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_ktery iego są wspólae z całym gatankiem kwar-
cu. Leży w skałach pierwiastkowych,w granicie:

_.,w Bawaryi ( w Rabensteiu i Zwisel), w Finlan-
 dyi,i w Syberyi (w górach Kolywanu ). Składa.
się z krzemionki,a różowy i z małey ilości niem
dokwasu manganezu.  Oprawnią go czasem ż 6
w pierścieniach iinnych ozdobach. "253.4
_d) Kwarc pospolity. Quarcnm >. L

commune;gemeiner Quarz W.Quartz 2%
-hyalin amorphe KH. Rozmaitych bywa po- * $ Z »
'staci, i kolorów, lecz właściwy iego kolor iest 2.5 0 >
BIAŁY snićżny, i mlćczny; inne zaś iako to: sza- - 4%) 2
ry, czerwony , żółty, zielony, niebieski, bru-- R AA
natny, it. d, rozmaicie natężone, pochodzą odźó,*: 4 ,

<% Ę z ; £ Z

obcych istot mineralnych, osobliwie odniedokwa= / FPrzyes>ś
sów metallicznych, którómi massa tego kamienia _ Ao 20
> 5 > Ia NAS ULCIC ŁAczęstokroć iest zafarbowana.  Znaydnie się:al) PZA
wmassach  bezkształtnych, w ziarnach, lub z 7630
„warstach, wchodząc w skład granitu, łupku Ba 6 Ue
 mikowego, i innych skał tak pierwiastkowych **- ę,
iako też i późnieyszych; w kryształach właści- > 7 "wychtakieyże postaci iak w ametyście, w kryE> 4 9
ształach fałszywych spatu wapiennego, flnspatu "77AK

 selenitu, spatu ciężkiego, żelaza brunatnego,it.dzy 4:7
_ albo też w massie swoiey ma piętna czyli wyciski „* p> osła Ni, ROS ę ARBÓŃ 27/6/ od kryształów kamieni tu wymienionych; w po-gdZ 3
/  staciach nasladowniczych okrągławych, nórko- /124 7644

wych, guzowitych, naciekowych, gronkowych,7 dA,Ter-:

  
    

 

  
  
  
     

   

lekkich, i z kształim do pumexu podobnych, i *ÓŻ, 6

t.d.—Kryształy iego właściwe maią powićrz- 2 „ ©
chnią gładkąibłyszczącą, a czasem chropawą i =a
bez blasku, fałszywe zawsze są chropawe.Od- 7 GÓ >|
łam kwarcu pospolitego jest mnszlowy mały, 4 - Sa”

niewyraźny blaszkowy, nierówny, ziarnisty,©)

niekiedy zadziorowy, do włóknistego podobny; (©, *©
s: % U ę WR 4
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» eta 3 4 ś e ź
EE ; szą = "<> zy ry / EZ

aber 3/2 IPA RB/Ą 2 „Jad bo  



a, As: a

SSE 22"

blask tłusty „- który w nim A niknie zu»

_pełiie, twardość wielka , ciężkość  gatunko-

wa 2,7. Kwarc nayczęścićy po brzegach tylko prze-.

Świóca , bywa iednak i wpółprzezroczysty ; za-

|. wsze iest kruchy i łatwy do rozbicia. , W o-_

EE 'gniu natężonym bez dodatku ciał innych bynay-

mnióy się nietopi.— Znayduie się_w skałach

wszystkich formacyy, nigdzie sam udzielnych.gór

 niestanowi, ale wchodzi w skład wielu skał pier-

_ wiastkowych,. czasem formuie w nich osobne

rozległe warsty, i wypełnia bardzo: wiele Żył

w tychże górach. W skałach przechodowych o-

krągławe kawałki kwarcu, obficie rozrzucone, do

ich składu należą. Kwarc rostarty na piasek1

/ ziarna iego skleione massą wapienną, stanowią

© /gatunek skały warstowey zwany piaskowcem

'_ (sandsteinj. Tenże piasek wolny, maiący w so- -

© bie fTozrzucone okrągławe kamykikwarcowe

||| rozmaitóy wielkości i farby, zaymnie znaczną

/ przestrzeń na powićrzchni ziemi, i stanowi ie-

adenz gatunków _skał napływowych. — Kwarc,

zy to w massie, czy też w postaci piasku, z po-

'tażem na szkło się topi, przeto w hutach szklan-

' mychi fabrykach gdzie robią smaltę , minerał

© tenw wielkiey używa się ilości. "7. massy czy-

// stego kwarcu maiącey iednostayną gęstość, i zna-

' czną moc spoienia w swych cząstkach, robią tak-

 Żei piece w rudniach, gdzie kruszce lub rudy że

*Jazne-wytapiaią się spa metal. Podług rozbioru”

 

(krzemionki, o,5 glinki, i 1 wody.-
(,0,.,_W Hiszpanii ( w Kompostelli ) znayduie

/się kwart krystallizowany w graniastosłupy sze-

'ścioboczne, z obustrón piramidami o tyluż Ścia-

nach zakończone, mafsa tych niewielkich i bar-
*'dzo foremnych kryształków zafarbowana iest

  

*"P. Bucholz składa się ten kamieńz93,5 części
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niedokwasem czerwonym żelaza, i po brzegach
tylko prześwićca; te kryszłały kwarcu pospo-
licie hyacyntami z Kompostelli są nazywane. —-
Kwarc w mafsie, żółtego koloru, maiący w so-
bie gesto rozrzucone listki drobne miki złoci-
sto żółte, lub srćbrno białe, które naprzeciw
światła ukazuią się w nim z metallicznym blas-
kiem, zowie. się Awanturynem- naturalaym (03),
albo inaczey kamieniem słonecznym (pierre du

 soleil ); niektórzy mówią że blask metalliczny
"niepochodzi w nim od cząstek miki, lecz od
drobnych blaszek samegoż kwarcu, gesto rozsia-
nych wsrzód iego mafsy zbitóy.—— Nakoniec
znayduie się w Ameryce w Brezylii, w pro-
wincyi Minas Garaes, w Villa Rica, kwarc po=
spolity w mafsie, maiący odłam blaszkowo-ziar-

_nisty, koloru białego, kruchy, i z postaci do śo-
_ i albo do «cnkru podobny, który płasko i po-
- dłużnie w kształt tablicy lub pręta rospiłowany

gina się wyraźnie, tak że gdy w-położeniu po-
„zlomóćm śrzodek iego bedzie podparty, końce
własnym cieżarem na dół się schylaią, taki na-
Zywa się kwarcem giętkim, albo sprężystym,
Selenk quarz podług Karstena , grćs flezible ou

" elastiquenu francuskich naturalistów. Podług
rozbioru Klaprotha składa się on: z g6,5 krze-
mionki, a,5 glinki, 0,5 niedokwasu żelaza,
który zdaie się bydź mechaniczniew mafsie ie-
go rozsiany. | AS

 

podług Halty nayprzód nadzno, w pe-(05) Nazwisko Zreniwrine podt
wney hucie szklanney, massie szkła, do którey po rostopieniu przy»
padkiem opiłki mosiężne były wrzucone. Potem zaczęto robić .xt

>  €no w ogniu, iz*nurzaiąc w.wodzie.zafsrbowaney, przez co ka-
mień nrbywa w massie swoley drobnych szczelinek, w których
woda osadza rospuszczone w sobię farbuiące cząstki.

awanturyny sztucznez „kryształu górnego , rozgrzewaiąc go nio-

ik



c)

    

  
8ad Prus rę: Prasius,

lin vert obscure. H. Jest mięszaniną bar-.
 

  :s promiegca pospolitego, przeto ma własności
5 le obu tych. kamieni. Kołor. iego naypospolitszy
Ą / bywa zIELoNy porowy, lub- oliwny; postać

mafsy bezkształtna, albo foremna, graniastosłupa
sześciobocznego , który po końcach dwóma sze-

7 'ściobocznómi piramidami est zaostrzony, lecz
kryształy w wielkóści nigdy. poprzedzaiących
podgatuuków niedochodzą; powićrzchnią maią

. | chiropawą,zmałymblaskiem tłustawyn:, czasem
||... poprzecznie”narzynaną. Mafsy iego złożone są

'z części oddzielnych ziarnistych, prętowych,
kliniastych, lub promienistych. Odłam w kry-
'ształach i mafsach iest niedoskonały muszlowy,

ź nierówny, ałbo też łuszczkowy, z błaskiem tłu-
5 : stym większym niż "na powićrzchni części: od-

dzielnych; przezroczystość w bardzo słabym
„stopniu; inne własności też same co i w po-

owania piękny przyymuie polor, i używany
bywa do ozdób. Zinaydnie się: w skałach pier-
wiastkowych: w Saxonii w Breiteńbrunn, nie-
daleko Schwarzenberg,w warstach kruszcowych;

* zak” pirytem Żelaznym pospolitym , i magnety-
Ę -cznym 5  pirytem miedzianym:, blendą, spatem

wapiennym, -promieńcem, i kwarcem pospoli-
tymi Odkryto go takżew. Czechach ( w Mum-
melgrund): w Rofsyi ; ( blisko ieziora Onegi )

de W dywaadył, Podług rozbioru P. Bucholz
składa się: z: 98,5 krzemionki , 1 niedokwa-
sów  żeląza i manganezu, i 0,25 „wody: <<

  

i
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Prasem.W. Q..Prase.8. Q. hya-

_ dzo scisłą naydrobnieyszych cząstek kwarcu „i

- przedzaiących kwarcu pódgatunkach; po „wyszli-- |
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sio  żeżalna ŻELEZISTY."6 ZÓDAE

Quarcum ferrugineum. Eisen-kie- -- sróżpą

sel. W. Caillou ferrugineux. B. „, +04;

sM Quarz hómatoide. H.. Ją BA> RZA

: Jieabsunoń K sap gu Se: ie RA,

| Jest.kwarc. z ochrą żelazną brunatną lub
Lo czerwoną skombinowany, kolory ma pospoli--

te: ŻÓŁTY. pomarańczowy, CZERWONY krwisty,i
| BRUNATNY wątrobowy. Znayduie się w mas-
sach bęzkształtnych,i złożonych z drobnychkry-
ształków, takieyże postaciiak w kwarcu pospo-

| litym,czasem graniastosłapy maią końce za-
(+, ostrzone piramidami tróyściennómi. Odłam iego

i iest mały muszlowy, lub nierówny, z blaskiem
+ „5 Hłustym. wielkim, niektóre jednak cząstki iego

i , ałbosą bez blasku,
ia wielką, .'ciężkość gatunkową po

3.8i iest doskonale nieprze-
ic w. żyłach.skał. pierwiast- A:

kz > erwonóm: W Sa =OhŁęPsĘ

nii (w Johanngeorge l (syloa--

LK ż> WT,P dług ZOzbióra P-jA Ż

gho ada się;jz 93„A wes,B6 =|/
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3ns. BAiródce: Hornsteir. W.P. de
corne ecailleux. B. Quartz agathe
grofsier. fł. Mićwa rozmaite kolory, lecz
wszystkie brudne iż „niewysokie :: BIAŁY Szara-
wy,i żółtawy, szanRy jerłowy, i dymowy,
CZERWCNY cielisty , i brunatnawy, BRUNATNE

żółtawy, ezerwcnawy , r czariiawy , ZIELONY
„ oliwny, trawiasty, i porowy. — Znayduie się.
w mafsach i kawałkach zokrągłonych, dotąd
nieodkryto go w foremnych kształiach właści-
wych ; lecz kryształy fałszywe spatu wapienne-
go, piramidy6ścio-boczne podwóyne, soczewki,
łub graniastosłupy tróyścienne, i Gścio-boczne .,
niekiedy zwićrzchu na iego mafsach bezkształ-
tnych postrzegać się daią.— Ten podgatunek
rogowego kamienia maodłam zbity nierówny,
żzadziorowy, bez blasku , twardość cokolwiek

 mnieyszą niż w kwarcu, ciężkość gatunkową
a, podług Blumenbacha 2,708; iest kruchy i łatwy

 

do rozbicia, po brzegachtylko prześwićca , po
wyszlifowaniu pięknego nabywapoloru. Znay-
duie się w żyłach gór pierwiastkowych ;; nie=

„kiedy w mafsie iegobywaiąrozrzucone kry-
ształy feldspatu , i ten się nazywaporfirem ro-
gowcowym kornstein- porfirr. Kawałki iego zokrą-
glone dosyć często i w skałach napływowych
postrzegać się dają. Kraie_naywięcóy kamienia
rogowego w sobie maiące są: Czechy ( przy
'Poeplitz w Wiirsternsdorf ),- Saxoniia ( przy
Freybergu > Schneeberg , Johanngeorgenstadt ,
Gersdorf, i t. d. ), Szwecy.a.(w. Dannemora,
i Garpenberg ),Tyrol, Syberja (w guberniiach
Permskiey, Orenburskiey, i t.d.).Kamień ten
własnościami swoióćmizbliżasię . niekiedy do
kwarcu , chalcedonit,krzemienia , łupku krze=
miennego, ł iaspisu.*Podług analizy Kirwana
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składa się z 72 części krzemionki, 23 glinki,
ż 6 wapna. ©

. b) Rogowiec musziowy. P. coa-
choideus— muschliger. H£ W.__P. ge
corne conchoide., B. Qnartz
pseudomorphique. ff. Oprócz musziowe-
go odłamu wszystkie inne własności ma też sa-

- , , me co i pićrwszy podgatunek. Ciężkość gatun-
(. kowaiego cokolwiek iest odmićnna gdyż po--

dług Karstena równa się 2,588. Składa się
z tych samych pierwiastkówco i poprzedzaią-
cy. Znayduie się w górach pierwiastkowych ,

(4 warstowych, razem z piórwszym podgatun-
mc de "HDD aRY ©. €) Brzewo skamieniale w rogo= 0), „

—'2 0, wiec. Petrosilex xyloideus. Holz- p
: _ Stein. W. Qnartz agathe xyloide. H. — 4

(Jest todrzewo , niegdyś przypadkiem głęboko łac Fra
s. " pogrążone w wodzie maiąceyrospuszczone w so- 857 W

/ bie cząstki kamienne, którómi z czasem powoli =:= R%-103 a se, ; $ i > 1 „ąz- . „przeięte,.po upłynionych bardzo wielu wiekach, 5 23 72,
_ zmieniło się zupełnie w swoiey naturze OR 70

© . przeistoczone. zostałow mafsę kamienia, któ- 7 14- 2 mł, ra iednak wyraźnie'ślady erganiczney budowy 8
ymała; takowe skamieniałości poźniey przez) $$” /Żę«

ągłe odmian, iakim ustawicznie podiegaią * Z z
/ warsty ziemi bliskie ieypowićrachni, były za- 350 >-grzebauew skałach.— Kamień ten ma roz- Popa Zwmaite kolory: szaRY popielaty „ i czarkiawy, . © 307

CZERWONY krwisty, i ochry żelazney, niekiedy Wa
ZIELONY; pospoliciekilka razem kolorów bywa ; Ę
"wiego mafsie ułożonych podług słoiów drze- Ć4 4-7. 4 s(wa. Znayduiesięwmafsach znaczućy wielko-"7 3 S rd

*'. ści, niekiedy całedrzewa klonów, sosen, dę- SSP
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bów, i innych trudnych iuż do oznaczenia ga--
tunków, skamieniałe w rogowłec, bywaią w ska-
łach odkrywane. OQdłam poprzeczny ma nieró-
-wDy, maszłowy, albo. zadziorawy, podłużnie: zaś
jak drzewo, podług słoiów szczepać się daie.
"Twardość iego iest wielka, ciężkość gatunko-
wa podług Karstena 2,476, "kruchość, blask,
"przezroczystość, i innewłaśności . jak w PodRiE

8„kapoprzedzaiących kamienia „FOgowego: —
Znayduie się w skałach warstowych:w Saxonii
_fprzy Chemnitz (P5)), w €zechach, Węgrzech ,
w Syberyi ( wKolywanie,wguberni.-Perm=

Orenburgu,gdzie taskamieniałość zielenią mie»
dzianą iest przeięta j Podług rozbioru Troms-

' +5-glinkt( 15 niedokwasua:0,5 niedo-

;JB chromu. e RAA ; i     

   

   

7. 42Bt e, ano:ERZEMIENNY.

3 Go ilex schistosus. zd

ź34 / Kieselschiefer W.

791tk Węoukiamoń caanenn. Sz

>. Jada: a) Ł. k. pospolity; gemeinerK. W.

zielonawy. Zażydwie się tylko wmafsach ma-

5 sem i muszlowy niedoskonały,bez blasku , po-
SSE (> wićrzchnia małych iego kawałków " odłamem
+ R2E Powie ŚPI iest  RERŚi rón  
 

   

skiey, i Orenburskiey, w kopalniach. miedzi przy

dorfa składa się: z go części krzemionki , -

PER corneśenne H. Rozmaite mićwa © 2
Jyfobrudne kolory: BIAŁY szarawo-perłowy,CzZERWO- |

NY cielisty,i <krwisty, SZARY czarniawylub

iących odłam zbity nierówny,zadziorowy,acza-
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kichzaś bryłach skład Kikówy wyraźnie. po-
strzegać się daie. Fwardość mawielką, ciężć
kość gatunkową 2,615;moc spoienia cząstek
znaczną, po brzegach tylko , i tos bardzo słabo
piźeświóca. Mafsy iego, z postaci swoiey do
krzemienia podobne, są pospolicie w różnych

> kowężóch, białómi żyłkami kwarcu, chalcedo-
1, spatu wapiennego, i t.d, gęslo poprze-
R—Leży warstami wgórach pierwiast-

- | kowych:w Czechach (około Pragi i Karlsba-
a du), w Śzląsku, Saxonii ( przy Freybergu ),

w Harcu ,- Lnzacji wyższey, Szwaycarach,
w Syberyi ( w Kolywanie ), i innych kraiach.
Czasem zokrągłone iego kawałki i w skałach
napływowych widzieć się daią; a Że ten kamień
jest dosyć niełatwy do rozbicia, przeto używa-

„. nybywa, razem z innćmi, do.brakowania ulic,
e | osobliwie. w miastach. niemieckich. — *" Podług .
koo Wiegleba składa się z 75 części krzemionki 000
(0, 10 wapna,4 magnezyi, 5,54. niedokwasu że- Na

laza gwęgika. | ; KRESOWA
> ne probióriki sibo. tio"za RA

4 arki, PORE, Plin: + drm6

    

   

  

 

  

    

 

 

-czarm: ea”w-Więksipawie >
Ją R w.mafsach  poprze-Z, a+pź

kwarcu, i chalcedo- | 5
im zbity. równy, który GR ASMAC

dosk nały muszlowy przechodzi, bez SR 3
! kie.ma lego:bryły ukazuią łupkowąV”za ea

twardy. kruchy, i dosyć trudny „
= 2ysty, miernie ciężki,,
gatunkową ciężkc iący 2,88. Znayduie się.

ac PARE...i sywowyey:
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w ułomkach otartych, i zokrąglonych: w Sa-
 *xonii ( około Freybergą i Drezna ), dawniey
przywożono go z Lydyi, co i nazwisko iege
Oznacza. Używa się od złotników do probowa-
nia aliażów złota, i sróbra, i stąd zowie się
kamieniem probićrskim (q3). A

 

—
i h Sde . 5
54, KRZEMIENW. SILEX IGNIARIUS, y. PYROMACHUS

 Feuerstein. W. Pierre afusil B.

-, Quartz agathe pyromague ZH.
ć a

J.KpeMeRnb.

= Kolernaypospolitszy ma SZARY dymowy,
_ popielaty, perłowy , żółtawy , czerwony, i bru-
 matny. Znayduie sie w massach niewielkich, ma-
iącychróżne postaci.naśladownicze: nóćrkowe ,

/. gużowate, okrągławe, kuliste, owalne, po-
; | czwarowate, it.d; powićrzchnia ich zawsze po-
6... kryta iest wapienną skorupą mnićy więcćy gra-
A /bą; kamień ten nigdy sie niekrystallizuie, lecz

! _ bywa niekiedy w kryształach fałszywych spatu
|. wapiennego, iak rogowiec; mićwa oraz w sobie.
( /. skamieniałości muszli,i echinitów czyli ićżów.

|... morskich.—-Odłam iego iest wielki płasko mu-
aa szłowy, niekiedy zadziorowy, bez blasku, twar-

-„ ' dość tak wielka iak w kwarcu, przeto ostre u-
,./ łomki krzemienia używaią się do krzesania o-

  

(33) Na ten koniec szlifuniąkociak probierski , lecz niedaią mn«poloru, ma pewićrzchni iego nacćrsią igiełki, w których znanajest proporcya miedzi do złota lubsrebra, i aliaże które chcąocenic; a z porównania kolorów wpłamach "metalicznych na ka-mienia zostawionych, sądzą o wielości miedziwzłocie lubsró-
brze; nadto, na plamyzrobione edaliażu”złota, łeją kwas,saló-trowy, w którym rospuszczaijąsięchce metalle samegozłota nie-/ narhszaiąc,im więcey przeto było ich w złocie, tóm słabszy po-©, tóm Znakplamyzostajesię makamieniu. ,
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gnia, robią także z niego skałki do karabinów,
Kamień ten po wyszlifowaniu Żywego nabywa
połoru, w massie.swoiey mocao prześwićca, ma
ciężkość gatunkową podług Karstena 2,627; iest
kruchy i dosyć łatwy do rozbicia, w wodzie
przez długi czas zostaiąc sam dobrowolnie pe- *
ka się i krnszy; powićrzchnia iego ułomków

_ powleka się z czasem białą skorupą, która nie
iest wapnem,ale prawieczystą krzemionką z ze-
psucia iego, przez działanie powietrzai wilgoci,
pozostałą. —— Krzemień znayduie się w skałach
warstowych , kawałki iego rozmaitey wielkości

© 1 różnokształtne. leżą w pokładach kredy, któ-
ra służy za podstawę warstóm piaskowca, i ka-
mienia wapiennego warstowego: w Saxonii,
Szwecyi, Danii, Hiszpanii, Anglii, w naszym
kraja na Wołyniu ckoło Krzemieńca; i w Li-
twie w okolicach Grodna.—W Angki bywa znay-
dowany krzemień osobliwszćy postaci: iest ta

" zbiór małych okrągławych kamyków krzemien- :
" nych i kwarcowych massą „krzemienną z sobą

_  skleionych, ten po wyszkfowaniu ukazuie po-
wićrzchniąw plamach okrągławych  różnofar=

 teń,'równie iak kwarc, po uderzeni
zapach empyreumatyczny, a w. ciemnościach

w. Z.

bnych,i zowie się w języku Angielskim Pudding.
 -Znayduie się także, chociaż bardzo rzadko, krze-

2 1 SPRZ 8

_ mień postaci naciekowey , który uformował się
iako osad,zr mey w wodzie massy krze-SZ  
nienney. Podług rozbioru Klaprotha składa się
on: z g8 części krzemionki, o,25 glinki, 0,5
wapna,i 0,25 niedokwasu żelaza.— Kamień

n daie czuć

ukazuie światełka fosforyczne. + *

 



PPRJCNEE = aa PA36, i pęż

ADNID: CuaL CEDON. CaaLcCEDONIUS.(r3).

Ę Chalcedon. W. Calcćdoine. B.

| Quartz agathe całcódoine H.

XaaknąocoaHv. S.

/, a)Chalcedon pospołity. Ch. rui-
ogaris;z gemeiner Ch. W. Calcer —

_doine commune 38, Ilepeaismb. 0.
"Kolorymiówą rozmaite,z których pęspolstsze są:
0 szaRY perłowy , żółtawy, ziełonawy , bikitna-

| wy, dymowy, BŁĘKITNY fioletowy , 1 łewando-

wy, żózry winny „i miodowy, BRUNATNY. Czer-
©  wonawy, żółtawy, i czarniawy, ZIELONY Szpara-

waka Ć, Kówr (rzadki ), czEBwoNY ciełisty (bardzo rzad- -

>, ki), BIAŁY mićczny, takiego koloru 'chalce-
—- don Kacholongiem się nazywa. Bardzo często ©

|," kolory tesąrazem w iedney massię zmieszane, i

(7-7.fermuiąwnićy rozmaite kształty: pląmiste, wstę-

ję , gowe, kropek, obłoków , żyłćk, drzewek, it.d. -
>, Chalcedon znayduie się w massach niewielkich.

(  maiących naciekowe postaci, w kawałkachokrą-

|gławych, bryłach kulistych wewnątrz próźnych,

>. ezyli geodach, których ściany wewnętrzne by-
00, waiąkryształami kwarcu, ametystu, lub żelaza

s brunatnego pokryte (r5); w kryształach fał-

 

a szywych, a te są: „sześciany doskonałe, proste lub

|. ukośne, maiące powićrzchniągładką, i błyszczącą

-. (jakwSyberyi około Nerczyńska), i pirami-

|Gr) Starożytne nsźwisko lego tqatzył kamień pochodzący +Chat
 ceydy ( Chalcisy prawincyi Greckiey. Ę Z :
(s5  Geody saskie niekiedy w swoich wydrążeniach wodę zawićrn=

ią, a Sybirskie z Nerczyńska, podług świadectwa Sewergina, niiće .
©++ walą w sobie smołę kopałną. leż sze:

-

ŚĆ NE

 



dy 3 ścienne lub 65cio-boczne, poiedyńcze i po-
dwóyne (w Węgrzech przy ŚSchemnitz); oraz
w cienkich warstach powłeka kryształy kivareu,
lub innych kamieni. Odłam iegoiest równy,

- płasko muszłowy, czasem zadziorowy, bez bla-
sku, a powićrzchnia bywa niekiedy blaskiem tłu-

- stym obdarzona, . Chalcedon po wyszlifowaniu
pięknego nabywapoloru,iest nayczęścićy w swo=
iey massie wpółprzezroczysty (s5), lub po brze-
gach prześwićcaiący , mocno twardy, kruchy i
łatwy do rozbicia, zimnyw dotknięciu , miernie
ciężki , ( gatunkowa: iego ciężkość do 2,7 do-
chodzi); w ogniu natężonym sam ieden: nieto-
pi się, równie iak kwarc i krzemień.—- Znaydu=.
ie sięw żyłach gór pierwiastkowych, i w ska=  -
łach warstowych: w. Saxonii (w Chemnitz Gers-
dorf„, it.d.y, w Pałatynacie . (w. Oberstein ):

- w Luzacyi, Karynżyi„, Węgrzech, Francyi , na
| + wyspach. Jslandyi,Ferroe „i Jrlandyi,oraz wSy=
- beryi (osobliwie w. górach Urałskich), w In=-

dyach. wschodnich, it.d. —— Chalcedony Indyy=*
skie, Sybirskie, Arabskie,z HuttenkergwKa=*
ryntyi, i innych kraiów, miówseiąwswóymassie
czarne albo brunatne bardzo doskonałe.„=taci

(| dłendrytów"czyli drzewek, mchu, iinnyśb dro.
*.bnych roslinek (t3), z tych naypięknieysze ©||| zowiąsię: pierresde Moka (u5). Chałcedon

z wyobrażeniami mchunazywa się wruskim ię- .
zyku. MoxoBisb .—Bywaią w chalcedonie: koś .
lory warstami ułożone; massa tego kamienia.

  

 

4:5): iedkol massyiega czaseni i zupełnie nieprzeżtoczyste:

zp, ©950iedia szczę NECROENA uformowały się od cząstek manga>
(> Beza, którewchalcedonienatura takie kształty ułożyła, dridży zaś
maią: ie za rzetelnedrobne'rosłinki, osobliwie wodne”, Staż

mchy, porosty, it. d, wmaśsę tego kamienia przeistoczone.
405) Odsmiastą Arabskiego z którego jeprzywożą: ; 2

s" że
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maiąca iednę warstę popielato żółtawą, do ko. -
loru paznokcia niby podobną, ą4 drugą włosów
brunatnych, kasztanowo czarniawą, albo też młć-
czno białą , zowie się Onixem; ten kamień szli- _ -
fuie się pospolicie i oprawnie do pierścieni; na
ostatnim gatunku Onixu „i na iego warście mlć-
czno białey, w dawnych wiekach rznięto bardzo
delikatnie wpółwypukło wyobrażenia Bogów, por-
trety Monarchów , ludzi znakomitych, it. d, któ-
re to roboty iteraz ieszcze w zbiorach zabyt-
ków starożytności widzieć się daią(w3). Po-
dług rozbioru Tromsdorfa składa się Chalcedon: 1a
2 'gg9 części krzemionki, i i części straconey; a
podług Bergmana: z84 krzemionki, 16 glinki, i

„ bardzo małey ilości żelaza. j >
'.. b) Krwawnik. Sangninarius vel

Carneolus. Wałl:Karni ol W.Corna-
line B. i H Cepząoaux«b0.Jest Chalce+

j ' don ochrą żelazną czerwoną zafarbowany. Ko=-
(4. lor ma czERwoNy krwisty jasny, a taki zo-

|. =. Wiesię krwawnikiem orientalnym; czarniawo czer-
Wonry, ten nazywaią krwawnikiem ormiańskim;

_. 1zółto czerwony, albo też na czerwonym ko-
02, „*lórze© twawnika  bywaią plamy żółte rozrzuco-

/. ne, i taj sardonikiem albo sardonixem (sardoin
0: sardosyz) jest zwany. Znayduie sie zawsze  -

|. W massach niewielkich, okrągławych, naciekowey ;
postaci, w kawałkach zokrągłonych, i w geodach
 nayczęściey maiących czarniawą powićrzchnią ;
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(wz) Wszystkiete osobliwości naturalney mieszaniny farb: żólłtawey
; blałey, i brunatney, w.Chalcedonach, Sad iózdyć ich wielką

i u Amatorów cenę, potrafiono więq potćóm z Chalcedonu białego,EE /_ mapuszczaiąc go kwasem siarczanym, i prażąc na rozżarzonych
J węglach,robić. sztuczne Onixy, naśladować wyobrażenia ddd .tów, i inne rozmaite postaci udawać w mim za naturalne.

ga
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_ daleko iestrzadszy i droższy od chalcedonu pos-
, politego, ma odłam doskonały muszlowy, a rzad-
„ko i włóknisty, z, blaskiem tłustym niewielkim,
bywa «czasem złożony z części oddzielnych sko-
rupiastych współśrzędkowych; iest wpółprzezro-
czysty lub po brzegach prześwićcaiący , twardy,
kruchy iłatwy dorozbicia, zimny w dotknie-

/ im, miernieciężki, ma gatunkową ciężkość po-.
- długBrissoną 2,624; po wyszlifowaniu pięknego
blasku nabywa: W ogniu mocno natężonym nie-
topi się, ale'traci swóy kolor, i prawie zupeł-
nie bieleie.— Znayduie się w tychże”samych
kraiach gdzie i Chalcedon pospolity; naypię-

_knieyszy w. Indyach wschodnich, „żółtawych nay-
(więcey w Syberyi, w kopalniach miedzi należą-cych do wydziału, Ekaterynburskiego , „około
 Orenburga,iw Dauryi nad rzeką Onon; w dwóch
ostatnich mieyscach kawałki iego okrągławe
w skałach napływowych, mianowicie nad brze-
gami i w korytach rzek, są rozrzucone, —- Po-

_ dług rozbioru Bindheima składa się: z g4 części
ż5krzemionki, 3,5 glinki, i 78 niedokwasu żelaza,
Robią z niego pieczątki, oczka do pierścieni,
iinne małe rzeczy do ozdoby służące.

GB 1:6) Agat Acatak vel Achates.
|. Aramb. S. Tak- nazwany w starożytności od

| rzeki Achatos w którey go znaydowario, iest ka-
ony: 2 rogowca, chalcedonu „ jaspisu,

Jarcu, czasem z ametystu,ikrwawnika; wszy-
stkie te gatunki kamieni w skład iego massy
wchodzące widocznie w nićy postrzegać się daią;

_ miezawsze iednak Agatma ie wszystkie razem
| w sobie, częstokroć złożonyńjest tylko: z kwarcu i
(_ ehalcedonu, z iaspisu ikwarcu, albo też z iaspisu
|. kehalcedonu, it.d. — Przeto kamień ten nigdy>poiedyńczych niemićwa kolorów, ale pospolicie /

ę + BRANA
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- złożone,w rozmaitychkształtach; itak: bywaią
Agaty, których części różnofarbne ułożone są
ow pasy,i wstęgi równoległe, prosie, albo w ró-
nychkierunkach powyginane, te maią nazwi-
sko: Agatów wstęgowych bandagat ( agathes ru-
banćes); inne ukazuią na sobie wyobrażenia iak-

_by planów fortec, alboiakich okołie, te zowią|. się: fortifikationsagat, dandschaftagat „: ( agathes'' paysagćes); 'w niektórych częścikólorowe uło-żone są w kształty oczek, gwiazdek, rurek, kro-
pek, lub kółek, i nazywane bywaię: augenagat,
sternagat, rohrenagat, * punktagat, kreisagat ;są
nakoniec i takie które z kształtu kolorów swoiey -
massywyraźniepokazuią że iuż powtórnie u-
formowane zostały, z rozbitych i skruszonychna drobne cząstki innych agatów, mianowicie

e wstęgowych, gdy też cząstki materya chalcedo-nu, kwarcu pospolitego lubametystu , na no-wo z sobą skleiła, w nich albowiem paski, wstę-
gii inńe wyobrażenia, nieidą w iednym kierun-ku, nigdy nie są całe, ale pospolicie porozry-wane, i w różne strony w massie agatu rozrzu-cone , materya zaś wiążąca ie z sobą daleko iestod nich przezroczystszą; takie agaty zowią się_ pospolicie: agathes ruiniformes. Kamień ten ni-"gdy sam ieden gór niestańowi, ale z ińnćmi ra-_ zem formuie dosyć znaczne massy, w żyłach skał
pierwiastkowych. Żnayduie się w Saxonii w wie-lu mieyscach, w Xięstwie dwóch mostów, Cze-'- chach, Francyi, Anglii, na wyspie. Jslandyi,

W zę,

w Syberyi,i innych kraiach.
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- concretionnć MH.
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Jnaczey szkłem albo lawą Miillera nazwany,
ma kolor szaRy perłowy, i białawy. Znayduie
się w małychmassach,icienkich warstewkach,
maiących na sobie gronkowe postaci, osadzony
na innych kamieniach, osobliwie na porfirze ba-
zaltowym, i kamieniu brzmiącym: w Niemczech
(w okolicach Frankfortu nad Menem ), i w We-
grzech. Ma odłam mały muszlowy, z blaskiem
znacznym szklistym ,-twardość mnieyszą daleko
'niż w chalcedonie, cieżkość gatunkową 23,476;
iest wpółprzezroczysty , do chalcedonu i opalu
zkształtu podobny. Podług rozbioru P. Bucholz
składa się:zg2 części krzemionki, małey ilości
glinki, sody, i wody. sud
57. OpaL. (x3). OpaLus , PAEDEROS s:

-0+'©pal W. Quartz rćsinite H.

ź BR ORaxRx 0.
.

> ż (x5 ) Nazwisko Opal we wszystkich prawie jezykach Europeyskich
 iednostaynie nadane temu. kamieniowi, w żadnym innym niema
znaczenia, oprócz tych które z słowi ńskiego pochodza; i tak u nas
Wyraz ten miałby początek od: cpalam, opalony , palić, it.d. aPożE toz przyczyny żywych i ©*nistych nieiako farb, które opał w swóy
Massie uk-zuie, pićrwsi więę, zd«ie się, Słowianie początkowie

> nadali mu nazw! ko, ktore potóm żostało do iunych. ięzyków
'_ przyswoione; na wsparcie tego mniemania możnaby ieszcze przy
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/a)Opalkleynot Opalusnobilis;



   

. „m

 „— zka = z

"edler O pal W. owartz rewłih.
nite opalin,ou Girasol H. Kolor ma
BIAŁY milóczny ,, czasem błękitnawy , albo
szarawgy, lecz w massie, oprócz tych, ukazu-

de piękne iasne i Żywe rozmaite kolory tęczowe,
esobliwie: złocisto żółty, szkarłatno czerwony ,ia-
sny błękitny, i szmaragdowo zielony, które za
odmianą iego położenia wzgledem światła zmie-
niaią się iedne na drugie. — Znaydnie się w ma-
łych massach, wśrapiany , i drobnómi Żyłkami
w macicy porfiru glinianego osadzony ; ma od-
łam muszlowy doskonały,zblaskiem dosyć wiel-
kim, który iest między tłastym i szklistym po-
Śrzedni, przezroczystość niezupełną , ciężkość ga-
tunkową 2,114, twardość niewielką, ponieważ
ze staliprzez uderzenie słabe tylko wyprowa-

_ dża iskierki; kruchy iest i łatwy do. rozbicia,
w dotknięciu tłustawy, i miernie żimny; w o-
 gniu natężonym pęka się,i traci swoią prze-

* zroczystość , ale się nietopi.—Znaydnie się

 

tylko w Węgrzech, w iedney z gór Karpackich
zwaney Czerwienica, w skale warstowey porfi--
ruglinianego. Podług rozbioru Klaprotha skła-
da się: z go części krzemionki, i 10 wody. —
Kamień ten dla pięknych swoich kolarów uży-
wa się do ozdoby, i dosyć drogo iest ceniony.
U dawnych Rzymian opal był w bardzo wiel-
kim szacunku, © Plininsz kolory: iego mienione
w następuiących opisaie wyrazach „est in ee
„ carbanculi tenuior ignis, et amethysti fulgens
»Purpura, est smaragdi virens mare, et cuncta

zdać: >że Opalszlachetny migdzie się więcey nieznayduie tylko
Wwgórach Karpackich,cały zaś kray Węgierski, i inne tym górom

_ przyległe, byly niegdyś przez słowiańskie aarody zamieszkane, '
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|| „.pariter incredibili mixfhra lucentia *. Doda-
je orazten naturalista i historyk: że Nonniusz

senator wolał ściągnąć na się proskrypcyą An-
toniusza, niżeli mu przedadź swóypiekny „opał.
Kamień ten z czasem roskłada się, czylipsnie,
osobliwie kiedy iest długo na działanie powie-
trza wystawiony, wtenczas trąci blask, przezro-
czystość, i mienione swoiekołory, taki niektó-.
rzy zowią: okiem świata (oculus mundi), a Hatty
Hydrophane; opał zepsuty włożony do wody
wszystkie swe własności na powrot odzyskuie ,
które w nim znowu nikną, w stosunku ewapo=
rniącey „wilgoci z iego mafsy.
b) Opal pospolity. Opalns com-

,munis; gemeiner Opal. W. Quartz
rósinite commun. FH. Rozmaite mićwa

| kolory: BIAŁY mlóczny, śniadawy, żółtawy, i

  

S
i

> (w Kozemiitz ), w,Czechach, w naszym kra-
da ( około Berdyczowa ), w Saxonii ( przy

czerwonawy, ZIEŁONY iabłkowy , i pórowy,
ŻÓŁTYmiodowy, i woskowy; ( ten zowie się
opalem woskowym (wachsopal) ), czeRwony krwi-
sty,ibrunatnawy, BRUNATNY wątrobowy, i CzAR-
NY smołowy,( ostatni nazywa się opalem smo-
łowym (pechopał)).— Znayduie się w mas-
sach, kawałkach okraągławych, nórkowych, i.

. kątowatych; ma odłam „muszlowy doskonały, al--
* +5 bo= nierówny„ z. blaskiem tłustym, czasem do.

„ „szklistego się zbliżającym, przezroczystość w sła-
bym stoj
tylko prześwićcaią, a niekiedy są i wpół-
przezroczyste ), twardość jak w opalu szlache-
tnym, ciężkość gatunkową Bodług Klaprotha
2,015. Znayduie się w żyłach skał pierwiastko-

"wych,iw.górach. warstowych: w Wegrzech
.w Czerwienicy , i "Felkobanii ), w Szląska

2 «

pniu, (takŻE massy iego po brzegach



    

ei

mań© i
Freybergu | "Hubertsburg , „Eibeństock', Tohann=.
georgenstadt ,. Schneeberg ), w Toskanii, we

ę s /Francyi ( w Bretagne ), na wyspach Ferroe, i
,.. -Błandyi, w Syberyi ( w górach Altayskich ) ;

w tćy krainie, podług Sewergina, znaydnie się
opal prawie ziemistey postaci , białego koloru,
bez blasku, któryw wodzie burzy się, nabywa
blasku, i przezroczystości. Kiaprot z roskładu

|. opalu wegierskiego (z Telkobanii) otrzymał. g3
części krzemionki , 1 niedokwasu „żelaza, i 5
wody; Szląski zaś z Kozemiitz dał mu: g8 czę-
ści krzemionki, a glinki, i a niedokwasu żela-
za, GAL ay dRaż ii ;

c) Półopał Opałus vilior; ha 1b--
opalW. Bemi-opale. 8.. Kolory mićwa je
rozmaite, ciemnieysze niż opal pospolity: BrA-
r żółtawy, szarawy, czerwonawy., niekiedy.

, mlćczny, szaRv perłowy, żółtawy ,. zielonawy,
 czerwonawy , i błękitnawy, żóŁry woskowy, i.
miodowy, czeRwoNy hyacyntowy, icielisty.,.

/ BRUNATNY wątrobowy, żółtawy „i czerwonawy,
ZIELONY gryszpinowy, szarawy, trawiasty, pa=
rowy,i blady iabłkowy; czasem. kilka kolorów.
"w iełnćy mafsie, płamisto iedne z drugićmi są.
 potmięszane.  Znayduie sie w mafsąch maiących.
odłam równy, i wielkiniedoskonały płasko mu-.

, szlowy, bezblasku; iest nieprzezroczysty, nie-
twardy,i nietrudnydo rozbicia. miernie zimny

'w dotknięciu, i miernie. ciężki , iego- ciężkość
gatunkowaod 2,077, do 2,54 dochodzi; czesto-
króć znacznie przylega do ięzyka. Znayduie się
ZW żyłach skał pierwiastkowych, mianowicie za-

wićraiących w sobię srebro 5 łów górach war=

śtowych bazaltu, waki., migdałowea„, porfiru
_glinianego, i t. d. Półopat niekiedy przechodzi

w rogowiec, iaspis, i krzemień. Podług roz-

mó
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bioru P. Stucke kk się: z 82,75 krzemion<
ki, 10 wody, 3,5 glinki, 0,25 wapna, i 5 uie-
dokwasu raroskę;

d) Drzewo skamieniałe w opal.s.
 Opalus xyloidens, Hołz-opał. WY,

| wmafsę opalu, tym sposobem,i dla teyże przy- )

Opale ligniforme8.Quartz rćsinite
xylłoide. f/. Jest to drzewo  przeistoczone

czyny, co i drzewo .które zamienione zostało
w kamień rogowy.-Bywaią w nim rozmaite ko-
łory; a szczegółniey: BIAŁY młćczny, błękitna-
wy, czerwonawy, żółtawy,i szarawy ; SZARY
dymowy, i żółtawy ; BRUNATNY kasztanowy, ii

goździkowy, ZóŁTY rdzawy, i czEBwoNy hya-
alubbrunatnawy ; bardzo.często- farby

takowe z sobą zawięszane,i podług słoiów:
drzewa słołowo. Zmayduie się w mafsach do+
syć wiełkich; niektóre gatunki. drzewa po fi-
brach czyli słoiach rospoznawać się dają, takić-
mi są: iodły,.sosny, buki, i t, d, skamieniałe

| w opal. Odłamiego poprzeczny jest wielki mu-
- szlowy, podłużny grubo włóksisty, o włóknach
' podług. słoiów drzewa ułożonych; blask, nay--
„Rie wielki tłusty, odłam jednak. podłużny

    

  

456

niekiedy zupełnie bez blasku; cieżkość
1,94do 2„096 dochodzi. Wszyst-
ności sąw nim te same cai

 Zmaydnie się tą.„skamie>
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kolor ma na powićrzchni światły niebieskawy,
z szarym, brunatnym, i białym ułożony w pa-
ski rozmaicie okrągławóo skrecone, w odłamie

"zaś wątrobowo BRUNATNY. niektóre iego odmia-
* ny tak wewnątrz iako też i na powićrzchni

bywaią żółtawo SZARE. Źnaydnie się w mas-
sach niewielkich maiących na sobie wiele gru-
czołów okrągławych , kulistych, nerkowatych,

' podłużnych, płaskawych, i innych rozmaitych
postaci i wielkości. Brunatny ma odłam w ie-
 dną stronę łupkowy ńiedoskonały, cokolwiek
w zadziorowy wpadaiący, bez blasku, w drugą
zaś, przecinaiąc warsty, niedoskonały płasko mu-
szlowy, z blaskiem tłustym dosyć wielkim; me-
nilit żółty łamie się w muszle płaskie, bez bla-
sku, obie iego odmiany są nieprzezroczyste, po
"brzegach tylko mocno prześwićcaiące, tak twar-
de iak opal, kruche, i łatwe do rozbicia, po-
dług Klaprotha maiące gatunkową  ciężkość
2,185. Mafsy menilitu leżą w skałach warsto-
wych, w warstach łupkn lgnącego , które są
między pokładami gipsu zawarte: we Francyi
w. Menil-Montant przy Paryżu. Podług rozbioru
_Klaprotha składa się : z 85,5 części krzemionki ,
aglinki, o,5 wapna, 0,5 niedokwasu żelaza ,

, aa wody i węglika. Karsten ma go za opal
pospolity, który nazywa: Leberopal, Estner zaś ©

' poczytuie go za odmianę krzemienia. :

FKamiliia Jaspis.u.

359g. Jasprs. JAspis. W.
Jaspe. B.i H. dmma. S. szą :

a) Jaspis egiptski. Jaspis aegy-
ptiacus; aegyptischerJaspis. W. Ja-
spe ć€gyptień.-=B ", 82 
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, 19 Czerwony. — Kolor ma czERwoNY
krwisty, i żóŁry izabeliowy.— Znayduie sie

czestokroć zwićrzchu żółtych, a -wewnątrz czer-
wonych, ma odłam. doskonały muszlowy, bez
blasku, twardość wielką, ciężkość mierną , i iest
nieprzezróczysty. Znayduie się w xięstwie Ba-
deńskićm; nazywa się zaś egiptskim dla tego:
że w mafsieswoiey ma delikatne ziarna, tak
gładkeinieznacznie z sobąspoione, iak w ia-
spisie brunatnym który z Egiptu pochodzi, i '
stanowi następuiącą odmiane.

A (0.—- 29 Brunatny. — Pospolicie mićwa zło-

bellowy, szarawy, i t. d; farby te zmięszane,
„z sobą formnią rozmaite podobieństwa  drze-
wek. planów fortec, rozwalin iakby miast-ia-

> kowych, i niby wyobrażenia okolic. Zsayduie
_ się w umafsach niewielkich , okrągławych, kuli
 -,stych, i nórkowatych, w skałach napływowych,

osobliwie w piaskach egiptskich; ma odłam,
- blask, twardość, i wszystkie inne własności

wspólne z poprzedzaiącą odmianą, ciężkość ga-
> tunk wą 2,625; iest doskonale . nieprzezroczy-

_ sty, wogniusięnietopi; kolor iego od ochry
_ żelaza brunatneypochodzi.Obie odmiany iaspi-

.

su egiptskiego szlifuią się , i oprawnią w pie-
czątki, bywaią także z nich tabakierki i inne
małe sprzęty wyrabiane. ;
„b) Jaspis wstęgowy. Jaspis fa=

sciatus, V. variegatus, Band Jas pis.W,
Jaspe rubanć. B. Kolory miówa naycze-
Ściey: szARY perłowy, żółtawy,i zielonawy. ZÓŁ-

|. MY rdzawy, i izabellowy , czeRwony cielisty,
viśniowy, krwisty, i BŁĘKITNY lewaudowy, ua-

U2 5

ay A

Jź

<" Ś

wmafsach niewielkich ućrkowych, lub kulistych, ©”

c

„/ żone kolory: BRUNATNY wątrobowy, czarnia=/-)
wy , żółtawy, czerwonawy, kasztanowy , iza- 7. RE

fo 7.

„ł t4A

7

Żyj

4 34,5
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przemian ułożonew wązkie pręgi czyli paski, iak
we wstęgach, ałbo też w. postaci płomieniste.
Znaydnie się w mafsach wielkich i kawałkach
zokrąglonych, niaiących odłam muszłowy, nie-
równy, a czasem w łupkowy przechodzący, bez
blasku; składa się z ziarn daleko wyraźniey-
szych niż pićrwszy podgatunek, twardość ma
cokolwiek mnieyszą, ( iednakże ze stali przez
nderzanie dosyć wiele iskier wyprowadza ):

. ciężkość gatunkową 2,495, zupełnie iest nie
, przezroczysty. Leży na skałach przechodowych
waki szarey w Harcu, w innych zaś 'mieyscach
formuie żyły, i stanowi mafsy znaczney wiel-
kości w górach warstowych , ałbo też okrągła--
wemi kawałkami w skałach napływowych  iest
rozrzucony: w Saxonii, Węgrzech, w Sycylii, i

.Syberyi ( osobliwie w okolicach Orenburga, i
niedaleko Miask, z dendrytycznómi postaciami 15
Po wyszlifowaniu dosyć wielkiego nabywa. bla-sau. s i R 4
+//.e) Jaspis porcełlanowy. Jaspis
porcellaneus; Porcellan Jaspis. W.
Thermantide porcellanite. H.— Ka-
mień ten formuie się z gliny łupkowey pokry=
waiącey warsty węgli kopalnych, która się wy-
pala w ogniu, i poczęści topi w czasie po-
Żarów ziemnych. Kolor ma szaRyY perłowy,
popielaty, żółtawy; -BŁĘKIPNY lewandowy, nie=
|kiedy zżózŁry pomarańczowy, rdzawy, słomia-

_ my,siarczysty, izabellowy; CZERWONY ceglasty,
krwisty b mięsity > BRUNATNY żółtawy, i czer-
wonawy; €ZARNY błękitnawy, i szarawy, a cza-
sem. lasny ZIELONY; częstokroć bywa w kolo-
rach  plamistych. Znayduie się w mafsach , i
bryłkach kątowatych, rozrzncony w skałach na-
pływowych tych kraiów w których albo są te-
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raż ziemne pożary, albo się. A ślady ich
dawney bytności; mafsy te bardzo często są

pękane, pódług warst 2 których składała się
glina łapkowa; maią odłam niedoskonały mu-
szłowy, z blaskiem tłustym, czesto zaś bywaią

© zupełnie bez blasku, i z postaci do wypaloney
 eegły podobne.— Ten podgatunek iaspisu iest
muićy twardy niż poprzedzające , kruchy i ła-
twy do rozbicia, miernie ciężki, ma ciężkość
gatunkową 2,603. _Wogniu natężonym sam-
lieden się topi.-Nazwisko porcelłanowy iaspis
dla tego mu dano, że z odłamuda porcellany
jest podobny.— nsyduie się: w Czechach
(w okolieach Karlsbadu, Pragi, Bilin, Stracke,
it.d. „ćw Saxonii (wRwikau i Plłanitz 1
wXięstwie dwóch mostów ( w Dultweiller ).
Po wyszlifowaniu:blask iego niebardzo się na-
tęża. Składa się podług P Rose: z 60,75 krze-
mionki,27,25 glinki, 5 magnezyi, 3,66 te

' tażu, 2,5 niedokwasu żelaza.

d)tuspił pospolity. k. vulgaris;
_gemeiner kniięA W. laspe com-
mun. B
5. 10 Musz lowy.-"Bardzo liczne RDA
te raićwa kołory,iako to: BRUNATNY czerwona
wy, żółtawy,czarniawy, wątrobowy; CZERWONY
krwisty, - iśniowy,ceglasty, mięsisty,koszenił-
lowy, brunatnawy; żóŁrY rdzawy, miodowy,
izabellowy; a czasem cytrynowy, ZIELONY SZara-
wy, trawiasty, oliwny, czyżowy, BIAŁY szarawy,
żółtawy, mlćczny ; CZARNY brunatnawy, it d.
'Znayduie się pospolicie w mafsach ,  stanowiąć
haprzemian warsty. z innómi kamieniażni 3:3
w kawałkach okragławych; ma odłam wielki
musżłowy mnićy więcćy doskonały, czasem nie-
równy RH RE i „me niebardzo
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wyraźny, bez blasku; iest nieprzezroczysty, kru-
chy i dosyć łatwy do rozbicia, mnićy twardy
ed kwarcu; po wyszlifowaniu pickny _polor'
przyymuie, ciężkość gatunkową ma 2,55g. W o-
gniu natężonym sam ieden się nietopi. _—
Leży pospoliciew żyłach skał pierwiastkowych,
osobliwie zawierających 'w sobie Żelazo|czet-
wone, do którego nawet często zbliża się
w swoich własnościach ; -znayduie się także

 miekiedy  warstami, w skałach migdałowca,
wchodzi w skład wielu agatów, bardzo czę-
sto zawićra w sobie dy. kwarcu , piryt że-

- lazny, i miedziany, litomargę, półopal, spat
brunatny , sróbro szkliste, i rodzime.—— Nie-
kiedy iaspis pospolity przechodzi w .rogowiec,
krzemień, lub żelazo gliniaste. Odmiana tego
podgatunki iaspisu przejęta wielką ilością ochry
Żelazney czerwoney nazywa się u naturalistów-
fraacuskich Sinople, w nićy częstokroć by-
waią cząstki złota osadzone w Wegrzech.—

*Znaydnie się iaspis pospolity: w Saxonii, Cze-
chach, Wegrzech, Włoszech, Francji, Hi-
szpanii, Szwecji , Syberyi, iw Egipcie ,,ten
ostatni ma ziarno w swoiey mafsie delikatniey=

, sze, kolor krwisto lnb brunatnawo czerwony,
w Starożytności wyrabiano z niego wiele rze-
czy do ozdoby służących, których ułomki teraz
*ieszcze*wRzymie z gruzów niekiedy są doby-
wane. — Kirwanz rozbioru iaspisu pospolite-
go otrzymał: 75 krzemionki, 20 glinki, i 5 że-
laza;ale proporcya ostatniego  pierwiastku
w rozmaitych mafsach.we bywa bardzo od-
mienna.

"ross Jaspis p: ziemisty. Jest Sde:
gowy, lub pospolity muszlowy, ale zepsuty od
wpływu powietrza i wilgoci, maiący prawie zie-

ż 0:



 

s.4Ż0% 4.

mistą postać i zapach gliny; naczęściey bywa

brunatnego czerwonawego koloru, miękki, i

kruchy; niekiedy w massie iego widzieć się daią
kryształy fałszywe , lub ich wyciski. Znayduie
się w tych samych kraiach gdzie poprzedzające
podgatunki iaspisu. .
„0 e)fFaspis agatowy. J achatinus,

Agat JaspisW. Jaspe agate B. Dla tego

/ nazwany, Że ma kolory w tak rozmaitych kształ-

tach zmieszane fak w agacie, i że czasem składa
/ się z tych samych części, ałe w bardzo odmien-

ney proporcyi, gdyż wmassie główney iaspisu
drobne cząstki chalcedonu lub innych gatun=

ków kamieni w małey ilości i nieznacznie są.

rozłożone. Odłam iego iest muszlowy bez bla-

sku; czasem bardzo mało po bszegach prześwić- -

ca. Znayduie się 'w massach okrągławych iak

- geody, i żyłach, w tychże samych kraiach co ż
agat, osobliwie w Saxonii. SA ;

f) Jaspis opalowy. J. opalinus,
Opal Jaspis W. Jaspe opale B. Jest

/ to mięszanina cząstek iaspisu pospolitego i opa-

 lu,która miówa rozmaite kolory „iako to: €zER-
| wonNy krwisty, szkarłatny , ceglasty , brunatna-

>. wy,żóŁry rdzawy , ZIELONY porowy , CZERWO-

| ny brunatnawy, it.d. Źnayduie się w massach,
  

 

kawałkach okrągławych, których cząstki albo
*są jednorodne,i wtedy maią blask wielki tłu-

, sty w odłamie , albo też w główney massie ia-
spisu, cząstki opalu widocznie są rozrzucone.

- Odłam tegs minerału iest wielki muszlowy, twar-
dość iciężkość mnieysza cokolwiek niżw innych

' podgatunkach iaspisu,kruchość w wyższym sto-
pniu, przezroczystość w bardzo słabym. Leży
w massach okrągławych w porfirze: w Węgrzech

_ (akoło Tokaju), w Saxonii, żSyberyi; przywo-

U
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"3Żą także niekiedy. piękne iego.kawałki ż Kaa
stantynopola. —

_Wszystkie.gatunki i odmiany iaspisn przez
- działanie powietrza i wody psuią się , i zamie-
niaią w glinę pospolitą.

40. HsLIoTROP. (3). nolekko 8,

Heliotrop. 7. Quartz agate

wera. €£ jaspe sanguin H.

Feniomponu.5

Jest to chalcedon_ zafarbowany ziemią zie-
loną; i maiący-w swćy massie drobne  czastki
iaspisu czerwogo krwistego gęsto rozrzucone.
Kolor iego naypospolitszy, bywa ZIELONY cie-
mny, porowy, szarawy, i czarniawy, z. gęstćmi
lamkami czerwonemi, czasem ukazuie w sobie

Żyłki oliwno zielonei rdzawo żółte. Znaydu--
ie się w massach i kawałkach kątowatych, lub
okrągławych, częstozwićrzchu ziemistą skoru-
pązieloną powleczonych.. Ma odłammuszlowy,
nierówny, a.niekiedy i zadziorowy, z blaskiem
tłustawym , twardość wielką, ciężkość gatunko-
wą, podług Blumenbacha 2,633. Jest kruchy,
i dosyć łatwy do rozbicia, wpółprzeżroczysty ż
lub po brzeg:ach tylko prześwićcaiący,iw dot--
knięciu zimny. W ogniu natężonym nietopi się;
po wyszlifowaniu piekny polor przyymuie. By-
waią z niego różne małe sprzęty wyrabiane. —

| 2
 = -— =

63) Nazwisko ma daceasi z greckich odkaHelios Pe
i trepo uważam,. dla tego że w dawnych wiekach używano go
do uważenia zaćmieńsłonecznych; sądzono także m dyś iż oso-

iąba nosząca go zawsze przy sobie, mieże, gh pam
ee: stać się niewidzialną.



Heliotrop przychodzi do nas w handlu ze wscho=
du, niewiadomo w jakich znayduie się tam ska=
łach; odkryto go także niedawno w Czechach
( w s dkaubóri w Żyle), na wyspie Jslandyi,
i w Syberyi. Podług Tromsdorfa składa sięz 84
części krzemionki, 7,5 glinki, 5 niedokwasu
żelaza. | ż

41. SPY aj CuRysopRAasrus. W
 KrisoprasW. Quartz agathe

prase H. ROR OWÓR SW 8.

Nazwisko iego zrobione z dwóch wyrazów
greckich, oznacza: złoto-zielony. Kolor ma

/ ZIELONY iabłkówy, czasem do młóćcznego się zbli-
' Żaiący,niekiedy w szarawy; oliwny; i iasny po-
"rowy wpada; iabłkowo zielonego koloru, czy-
„sty w swoiey, massie, bywa. rzadki i drogó się

| eni.  Znayduie się w  massach niewielkich, i
awalknk kątowatych, maiących odłam zbity ró--
'wny,zadziorowy,czasem domuszłowego. się

„ | zbliżający, bez blasku, niekiedyiednak lskni się

   

; cokolwiek na „wewnętrzney -powićrzchni ; iest
wp Sy, , dosyć twardy , kruchy,i ła--

4 |, zimny w dotknięcin. Gatuńko-
AC coś irówna;się 2,011.Kolor w nim
AEod ochry niklu, pospolicie

» bywanieiednostayny , i nayczęścieybiaławo pla-
"misty , między warstewkami chryzoprasu często
widzieć siędaje istota ziemista, blado zielonawa,

-4 miękka,któr, Karsten Pimelitem nazywa. Chry-
'sopras wogniu natężonym nietopisię, ale tyłko
< bieleie, i traci s Moiąprzezroczystość. Znayduie

się. w”skałach pierwiastkowych , w górze ser-

> -_pentynu, z azbestempospolilym ,talkiem stwar-
SR,litomargą , itd: w Szląsku EW

 

    

mk
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(w Kosemiitz , w hrabstwie Głlatz). Po wy-
szlifowaniu piękny blask przyymuie, i używa się
'na oczka do pierściónków, i inne rozmaite o-
zdoby. Podług rozbioru Klaprotha zawićra w$o-
bie: g6,16 części krzemionki, 0,83 wapna, 1
niedokwasu niklu, i małą ilość glinki, i nie-
dokwasu Żelaza. Pimelit podług tegoż składa się
z 35 krzemionki, 37,91 wody, 5 glinki, 1,25 ma-
gnezyi, 0,4 wapna, 15,62 niedokwasuniklu,'i
4,58 niedokwasu żelaza. ©

42. PLASMA. PrasMa: W. (23).

„SAlaswwa:s

Dawniey za odmianę Chalcedonu miany, od
Wernera w osobnym gatunku został pomieszczo-
ny. Kolor tego kamienia iest ziEeLoNy ciemny
porowy , oliwny,i szparagowy; pospołicie mić-
wa on w swćy massie plamy i Żyłki czarne,
brunatne wątrobowe , lub żółte. Zmayduie się
w massach niewielkich , kawałkach kątowatych,

() ai okrągławych, czasem zwićrzchu powleczonych
skorupą , która do talkui steatytu iest podobna.
Maodłammały muszlowy, równy zbity, albo ©
też cokolwiek zadziorowy, z blaskiem tłustym,
bywa czasem wpółprzezroczysty, ezęścićy .po
brzegach tylko prześwićcaiący, twardszy od he-
liotropu; kruchy i łatwy do rozbicia; gatun-
kowa iego ciężkóść od 2,4 do 2,6 prawie do- -
chodzi. Nieznane iest dokładnie iego połóżenie
w skałach, niektórzy sądzą że w dawnych wie-

 

(25) Tóm nazwiskiem od dawnych czasów oznaczano go we Wło=
szech; wyraz plasma w greckim ięzyku znaczy:lepianka, rzecz

© ulepiona. Nazywaią go także: macicą sziiaragdową (frimeFAJ. y ? p
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kach musiał znaydować się w Grecyi , w górach
pierwiastkowych, ponieważ teraz dosyć często
w rozwalinach miast greckich i włoskich, 0so-
bliwie w Rzymie, bywaią z gruzów dobywane
"rozmaite sprzęty starożytnym kształtem z niego
wyrobione; przywożono go także z Konstanty-
nopola, pod nazwiskiem chałcedonu wschodniego.
Mówią iż niedawno odkryty został w Morawie
(w Bojanowitzw górze serpentynowey, w ka-

 wałkach okrągławych, razem z kamykami takie-
goż kształtu, do rogowca i krzemienia podobnć-
mi), i w Węgrzech wyższych (w Toeltsva).—
Podług Klaprotha składa sie z 96,75 krzemion-
ki, 0,25 glinki, 2,5 wody , 0,5 niedokwasu że-
łaza.

45. KocIiE oko. OcuLuvs cart Wal:

Katzenauge W. L'oeil de chat B.

Quartz agathe chatoyant H.-

Kometveń raa3w. 0.

| /Tak nazwany od podobieństwa swoiego ko-
łoru, a osobliwie dla białćy i iasnćy płamy,

, którasię ukazuie w iego massie na światło wy-
_. stawioney, i przebiega z mieysca na mieysce

(.w-kierunku obrotu kamienia. Kołory w kocićm
oku te są naypospolitsze: szaRy żółtawy, zie-
lonawy , i popielaty. ziELoNY „oliwny, niekie-
dy gryszpanowy; żóŁry winny, i miodowy;

. BRUNATNY żółtawy, rzadko za$ bywa BIAŁY
„ młóczny, szarawy, i srebrzysty. Niewiadomo
w iakich kształtachi skałach znaydnie się w na-
turze, ponieważ do Europy przychodzi z wy-

"spy Ceylan, i innych krajów wschodnich, iuż
'szlifowany w kształt owalnychoczek do pier-
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ścieni, z iedney strony wypukłych, które rzadko

wielkości orzecha laskowego dochodzą; z tako-

| wych zaś kształtów wnosićmy że iego ziar=

na i okrągławe kawałki w skałach napływowych
. muszą bydź rozrzucone. Ma odłam w iedną stro-

nę nierówny, w drugą niedoskonały blaszko-

- wy, z blaskiem szklistym, który po wyszlifo=

waniu mocniey się natęża; niekiedy w iego

massach postrzegać się daią białe włókna równo-

legle iedne względem drugich leżące, te od

niektórych miane są za amiantowe. Kocie oko

iest mocno 'twarde, kruchei łatwe do rozbicia,

rzadko wpółprzezroczyste, ale pospoliciew massie

dosyć mocno prześwićcaiące, i zimne w dotknię-

ciu ; ciężkość gatunkową ma 2,746. WWogniu

| « mocno natężonym z trudnością się topi, ale po-

spolicie traci swą przezroczystość, błask,i twar-

dość. Oprócz Indyy wschodnich znayduie się

także w Arabii i Egipcie. Klaproth z roskładu

_ iego otrzymał: 95 części krzemionki, 1,75 glin=

ki, 1,5 wapna, 1,25 niedokwasu żelaza. —Ka-

sień ten oprawuie się w pierścieniach i drogo

| bywa ceniony:- >

|„Familiia kamienia zwółolk gii

A 44. OzstDraN. OsBsinianus. PI:

A 4 Obsidian. W.  Obsidienne. mazi

>. O6cunzian» SS.

  3-7 / Pliniusz nazwał go lapis obsidanus od na-

> | awiska* pewnego Rzymianina Obsidius, który
|... przywiózł ten kamień z Afryki z Etyopii. Ko-

dor iego naypospolitszy iest doskonały CZARNY
smołowy, czasem szarawy, błękitnawy, i zielona-- . .

wy, SzaRy dymowy, a nawet bywa porowo .

=
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ZIELONY ciemny. Znayduie się w mafsach nie-
wielkich, i kawałkach okrągławych; ma odłam
muszlowy doskonały, wielki, i głęboki, ż po-
wićrzchnią bardzo gładką ,blask zwićrzchu i-
wewnątrz szklisty natężony, przezroczystość nie-
zupełną (*5); twardość, cokolwiek mnieyszą. niż
w iaspisie, a daleko większą niż w opalu, cięż-
kość gatunkową 2,382. Obsydyan iest bardzo
kruchy i łatwy do rozbicia; w ogniu nałężonym
"topi się na szkło nieprzezroczyste szarawo białe
cokolwiek dziurkowate. —Znaydnie się w Wę-
grzech ( około Tokaiu i w Telkobanii), we Wło-
szech, Hiszpanii ( w królewstwie Grenady), na
wyspach Islandyi, Cyprze, Liparyyskich, i Mada-
gaskar, w Ameryce w Mexyku i Peru. W Sy--
beryi w Ochocku w gubernii Irkuckiey, okrą=
gławe kawałki Obsydyanu wielkości orzechow
laskowych, iedne szaro dymowe, prawie dosko-
nale przezroczyste, drugie zaś ciemno bruna=
tnego koloru kawianego, bez żadney przezroczy- -
stości, leżą w skałach napływowych, nad brze-
gami rzeki Marekanki,iw samóm iey korycie,
tę odmianę iego Marekanitem nazwano. Bodług
rozbioru Vanquelina obsydyan składa się: z 78

' części krzemionki, 10 glinki, 1 wapna, 6 po-
ftażu, 2niedokwasu żelaza, i 1,16 niedokwasu
manganezu.—Marekanit podług Lowitza za=
wićra w sobie 74 części krzemionki, 12 glinki,
3 magnezyi, 7 wapna, i 1 niedokwasu żelaza.
Robią czasem z niego tabakierki, i inae małe

. naczynia.

 

1083

63) Niektóre iego odmiany są wpółprzezroczyste , z6 bnegihi.

, prześwićcaiące , ł doskonale nieprzezzoczystę. * SĘ

*
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45: SMOŁOWIEC. ARGILLA PICEA.

'Pechstein. W. Pierre de poix. B.

Petrosilex rćsiniforme. H.

Retinite. Lam: Dóćodalite. Rose.

Cuoaanoń RAMEHP. $,

+ Stąd tak nazwany że z koloru swoiego i
blasku do smoły żywicy bardzo iest podobny.
Kolory mióćwa rozmaite: czERwONY ceglasty,
krwisty, brunatnawy, i cielisty; ZIEŁONY poro-
wy,oliwny, czarniawy, i oliwkowy; szARY dy--
mowy,i popielaty; BRUNATNY żółtawy, i wą-
trobowy, ZÓŁTY miodowy, CZARNY zielonawy,
i szarawy; wszystkie te jego farby są niebardzo
Czyste, i nie natężone. Zuayduie się w wielkich

, mafsach formuiących niemal całe góry; mafsy
te nayczęścićy maią w sobie kryształy fełdspatu
rozrzucone,i stanowią skałę porfiru smołowe-
go. Odłam smołowca iest zbity nierówny, mu-
szlowy niedoskonały, i zadziorowy, z blaskiem
tłustym wielkim, niektóre iegoodmiany bywaią
bez błaskn, inue.zaśw pewnych tylko cząstkach
'swóy mafsy blask niewielki ukaznią. Kamień
ten iest wpółtwardy,kruchy i łatwy do rozbicia,

nieprzezroczysty, po brzegach mało prześwićcaią-

/ cy, ma cieżkość gatunkową: 2,582; w ogniu na-
tężonym topi się na białą emalią nieco dziurko-
watą. Znaydnie sie w skałach pierwiastkowych,
gdzie stanowi rozległe i; grube warsty: w Sa-
xonii ( w Meifsen, Braunsdorf, Planitz przy.

Zwickan, i t. d. )) w Węgrzech ( w Schemnitz,

i Kremnitz ), w Syberyi; i wielu innych kra-
iach — Podługrozbioru Klaprotha składa się:

z 738 części krzemionki, 14 glinki, 1 wapna,

+
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_1,75 sody, 8,5 wody, 1 niedokwasu Żelaza, :
0,1 niedokwasu manganezu. . |

> 46. KAMIEŃ PERŁOWY.
PERLITEs. Perlstein. W.

Lave vitreuse perlće. H.
-Memiymuoń kaME€EHB. $

Kołor ma szaRY popielaty, -czarniawy ,
zielonawy, i błękitnawy, z blaskiem perłowey

, macicy.— Znayduie się w massach. złożonych
z małych ziarn kńlistych, z którychkażde skła-
da się z krzywych blaszek delikatnych, ułożo- ;
nych współśrzodkowie iedne na drugich, które
łatwo od siebie oddzielać się.daią, w samym
śrzodku każdćy kulki nmieszczone iest -ziarno
 obsydyanu. Odłam więc w mafsach tego ka-
„mienia iest ziarnisty, w każdóćm ziarnie krzy-
wo blaszkowy,a w każdey łuszczce zbity nie-

_ równy, z blaskiem niewielkim perłowym, cięż-
kość gatunkowa podług Haiiy 2,545; przezro-
czystośćw bardzosłabym stopniu, bo łuszczki
 iego cokolwiek tylko prześwićcaią.— Kamień

/ perłowy. iest wpółtwardy,w ogniu natężonym
-_ topi się, wzdyma ,okrywa się światełkiem fos-

forycznómbiaławóm , i daie szkło nieprzezro-
czyste białawego koloru ; zmoczony wyziewa
zapach gliny,wpowietrzu z czasem roskłada
się , i zamienia w ziemie urodzayną do popioe-
łu podobną „na którey wina wyborne się nda- -
ią. Zmayduie.się w Węgrzech ( w okolicach
Tokaiu ), w Hiszpanii ( w. Grenadzie), w Sy-
beryi ( w Ochocku, z Marekanitami ), w Ame-
ryce południowey w Mexykn, i t.d. -— Podług
rozbioru Klaprotha składa się: z 75,75 części

=



Kodeki.12 glinki, 0,5 wapha, 4,5 potażu,
ŚrwGE kro żelaza,

  

a Bi órkoj ponce. B.

| pF vitrenuse. pumicóe H.

PODAC emasa. 3

e. udka iagh''naypospolitszy iest BIAŁY sza-
żę Tawy, i SZARY perłowy, bywa zaś niekiedy,

BRUNATNY 'czerwonawy , 1 CZARNY  Szarawy.
| Zmaydniesięrozsiany, wmassachdziarkowatych
nakształt gąbki,aniekiedy i dosyć zbitych; ma
odłam nierówny , twłóknisty, o wiązkachwłó-
 skien: rozmaicie powikłanych; zblaskiem iedwa-

„ baym; jest nięprzezroczysty ;faadko po brzegach
e iócaiący, miękki, kruchy, bar-

  

ia;w; niekiedy:wpółtwardy,
dotknięciu ,ak łekki że pływa po

wodzi dopóki iey w otwory swćy massy nie-
:saba, potóm zaś na o się pogrąża; ma

— icieżkość gatunkową - ług ' Brissona 0,913.
w „ogniu natężonym topisię na szkło białego
koloru. Dawnićypowszechnie był. miany za
produkt wólkaniczny , Bergman, dla podobień=

_ stwa odłamu iblasku, miał go za amiant 1 in-
„ane podgatunki azbesta stopione przez ogień

| podziemny;- poźnićy iednak postrzeżono pume-
-xynietylkow skałach. warstowych przy wól-
kanach, ale też i w pierwiastkowych; a kę

| dże nie wszystkie wólkany maią ie przy sobie,
© tak: na Etnie i w iey okolicach nigdzie dotąd
 pumexu nieodkryto.— Qyczyznątego kamienia
są: wyspy Liparyyskie, Jslandya, okolice Toka-
ju w. FAR; o:Renu, itd: ——



ia;"16r.cię

Podłag rozbioru Klaprotha składa. się z 776
części krzemionki, 17,5 glinki, 1,25 wapna, 8
sody i połażu, —Używa się do szlifowania i po»
lerowania kamieni, metallów , szkła, kości sło-
miowey; do gładzenia pargaminu, it. d. *

; Familia Zeolitu, o 3%.
ą c * PP a OEJY7 ;

SR 46. PREANIT. PREHNITES W.
/ ""=Brehait W. Prehnite B.iH.

ipenumę 5 035

Werner nadał mu nazwisko półkownika
woysk Hollenderskich /rehn, który go przywiózł
z przygórka dobreynadziei za chryzopraz. Ten
kamieńod kształtu odłamu w swóy massie dzie-
bsięna dwa podgatunki. ex

gerP.W. P.fibreuse B. Kolory naypospo-
łitsze ma: ŁIELONY szparagowy, oliwkowy, igry-
szpanowy, SZARY i BIAŁY zielonawe. - Znay=
słuie się wmassach niewielkich, złożonych z czę-
ści oddzielnych okrągławych , nórkowatych, i ku-
bstych,maiących odłam włóknisty, o włóknach

 rozbiegaiących się od punktu śrzodkowego do ob-
wodn, z blaskiem pośrzednim między szklistym

(+ tłustym, który się. znacznie natęża po wyszłi-
$owaniu kamienia, na powićrzchni iego <zewnę-
$rznćy bywaią częstokroć osadzone drobne kry-
ształki nieoznaczonych kształtów.—-Massa tego
podgatunku Prehnitu jest wpółprzezroczysta , i
wpółtwarda, krucha, i nietrudna do rozbicia, ma
€iężkośćgatunkową podług Haiiy 2,895. Znay-

- duie się w skałach warstowych, wmigdałowcu,
i porfirze warstowym: w miższym. Palatynacie
(na lewym brzegu Remi, przy wiosce Reichenbach

a)P. włóknisty. P. fibrosus; fasri- *7 Ś
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leżącey niedaleko miasteczka Oberstein, gdzie

massy iego dosyć gęsto są przerosłe miedzią ro-

dzimą w małychkawałeczkach blaszkowych , ha-

czystych, i sękowatych,w Tyrolu (w Fassa z zeo-

| litem), w-Szkocyi południowey (w Dumbarton

- niedaleko Edimburga, i na wyspie Sky). = al.

lamellosus; blaettriger Prehnit. W.

Prehnite lamelleuse B. Ma kolor ZiE-

'ŁoNY iabłkowy, szarawy,i niby śniady. Znaydu-
ie się w massach, i krystallizowany: 1ód w ta-.

' blicę 4ro-ścienną ukośną, niegrubą, maiącą wszyst-

-kie, lub tylko dwie ostre przeciwne sobie kra-

wędzi końcowe ścięte; 2re w tablicę 6ścio-bo-
czną nieco podłużną „.i ukośną; Źcie w grania-

stosłap 4ro-ściennyoe po końcach sklinową-

—ny. maiący ściany klinów osadzone na ścianach
' bocznych wązkich. Częstokroć powićrzchnia ze-

*  wnętrzna iego massy pokryta iest nieżupełnóćmi

' kryształkami, odłam blaszkowy6 iednym niewy— .

„A raźnym biegu blaszek , z blaskiemtłustym zna-

A cznym , który 'w kamieniu szlifowanym mocniey
bywa natężony. Prehnit blaszkowy iest wpół-
przezroczysty, wpółtwardy, kruchy i dosyć ła-

'.twy do rozbicia, maciężkość gatunkową 2,69;

w ogniu natężonym topi się, wzdyma i formuie

( emalią czarniawo żółtą, idziurkowatą w swćy

/- massie. Znayduie się w żyłach skał pierwiąstko-

- wych, mianowicie w gneyssie, i kamieniu zie

*'lonym położonych : we Francyi (w Bourg
d” Oisans w Delfinacie ), i w Afryce blizko przy-
lądka dobrey nadziei, w kraju Hottentotów,

w prowincyi Namaquas, w górze Ramiesberg, skąd
przez wspomnianego wyżey półkownika La Prehn

4 2 >. b)Prehnit blaszkowy. Prehnites

 



=
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był przywieziony (a4), i nazywany wpoczątkach:

chrysolitem.... chrysoprasem.... szmaragdem...

prasem ...chalcedonem...i zeolitem z przygórka

dobrey nadziei. Składa się on podług Klaprotha:
Że 45,8 krzemionki , 30,88 glinki, 18,35 wa-

pna, 5.66 niedokwasu żelaza,i 1,83 wody. Fran-
tuski zaś podług Hassenfraza zawićra w sobię:

50 części krzemionki, 20,4 glinki, 23,5 wapna
4,9 niedokwasu Żelaza, o,g wody, 0,5 magnezyi.

4. (Zzonir. Zeoniraus V.

Zeolith W. La Zćolithe B. i H.

"Recnum >». 5.

am) Ge bama

a) Zeolit ziemisty. Z. farinosus

"m ehl-zeolithW. Z.terreuse H. Z.fari-

neuse B. Kolot ma Biały cokolwiek żółtawy,

/ czerwonawy, lub ceglasto czERwony. Źnaydn-

* ie się rozsiany, i w massach maiących ziemistą

postać, bez blasku i przezroczystości; iest bar-

dzo miękki, kruchy , łekki, i w dotknięciu chu-

dy; massy iego. niewielkie leżą, razem z innćmi

© podgatunkami zeolitu, w skałach warstowych.

i "Podługrozbioru P. Pelletier składa się: z 50 czę-

 

  
krzemionki, 20 glinki, 8 wapna, i 22 wody.
(Ta, zdaiesię, należy i Zeolit zbity, (dichter

-Zeolit,6dEstnera poczytany za osobny, pod-
gatunek,maiący kolory: BIAŁY Śnieżny, ŻÓł-
iawy, czerwonawy, SZARY zielonawy, żólta-
wy, i błękitnawy, czERwoNY cielisty , i cegla-
sty. Znayduiesię on rozsiany, w kawałkach.

* otartych, zokrągłonych , albo -migdałowo spła-

 

- ż

4) Ten drogo się.płaci do zbiorów mineralogicznych dla rzad”
kości, poniewąż nikt go poźniey do Enroyy nieprzywiózł. |;

| X2 *  
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szczonych , z powićrzchnią chropawą lub gładką,
i błyszczącą (b4), i w massach niewielkich na-
ciekowey postaci; ma odłam zbity nierówny,

. ziarnisty, czasem do włóknistego, promienistego,
lub do zadziorowego się zbliżaiący, bez blasku,
,pobrzegach słabo prześwićca, iest wpółtwardy ,
kruchy, łatwy do rozbicia, i miernie ciężki ;
massy iego na powićrzchni lekko skrobane wy-
daią cichy szelest. Znayduie się, razem z nastę-
'pnóćmi podgatunkami zeolitu, w skałach trapu
warstowego ; a mianowicie: biały na wyspach Jslan-
dyi i Ferroe, a czerwony w Tyrolu, i w Szwe-
cyi (w Edelfors). |

> b) Zeolitwłóknisty. Z, fibrosus;
faser Z.W. Z.fibreuse B. Mćsotype H.

1* pospolity. Mićwa kolory :  Bia-
|Łv snieżny, żółtawy, lub czerwonawy; czERwo-
"Ny cielisty, i ceglasty. Znayduie się niekiedy
© krystallizowany wdrobnewłoski, ten niektó-
rzy zeolitem włosistym (kaar-zeolith) nazywa-
ią; nayczęściey zaś bywa w massach, i kawałkach
okrągławych , z powićrzchnią gładką, albo*'chro=

/ pawą. Massy iego złożone są z części oddzielnych -
kątowatych, kliniastych, lub okrągławych, któ-

_ re maią odłam rozbiegle włóknisty, od iednego
punktu iakby do obwodu ; grubość włókien iego
bywa rozmaita, a postać ułomków kliniasta ;.
często włókna iednóy częsci oddzielney z włó-
knami drugiey na krzyż się przecinaią. Kamień

, ten ma w odłamie blask iedwabny mały, czasem do
szklistego się zbliżaiący, niekiedy zaś prawie zu-

_ pełnie iest blasku pozbawiony, nieprzezroczysty,
pobrzegach cokolwiek prześwićcaiący, kruchy, i

 

(b4)Tekawałki zeolitu Estner nazwał: Crocalisk.

ZAKO:



łatwy do rozbicia, wpółtwardy, miernie zimny
w dotknięciu; ma ciężkość gutunkową 2,211,
wszystkie inne charaktery z poprzedzaiącym i
następnemi podgatunkami zeolitu wspólne. Znay-
dnie się w skałach warstowych: na wyspach Jslan-
dyi i Ferroe, w Ziemi Siedmiogrodzkiey, w Ty-
rolu (w Fassa), i w Szwecyi (w Edelfors);
w dwóch ostatnich mieyscach zeolit czerwony
ma odłam niejako pośrzedni pomiędzy zbitym i

 rozbiegle włóknistym (c4 ). Podług rozbioru
Vauquelina składa się ten podgatunek  zeolitu:
z 50,24 części krzemionki, 29,3 glinki, g,46
wapna,i 10 wody. Ę * 3

2 Zeolit iglasty, nadel-zeolithW.
Kolor ma biały, czasem nieco „szarawy. Znay=
duie się w massach kliniastych, które złożone są
z długich kryształów, do igiełz postaci podo- ,
bnych; te kryształy piramidy 4ro-ścienne bar- /-
dzo ostre, nieco spłaszczone, maiące dwie prze-

 ciwne sobie krawędzi boczne Ścięte, i podstawy
zaostrzone cztćrema Ścianami na ścianach bo=
cznych osadzonćmi, pospolicie są zrosłe z sobą
wićrzchółkami, a podstawy maią wolne. Od-
łam w każdym krysztale iest nierówny,blask
wewnątrz i na powićrzchni szklisty, przezroczy-
stość prawie zupełna, twardość znaczna, ciężkość
mierna. Zeolit iglasty iest bardzo kruchy, i ła-
twy do rczbicia; znaydwie się, dosyć rzadko >
w skałach trapu warstowego: na wyspach Jslan-
dyi, i Ferroe, we Franeyi (w Auvergne), i
w Palatynacie ( przy Oberstein.

c) Zeolit promienist y: Z. radia-=
_ tus. Strahlzeolith W. Z. rayonnće8,

_  Śtilbite, ou zćolithe cristałlisće H.
 

0 Ten od Tomsona zostałOŻZWADJ: Sarkolib.
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_Naypospolitszy ma kolor: BIAŁY śnieżny, perłowy;

"żółtawy, szarawy, czerwouawy, niekiedy cieli-
sty, i prawie krwisty czeRwoNY. Źnayduie się

w massach, które są z części oddzielnych kli-

niastych złożone,i krystallizowany w grania-
stosłup 4rościenny, o ścianach bocznych ró-
wnych, ałbo tóż maiący dwie przeciwnei równe

sobie ściany szersze od dwóch innych, tak iż cza-
sem zamienia się w tablicę, apo końcach zaostrzo-

ny bywa człórema ścianami osadzonćmi na kra-

wędziach bocznych , niekiedy wićrzchołki tych

, zaostrzeń są wnim pościnane; graniastosłupy 4ro-

ścienne płaskie i ukośne bywaią po krawędziach
bocznych tepych ścięte. Wielkość iego kryszta-
„łów iest rozinaita, nigdy iednak mierney nie-
przechodzi , kryształy wieksze pospolicie składają

się z części oddzieltych,a wszystkie są w ma-

cicy osadzone.—Odłam tegopodgatunku, zeo-.

tu iest promienisty,wkryształach równoległy

do ich ścian bocznych,w kaźdey zaś części od-
dzielney, z których składają się iego massy,roz-

/ - biegły od iednego punktu, stąd ułomki tych osta-
 tnich są naycześcićy kliniaste. Blask na powićrz-
chni kryształów' iest wielki perłowóy macicy,

w odłamie dałeke mnieyszy , przezroczystość

w słabym stopniu, wyraźnie iednak kryształy i

massy iego po brzegach prześwićcaią. Twardość

maniewielką, ciężkość gatunkową 2,486; krn-

chy iesti łatwy dorozbicia. Znayduie się w ska-

- dach warstowych, przy innych podgatunkach ,

osobliwie: na wyspie Jslandyi, w Tyrolu (w Fas-
sa),i Harcn (w Andreasberg). Szerokość promie-
ni w iego odłamie bywa rozmaita , stąd raz się

(_ zbliżaw swoich własnościach do zeolitu włókni-
(| stego , drugi raz do blaszkowego.

|. d) Z. blaszkowy.Z. lamellosus;

Kii 2 ś A -



blaettriger Z. W._—7Z, lamellense B..
Stilbite H. Ma ten sam kolor co i poprze-
dzaiący podgatunek. Znaydnie się w kawałkach '

„, okrągławych, lub migdałowey postaci, i kry-
stallizowany: 26ół w graniastosłup 4ro-ścienny
ukośny nizki, który czasem w tablice przechodzi;
2re 'w graniastosłup G6ścio-boczny nizki, maiąc
ddwie przeciwne sobie ściany boczne wązkie,. ż
cztćry szćrokie, i czasem kąty bryłowe przy tę-
pych krawędziach pościnane, niekiedy, ln-
bo rzadko , wszystkie iego ściany boczne by-
waią sobie równe; 3cie w tablicę sześcioboczną,
w którą zamienia się. graniastosłup dopićro opi-
sany , gdy będzie bardzo nizki. Kryształy tako-
we bywaią drobne, i śrzedniey wielkości, osta-
tnie  nayczęścićy : złożone iakby z tablic zro-
słych z sobą ścianami bocznćmi; powićrzchnią
maią gładką, z wielkim blaskiem szklistym, od-
łam blaszkowy o iednym wyraźnym 1 doskonałym
biegu blaszek, równoległym do ich podstawy,
_z blaskiem mocnym perłowey macicy ;-są niemal
 wpółprzezroczyste , mafsy zaś po brzegach tylko

' prześwićcaią,i pospolicie bywaią blaszkowo ziar-
niste w odłamie. —- Leży w skałach war-

/.  stowych, razem z innemi podgatunkami zeolitn:
' nawyspach Ferroe iJslandyi,w Szkocyi (w Dum-

barton,przy fortecyw Edimburgu) iw Nor-
— wegii(w ongsberg,wskałach pierwiastkowych) .
'Twardośćiinne własności ma też same co i
pićrwsze podgatunki. Składa sie podług rozbio-
ru Vauquelina: z 50 cześci krzemionki, 17,5
glinki, 0,5 wapna, i 18,5. wody. a

Wszystkie podgatunki zeolith w ogniu na-
tężonym dosyć łatwo się topią, wzdymaią,i
formuią szkło dziurkowate, białego koloru; a:

' po rostopieniu okrywaią się słabćmiświatełkiem
ż : > LR

taj) A
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|fosforycznóm. W kwasach rospuszczaią się, i
'formuią z niómi mafsę do galarety podobną, ©

która bardzo doskonale ie oznacza. Leżą w ska-

łach trapu warstowego, gdzie ich kryształy po-

krywaiąściany wydrążeń w migdałowcu, bazał-

cie, glinie żelezistey,i t. d, albo całkiem te wy-

drążenia napełniaią, rażem ze spatem wapien-

'mym, i brunatnym, waką, chalcedonem, nie-

kiedy z miedzią rodzimą (iak w xięstwie dwóch

"mostów ), albo ze sróbrem rodzimćm ( iak na
wyspie fsłandyi ).

5o. KuBiciT. ZEOLITHUS €UBICUS.

"nych Haiiy nazwiskiem Analcime oznaczył. —  .

Kubizit v. Wiirfel-zeolith. W.

Analcime et Chabasie. HH.

Ijeonumen xyGosambiii. O.

| Kolor zupełnie ma taki iak w białym
zeolicie. _— Znayduie się krystallizowany: 16d

| w sześcian prosty i doskonały, lub po rogach

 zaostrzony ma ścianami osadzonómi na ścia-

nach bocznych; czasem te zaóstrzenia tak są

wielkie że niszczą Ściany sześcianu , wtedy
bryłka iest ograniczona g4ma czworokątami

różnobocznemi, i staie się podobną do Kryszta-

łu lencytn , kubicit w takich postaciach forem-

are krystallizuie się w sześcian nieco ukośny,

czasem maiący wszystkie trzy krawędzie przyłe-

głe każdemu ze dwóch kątów bryłowych sobie

przeciwnych pościnane , i wszystkie inne rogi

4 Te. 26

4 4

*- sdiz” Aj > |ZAYJ a
* Z 7.

set GE

ucięte; niekiedy zaś w piramidę sześcioboczną bry

podwóyną, maiącą za wspólną podstawę sze-

ściokąt ukośny, a krawędzie ostre,i kąty bry-

łowe przy podstawie pościnane , te dwa kształ-



a

ty stanowią nun Haiiy Chabasie.— Kryszta-
ły iego są małe ; i śrzedniey wielkości, pół--
rzeżroczyste, !ub mocno przeświócaiące. z bla-P yste, P ce,

 skiem na powićrzchni wielkim szklistym , alba
perłowym; odłam maią niedoskonały blaszko-
wy, © trzech niewyraźnych biegach blaszek rów-
noległych do płaszczyzn sześcianu, z blaskiem
perłówey macicy; częstokroć złożone są z czę-
ści oddzielnych ziarnistych lub kątowatych. —- -
Kubieyt iest kruchy, łatwy do rozbicia, nie-_
twardy , ma ciężkość gatunkową 2,244, i
wszystkie inne własności spólne zeolitom. Łe-
ży w skałech trapu warstdwego: na wyspach
Ferroe i Islandyi, w Hłarcu ( w Andyęasberg ),

, Szkoeyi, i t. d, razem z zeolitem. — Podług
Vauquelina składa się: z 58 części krzemionki, -

BŁŁ4KAMIEŃ KRZYŻOWY.

//8ILExX CRUCIFER.

Aż MKreutzstein. W. Pierre cruci-

forme.B. Harmotome. AH.

.Hyacinthe blanche crnci--

forme.R.de £. Audróolithe. Ląm:
— 2, Rp2tmoRacta (:-

Kolor ma BIAŁY szarawy, perłowy; znay-duie się krystallizowany w graniastosłup  4ro0-
ścienny maiący dwie przeciwne sobie ścian

"boczne .szćrokie, a' dwiedrugie wązkie, po
- końcach zaostrzony 4ma ścianami osadzonćmi

. ha krawędziach bocznych. Kryształy nayczęściey
po dwa na krzyż podłużnie i prostopadle by-

28 glinki, 2 wapna, 10 sody, i 8,5 wody.=
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waią z sobą przerosłe, i stąd kamień ten ma
- nazwisko gatunkowe. — Powićrzchniaich iest

ż— ukośnie narzynana, i dosyć znacznie błyszczą-
ca; odłam blaszkowy doskonały, a czasem zbi-
ty nierówny, z blaskiem szklistym niewielkim;
przezroczystość w słabym stopniu (d4), twar-
dość znaczna , ciężkość gatunkowa 2,528. —

Proszek iego na węglu rozżarzonym okrywa
się żółto-zielonawóm światełkiem fosforycznćm,
w ogniu nateżonym topi się na szkło przezro-
czyste białego koloru. — Znayduie się kamień

ca krzyżowy w żyłach kruszcowych: w  Harcu

Pee ę Gw Kolekte ać sróbrem , pirytem arszen-

Aer nikowym,ispatem wapiennym ), w Szkocji

| Ma (w Strontian ); w Norwegii.( w Kongsberg), *
714 a td; Haiiy odkrył go także w geodach aga-

/94/2%owych w Oberstein, ale tam iego kryształy -
7 ' - są poiedyncze. Podług rozbioru Klaprotha skła-

  

  
  1

JA
jć da się: ze49 części krzemionki, 16 glinki,

28 baryty, i 15 wody. :

J047 R - 5% -krO MOWIE:

A > m. LoMONITES. Laumonit. W.

ZZ Zóćolithe efflorescente. H.

ZY > aROokonnumauz. 0...

*. ©. Minerał ten znaleziony przez P. Gillet-Lan-=
pry mont we Francyi ( w niższey Bretanii, nieda-

|... leko Poullaonen, w kopalni ołowiuHuelgoet),

p |. a od Wernera iego imieniem nazwany,mako-

(©, . łor BIAŁY szarawy, i z wielu zewnętrznych

| własności do zeolitu iest „podobny. Zmayduie

|
E

|

j

(34) Kryształypo brzegach tylko prześwićcaią , niekiedy są wpół:

przezroczyste, a bardzo rzadko doskonale. przezroczystę.
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się. w mafsach złożonych z katkkiw. A
i cienkich graniastosłupów 4ro-ściennych nieco
ukośnych, po końcach sklinowanych, maiących
ściany sklinowania na krawędziach ostrych oOsa- .
dzone, ściany boczae podłużnie narzynane, po-
wićrzchnią błyszczącą, odłam blaszkowy o trzech -.
biegach blaszek, z których dwa wyraźnieysze
m blaskiem perłowey macicy , równoległe są do
ścian bocznych, a trzeci mnićy wyraźny do
płaszczyzny podstawy; <Ristęcję takowe są . :

_ półprzezroczyste, wpółtwarde , kruche, —'. „4 —
Wszystkie te własności ałaliemkóą się bardzo
prędko, po wyniesieniu minerału z kopalni na
światło i wolne powietrze; za naymnieyszćm
wstrząśnieniem kryształki od mafsy odpadaią,
w krótce przezroczystość -'swą zupełnie tracą, ©
i rozdzielaią się na blaszki mlćczno białego ko--

|» Tócnz”maiące blask perłowóy macicy, a te po
nieiakim czasie staią się. proszkiem śnieżno bia-
łym, w pewnych tylkoł cząstkach swćy mafsy
nieco połyskuiącym, —.Minerał ten .w ogniu -
 natężonym topi się na białą emalia, w kwa-

' sach rospnszcza sie i-formnie galaretę. W ko--
 palniHuelgoćt, razem z małą ilością spatu
wapiennego połączony ,- formuie żyłkę niewiel-"
rHęża8.przyze. ołowiu „błyszczącego. | aż wooaz

    
58. Dizra SB kelietctu: re. łnożnć

-Dipyre. H. Dipyr Kar: zi|Jpmż „e
Leucolithe de Maulóon. Lam: fa 7

Kolorma.BIAŁY 'szarawy , i czerwonawy, 1eŁżte
w blady różowywpadaiący. Znayduie się rozsia-
ny, w kryształkach postaci graniastósłupów, i >
„w małych mafsach, które są abiorem kryszta- za

Y2 rażu rg, *
aceAj GE 7

; e

 



 

2: ME =.
w vw wiązki «PRARORB Odłam ich podłużny
est blaszkowy, a poprzeczny muszlowy, Bb
wewnątrz i na powićrzchni znaczny szklisty,
przezroczystość w słabym stopniu, ciężkość ga-

 tunkowa podług Haiiy 2,653. Kamień ten wpół-
twardy, kruchy, łatwy do rozbicia, z koloru
i kształtu do berylu szerlowego jest podobny,
skąd Lamótherie tem nazwiskiem go oznaczył.
Proszek iego na węglu rospałonym ukaziuie .
w ciemnościach światełko fosforyczne, w ogniu
natężonym topi sie i wadyma (e4). P.P. Lelie-
vre i Gillet-Laumont odkryli go roka- 1786,
w górach Piryneyskich zachodnich , niedaleko
miasteczka Maulćon , w steatycie białawym ,i
czerwonawym.„ maiącym.. w. sobie rozrzucone
kryształy, i massy pirytu Żelaznego. — Podług
rozbioru Vauquelina. składa się: z 60 cześci

ż SOA,24 glinki, 10pa, ii2 wody. :
Ź z

54, na a”o 52 r.

de: NiAraoLianGv.

Natrolith. Klaprz

Kamień ten,webańa:dawno w układzie
_ Wernerapomieszczony, Klaproth pićrwszy ro-
zebrał, i od pierwiastku alkalicznego natron,
który w sobie zawićra, nazwisko mu nadał.—
Kolor iego iest żóŁry pomarańczowy, izabello-
wy, albo szarawy; znaydnie się w mafsach sta-

, nowiących małe żyłki w skale porfiru łupko-
wego; takowe mafsy złożone są iakby z od-
cinków kul niewielkich, mop

(eż)Od pyżwóyneo skócka , s azię.mae" kamień,
Haiy dał mua nazwisko:  Dipyre. ę
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wypukła, pokryta iest drobnómi kryształkami
«cienkićmi nieoznaczoney postaci, każda «część
kulista składa się z krzywych warst współśrzod-

, kowych, z których iedne są iasnego drugie cie-
mnieyszego kołoru.  Odłam ma włóknisty , ©
włóknach rozbiegłych od punkta śrzodkowego
|knlek do' ich obwodu, twardość niewielką, cięż-

.

3
H-

„rudy s

kość gatunkową 2,289 ; iest kruchy,i łatwy do
rozbicia, po brzegach bardzo słabo prześwićca
blasku prawie zupełnie mu niedostaie. Znay-
duie się w skałach warstowych: w. Szwabii wyż-
szey ( przy Hohentwiel nad ieziorem Consian-
ce ).— Podług rozbioru, Klaprotha składa się ;
ze 48 części krzemionki , 24,25 glinki, 16,5 so-
dy, g wody, i 1,75 niedokwasu żelaza.

> "55, Łązunir LazyLrrkus. JY.
i Lazulith. W. Klaprothine. F.

ż Niedawna odkryty, i przez Klaprotha o-
zuaczony, ma kolor BŁĘKITNY miedzy szafiro-
wym ismaltowym pośrzedni, pędobny dofarby

azneybłękitney. Znaydnie 'się w małych  

stosłup 4ro-ścienny; mafsy iego równie iak i
kryształysą wrosłe w macicę kwarcową, prawie
doskonale nieprzezroczyste, kruche,i łatwe do
foózbicia; maią odłam "zbity nierówny, bez bla-

—sku, twardość niezbyt wielką 5 ciężkość mierną,
rysę ze skrobania białawą. W ogniu natężo-
nym lazulit nietopi się, ale tylko swóy kolor

/_. zamienia na szary jasny, i nabywa ziemistey
postaci. Znayduie się w Austryi ( w Waran .)

= w Żyle mąłey kwarcu, przerosłego listkami bia-

; ge” z:

=

„ rozsiany, ikrystallizowany w grania-

ś 5 a 3 R3 A Familia kamienia Tazurowego. -- . tażetri 24
R 4 >

4 Aby (A 4/2;
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- łey miki maiącey blask sróbrzysty, która re
(|ży w skale łupku mikowego. Podług rozbie-
' ru Tromsdorfa składa się: z 66 części glinki,-

10 krzemionki, 18 magnezyi, 2 wapna, i 2,5
wieso jąsu ;elaza.

(,11,1756. KAMIEN LAZUROWY.
LaApis LAzzuLr. R.deL.

Lasurstein. W. Lasulithe. H.

GAZ: ję Jasypus». 8.

Kolor ma BŁĘKITNY iąsny lazurowy, smał-
dowy, a czasem ciemny, prawie czarniawy.
Znayduie się zawsze w mafsach niewielkich,

vw ałbo „rozsiany w macicy granitowey. 'Odłam
-_. diego iest zbity nierówny, zadziorowy, i nie-

wyraźny blaszkowy, bez blasku, ciężkość ga-
tunkowa podług Karstena 2,959. Kamień laza-
rowy pospolicie bardzo słabo, i tylko po brze-

„gach prześwićca, iest znacznie twardy, kruchy,
my dorozbicia, i dosyć zimny w dotknię-

ciu. — W ogniu natężonym traci swóy kolor,
”. 1 topi się na emalią białawą; skalcynowany ros-

mi >puszcza sięw kwasach i formuie gałaretę.—
4 >, Zmayduie się w skałach, pierwiastkowych, nay-

i > częścićy w warstach, a rzadko Ł w żyłach kru=
szcowych, z granatem, feldspatem ; miką,i pi-
 rytem żelaznym: w Indyach. wschodnich, Persyi,
Chinach, i w Syberyi nad ieziorem Baikal. —
Po wyszlifowaniu kamień teń znaczny blask
przyymuie, a dła pięknego koloru błękitnego

ś używa się na rozmaite ozdoby, i dosyć drogó
Bo. _ jest eeniony. Nadto, robią z niego farbę do
Ś malowania ultra marinum (bleu d” outre mere)

zwaną, która bardzo wielką: ma zaletę , nie-

 
 

 



= 175

tylko dla swćypiękności, ale też stąd że od |
powietrza i wilgoci, po naydłuższym nawet

/ przeciągn czasu, naymnieyszey nieulega zmianię -
«(f4). Podług rozbioru Klaprotha 'kamień lazu-
rowy składa się: ze 46 części krzemionki, 28
węglanu wapna, 14,5 glinki, 6,5 gipsu,2 Wo- 6,
dy, i 5 niedokwasu żelaza. >+: Asśtigo 6 Ż,
kt Ę E 3 E PA | zpa pa Tory WITER lol4STA

NE "Familia Feldspatu.

57. ANDALUZYT. ANDALUSITES.     Pk Andalousite. Lam: .

HoyaHartspat p Andalusit, W... — h E
R — uaddynaA MM

7 hFeldspath apyre. H, wę” wani

KGaARkYysKMY Z. ECP M
.

<

>. Kolor ma czEeRwoNy brudny, cielisty, i *
różowy.. Znaydnie się w małych mafsach, i

_krystallizowany w  graniastosłupy  4ro-Ścienne
niewyraźne, które są w też mafsy wrosłe. Odłam
iegó iest. niedoskonały blaszkowy, i zbity nie-
równy, połysk wewnątrz i na powićrzchni kry-
ształów bardzo słaby tłustawy, przezroczystość ©

. prawie Żadna, ciężkość gatunkowa 3,165, twar- __ -
dośćwielka ,dla któreygo dawniey udawano
za korund, i spat dyamentowy,moc spoienią
cząstek wwysokim stopniu, przeto iest tru-
dny do rozbicia; w ogniu natężonym nietopi
się, i nieulega odmianie (g4).— Znayduie się
w skałach pierwiastkowych , granitu , i łupku

+

 

+  (lq) Malarze tóy farby używaią tylka do robót osobliwych ide i»z
. dikatoych , gdyż bardze drogo płacić ją muszą. ACZ >
(g4) I stąd to zapewna Haiy dał munazwisko Apyre.

z „ : ż_ $ ż g- Gamy JF 7% UE: 3 Ę
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mikowego: w Hiszpanii ( w Andaluzyi i nowey

Kastylii , we Francyi ( wForez ) w Saxonii

( w Braunsdorf niedaleko Freyberga ), w Bawa-

ryi ( w górze Stanzen ), skąd od niektórych na-

zwany został Słanzaiłte, bBrunners zowie ga

Micaphyllite; w mafsach iego często mika dro-

bnómi listkami bywa rozrzucona. Podług Vau-

qnelima składa się: z 52 części glinki, 38 krze-

mionki, 8 potażu, i 2 niedokwasu żelaza.
| di PoŃ

BY „ 58. FELDSPAT. FELDSPATAUM.

*  Feldspath. W.Feldspathe. B. i H.

Iloaesoik mna m». Ś.

-  Dawniey nazywano go Fels-spath, 1 to nie-

mieckie nazwisko ma oznaczać: spat polowy, ©

albo też: spat skalisty. Feldspat błaszkowy. psu” ;

|. iąc się dosyć prędkoprzez działanie powietrza

wilgoci, zamienia się „w ziemię porcellanową;

a zbity i próżny formuią pewny gatunek zie-.

_mi suknowalskiey niedoskonałey. tę:

a) Fełdspat adularia. F. adu-

'-lar. W. Dadulaire. B. Feldspathe

nacróć. H. Nazwisko to nadane mu zostało

' przez pewnego włoskiego Zakonnika Hermene-

gilda Pini, nauczyciela w Pawii, od Adula ie-

dnego zwićrzchołków góry S. Gotarda , na

którym onsamgo znalazł. Kolor ma naypo-

ż _spolitszy BraŁy żółtawy, mlóczny, zielonawy, i

",. / szakr petłowy. Powićrzchnia iego, osobliwie

4 szlifowana, ukośnie pod pewnym kątem do pro”

mieni światła nachylona, odbiia blask wielki

sróbrny, i perłowey macicy, dła którego bywa

(©, ten kamień nazywany: Kamieniem xiężycowym,

(©. i opalem wodnistym, pierre de une (moadsiein),
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rych,i4 niekiedy pratie zupeł-
wne , a-wtenczas graniastosłup ma

ośnego sześcianu. 2re w graniastosłup.
y gruby, nieco ukośny, i maiący

ny tnasobie przeciwne szćrsze 6d
końcach tępo sklikówany , :„'a pła-

AS OSddzónesj; na”dwóchiego

ch - ży  międz 3wiar mnieyszómi
a 1amii. rdcióUWtablic 5 0-bocźną podłużną.
wa' niekiedy i krysztąły! podwóyne, czyli

aj lecz:te daleko» ćześcićy:'zdurżaią się
.pospólitym. akowe- bryłki fo-

«wielkości, albo są wolnei
) 2! cosię naycześcićyśdk

dne zdmtgiónii-<Zrosłe, i osadzóne w ma-
wićrzchnią nibią” gładką, lub' narzyna-
zczącą ;a.x hiekiedy "cząstkami obcych
nych połwytąi Odłam' tego i nastę-

foklspata *iest - blaszkowy,
blaszekprzecinaiących się d-
wielkim'perłowey macicy,

ńierówny, z małym blaskiem
ystość. niezupiłna. , pospo-
cbwióżwiay , bywa- iednak

iekiedy nawet ma prze-
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trzaska;itopi się :„na. szkło ©bi    
* Zaydsieajj jw skałach pierwiastkowych;

NOZEyduie się
s

  łach„aśsam ,
warsty Sg

mikowego: Towarzysząm
" pat pospolity, turmaliny, .chlotyt
szczące„, tytany„si t.,d.— _Qyczyz

w Szwaycarach góra. S. Gotarda;

„góry Uralskie , osobliwie w. kraju:

 

   

  

   

H
E

m;

znayduie sie: on także i na wyspie « Ceylan,

podług,P. Strnye, stanowi własne ać

„między pokładami gneyfin, iłupka

mu:kware mika, feld- /. .

+sżelazo bye.
|jego.są:

Zw Syberya

ów kawałkach *otartych a zokrąglonych. Szlifnią >

go czasem i oprawuią. w pierścienie,|lub; iane kts

-„ sprzęty. służące glo ozdoby. Podług rozbioru -

| Wauquelina skła ęsię : z 64 części |krzemionki,

'g0 glinki, 2 wapna, i 14potażu. *

; b) sady labreddrokiDGA PYJEAI

„darstein, We dspathoJjopałin: H<

Nazwiskodanomu, | mieysca.wktóróm „był

nayprzód odkryty:' olor. ma szaRy popielaty

ciemny, dymowy, perłówy, ii śniadawy „ale wpe-

'wnóm nukośnćmpołożemiu -względen z. rąmieni

światła ukazuie na swo powićrzch nt: z

piękne, i rozmaite kolo mienione, z których

znacznieysze Są: BŁĘKITNY „szafirowy, smalty, i

berlińskiey farby, ,
a? gdowy,trawiasty , oliwny

pomarańczowy, złocisty , cyl ynowy, siarczany;

szaRY perłowy, BIAŁY, sróbrrą

woNY miedziany, i cielisty, BRU

kowy; kolory takowe są. iednegzd
szane, i odbiiaią się od ieg

  

    

   

  

  

  
- bliwie szlifowaney ; z blaskiem. rpa a: )

cznym, za zmianą zaś iego położenia albe-nikną

wszystkie razem, albo też iedne na;drugie się za-

 
Pin, pi: ge wali Rbzygas: Ri;  
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SĘ: staloaych , 0|gdtańe deski. o dwóch
biegach-blaszek przecinaiących się ukośnie, z bla-
skiem wielkim perłowey macicy, a drugi nierówny

_ z mnieyszym blaskiem tłustym; przeto iego ułom-
ki,równie: iakzeł,s gkosęynygke 8 i następnego
podgatunku, zbliżają się do kształtu graniasto-
słapów %ro-ściennych ukośnych, maiących ściany
końcowe niepłaskie, chropawe, i nieforemneś
"Twardość ma taką iak poprzedzaiący podgatu-

_ nek, ciężkość gatunkową 2,772, po brzegach
| mocnoprześwićca, niekiedy zaś iest prawie wpół-

przezroczysty Ldosyć kruchy i łatwy do rozbicia,
czasem składa sięz części oddzielnychziarnistych

łab warstowych. (W ogniu „matężonym topi się
na- emaliąBiałą, równie iak i feldspat pospolity.

/Anaydnie się: w Ameryce północney, na wyspie
S. Pawła, ze strony brzegów Labradoru „w bry-

| łach. otartych 4 zokrąglonych; w "Europie
: w_ Rośsyi (między .Petersburgiem4Peterhofem,

także w kawałkachokrągławych), w Norwegii
„ (w rozwalinach fortecy:'Fridischwern wchodzący
_wskładsyenitu), w Czechach(w Mummelsgrund),

śyyysarozrzucone ARE Pe czar-
zę

9,3% ion ya cEĘglinki, 12 gipsu, 0,7
| niedokwam tńiedzi, 0,5niedokwasu żelaza, Feld-
| spat R:szlifnie się i oprawuie do pier-

| ściem, żez niego taiorhi zt% zę
  

 

FE +*3

 gemeinerFellspatW. F. com-.
*mnn B. Kolorypospolitsze następne  mićwa:

kar p eżny prawie-palęczny ;. żółtawy , sza-
e 2

 

; w:Saxonii(wGeyer, *Lobau, Hałle); oraz w Sy- -
_ beryi „ (nad ieziorem Baika)). W massie iego.

isimia> zawióra "On W S0—

2 Fełdsp a pospobity. 2F. va tęa



  
rawy , iczetwonawy;zi szaRY GAWAsbiękić - k
Anawy, żółtawy;żóŁTY rdzawy; CZERWONY krwi-
sty, ceglasty, i brunatnawy; ZIEŁONY Szmara-*
gdowy, porowy, iabłkowy, gryszpanowy „i Ari 6
liwny. Feldspat zielonysbył dawnićy równieiak

„i Nefrytkamieniem Amazońskim nazywany.:
Zmayduie się w. massach, połączony. z cząstka-.
miinnych kamieni formuie skały, które stanowią |

, bardzo rościągłe gór pasma (h4), i krystallizo-
wany: 19 w graniastosłup 4ro-ścienny ukośny
po. końcach. sklinowany;płaszczyzny klinów ma-:_
idący na bocznych krawędziach tępych osadzone,
i czasem krawędzie ostre. ścięte, przez co.gra= .
niastosłup zamienia się na 6ścio-boczny;-tenże
graniastosłup niekiedy bywa po końcach zaostrzo-
ny 4mapłaszczyznami osadzonćmi 'na.krawę-

- dziach bocznych , 'z wićrzchołkami zaostrzeń
- mciętóćmi; albo też. ściany iegoostrzy leżą na'
Ścianach bocznych,,wierzchołki: zaś,,powtótnie

| %4maścianami.są tępo zaostrzone '„ańkażda. pła-
szczyzna drugiego zaostrzenia ósądzona iest:in iż
ścianie pićrwszego. 2re w graniastosłup 65cio- ;,
 czny taki iak w feldspacie,adalariapyNam
'2gim opisany). ciewsześcian,lubrównoległościan

  

|, mkośny.śtewtablicę 6ścio-bocznąpodłużną:By-
s waią takżew mim bardzoczęsto rbliźnięta 'po-

.dwóyne, w którychdwakryształy zsobąsię łączą,
_ albo symmetrycznie,toiest: odpowiądaiącemi sobie —-
ścianami bocznóćmi, albo wkształtkrzyżauko- ©
śnego. Kryształy feldspatu są pospolicie imiętn: |

- ne, lub znaczney. wielkości:, często miewyraźne,
| z sobą zrosłe,i w macicy. osadzone;pówić Ę

szy A pig. gda;iPIER: cze narzynaę !

a. + AWA
„ ż 5

Gie o których będzie mową w Geognożyi.. de: z: zę $”
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oną,albo też cliropawąi bez kaska, 'Odłamte--
go podgatunku równie iak dwóch pićrwszych
iest blaszkowy , o dwóch biegach blaszek prze--
einaiących się ukośnie , z Wlackiet wielkim
 perłowym,:i zbity. Śiecónny prawie bez bla- e

,,/ sku; czasem bywa niedoskonały szóroko pro
BE mienisty „ niekiedy*za$blaszki iego niewyra-
|, śne w kształtyiakby liści sąułożone. Massy :
+. 4 wielkie kryształy:'feldspatu pospolitego skła-
+  daią się z części oddzielnych warstowych, dosyć
ZE grubych, 'są kruche, i łatwedo rozbicia,

' nieprzezroczyste,po brzegach: tylko: prześwićca-
/ idące, twardsze-eokolwiek od: opału; ciężkość
"ich gatunkowa od 2,2 prawie do 2,6 docho=:
dzi. Feldspatpospolity:leży w skałach pierwiast-
kowych, wwarstach, i żyłach (14):żw Czechach,

> „Saxonii, Szwaycarach , Syberyi, i innych kra
(+, jach,gdzie tylko rościągaią sięgóry granitu,

_gneyssu,syenitu, lnb porfirów. W Syberyi w g6-
| rachUralskich,w wydziale Ekaterynburskim o0-
a koło Czabarkulska ,, znaydnie się feldspat zielo=
"mypomięszanyześnieżeo białym maiącympro-
mienisty odłam; a przywsi Ałabaszka leży skała

ra a.(roche hebraique), to iest: feldspatbia-
awylęb Czerwonawy, | maiący w swćy

rozmaitychkierunkach* osa-
Es p kryształy kwarcu.

„ gy r ła ta, osobliwie po wyszli-
łownej!'nkążnie: doowóy powićrzchni podo-

E bieństwa iakby druków hebrayskich, od których
| ma dane;sobie szwisko. Niekiedy feldspat po-

i oczęści rozłożony; a tego mas- *
| bardzo,krucha, łatwa do
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wozbicia, i blasku zupełnie pozbawiona. Podłu g:
rozbioru P. Roseskłada się: z 66,75 części krze-
mionki, 17,5 glinki, 1,25 wapna, a2 potażu,
0,75 niedokwasu żelaza. 7 ct ź

d) Feldspat próżny. Chiastoli-
thus; HohlspatW. Macle H. i B. Chia- -
stolith Mars: Crucite Lam. Kolor ma
BIAŁY Cczerwonawy, zbliżaiący się do cieliste-
go. Zmnayduie się krystalizowany w długie gra-
niastosłupy 4ro-ścięnne prostokątne, 0 ścianach
bocznych równych, wewnątrz przez całą długość
wydrążone; takowe ich próźności, z kształtu do
samych kryształów podobne, tylka daleko cień-

| sze, rapełnia massa łupku- glinianego , :formu-
iąc iakby rdzenie czarne w kryształach <bia-
ławych; czasem pomiędzy krawędziami bo-
 cznómi, a kątami wydrążeń, znayduią się cztć-

_ tym sposobem:Ę

ryszpary w całey długości kryształu, które
podobnąż massą czarną «są wypełnione,i ta-
kie kryształy w poprzecznóm złamaniu ukazu-
ią na mafsie białey wyobrażenie czarne ukośne-/
go krzyża z małym kwadracikięm w. śrzod-,
ku, nadto niekiedy cztóry takież kwadraciki
ipo końcach iego za 44
widzieć się daią, +          

Kryształy iego są /
drobnei śrzednićy /-  . SĄ pe 23. AR
wielkości, wpółtwarde, kruche,łatwe do rozbi-
cia, i nieprzezroczyste ; maią odłani blaszkowy,
o iednym lub dwóch. biegach blaszek niewyraź-
nych, i zbity nierówny, prawie zupełnie bez bła--
sku, ciężkość . gatukową podług Hsiiy 2,9358. —
Znayduią się w skałach pierwiastkowych, osa-
dzone w łapku glinianym : w Hiszpanii (około
Kompostelli ),we Francyi ( w Bretagne, iBa-



 

4 ge wgórach.Pienza) oraz w xięstwie
aZŁO (w górze Fichtelberg (k4), gdzie
takowe kryształki zawszesą małei cienkie).

>. 3,ue) Feldspat zbity. F.densum; di-
i chter Feldspath. PEESBA Tom.pa cEt. 'B.
2805001 5 Pospolity.- L- Kolor ma BIAŁY sza-

Ni rawy, SzARYbrudńy perłowy,„czerwonawy, zie-
| | lomawy;_1 BŁĘKITNY niebieski, ale ten rzad-
EW Znaydnie sięwwielkich mafsach, połączo-

e. hy jć innómi gatunkami kamieni stanowi skały
ra pierwiastkowe , a mianowicie: kamień: biały;i

*kamieńzielony. Ma odłam zbity nierówny, -i
: 'ządziorowy , „prawie bez blasku, twardość iak

"w innych. podgatunkach , ciężkość gatunkową
3,04, iest kruchy, i łatwy do rozbicia, po
wamocno prześwićca, w-ogniu się nieto-

pi bez dodatku ciał innych. Zinayduie się w Sa-
% zxanii (w wielu mieyscach ), w xięstwie Ba-
A, reytskiem , Morawie, i innych kraiach; lecz

niebieskiego koloru,pomieszany z kwarcem i
$„38 białą w kednóy tylko: Styryi ( w Krie-

ć ztiest dotąd znany. Feldspast zbity składa

g:z 68 części krzemionki, 9 glinki, 1 wa-

na, gp potażu, 2,25 wody, i 4 niedokwasu

 

  

  
   spowiec._ WAŻ Gl PRAVa-

ite W.B.i H.——- Jest„Feldspat. zbity
biało.zielonawego koloru, mający w swćy mas-

-*sje rozrzucone małe. Cząstki okrągławe horn-
: blendy ciemno zieloney, które przez działanie
powietrza i wilgoci będąc zepsute, zostawuią
SAY i Sob na, massie RAREI BR do
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0M waz

ma zodmianąpoprzedzaiącą spóliie, Wyszlifo-
wany ukazuje w massie ciemao-zieloney biała-
WE)plamy, albo* przeciwnie , w mafsie blądo

Pee ś * zieloney, plamy- czarniawe; .iashy iego' kolor
sa BORU > DOBhodŹ: Gi:feldspatu.; acięmiiy!od hornblen-

UB 7 614 dlkggcdni zokrąglonych, rozrzuconyw.skałach na-
/. pływowych: we Francyi w rzece Durance, i

inaych kraiach. W. Litwie «nad brzegami Wilii
ława SBBO pyć, często . PORPZeSaŃ Jmożąti

Ę

Boi. Sh9DUMEN.Słorunmika. D'Aadr= z

 

„dy. Znaydnie: sięw małych. „mafsach, ikawał+

eż»od ospyna ciele pozostałych , skądi.ua;
SPE zwisko ma nadano;(wszystkie inne własności 5

ę

»

, h ć a *(Spodumen w. /Triphane- HI. 4: eg:

pa 6
|

aa

— Ria Ę 4Cu04Y,N.€ H.1, „8...
pi poj wa 000
p |Nazwisko ma dane od greckiego słówa
jad peł.A> © spodoo, które znaczy: w proch obracam ,, ponie- >
o” ba,doważ ten kamień naogniutrzymany razsypiiie
Gezłażwę"się1na proszek. Kolor iego iestzIEeŁony blady,-
JA. mó: seled:ynowy, szparagowy, a czasem jabłkowy.

"w postaci graniastosłapów 6ścio-bocznych. Ma

gy Gazy
sgóinayduiesię wmałych massach „wrosłych. w ma-*:

_cicę granitową, niektórzytwierdzą iż gowidzieli

odłam blaszkowy,o dwóchbieg ach Blaszekukó=
śnie przecinających się,a w drugąstrónę nie-
równy, przetoułomki iego są graniastosłnpy-
_4ro-ścienne ukośne, podług postrzeżenia Hality

 

ię gle b„płaszczyzny, łączącey ich krawędzie bo-
„czne tępe; a przetokamień tei ma trzecibieg
, blaszek ukryty,któryoba pićrwsze przecina, i od - c

PE tey własności-wspomniany -Minerałog francuzki
A ks | nazwisko mu padał: sarżage? nai wach iego

 

_ daiące się dokładnie dżielić na blaszki równole- -
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blaszek w odłamie iest dosyć wielki szklisty, prze- ;
zroczystość w słabym stopniu, twardość znaczna, 4% >y=
spoienie cząstęk niebardzo mocne, ciężkość ga- /
tunkowa 5,218. W ogniu natężonym na proch
się rozsypuie, a potćm topi się na szkło szara-
wo białe, i przezroczyste. Znayduie sięw Szwe-
cyi na wyspie Utoeu w kopalni żelaza nazwa-

' ney Finn, z kwarcem , miką, i żelazem błyszczą-
cćm. Z koloru i postaci swoiey do Korundu
iest podobny, lecz różni się od niego -cokol-
wiek minięyszą ciężkością gatunkową, mniey-
szym stopniem twardości, większą nieco prze-
aroczystością, niedostatkiem muszlowęgo odła-
mn, i odmiennym stosunkiem swoich.pierwiast-
ków. Podłag Vaunquelina składa się: z 56,5 czę-
ści krzemionki,24 gliuki, 5 wapna, 5 niedo-

e = > rze 5 Wo se ków PHM
kwasu żelaza, i g części straconych w analizie. *' /,.

- « Czyióee"*

al u płat -
| Go. WzaNskRyr. Ascricir. W.

Wernerit D'Andr. B.i H.

(- +; Kolor ma ziELoNY niebieskawy, szpara- PRE
r. czyżowy, żóŁTY izabellowy, i słomiany. 30 YKCaG

Zmayduie sięw małych massach, i krystajlizowa-
myw graniastosłup 4ro-ścienny, po końcach za-

'  asrzony 4ma ścianami osadzonómi na krawę-
/* słziach bocznych; czasem tenże graniastosłup przez
ścięciekrawędzi zamienia sie na 8-ścienny, Kry-
ształy iego sąmałe i śrzedniey wielkości, z po-
wićrzchnią podłużnie narzynaną, błyszczącą, al-
bo zupełnie blasku pozbawioną. Ma odłam blasz-
.skowy, o dwóchbiegach blaszek przecinających
srę prawie prostopadle, z blaskiem małym tłu-
stym, a wdrugąstronę zbity nierówny, bez bła-

_ sku, twardość mnieyszą niż w feldspacie, ga-
_ "funkową ciężkość podług Dandrady 3,606, prze-
REM j RA: 0; >

.   



  

zroczystość w słabym stopniu , bo tylko po brze-
ach prześwićca. Proszek iego na węglu rozżarzo- -8 P
nym okrywa się światłem fosforycznóm; w ogniu
natężonym łatwo'się topi na emalią białą nie-
PrezEOGAPACE Leży w skałach pierwiastkowych
w Szwecji,' (w kopalniach żelaza Northo i Ul-
rica; z kwarcem i. feldspadem), i w Norwegii
(krystallizówany-w Arendał, z hornblendą, tyta-
nem, i granatami, a massy iego wrozwalinach
fortecy Friedischwern są osadzone w skale sye-
nitu). Podług rozbioru Vauquelina składa się:
z 51 części krzemionki,55 glinki, 10,45 wa-
pna; 5„A niedokwasu żelaza, 1,45 niedokwasu
manganezu. | Kamień ten rzadko iw małćy ilo=-
ści bywa znaydowany, dla tey przyczyny dosyć
drogo się płaci do zbiorów ciał mineralnych. *

z

61. SxapoŁIr (14). ScapoLiravs D'Andr.

Scapólithe W. Paranthine, H.
=

Kolor ma BraŁy zielonawy brudny , żółta-
/-wy niby. drzewiasty,iCZERWONY cielisty. Znaydu-
de się w małych cząstkach bezkształtnych wrosły
'w macicy, i krystallizowany w graniastosłupy
'$ro-ścienne długie, czasem po krawędziach bo-
cznych ścięte; kryształyiiego są podłużnie naszy-
nane, niezakończone , rozmaicie iedne z drugić-
-mi powikłane , ii wrosłe w macicę. Powićrzchnią
maią dosyć niegładką, ż bez blasku; odłam po-
dłużny blaszkowy, o dwóch biegach blaszek ró-

wnoległych dościań bocznych, z małymblaskiem

'tłustawym, a poprzeczny zbity nierówny , i

 

(5) To nazwisko pochodzi od greckiego wyrazu skapos pręcik, gdyż
Jego,RAL A kształty prętowe. »bildgaard zowie go: ;

zajtod tła
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zadziorowy, bez blasku, ciężkość gatunkową 3,708. © |
'Skapolit iest wpółtwardy, bardzo kruchy, nay-*** 7
cżęścićy nieprzezroczysty, czasem po brzegach /.
słabo prześwićcaiący, a bardzo rzadko wpółprze- Yż
zroczysty; bywaią niekiedy iego massy i kry- */ "7

* ształy poczęści zepsute, które.są poprzecznie ge= ... 42411.
sto popękane, i bardzo miękkie. W ogniu na- „//, ,,
tężonym topi się, wzdyma ,i formuie białą ema- . - -
łią połyskuiącą. Znayduie się w skałach pier-” 7% /
wiastkowych, wrosływ kwarc lub massę żelaza A 1 w?
magnetycznego, czasem z hornblendą, azbestem, ,. / 7.
i serpentynem: w Norwegii (w Arendal), w Szwe- 7
cyi (na wyspie Utoen), w Saxonii (w Schne- *,, ę
eberg) i w Syberyi (w okolicach Ekaterynburga). P4AMCĄ L
Składa się podług P. Simon: z 553 części krze-//* 7=**"4$<
mionki, 15 glinki, 7 magnezyi, 15,25 wapna, * «a» a:
2 niedokwasu żelaza, 4,5 niedokwasu mangane- > 206.

+, zu, 4 535 sody. iPOD
= we: ? ć > 5 ż l<Ę ZEE „e

Ż3 '62. RvBiE oko. Fischaygenstein W. | kia, cĘ

Ichtiophtalmit Dandr: i Kar: © 2/57 R

Apophyllite H. | 44 Zwóe|

| | | ;
t PETLEPLLI Lola

| Ą
| Li

|
;

PDŁ<t/ y +

Kół dad
7

ś

 iw

Ę

Kolor ma biały , blask mnieyszy cokolwiek | =-4 = ka

   
  

   

   
     

  
  

niżw perłowey macicy, iest wpółprzezroczysty, Mak 4

'.jiztych własności do oczu rybich nieco po-
| dobny, skąd i nazwiskomu dano. Żnayduie sie |ZN sA

,w małych massach , drobnómi cząstkami rozrzu- / / j,407:
'cony w kwarcu, i krystallizowany w sześcian 1/7 —»
niedoskonały. Ma odłam blaszkowy wiecey niż a (ach;
o 5ch biegach blaszek (z których ieden tylko i 13 e)

sz /wyraźny),i zbity mierówny,z blaskiem znacznym, RA
twardość niebardzo wielką, ciężkość gatunkową su
| 2,462; w kwasach rospuszcza się i formuie gala- aż SZ

retę. Znayduie się w skałach pierwiastkowych: ufIAA >
jw Szwecyi (na wyspie Utoen 'w kopalni żelaza  
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nazwaney Finn). Podług rozbioru P. Rose skła=

da się: z.55 części krzemionki, 20 wapna, 5,25 .

potażu, 15 wody z małą ilością ammoniaku złą-

' czoney. Kamień ten niebywa na nic używany,

drogo się iednak płaci dla swćy rzadkości.

Rodzay czwarty, gliniany. -

Ziemie i kamienie umieszczone w tym ro=

dzain, daią czuć, mnićy więcćy wyraźnie , za-

© pach nieprzyjemny glinie właściwy, osobliwie
„gdy są wilgotne. 2,4% nm tg rFucź E

LE Familia gliny.

/.65. GLINKA CZYSTA. _/ARGiLLA PURA.

AR"
żg

eine Thon-erdeW. Alumine pure3B.

ducmbńmaa ranna, S.

Kolor ma BĘAŁY śnićżny ubcokołwiek żół-

tawy. Znayduie sięw małych massach nóćrko-.

watych, zodłamem ziemistym , bez blasku ; iest

miękka, w dotknięciu gładka, sucha, i cokolwiek

farbuiąca , doskonale nieprzezroczysta , krucha i

„łatwa do rozbicia; słabo lgnie do ięzyka, ma

zapach gliniany, i ciężkość gatunkową 1,66g.

W ogniu bynaymniey się nie topi; w kwasach

prawie zupełnie się rospuszcza. Znayduie sie

—w. Saxoniiw Hallii, w ogrodzie do- Kolle--

gium szkolnego należącym, rozrzucona wwarście

ziemi powićrzchowney (m4). gdzie nayprzód by-

ła odkryta. Poźniey postrzeżono ią w Magde--

burgu, oraz w Szląsku, we Włoszech (około

 

) Ponieważwblizkości tego mieysca znaydwiesięAptóka,przete

o miano ten minerał za reszty pozostałe z roskładania  ałaną
© przez Alchemików, których miegdyś wiele było w tóm mieście. .

z



- Werrony),i w Angiii.. Podług rozbiorn Fourcroy
składa się ze 45 części glinki, 4 krzemionki, 24

' . wapna,-i 27 wody. :

  

64. ZIEMIA PORCELLANOWA. X

. ARGILLA PORCELLANARIS. W.

Porzellan-erde. V.

Ra "Terre 4 porcellaine. B. 7

_Argille Kaolin, et feldspath Kaslr +

argilliforme H. BTD adeny
2ż*.

Bibi  paphopoBaa 3eua5, S: |

Kolor ma BIAŁY czerwonawy, żółtawy, i
szarawy ,. żóŁry rdzawy, i czEeRwony blady;

odłam ziemisty, bez błasku. Jest nieprzezroczy-
sta , miękka, bardzo krucha, pisząca , chuda i

| szorstkaw dotknięciu; ma ciężkość gatunkową

2,216, do ięzyka przylega, w ogniu naymocnićy

natężonym sama sie nie topi. Ziemia ta uformowa= -

naz roskładu fełdspatu wystawionego w natu-
rze na działanie powietrza i wody, częstokroć

 zachownie postać iego odłamu, a niekiedy na-

"wetikrystaliczne kształty ; że zaś feldspat po-
spoliciebywa połączony z kwarcem i miką, prze

to cząstki tych gatunków kamieni, bynaymnieg
niezmienione, zawsze prawie w ziemi porcella-

/._ noweypostrzegać się daią. Massy iey leżąw sa-
mych tylko górach pierwiastkowych: w Bawaryi,
Węgrzech, Czechach, u nas na Wołyniu (przy
Korcu), we Włoszech, Francyi, Danii, Szwe-

| eyi, Anglii, Syberyi (w górach Uralskich),i w Chi-
_ nach. Podług rozbioru P. Rose składa się zie-

 

  

  

   

   
  

mia porcellanowa: z 52 części krzemionki, -- w
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Boe Mglinki,ii 0,353 nie lokwasu ża Wyrabiaią
YA =-z nićy porcelianę (14).

pedo | 2000 ORZETNA. AnciiLa. maż

Gemeiner dthon M.

O6pmkuoseńnaa TauHa. S.

a) Glina pospolita. Argilla jaj:
garis. LeimW.Largille commune. B.

„'Fen gatunek gliny, każdemu z użycia swoiego
dobrze znany, służący na robienie cegieł i da-
chówek, wylepianie pieców, it.d, rózmaite
miówa kolory, iako to: biały, szary, popielaty, żół-
ty, czerwony,i inne. Po wypaleniu zawsze iey
farba staie się ceglasto czerwoną, która zapewna
od niedokwasu żelaza pochodzi. nayduie się

(17,4 w massach stanowiąc wiełkie pokłady w skałach
4 napływowych. Jest miękka, krucha „ nieprzezro-
© — Czysta, i bez blasku;ma odłamziemisty, wysu-
, +... szona daie się na proch rościćrać. z. ogniu mo-

Re _cno natężonym sama iedna nietopi'się, lecz tyl-
2d 6 ko odir-zkcza nakształt wosku rozegrzanego;
2a z wodą zarabia się w ciasto; przeięta wilgocią
1.7-6-do pewnego stopnia, wody przez siebie nieprze-
Sk „ puszcza, przeto dna iezior, rzek, i stawów, za-
4 wsze prawie stanowi gliok lub kreda; bozia

  

o, .«,.trzesawiska, i brody, leżą pospolicie na iey po-
21 kładach warstami torfu pokrytych. Glina stra-

<iwszy pewną ilość wody, resztę iey bardzo
uporczywie zatrzymuie w sobie, przeto sama ie-
dna ani w suche ani w mokre lata roslinom do
„wzrostu służyć niemoże, ałe zmieszana z cząst-

i

gatunek ziemi nayżyznieyszy, o którym poz

 

'-©D U Chińczyków ziemia io zowie się Kaolin, a feld-
spat który mięszaią do niey w fabrykach porcellany: Peźunże.  „kami innych ziem, a osobliwie kredy, stanowi

 

  

    

 

 



| ma swoićm mieyscu. Niemasz prawie żadnego
- kraiu na skałach napływowych leżącego,w któ-

mby się glina pospolita nieznaydowała. 3

b) Glina garncarska. Argilla pla-
tica, vel figulina.'/Toepfer-thon W.

Argille 4 potier.B. Asgille glaise H.

Mićwa rozmaite k»lory., iako to: szARY żŻółta-

wy, dymowy, białawy, popielaty, śmady, perło- /' 15%

"wy; ŻÓŁTY rdzawy, CZARNY brunatnawy; CZER- ,

owonr blado różowy , ceglasty, ibrunatnawy. / **
Znayduie się w massach wielkich, maiących od- , Ac

łam zbity nierówny ,. niedoskonały muszlowy, i STĄPDJAE

ziemisty; wysuszona pęka się w drobne kawałki RAS
kątowate, iest miękka i tłusta w dotknięciu,4/6

zmoczona zarabia się w massę ciągłą, z którey „ea

garncarze rozmaite: naczynia wyrabiaią , inne ,„- ,

własności ma spólne z gliną pospolitą. Leżyć* © /

     

,

  
  

w skałach napływowych , stanowiąc warsty na- 44 (/

przemian z piaskiem, czasem także i w górach: /„yć. (>

warstowych napełnia żyły, lub warsty formuie. |; „u

(2 / Zmayduie się prawie we wszystkich krajach eu- PLCZEŁ

' ropeyskich. Podług rozbioru Kirwana składa ,się: « +

z” 65. części krzemionki, 37 glinki.i wody. „e*- >

Używa się czasem do czyszczenia i polerowania 5/4.
B
ĘA

metallów , a mianowicie sróbra. — Glina z któ- f

rey wyrabiaią lulki pfeifentkon do tegoż podga- )-c'f41
tanka 00. 10 1485 R
se)Glina malarską. Argilla varie: 27 GÓR

gata. Bunterthon.W. Argille: p ana- //c 2
che. B. Jest.koloru prawie krwisto.częrwonego; —

mićwa. oraz częstokroć na, sobie plamy izabello-
wo żółte. Zmayduię się , w. massach maiących ©* -

odłam łapkowy, i zbity nierówny, miękka iestj, <o <.
krucha, w. dotknięciu tłustawa ; i nieprzezro-  /

czysta. Leży w górach, warstowych: w Niem- 47
czech (w Luzacyi w Wóhrau „i innych mieg< y-ź*Gy!
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scach). Kolor iey zapewne od niedokwasu, Że-
'Jaza pochodzi. Malarze z tćy gliny daią grunt, |

czyli cienką powłókę, na drzewie albo płótnie

które maią wyzłacać, — a

dd) Glina łupkowa. Argila schi
stosa. Schieferthon. W. LL argille

ż schisteuse. B. Naypospoiitsze ma kolory:

SzaRY dymmowy, popielaty, śniady, błękitnawy,

żóltawy, czarniawy,i czerwonawy, CZERWONY.
7 /  cegłasty, cielisty, żółtawy, i brunatnawy. Źnay-

: ©. dnie się w massach maiących odłam łupkowy,i —

nierówny, bez. blasku, iest nieprzezroczysta ,

miękka, łatwa do rozbicia , szorstka , i niezimną-

w dotknięciu ; łgnie dosyć mocno do ięzyka, ma

ciężkość gatunkową 2,68, i zapach gliny bardzo
wyraźny; w massach ióćy piryty żelazne, piasek;

- 1 drobne listki miki bywaią rozrzucone.— Po-
-kłady gliny łupkowey leżą w skałach warsto-
wych, żwióćrzchu lub też obok węgli kopal-

> nych; częstokroć w nićy widzieć się daią pię-

> tna Czyli wyciski liści i łodyg roślin osobliwie

nadwodnych , iako to: paproci ,-trzcia ,sitowia,
jt.d; niekiedy odkrywano w tćy glinie owo--

| ś€e i drzewa palmowe zamienione w węgiel ko-

' palny, bywaią massy ićy przeięte tłustością

ziemną,i te są czaruiawego koloru. Znayduie

się w wielu kraiach europeyskich, a mianowi-.

/, veie: w Czechach „*8axonii, Turyngii, i t. d,

; © przy pokładach węgla ziemnego, który gdy zo-

> stanie spałony przez pożary ziemne, glina łup-

i ( kowa zamienia się w iaspis porcelłanowy, iak
|. wyżey(5g9.c.) było powiedziano.  -— Koc
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66. KAMIEN GLINIANY.

A Argillołithus. Saufsz ,.

Thonstein, v. verhaerteter Thon. Ww

_Łargille endurcie. B,

 

Roche argilleuse.H.

8 Kolory miówa rozmaite: szaRy żółtawy”
» "białawy, popielaty, perłowy, zielonawy; CzER.

" won? ceglasty, cielisty, blado różowy, i ziE-
LoNY gryszpanowy. Znayduie się w massach do<
syć wielkich, maiących odłam zbity nierówny,
grubo ziarńisty, i czasem.łupkowy, bez blasku.

: „Jestmiękki, kruchy, łatwy do rozbicia, i nie-
8 przezroczysty; ma ciężkość gatunkową 2„51.—

Leży w skałach warstowych , i sam dosyć ob-
_szćrne stanowi warsty, nayczęścieyw wąwozach

i mieyscach nizkich między wysokićmi górami:
wSaxonii około Chemnitz i Freyberga, i t. dz *
_w postaci porfiru w wielu kraiachrozległe łyr=
muie góry; w Wegrzech część gór Karpackich

_ 6sobliwie Czerwienica zawićraiąca w sobie opal
* „kleynot iest złożona z tóy skały. Drzewo ska-

_mieniałe.wBór” czekadroć bywa żeRWSAE:

  

8 RE 2 PR óG

: „APaSTR SPARdsthna, KI:

Klebschiefer. w. Cimolite. H. iB.

. AE Cimolithus nadano mu 00: WI
spy Cimolo na Archipelagu leżącey, z któ
go dawnićy przywożono. Kolor ma BIAŁY Sza :
rawy, SZARY żółtawy, perłowy,ii popielaty.
Zinayduie się w massach, z odłamemłupkowym,

bez blasku, i przezroczystości ; iesttak miekki
R ASRR

vw
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iż się paznoksiem rysować daie, kruchy i ła-
twy do rozbicia chudy i suchy w dotknięciu,

do ięzyka mocno przylega, ma ciężkość gatun=
kową 2,187. Łeży w skałach warstowych , sta-

nowiąc warsty między pokładami gipsu: we

Francyiw Menil-Montant blisko Paryża, gdzie
służy za macicę meniłitowi (58.), i na niektó-
rych wyspach Archipelagu greckiego. Podług
rozbioru Klaprotha składa się: z 65 części krze-
mionki, 25 glinki, 12 wody,i2,25 niedokwa-
su żelaza. Rh =. >

68. ŁUPEK POLERUJĄCY.

Schistus poliens y. levigans.

= Polierschiefer. M.

Schiste 4 polir. B..

" Aomnasnoń cnhanenqp. S. |

/ Jest koloru żółtawo lub szarawo białego.
Znayduie sięw massach, stanowiąc warsty nie-
wielkie w skałach warstowych; ma odłam łup- .
kowy,inierówny, bez blasku; iedne iego mas-

"sy miękkie i słabe w spoienin, z cienkich war-
stewek bardzo wyraźnych złożone , są lekkie,
i gładkie w dotknięciu, drugie zaś zbite, i
stwardniałe maią warsty nietak widoczne, cięż-
kość większą, i nieiakąś szorstkość w dotknię-

ciu, obie zaś odmiany doskonale są nieprzezro-
czyste ; gatunkowa ich ciężkość od 1,9 do 2,08

dochodzi. — Ten kamień uformowany z popio-
"łów pozostałych po spalenia węgli kopalnych:

(p4), znayduie się w kraiach w których widzieć
 A z :
(p4) Woda załawszy te popioły, rospuściła ie wsohie poczęścię
a potóm złożyła w kształcie Koi:
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(się daiąŚlady.pożarów ziemnych iuż wyga-

- _ słych, iako to: w Czechach (przy Bilin ), w Sa-

>... xonii ( około Płanitz, i Zwickau ), i t. AOR

de Podług rozbioru P. Bucholz składa się: z 76

Ę części krzemionki, g wody, 4 glinki, g,5 wa-

pna, i 1,5niedokwasu Żelaza. Używa się do

z polerowania. metallów, ŚR:

miiJ

o" Gg PRĘTY P-L 4.

"Argilla tripolitana.

":o0Trippel. A Tripoli. "=

Quartz ałuminifóre.tripolćen. A.

> » PPE ROKN 5:

Kamień ten ma nazwisko ed miasta Afry-

"kańskiego Tripoli, skąd niegdyś był do Europy.

' przywożony. Kołor iego naypospolitszy iest

BIAŁY SZarawy, ŻÓŁTY rdzawy, izabellowy; sło-

miany, ibrunatnawy. Znaydnie się w massach

znaczney wielkości, z odłamem nierównym, zie-

- mistym, niekiedy płasko muszlowym wielkim;

/_ jest nieprzezroczysty, blaskiem nieóbdarzony,

| miękki ,. szorstki, i suchy w dotknięciu; ma

'  ciężkość gatunkową 2,2, z wodą niezarabia się

- w massę. ciągłą iak glina,w ogniu się nietopi.
Leży v   : skałach warstowych, w następuiących

kraiach europeyskich: w Bawaryi, Czechach ,
Saxonii (wPotschaeppel przy Dreznie, i Na-

unmberg), we Flandryi, około Frankfortu nad
Menem, w Hassyi, Westfahi, Anglii, i t. d.—

Podług rozbioruP. Haase składa się: z go czę-

3726 krzemionki , 7 glinki, i 3 niedokwasu żela-
| ga. Trypla naproszekutarta nżywa się do po-

 derowania metalłów, szlifowania szkieł, i ka-
mienł. : > z ; > :

s BA 01
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70. RAMIEN PŁYWwAJĄCY.

Schwimmstein W. ©. -*

Quartz nectique. .H.

Dla tego tak nazwany Że pływa po wo-
_ dzie, dopóki ićy nienabierze w dziurki swćy

massy, lecz potóćm na dno się pogrąża. Ma koą
łor szaRY popielaty, śniadawy, lub czerwona-
wy. Znayduie się w kawałkach nćrkowych, gu- .
zowatych, i podziurawionych, z odłamem nie-
równym,bez blasku , iest wpółtwardy, szorstki
w dotknięciu, i nieprzezroczysty; ciężkość ga-
tunkową ma 0,448. Leży w skałach warsto-
wych: w Menil-Montant przy Paryżu. Podług
rozbioru Vauquelina składa się: z g8 części
krzemionki, i 2 wapna.

71. KAMIEŃ AŁUNOWY.
Argilla aluminaris tolfeńnsis.>

_'Alaunstein. W. Aluminite. Łam:
(./lLave ałtćreć alunifere. H.

(KpRacnoBnnn. OS.

Kamień ten, zawićrający w swóy massie
drobne cząstki ałunu rozrzucone, ma, kolor
BIAŁY cokolwiek żółtawy, szarawy, lub czer-
wonawy. Znayduije się w massach, z odłamem
nierównym , lub niedoskonale muszlowym, bez
blasku; iest miękki, "kruchy, łatwy do rozbicia,
i nieprzezroczysty , ma  ciężkość , gatunkową
2,653; do ięzyka dosyć mocna przylega. Znay-
duie się w Węgrzech, Anglii, i we Włoszech
wTolfa niedaleko Rzymu, gdzie stanowi oso-
bną górę poprzecinaną żyłami kwarcu białawo



  

NEUE w”

szarego.— Kamień ałunowy w tćm ostatnićm *
mieyscu nayobficiey i bardzo. czysty ałun za-
wićra. Podług rozbioru Vauqueliną składa się

"ze 43,92 części glinki, 24 krzemionki, 25 kwa-
su siarczanego, 3,8 siarczanu potażu , i 4 wo-

dy. . uh
Familia łupku glinianego.

72. ŁUPEK AŁUNOWY.
"Schistus aluminosus..

Alaunschiefer. W.

Kiac HOBKLŃ  CARHENP, S.

Dzieli się na dwa podgatunki: pospo= -
Raty, błyszczący; ale oprócz niedosta= -
tku blasku w pićrwszym, wszystkie inne wła”
sności, oyczyznę , i pierwiastki , obą maią
spólne. Kolor ich iest czarny cokolwiek błę-
kitny; lecz w błyszczacym  bywaią mienio--
ne farby podgardla: gołebiego. Znmayduią się.
w massach, i stanowią warsty podległew łup-
ku glinianym ; maią odłam łepkewy, o war=

- stach ck lub krzywych, i zbity nierówny,-
czasem do muszlowego się zbliżaiący. Kamień
ten est miękki, kruchy i łatwy do rozbicia,
w dotknięciu chudy,ma ciężkość gatunkową
ad 2,017 do 2,588; w powietrzu pokrywa się:
z czasem cienkićmi warstewkami ałuna, które
maią biały kolor, i postać HR Znayduie

|się w skałach „pierwiastkowych , błyszczący:
maca”iw.„warstowych : jw Sazaoii Cze=

ch„* Francyi, Anglii, Szwecyi, i Norwegii.
P ług rozbioruKlaprotha składa się: z 16.
> części glinki, 40 krzemionki, 19 węglika, 7
A> 6„PORĘ 1 1 siarczanu żelaza. :

W



ż 93ŁUPEKR PALNY.

a ŻY A: Schistus bituminosus.

'Brandschiefer. W.

Le schiste bitumineux. 38.

Toprouińk caaneq nt. $S.

ode <A Jest. mięszaniną cząstek gliny. stwardniałey,.

-_ smoły kopalney , i cynobru, która ma kolor

ciemny szaRY brunatnawy, czerwonawy, lub

czarniawy, i prawie zupełnie czarny. Massa ićy

łupkowego odłamu iest dosyć miękka, krucha,

b łatwa do rozbicia, nieprzezroczysta, i bez bla-

ż sku;ma ciężkość gatunkową rozmaitą podług

ilości merkuryuszu iaką w sobie zawierą; ta

| ed 1,9 do 2,3 zwyczaynie dochodzi. Łupek

- palny w rysie znaczny przyymuie połysk , iest

- tłusty, i niezimny w dotknięciu, na wegłu roz-

-Żarzonym pali się bladym płomieniem wyda-

iąc zapach siarczysty, biełeie, i traci znaczną

część swego ciężaru. — Leży w skałach „war-

-_ stowych, stanowiąc warsty naprzemian, z węglem

kopalnym, igliną łupkową, przykruszcach ży-

wego sróbra, aczasem w pokładach Żelaza gli-

/ niastego: w Łuzacyi ( w Wókrau ), w Austryi

(w Friulu, przy mieście Idria ), wCzechach ,

Anglii, i t. d. — Klaproth z 200 gran łapka

palnego otrzymał: 80 cali kubicznych gazu wo--

dorodnego węglistego, 55 gran oleiu przypalo-

nego, 4: wody połączoney z ammoniakiem , 20

wegla, 87,5 krzemionki, 5,5 glinki, 10,5 wa-

pna, 3 niedokwasu żelaza, i » niedokwasn

manganezu. 24.050327

+

GĘŚ:
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74. ŁUPEX PISARSKAY.

( Schistus, graphicus. |

Ampelites. Forster.

JZeichen-schiefer. W.

Argille schisteuse graphique. FH.

OB depuoń kapaHąawm». S.

> Ma kolor ezaRNY szarawy, i błękitnawy.
* Znayduie się w massach warstami ułożonych

"w łupku glinianym, z odłamem łupkowym, i

nierównym, bez blasku. Jest bardzo miękki,

kruchy, łatwy do rozbicia, suchy, i niegładki

w dotknięciu, ma ciężkość gatunkową 2,11, far-

bnie-i pisze, i dla tego do rysunków pod na-

zwiskiem kredy czarney iest używany; w rysie

przez tarcie zrobioney nabywa niewielkiego

/ blasku. Leży w skałach pierwiastkowych: w Hi-

| szpanii , Włoszech (q4), Saxonii, Francyi, i t. d.

© Podług analizy Wiegleba składa się: z 64 czę-

- ści krzemionki, 1x glinki, 11 węgla, 7,5 wo-
dy, i 2,75 miedokwasu żelaza.

*

Ra 75 ŁupEx SZLIFIERSKI.

> Argilla coticuła v. Cos.

Novaculit e. Kir: Wetz-sch iefer. W.

Schiste 4 aigulser. B.

Tosnnknoń cnanenb. S.

 

_Miewa kolory: SZARY zielonawy, i dymo--

wy, żóŁTY izabellowy, i ziEŁONY szarawy Cie- ©

„mny; często dwie iego warsty różnofarbne łą-

 

| «q4) Stąd w handla często bywa nazywany: kamieniem włoskim.
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czą sięz sobą , z których iednaiestżółta, dru-
- ga zaś niebieskawo, dymowo, lub wiśniowo sza-

ra. Znaydnie się tylko w massach , z odłamem.

łupkowym, nierównym, a czasem zadziorowym,

_ bez blasku. Jest wpółtwardy- lub miekki, po

brzegach słabo prześwićcaiący, ma ciężkość ga- ©

"tunkowa 2,677. %Warsty iego łeżą w skałach

pierwiastkowych łupku glinianego: w Czechach,

Saxomii ( w Seifenstorf przy Freybergu ), w Sty-

i ryi,  xięstwie Bareytskićm ( w Łauenstein x1

Syberyi; dawniey przywożono go z kraiów

wschodnich. Używa się do ostrzerńia , i szlifo-

wania rozmaitych narzędzi stalowych; dotąd .

deszcze niebył analizowany. |

76. Łu PER GLINIANY.

A rgilła schist us.

sooużi Vhonschiefer'W.Łe schiste ar-

gilleux..B. Ardóise. Lam:

Tannncmoń caaueqtv. SS.

Rozmaite mićwa kolory brudne , iako to:

SZARY popielaty, perłowy, dymowy, śniady, zie-

 lonawy; żółtawy, czerwonawy, i czarniawy;

CZERWONY ceglasty, łab wiśniowy, ŻÓŁTY rdza-

Wy, ZIELONY szarawy, i ciemny -gryszpanowy,

(BRUNATNY żółtawy, i czerwonawy. Zmayduie

się w wiełkich massach, i starowi pasma gór:

pierwiastkowych. Ma odłam łupkewy, zbity

nierówny,a czasem ( chociaż rzadko) i włókni-

sty, © włóknach grubych, równoległych, pro-
, stych, łub w zygzaki ułożonych,blaskznaczny,

_.ałbo mały, często bywa zupełnie bez hlaskuz

niekiedy składa się z O ZO bwy

ziarnistych. -Jest miękki,
4

bwpółtwardy, łatwy

sA.



| da rozbicia, i miernie ciężki, gatunkowa iego
„ciężkość do 2,79 dochodzi; po zmoczeniu daie

' ezuć zapach gliny. — Warsty łupku glinianego
łeżą: w Saxonii, Turyngii, Harcu, Sląsku,
Szwaycarach , i innych kraiach europeyskich;
massy iego często mióćwaią w sobie rozsiane li-

/ stki miki, ziarna pirytu żelaznego i kwarcu,
kryształy szerlu i granatów. Podług rozbioru

,  Kirwana składa się ten kamień: ze 58 części krze-
mionki, 26 glinki, 8 magnezyi, 4 wapna, i 14

>. miedokwasu żelaza. Robią z niego dachówki do
' pokrywania domów, stoły, tablice. do pisania,

esełki do ostrzenia narzędzi stalowych, it.d, dla
tego bywa on nazywany: rdesia tegularis...
tabularis. .. Be. R > SA

Familia Miki.

77%. LEPipOŁIT. LEPIDOLITAUS. Kaarntm

'Łepidolith W. Aennąoxumb.8. **'*

"U niektórych Lilalith ma kolor fioletowy,

| jak w ametyście, wiśniowy, iblady szarawy nie-

_€ow zielony wpadaiący.  Znaydnie się w mas-

sach które są złożone z drobnych łuszczek błyszczą-

'cych,połączonych z sobą w rozmaitych kierun-

kach,skądmunazwisko dano od greckiego wy-

razu lepis łuszczka. Odłam iego iest nierówny,

z blaskiem dosyć wiełkim „na powićrzchni bla-.

© |. szek prawie półmetalliczaym , twardość mała,

© przezroczystość'dosyć znaczna, ciężkość ga-

tunkowa 2,726 podług Karstena. Wogniu na-

tężonym bardzo łatwo się topi na białą emalią

- wpółprzezroczystą, i dziurkowatą. Znaydnie się

w skałach pierwiastkowych gneyssu , w Morawie,

przy wsi Rozena , w górze Hradysko; z kwar-

Ce

4ZY
7
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 eemi kryształami szerlu czerwonego (r4). Poz
dług rozbioruKlaprotha składa się ten kamień:

ze 45,5 części krzemionki , 58,25 glinki, 4 pota-
Żu, 0,75 niedokwasu mariganeznu. Lepidolit wy-
.szlifowany,z łuszczkowego składuiest podobny do
kwarcu awanturynu. Robią z niego tabakierki,

solniczki, i inne małe naczynia.

| 78. Mi KA albo BŁYSZCZAK. Mica.

r» Glimmer W. Le Mica B. iH..

5.7 asJaG RIAA BS.

- Kolory mićwa rozmaite, iako to: SZARY
popielaty, dymowy, żółtawy , zielonawy , i
czarniawy; BIAŁY srćbrzysty (s4), BRUNATNY tom-
bakowy, żółtawy niby złocisty z blaskiem me
tallicznym (t4), i czarniawy, ezERwonNy miedziany
i brunatnawy , ZIELONYciemny porowy, iczarnia-
wy;.oraz czarny cokolwiek w zielonawy, bru-
natnawy, lub szarawy wpadaiący. Znaydnie się
w małych massach, wchodzi w skład kilku ga-
tunków skał pierwiastkowych iako część istotna
a iako przypadkowa w skałach poźnieyszych

_ w wiekszey lub mnieyszey ilości bywa rozsiana;
widzieć się także daie i krystallizowana: w gra-
niastosłup 6ścio-boczny o ścianach bocznych ró-
wnych, albo maiący dwie Ściany sobie przeciwne
mnieysze od innych., które czasem nawet zupeł- -
nie giną, a wtedy iest graniastosłup 4ro-ścienny
ukośny. Bywaią graniastosłupy bardzo nizkie, i

 

(14) Które miano wprzódy za kryształy lepidolitu, lecz różnią się
. od niego naywyrażniey swoićmi pierwiastkami, itćm że się nietopiąta bene Seat

(są) Taką nazywaią: kocićm srebrem.
(tą) Tę zowią pospolicie: kocićm złotćm:

tł



4e zamieniają się w tablice; nadto mika w Sy-
beryi krystallizuie się czasem i w piramidy
6ścio-boczne podwóyne, nayczęściey z uciętćmi
wierzchołkami. Powićrzchnia ścian bocznych ,
<w kryształach iest niegładka,bez blasku,i poprze-
eznie narzynana równolegledo krawędzi ogra-
ńiczaiących „podstawy tychże kryształów , pła-
szczyzny ich końcowe są pospolicie gładkie,ibły-
szczące. Mika ma odłam bardzo wyraźny i dosko-
nały blaszkowy,o iednym biegu blaszek równo-
Jegłym do ścian końcowych graniastosłupów, z bla-
 skiem wielkimprawie metallicznym, a czasem
i promienisty; blaszki iey płaskie lub wygięte bar-
dzo, łatwo i dokładnie iedne od drugich od-
dzielać sie daią, niekiedy zaś w massach ułożo-

"nę są w kształty kwieciste. Ten kamień iest
wpółtwardy, niekruchy , giętki i sprężysty, ma
ciężkość gatunkową podług Haiiy 2,826; grube
maśsy miki po brzegach tylko prześwićcaią,cien-
kie zaś iey blachy są doskonale, albo też wfpół-
przezroczyste. "W ogniu bardzo mocno natężo-
"nym topi się ztrudnością na emalią białawo szarą,
/mieloną, lub czarną. Znaydnie się nayobficićy

"w skałach pierwiastkowych, i wchodzi w skład

|granitu, gneyssu , łupkua mikowego , it. d:
w Saxonii, Czechach , i Syberyi (w wielu miey-
scach). Wielkość iey kryształów bywa rozmaita,
niektórewSyberyi maią więcćyniż łokieć sze-.
rokości, przeto ich blachy używane są na szy-

by do okien w Jrkucku, iinnych miastach Sybir-

skich (u4), Oraz na okrętach, ponieważ mocą swćy

sprężystości wytrzymuią naysiinieysze wstrzą-

_snienia sprawione od hukn dział okrętawych.

Mika rostarta ma drobne blaszki, a rzadko i

= 4u4) Dla tego zowią ia: vitrum moscoyiticum.

i i | | o€ca
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w kryształach niewielkich,znaydnie się w ska-

' łach trzech poźnieyszych formacyy, lubo w mniey-

szey daleko iłości. Podług rozbioru Klaprotha
/ składa się: ze 47 cześci krzemionki, 20glinki,13
potażu, 15,5 miedokwasu żelaza , 1,75 niedokwa--
su manganezu.

79. PINIT. PINITES.

Pinit W. Micarelle Kirwan. |
Fuscit Schaumacher. Baecma kb. U.

Nazwisko ma dane sobie od iedney kopalni
Saskiey w Schneeberg zwaney Pini, w którey
był nayprzód odkryty. Kolor iego iest SZARY
ciemny oliwkowy, i €zERwONY ceglasty lub'mie-
dziany. Znayduie się krystallizowany w grania-
stosłapy  6ścio-boczne, (czasem po krawędziach
bocznych ścięte; kryształy pospalicie są wro- |
słe w granit lub ziemię porcellanową , a
te ostatnie maią słabsze spoienie w cząstkach
swey massy. Odłam Pinitu poprzeczny iest blasz-

_ kowy, o iednym biegu blaszek grubych, równo-
 ległych do ścian końcowych kryształu, z blaskiem
słabym , a podłużny nierówny, bez blasku, często
pomiędzy iego blaszkami listki błyszczące miki
bywaią rozrzucone. Kamień ten iest nieprze-

_mroczysty, tak miękki że go nie tylko nożem
ale często paznokciem nawet rysować można,
w dotknięciu gładki, kruchy i łatwy do roz-
bicia; cokolwiek lgnie do ięzyka, wilgotny daie
czuć mocny zapach gliniany; iego ciężkość ga-
tuńkowa 2,974 dochodzi. Wproszku ma kolor
daleko iaśnieyszy niż w massie; w ogniu natę-
żŻonym żadnóy nieulega odmianie. Znaydnie się
w Saxonii (w Schneeberg, około Drezna, i Frey-
berga), we Francyi (w Clermont), i w Norwe-

gii (przy Arendal, i ten przez P, Schaumacher
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* Fuscitem został nazwany), (w4). Podług rozbio-
ru Klaprotha składa się z 63,75 glinki, 29,5
krzemionki ż 6,75. niedokwasu żelaza. :

A £ $ 6

80. KAMIEN GARNKOWY. LAPIS OLLARIS.

Topfstein W. La pierre ollaire B.

Talc ollaire H. *

Fopweuuoń. kamenb., S.

Kołory mićwa: szany zielonawy, czerwona-
wy, lub żółtawy; BIAŁY zielonawy, i żółtawy;
ZÓŁTY izabellowy; ZIEŁONY gryszpanowy, i czar-
niawy; te farby częstokroć iedne na drugich u-

łożone są w centki albó plamy. Znayduie się
w massach dosyć wielkich, maiących odłam nie-

wyraźny krzywo łupkowy, zbity nierówny, lub

niedoskonały włóknisty, z małym blaskiem tłu-
stawym. Jest tak miękki że się łatwo paznokciem
skrobać daie, nieprzezroczysty, po brzegach co-
kolwiek prześwićcaiący, niekruchy , dosyć nieła-
twy do rozbicia, gładki i tłusty w dotknięciu;
zmoczony daie cznć wyraźny zapach gliny; ma

ciężkość gatunkową 2,88; w ogniu natężonym
sam ieden się nietopi. Znayduie się w skałach
pierwiastkowych serpentynu , warstami „, albo
wmassachokrągławych, z chlorytem , tałkiem ,

miką, azbestem, kamieniem wapiennym ziarni-
stym, it.d:w Szwaycarach (ze strony Włoskiey
w Chiavenna, w kraja Gryzonow), we Wło-
szech (w Piemoncie i Medyolanie, przy mieście
Come (Comum), na Archipelaguna wyspie Si-

 

«wą W górech napływowych krysztełki pinitu bardzo wyrażne, osa-
dzone w kawałk:ch skały granitowey, w Łitwie, około Wilna, ordz
w powiatach Lidzkim i Sioniniskim postrzegałćnn

nę”
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_ phnńs albo Siphanto (x4), w Saxonii (w Zoeblitz,
w Węgrzech, Ziemi Siedmiogrodzkiey, w Ty-

 rolu (w Greiner i Zillerthal, gdzie zawićra w so-
bie. kryształyspatumagnezyowego, i od Niem-
ców iest nazwany schneidestein),. w Bareytskićm,
Salzburskićm, it. d. Włosi nazywaią go /avez-
zo, a Niemcy: lebetstein, lavetzstein „ feltstcin.

(Z czystego kamienia garnkowego wyrabiaią garn-
ki,i inne naczynia (y4) używają go także «na pie-
ce w rudniach do topienia rud żelaznych, po-
nieważ bardzo wielki stopień ognia natężonego
wytrzymać może bez odmiany. Kamień ten z in-
nómi razem wchodzi w skład Ofitu (Ophytes). Po-
dług rozbioru Wiegleba kamień garnkowy z Chia-
yenna składa się: ze+358,12 -części krzemionki,
58,54 magnezyi, 6,66 glinki, 0,41 wapna,*15,02
miedokwasu żelaza, i 0,41 kwasu fluspatowego.

EEE, =: i y te ne 0
6... 81. CHALORYT. CHLORITES. REI :

CaLoRir W. Tale chlorite H. -

ARoOpudke:

: Nazwisko ma od greckiego wyrazu -chloros *
zielony; dzieli się na cztćry następne podgatunki: .

 terrae-formis; erdiger Chlorit W.
, Chlorite terreuse B. Kolor ma zre-

e 24 ONY brudny , porowy bardzo ciemny, szaRY
Ż mąUE 0 żółtawy. Znayduie się w massach, które

6 45 _ a.) Chlorytziemisty. Chlorites

 

a o óaj Ba

BO] i
"A> f (34) Ze w tych dwóchkraiach kamień ten był znaiomy dawnym

sŃ Rzymianóm, i od nich używany, pokazuie sie, to z historyi Pii-

o niusza, który o nim mówi ,,ln Siphno est łapis qui caystur tor=
- ;, Maturqiie in vasa coquendis cibis utilia , vel ad esculentorum

-,„, Usus, quod fa Comensi Jtaliae lapide viridi sccidere scinus. *
(4). Tocząc ie sposobem podobnym temu iak się wytaczaią roZ-
maite rzeczy z drzewa lub ragu w tokarniach.
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złożone:są z drobnych łuszczek cienkich,  bły=
szczących na powićrzchni, bardzo słabo skleio=
nych, i -w postąci proszku w którym łuszczki
gęsto się połyskuią. Odłam w massie ma nie-
równy, i prawie: ziemisty ; iest szorstki w do= .
tknięciu, bardzo kruchy, tak iż za lekkićm przy-
ciśnieniemna proch, się rozsypuie, wilgotny daie
czuć zapach gliny, do ięzyka iednak nieprzyle-
ga, ani plam na innych ciałach niezostawuie po
sobie, ma ciężkość mierną, w ogniu natężonym
topi się na emalią szagą lub czarną. Leży w war-
stach ai żyłach skał pierwiastkowych granitu,
gneyssu , łupku glinianego , it.d: w Saxonii (0-
koło Freyberga , wAltenberg ,'i Ehrenfrieders-
dorf), w Sabaudyi, i Szwaycarach. Niekiedy
powleka powićrzebnią kryształów górnych, albo
też wewnątrz ich massy widzićć się daie; pokry-
wa także dosyć często i kryształy granatu szla-

, chetnego. Podług rozbioru Hoepfnera składa się:
ze 45,75 części magnezyi, 37,5 krzemionki,
4,17 glinki, 1,66 wapna, 12,92 niedokwasu
żelaza. : i
"b) Ch. pospolity. Chl. vulgaris; ge-

meiner Chl. W. Chl commune. B. —
Jest ciemnego błękitnawo ZIELONEGO koloru.
Zmayduie sięw massach zbitych, mocnieysze-
go -spoienia; ma odłam nierówny ,-i ziemisty,
bez blasku; iest wpółtwardy, lub miękki, do-
syć łatwy do rozbicia, w rysie nabywa świa-
tleyszego koloru, ma ciężkość gatunkową 2,835,
a wszystkie inne własności z poprzedzaiącym
podgatunkiem spólne. Eeży w skałach pier-
wiastkowych osobliwie w' granicie, gdzie czę-
sto innym ciałom mineralnym służy za maci-
cę: w Saxonii ( w Ehrenfriedersdórf i Altenberg,
z hornblendą, kryształami cyny, pirytu miedzia-
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nego, i arszennikowego),w Anglii ( w Korn-
walii )) w Szwecyi( w 'lauberg ), i t. d. Po-
dług rozbioru Hloepfnera składa się: ze 4a
części krzemionki, 59. magnezyi, 4 wapna, 6

gliaki, i 10 niedokwasu żelaza. Sci

- e) Ckl. łupkowy (24). Chl. schi-
 stosa.Chlorit-schiefer. W. Chl. schi-

_  steuse. B. —- Kolory miówa te same pra-
" wie co i w podgatunkach poprzedzaiących, a

cząsem iaśnieysze; iego massa podobna do chlo-

rytu pospolitego lub ziemistego, ma odłam

łupkowy 0 warstach niedoskonałych!, z blas-

kiem niewielkim tłustawym, ciężkość g»tun-
kową podług  Saussura 2,095, iume wszystkie

własności te same co i dwóch pićrwszych pod-
gatunków. Znayduie się w skałach pierwiast-

kowych, stanowiąc warsty podłegłe w łupku
/ glinianym: w Węgrzech , Tyrólu, Styryi, na

wyspie Korsyce, w Szwecyi,. Norwegii, i Sybe-

ryi. Nayczęścićy służy za macicę kryształóm że-

Jlaza magnetycznego, szerłu czarnego, i grana-

/ tów; dosyć także często połączony bywa zkwar-

cem. Składa się z tych samych pierwiastków
co i poprzedzaiące podgatunki.

- d) Chl. blaszkowy. Chl lamel-

łaris; blaettriger Chl. W. Chlorite

-łamelleuse. B. — Kolor ma ZIELONY.po-

rowy ciemny, czarniawy, i niby gryszpanowy,
wewnątrz częstokroć  iaśnieyszy niż na po-

wićrzchni. Znayduie się w massach, rozsiany

blaszkami, i krystallizowany w tablice sześcio-

boczne „.które czasem bywaią z sobą zrosłe

ścianami bocznómi „* te pospolicie "w samym

śrzodku naywiększe, a po obu stronach coraz

 

(24) Albo: łupekchlorytowy.



snnieysze , leżąc przy sobie, formnią bryłki po-
„staci okrągławych, kulistych, nórkowych, ałbe

też «podobne do piramid sześciobocznych po-

sdwóynych, ©spółney podstawie; takowe brył- -
ki z powićrzchnią czarniawą, poprzecznie na-

rzynaną, bez blasku, maią odłam blaszkowy, ©

' jednym biegu blaszekj 'czestokroć pogiętych ,
« blaskiem małym tłustym, albo też wielkim

<perłowey macicy. Jest miękki, kruchy , łatwy
„dorozbicia, gładki. i tłustawy w dotknięciu,
-po brzegach mało prześwićcaiący; ma ciężkość

gatunkową 2,823, 'rysę po skrobaniu iaśniey-
<zego koloru. Znaydnie się w żyłach skał pier-

=wiastkowych : «w $zwaycarach ( w górze S. Go-
$*arda w dupku mikowym, ma ścianach wydrą-
żeń w żyle, z kryształkami feldspatu adularia.,
%kwarcu,miki, tytanu rutyłu, i t. d. ), w Wę-

| „grzedh, Czechach ( w Zinnwałd ), w Bareyt-
|skićm„w Anglii (w Kornwalii ), i t. d. Wie-
Ju właśnościami swoićmi do miki i talku 'iest
spodobny; podług rozbioru liampadinsa składa

<w. ze 55 części krzemionki, 29,9 magnezyi.,

«8 glinki, 27 wody, 9,7 niedokwasu żelaza.

R Familia ry a pu. 7

-  Argilla hornblenda.
Hornblende. W. Amphibole. FH.

O6manka, O. ' |

||a)H. pospolita. H. vulgaris; ge-
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meine hornblende. W.La hornblen-

de commune. B.— Nazwisko temu gatunko-
wi kamienia nadał Werner z. dwóch wyrazów

niemieckich: korn róg, i blenda siarczyk zynku,
dla iego podobieństwa do wspomnianych istót.

Hornblenda pospolita ma kolor ZIELONY poro-
wy, ciemny, oliwny, kruczy, i gryszpanowy,
BRUNATNY kasztanowy, CZARNY Zzielonawy, sza-

z |, rawy, i smołowy. Znayduie się w massach, roz-
tua Kufogana, i krystallizowana: a16d w graniastosłup

65cio-boczny 'o ścianach bocznych równych, al-
bo też dwie przeciwne są mnieysze od innych,

po końcach sklinowany, i maiący płaszczyzny

klinów osadzone na ścianach bocznych mniey-

że | szych, lub zaostrzony 5ma śŚcianami leżącćmi

A T bany 73 krawędziach bocznych. 2re w graniastosłup

Ż4 Y | I f8mio-ścienny po końcach sklinowany. Ma odłam

—_ 0% blaszkowy o dwóch „biegach blaszek ukośnie
0% w  przecinaiących się z sobą, pod kątami 124%

: 50", i 559 30%,z blaskiem wielkim tłustym lub

szklistym, i zbity nierówny, czasem składa się
'.,z części oddzielnych ziarnistych,lub wielkich ©

Ń promienistych. Niekiedy ićy odłam bywa włó--

> knisty bardzo delikatny z małym połyskiem, ta-

>... ka nayczęścićy ma czarny kołor, a z postaci

swoiey do węgla bardzo iest podobna, i dla te-

go zowie się hornblendąwęglistą (Kohlen-horn-

blende), massy ićy, osadzone w kwarcu, bywaią

w Niemczech i Sybęryi znaydowane, Hornblen-

da pospolita w ogólności iest wpółitwartda, kru-

cha i łatwa do „rozbicia, nieprzezroczysta, bar-

dzo słabo po brzegach prześwićcaiąca, ma ga-

||... "tunkową ciężkość od 3,202 do 3,88; -w rysie u-

| kaznie kolor daleko iaśnieyszy, zmoczona daie

| 4, ezuć mocny zapach gliniany; w ogniu natężonym

| dosyć łatwo się topi.na szkło szarawo czarne.

>
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* Znayduie się w skałach pierwiastkowych, wcho-

dzi w skład syenitu, i trapu starego, bywa oraz

przypadkowie osadzona w gheyssie, kamieniu

wapiennym  ziarnistym, łupku glinianym , porfi-

rach , łupku mikowym, i t. d; częstokroć for-

muie wiełkie warsty razem z żełazem magnety-

cznóm. —  Kiaie wielką iłość :hornblendy po-

spolitey w sobie zawićraiące są: Czechy, Wę-

gry; Tyrol, Saxoniia, Angliia, Szwecya , Nor-

wegiia, i Syberya. — Podług rozbioru Kla=:.

protha skłąda się: ze 4g części krzemionki, 12

/ glinki, a1 wapna, 52 niedokwasa Żelaza, 0,75

wody, i małey ilości potażu. Ę

: b) Hornblenda labradorska. H., y.

_ łabradoriensis; łabradorische Horn-

„ blende. W. H. 'labradorique. B. Hy-

persthóne. H. — Jest ciemney czarniawo

/ szarey,lub zielonawey farby, lecz w pewnym

| akośnym kierunku względem światła ukaznie na

swóy powićrzchni iasny miedziano czerwony

kolor, z blaskiem metallicznym wielkim. Ma

odłam błaszkowy, o dwóch biegach. blaszek

przecinaiących się bardzo ukośnie, a drugi nie- |I

równy, twardość i inne charaktery te same co | bule”

i w pićrwszym podgatunku. Znaleziona BAJ DR

'w Ameryce północney na wyspie $. Pawła, ze fet sk

strony brzegów Labradoru, w massie znacznóy (4 jo

wielkości (a5). Podług rozbioru Klaprotha skła- 4 gf

da się:z54,25 krzemionki, 14 magnezyi, 2,25 777

(glinki, 1,5 wapna, 24,5 niedokwasu żelaza, i !

Sa wodge 3 xa... NRA
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c) H. bazaltyczna. H: basakttcaz
basaltische H. W. Basaltine. Kir:-—
Kołor ma CZARNY smołowy, szarawy, i zielo-
nawy bardzo ciemny; czasem ZIELONY porowy,
i; oliwny. Zmayduie się krystallizowana: 16d
w graniastosłup. 6ścio-boczny ©: ścianach bo=
cznych. równych ; czasem maiący dwie- przeciw-
me sobie ściany boczne węższe lub. szćrsze od:
imnych , a niekiedy trzy ściany węższe naprze-=

- mian między tyloż szćrokićmi położone; po.
końcach sklinowany, albo tez zaostrzony ma.
ścianami osadzonómi na. ścianach. bocznych na=

'.'.  . przemian.; często. dwie: iego Ściany zaostrzenia:
leżą na ścianach, a trzecia: w każdym końcu na:
krawędziach. bocznych: sobie przeciwnych, albo.
ieden. koniec kryształu bywa sklinowany, a dru-.
gi zaostrzony. 2re w graniastosłup ośmiościen-
ny po. końcach. sklinowany lub. zaostrzony 4ma.
ścianami.—— Kryształy ićy drobne i śrzedniey-
wiełkości,, na. poawićrzchni chropawe, albo. gład—.
kie i błyszczące, wrosłe w skałach warstowych
bazaltu, wakt, tufu bazaltowego, i t. d, ma-
ią odłam blaszkowy o dwóch biegach błaszek.

przecinających się bardzo ukośnie, w kierunku
podłużnym, z blaskiem wielkim. szklistym, po=
przeczny zaś zbity nierówny,albo:mały. mu».
szłowy. Jest. wpółtwarda,.nieprzezroczysta, cza=
sem po brzegach: słabo prześwićcająca„ krucha,
i nietrudna do rozbieia, odwilżowa: parąodór:

4,.//. ghu daie czuć zapach gliniany; ma ciężkość ga-
a: tunkową 5,199. Znayduie się w Czechach, Sa- .

sb rados xonii, Śląsku, i innychkraiach w bazalt obfi-
z „/„tuiących, gdzieiiey kryształy iuż to w macicy
/ , zawarte, iuż w ziemi gliniastey,z roskładu tra-
//'pu -warstowego uformowaney, są wolnie roz-

„R xzucone. Podług rozbioru Klaprotha: składa się

 

 



kornblenda bazaltyczna: ze 47 części krzemion=-

— ki, 26 glinki, 2 magnezyi,$ wapna, 15 nie-

dokwasu żelaza, i o,5 części lotnych. ;

d) Hłupkowa;H.schistosa; Horn-- ;

ARP blendschiferW.RochecornćeneH. Ma |. le

RZUCA kolorzIELoNY porowyciemny, szarawy, i czarnia- Q ,,,

9%, wy. Znayduie się w: massach, stanowiąc warsty

1a, IMipodległew łupku glinianym. Odłam ma łupkowy o: „,

(> warstach płaskich, lub krzywych, i zbity. nieró- fla a

sw wny,. z blaskiem: bardzo: słabym tłustym, ciężkość /7,1/52/a

ż gatunkową. 5,147. Massa iey. bywa prawie za-

 

R. wsze ziarnista, wpółtwarda', krucha ale-niełatwa  ,

e4„do: rozbicia, nieprzezroczysta, zmoczona. daie czuć”7

|mocny zapach gliniany. Znayduie się w. skałach

pierwiastkowych, w łupku glinianym, gneyssie,. ©

łupku mikowym, kamieniu wapiennym pierwiast-

kowym: w Czechach, Saxonii,.Szkocyi (osobli-- t

wie na: wyspie: Sky), w. Szwecyi, Norwegii , Ł

innych krajach.. Set

"83. Bazanr: (bój
> _Argilla Basaltes. Basalt W.. fito

>. Lave lithoide basaltiqne MOOR

| Basaxsm». ©. BUASUG 28

98 , „sf, z Kolo 'maw odłamie szARY:czarniawy 5 dy— AR Re 4

// / mowy, €zERwoNY szaruwy lab nieco błękitnawy;: ,,,; 2.» 2/4

91, 5e na powićrzchni żółtawo szary, i rdzawo żółty,

7 oafiry =pochodzący od roskładu cząstek iego zewnę-- de

/ 1 trznych Znayduie się w massach wielkich, kłów molo

galsta e rYL2;
3 e GEVWpzty ód 2 Ashe" hzzwmaak Radzi

RM 5 4 > ŻA *pe sze wetekoj róży

(bz) Nazwisko to pochodzi od wyrazu. Etycpskiego banał.żelazo „.ba
i znaczy: kamień. koloru żelaznego. -  
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tezawsze prawie złożone są z części oddzielnych
©. rozmaitey wielkości; i niemal foremney postaci

graniastosłupów o 4ch,4, 6, g,it. d, ścianach
„bocznych; takowe bryły są iedne przy drugich

aszczyznami bocznómi, albo też koń-  

krągławe końców iednych brył wchodzą w wy-
drążenia końcowe drugich ; czasem też czę-
"ści oddzielne maią kształty tablic , a rzad-

 

z
ę

 

/.. stey , złożone z warst współśrzodkowych, al-
bo też z. części oddzielnych kliniastych i pro-

 

'w śrzodkach kul, a tępómi rozbiegaiących się ku
ich powićrzchni. Odłam 'bazaltu iest zbity nieró-

> dzący, bez blasku; massy iego są wpółtwarde, nie-

, Ste, w dotknięciu chude; po uderzenin młotem
ć *—%dosyć głośny dźwięk wydaią, gatunkowa ich cięż-

;, kość 5 przechodzi. Bazalt dosyć: wyraźnie po-/*%ciąga ku sobie igłę magnetyczną, co pokaznie że
;o4W skład iego massywchodzi znaczna ilośćŻelaza,
|które' nawet mechanicznie w drobnych bardzo.

 

(traci. W powietrzu i wilgoci "dosyć prędko ro-
_ składa się, i zamienia w glinę pospolitą. Należy

do skał warstowych, i sam wielkie stanowi góry
Qdosobniene, ostrokregowych kształtów, które ni-
gdy pasm nieformuią; przykro pochyłe ich spa-
dzistości i podstawy zawsze prawie naićżone są
mnóstwem ogromnych słupow tego kamienia,
które działaniem wody i atmósfery w przecią=

kruche, bardzo trudnedo. rozbicia, nieprzęzroczy-

yO weząstkach bywa w nim rozrzucone 3; w ogniu na-
. tężonym łatwosię topi na szkło czarne, nieprze-,

zroczyste, które siły przyciągania magnesu nie-

cami, w ostatnićm- zdarzeniu-. wypukłości 0—

ko znayduią się massy Bazaltu góstaci kuli-

mienistych „, ostrómi końcami „schodzących się

wny, czasemw zadziorowy i muszlowy przecho-

ę t
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własnym ciężarem niżey zepclinięte zostały. Zbio- |
ry takowych niezmierney wielkości brył prawie
foremnych , stóćrczących prostopadle, i w rozma-

A. stych nachyleniach, ukazuią zdaleka podobieństwa »
-  dakby rozwalin miast, i fortec. Czasem bazalć-

ę sam tylko wierzchołek góry stanowi, iey zaśpo= „, /Ż ,.
chyłość zupełnie iuż z powierzchowney tegoka= *

i PE 6 SzoRię RK zdłótodi
82 beygienia warsty została, nieiako, obnażoną. Grunt /©* */*/
y41je:w okolicach gór bazaltowych zawsze iest glinia=
> ny, w nim widzieć się daie mnóstwo rozrzuco- 3
Pasi$i ńych kawałków pryzmatycznych bazaltu, otartych, 50 |

a. lub z powićrzchnią ziemistą. Massy tego kamie=,_
kę zawićraią w sobie częstokroć inne minera-

7 j
e / Ed
/lóodcue ©ŚCIGA pŁŁ

€ 142 dą caf)

„ iako to: leucyt, augit, zeolit, oliwin , kwarc,
ik 7 hornblendę  bazaltyczną, melanit, spat

Keo:.aziwapienny , żelazo magnetyczne, it.d. Bażalt
: znaydnie się w bardzo wielu krajach Europey=
Y kich-; now iejeć w €zechach , 'Fyrolu (w Fas-

_ sa), Bawaryi , Frankonii, Turyngii, w Morawie,. R 3
Sląsku, Ziemi Siedmiogrodzkiey , we Włoszech,. rwMżyl

" Francyi (w Auvergne), w Hiszpanii, Anglii, Szko- FZ
0 eyi (w Dumbartoni na wyspie Stałfa (c5),. wa  %77/Ć7

wyspach Sycylii, Jrlandyi,i Jslandyi;orazw Afry- „44 2
ce w Etyopii. Podług rozbioru Klaprotka składa A

_ się; ze 44,5 części krzemionki, 16,75 glinki, 2,25: zę
magnezyi, g,5wapna, 2,6 sody, 20 nielokwa-, / snu żełaza, 0,12 niedokwasu manganezu, 2 wody, .

. małey ilości węgla i kwasu solnego. Wszyscy .
prawie geołogowie Francuscy mają bazalt za pro- —
dukt wólkaniczny, Niemcy przeciwnie utrzymu-
ią że ten kamień iest osadem materyi niegdyś.

sy, ĘĄ

 

 

 

(c5) Gdzie w skale bazaltowey zneydnie się wielka grota nazwana s
grotą Fingala, stąd Że wnićy Ossyan sławny Bard Szkocki , wtkli=
wych i rozrzewnisiącychpieśniach,zawczesną śmierć Fingala sja -

/ mą swega opłskiwa. | A

hak, Ła e 4 rośce/WJoe L £ | Ka baź rz
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<ospuszczoney w płynie. Tak WWólkaniści jako i
Neptuniści rozmaite.na obronę swoich " opinii.

przytaczali dowody, i przez długi czas O to wie-

; dli z sobą uczone «spory. Mouiemanie ostatnich
stąd zdaie się bydź podobnieyszćm do prawdy:

Że 19 wwydrążeniach massy bazaltowey znaydo-

+. wano niekiedy zawartą wodę, którego zdarze-

mia żadnym sposobem naznaczyć niemożna przy-

"czyny, uważaiąc bazalt za ciało przez ogień nfor-

'mowane; 2392 rozbioru iego chemicy -otrzymuią Ba

zawsze pewną ilość wody, którey ani ławy, ai

inne produkta ognia niedaią; 59 massy bazaltu ro-

'ściągaią <się niekiedy -bezsrzednie na „pokładach

«węgli kopalaych,więc trudno iest..poiąć -dla cze-

go bazalt rostopiony w ogniu, eiąc się „po war-

_ stąch wegla ziemnege, byaaymniey ich nieuszko-

dził. "W górach bązaltowych zdarzaią się <cze-
stokroć wybuchnienia wólkaniczne , przez któ--

| „ge bazalt stopiony 'bywa na lawę. Ery 3

; "84. WAKKA. ARGILLA WaACCA. 8
żj

"WackeW. Roche cornćene noiratreAL k

BęEr=

   4/7

Crapaudine. Withering. Ho u

— Baxaa © Wiknadow było skkj;

b. kra PU Wąłe Kolor ma -zIELoNY Szarawy światły lub cię-

1 bempi MNMY, i CZARNY Szarewy; czasem jiey farba iasna
Peek Baa J; iey

Sr HR ciemaćmi piamami bywa upstrzona. Znaydnie się E

Ram JE "iw massach maiących odłam wielki muszlowy, albo

w 13 zbity nierówny, grubo ziarnisty,bez blasku. Jest

miękka , krucha, bardzo łatwa do rozbicia, nie<

przezro zysta, i miernie ciężka ; gatunkowa iey -

ciężkość podługKirwanaod 2,617 do 2,887 do-

- chodzi. W ogniu łatwićy sie topi od bazaltu,

'zmoczona pęka się w drobne kawałki, i ziemi- — -
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stey nabywa postaci.Leży.wskałach warstowych,

formuiąc warsty znacznie grube, nayczęścićy

słażące za podstawę góróm bazaltn (d5) , mićwa

także w sobie wiele innych ciał kopalnych, óso-

bliwie: kryształów hornblendy bazałtyczney, miki,

i Żelaza magnetycznego. Massa iey w wydrąże-

niach swoich zawićraiąca okrągławe kawałki li-

tomargi ziemistey, ziemi zieloney, zeolitu , spa- —.

tu wapiennego , it.d, stanowi skałę pod nazwi-

skiem migdałowca znaną, o którey mowa będzie

w geognozyi. Znayduie się: w Saxonii (w Ehren-

friedersdorf, Wiesenthal -niedaleko Anneberg ,

w Marienberg, Fichtelberg, Scheibenberg), w Cze-

chach (w Joachimsthal), na wyspie Jslandyi, it.d.

Podług rozbioru P. Withering składa się: z 65

części krzemionki, a4 glinki, 7 wapna, i 26

'miedokwasu żelaza.

85. KAMIEN BRŹZMIĄCY.  Phonolithus Klingstein MA 1440 CEE

La pierre sonnante B. atak Łede

Feldspate compacte sonore B=

3syqguoń kaumeHB, S.

(_ Stąd tak nazwany, iż po uderzeniu wyda-zy

: ie głośny dźwiękpodobny metalliczaemu; kolor

ma ,szaRY brunatny, żółtawy , i zielonawy

"w oliwkowy wpadaiący,..albo wątrobowo bru-

natny. Znayduie się wmassach stanowiąc war-

(ds) Wielkie iest do prawdy podobieństwo że ta skała w dawnych
wiekach tak wielką musiała zaymować przestrzek na ziemi, iak i

bazalt, ale iey massy, bardzo łatwo ulegaiąc zepsuciu, zupełnie zo-
stały zniszczone, izamieniły się po wielu mieyscach wziemię bar
dzo urodzayną, .

- £axyroaź =
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sty, które nayczęściey mićwaią w sobie rozrzuco=

me kryształy feldspatu, i formuią gatunek skały F e

warstowey zwany porfirem łupkowym ( pożahue 7

schiefer). "Ten kamień uważany w wielkich mas- skiać,2

sach maodłam łupkowy , w małych zaś nierów /

wny zbity,i zadziorowy, bez blasku, albo też sła-

bo połyskuiący , ciężkość gatunkową podług Kla-

protha 2,575; po brzegach prześwićca, iest wpół-

twardy, kruchy i nietrudny do rozbicia, po ude- ©

rzeniu młotem głośny dźwięk wydaie (e5). Nie-

kiedy massy iego bywaią złożone z wielkich sztuk

oddzielnych, maiących kształt graniastosłupów,

tablic, lub skorup, albo też z drobnych cząstek / j.

ziarnistych; oprócz feldspatu kamień brzmiący ,/'/ j

 zawićra. także w sobie dosyć często kryształy

/ hornblendy bazaltyczney , zeolit , i błyszczak że-

'lazny. Znaydnie się w Czechach (w Toeplitz),  . /
w Saxonii,i innych kraiach europeyskich,i w Ame- /'*%*

ryce. Podług rozbioru Klaprotha składa się, >

z 57,25 części krzemionki, 23,5 glinki, 2,75 wapna, ** m:*

8,1 sody, 5 wody, 3,25 niedokwasu żelaza,0,25 nie-
dokwasu manganezu.

36. GLINA ŻELEZISTA:

- Eisenthon V.

Kolor ma czERwoNy krwisty , brunatnawy,
w wątrobawy przechodzący, i ciemno zielonawy.

Znayduie się w massach czasem znacznie wielkich,
i w kawałkach otartych , i zokrąglonych. Ma od-

łam zbity nierówny, bez blasku , ciężkość mierną,

„jest wpółtwarda , i nieprzezroczysta. Leży w ska-

łach warstowych, z wakką i bazałtem; zawićra

 

(e5) Mówią że wwielu kopalniach Amerykańskich tablice z niego do
dzwonieniasą używane. afsF
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ow sobie kryształy prehnitu, spatu wapiennego,
zeolitu,feldspatu, okrągławe kawałki litomar-
gi,i ziemi zieloney, stanowiąc skałęmigdałow-

„ca Qyczyzną iey są: w Niemczech hrabstwo
Glatz „i Saxoniia, oraz WYSPY Jslandya ,R
wiele ianych krajów.

87. MaMa Axoiańk LAVA.W

LaveB. Lave Razcose H. AaBa S.

©" Werner lewe: dzieli na trzy podgatunki , "A
tylu różnych kształtów w iakich się ićy massy
znayduią, to iest: na ławę pienistą. (schaum= Je 5 da,

4 „artige lawa) którey massa dziurkowata iest do /
Ua) /piany podobna; lawę żużlowatą (sehlacken=/tl nadż
34, .artige lawa), z kształtu podobną do żażli; i na RE

p> , ławę szklistą (głlasartige l.), która w swćy |
że pali 'śmassie zbitey,wpółprzezroczystey, lub mocno 4, »,,,..
AGB „.prześwićcaiącey do szkła bywa podobna;; oprócz M

„a.4 różnicy w postaci zewnętrzney, inne własności i /«+./Aa IW
m*Foęechy są wszystkim trzem ićy podgatunkóm ,-
Inralx. date Kolory lawyrozmaite bywalą: SZARY

ŻY. tOoyegrna

  

  
„ Żelazny,i brunatnawy;BRUNATNY wą- —
a żółtawy,zielonawy, a czasemBIAŁY...

tną |MZR sięw massach maiących odłam zbity
m GA wny s niekiedy muszlowy. (f5), z -blaskiem
L Byt czklistym rozmaitego natężenia; iest wpółtwar-
AŁo daj gkracha i łatwa do rozbicia, lekka lub

aa W ŚRŻERE ciężka, czasem nawet gatunkowa iey
„ciężkość. do 4się zbliża; w ogniu łatwo się
topi naszkło czarne zbite w „swćy massie; w po-
_.wietrzu z czasem.roskłada, się i nabywa ziemi-

alpostaci.ZAWsię w oka 86: wól-

- £f5) Osobliwie w lawie lity :

Eea



kanicznych , i wkraiach pożarów ziemnych, ia—

ko to: przy Wezuwiuszu, Etnię, Hekli, w Cze-

|chach (w wielu mieyscach), na wyspach Liparyy-

skich (przy Volcano i Strongoli); w Ameryce,

"itd. Ława tworzy się z bazaltu, wakki, i in= (,

/ nych skał (mianowicie trapu warstowego), które ©

| topią się w ognin wólkanicznym.. Częstokroć za- '*' ***

wićra w. sobie kryształy lub. massy niewielkie in-

nych kamieni bynaymniey niezmienionych, któ-

re mocy ognia oprzeć się zdołały , iakiemi są np: +” »

leucyt, augit, mika , hornbłenda bazaltyczna, 3

it.d. Bywa także na powićrzchni lub wwydrą-

Żeniach iey massy osadzona siarka wólkaniczna ,

sól ammoniacka, i inne istoty mogące się snbli-

mować w wólkanach. Bergman: otrzymał z ro

zbioru lawy: 4g krzemionki, 55 glinki, 4 wa

pna, i 12 żelaza., A
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Familia Litomargi. Nanuvyiyo Hot
4
/

388. ZIEMIA ZIELONA. Ę

Argilla veronensis.

Griin-erde W. Terre verte B.

Talc chlłorite zographiqueH.. "aC44 do ke

3enenaa 3EMAn a. 8. >

Kolor ma ziEnONY seledynowy, w błęki-

tnawy wpadaiący, gryszpanowy, lub czarniawy. ** 7

- Zmaydnie się w massach niewielkich, i kawałkach ,

kątowatych; ma odłam zbity nierówny do mu- ajęż

_ _ szlowego się zbliżaiący, i ziemisty, bez blasku .-* 2bóky

L olo jęxy Jest nieprzezroczysta, miękka, w dotknięciu gład= (va /Ktu/
ź
jUs ś% karzki i tłustawa, z postaci do chlorytu podobna ;

ef (, ma ciężkość gatunkową: 2,598; w ogniu czernie-

> 7 je ale sama się nietopi. Łeży w górach war-

stowych: we Włoszech (koło WWerrony w Monte-  



+

3

3 AŚ k £ > =

>PoE ułrwą laj pda +

r Kay) pa Lywayć,por

ta. Waldo),wCzechach (osadzonawskale migdałowca), ,

„w Saxonii (w Altenberg), we Francyi, na wy-*
'spach Jslandyi i Ferroe,w Indyach wschodnich, /2,44 jać

' farbowane , częstokroć nawet ziemia zielona łą-

A ł foo oasE a ż>-7

natu WOg OG WRAGaza, Lę pko

- wkrapiana,iw kawałkach okrągławych w mi-

sku; iest lekka, bardzo: krucha i łatwa do roz--
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it.d. Heliotrop i Jaspis zielony są od niey za-

A-opo

rozbioru Klaprotha składa się: z 53 części krze- /),.,,,.;3

mionki,6wody, 10 potażu , 2 magnezyj, i 28: „af;

niedokwasu: żelaza. Używa się na farbę w. malar-

stwie.. len ut: 4 protle de TY ueżłe/ 4 dŁ rP>424 bę TAT!

czy się z massą ostatniego kamienia. Podług Kto

a

AŃrgilla Lithomarga. SteinmarkW

"La moelle de pierreB, pn

Kanue MHOŃ MO>3TPb,. ).

" a)Litomarga ziemista. L. fria-

bilis vel pulverulenta; zerreibli-/*©

ches St: W. Lith:friable B. Kolor ma

siaŁu śnieżny , żółtawy , szarawy,  CZer=

wonawy. Znayduie: się w  massach małych ,.

gdałowcu osadzona; ma. odłam ziemisty, bez bla-.

bicia, tłusta w dotknięciu, dosyć mocno:lgnie:

do iezyka, przez tarcie: i gładzenie ciałem. twar-
dćm nabywa znacznego blasku, przejęta wilgo-
cią daie czuć mocnyzapach. gliniany. Znayduie „,/, 10

się w skałach pierwiastkowych,w kopalniach cy- KELDRĘ

ny, między kryształami tego kruszcu,i topa wuśwku.

żów: w Saxonii, Czechach, Anglif, i innych, ,,,,.,

krajach, razem z podgatunkiem następuiącym; „ .. e

oraz w skałach warstowych migdałowca. Po- teg pł;

dług rozbioru Klaprotha składa się: z 52 cz ści

krzemionki, 26,5 glinki, 17 wody, 22 il

kwasu żelaza , 1,5 soli kuchenney. m

  

Taf o

i
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mi BA ię)

».) Litomarga stwardniała. Lith:
-indarata; verhirtetes ST.MOCBJITNI
"endurcie. B.—Rozmaite mićwa kolory poie--

dyncze lub złożone,zktórych pospolitsze są: BIA-

| z% Śnieżny, żółtawy , szarawy, lub czerwonawy;

"'szARY perłowy, czarniawy, ibłękitnawy; BŁĘKI-

_mNy fioletowy i łewandowy; CzERwONY cieli-

|) sty, ceglasty, różowy, krwisty, brunatnawy;

| BRUNATNY wątrobowy; żóŁry izabellowy. KRo-

'lory te często bywaią zmięszane z sobą,i ukazuią

się w postaci żyłek,pasów, kropek, plam, i t. dz:

litomarga biała, maiąca w sobie gęste Żyłki i

plamki czerwone, podobna iest z weyrzeniado

' mózgu w różnych kierunkach błonkami i plć-

wkami poprzedzielanego., i stąd żapewne tenga-

' tunek minerału mózgiem kamiennym nazwano.
Znayduie się w massach niewielkich,  maiących

| odłam muszlowy, z małym blaskiem tłustawym,
ale białailewandowa zupełnie blasku bywa po-

zbawiona , i nayczęścićy ma odłam zbity mrieró-

wny, lub prawie ziemisty. Litomarga stwar-
dniała iest nieprzezroczysta, miękka, krucha i

łatwa do rozbicia, w dotknięciu tłusta (oprócz

łewandowey),w potarciu twardćm ciałem wię-

kszego nabywa blasku, łgnie dosyć mocno do ię-
, zyka, w ogniu natężonym nietopi się. bez do-
datku ciał innych; ma ciężkość gatunkową: 2,209.
Leży w skałach pierwiastkowych, i warstowych:

w Czechach (w Luschitz), w Saxonii (w Ehren-

friedersdorf, Geyer, Altenberg, i Planitz przy

Zwickau, w tóm ostatnićm mieyscu warsta iey

lewandowo błękitnego koloru, która się rościąga

* na pokładach wegli kopalnych, ma nazwiska:

wundererde i terra miraculosa Saxonum; znaydnie

«się także litomarga w Harcu, Francyi, Anglii,

i w Syberyi (w Kolywanie osobliwiew Sa-
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łairsk). Podług rozbiora: Gerharda składa sie:
'm 22 części glinki, 63 krzemionki, i 8 niedo-:.
kwasu żelazai manganezu..

go MYDŁO GÓRNE.

Argilla saponiformis. Bergseife. W

Le Savon de montagne Z:

FTopuoe MBino. O.

Kolór ma czARNY śŚniadawy, cokolwiek >*
brunatnawy. Zimayduie się w massach niewieł-
kich, i kawałkach kątowatych, maiących od--
łam muszlowy, bez. blaskn, którego iednak na-
bywa będąc gładzone ciałem twardóm: Fa isto= POZA Mru
ta kopalna iest miękka, gładka i tłusta w do-
tknięciu, nieprzezroczysta , do ięzyka . mocno
przylegająca, farbuie i pisze na papićrze, w wo-
dzie rospuszcza się i cokolwiek pieni nakształt
«mydła, ma ciężkość gatunkową 2,209. — Leży
w. skałach:warstowych,dotąd we dwóch tylko
mieyscach kraiów”niegdyś Polskich była znale--
ziona: w Wwoiewództwie Krakowskićm (w Olku-
szu),i na Podolu (woaz” Uszyckim przy
wsi Jackowcach |. :Mać nar,

akUmmna. Umbe. FH. a77TOt7nę
(arie d”Ombre. ABrong: R

- Argille. ocrenuse brune gra-

 fique. H. yu6pa.S.

Kolór- ma żóŁTY izabellowy BRUNATNY
zielonawy, i czarniawy. Znayduie się w małych
masszch, z odłamem zbitym równym, który się
czasem do muszlowego i BIEGA. zbliża ; iest

Z
st x *
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miękka, krucha, blaskiem ani przezroczystością

nieobdarzona , dosyć lekka, w potarciu naby=

wwa słabego blasku, do ięzyka wyraźnie przyle-

ga, w ogniu bierze na siebie kolor brunatny,.

który w mocniey natężonym w czarny się za-

mienia, massa iey wtedy twardnieie , staie się

ż zE ziarnistą, i błyszczącą nakształt surowcu żela-

YdR ym n/jsuLztego; w gwałtownym ogniu topi się na szkło

Ś brunatne: Znayduie się we Włoszech ( w xie-

|| ad "stwie Spoletto inaczey Umbria zwanóćm (g5),

* (04, ,/)przy mieście Nócera ), i na wyspie Cypr, nie-
m 4

  

   
pdoH krzemionki, 5 glinki, i.14 wody. Karsten dla

(wielkiey ilości nmiedokwasu Żelaza iaką ma

w sobie umbra, pornieścił ią w swym układzie

w klassie metallów , pomiędzy rudami żŻelaznć-

mi. ać
pokaż i RAŁNYAOLI | _

A > ga. GLINKA ŻÓŁTA.

j gą, - , Argilla flava. Gelb-erde. W.

pat x sado rewy weqł "Terre jaune. Bo”

u 'Argille graphique jdune. H.

Reamaa 3emuax, S.

(Jest koloru rdzawo iasno ŻÓŁTEGO,lub cy-

* trynowego , który niekiedy w pomarańczowy

przechodzi. Znaydnie się w massach znaczney

 

(g5) łstąd dane iey nazwisko gatunkowe.

21atu

ź ZADAJ 1 5 fora u2f

* zwiądóno w” iakith skałach.—— Używa się na/ "74

mezo - *farbę brunatną w malarstwie, robią Zz niey i1TYŁUE

> Jye emalią tegoż koloru na porcellanie. Podług roz-; h (Aa

o0._/,.  bioru Klaprotha składa się: ze 48 części niedo- ;

(00040 kwasu żelaza, 20 niedokwasu manganezu, 13

mo
on

wo
śc
i

S
t
r
o
f
y
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" wielkości. bieżących odłam ziemisty i łupkowy,
aczasem niedoskonały wielki mnsżlowy, bez

i łatwy do rozbicia, nieprzezroczysty, w do-
tknięcia gładki, tłustawy,- farbuiący, 4 piszący, 77 pu 20447

. de ięzyka słabo przylega; ciężkość gatunkową”

nym na 256stopni pyrometru Wedgwooda Kir<
wan stopił ią na massę dziirkowatą,z kształtu

ż podobną do porcellany. Znayduie się w ska-
* łach warstowych, stanowiąc małe warsty w po-

kładach piaskowca, i trapu: w Lnużacyi wyższey -.
(w Wóhrau ), i około Krakowa. Podług roz- (|
bioru P. Sage składa-się: z 50, części glinki,
40 miedokwasu żelaza, i 10 wody.. Służy, do
farbowania paliawym kolorem zamszy i innych
rzeczy. Nazwy u teło małowóu ; Ż. R Y

Rodzay piąty, Magnezyi.

Kańskih w tymrodzaiu pomieszczone : >
są bardżo tłaste w dotknięciu ; 2% mayczęścićy,
maią koloriasno łub ciemno ziełony; 3 wszyst-
kie, prawie łeżą w skałach pierwiastkowych.

p

Familia kamieni mydlastych (smectis). ,

k 93."WzacEkWMAGNEZYU
Reine Talk-erde. W. Mągnósie na-

O Ga - tie B. adedcyky Brongz. ,
ELCUGEE 4 dyFt Zdruj.

ZFiea PR n SE”oddkryty przez An-
t241 Wru .glika nazwiskiem żaka ma kolor szarawo

M żółtawo BIAŁY. Znayduie się w massach nie-
wielkich, z odłamem zbitym nierównym, który
czasem wmuszlowy niedoskonały, i' ziemisty

z

blasku. "Ten gatunek gliny iest miękki, kruchy,/kan MX pa

mpodług Karstena 2,193. W ogniu nstężd*/urgh ol. do

Ctgrw rui

f)

LECpłarbwae.

Rz fire,M4,

temu ehe
rea-użńMA

tł 71 prad Y

k4e AK rzad h

A he śdo
KmŁęń £7Ł7.
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chodzi: Jestwpółtwardy ,5 kruchy, E- dosyć
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W 099łatwy do rozbicia, nieprzezroczysty, bez bla- -*
A, „wy z Sku, mocno Jgnie. do ięzyka, mićwa częstokroć Gw

OZ w swćy massie czarne dendrytyczne plamy, i *
au ŚUask,„ciężkość gatunkową 2,881. — Leży w skałach ) »-
prżyBas„ERP ZE CH serpentynu , razem z pianą

rską,w Morawie ( w.Rubszyc ). Podług roz-
JĄ dzve ubioru Klaprotha składa się: ze 48 części ma-
da ate ET> 49 kwasu węglowego , 135 wody. stĄ

94 BOL. ROLU s. (h5). keeya yZące! (e

„Bol w. Argille ochreuse. H. a

R- Neji ugi + bwa Byś * Pe M h 8
O

' Kolor ma pospolicie: żóŁry żżabeltodiyj |
hę ytenowi: i ciemny w brunatny przechodzą-B lh js

04 cy. Znayduie się w małych massach, które są /
| day. 15!

gęsto poprzecinane małómi szęzelinkami., maią-/
Ę oem na powićrzchni swych ścian czarne plam-* » Ye:ah

7?A postaci dendrytyczne. Odłam iego iest,.
G4tGiiżelowy doskonały, bez blasku, albo ze sła- AA

(„bym tylko połyskiem który powiększa się przez x;gr Ł
ranie minerału twardćm iakićm ciałem.— »/ :
eń ten iest miękki, kruchy, i bardzo ła- ©4wh
do rozbicia, tłusty w dotknięciu, do- ię- /

daja.wyraźnie przylega, zjękkoaę „gatunkową
=

ma 2,996. Wogniu czernieie, i topi się na wsiek *
Żużel zielonawo szary; polanywodą łub w nićy May:
zanurzony”YEREi szum wydaie, okrywa się bul-,

 

 

pąól-a/ kami powietrznómi, a potćm pęka na drobne "MpZAZU
ma kawałki, lecz niezarabia się w ciasto. rhaz= > że

Wa MÓW Ł. |aK budy LA BÓG few dugiwrt.|. 4
- Ż-* pał KŻ ż3 >

o <h5) Albo: Talcum medicinełe, | ź ę : :

* sj 5ABE« hofsniuwwno MAmYvEECLGW Gb (PŁUCO
ĄIb j im e : ; 4

1 Fora 71 | chAA A. | PAM GLĄ GPWYE| | ka a. GU S.7%
> 4 R ; 5"

> owe, „61 Uma» qfuuk= lmfa brw
z 7 Ę w 4. Ę Eo| g 4 ł ko
h :  



7 ke7YM dam iu ka |hsę 71

ie się: na Archipelagu(na wyspie Lemnos (i5)), ,
w Azyi mnieyszey w Natolii ( w okolicach 4 ay)
Smyrny), w Egipcie ( niedaleko Alexandryi ),
we Włoszech w xięstwie Toskańskićm (przy 24/%< /10%
mieście Sienne (Soena)), w Saxonii ( przy Schei- |

- benberg, małómi cząstkami rozrzucony w wa-
ce), w Śląsku ( w Liegnitz i Strigau>), ŁU
Podług, rozbioru Bergmana składa się: ze 47
części krzemionki, 19 glinki, 7,5 wody, 6,2 ma-

RAR + nx: 5,4 AR 5,4 sr 4 ttr żelaza,
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IE. 195. Prana MORSKA. OSGuł (3:

ar KOGA „Palcum spuma maris, Lin'Gm:, "
Kiaaz +- MGze:

[eerschaum. TY. W eame de f 7 AZ  

 

neś wyo)mer. B. i H. KReffekili. Ki;

go © P c« aa m buxa s. Mięy robre/ Rę

RAW ANĄ śnieżno BIAŁEGO, W żółta” /
8ż.3 wy lub czerwonawy -wpadaiącego, znayduie wię *£, Muóo

-, w massach niewielkich, z odłamem nierównym /. „ ,
GHaFG do ziemistego lub muszłowego zbliżającym się, . |
j 6 bezblasku, i przezroczystości. W dotknięciu...A Ad,
dk AiGest gładki, i tłustawy, tak lekki że prawie
APRnę pływapo wodzie, czasem zaś iego ciężkość ga- *-—

2 2tunkowa 1,6 wynosi; uderzany ciałem twar-.
SEZ jemm wydaiedźwięk słaby, ugina się , i cokoł-
Aga.RAH wiek płaszczy , woz s. czuć nieprzyie-,
Rafi 323 db a Z izejftetn "7 Źut4» sg wf „b(A GŁ zALŁe

węka »

Gs) Stędnazywanogo : Terra lemnia: w starożytności poczytywa-
ny był za bardzooe lekarstwo przeciwko rozmaitym cho- z

| róbom. Kapłani teyw. zbierali-go, obmywali z piaska,. na-
dawali iego massomBako kształty okrągławe, i wyciskali na
nich Si z3 mic kozy, albo herb ST—

. lub rządcy wyspy, i stąd pochodzą iego nazwiska: Terra
Ala, Spbragis , Spbragid , IEW R „    
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mny zapach sobie właściwy, a wysychaiąc pęka
się, i dostaie głębokich i gęstych rospadlin;, ć
bardzo iest miękki, i dosyć łatwy do rozbicia, | «"uł2
wtąRsi nabywa niewielkiego blasku ; gładząc

d aj:ną  Tęką powićrzchnią iego massy daie się w nićy /,
Mtyszóć: lekki paętegja W ogniu natężonym sam

At KT »lóSden - się nietopij w kwasach rospuszcza sie (* 410)©
p  spokoynie, ale w niewielkieyilości. — Leży w ywo

wskałach pierwiastkowych, w mieyscach niz- 7
kich : w Azyi mnieyszey w Natolii ( w Kill- 5 >
schik o milę od miasta Konie, gdzie formuie /14 (e
dosyć grubą żyłę w kąmieniu wapiennym, i o. -
przy wsi Eskisseyer, o trzy godziny drogi od ? 4
miasta Goutaia, z kwarcem i miką); w Euro- Gm
pie: w Hiszpanii ('w Vallecas przy. Madrycie, ; że40
w skale serpentynowey ), w Morawie, ( przy z;
Rubszyc, z„węglanem magnezyi ; we Włoszech 4

| (przy mieście Sienue w Casteldelpiano (k5)); ///.
o ULAMAp wyspie Negrepont, i w innych kraiach.—
(xof la uioę rozbioru Klaprotha składa się: ze 41,5

  

         
A

=

+

Ją ścikrzemionki, 18,25 magnezyi, 0,5 wapna,
A " 59wody i kwasu węglowego. — Turcy robią
) »* łą:w z nićy lulki, które pod nazwiskiemlulek pian-
2 JEsą WO „znane.— | ZANE:
efABE" | Vf sa, a ŁA £ py | ama zu DUR

tylna, a. żę atax( RŁDAAASA dzeAMH Ąr>oqażrNA i

214poluRZ
=

4k5) W tem mieyscu massa ióyme waaóę postać; Fabroni ro-
bił z mióy cegły tak lekkie że po- wodzie pływały,użycie ich

? = bardzoby mogło bydź korzystne- do murowania na skrętach;
,„składa się ona: z "55 części. krzemionki,z5 magnezyi,” 12 glin=
(ti, 5 wapna, i 0,1 niedokwasnżelaza.——- Podobńe cegły i sta-   
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„/ 74b% PR s E E . siłę» | g6. ZIEMIA SUKNOWALSKA.  /i% /)
+ Argilla smectis, vy. Va lcum ful--/u i

BR rowny. rOTyn np m.IfWatkerde: W Grysż ie KK 2a
Terre śefoulon. B. śkżs Sc Z)

Argilłe: smectique. H. ;

CyknoBaabiaa 3eMa5, CS. +)on
» ; sobą +

Kolor ićy pospolity iest: SZARY zielona-4
"wy śŚwiatły Jub ciemny, BrAaŁY zielonawy, żół- / DŻ.

tawy, lub szarawy; bywa niekiedy. ziEenony *”
oliwny, gryszpanowy; poreęwy,żółtawy, rzadko” /.
czyżowy, i cielisto czerwony. — Zmaydnie się paw

,'w massach z. odłamem. niedoskonale muszlo- *
) (wym, nierównym, i ziemistym, bez: blasku; iest 3

nieprzezroczysta, miękka, krucha,i łatwa do ” "1
rozbicia; leżąc na wolnćm powietrzu: powoli.

Toe R? pęka się, kruszy, i, z czasem. mączastey naby- 3
- wa postaci; przez. potarcie słabego. nabićra bla= -.__. '

sku; ma ciężkość gatunkową 1,723; w. ogniu
,  natężonym topi się na żużel gębczasty bruna-_ ,
' tnego kolorn. <-„Plamy tłuste z: suknawycią-10 2

ganakształt. mydła , i włosóm sukiennym tłu- ESR |
 StoŚć naturalną odbićra. bez ich: uszkodzenia DSG

-. przetodoprania-i walenia: sukien w. Anglix,  /(7a wiellię używa Siękórzyścią(;©wywoz ićyza 7/4
/.,l,|, granicępod surowćmi karami jest w tym kra-'5 a:-
4, , in zakazany. Leży w skałach warstowych,. mię Po,
"Ula rdzy warstami piaskowca: w Anglii € w: kilku: = sa
© rel.) mieyscach$) | w Szkocyi, i na wyspie Sky, która +1 Dea44

Śó

    
  

c» do nićy należy; oraz w naszym kraiu na Wo- ,
o uGałyniu ( w górach Krzemienieckich ). — Podług:
|... rozbioru Klaprotha skłąda sie:2 53 części krze-/.< /.oz olvgusttd I A en: e ś+zev7P mionki, „LO glinki 5 24 wody, 1,25 magnezyi, a

*.... 0,5 wapna, 9,75 niedokwasu żelaza, i bardzo
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małey: ałości soli skuchenneg -h potażu. <a ae

mia suknowalska znayduiąca się w Rosswein
_ i innych mieyscach w Saxonii, iest uformowa--
ma z feldspatu zbitego , który nległ zepsuciu
(58. e.); używa się także „do walenia sukien,
lecz nigdy we własnościach swoich niebywa
ak aa 5 Poprawna:

PR ADO,
ŻĘ

7. STrEarrrm 777 2

Talcum Steatites. Speckstein. W.

(Talc Steatite. HiB.

 dRuposnsu, NAMmyuHAKe. 8.

fd„Naypospolitszy iegó kolor iest BIAŁY ż6ł-
wy, zielonawy , czerwonawy ,-"lub szarawy;

inne rzadko zdarzaiące się są: SZARY, ZIELONY
oliwny, gryszpanowy, czyżowy, porowy;i iasBy
iabłkowy, żóŁrY rdzawy, i izabellowy;steatyt
biały częstokroć, mićwa w sobie. czarne den- -
drytyczne plamy. Znayduie się w massach, a
czasem i krystallizowany: 19 w (graniastosłup
 sżeścioboczny,. po końcach zaostrzony piramida-
„mio tylużścianach, które leżą na płaszczy -

: znach bocznych (iak w kryształach kwarcu).
22w graniastosłup 4ro-ścienny ukośny (iak.
w spacie wapiennym). 39 w piramidę  Gścio-bo-
czną podwóyną (także krystallizacya wapienne- .
go spatu). Powićrzchnia kryształów iest gładka
i błyszcząca , kształty ichsą bardzo doskonałe,
foremne, i.łatwe do oznaczenia,z tóm wszyst-
kićm jednak wise bydź się zie (15); są

  
- 5) Trudno iest albowiem przypaścić, aby ać istoty maiącey

Łok.prawie „ane układały się dobrowolnie w* - tak 
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one pospolicie wrosłe w massę samegoż steaty<
tu. Odłam tak massy iako też i iego kryszta-
łów iest zbity nierówny grubo ziarnisty, bez
blasku, lecz po tarciu lub skrobaniu ukaznie

| się w nim blask tłusty dosyć wielki, ciężkość
gatunkowa 2,608. —"Steatyt w ogniu naymo-
cnićy, natężonym nietopi, się bez dodatku -ciał
innych ; tak iest miękki iż się paznokciem
skrobać daie , Krnchy, łatwy do rozbicia , bar-

(dzo tłustyw dotknięciu, i nieprzezroczysty ,
po brzegach tylko słabo prześwićca. — DŁeży:
w skałach pierwiastkowych, stanowiąc warsty
w. serpentynie; częstokroć bywa pomieszany
z kwarcem, miką , azbestem, litomargą „i krusz-
cem cyny; znayduie się: w xięstwie Bareyt-
skićm (w Thierseim, Wunsiedel, i t. d. ), we.
JFrancyi ( w Delfinacie ), w Norwegii, Anglii
(w Kornwalii niedaleko przylądku Lizard. (m5) ),

  
  

 

w Szkocyi ( na wyspie Sky ); w Afryce, iAme-
ryce w wielu kraiach.— Podług rozbioru Kla-
protha Bareytski składa się: z 5g,5 części krze-
 mionki, 350,5 magnezyi, 5,5- wody, 2,5 niedo-
kwasu Żelaza. Angielski z Kornwalii zawićra

_ w sobie, podług tegoż: 48 krzemionki, 20,5 ma-
_. gnezyi, 14,g glinki, 15,5 wody,i a niedokwa-
,5a Żelaza. — Steatytużywa się czasemw fa-

brykach w.  snkien, zamiast ziemi sukno-
4

   

  

 

,_ doskonałe, i żebyich powićrzchnia miała blask tak znaczny z na»
. tury, gdy wewnętrzna massa hynaymniey go nićma. ś
(m5, Ten ma kolory: czerwony z szarym i żółtym plamami uło-

/. żone, odłam zbity nierówny, w niedoskonały mnszlowy i za-
. dziorowy przechodzący, po brzegachmocnoprześwićca, i z. wey-

rzenia dó obrazkowca lest podobny, takową odmianę stestyłu
( miektórzy mineralogowie poczytuią za osobny gatunek, i oznacza.
| ięmazwiskami: Soponolitbe, Seifenstam, Smeci:, Soep-róch. i t. d.
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walskiey „i na białe,ołówki. przedaią go.pod
nazwiskiem kredy Briansonskiey , lub Hiszpań-
skiey; Angielski zaś wchodzi w skład.massy
2którey Fobią porcelanę (ać)...

4+

8 Pda "Ek WoD

Agalmatholithus. Kl:: Bildstein. w

Pierre A sculpture.B. 4

Talc. zlaskiabę H. 3

Pagodite. Wapióre. Korćite. Lam:

|Qópasnoń KAMEHR, 0.

 

Eaiż iego naypospolitsze bywaią: ZIE-
LONY oliwny, i szparagowy, SZARY żółtawy, i

+ > zielonawy, BIAŁY Cczerwonawy, i CZEWONY Cie-
00 listy, łub krwisty; te farby wmassie.iego nay-

sę > częścićy są iedne z drugićmi zmięszane, i fot-
sę muią Żyłki, lub płamiste postaci. Znaydnie się

_ w” massach maiących odłam zbity nierówny, za-
dziorowy, i do łupkowegosię zbliżaiący, bez.-
blasku; po brzegach słabolub mocno prześwieca,

_ bywa nawet czasemi wpółprzezroczysty, w dot-
knięcin tłusty, w potarciu lub skrobaniu zna-

'cznegonabićra blasku; po uderzeniu cokolwiek

 

Ę =

> izyW Ameryce narody dzikie zwane Otomagi, Som AE
, brzegami rzeki Orenocus, i w Afryce murzyni na wyspach 1d0-

„ los przy uyściu Senegal, podług świadectwa Humbolda, Billar-
- drere, Gotbery, i innych wiary godnych podróżopisarzy, steatyt

zmięszany z ryżem, a w czasie głodu czystą nawet iego msssę,
corocznie przez kiłka miesięcy na pokarm używaią. Vauquefin

+ z Tożbioru steatytu maiąc ,zielonawy kolor, I ziemistą postać,
( którego znaczną ilośćzjadają mieszkańcynowey| Kaledonii, o-

ta trzymał: 7 części magnezyi, 6 krzemionki, i 17 niedokwasu
> (żelaza, lecz żadney istotyodżywcey w nim nieodzrył.
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się ngina. Jest miękki, niezbytkruchy, do stea-
tytu podobny, różni się iednak od niegó więk-
szą twardością, i mocnieyszćm spoieniem; cięż-
kość „gatunkową ma „podług Klaprotha 2,815.
-Znayduie się w Chinach i Japonii, zapewne
»w skałach pierwiastkowych, skąd .go Hollendrzy
i Anglicy wywożą .pod postacią niezgrabnie

mych osóbek Chińskich, talizmanów, i
tym podobnych rzeczy (e5).— Podług rozbioru
Klaprotha składa się: z 56 części krzemionki,
29 glinki, 5 wody, 7 pótażu, 2wapna, i a
niedokwasu żelaza — W  Saxonii w Ochsen-
Kopf niedaleko Schwarzenberg kamień ten co-

- kolwiek twardszy, do nefrytu i talku stwardnia-
łego podobny, w wilgoci -wyziewaiący mocny
zapach gliniany, ma w sobie -cząstki szmyrgla

ak ami niewielkie miki rozrzucone.

Familia Tatku.

1 dk Nszrxrr

Tałeum Nephrites. Nephrit.W.

-. Jade nóphrótique. H.

|Siem,»una zodewzoń 'RAMCHG, S.

„razuaa eamiPa |
'wnićy że ten kamień był nayskutecznieyszóm

' lekarstwem na ból nórek, kolki, i kamień ©
_nórkowy ; osoby -zaś wymienionym słabościóm e

  

  

 a. , — mó

7deptakae ay nd Bym
t4
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podlegaiące: przez samo tylko noszenie go przy
sobie miały bydź uzdrawiane.
a)N.pospolity. N. vulgaris; ge-

meiner N.W. N.commun. 8.-— Kolor
ma ZIELONY oliwkowy, porowy, oliwny,-bia=

ławy, błękitnawy,i BIAŁY nieco żółtawy, zielo=
, mawy lub. szarawy. Źnayduie się w massach

niewielkich, i kawałkach okrągławych, których
* odłam iest zbity nierówny, zadziorowy , a nie-

kiedy włóknisty, bez blasku;. ciężkość gatunko=
wa 5,041, twardość imoc społenia cząstek
wielka, przeto nefryt ze stali przez nuderzanie-
jskry. wyprowadza. Kamień ten iest bardzo tru=
dny do rozbicia, wpółprzezroczysty, w dotknię=
ciu tłusty i zimny , po wyszlifowaniu nabywa

/zmacznego blasku, który czasem i na powićrz-
chni iego mass okrągławych maturalnie widzićć
się daie. W ogniu natóżonym topi się na
szkło wpółprzezroczyste. Znayduie się w skałach.
pierwiastkowych, i napływowych: w Chinach,.
Japonii, Indyach, i innych- kraiachAzyatyckich;
w- Europie: w górach Alpeyskich, we Wło-
szech,iSzwaycaradh ; tudzież w *Ameryce. Po-

| dług rozbioru R era składasię: z 50,5 czę-
- ci: krzemionki,31 magnezyi, 10 glinki,2,75.

wody, 5,5 niedokwasu Żelaza, 0,05 niedokwa--
| su chromu. —- +Kamień ten. „dosyt| drogo się

płaci, i tóm- większey bywa ceny, im- bielszy
kolor ma wswoółey massie. W Chinach wyra-
biaią z niegowiele pięknych'i delikatnych rze-
czy. ku. ozdobie służących, iako' to: rękoieści
do pałaszów i nożów, małe naczynia rozmai-
tych kształtów, tablicaki. różney-wielkościi
postaci nabiiane złotem, którćmi niegdyś. zdóć
biono tarcze, zbroie, i rozmaite ubiory da-

» _wnych rycórzy „ łańcuszkibardzo delikatne

  

 



war. BW: a

żkilkadziesięciu ogniwek ślożuńć „1 6d. (po).
b)-N. łupkowy. N. nobilis.. Beil-

stein: W. La pierre de hache. B..
Jade tenace. H.— Bywa koloru: żółtawo,
szparagowo, porowo, oliwno, i ciemno trawia=
stó ZIELONEGO. ŹZnayduie się w massach i „ka-
wałkach okrągławych; ma odłam łupkowy o:
warstach prostych lub krzywych, i zbity za-
dziorowy, z blaskiem tłustym4 przezroczystość
znaczną , ciężkość mierną, twardość cokołwiek
mnieyszą niż poprzedzaiący, spoienie cząstek
mocne, a przeto iest do rozbicia bardżo trudny.

Ww ogniu topi się na czarną emalią, lecz: tru=
dnićy od poprzedzaiącego. Zmaydnie się w ska-
łach pierwiastkowych, i napływowych:w In-.
dyach wschodnich, na wyspach Otaita i nowey
Zielandyi (q5), w Ameryce nadrzeką Amazońską,
i dla tego zowie się ieszcze: kamieniem ama-
zońskim; w Syberyi, w skale serpentynu., ra-

(  gem z azbestem pospolitym; w Europie: w Sa
"xonii (w Zoeblitz ), na wyspie Korsyce ,
w  Szwaycarach( nad ieziorem Genewskićm, ń
w kawałkach zokrąglonych, któremaią w so--
bierozrzucone cząstki szmaragdytu ( diallage© an

| verte) ); zdwóch. mieysc ostatnich nefryt łupko-
owy Nazwany zostałod DeLamćtherieLekma-
nite albo Jade Łehmanien , od innych |' francu=
skich mineralogówJadede Saussure ii Saussurite.

 

) Jest wielkie =praw. bieźstwo Że nefryt świóżo do-
adze skały daleko ydy płótnamióć „l, poniewaź

tradno poiąć iakim sposobem Chińczycy, niemaiąc doskonałych
narzędzi, nadaią delikatne kształty tek twardemu kamieniowi.-

«5 Osobliwie na iedney ze dwóchEWY składaiących nową Ze-
| < dlandyą, zwaney p,skądteżRA go czasem: Pyna-

a  mautstem Ż= - ę

Cze

gh.
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Podług rozbioru Teodora de Saussure, Lehma-=-
nite składa się: ze 44 części krzemionki, 4 wa--
pna, 30. glinki, 12 niedokwasu Żeląza z małą:
ilością: niedokwasu: „manganezu,. i 6. sody.. Mie--
szkańcy: QOtaity i inne. dzikie- „narody, którym.
użycie- i wytapianie: metallów. nieiest. znane, ro--
bią z tego kamienia kliny, siekićry; dłota ,.
młotki, i inne narzędzia. rzemieślnicze , i stąd
dano mu: nazwisko:. siekićrnik.,.Bee de hache „.
(Beilstein)..

=

100. SERPENTYN (r5):

Talcum. Serpentinus.. Serpentin W.

ź La, Serpentine B..

Roche serpentineuse ZH.

 Xube B-MKR-b. O.

zh Spospolity: SoRóriiż ge
meiner S. W. S$; commune B. Rozma--

ite miówa kolory , zktórych pospolitsze są na-
stępniące:. ZIELONY: Czarniawy,. porowy, gry”

 szpanowy, oliwkowy, trawiasty, szparagowy,.
/ rzadko.czyżowy, białawy,i żółtawy;szaRYzie-
* onawy „ibłękitnawy „i €zERWONY: krwisty; ta-
kowe farby nigdy. prawie poiedynczo: w nim się-
nieznayduią , ale: zawsze iedne z drugićmi są.
 zmięszane, i iedne- na drugich.wkrapiane w po-
staciżyłek„. plam, kropek, centek, i w innych
rozmaitych |kształtach. Znayduie się:w:wiełkich.

 | —— m x. OKAY <3 <a

- 65) Nazwisko ma daj„pzdowych i eise. Rzymskich, od”
wyrszu seepens wąż,dia rwa -pstrych kolorów. iego mas-
sy doskóry wężowey.s2zyj paezyaAukóąa Nętowieer-Zmijca-
wiec, węży kamień, it. d.

i z m

*
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massach, i stanowi góry pierwiastkowe; ma od
łam zbity nierówny, w zadziorowy łub muszlo=
wy: przechodzący,bez blasku, albo słabo tylko po=-
łyskuiący; gatunkową ciężkość podług„Brissona:
2,587.. Jest wpółtwardy, niełatwy do rozbicia,
tłustawy i niezimny: w dotknięciu,sięepikeżrociyć:
sty, po brzegach iednak: prześwićcaiący; w ogniu

, natężonym nietopi się, ałe mocnićy twardnieie.
Zawićra w sobie cząstki wielu innych kamieni,.
iako to: kwarcu, azbestu, kamienia garnkowego,

' nefrytu, steatytu, marmurupierwiastkowego, tal--
ka, chłorytu, smołowca,. granatu, piropu; ka-
mieńia migaiącego, i niektórych. metallów, miano-
wicie pirytu arszennikowego, miedzi rodzimey ,.
żelaza magnetycznego,. it.d. Skała w'* którey:
składwchodzi serpentyn' pospolity, kamień: wa=
pienny. ziarnisty, kamień garnkowy, a czasem i:
talk. pospolity,.nazwaną została „przez: Krond=-
stedta: Ophytcs, u francuskich zaś mineralogów:
le serpeniin.— Serpentyn pospolity znaydnie się:-
w: Saxonii- (w Zoeblitz) , w xięstwie Bareytskićm,

. Tyrolu, Czechach, we Włoszech, Węgrzech,.
 Szwecyi,.Anglii„„Syberyi (w gółachOloneckich), .

ost.d< Podług: rozbioru: P. Chenevix' składa się:
'ze54„Pac siognezyk, 28 krzemionki, 23 glin-
"ki4 wŻełaza, 10wody, i bardzo
ałokci wapna. Kamień ten bardzo łatwo
daie się szlifować,i piekny polor: przyymuie; wy-
rabiaią z niego rozmaite rzeczy do używania i
ozdoby służące, iako to: wazony, moździćrze,

 

A uowE:, Kolumny, gzómsy, it.d.
b.) Serpentyn* kleynot. S. nobi-

Róę edler Ś. W. S. noble BR.— Charakter
„ stanowiący różnicę istotną między podgatnnka-

*. mi serpentynu, iest prawie zupełna przezroczy=
'. stość tabliczek cienkich „= kleynotu. Kolor j
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iego iest ciemno ZIELONY Z plamami czarnóćmi,
niekiedy czerwonćmi,i zielonawo białćmi; odłam
zbity nierówny ,zadziorowy, i muszlowy„z bla-
skiem tłustym niewielkim, twardość większaco-
kolwiek niż w podgatunki poprzedzaiącym,
ciężkość gatunkowa 2,175, przezroczystość wcien-
kich tabliczkach prawie doskonała, grubsze zać
jego massy po brzegach mocno przeświścaią.—
„Znayduie się w skałach pierwiastkowych, razem
z serpentynem pospolitym, ale zawsze w nie-
wielkiey ilości: na wyspie Korsyce, we Włoszech,
Tyrola, w okolicach Salzburga, w Szwecyj,i t. a
W Rzymie wykopnią czasem -rozmaite rzeczy
z serpentynu szlachetnego kształtem starożytnym
wyrobione. Kamień ten dosyć drogo się płaci,
robią z niego tabakierki, „solniczki,moździćrze,
„a? i tym podobnemałe aa.

101. KAMIEN MIGALĄCY. >

Talcum versicolor vel corruscans.

Schillerspath vw. Schillerstein W.

Spath chatoyant H.

Diallage chatoyante B.

 Omansapmiń mnamy, 5.

Ma kolor zIELoNy porowy ,i eliwkowy,
ŻÓŁTYmosiiężiny i bronzowy. Zmaydnuiesię ma-

 łómi cząstkami gęsto rozsiany w skale serpeuty-
|| nu; odłam iego iest blaszkowy o iednym biegu

 

i blaszek , „z blaskiem wielkim prawie metallicz-
; czasem w massie złożony bywa 2małych

Ktysstkików maiących kształty równoległościanów
prostokątnych , lub tablic sześciobocznych., któ-
re i  poiedynczo niekiedy są wmacicy rozrzu-
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cone , ta odmiana kamienia migaiącego, od nież
których mineralogów niemieckich Bronzit, a od
francuskich Diallage metalloide została nazwaną.
Jest to minerał dosyć mięki, kruchy, i łatwy
do rozbicia, po brzegach prześwićcaiący, ma
ciężkość gatunkową 5,2. Zmayduie sie w skałach
pierwiastkowych: w Tyrolu (w Matray), w xię=
stwie Wolfenbiitteł (w Harcu w Baste), w Mo-
rawie (w Mezzeberg), w.Wegrzech(w Dobschau),
na wyspie Korsyce, wAnglii (w Kornwalii oko=
ło przylądka Lizard), w Syberyi (w górach:
Uralskich niedaleko Miask), i t.d. — Podług ro-
zbioru Klaprotha składa się: z 60 części krzea
mionki , 27,5 magnezyi, 10,5 niedokwasu żela=
"za, 0,5 wody.- a a

102. DALE. TALCUM
"Talk W. Talc B. iH.
M Bra oO BK 2% S-

a) Talk ziemisty. T. terrosum;:
>  erdiger T. W. T. terreux B. Nacrite

 Brong: F. granulenx H, Kolor ma Biażz
- prawie śnieżny , żółtawy , zielonawy:, i czerwona-

WY; ZIEŁONY.Światły, oliwkowy, blady iabłko-wy, i szAR% iasny żółtawy. Znayduie się w po-
staci mączasteynapowićrzchni innych kamieni
cienkićmi warstami ułożony, i- w małych mas-
sach. nórkowego kształtu , miękkich, z-odłamem
ziemistym, bez blasku, niektóre tylko drobne
jego cząstkimaią słaby błask perłowóy macicy.
Jest miękki, gładkii tłustyw dotknięciu, far-

-_ buiący , nieprzezroczysty,ilekki.W: ognin natę-' Żonym bardżo łatwo się topi; syrup fiałkowy
( zieleni. Leży,wskałach pierwiastkowych,.na
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„powićrzchni ścian w żyłach, osobliwie między
Jkryształami kwarcu: w Saxonii (przy Freybergu),

(sw Czechach (w Meronitz), w Piemoncie (w Syl-

va) it. d. —Podług rozbioru Vauquelina składa

„ię: z 50 części krzemionki,26 glinki, 1 wapna,

47 potażu, małey ilości niedokwasużelaza i kwa--
«smsolnego. ;

'b.) Talk pospolity. TFalcum pro-

p ium venetum; gemeiner Talk WF.

Le Talc commun 28.Talc laminaireH,.

T. ecaillenx Lam:—-Pospolitsze iego kole-

ry „są następuiące: BIAŁY zielonawy, żółtawy,

srebrzysty, i.czerwonawy ; zrELoNY światły iabł-

kowy,i seledynowy; wszystkie z blaskiem prawie

metałlicznym. Znayduie się «w massach niewiel-

skich, rozsiany,a rzadko krystallizowany w bardzo
małe tablice fścio-beczne niewyraźne ,i z sobą

- grosłe (s5). Ma odłam blaszkowydoskonały 0ie-
dnymbiegu błaszek fałisto krzywych, pogiętych

(w różnych kierunkach,a niekiedy w kształty

kwieciste ułożonych, z blaskiem wielkim perło-

wey maciey, do metallicznego się zbliżającym; bla-

szki iego w odłamie dokładnie dedne od drugich ©

„oddzielać się daią, cienkiesą doskonale przezro- g

czyste, grubszewpółprzezroczyste,amassy znacznie

| po brzegach prześwićcaiące. Jest miękki (tak że
nietylko nożemlecz. i.paznokciem na proszek skro-

bać się daie), giętki bez sprężytości (czóm różni
sięodmiki), w dotknięciu gładki i bardzo tłu-

( sty,pouderzeniu młotem płaszczy się „decz ni--

0Znejłówaeno także i rasto-ścisnygranatowe tego minerała, ale

żniey dostrzeżono,iżtobyły kryształy żelaza magnety pa> -
Ea ze-wszystkich strón mnóstwem Arar talkowych, gładko i
mocno do ich ścian przykleionych. DeBorn- iednak twierdzi że

; wiednym znich żadnego ziarna obcey istotywewnątrzniezualazł.
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gdy stłac ani utrzćć się na „proszek  niepozwala;

wogniu naymocnićy natężonym sam ieden się
nietopi (i ten charakter naylepićy go rozróżnia

od chłorytu), ma ciężkość gatunkową 2,77. Leży

w skałach pierwiastkowych serpentynu, razem
z promieńcem , steatytem, tałkiem stwardniałym,
horablendą, spatem magnezyowym , i kryszta-
dami źelaza magnetycznego: w wielu górach

Salzburskich, i Tyrolskich (osobliwie w Ziller--
thal, gdzie w żyłach znayduią się kopalnie cynył
(t5), w Saxonii (w Zoeblitz Schwarzenberg, i
Ehrenfriedersdorf),w Sląsku, Szwaycarach(w Va-

łais),.w Syberyi (w górach Ołoneckich, i Ural-
skich przy Ekaterynburgu (u5) ), it. .—Podług

rozbioru Klaprotha składa się: z 61,75 części

krzemionki , 50,5 magnezyi, 2,75 potażu, 0,25

wody, i 2,5 niedokwasu żelaza. Robią z niegó

bielidło i róż do twarzy. ć R

c.) Talk stwardniały. Talcum pro-

prium induratum;verhaerteter
Talk W. Talc endurci B. Roche tal-

queuse łamellaire H. Ma nayczęścićy ko-

lor BIAŁY Śnieżny, mlćczny, żółtawy, szarawy, zie-

donawy,i czerwonawy;ZIELONY iabłkowy,porowy,

 

(t5) Z tychkrajówprzywożą go do Wenecji, i dla tego talkiera
weneckim bywa nazywany. :

(u5) Sybirski miówa częstokroć blaszki promieniste ułożone w okrę-

gi albo gwiazdy, gdzie końce ich węższe schodzą się z sobą

" w punktach śrzodkowych, a szćrsze rozbiegaią się ku obwodóm;

śrzodki takowych gwiazdsą niekiedy podniesione , i formuią ni-

by wierzchołki nizkich piramid ograniczonych blaszkami promie-

© nistómi. ; i

 



iseledynowy - Znayduiesię w massach (w5),.

'z odłamem łupkowym o (warstachcienkich) „nie- -

równym, a czasem włóknistym, i wtedy

składa się z części oddzielnych warstowych, tak

żewłóknarównoległe w odłamie, są do ich kie=

runku prostopadłómi; bywaią także massy talku

stwardniałego złożonez części oddzielnych ziar-

nistych, lub pretowych. Kamień ten iest miękki

(niezawsze iednak paznokciem daie się skrobać),

wpółprzezroczysty, lub po brzegach mocno prze-

świócaiący, w dotknięciu tłusty , i prawie iak:

mydło slizki, giętki ale niesprężysty; przez ude='

rzanie ciałem twardóćmpłaszczy się, lecz. ani

stłuc ani utrzćć go na proszek niemożna; ma blask:

tłusty wielki, czasem do metallicznego się. zbli-

Żaiący , ciężkość gatunkową 2,985. Leży wska-

"dąch pierwiastkowych, gdzie formuie warsty po-

- dległe wgneyssie, łupkumikowym i glinianym,

w serpentynie, it.d; częstokroć we własnościach ©

swoich zbliża się do kamienia garnkowego, azbe-

/ stu, steatytu, i chlorytu. Znaydnie się: w Ty-

rolu (w Greiner), Austryi (w Karlstein), Styryż

(w Mautern), Węgrzech, we Włoszech, Szway-

carach, Syberyi (w górach Uralskich), it. d. Ty-

rolski zawićra częstokroć w swćy massie promie-

niec , spat wapienny Z pirytami, spat magnezy-

owy, mikę zieloną, it. d,a Szwaycarski piękne

Kryształy cyanitu i staurolitu. Podług rozbioru

P. Wiegleb talk stwardniały składa się: z 58 czę-

 

(w5) MOwią:że się czasem krystaHizuie w graniastosłapy czworo-

* ścienne, 1 graniastosłupy ośmie-boczne doskonałe, lub po końcach
zaostrzonezmaścianami osa onemi-na krawędziach bocznych. uą

ian, i wpostaci 'glaste; kryształki tsekowe małe i śrzedniey

wielkości, zawsze odosobnione, bywsią rozsiane w macicy do chlo=

„ zytu łupkowego, i kamienia garnkowego podobpey , razem ztur-
malinami. ;
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Ści magnezyi, 78 krzemionki, 6 glinki, 15 nie-
dokwasn żelaza, i małey ilości wapna. Dostarcza
także materyałunawyrabianie bielideł do twarzy.

103 AZBEST. TALcUM AsBESTUS.

Asbest W. Ł” Asbeste B.iH.

A36ecma., SG.

| Ma nazwisko od Greckiego wyrazu asbestos
miewygasły,nieulegaiący zepsuciu.

a.) A. Korek górny. Aluta monta-
na, et suber montanum Mal: Berg-

kork W. Le liege de montagne B. As-
beste tressć H. Topaaa upo xa. Jest
koloru śnieżno BIAŁEGO, który czasemcokolwiek
"w zielonawy, żółtawy , czerwonawy „i szarawy

wpada; niekiedy bywa żóŁrY izabellowy, rdza-
wy i BRUNATNY Żółtawy. Znayduie się w mas-

sach niewielkich gębczastych, które od różnych

kształtów naśladowniczych różne mićwaią na-
zwiska,i tak: płaskie i cienkie zowiąsię papićrem
górnym (berg-papier); cokolwiek grubsze: skórą

-gorną (berg-leder); gdy zaś maią grubość znaczną,

|isą mięsiste, dziurkowate, albo z wiązek włó-

- knistych złożone, tedy zowią się: mięsem górnóćm
_ (berg-fleisch).Korek górny maodłam zbity nie-
równy, i włóknisty, bez blasku; ciężkość gatun-
kową od 0,679 do 6993, aprzeto pływa po wo-
dzie. Jest nieprzezroczysty, bardzo miękki, gię-
tki i sprężysty, trudny do rozbicia, ugina się
po uderzeniu, i prędzćy go na sztuki kraiać,lub ©

na proszek skrobać,niżełi rozbiiać , tłuc, albo

, trzóć można; w dotknięciu iest suchy, chudy,
"szorstki, kd niezimny; gładzony ręką wyeaę

skrzyp i szelest sobie właściwy. Lieży w skałac
Hha

 



pierwiastkowych, w cienkich żyłkach serpenty-

nu, rzadko i w małey ilości, z. kwarcem, talkiem,.

(4 kruszcami sróbra: w Saxonii (w Johann-Geor-

genstadt), oraz w Karyntyi (w Bleiberg), w Au-

stryi (w Jdria), w Węgrzech, we Francyi (w Del-

finacie), w Hiszpanii (w Valecas),w Anglii (w Der-

byshire) , w Szwecyi (w Sahlberg i Dannemora ), —

w Norwegii, Syberyi, it.d. Podług rozbioru

Bergmana składa się: z 56,5 części krzemionki,

26,1 magnezyi, 2 glinki, 12,7 wapna,i 5 nie-

dokwasu żelaza. Nazwisko ma od swego podo-

bieństwa do korka. a Z»

'.b.) Azbest. Amiant. Linum monta-

num lin. A. amianthus. Amianth W.

„Asbeste flexible H. Fopaon 1ieubS.

Nazwany greckim wyrazem amianios znaczącym:

/ miepokałany, czysty , dla tego że się w ogniu

wybiela bez uszkodzenia, iest koloru śnieżno; zie-

'. łonawo, srćbrzysto, i żółtawo BIAŁEGO, aczasem:

gryszpanowo,. porowo,ł szaro ZIELONEGO, z bla>

skiem iedwabnym, który przez szlifowanie będąc:

natężony zbliża się do. perłowego i srebrnego..

Znayduie się w massach, i małych wiązkach włó-.

kien rozrzuconych w macicy; massy iego leżą-.

ce w żyłach serpentynu maią odłam włóknisty,.

owłoknach równoległych, cienkich, poprzecznie

ułożonych względem kierunku żył, i rozmaicie

długich, naywiększa długość włókien amiantu,

która zawsze iest równa szćrokości żył, niekie-

dy półtora łokcia dochodzi. "Ten kamień iest

tak miękki że go nożem kraiać można,
- giętki i cokolwiek sprężysty, po brzegach tylko

słabo prześwićcaiący, w dotknięciu tłnsty, i nie-

zimny, po uderzeniu ciałemtwardćm ugina się ,

i płaszczy , lecz na proszek stłac ani zetrzćć się

miedaie ; ciężkość gatunkową ma podług Haiiy
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'g,572; w ogniu natężonym z trudnością topi się
na emalią białą , szarą, zółtawą , lub czarną.—

Włóknaamiantowe są tak cienkie, miękkie, i deli-

katne, żeieprząść, i z nici ich płótno wyrabiać

można; do czego iednak usposabiaią go przez

tłuczenie, rozdzielanie włókien „i płókanie ich

"w wodzie; tym sposobem: przygotowany mięsza-

ią z włóknami lnianćmi, tę mięszaninę przędą, i-

robią z niey płótno, serwćty, obrusy, rękawicz-

© ki, itd, dla osobliwości raezey niżeli dla uży-

tku; wyrobione materyekładą w: ogień dla wy-

' palenia włókien. roslinnych, poczćm.zostaie tkan--

ka amiantowa rzadsza, i. nie tak gładka iak płó-

tno zwyczayne ; iednakże rękawiczki z niego ro--

bią się niekiedy cienkie, gęste,. delikatne, i

w miękkości bawełnianym pieustępuiące,bez po-

przedniczego (iak. się zdaie) przymieęszania włókien:

roślinnych; takową bieliznę zbrukaną kładą: w o-

gień,i tym ią sposobem, przez wypalenie brudu,

wybielaią bez szkody (x5). W starożytności kiedy

palenie: ciał. umarłych, osobliwie Monarchów, by-

ło iednymz obrzędów religiynych, kładziono ie

na stosy obwionione w. płótna. amiantowe, przez.

co otrzymywano: ich popioły czyste; i niezmie-

szanez popiołamidrzewa,z którego też stosy by-

łyukładane. W naszych czasach zaczęto robić
- papićr amiantowy,przez też same processa. iakić-
mi wyrabia się papićrzwyczayny. Karta papić-
ru takiego: atramentem zapisana, równie iak płó-

tno. amiantowe,w ogniu zupełnie bieleie, i nie

 

(xs) Zdaie się iednakŻeto bielenie płócien amiantowych prędko się:
odbywać niusi, lekko ie tylko przez płomień aenjĘstó; de
świedczenie albowiem pokazuie: że wiązka włókien amiantowych

| trzymana w płomienin swićcyw przęciągu iedney minuty znecznie
tyardnieie ,i staie.siekruchą.. :
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„aiega spaleniu; lecz dalekoby pożytecznićy było, )
4ak mówi Haiiy, postarać się © atrament równie
trwały w ogniu , aby na wspomnianym  papićrze
napisane nim szacownedzieła, zostały tym spo-
sobem zabespieczone od pożarów, które już ty-
„le płodów geniuszu pochłonęły. Używaią go cza-
sem na knoty do łamp, które bardzodługo bez
 gepsucia się w ogniu wytrzymuią. Kircher Za-
konnik oświecał swe mieszkanie przez dwa lata
iednym knotem amiantowym, i byłby daley cią-
gnął doświadczenie, gdyby mu przypadkiem ów
knot niezginął (y5). — Amiant leży w skałach
pierwiastkowych: w Saxonii, Tyrolu „Czechach,
Węgrzech, we Włoszech (w 'Piemoncie, i in-
nych mieyscach), w Sabaudyi, Francyi , Szway--
carach,na wyspie Korsyce, w Hiszpanii (nie-
daleko Madrytu), w Anglii (w Kornwalii, osobli-
wieokoło przylądka Lizard), w Szwecyi, Sybe-
ryi(w górachUralskich (z5), i Ołoneckich), it. d.
Dolomieu świadczy, że ną wyspie Korsyce tak
wiele znayduie się Amiantu, iż on użył go za-
miast przędziwa do obwiiania innych kamieni,
które tam zebrał. Podług rozbioru P. Chenevix
składasię: ze 25 magnezyi, 59 krzemionki, 5
glinki, gwapna ,i 2 niedokwasu żelaza. Od-
miana Amiantu maiąca kolor zielony oliwny,

 

(55), Podania stwierdzone świadectwem wielu dziejopisów, o lampach,
© które w grobach sławnych ludzi starożytnych, po upłynieniu kilku-
/ nastu wieków, palące się znaleziono, są podobne do wiary, przy-

* puszczając: iż lampy wspomniane miały knoty amiantowe, że dó
- „nich spływał strumyk oleju ziemnego, który się w-wielu mieyscach

naturalnie ze skał sączy, i że do tych grobów miało wolny przy-
stęp powietrze atmosfery ( Haiiy ).
(25) Osobliwie w Gubernii Permskiey przy kopalniach żeląza na-

zwanych: BepxHemarHAscgoń 3aRO4b, W górze, którey
od iego obfitości nazwisko dano:UleazoBaa ropa.
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postać delikatnych włosków, giętkich, i spręży-
- stych (które iednak nie są tak miękkie aby ie

prząść można), znaydniącasięze'spatem wapien-

nym , feldspatem, kwarcem, manganezem , it. d:-

w Delfinacie, i innych prowincyach Erancyi, na-

zwaną została przez Lamethćrie Amianthoide,a od

Saussura Byssolite.- e gy

| e.) Azbest pospolity. Asbestus
immaturus Wał:; gemeiner Asbest W.
L'Asbeste commune 8. Asbeste dur Hz.

Kolor iego zwyczayny iest ZIELONY-porowy, gry-

szpanowy , oliwny, żółtawy i białawy. Znaydu-
ie się w massach mających odłam grubo włókni-

sty, o włóknach równoległych, prostych, lub"

skrzywionych, i rozmaicie powyginanych, z bla-

skiem małym iedwabnym, tłustym, a niekiedy”

woskowym; iest miękki lub wpółtwardy-,'w do-

tknięciu. fłustawy,i niezimny „ ma ciężkość ga--

tunkową między 2, i 2,99; w ogniu natężonym

bardzo się trudno topi. Bbeży w-skałach pier-

wiastkowych serpentynu„,razem zinnóćmi pod.

gatunkami Azbestu , lecz w większey” obfitości :

w Saxonii (w Zoeblitz), w- Tysolu. (w. Greiner:

* Zillerthal), w Sląsku, Szkocyi , Szwecji, Sy-

_beryi (w górachUralskich), it, d. — Podług roz-

bioru P. Wiegleb składa się: ze 46.66 części.

krzemionki,48,45magnezyi,i 4,79 niedokwasu.
żelaza. a] SRR. pol

d.)A drzewo górne. Asb: ligno=
sus: Bergholz W. A. bois de męnta-

gne W. A. ligniforme H. Z postaci zewnę- .
trzney, twardości, i ciężaru. bardzo podobny do

drzewa zbutwiałego, ma kolory pospolite: BRU-
RATNY drzewiasty, i żózry izabellowy. Znay-

| duie się w massach niewieikich, z odłamem włó—
Rknistym , i zbitym nierównym,,bez blasku , cza-



 

' sty, o promieniach rozbiegłych w wiązki, i
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sem słabo tylko połysknie , po uderzeniu

gina się iak poprzedzaiące; ma ciężkość gatun-

kową 2,051, do ięzyka mocno przylega; iest

miękki, giętki, suchy i niezimny w dotknięciu,

nieprzezroczysty, dosyć łatwy do rozbicia, ną

proch utłuc się niedaie , 'w potarciu naby-

wa blasku. Znayduie się w skale pierwiast-

kowey serpentynu: w Tyrolu (przy Sterzingen)

z kwarcem, promieńcem azbestowym , galeną

w drobnych ziarnach, blendą czarną, it. d;

w innych kraiach dotąd go nieznaleziono.

Familia Promieńca.-
304, PROMIENIEC.

"Actinotus H. Strahlstein W.

"Rayonnante B. Actinote H.

Jlyuncmoń naM€eHB, S,

a.) Pr: azbestowy. A. asbestifor-

mis; asbestartiger Str:W. R. asbesti-

forme B. Act: aciculaire H. Kolory

miówa: BraŁy lub szaRY zielonawy, porowy, ©

oliwny, albo gryszpanowy. Znayduie się w mas-

'sach maiących odłam włóknisty, lub promieni-
.

gwiazdy; bywa także czasem krystallizowany

w długie i bardzo ukośne graniastosłupy 4ro-

ścienne, maiące odłam blaszkowy, o dwóch bie-

gach blaszek równoległych do ścian bocznych.

Blask iego wewnątrz i na powićrzchni kryszta-

łów iest iedwabny, albo tłustawy, znaczny lub

słaby , a niekiedy zupełnie bywa on blasku po-

zbawiony; ma ciężkość gatunkową 2,509; iest

miękki, kruchy, nieprzezroczysty, i do azbetu

podobny; w ogniu natężonym topi się na żużel
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czarny, dab szary. Leży w skałach pierwiastka-
wych,w warstach kruszcowych, w Saxonii w kil-
ku mięyscach, iako to:(w Ekrenfriedersdorf, przy

-Śchwarzenberg w Raschau i Breitenbrun, z pi-
rytęm arszennikowym, miedzianym żeląznym,
magnetycznym, kruszcem cyny, galeną,.blendą ,e
zięlenią miedzianą, i innćmi istotanii), w xięstwie
kjeytskićm, ww Czechach, Węgrzech (w Banna-

„aRB-
sitĘ:.pospolity. A. /vulgaris; ge- -
meiner Str: W, Ray Q n: commnune..B.

Act: ćtalć. H,BOA"Lam:—— Zwy-
' czaynie bywa koloru oliwno, porowo, gryszpa-
nowo, pistacyowo, i czarniawo ZzELONEGO, ŻÓl-
tąwoi zielonawo BIAŁEGQ, 'Orąz „wątrobowo.iz"
czćrwonawo "BRUNATNEGO.Anayduie się w mas-

się, rozsjąny, i krystallizowany: w graniastosłup
4ro-ścienny -długi, i „bardzo ukośny,czasem kra= "

wędzie«boczne ostre maiący Ścięte,.i ściany
| boczne. podłużnie marzynane,a „końce zawsze
- nłamane; kryształy mayczęścićy bez porządku
= = %-sobą zrosłe; odłamtego kamienia iest bar-

> dza doskonały szóroki promienisty, -odktórego
- mmi nazwisko gatunkowe nadano. (*5), promie-

nię pijgiciky w,,nim roschodzą się w wiązki

  

  

ady, csreeto.ułomki zawsze prąwie są

 

z i na powićrzchni kry-
_ształów est poci Husty do szklistego się
zbliżający, przezroczystość w. bardzo „słabym sta-,
pniu (a6), ciężkość gatunkowa 5,295 , twardość
„większą 4w: ERA,wedereety. w"

 

r"

= ©5 eie.eg edis ne, wtedy tislęppromień i
e : cząstek'promienistych są. złożone. ;
e.Rajednak "= RR A wpóląrzesroczyste.

K
O



gniu natężonym topi się, i formuie Żużel czar=.
ny, szkło białe przezroczyste, albo szarawą ema—-
dia. Łeży w skałach pierwiastkowych, w war
"stach kruszcowych, z kwarcem pospolitym,i pra»
sem, z talkiem, miką, spatem brunatnym, blendą.
brunatną, żelazem magnetycznćm, galeną , i nie-
kiedy z kruszcem cynowym: w Saxonii ( przy
hrenfriedersdorf w górze Krebsberg, i przy:
Schwarzenberg w Breitenbrun), w Tyrolu (w gó—
rze Greiner ), w Bawaryi (w okolicach Salzbur=-
ga), we Włoszech (w Piemoncie ), w Szwayca-

| - rach (w górze S Gotarda ), w Norwegii, Sy=
- beryi, it. d.— Podług rozbioru Bergmana skła=
da się: z 64 części krzemionki, 20 magnezyi,,.
'a,7 glinki, 9;5 wapna,i 4 niedokwasu  żelaza..
W Szwaycarach nad: ieziorem Genewskićm znay-

'/duie się promieniec ziarnisty, cząstkami rozrzu=
ony wmassie Łekmanitu (99.b.), który na-

'został* przez Saussura: Smaragdite, a od.
Haiiy: Diallage verte. Podobnyminerał odkryto
poźniey w Styryi; i Karyntyi (osobliwie w Sau--
alpen) osadzonyw skałach pierwiastkowych, ra=-
zem z ziarnami i kryształami granatów.  -

_€)P. szkłisty. A. vitriformis; gła-
sartiger Strahlstein. W. Rayonnante-

Yitreuse. B. Actinote fibreux. H.—

Kolor ma zIEGoNy porowy, oliwny, trawiastyj.
gryszpanowy ciemny, i szparagowy; niekiedy .

- BIAŁY zielonawy w srćbrzysty przechodzący.—

Znayduie się w massach, i krystallizowany iak
/ pospolity, Odłam iego iest wązki promienisty,
z blaskiemszklistym wielkim, częstokroć massy

bywaią złożone z kryształów iglastych, równo-
_legle z sobą zrosłych; powićrzchnia ich zawsze

| iest podłużnie narzynana, kruchość i ostrość
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sw dotkuiecia bardzo wielka (bó), przezroczy-
stość dosyć znaczna (c6), ciężkość gatunkowa
3,175,—— Leży w skałach pierwiastkowych ser-
pentynu , z talkiem, azbestem, i innćmi podga-
tunkami promieńca: wTyrolu ( w górze Grei-
ner ), w Saxonii, w Salzburskićm, Szwayca-
rach ( w górze S. Gotarda ), w Syberyi, i t. d.

' Podług rozbioru P. Laugier składa się: z 50 , , ,
części krzemionki, ag magnezyi, 0,76 glinki, ,/17,r24/1
9,25 wapna, 25 niedokwasu żelaza, 5 niedo- , at
kwasu chromu, 5 wody, i bardzo małey ilości 09/9, ,yćć

p , BRR„A
4 305. TPREMOLIT. £ f27- iż

Tremoiithus. Tremolith. W. ć KE )

. (Grammatite.H Tpewoaumb, 6. WZ

Nazwisko to podług niektórych nadane mau **=**
zostało przez Hermenegilda Pini nauczyciela ///1;.4:
w Pawii, od doliny Tremola w górze S. Go= „-/ ..
tarda., w którey=ge pióćrwszy. raz odkryto. —
Galicyn mówi że go nayprzód znalazł, i na- ;,-/
zwał Hoepfner, i stąd zwano go ieszcze Hoepf-
nerdt. Ś
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.go powićrzehui, drobnebardzoostre cząstki promieńca szkliste» a=
go zaglębiaią się w ciało, przeto pod skórą w mieyscach któreke1
«się go dotykały bol pe czas nieiak
po aaciśnienia.— en kamień i-az
w medycynie isywane di
pd nszwiikaćWARĘ Jumds

> s raniąc mechanicznie wnętrź
amacyą, a potem gangrenę, przete

RE)

 

i czuć się daie, 'osobliw't JB A

best pospolity były miegdyć 0
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a) T. azbestowy. Th. asbestifor=

mis; asbestartiger T. W. La TFrómo-

lite asbestiforme. B.— Kolory mióćwa

następujące: BIAŁY żółtawy, czerwonawy, Śnia-

dawy , zielonawy; SZARE perłowy, dymowy ,.

czasem w gryszpanowo zielony wpadaiący.—

Znaydnie się w massach które sąZłożone: z czę-

ści oddzielnych. kliniastych, prętowych,,lub ziar=

nistych, i maią odłamwązki. promienisty o pro-

- mieniach równoległych, lub. rozbiegłych wwią

/ zki, i gwiazdy, z blaskiem słabym iedwabnym..

Jest miękki, bardzo kruchy, łatwy do rozbicia.

nieprzezroczysty, i chudy w dotknięciu; ma

ciężkość gatunkową 2,685. Leży w. warstach:

gór pierwiastkowych, w kamieniu wapiennym.

ziarnistym dolomicie , ze spatem wapiennym ,

it. d: w Czechach, Tyrolu (w górze: Greiner),.

4y Wegrzech, Ziemi siedmiogrodzkiey, Szway-

carach (w górże Ś. Gotarda ), w: Finlandyi, i

Norwegii. RPO >

|/b)T. pospolity. T. ruflgaris; ge—

meiner T.W. TV.commune B.— Ma ko-
_Jor BIAŁY który czasem w szarawy, żółtawy ,

aa dub czerwonawy wpada. Znayduie się w mas-

|. sach, wkrapiany w macicy, i krystallizowany

"w. graniastosłup czworościenny długi, płaski, i

|... bardao ukośny, maiący: ściany boczne «mocno

0... płyszczące, i podłużnie narzynane, końce -za=

wsze ułamane, odłam błaszkowy w iednym' kie-

- runku; zbłaskiem znacznym perłowym; krze.

ształy iego są pospolicie Śrzednićy wiełkości ;

. massy maią odłam promienisty, Z blaskiem ie- -

+... „twabnym, czasem w szkłisty wpadaiącym. Ten

|. podgatunek tremolitu iest wpółtwardy, kruchy,

©. ałatwy do rozbicia, suchy w dotknięciu, wpół-

| przezroczysty , a częściśy po. brzegach tylko
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prześwićcaiący, i miernie ciężki, gdyż ciężkość*
gatunkową ma iak 5 względem wody.— Leży
w skałach pierwiastkowych, w dołomicie, i ka--
mieniu wapiennym ziarnistym: w Saxonii, Ty-
rolu, Węgrzech ( w Saska:i Dognaska ), w Zie-
mi siedmiogrodzkiey „, Szwaycarach: ( w górze:
S. Gotarda ), i t. d. — Podług rozbioru P. Lo-
witz składa się: z 52. części: krzemionki,, 12 ma-
gnezyi, 20 wapna: czystego,.i: 12- węglanu wa--
na. 7 PRO ©

: c) T szkTisty. T. vitriformis;-
glasartiger T. W. T. vitreuse. B..
Pospolity iego kolor iest RIAŁY: szarawy, żół---
tawy, zielonawy, lub: czerwonawy. — Znayduie--
się w massach, które: częstokroć bywaią: złożone”
"z cześci. oddzielnych. kliniastych;. w. różnych kie--

| runkach z sobą zrosłych;. ma odłam promieni--
- sty, równoległy, albo rozbiegły;w wiązki, z bla-
_skiem. wielkim szklistym, promienie: nayczęścićy
w kierunku. podłużnym są: na powićrzchni na---

- rzynane,e poprzecznie: popękane”, czasem. iego

" massy składaią, się z kryształów: iglastych: nie-

- wyraźnych. — Ten: podgatunek. tremolitu' iest”
wpółtwardy,, bardzo: kruchy, i: łatwy. do roz--

_biera, chropawy i szorstki: w dotknięciu;,. wpół--

caiący, i z kształtu do szkła podobny;: ma cięż—
kość gatnnkową 2,865: Znayduie się w: skałach:
pierwiastkowych „ w: tychże: samych: kraiach: ©
gdzie i poprzedzaiące.— Wszystkie podgatunki:
tremolitu w ogniu. natężonym topią się na bia-
-ły Żużel bąblisty. Podługrozbioru P. Laugier/
ten ostatni składa się: z 31,5 części krzemion-
ki, 17 magnezyi, 28,5wapna. 23 wody i kwa-

su wegłowego. W Syberyi, nad brzegami iezio-
| ra Baikal, znayduie się tremolit białego kolo-
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ru, «w „massach postaci promienistey, osadzony.
w feldspacie białym,i zielonawy, którego cząst-
ki promieniste ułożone są w gwiazdy, w: mas-
sie spatu wapiennego; obie te odmiany, podług
Brochanta i Brongniarta, były nazwane: Baika-

lit. Lowitz z roskładu iego otrzymał: 44 czę-
ści krzemionki, 50 magnezyi, 20 wapna, i 6
niedokwasu żelaza (d6). W okolicach Ekateryn-
burga, tremolit koloru ceglasto czerwonego, za-
farbowany ochrą żelazną,.dosyć mocno 'bły-
szczący na powićrzchni, osadzony iest w kształ-
ćie gwiazd promienistych, pomiędzy -warstami
kwarcu szarawo białego przeietego w wielu
mieyscach tąż ochrą, i dla tego kwarc wspo-
mniany awanturynem nazywaią. ©

. 106. CYANIT. CYANITES.

Cyanit W. CyaniteB. Djsthene H.

' 'Hymantholithus Forster, ©

Sappare Saufs: Schoerl bleu De Born. ;

Kiaasanunma. 5.

Nazwisko Cyanit dańo mu od koloru, z gre-
ckiego wyrazu kyaros niebieski; naypospolitszy
bowiem iego kolor iest BŁĘKITNY iasny la-
zurowy, bławatny , iasny smaltowy, czasem
białawy, zielonawy „,żółtawy, i szaR%Y perło-
wy, ten ostatni zdaie się pochodzić od dro- .
bnych cząstek ołówka „, które czasem bywa-

 

(46) Wszystkie podgatunki tremolitu, nietylko w swych mószadą 7 *
lecz i krysztach nawet, zawiórzią cząstki macicy w którey są
esadzone, zaczćm dokładnego ich rozbiorm zrobic, ani iłości

MC
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ią w nimgęsto rozsiane. Ziayduie się w masż
sach, cząstkami rozrzucony w macicy, i krystał-
lizowany: w. graniastosłup 4ro-ścienny płaski ,.
dłagi, maiący wszystkie lubdwietylko przeciwne
sobie krawędzi boczne ścięte; często kryształy:
są zrosłę z sobą ścianami bocznćmi (tak iż pła-
szczyzny leżące ma mieyscu ściętych krawędzi:
formuią z obustron'rynienki); niekiedy zaś by-
waią wkształt krzyża ułożone; końce ich zawsze
prawie sąułamane, powićrzchnia ścian szórszych:
iest gładka i błyszcząca, węższych narzynana, i
prawie bez blasku , wielkość mierna , odłam
blaszkowy, o trzech biegach blaszek, z których:

ieden tylko iest wyraźny, a'ten równoległy dó-
ścian bocznych szćrokich;. massy maiąodłam po=
wikłany i nieco krzywypromienisty; blask we

/ wnętrzny tak mass jako też ikryształów iestt

wielki perłówóy macicy,przezroczystość w kry—-
ształachniezupełna ,.massy zaledwie po brzegach:

cokolwiek prześwićcaią, ż pospolicie złożone są:

z.długich części oddziełnych prętowych, płaskich:
iak tablice , połączonych z sobą.szćrokiemi- pła--

szczyznami. Cyanit. ma-gatunkową ciężkość 3,5175,
wdotknięciu. iest tłusty. i niezimny ,. kruchy i:

/ dosyć łatwy. do rozbicia, wpółtwardy., ostrym:
końcem poprzecznym swych blaszek znacznie:
szkłorysuie, aleostrzem szkła na. płaszczyznie*
szćrszeysam podłużnie daie się. rysować; w ogniu:
'naybardziey. natężonym bynaymniey się nieod--
mienia,przeto Saussure używał: go za podstawe”

* ciałóm które wystawiał na mocne działanie”
ognia. — Leży w skałach pierwiastkowych ::
w Szwaycarach (w górze S.Gotarda, gdzie iego'

|, kryształy, razem ze stanrolitami, osadzone są.
| w talku stwardniałym), w. Tyrolu (w Zillerthal:

' w górze Greiner)w Karyntyi,Ziemi siedmio
=

 

=
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grodzkiey, Bawaryi (około Salzburga), Austryi .-
|Francyi (przy yonie), Hiszpanii, Szkocyi, i

_ Syberyi (w Gubernii Permskiey przy Ekateryn-
/.. - burgu, i w Orenburskiey w blizkości kopalni

oj Złatoust),nayczęściey z kwarcem, feldspatem .
hornbłendą , i t.d. —Podług rozbioru P. Struve
składa się:z 51,5 części krzemionki, 30,5 magne-
zyi, 5,5 glinki, 4 wapna, 5 niedokwasu Żela-
za i manganezu;a podług Saussura ze 12,8ł
krzemionki, 13,25 anagnezyi , 66,92 glinki, 1,71
wapna, 5,48 niedokwasu żelaza i manganezu.

2% Cyanit szlifowany udaią czasem za kocie oko,
(0... maśladnią także z iego kryształów szafir z gwia--

| 10. SaLir. MALACOLITHUS.
04  Malacolithe 4. Sahlit D'Andr:

©. |], Nazwisko to nadał mu Dandrada od góry

'__ Sahlberg albo Sahla w Szwecyi, gdzie nayprzód

go postrzegł. Kolor ma ziEŁoNy poórowy, se-

ledynowy, i szarawy blady iub ciemny. Znay+ |
/ duie sięw massach, i krystallizowany w grania |

Ę 0 s REstosłup 6ścio-boczny maiącydwie przeciwne sSO%:

PA bie krawędzi boczne ścięte, po końcach zaostrzo- SĘ

/ ny piramidami 6ścio-bocznómi. Odłam iego iest
> blaszkówy, o trzech biegach blaszek doskonałych,

(.._ prawie prostopadle się przecinaiących, z bla-
/ skiem szklistym znacznym (e6), ciężkość gatunkowa
5,236, twardość niebardzo wielka (f6), prze-

 zroczystość w słabym stopniu, tinstość w de-

 

 

|(a6): Prieto ułoruki sbliżsiąsię 40 sześcianów tardzonsałoukośnych.
| (66) Przez uderzanie zaledwie wyprowadzą ze stali słabe iskierki. *
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_4knięciudosyć znaczna, Kamień ten, z posta-

ci do augitu podobny, leży w skałach trapu

 pierwiastkowego: w Szwecyi (w górze Sahła,

-w kopalni miedzi, sróbra, i ołowiu błyszczące-

go), i w Norwegii (w Arendal z żelazem ma-

gnetycznóm).— Podług rozbioru Vauquelina

R składasię: z 55 części krzemionki, 19magnezyi,

RSE:. 5glinki,20 wapna,i 4 miedokwasn żelaza i

X pnatipi 24,7 gy Po Pyt. Jy uUyaD (1,
|. <h04 "Familia węglanu wapmwa.
hea eń: łagyzuczj; ŁYLDŹ DYGYU:

Wsad zę Gy) 108. WAPNO GEBCZASTE.

ORW EW cz WWuKO dY łe". BUS
(om, Cretatophacea/v. Agaricus mine-

i alis Wal:Mond-milch(g6). BergmilchW.

i  
TZN « ż SEA. de montagne B.

| 7. Chauxcarbonatóe spongieuse H. «

Y qowytny SA Ć 2
> Pu xaaa RZSBOXĘCANB5 W:

121% ŚĆ 4, "re let t ż
a 4 pą MA ro yty £ ?

że rej "f Jest kolorn Śnieżno , żółtawo , lub czerwo-

szt nawo BIAŁEGO.> Znayduie się w massach gęb-

„4 17a «gzastych, pełnych wydrążeń, które częstokroć za-

tóm zaś nabrawszy iey w dziurki swoiey 'mas-

sy na dno się pogrąża. —Leży w rospadlinach ,

 

j (g6) Nazwisko Szwaycarskie.
> Kk

 

wićraią w sobie węglan wapna ziemistey posta- (

EE” ja | ci;maodłamnierówny chropawy,i mnićy wię-
14 054/ -+1e$y ziarnisty,doziemistego się zbliżający, bez.

dk" < blasku miękki iest, kruchy , nieprzezroczysty, i

bardzo lekki, z początku pływa po wodzie , po-

e. wydrążeniach, i żyłach: kamienia wapiennego,

UBEZP 3 > > ł Ż-
72 e DR

. OTPORAJŃR"G VUZE 4 mae SQL zac 1371 4 : 27

©. 57 lRodzay szósty; wapienny.
CE fne 3 A "IE OU
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 Zecwyu Za ĄYKu Kaunrrużńc WBfNA NECY

- > ka Ę Ę

ł a poz 258 || |— | ” ż,

w górach wszystkich czterech formacyy; w Tyz

rolu,Karyntyi, Bawaryi niższey (około Ratys-

  

j

ć

| 03
F | 7x, mocno się burzy , i doskonale w nich się rospa-

le wy m*sszcza. A |

. e 109. KREDA. CALCAREUS CRETA. i

Kreide W. La craie BR

Chaux carbonatće crayeuse KH.

„M Bam GE - 15

Minerał ten. bardzo pospolity ś i każdemu

HR znajomy „ iest prawie Śnieżho BIAŁEGO koloru,

|, (© (»eeokolwiek w żółtawy wpadaiącego.  Znayduie

„się w wielkich massach, maiących odłam ziemisty,      

 

PYbiia

bez blasku. Kreda iest nieprzezroczysta', krucha
4 łatwa do rozbicia, tak, miękka że farbu-

ie i pisze ,, sucha i niezimna w dotknięciu „ma

ciężkość gatunkową 2,249; z kwasami mocno się

burzy, w mocnym ogniu traci wodę i kwas wę-

glowy, i przechodzi do stanu czystego wapna ,

4 _ , które pospolicie niegaszonćm zowią.Leży w ska-
rę x? W/K łach %warstowych, stanowiąc rozległe pokłady, na
prue a” ' których stoią góry piaskowca, i kamienia wa-

piennego warstowego ; pod ziemią urodzayną.

ep także w wielu mieyscach rościągaią się iey war-
ko w AfE"sty. Zawićra.w sobie bryły krzemienia rozma-

„tu cą; itey wielkości i postaci (h6) , muszłe , belemnity

 

 

 

gmp Ghuac--" — 5 > >
J (h6) Krzemienie gęstonapolach w wielu maieyscach rozrzucone, są

” -/ znakićni rościągaiących się,.mnićy. więcey głęboko pod
ziemią urodzayną, pokładów kredy; te zaś leywarsty, które nie-
gdyś na samey powićrzchni leżały, obróconew ziemię, i zmięsza=

ne z gliną, utworzyły grunt żyzny ,i zostawiły kawałki krzemie»
mi które miały w sobie zawarte.  s...- 45%

ł

.

- bony ), Szwaycarach, i t.d. 4 kwasami dosyć.

nierówny, a czasem wielki płasko muszlowy „ w udikw

(ny |ax

 



wad nak mięylne m WAŻNA 27wn ką kak(22(lai:

prue ż; j aka 259 —|| :

czyki strzałki piorunowe „i inne zabytki skamie-
niałe zwićrząt morskich, oraz glinkę żółtą, gli-
nę Żelezistą, rudę Śiekką. gliniastą orlim ka-
mieniem zwaną', i piryt Żelazny promienisty;

- oprócz tych Żadne inne metalle w niey się nie-
znayduią. — Kiedy iest wilgotna wody przez
siębie nieprzepuszcza, i dla tego źrzódła naypo-
spolitsze, są w gruntach kredzianych. Znayduie
się: naWołynin (około Krzemieńca), na Podo-
lu, w Litwie (około Grodna ), oraz w Gallicyi,
Francyi,„Anglii, i innych bardzo wielu krajach. A
Podług rozbioru P. Bucholz składa się z 56,5 i |
afed wada, 45 kwasu węglowego,i 0,5 wody. ż |

: - 410. Rai WAPIENNY.

> C€alcareus. Kalkstein W.

R La pierre calcaire B;

 AssBecmaoń kRaMeHb 0.

/.Ja.)K w. zbity. Calcarens Mar-
mor densum. Dichter K. W. La p: ©

_ ceompacte B. Chaux carbonatć com-
pocia H.
mako: Pospolity. Do tey odmiany ka-

| mienią wapie o należą: 16d wszystkie marmu-
p rozmaitychfarb,stanowiące w geognozyi piór-
> wszygatunek 2zklassy skałprzechodowych; 2re ka-

_"  mień wapienny warstowy; Scie wszystkie zabytki
iestestw organicznych, których massa w kamień
wapienay zamieniona iest w odłamie zbitą.—
Pospolitsze iego kolory są następuiące: BIAŁY

, szarawy; SZARY dymowy, żółtawy, błękitnawy,
zielonawy , czerwonawy, perłowy , popielaty,

*,. CZARNY SZaraWy;CZERwoNy cielisty, brnnatna-

wy, ceglasty, rzadkę zIELoNy porowy, i czar-
RA ©

  

 AEF: żę aa aSł
«



| miawy; BRUNATNY CZERWONY i żółtawy; ŻÓŁTY

izabellowy i rdzawy. Farby takowe, częstokroć

pomięszane, ukazuią się w postaci desseni na-

krapianych , wstęgowych , żyłkowatych, dendry-

tycznych czyli drzewkowych , it.d.— Znay-

uie się w wielkich massachmaiącychodłam zbi-

a- y nierówny , zadziorowy, a czasem i muszlowy.

oj — niedoskonały, bez blasku, niekiedy bardzo ma-=-

PAM ło połyskuiący. łestwpółtwardy lub. prawie mięk-

47 4 vtki , nieprzezroczysty, po brzegach słabo prześwić-

ai, .,eaiący , kruchy i łatwy do rozbicia, w dotknię-

/ cin chudy i mało zimny; ma ciężkość gatunko-

laintbe wą 2,7; z kwasami mocno się burzy (16) , w sil-

nym ogniu traci kwaswę , i zamienia się

2 na wapno niegaszone.— * massie marmurów

"w a|' Vsvobardzo często widzieć się daią skamieniałości

*źwićrząt morskich ;? osobliwie madrepor, i mu-

© szli zaginionych,iakiemi są: belemnity , nautyle,

rogi ammona albo ammonity (cormeammonis ) ,

it. d, które po wyszlifowaniu kamienia, różnofar-

bne swoie kształty ukazuią ma iego powićrzchni;

„marmur z Bleyberga w Karyntyi zawióraw so-

bie nautylity, które naprzeciw światła piękne

jasne i żywe odbiiaią kolory mienione, iak wo-

palu kleynocie, ta skamieniałość zowie się: Lu-

        

  

  

bu CA la

Glewneaył
Jlowo żółtego, z plamami brunatnemi wyobra-; >

(łaiącemi postaci iakby rozwałin miast, fortec,

wież, zamków,it.d; arabskie maią w swych mas-

sach naturalne plamy czarne dendrytycznych

kształtów, które mogą uchodzić za delikatne

 

(6)_ Przyczyną tego iestw nie sięzazwiązku,iuchodzeniewpo-
wietrze, kwasu węglowego , który aga swego mięysca innym

kwasom. : „R ;

„ machella. Marmury florenckiesą kołoru izabel- *' * y:
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LA MUS wet zadła=a r: Tfupu » Z

myiw lmdry ky powscoś
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4 ię Śt+ Rs 2+ iż

wprawnóy ręki malowidła drobnych drzewek , .

krzaczków, lasków, rozmaicie splecionych gir-

land, lubinnych.zawikłanych., bardzo: symmetry-

cznie ułożonych, i. powiązanych desseni. — Ka-

mień wapienny zbity stanowi rościągłe góry za-

/wióraiące w sobie rozmaite metalle, iako to:

miedź pstrą i szklistą, piryt miedziany i Żela- (Aa$ KG

zny, żelazo spatyczne, galenę, kobalt, nikiel, „|

sróbro, galman czyli rudę zynkową, it.d. Znay- teg!

duie się w wielu krajach europeyskich, a 0s0- Bs

bliwie:w Czechach, Bawaryi, Saxonii, Tyrolu,

Karyntyi, Szwaycarach, Erancyi, Anglii, i

Szwecyi; w Azyi zaś: w Syberyi- ( mianowicie ? 44M4
44 7

    

   

  

PA

yty
u

około Orenburga).—Podług rozbioru Guytona””

składa się ze 44,5 części wapna, 59. kwasu wę- //4 /10 vat

'glowego, 3,5 niedokwasu manganezu , 5,2 nie- i

dokwasu żelaza, i 2,25 wody. — Kamień ten 4.» s

używa się na wspaniałe budowy, naczynia, gzćm=/.

sy , kolumny, it. dz marmur czerwony, z któ- / 4 ;,„,

rego wyrabiaią posadzkę, ma w sobie znaczną. Ę

ilość gliny , i,ochry żelaza czerwoney. Kamień. 24, y

wapienny bywa także i ńa wapno wypalany.

| 2% Ikrowiec. Qolithus Wall: Ro-

ogenstein W. Oolithe B. Chaux car-

bonateć globuliforme H. Achyrites

Forster.— Nazwisko nadał mu Werner, od po
dobieństwa ziarn,z których. się składa iego mas
sa, do ikryrybiey (k6). Kołor ma szaRY żółta-
wy, dymowy, popielaty, czERwONY ceglasty, bru- |
natnawy, i czarbiawO BRUNATNY. Znayduie się
w_massach,które złożone są z ziarn okrągłych, ie-
dnostaynie wielkich , z sobą skleionych;. ziarna

zaś w bryłach oddzielnych. niezawsze maią tęż samą
|

 

(k6) Dawniey mianybył zaikrę sybią skomięniałą.

AE,
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wielkość, w iednych albowiem ziarnóm gro-
chu wyrównywaią, w drugich mnieysze są ed
nasion makowych. Odłam iego iest nierówny ;
„chropawy „i grubo ziarnisty, a w każdóm ziar-
nie zbity równy, bez blasku i przezroczystości ,
twardość niewielka, ciężkość mierna. Leży w ska-
łachwarstowych, formuiąc wielkie warsty podłe-

- głe, w gipsie, i kamieniu wapiennym: w Turyngii
(przy mieścieEisleben, w Ziegełroda, Erdeborn,
Klosterroda, i w Artern), w Szwaycarach ,5

(© Szwecja,„ałŁ d .——- Składa. się podług Kir
+6 wana: z-go części wapna, 10 gliny, kwasu wę-
> glowego, i wody. Wapno do murowania daie
" miebardzo dobre; w powietrzu „Jeżąc dosyć pre-
dko zamienia się w ziemię użyzniaiącą grunta

"gliniaste. .
| Maszb-) K- w. Masz EnGjC. lamello-

sus; pasow: Kalkstein”/. LaP.c. la-
„„melleuse B. / amellaire H.

ię Zjarnistd GOSERCĘe: b. K. w.
P. c grenueB. Ch: c. OWAOcŻE H.
Naypospolitsze ma kolory: BraŁy śnieżny, sza-//%%.
rawy , żółtawy , zielonawy, ii rzadko czerwona-

'wy; SzARY dymowy, perłowy, błękitnawy, zie-
lonawy, 1czerwonawy; CczaRNY Szarawy; ŻÓŁTY
izabellowy; czERwoNy .cielisty, i brunatnawy ;
farby iego są nayczęścićy poiedyncze, iednak by-
'waią niekiedyi złożone, postaci plamistych, Żył- ;
kowych, wstęgowych, it.d. — Znayduie się
w wielkich massach.maiących odłam ziarnisty, y3
z blaskiem słabym, aw każdóm ziarnie blaszko-
wy, £ wielkim blaskiem, który iest między per-
łowym iszklistym pośrzedni; przeto powićrz-;
chnia wewnętrzna. massy tego minerału ma bla-k
migaiący; niekiedy ziarna iego są tak drobne,i

, niewyraźne, że skłądaią massę ciągłą, którey Od-



.

«a BR

łam w zbity nierówny,i zadziorowy przechodzi.
-Fen podgatunek wapiennego kamienia iest wpół.
twardy, niebardzo kruchy, po brzegach mocno
prześwićca , ciężkość gatunkową ma 2,831; z ko-

© łoru i kształtu swóy massy do soli albo cukru
bardzo iest podobny,i stąd zowią go pospolicie:
marmurem solowym „i cukrowym ,„-lub też pier-
wiastkowym, i. kararskim , od nazwiska klassy
skał, i kraju,gdzie się znaydnie; w ogniu ikwa-
sach takim odmianom ulega iak ipićrwszy pod- ., żiużnita
gatunek marmuru, —Leżywarstami w skałach. ś 7 ś ;
pierwiastkowych, i sam formuie góry; z kamienifsprev?
nayczęścićy. zawićra w sobie: serpentyn, kamień. 40
garnkowy, (stanowiąc z nićmi skałę Ofitem zwa- 77/6 2
ną, o którćy mówiliśmy wyżey (100. a.)), oraz
tremolit , promieniec, hornblendę, mikę , it.d;
z metallów zaś: żelazo magnetyczne , galenę,.
blendę, piryt żelazny,miedziany, i arszenniko-
wy. Qyczyzną iego są: wyspy Parosi Antipa- 4,
„ros na Archipelagn, góra Athos w Grecyi , góry
przyległe miastu Carara w Toskanii, Alpy Szway-
;arskie , Tyrolskie „, Karyntskie , góry Karpackie-
(w Węgrzech, góry kruszcowe Saskiei Czeskie ,.
„Szwecya, Norwegia, Francya, Anglia, góry
UralskiewSyberyi , it.d. — Podług rozbioru
P. Bucholz składa się: z 56,5 części wapna, 45
kwasu węgiowego, i 0,5 wody.—Z tego mar-
muru w dawnych wiekach naywięcćy wyrabiano
posągów (16), popiersi,i ozdób, do świątyń i ZŁ
innych wspaniałych gmachów, w starożytney / ©
Grecyi, : Rzymie. Marmur biały z dawnością
czasu nabywa na powićrzchni swoićy zielonawe-
go koloru, przeto wyrobione zniego staróżytnym

4 >wdA
ŚrMGLCJĘ s

 

> s) Przeto nazywane go także marmurem posąagowym. (marbrestó=
irey, + » A „* ż
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kształtem naczynia,posągi, lub inne rzeczy, sztu-
-€znie powleczone farbą zielonawą, za dzieła da-
wnych narodów bywaią udawane; Że zaś odmia-
na tego kamienia w czerwonym blado-różowym
kolorze iest nayrzadsza, zatóm drożey od innych-
siępłaci, więc i tę farbę nadaią mu Biekiedy
przez sztukę.
_ 29 Spat wapienny. Spathum
całeareum. Wal: Kalk-spath. W. Spath
alcaire. B.-£Chaux carbonatće cri-
stalłisće. H— Kolor ma zwyczayny: BIAŁY

__ wodny, szarawy, żółtawy, śniadawy, i czerwo-
nawy, inne zaś rozmaite iego farby, iako to:
zielona, czerwona, żółta, fioletowa, dymowa,
brunatna, i t. d, pochodzą od niedokwasów me-
tallicznych którómi bywa zafarbowany. Znay-
duie sięw massach, rozsiany, rzadko, w posta-
ciach naśladowniczych komorkowatych, nacieko-
"wych; nórkowych, r i t. dz a naycze-

  

   

ścićy kry: Ilizówany :”aód w sześcian ukośny,

cały, awędzie przyległe dwóm
-przeciwnym 6m dowy tępym po-
„ścinane ą ścianę podzieloną na
trzy części; sre w graniastosłup 6ścio-boczny,
po kątach *bryłowych lab krawędziach końco-
'wych ścięty, czasem zaostrzony po końcach sze-
ścią albo trzema ścianami osadzonómi iuż na
ścianach bocznych, iuż na krawedziach; Ście
w  ostrosłup tróyścienny , poiedynczy h lub po-
dwóyny, w tym ostatnim ściany ieduego osadzo-

'ne są na krawędziach drugiego , krawędzie zaś
a kąty ich bryłowe rozmaicie bywaią ścięte, łub
sklinowane; 4te w ostrosłup sześcioboczny po-
iedynczy, i podwóyny, prosty, z kątamibryło-
ah przy podstawie ściętćmi, albo też z wierz-

mo) 5te w tablice sześciobo-

wr 5%
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«zie póiedyncze lub po dwie z sobą źrośłe; Gie
w soczewkę; 7me w bardzo wiele innych po-
staci foremnych, które powstają z wyłiczonyci
dopićro przez ścięcie, sklinowanie, kib zaostrze-
nie ich kątow bryłowych, krawędzi, lub koń-

- ców;takich bryłek odmiennych w. swoich kształ.
tach;znanych teraz w spacie wapiennym do 93 ©
liczą. Haiiy zaś rachunkiem pokazał że ich de
kilku milionów bydźwnim powinno, i te po-
źŹniey odkrywać się ieszcze mogą , Odłam spa-
tn wapiennego iest błasżkowy o trzechwyraź-
rych i doskonałych biegach błaszek, przecinaią-
wych się ukośnie, z blaskiem wielkim szklistym, _
 aprzeto iego ułomkimaią kształty sześcianów

| ukośnych; kryształy jmassy albosą doskonale
przezroczyste, podwaiaiąc obrazy przedmiotów,

_albo wpółprzezroczyste, lub po brzegach tylko
' grześwićcaiące; massy miekiedy składaią się
m części oddzielnych prętowych.i kliniastych,
podłużnie narzynanych, a te sązbiorem niedo-
skonałych kryształów z sobą zrosłych. — Ka-

_ mień ten iest wpółtwardy, SSAi łatwy do
_ rozbicia; ma ciężkość gatunkową 2,72; z kwa-
|sami„mocno: się burzy, powyprażeniu w ogniu

  
     

    

own jada, się w skałach
pierwias kowych, przechodowych,i warstowych,
w Gylach © 1s żeniach i szpa-
rach skalnych, Rayo zOc kwar-
cu, spatu.ciężkiego, fluspatu, feldspatu, zpiry-
tami , galeną,iwielą innómiekruszcami: prawie
we wszystkich kraiach Europy, naypięknieysze

/ zaś kryształy w Islandyi, Anglii (w Derbyshire),  
Harcu, Saxonii, Francyi, Hiszpanii, ztARON" LR"
dług rozbiorn. PLBucholz.. składa się: z 565
wapna, 45 kwasu= Roca. :isŹ sc



„Aid ane) kw włóknisty. ©. fibrosusz

+.0/pasrigat Kalkstćin.-M. P. c. fa-

_/breuse. B. Chaux carbonatć
e £i-

breuse. H. H. s. KMAKOBAMOM. S-

©, gePospolity.— Kolor ma Brały, pra-

| wie Śnieżny, czasem cokolwiek czerwonawy, luk.

| ziełlonawy. Znayduie się w massach niewiel-

(| kich, osadzony żyłami w skałach wgrstowych ;

| maodłam włóknisty owłóknach” równolegle

| ałożonych względem siebie , 2 poprzecznie

- Pwględem. kierunku żył,z blaskiem słabym ie--

| dwabnym, który powyszhifowaniu: znacznie

| matęża się, izamienia w perłowy. Fa odmiana

kamienia wapiennegopo brzegach dosyć: mocno:

-/ /grześwićca, iest takmiękkaże się nożem skro-

_ bać daie; ma ciężkość gatunkową podług Kar=

>... stena 2,7/ /, akwasami i w_ ogniu zachowuie

©, jadę fak mne potpwiamiaj "alNz=górachwar-

|. stowych, w żyłach, razem zżyłkamipirytu
Żże-

|. - laznego, i innćmi kruszcami: w Anglii (w Der-

bishire ),£-wSaxonii(w Schneeberg i Johann
|| georgenstadt). Podługz0: zbioru P.Bucholzskła-

da się: z 56 części wapna, 45 kwasu węgler

| wego,i x wody. — Bywa udawany czasem za

zał kocie oko,leczbardzołatwo
możnago Po

©. amać po miękkości. Side: MŻŻ RNB.

Ę - goNaciek albo sopel. €af sta Ela

€tites; ju stallagmites"Mal: K
atksin-

(ter W. Sta Ilactite cakć aire. B.

€c€haux e arbonatće cor ałkoide et in-

€rustante H. Mi x. KANEIDBHKUKOBA-

 mtońtr. S.—— Rozmaite miówa kolory: BIAŁY
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czERwoNy kwiatu brzoskwini; szaky żółtawy,
rt dz; czasem bywają w nim kolory złożone,
w postaciach pasów, żył, wstążek, i t. d. Zimaydu-

"ie się w massach guzowatych, kulistych, sople--
watych, krzakowych, gałęzistych, stopiono-lanych,
i innych naśladowniczych, niekiedy zadziwiaią-
cych kształtów, których powićrzchnia zewnętrz-
na iestnayczęścićy chropawa, bez błasku, a cza-
sem gładka, i blaskiem tłustym obdarzona. .Od-
dam ma włóknisty, o włóknach równoległych,
rozbiegłych w wiązki lub gwiazdy, albo też
rozmaicie powikłanych, a niekiedy promienisty,
i blaszkowy niedoskonały , z blaskiem iedwa-
bnym albo perłowym;mdssy nacieków bywaią,
chociaż rzadko , „złożone z części oddzielnych ©
krzywowarstowych, skorupiastych , wpółśrzodko-

* wych, i grubo ziarnistych. Jest kruchy i dosyć
_ łatwy do rozbicia, pośrzedni między wpółtwar-
dym a miękkim , w cienkich tablicach półprze-
zroczysty, w 'grubych massach mocno po brze-

_ gach prześwićca; ciężkośćgatunkową ma 2,728,
charaktery chemiczne z poprzedzaiącómi pod-
gatunkami spólne. — Znayduje się wszędzie

|w grotach kamienia wapiennego, osobliwie
—w*bl ' źrzódeł ciepłych, gdzie woda nasy-

wasem węgłowym, płynąc wśrzód. mas-
sy węglanu wapna,obficiegowsobie rospu-
szcza, apotóm zetkną wszy się w pomienionych
jaskiniachz powietrzem,istraciwszy część swo-
iegocieplika i kwasu wegłowego , składa ten
minerał wkształtach nacieków.--W_ tych -gro-
tach wodanayczęścićy z wolnatylkosączy się
przez małeszczeliin skich- *ŁĘPNE” (mej, dpm j
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©. Filippa, i wCzechachokołoKazlsbadu, źrzódła
|| wód ciepłych, na powićrzchnią ziemi wytrysku-

 

sposobem formuie: z góry wiszące sople kamien

me podobne utworzonym z lodu, które ustawi

/ cznie oblewaiąc, powiększa coraz ich massę

w długość i grubość. Rete Wody ich por

| wićrzchni spływa na dno groty, i z czasem

tworzy pod nićmi kamienne wzgórki maiące

.powićrzchnią gładką, i falistą ,- które, przez.

/przybywanie nowych warst coraz się podwyż=

szaiąc, łączą się nakoniec z przedłużonómi so-

płami, i tym sposobem składaią naturalne iakby-.

filary podpieraiące sklepienia podziemnych pie

ezar. Nakoniec może tak wielka ilość stallak=

tytów: utworzyć się w iedney grocie, iż te po-

łączone z sobą całkiem iey próżność napełnią.

- makomitsze groty zawióraiące w sobie nąciekż

wapienne znayduią się: na Archipelagu ( na

-wyspie Antiparos ), w Hascu, Sabaudyi, Ka-

zyntyi, Tyrołu, w 'Krakowskióm ( niedaleko

 

   
| „Qycowa),ż t. d. —WToskaniiwłązniac 1S.

| ące, tak wielką ilość rospuszczonego węglanu
wapna zawiórają w sobie, żewszystko cą tylko
do nich zostanie włożone,wkrótce pokrywa się

| skorupą wapienną, którą takżeiest gatunkiem

stallaktytu (n6) Massy naciekówmaiącezwićrz-

chu gęste fałdy okrągławopodłużne,naksziałk ||przedziałów mózgu, nazwane były dawnićy Ho
miles; inne zaś białego koloru, walcowate,we-

WE PO WAN PPT TEZ kpt> 

i (W oba tych mieyscach przedaią: skamieniałe- takim sposobem:

ryby, raki, iaia, owoce ,. i-wieleinnych. rzeczy. których iednak—

 

) 30 śe postaći.własności. wewnątrz. nie są. bynaymniey zmieniozś: |

 

aśjestwzmwózey ilości,abogęż w sialch po. modiniśni
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 wmnątrz: próżne; zkształtu do kości zwierzęcych
podobne> którym przesąd niegdyś- przypisywał
moc spaiania w krótkim czasie złamanych ko-
ści w żywym człowieku, nazywano w: aptekach:

_ Osteocolla. WStyryi w górze: Eisenberg. znayduią:
się piękne stallaktyty śnieżno: i żółtawo białego:
Koloru, postaci okrągławzycih, półkulistych,. z pa- -
wićrzchnią, chropawą,.niekiedy pokryte drobnć-
mi kryształkami,osadzone na massie żelaza: spa-
tycznego, któremiały.dawnićy nazwisko: fł0s.

_ferri. Sople- wapienne:bywaią. czasemznaydowane-
w piaskowcu, i na tufie, iak. np: w. Czabiszkach o-
8 mil od:Wilna.. Składa się ten kamień:z wa-
pna,kwasu: węglowego,i wody.— Do podga-
tunku wapiennego kamienia. włóknistego,,zda—
ie się, należćć powinny ż skamieniałości: zwane'

_ Belemnitami, alfo- strzałkami piorunowćmi, RAE
rych maśsa, w kształcie walców zaostrzonych.po
końcach, ma odłam: poprzeczny: włóknisty,lub.
promienisty, rozbiegły w gwiazdy.
(>  d)Grochowiec. Pisolithus Erb-
senstefn.W. La pierre de poais. 5.
€haux carbonatće głobuliforme. H.
 Dragóes de tiroli. H. x. ropoxo-

8.—Kolory pospolitsze ma następuiące;:
ieżneżny, żóławy, szarawy, i czerwona-

asem żóŁry izabellowy, iBRUNATNY Żół--
AŻ jydnie sięwmassach złożonych z. ku=

-lek" ókręgdych, wielkością i kształtem do ziarms
grochu podobnych, które są tąż samą wapien-
ną materyą z sobą skleione; każda kulka skł-
da się z „krzywych warstewek cienkich, kujisto-
wpółrzodkowych, izawićra w samym śrzodku
małe ziarno piasku; przeto odłam w massie te-
Akamienia iest wielki *arniety,, i łoskowy, >
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aw każdóy warstewce ziarno składaiącey zbi-
ty równy, bez blasku, powtórzchnia zaś łuszczek:

"ma częstokroć błask naturalny, ałbo za potar-
ciem go mabywa. Kamień ten iest nieprzezro-
czysty, kruchy i łatwy do rozbicia , ma twar-

dość niewielką , ciężkość gatunkową: 2,655. —

Znayduie się w skałach warstowych: w.Toskanii

(w łaźniach S.Filippa ), i w Czechach (w Karls-
badzie ), (06), Podług rozbioru Bergmana skła-
da się: z 64 częściwapna, 45 kwasu wegło-

wego, i s wody. - Baa

111. PUF WAPIENSY  -

Tofus calcarens. Małż" j

Kalk-tuff. W. [uf calcaire. B. ;

,oChaux carb onatóe concrótionnće. H.

a ( HszecmnożmydQB.. Się” ś

(13 Kolor ma żółtawo i brunatnawo SZARY ,
a czasem izabellowo żóŁrY: — Zuayduie się

'w massach dziurkowatych, gębczastych, z odła-

mem zbitym nierównym, bez blasku; iest nie-
przezroczysty, wpółtwardy,czasem miekki, kru-

chy i łatwy do rozbicia, ma ciężkość gatunko-

wą 2,474, i charaktery chemiczhe też same co

"w gatunkach poprzedzających. Zawićra w swo-

ich massach mnóstwo wycisków liści, łodyg,

(o6) O sposobie uformowania się tego kamienia, domyst naypo-

|, dobnieyszydo prawdy.iest następuiący: woda przesycona wegla-

nen wapna, płynąc przez lochy podziemne, unosiła z soba ziar-
ma drobne kwarcu, które w maszie kamienia wapiennego bywa-
ją częstokroć rozrzucone, iosądzałą na nich zwolna cienkie

warstki rospuszczonego w sobie minerału, przez co ich obiętosć

coraz bardziey rosła, a kształt tóm doskonalszey nabywał okrą-

de
.

m
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korzeni, gałęzi,i innych SERRA" części ro-
ślinnych, a w wydrążeniach węglan wapna zie-
mistey postaci. Minerał ten ciągle formuie. się
w wąwozach , i na dolinach , pod górami pia--
skowca,i kamienia wapiennego , z których wo-
da spływaiąc. w czasie gwałtownych ulew dć-

|  szczowych, lab wiosennych powodzi,unosi: roz-
> mącone w sobie cząstki wapienne, składa ie-
w nizinach, na warstachJiścr, gałęziach, tra-
wach, i innych rozmaitych , iuż mieyscowych ,

* Mb naniesionych przez - siebie istotach organi-
cznych, i całą tę mięszaninę spaia w iedną mas-
sę weglanem wapna, z rostworu doskonałego
powoli osadzanym; a załówaiąc wielokrotnie ©
aformowane iuż warsty tufu wapiennego, i do-
chodząc do wszystkich „części roślinnych w. nim
zawartych, roskładąa ie powoli, wymywa, i
z sobą zabićra , zostawuiąc w kamieniu same.
tylko. ich ślady, piętna, i wyciski, podobne im
w kształcie. Namassach tufu wapiennego by-

-"waią_ częstokroć i „stallaktyty osadzone. 'Fem_
© Kamieńznaydnie się w skałach napływowych:

_ w Saxonii( przy Freybergu, i w Turyngii o-
a: koło Łangesalza i Gotha, gdzie w wieku XVE

 

| szech(wokolicach Rzymu,któryWłosi Tra-
rtime dą k Wołyniu |( około Krzemień-

|-a=iw Litwiedjom” Szabaskich,

  

 

głości,, im zęby |też ziarna: obracane. ły przezwodę, [5
dnie toczone; przyszedłszy wreszcie Ad RIdla ka
rych daley posuwać się nie mogły, zbierały się przy nich, takiż

; z czasem zupełną płynąceywodżie utworzyły tamę,i inny kiern=
- nek biegowi iey nadały; część „wody pozostała między nićmi, ulo=

tnioia, zostawił materyą- kamienną, którąwmn kulki po
łączyły się w iedną massę.

—

ytow nim szkielety słoniowe ),we Wło-
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4 wieluinnych mieyscach ) — Używa śię za-
miast eegieł do «murowania, osobliwie na -skle-
pienia, dła-swóy dekkości, wybornym iest ma-
terjeee (Pó); «wypalaią go także i na wapno.

"312. WAPNO Bl ENISTa.

Calcareus terrosus nitidus. -

(, o$chaum-kalk. W.
(Ecume de terre. BiH.

3emaanaa nbasna. 5.

, , Ma kolor araŁv żółtawy, zielonawy , i
_  <©zerwonawy, z blaskiem perłowym lub srć-
| „brnym. „Znayduie się w małych massach, i roz-
a: w marglu ziemistym; massy iego 'składa-
ią sięzdrobnych listków delikatnych , i nieco
wygiętych. -Jest- nieprzezroczyste, bardzo mięk-
ESCHkruche, prawie sypkie, lekkie, i tłuste,
cząstki iego z wielką łatwością oddzielaią się,
i prżylegaią do innych ciał w dotknięciu.

Z kwasami mocno się burzy, w ogniu traci
| kwas węglowy. Leży w skałach warstowych:
_ w. Misnii (w Rubitzprzy Gera, w kamieniu

wapiennym),ii w Turyngii (wEisleben, 'w mar--
glu ziemistym ). Podług rozbioru P. Bucholz -
składa się: z 51,5 części wapna, 59 kwasu we-
glowego, 5,7 krzemionki, 3,2 soków że-
laza,i 1 wody.

25

 

69 Mówią iż, Kościoł RwRzymie,ma alei z tus
fu „ok
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|a15. Spar ŁupkowY.

Calcareus schisto-spatosus

Schiefer-spath W..

Chaux carbonateć nacrśe FH.

-Aphrit Kar. Argentine Kir.

'Caaucmoń mnamb. S.

"Kolor ma śnieżny biały, czasem cokolwiek
w szarawy , czerwonawy. żółtawy, i zielonawy
wpadaiący. Znayduie się w massach niewielkich,
albo cząstkami osadzony w kamieniu wapiennym
ziarnistym, niekiedy bywa i krystallizowany
-w tablicę sześcioboczną. Odłam iego iest krzy-
-wo-łupkowy, © warstach, albo raczey blaszkach,
doskonałych,wielkich, falisto pogietych, maią-

cych na swóy powićrzchni blask perłowćy ma-
-<icy. Kamień ten w cienkich blaszkach wpół-
przezroczysty, w grubszych prześwićcaiący,mięk-

ki, kruchy i łatwy do rozbicia, cokolwiek tłu- %
sty w dotknięciu, ma <ciężkość gatunkową: 2,474,

ji mocnióy nawet od spatu wapiennego burzy się

-z kwasami. Leży w samych tyłko skałach pier-

|, wiastkowych, w warstach kamienia wapienne-
go ziarnisto blaszkowego: w, Saxonii ( przy

- -Schwarzenberg w Bermsgriin , zgałeną, blen-
- dą brunatną, i kryształami granatu pospolitego),
w Norwegii (w Kongsberg) w Czechach, i na
wyspie Sardynii. Podług rozbioru P. Bucholz
składa się: z 55 części wapna, 41,66 kwasu we-
glowego, i5 niedokwasu manganezu.

Mr ś
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114. SPAT: BRUNATNY.

Cokca5h 4 spathum brunescens.

BraunspathW. Spath brunissant 8.

Chanx carbonatće ferrifere -

perlóe H. Sideracalcit Kir.

Bypoń mna mm», 5.

( "Węglan wapna skombinowany. z magnezyą;
niedokwasem żelaza, i manganezu , który od
kształtu swoiego odłamu. dzieli się; na dwa pod-
gatunki następuiące:
*a.) S.b.bkaszkowy, blaettrigerB. JP.
"Ten pospolitszema kolory: BIAŁY mlóczny, szara
„wy, żółtawy, czerwonawy,CZERWONY cielisty, różo- -
(wy, krwisty, brunatnawy; szaRyY. perłowy, i
żółtawy; lecz długo przebywaiąc w powietrzu od-
mieniaie-*zczasemw ŻżóŁTY izabellowy, i BRU»
"NATNY czarniawy, żółtawy , lub czerwonawy.
Zmayduie się w massach, i krystallizowany w też
same bryłki foremne co i spat wapienny, to iest:
w soczewkę, sześcian ukośny,ostrosłup tróy-ścien-
my poiedynczy ipodwóyny, i i ostrosłup 6ścio-bo-
czny poiedynczy; mićwa także w swćymassie

kryształy fałszywe, i ich wyciski czyli piętna.
Odłam iego iest blaszkowy,o trzech biegach bla-

-szek nieco wypukłych, ukośnie przecinaiących
się, z blaskiem znacznym szklistym, lubperło-
wym, twardość cokolwiek większa niż w spacie
wapiennym, przezroczystość wsłabym stopniu
(q6), ciężkość gatunkowa: 2,88a. Spat brunatny
iest kruchy i łatwy do rozbicia;w ogniu się nie-
topi ale twardnieie, i czarnego nabywa koloru;

 

'(g6) Po brzegach tylko prześwićca.



— m5 —

z kwasami się nieburzy, chyba utarty na proszek,
lecz to burzenie się iest bardzo powolne. Znaydnie
się w żyłach skał pierwiastkowychw kruszce bo-

gatych,zkwarcem, spatem wapiennym,fluspatem,

ispatem ciężkim, oraz blendą, -galeną, żelazem

'spatycznóm; © pirytami, /kruszcami sróbraćmi , i

| gróbremrodzimóm:wCzechach, Saxonii, Harcu,

7 Szwabii,Węgrzech, Ziemi siedmiogrodzkiey,
'Francyi, Szwecji, it.d. Podług rozbioru Kla-
protha składa 'się: z 5a,5 części węglanu wapna,

52 węglanumagnezyi, 7,5 węglanu żelaza, 2

węglanu manganezu,i 6wody.— Niekiedyzbli-

- ża się w charakterach zewnętrznych do spatu wa-

piennego , i żełaża spatycznega.
(bo) $.b. włóknistys fasriger B. W.

_ Kolery miówa też same co ipoprzedzaiący; znay-

duie się w massach niewielkich, złożonych z od-

cinków kulistych; których powićrzchnie pokry=

"te są kryształkami romboidalnemi: pićrwszćgo

_ podgatunku spatu brunatnego. Odłam w każdey

kuli ma włóknisty, rozbiegły od punktuśrzodko-

wego do obwodu, czasem w zbity przechodzący ,

z małym blaskiem szklistym, twardość, kruchość,

/ i wszystkie inne charaktery zewnętrzne, chemi-

 sczne, pierwiastki, i oyczyznę, Z podgatun-

<kiem poprzedzaiącymspólne. i

115. WARSTOWIEC.

Schaalstein W. Tafelspath Schiśtz.

Pierre calcaire testacće HB.

|, Ma kolor BraŁy szarawy,żółtawy,czerwo-

naw$niby w cielisty wpadaiący, i zielonawy.

Jaayduie się wmassach niewielkich, z odłamem

 blaszkowym, o dwóch bardzo wyraźnych,ale nie-

Mmz2

aż
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żółtawy ,goździkowy„iczerwonawy. Znaydnie się
w massach niewielkich; rozsiany, i krystallizo-

. wany w sześcian ukośny ;doskonały, o ścianach

płaskich,łub«nieco wypukłych, kryształy iego są

drobne,i-śrzódnićy wielkości, z powićrzchnią

błyszczącą. Odłam ma, błaszkowy,-0o trzech wy-

raźnych biegach blaszek przecinaiących się uko-

", śmie, z blaskiem wielkim szklistym, w perłowy

przechodzącym, ipowićrzchnią blaszek podwóynie

narzynaną; ułomki bardzo wyraźne sześciany, lub

równoległościany ukośne; <ciężkość gatunkową

2,995. Jest wpółtwardy., kruchy -i bardzo ła-

_ twy do rozbicia, wpółprzeżroczysty; w rysie na-

bywa śnieżnobiałegokoloru,z kwasami «się nie-

bnrzy ,chyba utarty na proszek (to iednak :bu-

rzenie się iest nieznaczne); w Ogniu .ko-

- lor swóy zamienia w brunatny, lub szary, ale

się nietopi,anikruszy. Leży w skałach pier-

wiastkowych,z kamieniami rodzaiu magnezyi,

© mianowicie: z azbestem, talkiem, tremolitem,

'serpentynem, it.d: w Tyrolu (w Zillerthal),

w Bawaryi (w biskupstwie  Salzburskićm ł 4

w Szwaycarach(wgórze S.: Gotarda), w Szwe-

cyi (w Wermeland), i w Syberyi (w wydziale

Ekaterynbarskim, w kopalniach Berezowskich).

Podług Klaprotha składa się: z 52 części wę-

glann wapna, 45 węglanu magnezyi, i 5 niedo-

kwasu Żelaza, i manganezu. © :

118. KaMIEN $MIEBDZĄCY.

">, Lapis suillus Mal: StinksteinW.
rygi La pierre puante B.

Chaux carbonatće fótide H.
„, Dysodite v. Dysodć olithe F,

/Boumuińk kaueub S.

Pospolicie zwany swinim kamieniem, (pierre



| de porc),makolor 'eżanuy szarawy; SZARY”
| dymówy ciemny,czasemw żółtawy, izabellowy,

":o czarniawo brtnatny:przechodzący. . Znaydaie.

się w wielkich mąssach,mających odłam w'iedną
strome łapkowy„a w:drugą zbity nierówny, i
zadziorowy , z blaskiem bardzo słabym,lecz po
wyszlifowaniu piękny przyymuiepołor;iest  nie-
przezroczysty,pobrzegach słabo prześwićcaiący',.
wpółtwardy, kruchyi dosyć łatwy do rozbicia,
ma ciężkość gatunkową 2,642 ;. wrysie nabywa
białego koloru; za potarciem labuderzeniem
wydaie mocny i przykry zapachurynowemunie-
co podobny, który ma pochodzić. od wodorodu
siarczystego; z kwasami mocno* się burzy;
w ogniu biełeie', i* zamienia się na czyste -
wapno - BDeży: "w. skałach warstowych , „1 sam.

obszórne w nich stanowi warsty,. naprzemiań

%kamieniem wapiennym, oparte: częstokroć na
dłupku smolisto marglowym: w Saxonii osobliwie”
w Turyngii (około: Eisłeben) , Tyrolu, Francyi,
Anglii,Szwecyi, it. d, gdzie zamiast cegiełdo bu-
"dowysię używa, i na wapno. wypala; w tychże

| krajach znayduią się po kościołach posągi:z nie- .
_ go wyrobione. - Podług. rozbioru Kirwana zawić--
ra on'w sobie: 50 'części. wapna, 45 kwasu węglo-

- wego,i5sczęści straconych w analizie, którym:
zapewne winieniestswóy kolor-i zapach.

rag. MARGIEG.- MARGA:

Mergel W. La marneB.

'Krgilfe calcarifere H. Pyxiaxb. S.

| a.) M. ziemisty. Kolor ma pospolity szaRy
żółtawy , przechodzący w popielaty ,. izabellowy,
i brunatny , BIAŁY żółtawy,i szarawy. Znay-
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dniesię -w masach maiących odlw=siewisiy.,EE
czasemłupkowy,bezbłasku iprzezroczystości(16);
gest miękki, skruchy i;bardzołatwy do rozbicia,
w dotknięciu chudy,farbuieipisze, ziemiste ie-
go cząstki, bardzo słabopołączone, w palcach na

rościćrać się daią: ciężkość gatunkową ma
ed 1,59 aż do 2,4. Leży w skałach napływo-

— wych, w tychsamych krajach gdzie i margiel
 stwardniały,z którego przez działanie powietrza
i wody został uformowany, przeto wszystkie in-
ne własności oba podgatunki maią spólne. Po-
długKirwana składa się:z 66 do 80 częściwęglanu
wapna, i 20 do 34 glinki i krzemionki. W rol-
nictwie bardzo iest przydatnydo poprawy i uży-
znienia gruntów,naktórych zboża żasićwaią.

b.) M.stwardniały. Rozmaitę mićwa
kolory, iako to: szaRY żółtawy, dymowy,błęki-
tnawy, czarniawy; BIAŁY żółtawy; i ŻÓŁTY iza-
bellowy; niekiedy naścianach iego rospadlin by-
waią powićrzchowne farby czerwona i brunatna,
i (chociaż rzadko) czarne dendrytyczne kształ-
ty. Znaydnie się wwielk'ch massach,zodłamem
muszlowym, zbitym nierównym, zadziorowym >
Jub ziemistym,bez blasku; iest nieprzezroczy-
sty, wpółtwardy lub miękki, niebardzo kruchy,
w rysie nabywa białawo szarego koloru, ma
ciężkość gatunkową: 2,652; czasem składa się (iak
bazalt) z części oddzielnych w kształtach grania-
stostupów 4ro-ściennych, lub sześcianów prostych,
pomiędzy którćmi ułożone są niekiedy cienkie

- warsty kamienia wapiennego naciekowego, i ta-
„kie massy nazwane zostały: łudus kelmontii. Zmó-
czony wydaie zapach gliny; z kwasami mocno

 

(Ł6) Niekiedy przez gładzenie i skrobanie znaczny przyymuie połysk.
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się burzy; wyprażony w ogniu umiarkowanym
traci kwas węglowy, i moc spoienia między cząst-
kami, przez co nabywa ziemistey postaci (16),
lecz wystawiony na działanie ognia natężonego

topi się na żużel szarawo czarny. Leży w gó-
rach warstowych , stanowiąc obszerne pokłady

naprzemianz innćmi gatunkami skał tćy kłassy:
w Saxonii(w Turyngii, i tam w krajowym ie-
zyku ma mazwisko: -Zechstein), w /Czechach, we
„Włoszech , Tyrolu , w krajach niegdyś Polskich
(okołe Lublina i Brzóścia ), we Francyi , Szwe-
cyi, it.d, —Margiel składa się z węglanu wa-
pna, i gliny; ale proporcya tych pierwiastków

" nie iest we wszystkich iego massach iednostay-
"na; w iednych iłość wapna znacznie przewyż-
sza glinę, i taiego odmiana zowie się marglem wa-
.piennym ( marga calcaree ), drugie przeciwnie da-
„łeko więcóy zawićraią w sobie gliny niż wapna,
taki zowią marglem glinianym( marga argillacea)
(w6).. Wszystkie odmiany marglu, zdaie się, po-

wstałyz zepsutych gór łupku glinianego. Ten
kamień domurowania zamiast cegły wybornym
_iest materyałem, ponieważ wapnołatwo gó spa--
ia, imur z niego wystawiony bardzo prędko

| 120.ŁUPEK SMOLISTO—MARGLOWY.
©, Ardesiamargacea.
Bituminoeses mergel-schiefer V. | ć
SŚchiste marno-bitumineux B.

Chaux carbonatće bituminifere H.f
C uoancmnń mndjepb. S-
„Kolor ma SZARY czarniawy, czasem nieco

_(u6) A wtedy wapno ieg w wodzie widac się, i formuie wodę
|. wapienną. kb: :

*Qwó) Massa tego kamienia łącząc niekiedy ziarna kwarcu, formie

Nn =

»
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błękitnawy, albo prawie zupełnie CZARNY, po=
chodzący od smoły kopalney, którą ten kamień:
zawsze mnićy więcćy bywa przeięty. Znaydu-
duie się w wielkich massach , z odłamem łup-
kowym,i nierównym , bez błasku ; iest nieprze-
zroczysty, dosyć miękki, niebardzo kruchy, ła-
twy do rozbicia,i w dotknięciu nietłusty; ma
ciężkość gatunkową 1,954, z kwasamisię burzy,
na węgląch rozżarzonych wydaie cokolwiek dy-
mu z mocnym zapachem bitumicznym, a cza-
sem na moment płomieniem się zapala, w ogniu
natężonym topi się na żużel czarny. — Leży
"w skałach warstowych,bardzo obszćrne i grube
stanowiąc warsty, z kamieniem wapiennym, opar-
te nayczęścićy na pokładach pewnćy odmiany pias- ©
kowca, zwaney:rothes Todtes liegendes, (base sterile
rouge); a zwićrzchu pokryte warstami kamienia
śmierdzącego, marglu, i innych skał późnieyszych.
Zawićra w sobie mnóstwo ryb morskich i rze-
eznych, skamieniałych, albo raczey w węgiel zie-
mny zamienionych, które całkowicie, z widócz-
nómi nawet łuskami, w rezmaitych , częstokroć
nienaturalnych, swych kształtach,i położeniach:,
łub same tylko ich kości, na warstach tćy skały
są wypiątnowane (x6).—Massy tego łupku 0so=

odmianę piaskowca.
4x6) Częstokroć także w nim daią się widzieć wyciskr roslin wos-

. dnych, Geclogowie następny o sposobie iego utworzenia się foga
muią domysł: mieysca, na których teraz leża ogromne tego ka-
mienia pokłady, musiały przed wieki zalówać morza, lub wielkie ie-
ziora, otoczone wysokićmi górami marglu, alboteż kamienia wa-
roaeęjóć 'z łupkiem glinianym. Pochyłości skał ze strony iezior

o przykre i urwiste, ciągle będąc na działanie powretrza £
wilgoci wystawione, pękały ikruszyły się powoli, a oderwane z nich
massy w wodę AGE. (Coraz podwyższały dna takowych  ie-
zior, Jlość wody zmnieyszała się w stosunku przybywających de

; Fi"

.
-
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. bliwie spodnie,w wielu mieyscach są przeięte
pirytem miedzianym, miedzią szklistą, fioletową,
niekiedy rodzimą, błękitną, i zielenią miedzianą;
który metal z łatwościąi bardzo korzystnie by-
wa z niego odłączany i wytapiany, stąd górnicy
niemieccy czasem go zowią: łupkiem miedzianym
(kupfer-schiefer);w nim także odkryto iżyły zawić-
raiące w sobie kobalt i kruszce sróbrne. Qyczy-
'zną iego są: Eisleben Jimenau i inne mieysca
w Turyngii, Riegelsdorf w Hassyi, xieęstwo Mans-
feldskie,PappenheimweFrankonii, okolice Wer-
rony we Włoszech, Sollen-hofen nad ieziorem
Konstancyeńskićmw Szwaycarach (y6),i t d.Podług
Klaprotha składa się on: .z wapna,kwasu węglo-
wego, glinki, i smoły ziemney.

121. ARRAG oNI z:

. Arragonites. Arragonit.W.

Arragonite. B.iH. Apparonumb. S-

© Nazwisko to dano mu od Arragonii pro-

 

miey cząstek ziemnych, już to wchodząc w skład nowo tworzę-
- cego się kamienia, iuż ewaporuiąc w powietrzu; wreszcie gdy dne

norza podniosło się wyżey nad przyległe między górami doliny,
szta iey z zwyź łożysk wniższe przelała się mieysca. Taż

woda ubywaiąc, osadzała istoty metaliczne, cząstki ziemne, or-.
ZE i wszystkie iakie tylko miała w sobie rospaszczone.

jyby i inne mieszkaiące wnićy zwierzęta, iedne po śmierci, a dru
gienawetżywe, zostały przysypane ogromnómi ziemi bryłami;
tych ostatnich rozmaite nienaturalne kształty i pogięcia śmierć ich
wałtowną okazuią. Uformowane tym sposobem massy łupku smo-
to marglowego w poźnieyszych wiekach zostały pokryte warsta--

mi skał. no _ grubómina kilkadziesiątlub kilkaset sążni,
(36) W dwóch ostatnich mieyscach znaleziono w tym łupku i ptaki

nawet zamienione w węgiel ziemny, których pióra są bardzo s"
źnie na skałe wspomni: ciśni oraz polipy nazwiskiem
liliyg wodnychozaodoea,| SE maai

ż Nn2
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*wincyi Hiszpańskiey ż w którey. był nayprzóż
"znaleziony. Kolor iego iest BIAŁY cokołwiek
'żółtawy, szarawy, albo zielonawy; ŻÓŁTY iza-

bellowy; ziELoNY gryszpanowy blady, szaRy
perłowy, wewnątrz kryształów częstokroć fiole-

"towó BŁĘKITNY i brunatno €zERwONY. Znaydu-

ie się krystallizowany w graniastosłup sześcio-

boczny doskonały, albo maiący dwie przeciwne
sobie ściany boczne szersze od innych, po koń-
cach sklinowany, z płaszczyznami klinów. osa-
dzonćmi na ścianach szćrokich, i krawędziami
ich ściętómi. Kryształy bywaią poiedyncze: lub.
podwóyne, zrosłe w kształt krzyża; czasem:
z połączonych razem wielu kryształów. są ufor-
-"mowane mnićy, więcćóy okrągławe- massy; po-
wićrzchnia ich iest prawie zawsze ' podłużnie
narzynana, wielkość śrzednia , odłam muszlowy

© lub niedoskonały blaszkowy,błask.wielki szklisty.-
Arragonit składa się pospolicie z części oddziel-
nych iglastych nieco. rozbiegłych, albo z cienkich

_. prętow ; ma ciężkość gatunkową 2,928, iest
wpółprzezroczysty lub po brzegach mocno prze- .
świćcaiący, twardszy od-spatu- wapiennego,kru-
chy i łatwy do. rozbicia; z kwasami się  burży;:
w ogniu pęka i zamienia się na czyste wapno.

Leży w skałach warstowych: w Hiszpanii (w Ar-
„ragonii, w gipsie blaszkowym i włóknistym ),
we Frarcyi południowey (w Anvergne, niedale-
komiasta Ciermiont, przy wsi Vertaison), Oraz
w Salzburskićm (w rospadłinach pewney skały

_/ glinianey, i w kwarcu połączonym ze spatem
wapiennym, i pirytami).— Podług rozbioru
P. Bucholz składa się: z 55 części wapna, 42
/kwasu węglowego, i małóy iłości wody.

A ) ć nb w

*
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Familia fosforanu wapna: *
30180) EP OKF* LĄ

Apatites. Apatit. W,

Apatite: B Amamumb.0..
Nazwisko to nadał mu Werner od wyra--

zu greckiego: apatao Oszukuię, dla tego że iest'
z kołoru i innych: własności: do: kilku minera--
łów podobny.. Pospolitsze mićwa kolory: zIE<
LoONY gryszpanowy,. oliwny, trawiasty, i poro-
Wy; BIAŁY: zielonawy ;BŁĘKITNY niebieski, i.
fioletowy ( iak w ametyście ); CZERWONY różo-
wy, i cielisty; BRUNATNY: goźdźikowy; rzadko-
SzaRY perłowy,i zielonawy. Znaydnie się nay-

 częścićy krystallizowany: 1ód-w. graniastosłup:
6ścio-boczny:maiący krawędzie boczne lub koń-
cowe ścięte, albo sklinowane, niekiedy zaostrzo--
ny po końcachpiramidami 6ścio-bocznómi , któ-
rych ściany. osadzone są na. iego- ścianach bo=-
„cznych;,2re' ten graniastosłup. bardzo: nizki bez'
zakończeń: przechodzi w tablicę 6ścio-boczną;:
Sciee w graniastosłup tróyścienny, po: krawę-
dziach bocznych. sklinowany-, a po: końcowych
ścięty; 4te w: tablicę ośmiościenną: maiącą 4ry
przeciwne sobie: krawędzi ścięte. Kryształy ie-

_go pospolicie małe, rzadko- śrzedniey wielkości ,.
nayczęścićy z sobą zrosłe, powićrzchnią maią mo--
cno błyszczącą, na ścianach bocznych podłużnie»
narzynaną, odłam blaszkowy w kierunku: rów=-
noległym do podstawy, i nierówny w mały mu-
szlowy przechodzący, z blaskiem szklistym do--

 syć wielkim, przezroczystość doskonałą lub nie-
zupełną (z6),ciężkość gatunkową 3,193; sąco--
 

(26) Czasem tylko po brzegachprześwićcaią, a niekiedy zupełniesą.
nieprzezioczysie., ; s Ę A ć

-K
A CJwy
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kolwiek mnićy twarde od fluspatn, kruche i ła-
"twe do rozbicia, — Apatyt w kwasie salćtro-
wym rospuszcza się spokoynie prawie doskona-
le, na węglu rospalonym okrywa się słabóm
światełkiem zielonawśm , lecz nie topi się na-

wet i w natężonym ogniu. Leży w skałach

pierwiastkowych, w kopalniach cyny, z fluspa-
tem, kwarcem, spatem brunatnym, wolframem,
-molybdenem, litomargą, steatytem, pirytem mie-

' dzianym i arszennikowym, krnszcem cyny, it. d:
"w Saxonii ( w Ehrenfriedersdorf , Johanngeor-

genstadt, i Schneeberg ), w Czechach ( w Schla-

ckenwald, i Zinnwalłd), w Anglii(wKornwa--
ti), w Norwegii ( w Arendal ), w Szwayca-
rach ( w górze Ś. Gotarda ), we Francyi ( nie-
daleko Nantes), i t d. — Podług rozbioru Kla-
rotha składa się: z 55 części wapna, 45 kwa-

si fosforycznego, ai -małey ilości niedokwasu
manganezu (*6).

125. KAMIEN SZPARAGOWY.

Asparagolithus. W. Spargelstein.77.

(/ La pierre d asperge. B.

Chaux phosphatće verte. H.

CnapxmeBoń uameuab. S..

"Tak nazwany od Wernera dla swoiege
koloru, u francuskich mineralogów mianowicie
Rome de I Isle miany za Chryzolit, iest szpa-
ragowo ZIEŁONEY farby, która w żółtawą, czy-
żową, białawą,i pomarańczową niekiedy prze-

 

(25) eadat miał z początku wapno "z roskładą iego otrzymane
zą nową ziemię, która był mazwał: Augustina.



_ ehodzi. Znayduie się krystallizowany w gras
miastosłup sześcioboczny, czasem po krawędziach
bocznych ścięty, po końcach zaostrzony sześcią
płaszczyznami osadzonómi na ścianach. bocznych:
Kryształy.iego pospolicie są drobne, rzadko
śrzednićy wiełkości dochodzą, powićrzchnią ma-
ią błyszczącą, Ściany boczne: podłużnie słabo

' narzynane, odłam podłużny.blaszkowy,” o trzech
3 błaszek równoległych dościan bocznych,

a poprzeczny muszlowy niewyraźny, z blaskiem
wielkim tłustawo szklistym, Poz pra-
wie doskonałą , ciężkość gatunkową3,098. Ka-
mień szparagowy iest wpółtwardy, kruchy i ła-
twy do rozbicia; w ognia się nietopi, w kwasie

'_ galótrowym rospuszcza się+ z burzeniem. Leży
w skałach.pierwiastkowych: w Hiszpanii (w kró-
łewstwie Murcyi w Cap de Gates, i Grenadzie,
w macicy białey gębczastey, do lawy podobney,
z miką,i żelazem błyszczącóm ), w Norwegii
(wArendał), i w 'Syberyi ( niedawno odkryty
w massie,z talkiem , i spatem- magnezyowym).
Podług zozbioru Vauquelina składa się: z 54,25
ezęści wapna, i 45,75 kwasu fosforycznego. —

- Odmiana tego kamienia w kolorze czerwona—
'wo żółtym , i błękitno zielonym, przez.m
:stena została nazwana  Moroziż. :

ra4. Fosrtżrr.

Apatites terrosa, Phosphorit.W.
Apatite terreuse. B. A

Chaux phosphatóe terreuse. H..
" «pocdopsoii uasecmuoń kasek. $.

"Kolor ma BIAŁY nieco żółtawy, szarawy,
i czerwonawy. Źnayduie się w massach nie-
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wielkich, maiących odłam zbity nierówny dro-

bno żiarnisty, i ziemisty, bez blasku; iest wpół-

- twardy, czasem bardzo miękki, kruchy i łatwy do

| rozbicia, w dotknięciu chudy, i szorstki, nieprze-

zroczysty, ciężkość gatunkowąma 3,075; pospo-

( hicie w iego massie daią się widzićć żółte plamy

od ochry żelazney pochodzące; w kwasach ros--

puszcza się spokoynie, na węglu rozżarzonym

, okrywa się światłem fosforycznćm, a w nateżo-

nym ognin topi się na szkło białego * koloru.

Znayduie się wHiszpanii (w Extremadurze nie-

daleko Truxillo,w skałach warstowych, w kwar-

cu, i kamienin wapiennym), w Rossyi ( w gu-

bernii Moskiewskiey, przy WWerea w Ratowka,

z muszlami skamieniałćmi, odkryty przez Fische-

ra Professora Moskiewskiey Akademii, i nazwa-

|- my: Ratofkit), i w Czechach (w Schlackenwald ,
w skałach pierwiastkowych, w naydawnieyszych

kopalniach cyny, gdzieiest naciekowey postaci ).

Podług rozbioru Klaprotha fosforyt zawićra

w sobie: 47 części wapna, 32,25 kwasu fosfory-

cznego, 2,5 kwasu fluspatowego, 0,5 krzemion-

ki, 0,75 niedokwasn żelaza, i 2 wody. Ratofkit

podług Miillera składa się: ze 46,5 części wapna,

46,5 kwasu fosforycznego, 1 niedokwasu. żelaza,

'1 5 wody. ć a

Familia fluoranu wapna.

i | 125. PLUSPAT.

Calcareus Fluor. Fluss-spath. W.

Le Fluor. B. Chaux flyatće. H.

* [Iaasnkbv». S.

a)F. ziemisty. ©.f. terrosus; er-

diger F. W. Ch. f.amorphe.H.— Jest
4
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koloru zielonawo „błękitnawo lub szarawo zi4-
4EGO. Zuayduie się w postaci mąki, albo deli-
katnego proszku, bez blasku, i przezroczystości,
«w dotknięciu niezupełniegładki, „farbniący, mier-
nie ciężki; na węglu rospalonym okrywa się
błękitnozielonawóm światłem fosforycznóm, któ.
re. prędko wiknie-(a7). Leży w skałach pier-
wiastkowych:w Węgrzech wyższych w Marma-
ros,w wielkiey Żyle, ną kwarcu i innych kamie-
niąch iakby' posypany. Podług rozbioru P. Pel-
letier skłąda-się; z 21 częściwapna, 28 kwasu
flnspatowego, a niedokwasu Żelaza, a5 glinki,
5akrzemionki, 1 kwasu fosforycznego , ą kwa-
śu solnego, i a w

b) F. zbity. C.f. densus;. dichter
'F. W.— Ma kolor szaRY zielonawy iasny, per-

. łowy, ciemny.błękitnawy, a prawie czarny;ziE-
©ŁONYszarawy, białawy, i t. d; bywaią w nim
także” farby :złożone lanie.Zmayduie'się
w massach .z odłamem <zbitym nierównym , za-
<dziorowym, lub wielkim smuszlowym, bez bla-
sku, po brzegach, mocno .prześwićcą., niekiedy -

- bywa prawie«wpółprzezroczysty, 'do rogowca a.
spatu baryty zbitego z kształtu bardzo podobny,
ale iest wpółtwardy, i ma <ciężkość gatunkową
5,173. ahw«skałachpętińko ych, z flu-

j . w Norwegii(w Kongsber,
żyłach srebra),w Szwecyi (w Vaio), War

cua ( w Rówie Stollberg , przy miasteczku
Strasberg, z pirytem miedzianym, w mona

   

 

 

(a7) Charakter naypewni.więirakaić. rozróżniaiący wszystkie dgatunki
fluspatu od innych - podobnych imciał.Badz. R ten: że
nalane a tea a owy cy” spokoynie, a wychodzą-
cy ze zw was pea a
to gryzie szkło, gdzietylko znim 3 2%

=.|
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tegokruszcu ), i w Syberyi. Dałeko iest rzadszy
/ od następuiącego podgatunku, aprzeto drożćy

„się płaci. BOO

c)F. błaszkowy. C.f. spatosus; spa

thiger F. W. Le spath fkuor. B. Chaux

fluatće cristallisće. H.— Rozmaite pię-

kne- mićwa kelory, iako to: BIAŁY zielonawy,

-szarawy, i żółtawy; szaRy perłowy, i dymowy;

BŁĘKITNY fioletowy, ametystowy, smaltowy, ż

niebieski; ZIEŁONY szparagowy, trawiasty, Ł

szmaragdowy; żóŁry winny, miodowy, iwosko- .

„wy; BRUNATNY żółtawy, i t. d; częstokroć bywa-

ią w nim kolory ułożone w płamy, wstęgi, pa-

sy, i inne postaci. Znayduie się w massach na-

pełniaiących żyły, i krystallizowany: ródw sze-
Ścian. doskonały, maiący rogi słabo albo mocna

ścięte, lub zaostrzone $ma ścianami leżącómi

na iego ścianach, czasem po krawędziach .ścię+

ty, albo sklinowany, płaszczyzny „sklinowania

jego krawędzi bywaią niekiedy tak szćrokie iż

każde cztóry łączą się z sobą w iednym pun-

' kcie, na śrzodku śŚcian sześcianu, i zupełnie ie
zakrywaią , taki sześcian zamienia się w bryłkę

ograniczoną 24ma płaszczyznami tróykątnómi;

2re w ośmiościan tróykątny doskonały, i że

' ściętómi rogami lub krawędziami , powstający

przez ścięcie rogów sześcianu. Kryształy iego

pospolicie małe,i śrzednićy wielkości, powićrz-

chnią maią gładką, błyszczącą, niekiedy pokrytą

drobnómi kryształkami, a massy są z części od:

dzielnych złożone. . Odłam fluspatu iest blaszko- -

wy 0 śrćch biegacii blaszek równoległych do

ścian ośmiościanu (b7), z blaskiem wielkim szkli-

 

G7) Odómięcydy wzi w sasdwajeci > ==



stym; kryształy i massy iego w iasnych kole=

rach są prawie zupełnie przezroczyste, ciemne

zaś po brzegach tylko prześwićcaią. Kamień

ten cokolwiek. twardszy od spatu wapiennego

o uderzeniu o stał nigdy niedaiący ognia, iest

' kruchy, łatwy do rozbicia, i dosyć zimiy w do-

tknieciu, ma ciężkość gatunkową podług Blu- ©

menbacha 5,481; na rospalonym węglu ukazuie

światełko fosforyczne (c7), w ogniu natężonym

pęka na drobne cząstki,i topi się na emalią sza-

 rawo białą;w ciemnościach dwa iego kawał+

ki tarte o siebie cokolwiek świćcą.— Fluspat

leży w. skałach pierwiastkowych, przechodo+

wych, i warstowych, w warstach kruszcowych „

i żyłach: z kwarcem, spatem wapiennym , bru-'

natnym, i ciężkim, pirytem żelaznym i miedzia-

nym, żelazem spatycznóm, miedzią szarą, gale-

ną, blendą brunatną i czarną, kruszcami sró-

bra, rzadko z talkiem, apatytem , i kruszcem

cyny: w Saxonii, Szwabii, Harcu, Sabaudyi

(w Chamoni, gdzie iego kryształki ośmiościen-

ne maią różowo czerwony kolor ), we Francyi,

Anglii (w Derbyshire i Kornwalii), w Syberyi

(w Nerczyńsku w górze Adonszelon, koloru -

/ szmaragdowo zielonego, i ten drogo bywa pła-

cony).— Podług rozbioru Klaprotha składa się
fluspat blaszkowy: z 67,75części wapna, i 52,25

kwasu fluspatowego.— Z massy tego kamienia

wyrabiane bywaią: wazony, szklanki, solniczki,

gałki, i inne rozmaite rzeczy. W metaliurgi

 

(c), Odmiana : =. flstewspo talero 7 poho dząca z Syberyi

która w ogniu rywa się pięknćm światiem szmaragdow o s

Jonóm, a potóm traci swąfarbę, i stsie się doskonale prze-

sroczystą, oznaczona została nazwiskiem: Chloropbane,

| 0 Ra.=



bardzo iest przydatny do ułatwiania: topienia:

kruszców, osobliwie srćbra. i miedzi..

Familia siarczanu wapna.

126. Grrs. GyvpPsui.

R. Gips W. Le Gypse B.

(>. Chaux sulfatće H. Tunch. S..

Wszystkie:podgatunki: gispu; oprócz niewiel--
kiey ilości blaszkowo: ziarnistego, leżą: w górach:

warstowych; nayczęścićy: z:solą kuchenną; nigdy
w sobie niezawićraią muszli, ani żadnych skamie-
niałości zwierząt morskich „ lecz bywaią: niekie=.

dy znaydowane w nim szczątki: źwićrząt ssących..

. a.)Gips ziemisty. Jest koloru żółtawo
lub szarawo BIAŁEGO. Znayduie się w postaci:
mąki,albo miałkiego proszku, bez blasku, i prze-
zroczystości, posypany w wydrążeniach i szczeli-
nach skał gipsowych: w Saxonii (w Neustadt ),

i we Francyi (w Montmartre przy Paryżu), in-
ne własnościi pierwiastki maz następnómi pod-

gatunkami spólne (d7).
b.) Gips zbity. Pospolicie Alabastrem

(,cae awanyę ma kolor śnićżno BraŁy( który z czasem
J/.4 w powietrzu żółknieie), szaRydymowy , popie-

. AB]

*

i 7 FUu/ aa ż

(27) Zdsie się że ten podgatunek gispu został z innych utworzony
działanie wody, która w sobie chociaż małą iego ilość ros=

_ puszczała, a potćm ewaporuiąc formowałaosąd ziemisty; domysł terz

stwierdzaią następne postrzeżenia: 1rmo że gipsziemisty w ska-

„łach gipsowych dsiesięiużterazpostrzegać b w ch kraiach, gdzie.
dawniey nigdy go nieznaydowano , póki też skały niebyły w zna-

'czney rozległości zwićrzchu odkryte, t na odmiany powietrza wy-
stawione, zdo Żepołatach wilgotnych daleko większa iego ilość

przybywa, aniżeli po suchych, kiedy trwaiąciągłe upały bez

. 
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Maty, i żółtawy, żóŁTw miodowy, i CZERWONY?
Krwisty ( bardzo rzadki). Znaydnie się w mas-
sach z odłamem zbitym nierównym„izadzioro=
wym,niekiedy w blaszkowo ziarnisty przechodzą
cym, prawie bez blasku, czasem niektóre punktą
na powićrzchni iego wewnętrznóy maią blask.
znaczny; iest wpółprzezroczysty ,częścićy zaś po”
brzegach tylko prześwićcaiący,w dotknięciu chu-
dy i niezimny , niebardzo kruchy,pouderzeniu:
twardćm ciałóm cokolwiek się* uginaiący, tak.
miękki Żesię nożem skrobać, iw rozmaite kształ--
ty wyrzynać daie, a po -wypolerowaniu czasent'
nabywaznacznego: blasku ;:ma ciężkość” gatunko-
wą podług Kirwana'2;3. Gips: wogólności z kwa-
sami się nieburzy: ( przyczyną: zaś tego skutku:
który się czasem w nim zdarza, iest węglan wa=
pna niekiedy w iego'massie cząstkami rozrznco=
ny); w ogniu: natężonym prędko bieleie, nabywa:

. Ziemistey' postaci,.a potóm' topi się na emalią,.
która, podług P. Lelićvre, w przeciągu: s4ch go-
dzin: na* proch: się: rozsypuie.— Deży. w* górach:
warstowych ,. a połączony z innćmi* podgatunka--
mi,osobliwie zwłóknistym,i blaszkowym, formu=
ie warsty podległe,. w piaskowcu”. i: kamienin'
 wapiennym:-w.Anglii ( w Derbyshire),we Wło=-
„szech,Niemczech, Francyi ,. Hiszpanii, wnaszym:
kraju na Podolu, it.d. Podług.rozbioru P. Rose:
składa się: z 55,75 części wapna, 44,25 kwasu:
siarczanego „i 24 wody. 'Ten podgatunek ła-
twićy „od innych rospuszcza się: w wodzie (e7) ;*
wyrabiaią z niego naczynia, posągi, iinne roz-

| maite rzeczy. Gisp śśduą4 w. ogniu, tak iżby
- stracił swoią wodę krystąlliczną utrzjmijscąiącą
SE% asć WŁ WASZA

ż   

 



 

związek między cząstkami iego massy, a potóm

z wapnem i wodą zarobiony, służy za materyał

z którego odlówaią w formach posągi, popiersia,

it.d., wyciskaią rozmaite landszafty, i sztukate-

rye zdobiące Ściany i sklepienia w kościołach „i

innych budowach wspaniałych.
e.) Gips blaszkowo-ziarnisty.

Kolor ma BrAŁy Śnieżny, szarawy,żółtawy czer-

wonawy, szaRY dymowy , popielaty, czarniawy,

rzadko za$ CZERWONY , BRUNATNY, i ZÓŁTY. —

Zuayduie się w massach, rozsiany , i krystallizo-

wany w drobne niewyraźne graniastosłupy sze-

ścioboczne, po końcach sklinowane; te kry-

ształki zawsze osadzone są zwićrzchu na iego

massach. Odłam ma blaszkowo ziarnisty -(z blas-

kiem migaiącym), a niekiedy rozbiegle promie-

nisty, ciężkość gatunkową 2,295; pobrzegach

cokolwiek prześwićca , iest «miękki, niekruchy,

łatwy do rozbicia, uginaiący się nieco po

uderzeniu, i niezimny w dotknięciu; charaktery

iego chemiczne są też same co i innych „podga-

tunków. Leży w górach pierwiastkowych: we

Francyi (w Bretagne), i w Alpach Szwaycar-

skich ze stronych Włoch, w skale łapku miko-

wego (którego drobne listki bywaią nawet i

w massie tego kamienia dosyć gęsto rozsiane); wgó-

rach zaś warstowych, przy innych podgatunkach

gipsu: w Hiszpanii, Saxonii (w Turyngii osobli-

wie w Eisleben , gdzie cienkie iego warsty lub

drobne cząstki, ułożone są naprzemian z warstew-

kami kamienia śmierdzącego), i w innych kra-

jach niemieckich, oraz w Wieliczce i Bochni

w kopalniach soli, w Litwie (w powiecie Upit-

(ski) itd. Warstyiego Jężą. pospoliciew pias-

*kowcu, kamienin wapienyg irglu, i często-

kroćzawićraią w sobie sól z
  

 

  



słone. Podług analizy P. Rose składa się: z 55,88:
części wapna, 44,x6 kwasu siarczanego, i 2ł
wody.  - R SOM
+. d.) Gips włóknisty. Ma naypospolit-
szy kolor BIAŁY śnićżny, żółtawy, i szarawyz

szanRy blado popiełaty, i dymowy; €zBERWONY

cielisty, lub w różowy wpadaiący, ZÓŁTY miodo=
wy blady „lnb woskowy. Znayduie się w massach

- nayczęścićy złożonychzwarst oddzielnych, bardzo
łatwo rozłączać się daiących. Odłam każdćy warsty
jest poprzeczny włóknisty, o włóknach.grubych lub
delikatnych, równoległych, rozbiegłych w wiąz-
ki, albo powikłanych;, prostych lub krzywych, z bla-
skiem dosyć wielkim, iedwabnym,albo perłowym;
pobrzegachswćy massy mocno prześwićca, czaseni
bywa nawet wpółprzezroczysty;iestmiękki, kru-
chy i łatwy do rozbicia, w dotknięciu niebardzo zi-
mny;ma ciężkość gatunkową 2,312, charaktery też

same coi w poprzedzaiących podgatunkach. Leży

|w. skałach warstowych, przy gipsie zbitym,iblasz-

kowym , ale w manieyszćy ilości. Podług roz=
bioru P. Bucholz składa się: z 55 części wapna,
44,15 kwasu siarczanego , i 21 wody.

aż 197, SELENIT

|.) €ałcareus Selenites.
 Fraueneisv. SelenitW.La SćlćniteB.

> Ckhkaux sulfatće cristałlisće "EE

Cenaesnmno, S. i
U dawnieyszych niemieckich naturalistów

rozmaite miał nazwiska , iako to: Marieneis,

Frauenglas, Spiegelstein , Eiselspiegel, Katzenspaih, *

it.d. Kolory iego naypospolitsze są: BIAŁY WO-

dny żółtawy, szarawy, i śnićżny; szARY popie--
laty, dymowy, i żółławy; żóŁTYmiodowy,ale

e. wo
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bo też BRUNATNY; często nkazuie w sobie kole-
ry tęczowe. Znayduie się w massach, i krystal-
lzowany: 1od w graniastosłup Gścio-boczny ma-
iący dwie przeciwnesobieściany boczne szćrsze
od innych, po końcach sklinowany (a płasz--

czyzny klinów leżą w nim na ścianach bocznych
szórokich), albo zaostrzony 4ma -ścianami osa<
dzonómi na krawędziach bocznych przyległych

" $cianom szćrszym; 2re 'w soczewkę wielką, rzadko
poiedynczą , ale pospolicie złożonązdwóch od--
cinków Kuli, płaszczyznami odciętómi z sobą skle-
ionych. Graniastosłupy nayczęścićy są podwóy-
ne, zrosłe z sobą ścianami bocznćmi, tak iż koń-
ce ich i niektóre boczne płaszczyzny składaią z ie-
dnóystronykątywklęsłe, a.z drugićy wypukłe; cza-
sem kilka lub kilkanaście iego kryształów razem
bywaz sobą rosłych. Powićrzchnia graniastosłu-

' pów zawsze iest hłyszcząca,podłużnie narzynana,
/ soczewek zaś chropawa,ihez blasku. Selenit ma
odłam blaszkowy .0 trzech biegach blaszek prze-
cinaiących się prostopadle, z których ieden tyl-
ko iest doskonały, z blaskiem wielkim perło-
wym lub szklistym; przezroczystość w iednych
iego massach iest.doskonała,-drugie są wpółprze-
zroczyste , inne prześwrócaiące. Kamień ten iest

, tak miękki, że się nawet paznokciem rysować, i
- skrobać daie, w cienkich blaszkach bywa giętki ,
ale niesprężysty, dosyć kruchyi łatwy do roz-
bicia; ma ciężkość gatunkową '2,294; na ogniu

_ zachowuie się iak gips, tylko że nayprzód dzieli
się na cienkie blaszki, i daleko iest łatwieyszy
do stopienia. Leży w skałach warstowych , przy
gipsie, stanowiąc warsty lub massy. okrągławe,
znacznie wielkie,w piaskowcu, glinie łapkowey,
i marglu, w kopaluiach soliiwęgli ziemnych ,

miekiedy naprzemian z kamieniem śmierdzącym;
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odkrywaią go także chociaż rzadko i w żyłach

kruszcowych , z galeną , miedzią szarą, i piryta-

mi: w Saxonii(wTuryngii) , we Francyi (w Mont-

martre przy Paryżu),w Anglii, w naszym kraju

(w Litwie,i na Podolu ). —_Podług analizy P.

_Bucholz składa się: ze 55 części wapna, 40,8

kwasu siarczanego,i 21 wody. Po wypaleniu da-

ie także bardzo -dobry materyał-na odlówanie i

(/ wyciskanie rozmaitych gipsatur: służących do

„ozdóbw architekturze. i

? 128. MuRriacYr. MuriacitFF.

Mypiśnum2. S.

a.) Anhidryt. Anhydrites Anhy-- adsóż

|. dritW.Chaux sulfatće anhydreH.(f7).70 /-

Jest także siarczanem wapna, któremu stąd dane „„-- ©

zostało nazwisko że z roskładu iego naymnieyszćy (0.71%

ilościwody nieotrzymano—Kolor maBŁĘKITNY k

- niebieski iasny, z białómi plamami; szARY błęki-

tnawy, i niebłeskawo BIAŁY, czasem na powićrz-

chni pokryty bywa białym proszkiem. Znaydu-

je się w massach niewielkich, które są osadzo-.

me w żyłach skał warstowych, w gipsie, i mar-

/, gla,przy soli kuchenney. Odłam iego bywa zbi-

ty nierówny, zadziorowy , włóknisty , a czasem —

'i promienisty,zblaskiem niewielkim perłowym,

albo zupełnie bezblasku, przezroczystość w sła-

bym stopniu, twardość i moc spoienia cząstek

daleko wieksza niż w gipsie , ciężkość gatunką-
, wa 2,94. Zmaydnie się w zupach solnych:wWie-

„liczce, w Austryi,Tyrolu, i xięstwie Wirtember-

skićm (przy mieście Sulz nad rzeką Neker ). —
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(i7) De Bem miał go za siarczan : ; któr 1 6żn Ę nazwi-
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ZIE ng rozbioru Klaprotka składa się: ze 41,75
wapna, 55 kwasu siarczanego, i 1 solanu sody.

b.) Spat sześcienny. Anhydrites.

spatosus. WiirfelspathW. Ch: s. en-
_hydre laminaire H. Spat cubique B.
Kolor ma BiaŁY mlćczny, cokolwiek w ezerwo-
mawy, blady różowy, wiśniowy,i fioletowy„

„ wpadający: Znayduie się w massach, które złe-
Żone są z części oddzielnych krystallicznych, ró-
wnoległościanów albo tablic prostokątnych, bar=
dzo łatwo oddziełać się daiących. Odłam wka-
żdym takowym krysztale iest blaszkowy, o trzech
biegach blaszek przecinaiących się prostopadle
wzgledem siebie, i równolegle do iego ścian bo-
'eznych., blask wewnętrzny i na powićrzchni czę-
ści oddzielnych znaczny perłowy. Ten kamień
iest wpółprzezroczysty, wpółtwardy, kruchy,
w massie bardzo łatwy do rozbicia; w powie-

_trzu i wilgoci pęka, i czasem zupełnie rospa-
da się na części krystalliczne, ma ciężkość gą-
tunkową 2,964. Leży w skałach warstowych, ra-
zem z solą kuchenną ( którey cząstki bywaią za-
wsze w iego massie rozrzucone):w Tyrolu, Salz-
burskićm, Saxonii (w Hallii), i innych kraiach
niemieckich. Podług rozbioru Vawquelina skła=
da się: ze 40 części wapna, i 60 kwasu Siar-
ezanego. , 5 s

Familia boranu wapna.

"129g. BORACYT. BoRACITEGJ

' Boracit W. BoraciteB:
> Chaux boratee Ł

Bopanum», S.

A Pawnićy nazwany kwarcemkubicznym,ilunebnr=

„skim,kołor ma szaRY popielaty, żółtawy, brudny ©

 



zielonawy,i białawy. Znayduie się krystallizowa-
ny w sześcian po wszystkich krawędziach i ką-
tąch bryłowych słabo albo mocno ścięty, tak że cza--
sem kryształy iego z kształtu podobne są do lencytu;
które pospolicie bywaią drobne, i śrzednićy wiel-

kości, z powićrzchnią gładką, i błyszczącą, lub
chropawą i bez blasku, wpółtwarde, kruche,
nietrudne do rozbicia , wpółprzezroczyste , prze-
świócaiące, albo też doskonalenieprzezroczyste; od-
łam ich iest mały muszlowy, z blaskiem znacznym ;
tłustym, ciężkość gatunkowa 2,911. W ogniu na-
tężonym boracyt topi się ze wreniem na emalią
żółtawą, w cieple okązuie znaki elektryczności
żak turmalin. W iednćm tylko mieyscu dotąd.
iest znany: w niłszey Saxonii przy Luneburgu
w górze gipsowey, gdzie kryształy iego są po-
iedynczo osodzone w gipsie blaszkowo ziarni-

stym; z którey macicy bardzo łatwo daią się
wybićrać. Podług rozbioru VWestrumba składa

się ten kamień: z 1a części wapna, 2 krzemion-

ki, 13,5 magnezyi, 68 kwasu boraxowego, i 0,7

- niedokwasu żelaza.

' Róodzay siódmy, BarytYa

A - Kamienie zawićraiące w sobie. tę ziemię

nych; gatunkowa ich ciężkość pospolicieod 4ch
prawie Scia dochodzi. Wszystkie są trucizną
dla zwićrząt, |

a30., WETERYT.
Ponderosus. Witherites. W.
Witherit. W. La Witherite. B.

Baryte carbonatće.H. Barolit. Kir:
Bumepnm»v. 9. ś

Węglan baryty, oznaczony przez Wernera
KBE e
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mazwiskiem swoiego wynalazcy Anglika Withe=-

ring, ma kołory: BIAŁY szarawy; żóŁry blady”

woskowy; szARY perłowy, i żółtawy. Znayduie

dy się w massach. niewielkich okrągławych, skoru-

piastych , guzowatych, kliniastych, i mnićy: wię-

z cćy doskonale kulistych , rozsiany w spacie ba-

ryty, i rzadko krystallizowany: 16d w. grania--
śtosłup sześciobocziiy, po końcach zaostrzony pi-
ramidami 6ścio-bocznómi, których ściany. osadzo-
ne są na iego: ścianach bocznych, i niekiedy kra--

wędzie przy tych zaostrzeniach: leżące pościnane;.
2re w: ostrosłup. 4ro-ścienny, lub. 6ścio-Bboczny „.

poiedynczy, i podwóyny; kryształy są pospo-

licie małe, rzadko śrzednićy wielkości, zawsze-
prawie wrosłe- w massach tegoż kamienia. Od-

łam Witerytu iest promienisty, czasem: w. blasz-
kowy przechodzący, z: blaskiem wielkim tłu-

'.stawo szklistym, a w drugą stronęzbity nieró--
'wny: przezroczystość nieżupełna; twardość mier—
na, kruchość wielka, ciężkość gatunkowa: 4,562.
Massy tego kamienia bywaią złożone z! części.
oddzielnych krzywych skorupiastych, współśrzod-
kowych, kulistych, lub kliniastych. Utarty na
proszekdosyć znacznie. burzy się z kwasami, i

w. nichsię: rospuszcza; w ogniu natężonym to—

pi się na białą emalią. Leży w skałach war-

stowych: w Anglii ( w Anglezark w. hrabstwie:
Lancastre,w Żyle przecinaiącey warsty piaskow-
ca, łupku głinianego, i węgłi ziemńych, ze spa-

. tem ciężkim , galeną, blendą, i galmanem ),

w Sżyryi wyższey ( niedaleko Nenberg, w war-
ście żelaza spatycznego ),i w Syberyi ( w Ko-
ływanie w górze zmićjowskiey), wszędzie w nie--

_ wielkiey ilości(g7): Podług rozbioru Klaprotha
 

(s7)Przeto dosyć drogo. się ER
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ada się: z 78 części czystey baryty, i 2%
kwasuwęglowego. — Używaią go w Anglii na

trucieszczurów.

151. SPAT CIĘŻKI, czyli Siarczan ba-

ryty. Ponderorus vitriolatus.
$chwer-spath. /. Le spath pesant. B.
Baryte sulfatće. HH bapumb. S.

a) 5. c. ziemisty. —. Kolor ma BIiAŁW
śnieżny , szarawy, żółtawy, lub: czerwonawy.
Znaydunie się w postaei proszku pokrywaiącego
kryształy następnych podgatunkow siarczanu ba=*

- ryty, a, niekiedy i w massach. maiących bardzo

słabe spoienie miedzy swómi cząstkami, i od-

"łam ziemisty, bez. blasku.. Jest ciężki, w do-

Naąż >
2 a

| tknięciu suchy, szorstki, i cokolwiek. farbuiący,.
--_ bardzo rzadko iw małćy ilości bywa znaydo-

wany (h7): w Saxonii ( około Freyberga ),.
w Hassyi ( w Bivra ), w Tyrolu ( w Falken-

stein),, w Szwabii: ( w Brisgau ), w Czechach ,
"Węgrzech , Ziemi: siedmiogrodzkiey,i w Anglii:

( w Derbyskire, ;i. Staffordshire ).
_, b)S. c. zbity.— Bywa koloru: żółta-

wo, lub' szarawo BIAŁEGO, dymowo, i perłowo:
SZAREGO, który niekiedy w żóŁrY izabellowy,.
rdzawy,iblady, cielisto ezERwoNw przechodzi.

' Znayduie sięwmassach nćrkowatych, i półku=
Tistych, maiących czasem. na swoićy powićrz-
chni wyciski sześciennych kryształów, Odłam:
iego bywa zbity nierówny, zadziorowy, lub'-
ziarnisty, z małym. blaskiem tłustawym, a czasem:

+

 

| (brd Handlarze kamienidla zyską często robią go sztucznie, przez”
wyprażenie w ogniu, w naczyniach zamkniętych , naypospolit-
szego podgatunku siarczanu baryty, ałe łatwo iest poznać fi wę»

wy po znacznymblasku,któregoprawdziwemuniedostzić. .
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 ziemisty bez blasku. Ten podgatunek siarczanu
baryty iest nieprzezroczysty, wpółtwardy, po

, brzegach mało prześwićcaiący, kruchy , łatwy
do rozbicia, chudy w dotknięciu, do rogowca i
fluspatu zbitego podobny, ale ognia niekrzesze,
i ma ciężkość gatunkową 4,484. Iieży w ska-
łach pierwiastkowych i przechodowych , w ko-
palniach ołowiu i sróbra: w Saxonii ( przy

_ Freybergu, w żyłach kruszcowych, z galeną, i
pirytem miedzianym, stanowiąc macicę innych
metallów ), w Harcu, Sabaudyi ( w okolicach
Servoz, w warstach łupku glinianego ), w An-
glii, i Syberyi ( w Kolywanie, w górze zmić-
jowskiey ). Podług rozbioru Westrumba składa
się: z 83 części siarczanu baryty,6 krzemion-
ki, 4 niedokwasu żelaza, 1 glinki, i 2 wody. —

© Rzadszy iest daleko od innych podgatunków
'spata „cięBkieżoćm 570. oi aaa WARE
(c) Ś.c. ziarnisty.— Kolor ma BraŁY
śnieżny, czasem w blady różowy, cielisty, i

' popielato szaRY przechodzący. Znayduie się
w massach niewielkich, blaszkowo-ziarnistego ©d-
łamu, z błaskiem tłustym,i perłowymmigaiącym,
po brzegach dosyć mocno: prześwićca; iest :

wpółtwardy, kruchy i bardzo łatwy do rozbi-
cia, do marmuru. kararskiego z kształtu i kolo-
ru podobny; ma ciężkość gatunkową 4,415. —
Leży w skałach pierwiastkowych, rzadko, ł
w małey ilości: w Saxonii ( około Freyberga ),
w Styryi (w Peggau, w warstach kruszcowych,
z drobnćmi ziarnami galeny),w Harcu ( przy
Kolberg, różowego kolorn ), w Morawie ( przy
iglau ), i w Syberyi ( w górze zmićjowskiey,
ze sróbrem rodzimćm , i rudą miedzianą ). Po-

"dług rozbioru Klaprotha składa się: z 60 części
baryty, 50 kwasu siarczanego, i 10 krzemionki.
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d) S$. c. krzywo-warstowy. P. v.
famellosus. Krnmm-schaaliger
Schw: MW. Spath pesant lamelleux. 8.
Kolory mićwa: BraŁy żółtawy, szarawy, i czer-
wonawy; szaRY popielaty, perłowy, i dymowy,
€zERwONY cielisty, krwisty, i brunatnawy.——
Znayduie się w massach wielkich ułożonych

" w krzywe ipogiętewavsty różnofarbne; od-
łam ma blaszkowy niewyraźny, albo raczey szć-
roki promienisty, i nierówny, z małym blaskiem
migaiącym, ciężkość gatunkową 4,259; iest nie-
przezroczysty, po brzegach mało prześwićcaiący,
wpółtwardy, kruchy i łatwy do rozbicia. Łeży
w skałach pierwiastkowych, w żyłach, ze srć-

- brem, i galeną: w Saxonii ( ekoło Freyberga „.
Gersdorf, Memmemdorf,i Marienberg),w.Har-
eu, Karyntyi ( w Huttenberg,i Bleyberg ),
'w Palatynacie (w Wolfstein ), Ziemi siedmio=
grodzkiey, Anglii ( w Derbyshire, i Stafford-
shire ), i innych kraiach. -

e) S. c prosto-warstowy;gerad—
 schaaliger schwerspath. W. Naypospo-

litszy ten podgatunek siarczanu byryty mićwa
__ rozmaite kolory, iako to: BiaŁY śnieżny, wodny,.

bwy, szarawy,i czerwonawy; szARY perło-
wy, dymowy, żółtawy,i zielonawy; ŻóŁTY win-
ny, miodowy,woskowy, brunatnawy; ZIELONY
oliwny, i szarawy ciemny; CZERwoNY cielisty,
różowy, krwisty, i brunatnawy; BŁĘKITNY nie-
bieski; BRUNATNY czarniawy; lecz kryształy ie-
go czerwonezafarbowane sąrealgarem, a bru=
natne antymonem szarym. ŹZnayduie się w mas-

- sach, rozsiany, i krystałizowany: 16d w grania-
stosłup 4ro-ścienny prostokątny (czyli równole=
głościan prosty ), albo też ukośny, doskonały,
lab po końcach sklinowany, ze ścianami sklino=-
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wań osadzonómi na dwóch przeciwnych sobie
krawędziach bocznych, czasem końce iego za-
ostrzone są w liniią cztórema ścianami; 2re

w graniastosłup ©ścio-boczny doskonały, albo

| maiący dwie przeciwne sobie ściany boczne szć-

rokie, a cztćry wązkie, i dwie boczne krawę-
dzi naprzeciw siebie leżące ostre, a cztćry tępe;.
po końcach sklinowany, a płaszczyzny iego kli-

- nów leżą na ścianach szerokich , niekiedy kąty
bryłowe przyległe ostrym iego krawędziom są
pościnane; cie w ostrosłup czworościenny po-
dwóyny; 4te w tablicę 4ro-ścienną prostokątną ,
lub ukośną , po rogach lub krawędziach ściętą,

_ albo też po krawędziach końcowych sklinowa=

ną; Ste w tablicę Gścio-boczną foremną lub po-
' dłużną , czyli maiącą dwie przeciwne ściany
'końcowe dłuższe od innych, które są czasem
sklinowane, i dwie końcowe przeciwne sobie
krawędzi nayostrzeysze ścięte, iub sklinowane;
 6te w tablice ośmioboczną podłużną, po wszyst
kich krawędziach bocznych ściętą, czasem ma-
iącą wszystkie, lub dwie przeciwne sobie ściany
końcówe, sklinowane, i ostrza klinów niekiedy
ścięte; mew soczewki płaskie. Fe kryształy by-
waią małe, śrzednie, lub znacznie wielkie, z po--

wićrzchnią gładką, lub chropawą, i pokrytą kry-
ształkami, pospolicie z sobą zrosłe, i osadzone
w massachsiarczanu baryty. Kamień ten ma od-
łam blaszkowy, o trzech biegach blaszek przeci-
naiących się prawie prostopadle, z blaskiem wiel- .
kim tłustym lub perłowym, przezroczystość nie

zawsze doskonałą (i7), ciężkość gatunkową 4,0;,

iest wpółtwardy, kruchy, łatwy do rozbicia, i

 

Gr) Nayczęścićy są iego kryształy i massywpółprzezroczyste , i
prześwićcaiące. mopa ;
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na dotknięcie niebardzo zimny. W ogniu na-
teżonym wszystkie podgatunki siarczanu baryty
topią sie na białą emalią (która odwalżona .wo-
dą wydaie zapach wodorodn siarczystego), z kwa-
sami się mieburzą. Spat ciężki prostowarstowy
leży w skałach pierwiastkowych , przechodo-
wych,aniekiedyiwarstowych, w żyłach krusz-

cowych, ze sróbrem, miedzią, ołowiem błyszczą-
cym, kobaltem, fluspatem , kwarcem, spatem
wapiennym, i t. d: w Węgrzech (w Felsobanii ),
w Ziemi siedmiogrodzkiey, w Saxonii ( w Ma-

rieuberg, przy Freybergu , i w innych miey-
scach ), wHarcu ( w górze lberg ), w Anglii
(w Derbyshire, i Devonshire ), i t. d. Podług
rozbioru Bergmana składa się: z 84 cześci bary-
ty, 25 kwasu siarczanego, i 0,5 wody,— By-
waią czasem iego massy bardzo kruche , pra-.

wwie 'ziemiste , w palcach na proszek rościerać
* się daiące, które znayduią się: w Syberyi (w Ko-

ływanie, w kopalni Sałairsk, ze złotem rodzi-

'móm ), i w innych kraiach. , :

©  f.) Spatciężki prętowy. Stangen-
spath W. Spath pesant en barres B..

Baryte sulfatće bacillaire H. Kolor

maBIAŁY mlóczny , śnieżny , szarawy, 1 zielo-

nawy;szaRydymowy;czenwony blady gili-
sty; i ZIELONY oliwny. Znayduie się krystal-

lizowany : wgraniastosłupy  4ro-ścienne ukośne ,
po końcachostrosklinowane, lub- zaostrzone
cztórema ścianami osadzonóćmi na. krawedziach
„bocznych; i w graniastosłupy Sześcioboczne jo
końcach sklinowane; te kryształy maią powićrz-

chnią podłużnie głęboko narzynaną , i błyszczą-

| eq, pospolicie sądługie,niewyraźne , cienkie iak

© igły lub pręty, zawsze zsobąpodłużnie iw roz-

>
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w każdym iego krysztale iest blaszkowy, o trzech
biegich blaszek, z blaskiem perłowey macicy,
przezroczystość w słabym stopniu , po brzegach

- jednak znacznie prześwieca; ma ciężkość gatun-
kową 4,079, iest miękki, bardzo kruchy i ła-
twy do rozbicia, zupełnie podobny z charakte-
rów zewnętrznych do ołowiu białego, ale che-
miczne własności, mianowicie burzenie się z kwa-

- sami węglanu ołowiu, a zupełna wnich spokoy-
ność siarczanu baryty, bardzo iasney, i łatwey
do postrzeżenia dostarczają cechy naich rozróż-
nienie. Leży w skałach pierwiastkowych, z in-
nómi podgatunkami spatu ciężkiego-, kwarcem,
fluspatem, it.d: w Saxonii ( niedaleko Freyberga
w kopalni Lorenzgegentrum, przy Marienberg,
i Scharfenberg), i w Anglii (w Derbyshire).
Podług rozbioru Lampadiusa składa się: z 65 czę-
$ci baryty, 5,2 Stroncyany,52kwasu Ssiarcza=
nego , 1,5 niedokwasu żelaza,i 1,2 wody.

|. _g)5$. c. słupiasty, P. v. prismati-
cus. Sanlenspath W. Spath pesant
prismatique B. Kolory mićwa: szARY po-
pielaty brudny, ciemny lub światły perłowy,
dymowy, żółtawy, i zielonawy; rzadko CZER-
„WONY cielisty, i BŁĘKITNY blady niebieski.
Znayduiesię krystallizowany: 16d w graniastosłup
4ro-ścienny ukośny, po końcach sklinowany, ma-
iący płaszczyzny klinów osadzone, na krawę-

dziach ostrych, czasem krawędzie tępe lub kąty
bryłowe przy nich leżące ścięte, albo też zao-
strzony z obu końców 4ma.ścianami leżącómi na
iego krawędziach bocznych; 2re wgraniastosłup
6ścio-boczny maiący dwie przeciwne sobie ściany

boczne szćrsze od innych, dwie boczne krawę- ©
dzi między ścianami wązkieminaprzeciwko sie-
bie leżące ostre, końce sklinowane, a płaszczy



zmy tych klinow na ścianach szćrokich osadzone.
Iakowe kryształy, zawsze śrzednićy wielkości
powićrzchnią maią gładką i błyszczącą , a będąc
w różnych kiernnkach z sobą zrosłe, formuią massy
znacznie wiełkie , iakby ze słupów złożone „skąd -

' temu kamieniowi i nazwisko nadano. Każdy ie-
go kryształ ma odłam blaszkowy o trzech biegach
blaszek, prostopadłe sie przecinaiących, z bla-
skiem dosyć wiełkim perłowo szklistym , prze-
zroczystość w znacznym stopniu; iest bardzo
kruchy,łatwy de rozbicia, i znacznieciężki.——

' Leży w skałach pierwiastkowych , w żyłach:
w Saxonii ( niedaleko Marienberg, i przy Frey-
bergu), w Czechach (w Mies) , we Francyi,i t.d.

h.)S.c. Bonoński,P.y.Bononiensis.
Bolognoserspath W. Ła pierre de
Boulogne, Baryte sulfatće rayon-
nće H. Lithćosphore Zam: — Kolor ma
SZARY popielaty, dymowy, lub żółtawy, bru-
dny, albo też iasny i czysty. Znayduie się w mas-
sach niewielkich guzowatych , nóćrkowych , okrą-
gławych, i kątowatych , z powićrzchnią chropa-
wą, naióćżoną ostrzami stćrczących iego krysz-
tałków soczewkowych niewyraźnych; massy te
maiąodłam szeroki promienisty, o promieniach
rozbiegłych iakby od śrzodków ku powierzchnióm
kul, a czasem włóknisty, i blaszkowy o trzech
biegach blaszek, blask na powićrzchni bardzo
mały tłustawy, lecz na blaszkach i promieniach
w odłamie, wielki miedzy perłowym i dyamen-
towym  pośrzedni, przezroczystość w słabym sto-
pniu (k7) ciężkość gatunkową 4,496. Kamień ten
iest wpółtwardy , kruchy iłatwy do rozbicia,

 

|(k7) Pobrzegach iednakdosyć mocno prześwićca.
Qqa_
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fr 'wyprażony w ogniu nabywa własności. okrywa-
nia się potóćm światłóm fosforycznóćmwciemno-
ściach (17). Leżyw skałach warstowych: we Wło-

szech(w. górze Paterno niedaleko Bononii),
«w Niemczech (w Palłatynacie wyższym ) , w Cze-
_chach (w Mies); a w pierwiastkowych w żyłach
około Freyberga w Saxonii (w kopalni Frie-
_drich- August ). — Podług rozbioru P. Arvidson
składa się: z 62 części siarczanu baryty,6 siar-
czanu wapną, 16 krzemionki, 14,75 glinki, 2
wody „i 0,25 niedokwasu żelaza. 4

 Rodzay ósmy, Stroncyany.

i 132. 8 TRONCYANIT

Strontianites. Stontianit. W.
/- Strontianite B.

, Strontiane.carbonatće H.

Cmpouyiasaumr. S.

Weęglan Stroncyany, który ma kolor zIEŁo-
NY iasny szparagowy , iabłkowy, w SZARY i BIA-
ŁYzielonawyprzechodzący , czasem żółtawo BIA-
ŁY, i żóŁTY izabellowy, lub drzewiasty. Znay-
duie się w małych massach nórkowych,guzowa-
tych, z powićrzchnią chropawą. Na ścianach

 

(17) Którą własność i sam tem kainieńń przypadkiem odkrył pewny
„szewc Włoski nazwiskiem Carasciolo; ten znalezłszy go w Monte

gaierno, sądząc z ciężaru że sie w nim cząstki metallu drogiego u-
„ krywaią, długo prażył go na egniu chcąc niniemany kruszec wyto-

|. pic, lecz widząc swą. prace daremną, zaniechał przedsięwzięcia, i
' z domu go wyrzucił; wkrótce potem przechodząc w nocy blizko

|, niego,postrzegł ten kamień cały w iasności,otoczemy warstą pięknego
/ światła, wziął go zatćm znowu do swego laboratorynm, i powtóre

przez długi czas w ogniu dręczył, a po wielu bezskutecznychusi-
 lłoewaniach, oddał go wreszcie do Akademii Bonońskiey, którey
nauczyciele dali mu nazwisko: Bonońskiego kamienia,

   



rospadlin massy stroncyanitu, bywaią osadzone”
drobne iego kryształki iglaste, ałbo też cienkie
graniastosłupy 4ro-ścienne lub 6ścio-boczne. Ka-
mień ten ma: odłam wązki promienisty , o pro-

. mieniach rozbiegłych od punktu śrzodkowego ku E
- powićrzchnióm kul, z blaskiem znacznym perło-- ?

wo tłustynr, aprzeto: ułomki zawsze prawie kli-
„niaste, ciężkość gatunkową 3,675, przezroczystość
dosyć w słabym stopniu,po brzegach iednak zna-
cznie prześwićca ,, czasem nawet. bywa i wpół-
przezroczysty. Jest wpółtwardy, kruchy i łatwy
do rozbicia, niezimny i' cokolwiek- tłustawy ną.
dotknięcie. W mocnym ogniir bieleie ale się
nietopi, zostawiony potóm w powietrzu na proch:
się rozsypuie; w: kwasach rospuszcza się z burze-
niem, a w tym rostworze namoczony papićr, i:
wysuszony, pali się purpurowym” płomieniem.
Leży w skałach” pierwiastkowych: w. Szkocyi*

-( w parafii Strontian, w żyłach kruszcowych prze-
i cinaiących pokłady gneyssu, napełnionych spatem.
/... wapiennym. i ciężkim ,. galeną , pirytem- mie-

dzianym i Żelaznym, it. d.) Podług. rozbioru
i Klaprotha składa się: z 6g,5części stroncyany,

; _ 5o kwasu weglowego,'i 0,5 wody. Niebardzo
|, dawnoodkryto go weFrancyi w okolicach Pa-

| ryża, koloru śnieżno.białego,maiący odłam:
(>  szćroki promienisty powikłany, z blaskiem per-

ż łowym; i w Syberyi w. wydziale  Ekaterynbur-
skim o 7 werst od Miask (w niassach białych,  «
z odłamem równolegle promienistym, i blaskiem.
znacznym ), maiących pomiędzy swoićmi cząstka
mi rozrzucone wiązki włókien amiantw, i osa-
dzonych wskaleserpentynu; ten ostatni zdaje
się bydź mięszaniną węglanu i siarczanustięn=

| cyany. SRR R 0 SE
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135. CELESTYNA. Śchiitzites.

Coelestin. W. Strontiane sulfatće. KH,

Schiizit Kar: Mug umb. S.

Siarczan stroncyany tak nazwany przez

Wernera od swego koloru, z łacińskiego wyra-
"zu coelestis niebieski. Karsten zaś oznaczył go
nazwiskiem ŚSchiiza, który odkrył ten minerał.

a.) C. zbita. Jest koloru żółtawo, biała-
wo, niebieskawo,i brunatnawo SZAREGO. * Znay-
duie się w massach niewielkich okrągławych, gu-
zowatych, nórkowych, popękanych, z powićrz:shnią
chropawą, maiących odłam zbity nierówny, nie-
co zadziorowy, bez blasku; iest nieprzezroczysta,
miękka, niekrucha, i niebardzo łatwa do rozbicia;
"ma ciężkość gatunkową 3,592. Massy iey dosyć
gęsto ukazuią w sobie szczeliny, w których by-
waią niekiedy kryształki gipsu lub innych kamie-
ni umieszczone; czasem składaią się z części

oddzielnych skorupiastych. Wpowietrzu otwar-
tćm, osobliwie na upały , zimna, i słoty wysta
wiona, dosyć prędko się kruszy na drobne ka-
wałki, które potóm nabywaią ziemistey postaci.
Leży w skałach warstowych piaskowca „i gipsu:
we Francyi (w Montmartre przyParyżu). =
Podług rozbioru Vauquelina składa się: ze 48 czę-
ści stroncyany , 4 kwasu siarczanego , 10 węgla-
nn wapna, i 0,25 niedokwasu żelaza. |

6.) €. włóknista. Kolor ma błady nie-
bieski, b perłewo szaRY. ŹZnayduie się w ma-
łych massach, częstokroć złożonych z części od-
dzielnych warstowych, maiących odłamrówno-
legły lub rozbiegły włóknisty, niekiedy w pro-
mienisty przechodzący, o włóknach:prostopa- -
dłych wzgledem kierunku warst, z blaskiem sła-

_ bym iedwaboym,lub szklistymznacznym, lecz po-
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wićrzchnie któremi się iey części oddzielne łączą
z sobą, żadnego niemaią blasku; massy tego pod-
gatunku, i następney odmiany siarczanu stron-
cyany dosyć częste mióćwaią w sobie rozrzucone
cienkie warstewki, ochry Żelazney czerwoney.
Celestyna włóknista iest wpółtwarda, po brze-
gach słabe prześwićcaiąca, krucha , dosyć łatwa
do rozbicia, i miernie ciężka, iey cięzkość ga-

' tunkowa, podług Klaprotha 5,85 wynosi. Leży
w skałach warstowych glinianych, przy gipsie;
w Ameryce północney: w Pensylwanii ( w Franks

- "Fhaun, w górach Baley Montes, o 176 mil Angiel-
_ skichod miasta Filadelfii (m7); w Europie: weFran-
cyi (przy miastach Fouli Nancy), i wAnglii (przy
Bristol). . Podług rozbioru Klaprotha składa się:
z 58 części stroncyany, i 42 kwasu siarczanego.

'€c)€. blaszkowa.— 1? krystallizo-
wana w tablice. Fafelartig-kristal-
lisirter Coelestin W.——Ma kolor Brażw
prawie śnieżny, czasem w blady niebieskawy ,.
zielonawy , lub czerwonawy wpadaiący. Znay-
duie się krystallizowana w tablice 4ro-ścienne'
po krawędziach bocznych ścięte, i tablice 6ście-
boczne; te kryształysąpospolicie małe i śrzed-
nićy wielkości,  nayczęścićy z sobą  zrosłe'
w massy niewielkie, maią odłam blaszkowy o.
trzechbiegach blaszek niedoskonałych, z blas—
kiem szklistym , przezroczystośćw słabym stopniu,
eiężkość gatunkową od 55 aż do 4. Ta odmia-
na celestyny jest wpółtwarda, krucha, i bardzo:
łatwa do rozbicia, nieco tłustawa w dotknięciu.
Leży w skałach warstowych: w Anglii (w oko-
licach miasta Bristol). — Podług rozbioru P..

 

(m7) Ta drogo płaci się dla rzadkości.
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Rose składa się: z 57,64 części stroncyany , i

| 45 kwasu siarczanego.
200. b. krystallizowanaw gra-

niastosłupy.Saulerfoer mig-krista|l-

lisirter Coelestin W. Kolor ma BIAŁY:

„mióczny, szaRY perłowy iasny, popielaty w błę- 

aż kitnawy i żółtawy wpadalący. Znayduie się

krystallizowana w graniastosłup czworościenny

©. płaski nieco ukośny, po końcach albo sklinowa-

ny, maiący płaszczyzny klinów osadzone na Ścia-

nach bocznych szćrokich, lub na krawedziach:

tępych, ałbo też zaostrzony w limiią 4ma ściana-

mi leżącómina krawedziach bocznych; czasem

bywaią boczne iegokrawędzie ostre pościnane, 1

krawędzie między zaostrzeniem a ścianami bo-

cznómi leżące ścięte, albo też kąty bryłowę:

, ścięte, lab sklinowane. Kryształy zawsze prawie

są mierney wielkości,długie, na powićrzchnigład-

kiei błyszczące, iednćmi końcami wrosłe w mase

sę tegoż minerału, uformowaną z kryształków

iglastych, połączonych z sobą - równolegle, roz-

biegle,iw rozmaitych kierunkach, a drugie

końce małąwolne, całe zaś bryłki pionowo lub

_podpewnómnachyłeniemsąw inacicyutkwione;

odłam ich jest błaszkowy o trzech biegach blaszek

 przecinaiących sie nieco ukośnie, z blaskiem

- wielkim szkłistym (n7-). Ten kamień jest wpół-

/ przezroczysty , lub mocno prześwićcaiący, wpół-

twardy, bardzo kruchy i łstwyda rozbicia|ma

_ ciężkośćgatunkową 3,96. €elestyna krystallizo-

wana w graniastosłapy odkrytą została przez Do-

|]omien roka 1781, w Sycylii niedaleko Etny,

na dolinieNoto, i Mazzara, w skale warstowey

 

(n7) W massie z: ulstyay. na którey teżkryształ są osadzone

"Ist odlam włóknisty, lub prozie s" ”
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wkogalęj, siarki, z kamieniemwapiennym , gip-
sem włóknistym, i siarką rodzimą (07); mówia
żę także ią postrzeżono i w Bawaryi (w Salz-
burskićm ).—Podług rozbioru Vauquelina składa
się:z 54 części PET i 46 kwasu siąrcza=
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wibzakzar z klazzyczne.

Główne charaktery ciał kopalnych w tey klassie
umieszczonych są: 19 łatwe ich ruspuszczanie się
w*wodzie; 329 smak słony, gorzki, lub kwaśny,

2<rEK, i. SG 59 niepalność w ogniu zwy-=
czaynym. zaie zależą w niey od natury kwa-
sów +%gatunki od zasad solnych.

-Rodzay pićrwszy, Wę glany:
154. WĘGLAN soDv.

'Alcali minerale nativ um.
Nażuicno mineral-alcali W.
_ Carbonate de sonde natitB.

  

 

ś loude.carbonatće a"

meaaćMmsepaatHax COAk; R

Kolorma BIAŁYszarawy , szaRY żółtawy,i
ŻÓŁTY izabellowy. Zmaydnie się w małych massach,
odłamu ziemistego,albo drobno włóknistego,bez
pa. iest PiE,baniixłatwy do

 z

+ (oq); Kopolnia to olala PARA li też„mimapwodę,
"CY

ogieznych dla rzadkości. dev
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rozbicia, w dotknięciu chudy , ma smak alkali=

czny palący, eiężkość gatunkową, podług K:r-

wana:-1,419 Ż kwasami mocno się burzy , ros-

twor iego w wodzie kolory niebieskie roslin-

ne zieleni. W ogniw  natężonym topi się

z wielką łatwością.. Znayduie się w Afryce:

w Egipcie na powićrzchni ziemi, nad. brzegami

niektórych iezior, i na ich dnie, gdy wyschną

w czasie upałów letnich, gdzie ta istota znana

pod nazwiskiem  /Vatron zbićra się corocznie -

WW Europie: w Węgrzech (w okolicach Debre-

czyn wystepuie na powićrzchnią ziemi, w kształ-

cie efflorescencyi, na gruntach nienprawnych,

gdzie także bywa zbićrany); Meuss. znalazł go

sw Czechach przy Bilin, w gneyssieiuż poczęści

zepsutym, w tóm mieyscu podczaswiosny COra-

cznie znaczną iego ilość zgromadzaią. Odkryto

go także w Neapolu; oraz w.Azyi: w Persyi,

Bengalu, i;Chinach. Nadto węglan .sody. znay-

duie się rospuszczony w wielu wodach mineral-

nych. Podług rozbioru Klaprótha zawićra w so-

bie: 57.części sody, 38 kwasu węglowego, 2,5

 Rodzay drugi, Sal etrany.

155. SALETRA RODZŁIMA.

| „Nitrum nativnum.
Naturlicher salpeter W.
©. Nitre natżf B. |

 Potasse nitratće H. Ce aump0

| Saletran potażu, sólta znakomitsza daleko ze

względów i własności chemicznych, niż mineralo=

gicznych; formnie się z kwasu salćfrowego ipo=

|| tażu, w mieyscach nizkich,i wilgotnych, tam gdzie

się wiele wyziewów zwierzęcych. znayduie, 3
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oadkAna afarych murach w postaci śrzonu, dro-
'bnychi delikatnych włosków, łub igiełek z so-
bą skupionych ; „cząstki iey niedoyrzane okiem
mnićy więcćy obficie rozrzucone są w powićrz-
chowney warście ziemi organiczney; bywa także
niekiedy w małych massach,w postaci efflore-
scencyi, lub krystallizowana w igły, albo długie gra-
niastosłupy Gścio-boczne niewyraźne, osadzona
w tufie wapiennym,i kamienia wapiennym war-
stowym. Kolor ma BIAŁY Śnióćżny, czasem szara-
wy, lub żółtawy „odłam zbity nierówny, i mu-
szlowy, z blaskiem szklistyim , po brzegach mo-

-  eno prześwićca, iest miękka,kruchai łatwa do
+ rozbicia ; ma ciężkość gatunkową 1,896, smak zi-
"mno słony; na rospalonych węglach szybko się
'Łarzy. Znayduie sie: we Włoszech (przy Mol-
fetta osadzona cienkićini warstami, lub żyłkami,
w kamieniu. wapiennym), w Niemczech (w kil-
ku mieyscach, osobliwie w Hassyi przy Homburg,
gdzie formuie skorupę na ścianach, w grotach
tufu wapiennego, które na wolne powietrze nie .
są wystawione), oraz w Węgrzech, Hiszpanii ,
w okicyśk 'w lIndyach wschodnich, w Ameryce
(w Pera ) it. d; w dwóch ostatnich Kkraiach, w pe-

— wnych.porach. roku, wystepuie na powićrzchnią ś
- ziemiw postaciefflorescencyi. Podługrozbioru
Klaprothas rarodzima z Molfetta we Wło-

»ć: szechskładasię: ze 42,55 części saletranu pota-
żu,25,45 siarczanu wapna, 50,4 węglanu wapna,
0,2 solanuM »
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-/ bliwie gdy będzie Gżytąwzmaczney ilości.
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Rodzay trzeci, S ólany.

136. SÓL KUCHENNA, albo Solan sody.

Muria, v. Sal. Naturliches Koch-

salz. W. Muriate de soude. B.

Soude miuriatće. 4

|  Coab noBapeHBaa. S.

a) S. k. skalista. Muria fossilis, v..

Sal gemmae. Steinsalz. W. Bet

gemme. B.
10 Błaszkowa. Soude muriatće .

cristallisće et amorphe. H.-— Rożźmai-

te mićwa kolory, iako to: BIAŁY wodny, Sza+ k

rawy, żółtawy, zielonawy, i czerwonawy ; SZA=

Ry perłowy, i dymowy; CZERWONY hyacynto=

wy, cielisty, różowy , krwisty, i brunatnawy ;-

 simzirny niebieski blady (p7).— Znaydnie, się

wt wielkich massach, stanowiąc ogromne pokła-

dy w skałach warstowych, rożsiana drobnómi

- cząstkami w gipsie i margłu, w postaci efflore-

_scencyi, i krystallizowana w sześcian, lub rów-

noległościan prostokątny. Ma odłam blaszkowy,

o trzech biegach blaszek prostopadle się. prze-

cinaiących,w massach częstokroć niewyraźny,

niekiedy w nierówny, muszlowy, i zadziorowy

przechodzący, blask wewnątrz i na powićrzchni

znaczny szklisty, przezroczystość doskonałą, by-

waią czasem ićy massy wpółprzezroczyste, 1

prześwićcaiące. Jest miękka, krucha, i łatwa do

rozbicia ; w ogniu z trzaskiem pęka na drobne

 

| (Pz) Wszystkie odmiany iey koloru czerwonegą pochodzą od ochry

żelaza czerwońey, którą bywa zafarbowana; niebięska zaś.przeię-

taiest siarczanem miedzi. Pierwsza do użycia nie-iest szko-

dliwą, ale ostatnia zawićra w sobie truciznę dla zwićrząt , 050=

AE
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eząstki, smak ićy słony każdemu iest znany.-—
Leży w skałach warstowych (q7), w marglu
ziemistym, glinie stwardniałey, z warstami gi-
psu, piaskowca , kamienia wapiennego i śmier-
dzącego, z muriacytem, niekiedy smołą kopalną
it. d: w kraiu niegdyś Polskim (w Wieliczce o
dwie mili za Krakowem , a stamtąd o pięć mil
ku wschodowi w Bochni |, oraz w Sląsku , Ba-
waryi (w biskupstwe Salzburskićm),w Austryi
( w Gmiinden ), Harcu, Styryi, 'Cyrolu niższym,
Szwabii, Saxonii niższey, Szwaycarach, Wę-
grzech, Ziemi siedmiogrodzkiey, Maldawii i'
Walachii, we Włoszech, Hiszpanii, na wyspie
Sycylii, w Syberyi( niedaleko Orenburga ),
Chinach , Japonii, i t. d. Podłvg rozbioru Berg-
mana składa się: z 52 częśći kwasu solnego,
42 sody, i 6 wody. .

29 S. k. sk. włóknista.— Oprócz odła-
, mu włóknistego, żadną inną własnością nieró-
 Źni się od poprzedzaiącey odmiany. Leży w. tych-
że samych skałach i kraiach, łecz w mnieyszych
daleko: massach.. 30

b) S$. k. morska. Sat marinum. See-
7 salz W. Sel de mer. B-- W pospolitem
/_ nżyciw i handlu pod nazwiskiem lodowatey soli

ka nu znaioma, otrzymuiesieprzez ewapo-
racyą wodymorskiey,alboteż z iezior sło-
nych,nayczęścićy tym sposobem: przy brzegach
wód takowych kopią szćrokie sadzawki „i wię-

      

 

 

(q7) Pokłady iey zawsze prawie maią ksztalty leżących sztoków,
czyli iezior bardzo obszernych, i głębokichłe a płyt-

| kich przy brzegach.—/Takoweogromne zbiory soli kuchenńney
-w skałach, po 3 naywiększego podobieństwa do prawdy, ufor-

„  mowene zostały miegdyśna powićrzchni ziemi, w wielkich iezio-
(rach wody słoney, przez ićy ewaporacyą, i osadzanie cząstek

A solnych na dnie; uważając zaś niezmierną grubość warst soli
|. wieędnóm mieyscu złożoney, wnieść wypadh: iż te głębokie ieżio«
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oćy łokcia głębokie, które łączą z ieziorami
przez płytkie kanały; na początku lata wpn-
szczaią do nich wodę słoną, poczóćm dla prze-
cięcia ićy kommunikacyi,część kanałów” ze stro-
ny iezior ziemią zasypuią;'w tych sadzawkach
woda na upały słońca wystawiona, ewaporuiąc,
opuszcza solne cząstki, te łącząc się z sobą for-
muią kilkakrotnie na ićy powićrzchni skorupy -
nakształt lodu, które potóm coraz grubieiac ła-
mią się własnym ciężarem, i na dno pogrążają;
po mieiakim czasie, gdy woda w sadzawkach zu-
pełnie wyschnie, zostają na ichdnie warsty soli
mnićy więcćy grube, które sie rąbią na drobne
sztuki, a sól takowa cokołwiek oczyszczona pro-

. sto. w handel idzie. — Jeziora słone znayduią
się: w Rossyi w wielu mieyscach, na Archipela-
gu europeyskim, w Egipcie, i t. d; dno ich
pospolicie bywa gliniane, albo marglowe.

N

1257. SÓL AMMONIACKA,

albo Sołan ammoniakalny.
Muria ammoniacanativa.
Naturlicher Salmiack. W.
'Sel ammoniac natif. 8.
Ammoniaqne muriatće,H.
Ha ma m br pb. .5.

Kolor ma BrAaŁY w szary i żółtawy prze-
chodzący; ZTELoNY iabłkowy; i €zaRNY bruna-

 

rależćć musiały daleko niżey od innych przyległych, które łącząc
się z nićmi przez strumyki i rzeczki, w miarę ułotnioney ilości

| wody, ciągie iim tego płynu z cząstkami solnćnu dostarczały;
wreszcie warsty soli opadaiącey na dnie iezior, coraz grubieiąc,
gdy podniosły ich wodę wyżćy nad przyległe okolice, ta wła-
snym ciężarem przelała się w niższe mieysca, a sól zebrana tym

sposobem w wielkie massy, została pokryta wpoźnieyszych wie-

kach nowszómi skalapii warstowóm.  „
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tnawy. Znayduie się w małych massach dziur-
kowatych, naciekowych, żuźlowatych, z po-
"wićrzchnią chropawą, i w postaci mączastey, na
lawach osadzona; po brzegach mocno prześwić-

_€a, iest miękka , bardzo krucha, i łatwa do
rózbicia; ma odłam nierówny drobno ziarnisty,
z blaskiem szklistym, ciężkość mierną, smak zi
mno słony, gorzki,i szczypiący; na węglu ros-
"palonym ulatnie w postaci białych dymów ,
z właściwym sobie ostrym zapachem, w wodzie:
bardzo łatwo  rospuszcza się ze znacznćm iey
ostudzeniem; utarta razem z potażem , sodą, lub:
wapnem, wydaie mocny zapach czystego ammo-
niaku (c7).— Sól ammoniacka rodzima iest pro-
duktem wólkanicznym; znayduie się przy wól-
kanach palących się , i wygasłych , nayczęścićy
w wydrążeniach ławy: we Włoszech (przy Puz-
zuolo w Solfatara ), przy Wezuwiuszu „i Etnie,
w Anglii ( w blizkości palących się węgli zie-
mnych ), w Syberyi ( niedaleko Orenburga,
w kraiu Kałmuckim), i t. d. Podług rozbioru
Klaprotha składa się: z 97,5 części solanu am-
moniakalnego, i 2,5 siarczanu ammoniaku. Czę-
sto pomięszana bywa z siarką, częściami zie-

_ mnómi, z innćmi solami,i realgarem  czerwo*

nym,lub żółtym. © RZ |
Rodzay czwarty, Siarczany.

| 188. SIARCZANY METALLICZNE.

Yitriolum metalliferum nativum
4,  Naturlicher vitriol. W.

Vitriol natif.BB Kynopoch. S.
s; a) M żelaza. Vitriolum martis.

(s7) Wtedy albowiem część soli ammoniackicyroskłada się, kwas

Roe
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Tisen-vitriol. W. Vitriol de fer. 8.
Fer sulfatć..H.— Sól ta pospolicie ko-

peęrwasem zwana, w naturze ma kolor BIAŁY.

szarawy, i żółtawy; SZARY zielonawy; i CZĘR-

woNY cegląsty. Znayduie się w massach nie-

wielkich, z odłamem zbitym nierównym, lub zie-

 mistym, bez blasku i przezroczystości, niekiedy

 miówa odłam włóknisty, Z małym blaskiem tłu-

stawym do iedwabnego się zbliżającym; iest

krucha,i bardzo miękka; mą ciężkość gatunko-
| wą podług Brissona 1,974, smak przykry słod-

kawo ciórpki, i ściągający , wszystkim prawie

znajomy w atramencie; w wodzie rospuszczą,

się równie łatwo iak inne sole, a rostwor iey

skóry i inne niektóre części: zwićrzęce czerni;

m infuzyą galasu formuie atrament, Leży w ska-

łach"pierwiastkowych łupku glinianego zawić-
rających piryty Żełazne, osobliwie promienisty,.

 

  

i wątrobowy, z których się przy wolnym przy=.
stępie p rza ciągle ten. gatanek soli wyra-   
pia:wWęgrzech, Ziemi siedmiogfodzkiey, Har-
'cn,Saxonii, Częchąch,i t. d. —Podługrozbio-

ru. Bergmana składa się: ze 39. części kwasu.

| siarczanego, 25 niedokwasu Żelaza, i 58. wody..

. b) $. miedzi, Yitriolum cupri..

- Kupfer-vitriol. W. Vitriol de cu-

|ivre. B. Cuivre sulfatć. H.— Kolor ma

BŁĘKITNY.iasny niebieski, iZIEŁONY seledyno-

| wy. Znayduie się w massach niewielkich , i

© krystallizowanyw długie 4r06-$cienne graniasto-

słupy ukośne; odłam iego iest zbity nierówny,

w mały muszlowy przechodzący, z blaskiem

 

«solnyopuszczapierwszą. zassdę., dączysię z. dia ce Ś >

ich sole, zmmoniak zaś uwolniony ze związku, w stanie pa

| w powietrzeuchodzi.
; Ka jązku tanje gazu
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szklistym, przezroczystość w znacznym stopniu,
ciężkość gatunkowa 2,235 podług Borna, smak

' obrzydliwy cićrpko gorzki, i ściągaiący; w po-
wietrza bardzo prędko pokrywa się efflorescen-
cyą białą cokolwiek niebieskawą, blasku i prze-
zroczystości niemaiącą,— Ta sól znayduie się:
w Węgrzech (w Herrengrund ),iHarcu ( w Go-

_slar),w obu tych mieyscach iest w wodzie ros-
puszczoną aż do nasycenia, i osiada czasem na
dnie lubścianach kanałów,którómi wspomniana
woda płynie; w Syberyi w kopalniach miedzi
niewyraźne ićy kryształy bywaią na macicy 0-
sadzone. Składa się: ze 50 części kwasu siar-
czanego,27 niedokwasu miedzi, i 43 wody.

c) Siarczan zynku. Vitriolum
album nativum. Zink vitriol W.Zinc
sulfatć H. Mą kolor BiaŁy. żółtawy podobny
do farby siarczanu Żelaza. Znayduie się w ma-
łych massach, zodłamem ziemistym, i zbitym nie-
równym, bez blasku i przezroczystości, czasem.
wkształtach naciekowych łub włosistych; z ros-
"tworem galasn nieformnie atramentu ,i po tym
znaku nayprędzćy rozróżnić go można od: siar-
czanu żelaza, do którego z wielu charakterów
iest podobny ,częstokroć iednak mićwa iego czą-
stki w swćy massie rozrzucone.— Leży w ska-
łach pierwiastkowych,i warstowych, na ścianach
wydrążeń w żyłach blendy: w Harcu (w Ra-
melsberg przy Goslar), w Austryi (w Idria i
Karnioli), w Węgrzech (w Schemnitz ), Szway-
carach, Anglii (w Kornwalii), i innych kra-

'iach — Podług rozbioru 'Kirwana składa się:
ze 20 części niedokwasu zynku, 12 R" siaT-

- czanego, i 40 wody.—
+ .d) Siarczan kobaltu. Vitęi oływ
dbatti W. Magnćsie sulfatće cobal-

Ss
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tifóre H. Jest różowo €ZERWONEGO kolorm

Znayduie się w massach niewielkich naciekowey

postaci, i krystallizowany w równoległościany pro-

stokątne znacznćy wielkości; odłam iego iest mu-

szlowy, blask wewnątrz i na powićrzchni szklisty,

przezroczystość dosyć wyraźna, ciężkość mierna.

Massy tego minerału miękkie, kruche i łatwe do

rozbicia, ezęsto miówaią wewnątrz kroplewody za-

warte, na powićrzchni zaś w wolnóm powietrzu

' dosyć prędko pokrywaią się efflorescencyą białą,

eokolwiek czerwonawą, nieprzezroczystą, i bez

* pblaskn. Łeży w kopalniach miedzi: w.Węgrzech

(w Herrengrund, z kwarcem, fluspatem, mie-

dzią szarą, i pirytem miedzianym). Składa się

zniedokwasu kobaltu, magnezyi , ikwasu Siar-

_czanego.— BOB 25 REEF

> mg. SÓR wŁOSISTA g:

Vitriolum hallotrichum. Scopoli.

Haarsalz W. Set capilfaire B.

„llepncm»bre xRaCHBI. S.
Kolor ma BIAŁY, ZIELONY iabłkowy, SZARY,

łub żózŁry. Znayduie się krystallizowana w igieł-

ki albo włoski bardzo drobne, cienkie, i delika-

 tne, które ściśle z sobą połączone formuią massę.

włóknistego odłamu , z blaskiem iedwabnym, po

brzegach prześwićcaiącą, lekką, kruchą, łatwą do
rozbicia, maiącą smak ostry i cićrpki, ciężkość

gatunkową podług P. Scopoli: 1,835: Ten gatu-

nek siarczanu .leży wskałach warstowych, w ros-

padlinach kamieni glinianych, pomiędzy warstami
wegla ziemnego: w Austryi (w Idria ), w Karyn-

"tyi, Czechach (przy Bilin ), we Włoszech, Wę-

grzech, Anglii, i innych kraiach. Scopoli z analizy
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jey otrzymał: 51,5. części kwasu siarczanego i
wody, „51,25 glinki, 15,75 niedokwasu żelaza , i
5,5 wapna. — Klaproth zaś mówi, że w nićy

» naymnieyszćy iłości glinki, ani wapna nieznalazł,
ale tylko magnezyą, niedokwas żelaza , i -kwas
siarczany. eh ?

140. AŁUN ŻELEZISTY.

Yitriolum alumen butyraceum.
X"; H. posso 2 3 ?

. Berg-butter W. Beurre de .

; ,montagne. B.A lumin e sulfatśe

sz elt ferrugineuse HL.

aa Konikc Juan DB.

/ Ałumzmięszany z cząstkami ziemnćmi,i a-
chrą Żelazną przeięty, ma kolor żóŁTY ciemny,

izabellowy, siarczysty, i BRUNATNY żółtawy. —

Znayduie. się w massach blaszkowego odłamu,

z blaskiem woskowym, po brzegach znacznie

prześwićca,iest miernie ciężki, cokolwiek żłusty

w dotknięciu,ize smąkiem dosyć ostrym ściąga-

iącym. Leży w Niemczech (w Luzacyi wyższey

przy Muskau ), i w Syberyi.— Pallas który go

znalazł w tymostatnim.kraiu, mówi, Że On są» |

czy się z rospadlin łupku ałunowego, a potćm

wysychaiącwpowietrzu twardnieie; oraz iż ten

minerałdoskonale rospnszcza się w wodzie, ko-

łory Niebieskie roslinne czerwieni, smak i*in-

|ne własności ma spólne z ałunem; dla tey przy-

czyny Estner i inni naturaliści poczytuią go za

"odmianę ałunn. ż ? RP
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141. SIARCZAN MAGNEZYŁ -

Sal amarum v. Vitriolum Epso-

mense nativum. a

Naturliches bittersalz.//. Sel

amer, ou Sel dEpsom natif B.

Magnćsie sulfatće H.

Top 5 K aa coab. O.

Kolor ma BraŁY szarawy, i szaRY dymowy
iasny. Znayduie się w massach, z odłamem włó-
knistym lub promienistym,aw poprzek muszlo-
wym, i blaskiem szklistym, albo też iest ziemistego
odłamu, bez blasku; niekiedy bywa krystallizowa-
na w delikatne igiełki włoskowate,.lub cienkie
i długie graniastosłupy4ro-ścienne niewyraźne,
z powićrzchnią błyszczącą; ta sól w kryształkach
i massachwłóknistych, iest wpółprzezroczysta,
lub mocno prześwićcaiąca, krucha i bardzo ła-
twa do rozbicia, miernie ciężka, ma smak słony
i bardzo gorzki; w ogniu łatwo się topi albo
raczey rospuszcza w swćy wodzie krystallicznćy,
lecz mocnićy ogrzana wysycha, i w natężonym
ogniu z wielką trudnością topi się drugi raz na
szkło nieprzezroczyste; rostwor ićy wwodzie for-
mnie osad z wodą wapienną (s7) — Leży
wskałach pierwiastkowychi warstowych, i wystę-
puie w postaci efflorescencyi na powićrzchnią ka-
mieni wapiennych, porfirów, gneyssu, piaskowca,
1t. d, skąd ią wodydószczowe zmywaią, unoszą
z sobą, i składają w wydrążeniach tychże skał,
w postaci kryształków , lub massy włóknistey.

 

_(s7) Tym sposobemnayłatwićy można ią śledzić wwodachzrzó-

dlanych, w których czasem obficie nawet bywa rospuszczona.
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Znayduiesię: w Czechach ( przy Bilin), w Wę-
grzech, Austryi, we Włoszech, Szwaycarach, An-
glii, i t. d, bywa także w wielu mieyscach tych
kraiów rospuszczona w wodach źrzódlanych ( któ-
rym właściwego sobie ndziela smaku), mianowicie
wAnglii (w Epsom), w Czechach (w Sedlitz i
Seidschiitz), i t.d, z których wód: sól tę wywa-

 rzaią,i dla tego ią zowią: solą Angielską, Epsom-
ską, Sedlicką, i Zieidszycką.. Podług. rozbioru

/, Bergmana składa się: z S5części kwasu siarcza—
|" mego, 19 magnezyi, i 48 wody.— W medycynie
|. używa się iako lókarstwo: laxniące, a w labora-

 toryach chemicznych, i aptćkarskich, z ićy ros=
kładu otrzymuią czystą magnezyą..

142. STAREZAN SODY.
Sal mirabile Glauberi,

_Naturłiches Glauber salz W.

Sel de Glauber natif. B.

> Soude sulfatće H,

Taay6epozBaacoab. 5.

Jestkoloru:szaro lub żółtawo BIAŁEGO; znay—
duie się wmassachnayczęścićy ziemistych, rzadko

* naciekowych, i krystallizowany w graniastosłupy
65cio-boczne, po: końcach zaostrzone 5ma Ściana-
mi na krawędziach bocznych lub na ścianach osa-
dzonćmi, które maią powićrzchnią gładką i bły-
szczącą, lecz na wolnóm powietrzu prędko swóy
blask tracą, i pokrywająsię efflorescencyą. —
Odłam iego massy”iest zbity nierówny drobno-

©, ziarnisty, a wkryształach muszlowy, z blaskiem
© see szklistym (który ginie w powietrzu), *przezro-

©. czystość doskonała, są iednak częstokroć massy
ż dego wpółprzezrotzyste,i mało prześwićcające.—

    

w
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'Fenpotr soli miękki, kruchy, łatwy do ro=
zbicia, i miernie ciężki, ma smak nieprzyiemny
słono 'gorzki, w ogniu zachowuie się iak po-
przedzaiący.— Znayduie się: w Austryi , Sty-
ryi, Węgrzech, Szwaycarach, i Syberyi, zawsze
w Kizkości wód słonych,które go bez wątpienia

ZEsolucyi osadzaią (£7)— Podług analizy Ber-
gmana składa się: z 15 części sody, x kwasu

| siarotanegoo" a 58 wody.— dą

RDZA KS A; HE óh.

CIAŁA PALNE.
z ę rżizzzk

Charaktery dieśriódcu. śaażą:

Minerały tóćy Klassy:19wszystkie prawie w o-
gniu zwyczaynym palą się płomieniem; a? od

*' imnych ciał kopalaych są daleko lżeysze; 3%
wszystkie, oprócz rodzaiu węgla błyszczącego, le-
Żą w skałach warstowych, i napływowych.—

Rodzay piórwszy, Siarka,
Bo1 100 SIARKA RODEYNM.

„SUlphur nativum.
NAUK Lich ar SchwefeiW.

Soufre natif B.i H.

Camopoąnaa chpa. 5.

i a) S$. r. pospolita. 1* stała.—- Ko-
lorma żóŁT% sobie właściwy, czasem: w szarawy

; 6D. Ww śe Taz 'zawsze a. -eokolwiek iisoli sk
RESET: podług doświadczeń P. Grensiarczan ma--W

/ gnezyi, isolan*sody razem połączone w. wadach, roskładaią się i
w nizkiey temperaturze,a stąd powstaie siarczan sody, który, śe
Ww a.soku zimnych woda z Fozstworu swoiegoex

 

»
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zielonawy, i: czerwonawy wpadający. Znaydnie
się w massach, cząstkami wkrapiana w macicy,
i krystallizowana: 26d w ośmiościan tróykątny: u
kośny, po: wszystkich rogach ścięty, niaiący cza-
sem oba wierzchołki zakończone w limiią, albo-
teżwszystkiekąty bryłowe zaostrzene 4ma Ściana-
mi osadzonćmina-iego ścianach, wiegźchołki tych
zaostrzeń często bywaią.pościnane, a niekiedy i
krawędzie boczne, lub: przy spólney podstawie,
ścięte. 2rewostrosłup tróyścienny , lub 6ścio- bo-
ezny, poiedynczy,ipodwóyny. Kryształy iey po-
spolicie są małe, rzadko śrzednićy wielkości do-
chodzą (u7'), powićrzchnią maią gładką , i bły-
szczącą. — Odłam siarki rodzimey pospolitey iest
zbity nierówny, drobno-ziarnisty, mały muszlowy,
ezasem w zadziorowy przechodzący, w kryszta—
łach niekiedy blaszkowy niewyraźny, o- kilku
biegach błaszek- niedoskonałych, blask wielki tłu--
sty do dyamentowego się zbliżaiący, kryształy ićy
zawsze są wpółprzezroczyste dwoiąc obrazy przed-
miotów, massy zaś po brzegach tylko,słabo lub mo+
eno prześwićcaią. Ciało to iest miękkie, kruche i
bardzo łatwe do rozbieia,. w dotknięciu niezimne
4 cokolwiek- tłustawe, trzymane w ręku po lek-
kićm ogrzaniu się od nićy słaby trzask wydaie;.
ima ciężkośćgatunkową podług Kirwana: 2,029.
Siarka na ogniubardzołatwo się topi, a. potóm
zapala sie, i płonie błękitnym słabym płomieniem,
wydaiąc bardzo ostrąi dnszącą parę, znaną w Che-
mii pod nazwiskiem podkwasn siarczanego; przez
potarcie o materye wełniane lnbiedwabnenabywa

elektryczności żywiczney, i właściwego sobie za-
.

SAE4.2

(u)Ate, osobliwie gdy sąwyraźne, ieałe, do zbiorów minerąło-
. gicznych drogo się płacą,
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pachu. — Leży w skałach warstowych, gipsu ,
marglu, i kamienia wapiennego: około Krakowa
('w Sforszewicach ), niedaleko Sandomićrza,
w kraiuHonnowerskim (w Ławenstein ), wTu-
ryngii, Śląsku, Węgrzech, we Włoszech, Szway-
carach (w Bex), na wyspie Sycylii (w dolinie
Noto i Mazzara, skąd wyszły naywiększe i nay-
doskonalsze ićy kryształy), w Hiszpanii (w Co-

| milla przy Cadix), i w Syberyi (w gubernii
 Permskiey). Odkryto ią w małey ilościi w ska-
łach pierwiastkowych, gdzie iest drobnómi cząst-
kami rozsiana w kwarcu.—

so 8. r. p. ziemista. Kolor ma BIAŁY
cokolwiek żółtawy ; znayduie sie w proszku lub
małych massach postaci ziemistćy, bez blasku
i przezroczystości, wrosła w macicę,albo zwićrz-

/ chu w cienkich warstewkach na nićy osadzona;
wszystkie inne ićy własności i oyczyznasą spól-
ne z poprzedzającą odmianą. ę:

b.) Siarka rodzima wólkaniczna.
S.n. vulcanicum;wulkanischer n.S. W.
S. n. volcanique 8. Kolor mapodobny far-
bie siarki pospolitey,ale do szarego i czerwonego
bardzićy sie zbliżający. Znayduie się w massach,
kawałkach okrągławych, naciekowych, komórko-
watych,dziurawych, wpostaci proszku naleciałego
na lawach, i innych produktach wólkanicznych, i
w drobnych kryształkach iglastych , lub niewy-

"raźnych ośmiościanach tróykątnych z sobą skle-
jonych;maodłam zbity nierówny drobno-ziarni-
sty, z błaskiem tłustym wielkim, w dyamento-
wy wpadaiącym,po brzegach mocno prześwić-
ca, niekiedy zaś bywa zupełnie blasku i przezro-
czystości pozbawiona; wszystkie inne ićy cha-
raktery są z podgatunkiem poprzedzaiącym spól-
ne. Leży przy wólkanach, w których sublimuie

«
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sięrazem z innómi istotami lotnćini , osobliwie:
solą ammoniacką, realgarem, it. d, gdzie osa-
dzona w massre lawy, bazaltu, i innych wólka-
nicznych kamieni, z kryształami augitów, łeucy-
tów, i hornblendy bazałtyczney, bywa przez ich
otwory wyrzucana. Znayduie się we Włoszech
w Solfatara, przy Wezuwiuszu, w Sycylii (oko-
ło Etny), w Jslandyi (przy Hekli), w Afryce
(na: wyspie Teneryffie w górze Pic), i w Sy-
beryi w kilku mieyscach.* Ó,,

Pożytki i szkody iakie to ciało kopalne
zrządza narodóm ucywilizowanym są nieocenio-
ne, ze wzgłędu : że siarka iest główną częścią
składaiącą proch strzelniczy. :

 Rodzay drugi, Ziemne tłustości.

144, OLEY ZIEMNY.

Bitumen fluidnm. Erdoel W.
L” huile minćrale 8.

Popuoe Macao. S.

a) Nafta. Naphta W. Naphte 8. Bi-
tume liquide blanchatre. H. Hepmb. S.

Kolor ma BraŁv żółtawy, i szarawy, SZARY

żółtawy, i żóŁrY winny. Znayduie się w stanie
płynwym doskonałym, rzadsza iest daleko od ole- -
jów roslinnych, przezroczysta, połyskniąca,wdo-
tknięcin tłusta i lipka, ma zapach bardzo mo-
cny właściwy tłustości ziemney, ale nie przykry,

_ ciężkość gatunkową 0,708, aprzeto pływapo wo-
dzie; Od ognia zapala się nawet zdaleka,i pło-
nie błękitnawym płomieniem , z gęstym dymem,
„żadnćy reszty niezostawniąc po sobie. W wol-
nóm powietrzu przebywaiąc zgęszcza sie, i prze-
chodzi wnastępuiące podgatunki oleju ziemnego.
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Sojdwie się w skałach warstowych: we Włos
szech (w Kalabryi), na wyspie Sycylii , w Per-
syi, nad brzegami kaspiyskiego morza, w Ame-
ryce, it.d; w wielu krajach. zbićraią na$eg” y-
waiącą na powićrzchni wody.—„Niektórzy. do-
myśłaią się że ten minerał formnie się z destyl-
łacyi węgli kopalnych przez ognie podziemne.

i b.)Olćy skalny. Petroleum. Ber=
goel W. Petrole B. Bitunie. liquide
brun ou noiratre H.Fyemaa uedmb. S.
Ma kolor BRUNATNY ciemny , czarpiawy, w czer-
wonawy niekiedy przechodzący; iest także płyn-
ny, lecz daleko- gęstszy od nafty, mętny, nie-

. przezroczysty, lipkiibardzo tłusty w dotknię-
ciu; ząpach mićwa bardzo mocny, i odrazliwy
bitumiczny,smak ostro kwaśny,ciężkość gatun-
kową między 0,876 i 1,098; paląc się wydaie -
obfitsze dymy niż nafta, osadza wiele zdrobnio-
nego węgła w postacisadzy , i zostawuiereszte
z części ziemnych złożoną; przez destyllacyą
otrzymuią z. niego oleyzupełnie do nafty podo-
bny, co pokazuie że oley skalny żest naftą zagę-
szczoną, i zmięszaną z cząstkami ziemnćmi.
Zmaydnie się w skałach warstowych, nayczęścićy
w. bhizkości węgli ziemnych, z pomiędzy któ-

rych sączy się przez rospadliny skał, i potóm ze-
brany w większych. mafiach'stramykami płynie;-
ezasem widzićć się. daie na powićrzchni wód
w. niektórych ieziorach. Znacznieyszą ilość ole=-
ja ziemnego zawićraią: w Bawaryi iezioro Te-
sern; w Anglii Lancashire; we Francyi Ałzacya
Langwedok,i Owerniia; we Włószech Petraglia,
„xięstwa Parmyi Modeny; wyspa Sycylia; oraz
Moldawiia, Szkocya,Szwecya, okolice Neufchatek
wSzwaycarach, Persya,i niektóre krainy w. Sy=
sery: Podług WAYdo praw3AZ
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"mny tworey się przez destyllacyą węgli kopai-
nych egniem podziemnym; domysł ten zdaże się
maywięcćy stwierdzać postrzeżenie: iż w niektó-
rych krajach, mianowicie Włoskich, po świć-
żóm wybuchnieńiu wólkanów, strumienie oo
ziemnego obficićy płynąć zaczymaią.
>. e) Dziegieć:ziemny. Maltha Wal:

' Bergtheer W. Goundron mineral B.
'Bitumeglutineux H. Topaok zeronb. 5.
Jest koloru brunatnawo CZARNEGO, płynny, ale
gęścieyszy od poprzedzającego podgatunku, cza- -
sem wpółpłynny, lub prawie stały, miękki, lipki,

* i fłusty w dotknięciu, tak lekki że niemał pły-
wa po wodzie, ma blask znaczny tłusty, zapach
mocnysmołykopalney; pali się z gęstym dymem,
i zostawuie po sobie wiele sadzy i popi
Zmaydnie -się w skałach warstowych: we Fran-
cyi (w Auvergne i Alzacyi), w Anglii, Mol-
dawii, Sląsku, Szwecyi , Szkocyi, Szwaycarach,
Persyi, Syberyi, ii innychkrajach; nazywano go
dawniey:Pissasfalt.— Dziegieć ziemny skrzepły,
i gęsty w swey massie, przechodzi w ac zie-
MĘ ziemistą. *

Nafta używa się do palenia w Jatnpach |
j wchodzi za materyał do lakierów. pokostów, i
do ogniów sztucznych, a.dawnićy: w medycynie
znacznąmiała. wzietość; oleju ziemiiego przez
destyllacyą oczyszczonego także do oświecania
używaią; dziegieć ziemny służy do załówania
szpar okrętowych , wchodziw składłakn czar-
nego, i pokostów, zwłaszcza tych które się w
2a żelazieAHod day. ochronić.
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” 245, SMOŁA ZIEMNA. .

Bitumen solidum. Erdpech W.
Poix minórale B. : H.
Topuaa cmona. O.

a) S. z. sprężysta. B. elasticum;
elastisches Erdpech W. Bitume ela-
stique H. Cahout-chou fossile. Kolor
ma €ZzARNY brunatnawy , i BRUNATNY kasztano=
wy ciemnych włosów. - Znayduie się w massach
niewielkich popękanych, wkrapiana w macicy,
w cienkich warstewkach powićrzchownych , i
w postaci nacieków. Jest miękka, ciągła, dosyć -*

- sprężysta, nieprzezroczysta, po brzegach mało
,prześwićcaiąca, do gaummy elastyczney dosyć po-
dobna, na powićrzchni zewnętrzney blasku po-
zbawiona, wewnątrz na ścianach rospadlin ,
i w odłamie muszlowym, ma blask tłustv wielki,
ciężkość gatunkową podług P. Hatchett odo,g05
do 1,025, zapach skóry wyprawnćy ; w ogniu
topi się i pali białym płomieniem, wydaiąc dymy
z mocnym zapachem bitumicznym. — Odkrytą
została roku 1785 w Anglii (w prowincyi Der-
byshire w Casteltown), w skałach warstowych
kamienia wapiennego, w żyle, ze spatem wa-
piennym i ciężkim , fluspatem , gałeną , i blendą,
których kształty krystalliczne często bywaią na
massie tćy smoły wypiątnowane.—Z. rozbioru
ićy otrzymano: 38 cali kubicznych gazu wodo-
rodnego węglistego; 4 kwasu węglowego, 73

_oleiu ziemnego, 6,25 węgla, 1,5 krzemionki, 0,25
glinki,i 2 wapna.

, b) S.z. ziemista. Bitumen asphal--
tum terrosunm; erdiges Erdpech. W.
Poix minćrale terreuse B. Mięszani-
ma smoły kopalney z cząstkami ziemnćmi, kolor



ż m ZB —
ma CZARNY, niekiedy goździkowo ERUNATNY.
Zmayduie się w massach znacznie wielkich, z od-
łamem zbitym nierównym, ziarnistym, lub mu=
szłowym, czasem i ziemistym: bez blasku (w7);*
iest miękka, krucha i łatwa do' rozbicia, nieprze-
zroczysta, i dosyć lekka, w rysie ma kolor bru-
natny ciemno kasztanowy, ze znacznyin blaskiem.
Na ogniu pali się płomieniem,z gęstym dymem,-
przykrym i duszącym zapachem, i zostawnie po
sobie wiele sadzy, węgla, i' popiołu.—Leży
dosyć wiełkićmi massami w skałach warstowych,
razem.Z dziegciem ziemnym: w Anglii, Szkocyi,
Dalmacyi( gdzie znanabyła ieszcze starożytnym
Rzymianóm),w Szwaycarach: (przy. Neufchatel),
we Francyi ( w, Auvergne w Pont du Cha-
teau, gdzie smoły i dziegciu ziemnego wielkie
massy prawie przy samey powićrzchni ziemi są
złożone, które w* czasie: upałów letnich roze-
grzane, i w części stopione,. obfitym strumie-
niem z pod ziemi płyną (x7)). Smoła' ziemistą
równie iak dziegieć ziemny używa się do zalć-
wania szczelin w okrętach, destyllnie sie na olćy

_ do palenia w lampach, a w starożytności służy-
ła dospaiania kamieni zamiast wapna, osobliwie
w murach Babilonu. Składa się z 50,5 części:
oleju ziemnego, 28,5 krzemionki, 15,5 glinki,.
4,25 wapna. > 2

c) S$. z. żużlowata. Pix judaica. Va
B. asphaltum scoriaceum; schlacki-

*

 

(m7) Masyióy odłamu ziarnistego, miówają niekiedy blask wiel-
1 smolisty, >

(27) Tonaturalne zdarzenie gmin łatwowierny i nieoświecony ,któ»
ry częstokroć znauką religii mięszą zabobto i odwieczne prze-
sądy, poczytywałzanadzwyczayne; mieysce owo nazwał: oknenz

„piekła, a potok tłustości ziemney: rzeką smoły piekieiney, albo ode
- mogą piekielną. * o
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ges Erdpech.-W. P. m. scoriacće: B.
Bitume sołide. H.—Kolor ma czaRNY smo-

łowy, i brunatnawy; na powićrzchni bywa cza-

sem pokryta cienkićmi warstewkamiwbiałeymas-
sy ziemistey; miękka iest, eokolwiek ciągła, do

rózbicia łatwa, w dotknięciu tłusta i niezimna,

a z muszlowego odłamu,i wielkiego w nim bla-

"sku tłustego do smoły szewskiey lub kolofonii
bardzo podobna.  Ciężkość gatunkową ma od

| 6,9 do 1,104, zapach bitumiczny dosyć mocny;

w ogniu iak wosk topisię a. potóm zapała,
wydaiąc mocny zapach z gęstym dymem. Leży
w skałach warstowych razem z innćmi podga-

tunkami, wmassach znacznie wielkich: w Har-

/ en ( wgórze Iberg ), w Palatynacie.( w Mors-
fekl ), w Szwaycarach (w Neufchatel ), w Azyi

_ mnieyszćy (w Palestynie, wmorzu martwćm ,

(57),gdzieićy kawałkirozmaiteywielkości pły-
waią na powićrzchni wody ). — Podług rozbio-

pi Klaprotha składa się: ze Że części olein zie-
- mnego,50 węgla, 6wody ammaniakałney, 7,5

krzemionki, 4,5 glinki, 0,75 wapna, 1,25 nie-
 dokwasu żełaza, 0,5 niedokwasn marganezu, i

Bo gazu wodorednego węglistego.

146. WĘGIEL KOPALNY BRUNATNY.

Lignites v. Bitumen spissaxylon.
„Braunkohte.W. Charbon'de terre - :

-.-brun, ou ła houiile brune. B.

"Bypoń xkameunuoń yToabB. S.

a) W. k. b. drzewo smoliste. Li-

 

GD„Które w iezyku. hebrayskim zowie się Aspbaltas, skąd i na
|zwisko tey smoły Aspbalium, i piz judaica odkrainy żydowskiey,
którą iest iey oyczyzną. s
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gnites fibros»; bitu minoeses
Holz.W. Bois bitumineux. B.— Nay-
poźnićy uformowany 2 drzewa przypadkowie
zagrzebanego w ziemi,którego fibry 1 inne właąa
'sności ma w swoićy massie bardzo wyraźne,
„jest koloru brunatno ZóŁTEGO, i goździkowo
BRUNATNEGO,ale: ten z dawnością coraz cie-
mnieyszym się staie. Massy iego pospolicie są
kruche , miękkie', i dosyć lekkie , maią podłu-
żny odłam gruby fibrowy ( iak w drzewie ),
bez blasku, a poprzeczny muszlowy, z. blaskiem$_
tłustym. W Anglii, Francyi, Austryi, Turyngii, i
innych kraiach, dosyć grube iego pokłady, ra=

_, zem zinnóćmtwegla brunatnego podgatunkami,
 szćroko się rościągaiją w skałach warstowych i

„  napływowych- - _. ARE BA
ź b) W. k. b. ziemisty. DŁ. terrosa:
Erdkohle. W.—- Od postaci odłamu dano
mnu nazwisko podgatunkowę: Kolor ma prawie
zupełnie ten sam co i poprzedzaiący, czarniawo
+ wątrobowo BRUNATNY , bez blasku; iest nie-
przezroczysty, bardzo miękki, kruchy, i lekkię
po wysuszeniu na proch może się roscićrać „

' m wodą zarabia się w 'massę ciągłą ( prawie iak
glina),i w formachw rozmaite kształty wyci-
skać się daiącą; z wieli własności zewnętrznych

„ wegiel ziemisty do umbry iest podobny, przetó
_ częstokroć sztucznie tę farbę z niego wyrabiają.
Massy tego podgatunku węgla znacznie wielkie
leżą: w Czechach, Saxonii, Hassyi, przy Kolonii,
we Francyi, na wyspie isłandyi, rt. d; nazy=
„waią go inaczey; ziemią umbrową i. kolońską
( terre d” ombre,ow de Cologns ). €zęstokroć za-
wićra w sobie owoce palmowe w*wegiel ziemny

" zamienione, skąd wnoszą że wszystek węgieł -
©. * ziemisty uformował sięz.drzewa palmowego.

. .
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c) W. k.b. ziemia ałunowa. Argil-
ła aluminaris bituminosa. Alaun-
erde. W.—— Jest mięszanina węgla ziemi-

_stego i glinki, maiąca w 'sobie cokolwiek kwasu
siarczanego, który zapewne z rozłożonych piry-
tów żelaznych został uformowany ; kwas ten
kombinuiąc sie z glinką, i potażem wydobytym
z roskładaiących się ciągle cząstek węgla zie-

. mnego, formuie ałun, który w postaci efflore-
scencyi okrywa massy tego minerału na wołne
powietrze wystawione. — Kolor iey iest bruna-
tnawo CZARNY, odłam zbity nierówny, w nie-
doskonały muszlowy, łupkowy, i ziemisty prze-
chodzący, bez blasku i przeżroczystości, przez
tarcie i skrobanie przyymuie*niewielki połysk.

- Leży w skałach warstowych,w massach stano-
wiących obszórne pokłady, w blizkości innych
podgatunków brunatnego węgla: w Saxonii, Au-
stryi, Czechach,Wegrzech, Frańcyi, przy Nea-
polu, na wyspie Sycylii, i t. d. Z tego mine-

' rału, równie iak z kamienia, i łupku ałuno-
wego, wydobywaią ałun przez.ługowanie.

d) W. k. b. pospolity. L. vulgaris;
gemeine Braunkohle. W. — Kolor ma
BRUNATNY Czarniawy. Znaydnie się w wielkich
massach, z odłamem nierównym, ziemistym, nie-

doskonale łapkowym, i muszłowym, bez blasku;

iestmiękki, kruchy, bardzo łatwy.'do rozbicia,

i niezimny w dotknięcia; ma ciężkość gatunko-
(wą 1,286. Pokłady iego leżą nayczęścićy po-

* jmiędzy warstami' piaskowca, i kamienia wapien-
mego warstowego, a niekiedy i w skałach P>.
wawych: w Saxonii, Czechach, Węgrzech,
inaych kraiach.

e) W. k. b. torfowy. L. jazasiakę
Moorkohle. /.—- Kolor także ma ciemny
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3 waariiżwó BRUNATNY. Sladjanie i się w masach.
. gesto popękanych, tak iż w nim szczeliny przeci-

_  haią się w rozmaitych kierunkach, i nachyle--
niach. Odłam iego iest płaski niedoskonały mu-
szlowy,często z blaskiem tłastym smołowym, nie-
kiedy bezblasku, i. sł niewyraźny, ułomki
bywaią kształtów - 2 zoidalnych, i prawie romt-

 boidałne. Ciężkośćgatunkową ma: 1,293; iest
5 miękki, kruchy, bardzołatwydo rozbicia, i nie-
zimny w dotknięciu. Leży wskałach warsto-
wychtrapu, piaskowca, i kamienia wapiennego,

|. ezasem przy innych podgatunkach węgła: w Sa-
_xonii, Czechach, _Austryi, Ziemi siedmiogrodzkiey,

 

wta, Podług rozbioru Kirwana składa się: ze 4a.
<zęści oleiu ziemnego, 58 węgla, i a części zie-
mnych.— Wszystkie podgatunki węgla bruna=
tnego,oprócz ziemi ałunowey, w naszym kraiu_-

| na Wołyniu około Krzemieńca, pomiędzywar-
(  stami kamienia wapiennego, i piaskowca,przed
- kilkąlaty Zostały: postrzeżone.— Węgiel bruna-
WSwksi ólnościna ogniu bardzo dobrzesię pa-

> rzetc =kraikchah wzłoży. e.  
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|kohle. Ww. Honille..H.
"La houille noire. BL

Tócoń kaMeHHOŃ yroas. O.

Ten.gatunek węgla. ziemnego powstał.także
z istótorganicz którychmassa działaniem
PID zmienionązostała syswoich własnościach,
lecz ta odmiana. 330g)przerobienie iest dalóy ©

2 m, co pochodzi
s =" *NaSRK czasu.„przez.Rciała ©
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„organiczne leżały zagrzebane wewnętrznościach

ziemi, zatćm węgiel czarny dawnieyszy iest od

: brunatnego; znayduie się on w samych tylko

| skałach warstowych.
-. a) W. k..c.„s m ałowy. L. picens

Pechkohle. WF. — Z koloru czarnego, i kla-

"sku do smoły podobny, ma odłam muszlowy

doskonały czasem z widocznómi cokolwiek fi- .

brami drzewa , blask smolisty wielki ( który

natęża się w miarę czasu rzebywania iega'

'w ziemi ), ciężkość gatunkową 1,506; iest.nie-

Sdkodków: miękki, kruchy, łatwy do rozbi=

cia, i niezimny w dotknięciu... Wielkie pokła-

"dy tego węgla razemzinnćmi podgatunkami ,

/ rych powićrzchnie są bez blasku; niekiedy po-

'wleczonć cienkićmi  warstkami ochry żŻelazney;

DAR 2

oraz z brunatnym pospolitym, i torfowym ,.

RW, piaskowcu, r trapie warstowym naycześcićy

pod bazaltemsą złożone: w Czechach, Sląsku,.

--Bhesyi, Austryi, Saxonii,Węgrzech, Francyi,An-
gli, i innych kraiach.

BS RR

b) W. k. c prętowy. L. seapifor-

(+ misŚtangenkohie.F.— Kolorma czAR-

| my brunatnawy. Znaydnie sięwmassach złożo=

| nych zczęścioddzieln chmaiących kształty dłu-

gich graniastosłupów 5 lub 4ro-ściennych, któ-

odłam każdey części oddzielney iest muszlowy

ai 2 blaskiem wielkim smolistym, a położenie ich

| względem siebie równoległe, ciężkość gatunko-

|| wa 1,351, inne własnościspólnezpoprzedzaią--

tym. Znaydnie się rzadko „i w' małey ilości:

w Niemczech w Hassyi (w Meissner pizy AL-
(+. merode,w górze bazaltyczney ), i w Anglii

w kilku mieyseach. "r ui ooo ; 36m

sos c) W. "k. c. łupkowy:. Ę schistosna

R Schieferkohle. W.
—— Ma pospolity kolor

ia 54, =
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CZARNY Szarawy, z blaskiem smolistym zna-
cznym, lecz w wołnóm powietrzu leżąć przes
czas długi, nabywa na powićrzchni swoiey pie-
knych farb tęczowych naleciałych, które się
w iego położeniu ukośnóm do promieni światła
postrzegać daią. Odłam w iednę stronę ma
łupkowy, o warstąch płaskich , .czasem znacznie
grubych,aw drugą niedóskonały muszlowy ,
'albo nierówny, ciężkość gatunkową 1,275; iest
nieprzezroczysty , kruchy, łatwy do rozbicia,
miękki, i do wpółtwardego niekiedy się zbliża-
iący. Znaydgie się w massach wielkich nayczę-
ścićy pomiędzy warstami piaskowca, i gliny łup-

kowey':w Czechach, Saxonii ( osobliwie przy
Dreznie),w Anglii, Szkocyi, i na wyspie Ir-
dandyi. Podług Richtera składa się: z 36,87

<zęści ołeja ziemnego, 57,99 węgla, i małóy ilo-

(+. ści ziemnych cząstek. | i
da, dj W. k. c. Gagaz.Gagates. Kśan--

"nelkohie. W. La honille de kilken-

"ny. B. Jayet, ou Jais. H-— Z koloru,
odłamu, blasku, i twardości do węgla smołowe-
go podobny, różni się mocnóm spoieniem czą-

stek swóy:massy,iŻew sobie fibr, ani żadnych

* sladów drzewaoz

-

p drzewa nięzawićra, ponieważ uformował ©

/ sięsposobem osadu, z rostworu doskonałego
, "w wodzie, innychpodgatunków kopalnych wę- ;

-<gli;maciężkość gatunkową 1,276. Znayduie się. ś
/ w wielkich massach: na wyspie Irlandyi,w hrab- _ „ah
stwie Kannel albo Kiłkenny. Podług rozbioru.
Kirwana skłąda się: ze 21,68 części oleju zie-

mnego, 75,2wegla, i 5,1 glinki — Po wyszii-

|...  fowaniu pięknyidosyć żywypołor przyymuie;
|). wyrabiają z niego (osobliwie w Anglii ) taba-
|.»kieski, guziki, rozmaite „aa , sprzęty, 2
Sis W OBR ae 0-60 Ae8]
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meble, oraz gzómsy,i inneozdoby:do: kici.
* szów, i ścian w kościołach.

e) W.k. c. blaszkowy: L..lamello-
-sus. Blaetterkohie. W. Kolor ma czAR-

RY prawie doskonały , czasem szarawy, i bru-

natnawy. Znayduie: się w massach niewielkich
maiących odłam  blaszkowy niedoskonały, o
trzech niewyraźnych biegach blaszek ,: z. bla-
skiem tłustym dosyć wielkim,.„ciężkość gatunko-
wą 1,32; iest miękki, kruchy, ż łatwy: do roz-

x,bicia -—. Rzadkoi wmałey ilości znaydowany
© .bywa przy innych podgatunkach. węgla czar-

_ nego,w warstach piaskowca, gliny łupkowey,.
zka zkaca brzmiącego: w. Saxonii, Francyi, An=
glii;i innych kraiach;uformował się: on -z rospu-
szczonych doskonale. w wodzie cząstek. węgla

_ ziemnego. Podług. rozbioru Kirwana składasię:

=

> ze(,41,5. czękei olejuziemnego, 57 węgla ,i 1,7
cześci ziemnych.— Wszyskie opisane dotąd pod-
gatunki węgla czarnego na ogniu bardzo łatwo
+ dobrze palą się płomieńjem, wydaiąc zapach
bitumiczny, przetó w Anglii i niektórych. krac
iach Niemiec na opałsą używane.

f>W.k. c. gruby,W GR.
Grobkohłe J/. Kolor ma CZARNY dosko=
nały, brunatnawy,> lub'cokolwiek czerwonawy ,
odłam OWAi zbity nierówny. grubo-ziar—
misty,z małym- blaskiem tkistawym„ cieżkość:
gatunkowę 1,508; iest miękki, kruchy,łatwy

| do rozhicia, i niezimny w dotknięciu ; na ogniw
"a trndnością i mało się pali, ponieważzawsze

Ę  miówa wsobie znaczną ilość- cząstek głiuki, krze-
mionki, i cynobru. Znayduie się razem z innć-
"mipodgatunkami węgli kopalnych, mianowicie
z węgłem czarnym smołowym, łupkowym„2
Riz; brunatnym drzewem <moliii 5

A
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rzadkoii w iiswnielkich. massach: w Anglii, Ba-
waryi (w. Miesbach ), Palatynacie (wAmka>
t Saxonii (blizko Drezna).

_ Rodzay trzeci, Węgiel głyszezicy.

Po ANTRACYT: Anthracites Dolomieu,

Glanzkohłe W.La hodrkie eclatante8B.-
WE RAREH. Anthracolithe de Born.

"ki oaLbuaa o6manka. S-

REA S 5 A. muszlowy. Ma. kolor: CZARNY
> smołowy , albo: cokolwiek w błękitnawy wpada-.

(' iący, Czasem na powićrzchni. ukazuie tęczowe
farby naleciałe..Znaydnie się w massach nie-
(wielkich i rozsiany; odłam iego iest muszlowy
doskonały, z blaskiem wielkim do metallicznego
się zbliżającym; ciężkość gatunkowa r,321, inne

- własności zewnętrzne spólne z węglem czarnym;-
BOLLoguiupali.się bez żadnego zapachu, Leży
RAWA 1pierwiastkowych,i przechodowych (27):
x stłe |,w. Norwegii (w Kong-

R dg Altenberg, i Misnii
Piemoncie , Harcu >

23„iinnych krajach.
)chiefrige glan2ź:

  
  

   

   

   

  

    

gopodgatunkuodłamemłupko-
st bardzo kruchy, ma ciężkość gatnnć |.

, w. dotknięciu cokolwiek farbnie
« MSIE, inne) A i

1niebierze swego po-
 ganię został uformowany
i ziemnychr pierwiastków; 

 

lende W. Różnisię

 



oyczyznę ma spólną z pićrwszym, lecz bywa cza-
/_ sem iw skałach warstowych znaydowany. Skła-

da się podług rozbioru Panzenberga: z go części

czystego węglika, 4 do 2 krzemionki, 4 do 5

glinki, i » do3 niedokwasn żelaza.

| 149. WĘGIEL KOPALNY W OGNIU
FP": UTWORZONY. %

Mineralische-holz-kohle W.

Powstał z drzewa i innych części roslinnych
'. spałonych na powićrzchni ziemi,a potem zosta-

wszy zagrzebanym w ićy wnętrznościach bardzo.

/,' aviele wieków przetrwał bez żaądney odmiany ;

przeto iego kolor, odłąm, twardość, i wszystkie

własności są teżsame ć6 i w węglu zwyczaynym,
którysię po spalenĘt drzewa zostaie. leży ten

| minerałw” skałach warstowych, prawie we wszyst-

© kich kopalniach węgliziemnych, mianowicie:
w Saxonii ( niedaleko Altenberga,),iwNorwe--

| gii (wKongsberg, w żyłach. kruszcowych). -..

250. OŁó WEEK. Graphites. - a

: |. Graphit W.Fer caBRPO

(Plumbago Kir: Plombagine R. de fi

m4: OKAPÓW R GMB + > |

|, .a:)0. łuszezkowy. Schuppiger. G. F.
0. lest kombinacya węglaz niewielką ilością

Kolor ma szaRy ołowiany„, stałowy , lub żela-

| gny. Znaydniesię rożsiany w inacicy, i w mas-

9 sach, z odłamem nierównym krzywo-łuszczkowym,

| | ja czasem łupkowym, i blaskiem półmetallicznym +.

© małym; iest nieprzezroczysty mię
kki, dosyć kra-

„Petr >ivyoo

Pa

  

w dotknięciu niezimny,
..

 

joy

 



ah -

pali się wydaiąc wiele

Leżyw skałach p

- nistych,płaskawych, i wygiętych, maiącyc

— 545 —

gładki;bardzo tłusty, farbniący, ipiszący włeści-
wym sobie kolorem; ma ciężkość gatunkową 2,245.
massy iego składaiąsię z GzPARE3 ziar-

i kształ-
ty łusk na śrzodku mocno zgrubiałych; wogniu |

kwasu weglowego, i zo-
stawuie po sobie niedokwas żełaza czerwonawy.

ierwiastkowych łupku gliniane-
go, i kwarcu: wFliszpanii (w Grenadzie nieda-

 

  

> leko miast Malagi i Ronda), w Szkocyi, na wy-

- zmnieyszenia.

spie Jsłandyi, w Sabaudyi, Austryi, Bawaryi ,
"Tyrolu,i innych kraiach. Używaią go do pi-
sania, i niekiedy nacićraią lub powlekaią mas-
są tey istóty gładkiey itłnstey ,„mieysca w m --
chinach na wielkietarciewystawione, dla iego

2-2b6..0ł6 wek zbity. Kolor matakiiak
pićrwszego podgatunku, odłam zbity nierówny „

i niewyraźny blaszkowy, z małym blaskiem pół ©

-f metallicznym,ciężkość gatunkową 2,099. ŹZnay-

Po

(_pierwiastkowych,i

glinianym: w An,

© szy iest Angielski, lecz
_ pod surowómi karami

issach,a czasem (lubo rzadko)
ach niewyraźnych, wrosłych  

w małych kr
| w macicę kwarcową;wszystkie inne iego wła-
sności sąspólnez pićrwszym. Leży w skałach

rzechodowych, w łupku
7Anglii vhrabstwie Cumberland

w Berrodal), wAustryi (wydszeyw. Passan.),
"fyroln, na wyspie Jslandyi, i wielu innych kra-
jach. Podług rozbioru P. Bertholet składa się:

  

  

a g4,9 części węgła,i 9, Żelaza. Używa. się-
równie iakpoprzedzający do pisania,i naylep-

woz iego w tym krajn
zakazany» ;  

  



  

SA ks s wz, (ao +

ż zem p

|, Ródzay ćzwarty, Żywice ziemna |"
(151. BuRsZTYN.SUCCINUM. | -

Bernstetn W. Snecin BiH, |
re jaune, Kąrabć. de Born. ŻE

| ABama p b. A

- a) B. biały.— Kolor ma grazy milćczny, ŻA

|. żółtawy,wżózr słomianyprzechodzący.Znay=
- duie sięwkawałkach niewielkich, okrągławych,

4 naciekowych postaci, maiących odłam .doskona-

ły: muszlowy, z blaskiem zuacznym svoskowym ;
- jdest wpółpizezroczysty ,i. po brzegach «mocno

- lub słabo przećwiócaiący, drodszy od burszty-

. gużółtego, osobliwienieprzeżroczysty,maiący

| w swey massie kolor iednostapny mlćczno „biały,

     
r

 

    

  

 

   

 

  

  

następnym podgatunkm.0-0
3 b) Bżółty.—- Ma kolor ŻÓŁTY WOsko+

>wy, winny, miodowy, czasem w. hyacyniowo .
|)... erEnwoNy przechodzący, niekiedybrudny zis- ©

8 LONY i ERUNATNY. Znayduie się w kawałkach
okrągławych,któreczasem niemalwiełkośći gło-

| wy ludzkiey dochodzą,i powićrzchnią maią ak-

'.. bo chropawą,bez blasku, alboteż gładką „i do-

| | syć błyszczącą,odłam doskonały muszłowy,zbla- ©
|. _skiem tłustym wielkim, przezroczystość zupełną,

|, sąjednak często wpółprzezroczyste,i prześwić-
©.)  .eające. Bursztyn %wogólnościiest miękki, kru= .

©, = chy, i łatwy do rozbicia Ż ma ciężkość gatnnko-

0,1 «wą podług Brissońa 1,085. Zawićraw swoich

(||, massach mnóstwo zabytków drobnychistót ro- —

|, 4 slinnych i zwierzęcych, mianowice mchówi-0-

|.)wadów, czasem krople wody w nimwidzieć się

.

 

  
   
   

W = ; jE; z

  



 

PR BA y
| Auią ©). ż To Ciałozdaie się bydź skaiżwe-
'. mę z żywicy drzew sosnowych, iodłowych, dub

tym podobnych, przerobioney w ziemi działa-  

  

  

   

palącsięwydaie, każdemu iest znany. Bursztyn
„sukho dubinne materye wełniane ał-

ib: slektryczności żywiczney
ływowych, w warstach

lnym brunatnym ziemi-
listćm: na.brzegach. mo-   

   

   
cl ciego zóło

 

     

'pod Krakowem, naWołyniu aero
324 wićwie ( niedaleko Grodna ),n

Zn „woki ch ołongi oraz we Wio.
szech, Francyi, Szw. wielu innych kraiach.
Podhig. analizy Baumera składa się: z 72 części
Glę u ziemnego, i 4,5 kwasu bursztynowego. m

yszlifowany pięknego nabywa półoru, robią

 

     

 

u mające w sobie wyraźne i dobrze za-

niem wody;przyjemny zapach iego dymu, który.

z niego różnemałe sprzętyi ozdóbki, Kawałki 7

.rólewca, Memła, i Gdań-

chowar dy lub cząstki rosłinne, dawnićy -
były'a cenione (b8) , przeto chciwi zjeka

_ potrafili te istoty w massie az"
osadzać rz.

  

  

rze, naśladować naturę,
wali NOO(c dę      mL ARE

en z *dba an wnoszą że bursztyn Gady:
znaydować się musiał w stanie lipkiego płynu.

©- (28) Materya elektryczna w bursztynie nayprzód została postrze-
żoną, a nazwisko greckie tego ciała Elektron łużył 8z. ; pos dd o ozna-

> czenia iey wyrazem: e! ż4. 08; Z +wakię ZARY ii,
| 77 „mrówki, chrzeząsz

  
   

 

    

    

  

ścieęy ukazuią się w massie bóesztyna:
paiąki, muchy,komary, ćmy, a z isłótro-

 

 

- slinnych: "liście di '| szyszki sosnowe, michy, i drobne
= AR: RA ienaĘ* startych, iakw ga
m ach mrówc: że
E+4.) Znawet ostdzali ztynie te stworzenia, których
are

  

lego ERN PWAIE. ;

  



152. MseLuLrr. (d8) 4.

Mełlliadites v. Mellites ł

_ Mellite B. i H.

'MeqaoBoń naueae. S.

|| Kolor ma żózrYmiodowy, w hyacyntowo
czERWONY przechodzący. Znayduie się krystal-

lizowany w ośmiościan tróykątny, czasem podłu-

   

żny, z wićrzchołkami zakończonćmi w liniią, Oo

ścianach gładkichibłyszczących; kryształy iego

małe, nayczęścićy połamane, przezroczyste,

miękkie, twardsze iednak odbursztynu, kruchę i

łatwe do rozbicia; odłamm ią doskonały muszlo-

wy, z blaskiem tłustym, w szklisty przechodzą-

cym, ciężkość gatunkową 1,579. Mellit w ogniu

natężonym bieleie, a potóm niewydaiąc płomie-

nia, dymu,ani zapachu,w popioł się zamienia. —

Rzadka ta istota kopalna znayduie się w górach

warstowych: w Szwaycarach, przy smole ziemney

Żużlowatey, i w Turyngii (w Artern, przy wę-

glu brunatnym ziemistym ). Podług rozbioru Kla-

 protaskłada się: ze 46 części kwasu mellityczne-

go, 16 glinki, i 38 wody.—Dla rzadkości do

zbiorow mineralogicznych dosyć drogo się płaci.

Mellit dawnićy miany był za bursztyn krystalli-

zowany, i za gips tłustością ziemną przeięty.

 

w gabinecie H:storyi naturalney Wileńskiego Uniwersytetu znzy-

|. duię się kawałek bursztynu maiący w sobie żabę osadzoną.

(43) Albo: kamień miodowy,.stąd mazwanyże koloremdo miodu iest

  



 

NaA*"UK LA S.S A „TY.
"WETAŁLE.J.

Charaktery Klassyczne.

Ż Ciała kopalne w tćy klassie umieszczone:

© sąbardzo ciężkie; 2? w ognin zwyczaynym

| 'niepalą się płomieniem , lecz tylkow natężonym

przez sztukę; 59 'doskonale sąnieprzezroczyste,

wyiąwszysrćbro czerwone, blendę, gałman, kru-

| szec pospolity cyny, uran błyszczak,iwiększą część

| gatuńków ołowiu. Metalle znayduią się w natu-

| rze: 16d czyste, takie Werner zowie metalami

| rodzimemi;2re skombinowane z siarką, które na-

zywamy pirytami, albo kruszcami; Ście połączone

z kwasoródem,czyli w niedokwasy i kwasy za-

anieniońe, i prócz tego częstokroć skombinowane

zińnómi istotami, iako to: z wodą,kwasami, pier-

wiastkami ziemnóćmi, i t. d, takie ogółnie zwane są

'sudami.Naczelekażdego rodzaiu tey klassy umie-

_szczonesąmetalle rodzime, po nich następuią ga-

tunki kruszcow (.e8), a na końcu rudy metalliczne.

Rodzaypićrwszy, Platyna CIOR: u

„ek 153. PLATYNAROD SIMA...-

Płatina, aurum ałbum Mall:
Platinum nativum. Gediegen

Platin W. Platine natif. B. i H.
 Camopoąunaa Ilaamuuwa. 5,

Kolor ma BtraŁy szarawy, pomiędzysróbr-
——— z

(es) Werner „gtunki w tey klassie stanowił, po większey części, od

istot, 2 którówmiczystemetalle są w naturze skombi owane. :

(3) ne to pochodzi od wyrazu Hiszpańskiego * Hata,

| Ko RSSy Wws 3

 



 

2

=

> 2: 548 ——

nym i jasrmym stalowym pośrzedni. Ziaydnie się
w drobnych ziarnach okrągławo spłaszczonych
(g8), maiących niekiedy postać niedoskonałych i
otartych kryształków „.albo ich piętna na swóy
powićrzchni,co pokaznie że ten metal był stwo-
rzony w żyłach gór pierwiastkowych, lub war-
stowych. Teraz leży w skałach napływowych,
'w piasku, z ziarnami złota Żelaza magnetyczne-
go, tytanu rutylu, i t.d,nad brzegami i ua dnie
wielu rzek w Ameryce południowey: w Peru
w królestwie nowćyGrenady (w Choco ),wKar-
aginie; i w północney: w Santa Fć; oraz na wy=
spie S$. Domingo. —— Wymywaią Platynę z pia-
-sku, razem z drobnómi cząstkami złota, które
potćmodnićyprzezamałgamacyą odłączają (gdyż.
platyna niełączy się bezśrzednie z żywćm sre-
brem), Ten metal iest 'wpółtwardy;, doskonale
ciągły maodłam haczysty, blask metalliczny we-
wnątrz i na powićrzchniziarn. dosyćmocny,,.

 ciężkość gatunkową 18,947 (h8.). W ogniuna-
tężonym topi się z wielką trudnością i nieza-

- mieniasię w niedokwas, rospuszczasiętylkow kwa-
_ sie saletrosolnym, i nadkwasie solnym, a z tych

/ gostworów ammoniak niedokwas ićy osadza; siar-
czan żelaza niewyłącza platyny z rościeku w czćm
różnisię ona od złota, które precypitować można ©

przez koperwas: Ziarna platyny, podług Four-
' eroy i Vauquelina,sąaliażem tego metallu, z ma-

łąilością złota, srebra, żelaza, miedzi, chromu,
tytanu, irydium, osmium, rodium, i palłąsu. —

 

który znaczy: srebro, dawniży nazywano ią: białómzłoteni. =—
Xg3) Naywiększe z tych ziarn iedno tylko dotąd ięst znane, w ge
poseŚManatchów Hiszpańskich, które wielkosci iaia gołębiego do-

(b3) Gatunkowa ciężkość oczyszczoney i klepaneyplatyny do 25
| dochodzi. _  * ALEN

7

 



   

uż 354g —

_ Dla wielkiey mocy z iaką platyna wytrzyminie
| bez odmianydziałania ognia, powietrza, i wilgo-

ei, robią z niey tygle do laboratoryów chemi-
 eznych, zwierściadła do teleskopów, i dokładne
mierniczenarzędzia. W Saxonii (w Meissein)

_ko rodzimy

SOAAL,
5 %. Rodzay drugi. Złoto.
Na 8472
   

   

Aurum

|. ażywaiąniedokwasu platyny na farbę do malowa-
- nia porcellany.——Tenmetal dotąd w stanie tyl-

m znanyw naturze, odkryty został(wroku' 1748 przez Hiszpana nazwiskiem Ulloa,
który gopićrwszyprzywiózł z Ameryki do Eu-

|ŁOTO AO DZI ME.

nativum. Gediegen gold W.
So Or:natif. B.i ZL.

s Cawopoąnoe 30A104i O. 0.

*.._ Złoto znayduie się wnaturze tylko w sta-

     
  Rd

© ta naymnićy cząstek innych *metallów zawićra-

im rm; Werner dzieli ie na. trzy podga-

złocisto żółte A. obrisumbesg. G. W. Ten podgatunek zło-

 

idący, ma kołor żółty sobie właściwy (i 8), z blaskiem_ metallicznym.— Znayduie się w drobnych ziar-

wek, siatki,
w pirytach

it. d, wrosłe w macicy , rozsiane
Żelaznych, miedzianych, i żelazie bru-

natnóm, oraz krystałlizowane w sześciany, ośmio-
ściany tróykątne, dwunastościany romboidalne, i
ostrosłupy sześcioboczne podwóyne, których ka-
żdy wierzchołek iest Zaostrzony 4ma płaszczy-

 

618) Który dlatego: kolorem złotym, albo złocistym, zowiemy,



znami osadzonómi na krawędziach bocznych; za-
wsze iego kryształki są małe i niewyraźie, o

ścianach gładkich błyszczących , i krawędziach -

przytępionych; powićrzchnia blaszek złotych na

macicy osadzonych bywa częstokroć pokryta dro-

bnómi kryształkami tegoż metallu— Wszystkie

podgatunki złota rodzimegomaią odłam haczy- |he
sty z blaskiem metalicznym niewielkim, są mięk-

kie, giętkie lecz niesprężyste, doskon=le ciągłe,
i klepalne (nawetnatakcienkiebląszki że te
za lekkióćm wzruszeniem powietrza ulatuią (k8)),

nad-zwyczaynie ciężkie, gatunkowa ciężkość złota

'w naturze iest 13,264, lecz zupełnie czystego i

klepanego 19,64 dochodzi. — Złoto znaydnie się

w skałach wszystkich formacyy; w górach trzech

klass pierwszych, mała iego ilość w żyłach,riay-

większa zaś mieści się wwarstach; żyły kwar-

cowe złoto wsobiezawićraiące nayczęścićy le-

 

ł

żą w granicie, gneyssie, łupku mikowymi, trapie.
i kamieniu wapiennym pierwiastkowym, szarcy

wace, i t. d; czasem w nich zamiast kwarcuia-

spis czerwony , feldspat, krzemieńżelezisty, spat

wapienny i ciężki, macicę złota stanowią. Krusz-

ce pospolicie towarzyszącezłotu są: piryt żelazny,

sróbro szkliste i czćrwone (iak w Saxonii),

galena, piryt arszennikowy, tellurium (iak w Zie-

mi siedmiogrodzkiey), manganez, kobalt, nikie),

malachit (iak w Ameryce w Peru), żelazo bru-

natne , krnszec i ruda. chromu (iak w Syberyi

w  Berezowskich kopalniach). WW skałach war-

stowych złoto znayduie się w Ziemi siedmio-

grodzkiey w Abrukbanii, gdzie nawet drzewo

skamieniałe ma drobne ziarna tego metalln gę-

sto w swćy massie rozrzucone.— W Syberyi

 

(ks, Jakie blaszki mamy w złocie malarskim.



    

wKolywaniew górze zmićjowskiey Patrin zna
lazł ie w skałach tćyże formacyi, razem ze srć-

_ bremrogowćm.— Naywiększa ilość. złota leży
„w skałach napływowych, w postaci drobnych ziarn
i blaszek z piaskiem zmięszanych, na rozległych ró-

" wninach piaszczystych, nad” brzegami rzek i

w ich korytach (18.— ©
/_b)Z. r. mosiężno-żółte. A. n. ele-
etrum; messing-gelbes g. G. W. Złoto
maiące w sobie większą ilość obcych metallów

| niż pićrwszy podgatunek, zawsze prawie iest dro-

  

 

/* bnómi cząstkami w macicy rozsiane, albow cien-
|kich warstewkach ziarnistych na powićrzchni
skały osadzone, czasem w naśladowniczych posta-

|. ciach: włosów, mchu, piór, drotów, i t. d, a nie-
_ kiedy i krystallizowane w cienkie tablice Gścio-
boczne; ma cieżkość gatunkową 12,723, wszyst-
kie inne własności, oyczyzne, i położenie w ska-

ZE łach spólne z poprzedzającym podgatunkiem.—

*

 

'wałnicach, | gwałtownych ulewach, które naczas
powiększaią massęwody w rzekach. :

2 jieoegiyć lutiemanie Rtła. cożydkięch iż. wióikóch podli.
© dzizżył położonych w skałach,Ot ich źrzódła bystro-

_i gwałtownie płynąc, odrywały iego cząstki, i z wodą spiawiał:
„do głównych koryt; iekoce śrzódła „rzek diamtey”
wnadziei odkrycia w górach, przy ich początku, wielkich ssładów

. tego drogiego-metallu; lecz przekonano się późniey z licznych po-
strzeżeń, żetakowe czastki zlota leżą nie w wodzie rzeczney, sle
"WA samym przez który płyną rzeki: bo ród; nietylko

wninach piaszczystych , w wielu mieyscach, i różuych głęboko»
ściach enayduią się ziarna złota w piasku. i bywaia zbićrane pizeż
wymywanie; zre w korytach rzekwięcćy złota przybywa po u-
łewach, dla tego, że wody dćszczowe piasek złoty z płaszczyzn
rzekom PE do ichkorytzgromadzria:zcie gdyby złoto: |
ow rzekse j plyneło z ich źrzódeł, tedy nie tyłko wszędzieby się

w nich piasek zioty zuaydowac powinien,ale jeszczecoraz okkciky,

 

żami rzek, lecz nawet w znacznćyod nich odłegłości, naró
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(a srebra,i 1,1 Żelaza.

. e) Zur. szarawo-żółte.A. n. pla-
tiniferum,graugelbes g. G. W. Maiące

kolor'.póśrzedni między stalowo szarym,a mo-.
. siężno ,żółtym, iest aliażemnaturalnym złota

z platyną; znayduie się w postaci drobm ch ziarn

spłaszczonych,-z'powićrzchniąchropawą, isłabym
blaskiem, rozrzuconych w piaskn razem z.cząst-
kami platyny i czystego złota; ciężkość ma po- 4
 śrzednią pomiędzy wagą dwóch pićrwszych pod--
gotunków , wszystkie inne własności z tamtómi

13 spólne. i s doieowais Ro * ść PLORSK

.,Wiadomości geognostyczne igeograficzne ż
+ RRRRAŁOĆ o'kopalniach złota. 4..6 0%,

og" 4741W Europie.lliszpania zawićrałą,
o DIE SZŚONADOW as"= RE

PodługLampadinsa składasię:z96,9 części złotą. sy

s

   

z.

 

   

AŚ JAMES"
POS RESZ ETZ E s jt a

_ zbliżsiąc się kutymżeźrzódłom,iednskże bardzo często przeciwnie się;

zdęria, wp: rzeki Pó, Ren, Ems, Dansy, i 4.4, które miśmaię w s0-
: biezłota płynącprzez kraie górzyste blizko swoich źrzódel, pławią

ści _iego cząstkiwswych nurtach przerzymmiącpotómnizkiet piasczyste
Row 7

Piasek złoty pospolicie bywa czarny lub czerwono „ripatiy, ten ko-
żę (+ *łor pochodzi od ochry żelazney którago nayczęścićy farbuie, Na-
a : *piońe wnosi z wielkićmdoprawdy podobićństwćm, że złoto
AE | w.piaskach żelezistych rozsiane, pozostało z roskładu pirytów Że-

"łaznych, które miały drobne iego cząstki rozrzuconew swóy nias-
sie. Reaumiur postrzegł, że w wielu rzekach mianowicie Renie i

znayduią się cząstki złota, zawićra tak-

 

"_ Rodanie piasek,w którym

+, "żewsobie, równie iak Ceylański, lub" ze stramykad” Expeilly, ziar-
|). ma żelaza magnetycznego, rubinów, szafirów, hyacyntów, i t. d,

_/ późniey zaś i tytany w nim odkryto. "W.piaskach złotych bywa-
iąniekiedy znaydowane niewielkie kawałeczkizłota czystego, albo

z małą cząstką macicy, które woda tocząc.po kamieniach zaokrą-
* "glila, I nada im kształt kulisty dwakowały; ab alba podłużny, ta-

zi8 kowe kulki złote Pepit«mi są zwane. ŻE ad
"Mówią że złoto leżące w piaskach iest czystszeodtegoktóre się wska- *
dech zawićra; lecz wszystkozłoto mające teraz postać piasku stwo-

(| raofie niegdyś było, równie iak i platyna, w skałach pierwiastko-
" wych, przechodowych,'i warstowych, które działaniem przyczyn.

zewnętrznych, w przeciągu wielu wieków,skruszone wgruzy,lub:

 

ma proch starte zostały”
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w sobie niegdyś obfite miny złote; naywięcćy
zuaydowało się go w Asturyi, w żyłach skał
pierwiastkowych; ićy kopalnie podług świadectwą.
-Diodora Sycyliyskiego, były wyrabiane ieszcze
przez Fenicyan, a poźniey przez Rzymian, któ-
rzy z nich, iak świadczy Pliniusz, wielkie bo-
'gactwa dobywali,lecz po odkryciu roziegłych
i bardzobegatych gór złatych w Ameryce, ko-
palnie Hiszpańskie zostały opuszczone i zupełnie
zaniedbane.— Francya, nićma żadney kopałm
złota. Roku 1731 w Bourg d” Oysan w departa=
mencie Isćre, na dolinie zwaney Gardette „ od-
kryto żyłę kruszcową w gneyssie, zawićraiącą
w sobie piryt żelazny złotem przeięty, i piękne
kawałki rodzimego złota, ale ta mina była tak

©. uboga iż niewracała kosztu łożonego na utrzy-
manie kopalni. Niektóre rzeki tego kraiu zawić-
raią cząstki złota rozsianew piaskach swych
brzegów i koryt, mianowicie: Arriege w okoli-
each Mirepoix, 'Gardon i Cóze w Cćvennes,
Rodan oduyścia rzeki Arve przez kilka mił

_ toczyw swych wodach piasek złoty, Ren nie-
daleko Strażburga osobliwie pomiedzy Fort

Louisi Guermesheim, Salat przy Saint Giron
«w górach Pireneyskich, Garonna blizko Tu-
luzy i Herault przy Montpellier. Mówią że
piaski czarne, i kawałki rudy żelazney darnio-
wćy leżące w okolicach Paryża, zawićraią wso-
b'e małą ilość drobnych cząstek złota.— We

_ Włoszech w Piemoncie znaydnie się kilka zło-
tych kopalni; żyły pirytu żelaznego z cząstka-
mi złota leżące w skale gneyssu w Macagnag1,
-przy podstawiegóry Mont Rose, przez długi

czas były wyrabiane, chociaż na cetnarze zale-
>+ . dwa 10 lub 11 gran czystego złotą wydawały.
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 Dobywano także dawnićy złoto rodzime Osa-

dzone w żyłach kwarcu, w górze Challand.
Na pochyłości gór Alpeyskich południowych, od

Simplon i Rose, do samey doliny Aoste, piasek

złoty w wielu mieyscach rozsiany iest w ska-

łach napływowych; rzeki w tym kraiu Zzna-

cznieyszą iego ilość zawićraiącesą: Evenson i

Orco. — Na wyspie Irlandyi w hrabstwie Wi=

cklow niebardzo dawno odkryto piasek ochrą

żelazną przeięty, i z cząstkami złota zmięszany,

w którym znaydowane bywaią czasem pepity

złote dosyć znacznćy wielkości , zawićraiące

w sobie sróbra pietnastą prawie część swoićy

wagi.— W Szwaycarach w niektórych rzekach,

a mianowicie w Reuss i Aar znayduią się pia-

ski złote. — W Niemezech w iednym tylko

krain Salzburskim są kopalnie złota, w pasmie
gór rościągającćm się od wschodu na zachód,

które oddziela Tyrol od Karyntyi.— W Wę-

grzech w Schemnitz i Kremnitz złoto znayduie

się w skałach , i piaskach; w Schemnitz cząstki

jego zawarte są w minerach srćbrnych, ołowiu

błyszczącym, i pirycie żelaznym; które kruszce

leżąw żyłach, w macicy iaspisu czerwonego (si-

nople).Proszek złoty znaydnie się nietylko w sa-

móy rzóce Nera , lecz obficićy ieszcze złoto

jest rozsiane w piaskach stanowiących grunt pła-

szczyzny którą ta rzeka przerzyna. W Ziemi
siedmiogrodzkiey leżą sławne i bogate kopalnie

złota, w żyłach skał pierwiastkowych (porfiru

i kamienia wapiennego ), oraz przechodowych
( szarey wakki i marmuru ), gdzie ten metal

w pięknych błaszkach znacznie wielkich osadzo=

my iest na ścianach żył ( iak w Voeroespatak ),

łub połączony z Ziemianem ( iak w Nagysg,

mP
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Felsobanya , Offenbanya, Fazebay, i t. d.), albo
też ze srebrem szklistćóm zmięszany ( iak w Sel-
sobanya, w żyłach pospolitego iaspisu czerwo-
nego ). Wszystkie prawie rzeki w tym kraiu
pławią w swych nurtach zdrokbnione złoto, a
naybogatsza z nich iest Aranyoćs; równina któ-
rą okrąża rzeka Moros ma w sobie warsię zło-
tego piasku położoną miedzy dwiema warstami
skał, naymnieyszćy ilości złota niezawićraiącćmi,
z których powićrzchowna iest ziemią urodzay-
ną, a spodnia pewnym gatunkiem łupku. W Oh-
lapiau wymywaią złoto z piasku maiącego
w sobie pepity, ziarna tytanu, granatu, i żela-
za magnetycznego. Te są kopalnie złote We-
gierskie które maią teraz naywiększe znaczenie
w Europie , wychodzi bowiem z nich coro-
cznie blizko 2000 funtów złota.— W Szwecyi
w Smolandyi w kopalni Edelfors znayduie się
głoto rodzime, i piryt żelazny cząstkami złota
przeięty, w żyłach kwarcu leżących w łupku
krzemiennym; częstokroć mała ilość drobnych
ziarn tego metalla w samey nawet skale bywa
rozsiana.— Wyspa 'Tasos na Archipelagu sła-
wną byław starożytności, dła bogatych min zło-
tych, które w sobie zawićrała; kopalnie Sca-
pte Hyle czyniły ićy niegdyś, podług świade-
<ctwa Herodota, So talentów (m8) rocznego do-
chodu.— Tracya i Macedoniia obficie tego me-
talla dawnym narodóm dostarczały.
W A z yi —W Syberyi: w wydziale gór-

niczym Ekaterynburskin, w kopalniach Bere-
zowskich, znaydnie się złoto drobnómi cząstka-

 

(m9) Około 720000 złotych polskich.

Xx2
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mi osadzone w kwarcu, z kruszcem i rudą chro-

mu, Oraz: w pirycie żelaznym, i kryształach że-

laza brunatnego rozsiane; które kopalnie, po-

dług świadectwa Hermana przełożonego nad

górnictwem w tym kraja, 1806 roku wydały:

z 1851670; pudów stłuczoney iprzemytey ma-

. cicy, 17 pudów 15 funtów i kilkanaście łotów

czystego złota. W Kolywanie w górze zmić-

dowskiey, cząstki tego metallu są w łupku krze-

miennym razem ze srćbrem osędzone. —Kraje

południowe Azyi maią wiele min złota,i rzek ze

złotómi piaskami. Paktol mała rzeczka w Lydyi nie-

gdyś tak wiele złota zawićrała w swych piaskach,

Że była uważana za iedyne źrzódło bogactw Kre-

'zusa (n8)-— Chiny „i Japoniia, oraz Borneo, Cey-

lan, Formosa, Jawa, Sumatra, Filippiny,i in-

ne wyspy Archipelagu Iudyyskiego , są bardzo

/ bogate w złoto. "FP

| W Afryce.— AfrykaiHiszpania naywię-

cćyzłota dostarczały narodóm starożytnym; te- ©

raz ieszcze wielka iego ilość przychodzi w han-

dlu z Afryki w kształcie proszku, co pokazuie

Że złoto w tóy części ziemi leży wskałach na-

pływowych. Trzy są w nićy mieysca znakomit-

sze obfitością tego metallu.—Pićrwsze Kordo-

©fan pomiędzy Darfur i Abissyniią, gdzie murzy-

ni drobne iego cząstki wybićraią z piasku , sypią

ie w pióra strusie lub sępie, i takowómi zbiora-

 

'(ns) Zdaie siężezłoto, którego mieli tak wielkie mnóstwo niektó-

rzy staróżytni Azyi Monsrchowie, pochodziło wszystko ze skał

nspływowych; i w naturalney postaci proszku było chowane w ich

skarbach; czego dowodzi iedno mieysce w ismach Herodota,

© gdzie ten historyk mówi o Krezusie, który gdy Alkmeonowi dał

tyle złota ileby mógł z sobąwynićść ze skarbcu, ten szucił się na

kupę złotego piasku,i apełnii nim swoie suknie, obówie, gębę» it.d.
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mi handel prowadzą;zdaie się że te warsty pias-
ków złotych znane były dawnym narodóm, które
miały Etyopiią za kray obfitniący w złoto (08)—
Druga daleko większa: fabryka zbićrania złotą:
w proszku, iest w części: zachodnićy Afryki ,.
na południe wielkiey pustyni Zaahra; w tóm
mieyscu warsty złotego piasku rozległą zaymuią
przestrzeń pod' wysokićmi: górami, w których
rzeki Senegal, Gambie, i Niger, biorą swóy po-
czątek, gdzie nietylko ich koryta, lecz wszyst-
kie niemal strumienie,mnóstwo. złota w swych
piaskach zawićraią,  Kray  Bambouk. leżący
w Nigrycyi , pomiędzy zachodemi północą
względem gór wspomnianych , naywięcćy do=
starcza złota, które się: przedaie w tćy: czę-
ści Afryki, począwszy od: uyścia Senegal, aż do

przylądku palmowego. Piasek złoty leży w tćy
_ prowincyi przy powićrzchni ziemi, w gruncie
mocno przeiętym ochrą żelazną „łecz nigdzie ie=

, go warsty nie są porządnie dobywane;. murzyni:
kopią w nim tu i ówdzie głębokie doły, w któ-
rych przez wielokrotne obmywanie piasku, zło=-
to od ziemnych części odłączaią. —'Trzecia kra-
ina Afryki daiąca wiele złota rościąga się w Ka-
freryi, między wschodem i południem, od 15godo:
22go stopnia szćrokości południowey, naprzeciw
Madagaskar;w nićy, podług świadectwa podró--
Żopisarzy, złoto nie tylko w piaskach, lecz na-
wet i w żyłach skał iest zawarte: w handlu nay=
więcóy wychodzi go z Sofala stołecznego” ićy
miasta. Wielu mniema że kray ten iest owym:

za

(08) Herodot w swoićyhistory pisze: iż Król Etyopii ukazał posłóm”
Kamtizesa Króla Peiskiego, wszystkich swych ieńców  okutych
wzłote kaydany.  * =. > ź :

7
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w. pismie $. wspominanym Ofirem, z którego Salo-

mon do Jerozolimy złoto na okrętach sprowadzał.

/, W Ame ryc e.—MW tćy części świata nie-

bardzo dawno odkryte zostały ze wszystkich nay-

bogatsze góry złote, które wydaią corocznie
około 30000 funtów czystego złota; naywiększą

w nich iłość tego kruszcu iest w postaci proszku,

w skałach napływowych i w rzekach rozsiana ;

znayduie się iednak w Ameryce złoto i w ży-

łach skał pierwiastkowych, lubo w mnieyszćy

nierównie ilości. W części południowey: Brezy-

lia , Choco, Chili, naywięcćy maią w sobie te-
go metallu, w półaocney zaś Mexyk; w tym

ostatnim kraju złoto w żyłach sróbrnych razem

ze sróbrem iest pomięszane, gdzie wyłączaią ga

co rok blizko 4000 funtów. Wszystkie rzeki pro-

owiucyi Caracas pławią w swych wodach pias-
A kizłote.— W Peru leży ten kruszec w żŻy-

' łach kwarcu mieyscami zafarbowanego ochrą
Żelaza czerwoną. W Choco znayduie się w po-
staci proszku i pepitów, w ziemi nanośney,Z ze-
psutych skał pierwiastkowego trapu uformowa-

mney. W Chili także rozsiane iest wskałach na-

pływowych.—Brezylia corocznie dostarczająca

złota prawie za 49009000 złotych połskich, nić-

ma żadney kopalm iego w skałach, lecz wszy-

stko iey złoto iest zawarte w piaskach gór na-
pływowychi rzekach. W 1682 roku nayprzód
postrzeżono cząstki złota w piaskach zafarbo-
wanych ochrą żelazną, w Mandi przy Rio Docć,

potóm zaś odkryto ie prawie wszędzie u spodu

niezmiernie długiego pasma gór, które się ro-

ściąga od Sciu do Sostu stopni szćrokości jeogra-

ficzney południowey. a, ch
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Rodzay trzeci, Merkuryusz albo

Zywe,sróćbro. 4

155 ŻYWE GAEBRO RODZIME.

Mercurius virgineus, v. hydrar-
+. gyrum nativum Mali:
Gediegen Quecksilber W.
Mercure natif. B. i H.

Camopoąmaa Pmytmb. 5.
Zupełnie podobne temn iakie znaydnie się

w handlu, ma kolor BraŁy między sróbrnym icy=
nowym  pośrzedni. — Jest nieprzezroczyste, do-
skonale płynne (p8), w postaci drobnych kulek
wkrapiane w macicy kamienney, lub innych iego _
kruszcach; blask ma wielki metalliczny, ciężkość
gatunkową 15,5%g. Leży w skałach pierwiastko=
wych i warstowych:w Węgrzech (w Rosenau ś
innych mieyscach), w Czechach, Austryi(w Friula
w Jdria), w xięstwie Dwóch Mostów (w Stahl-
berg i Moschellandsberg, gdzie cząstki tego me-
talłu rozrzucone są w glinie stwardniałćy , ochrą
żelazną przeiętćy „i z kruszeami iegó pomięsza-

- ney), w Hiszpanii(w Almaden rozsiany w podo=
bnćy skale); i w Ameryce południowey.— Dro=
bne iego-kropłe osadzone w macicy po ogrza-
niu występuią na ićy powićrzchnią (q8). Czesto=
kroć przy żywćm sróbrze bywają żyłki srćbra
w skale zawarte, czasem „nawet mała ilośćtego
metallm iest zmieszana z merkurynszem rodzi»
mym, który wtedy zbliża się w swych własnościach.
do amalgamatu.

 

p?) Jednakże wdotkaręcianiemoczy. ciał iak inne płyny.
4 Minerał ten dla rzadkości dosyć drogo płaci weegabinętów
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j 156. AMALGAMA. boez
Hydrargyrum argeutatum.
„Natiirliches Amalgam W.

© Amalgame natif B.-.
— ,)Mercure argentale H.
Camopoąsaa Pmyinb. 0. .

Jest żywe srćbro połączone :z czystćm sróbrem.
a.) A. wpółpłynne; halbfliissiges

A m: W, Ma kdlor mtaŁy sróbrny; iest takmięk-
kie żew palcach daie się rościćrać, różni się od
następnego podgatunku większą ilością merku-
ryuszu, a mnieyszą srćbra; wszystkie inne wła-
sności i oyczyzna są im obudwom spólne. :

" b.) A. stałes festes A. W.. Kolor ma
BIAŁY iak w żywóm sróbrze. Znayduie się

, Wkrapiane w macicę cząstkami postaci niefo-
emney,wblaszkach, idrobnych. kryształkach

( miewyraźnych ,które przez szkło powiekszaiące
_ wydaią się bydź dwudziestościanami , dwunasto-
ścianami,i ośmiościanami; często ściany wydrą-
żeń w skałach maiące na sobiewarstki żywego srć-

_ bra rogowego bywaiąpokryteiego kryształkami.
.. Amalgama stałe ma odłammały muszlowy, i nie-
równy ,blask wewnątrz i na powićrzchni wielki

« metalliczny; iest miękkie , kruche, łatwe do roz-
bicia, bardzo ciężkie „i doskonale” nieprzezro-
czyste; w ogniu się roskłada, żywe sróbro z nie-
go ulatnie w postaci pary, a. sróbro pozostaie,
Leży w skałach pierwiastkowych i warstowych:
w Szwecyi (w Sahlberg), w Węgrzech ( w Ro-
senau), w Austryi ( w Friulu w Jdria), w xie-

minaslegicznych; prze starnią się go sztneznie naśladować; na
» *kaniec kamien! iarkowat+tłastością n-p's i ] enw ich wydrążeniach zwdeię kd; aaa 05 ©
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stwie Dwóch Mostow (w Moschellandsterg ) , :
Palatynacie, przy cynobrze , kruszcu Żywego srć-
bra wątrobowym, w. kwarcu i glinie stwardnia-
łey żółtawey lub czerwonawey, ochrą żelazną
przeiętey, rzadko,i w małey ilości. Podług Kla-
protha składa się: z 36 części czystegą merkn-
wyuszu,i 64 srćbra.

157. ŻYWE SREBRO ROGOWE.

Hydrargyrum mineralisatum cor-
neum. Quecksilber hornerz W.

Mercure cornć B. Mercure muriatćH.
pPorosBaa pimykib, S.

Minerał ten przed kilkodziesiąt laty odkry-
ty, i nayprzód analizowany przez Wulfa, iest
kombinacyą niedokwasu Żywego srćbra z kwasą-
mi solnym i siarczanym. Kolor ma szaRY perło-
wy, dymowy, popielaty, żółtawy, ziełonawy,i nie-
kiedy ciemny oliwkowy. Znayduie się rzadko
w massach, i rozsiany , nayczęścićy w kształ-
€ie powłoki cienkiey wyścićłaiącey ściany wy-
drążeńw macicy, wewnątrz pokrytćy drobnć-
mi  wypukłościami kulistćmi , gronkowćmi „nór-
kowómi , it.d, a te składaią sie z mnóstwa
bardzo drobnych i*z sobą zrosłych kryształ-
ków, nieoznaczoney postaci, które iednak bywa- -
ią niekiedy wyraźnie, i dosyć foreinne, sześcia-
ny, i graniastosłupy czworo-ścienne, sześcio-bo-
czne, lub ośmio-ścienne, z powićrzchnią gładką
i błyszczącą. Ten gatunek żywego srćbra ma od-

- łam zbity nierówny, do muszlowego się zbliża-
iący, czasem niedoskonały: blaszkowy, z blaskiem
małym tłustawym ; jest wpółprzezroczysty lub
mocno po brzegach przeświócaiący, ciężki , bar-
dzo miękki, niekruchy, po uderzeniu cokolwiek

xy
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się ugina; w ogniu natężonym ulatuie w posfa=

i pary, niezostawniąc po sobie żadnóy reszty. —

Łeży razem z innćmi gatunkami tego metallu

w skałach warstowych, w rudzie Żelazney gli-

niastey, i glinie Żelezistey: w xięstwie Dwóch

Mostów (w Stahlberg , Morfeld, Meoschellands-

berg), w Czechach „i Hiszpanii (w Almaden),

z żywóćm srćbrem rodzimóm , amalgamatem

(którego kryształki powićrzchnią powłók w wy-

drążeniach  pokrywaią ) , Z cynobrem , miedzią

| szarą, malachitem , kwarcem litomargą, it.d.

Podług rozbioru Kirwana składa się: z 70 czę-

ści żywego sróbra, 50 kwasu siarczanego i sol-

nego.

158. ZYWE SREBRO WĄTROBOWE.

/Hydrargyrum mineralisatum hepa-

ticum. Quecksilber Lebererz W.

: Mercure hepatique 8.

- Mercuresulfurć bituminifere H.

IleueukosBaa pmyrmeb. S.

Werner podzielił ie na dwa podgatunki od

kształtu w odłamie, z których pićrwszy nazwał Z,

s. w. zbitóm, drugi łupkowć m; ale te prócz

odłamu, niczem więcey nieróżnią się między sobą.

Jest to mięszanina bardzo drobnych cząstek

cynobru, i niedokwasu żywego srćbra, z gliną

stwardniałą, i tłustością ziemną, maiąca kolor

czEnwony ciemny koszenillowy, szaRY bruna-

tny ciemno czerwonawy, i do wątroby podobny,

skąd iey gatunkowe nazwisko dano. Znaydnie

się w massach znaczniewielkich, z odłamem zbitym

nierównym, lub krzywo-łupkowym, i blaskiem
tłustym dosyć wielkim, czasem prawie metal-

| licznym.—Cząstki wchodzące w skład tego mi-

merału niemaią pewney, iednostayney „ i state-
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<znćy proporcyi, stądteż w nim charakterysą do-
syć rozmaite i odmienne; iedne massy iego zawić-
raią niemal czysty niedokwas żywego sróbra z dro-
bnómi kulkami metallu zmięszany, którego wyda-
dą błizko go na 100 częściach,te są nadzwyczay-
nie ciężkie, miękkie, niebardzo kruche , łatwe de
rozbicia, w odłamie nierówne, czasem po brze-
gach prześwićcaiące, w cieple okrywaią się na
powićrzchni kuleczkami merkuryuszu w. stanie
metallicznym; w drngich iest mierna ilość żywe-
go srebra, np. 40, 60,i więcey, na 100 częściach;
te maią odłam zbity nierówny lub krzywo-łup-

* kowy, zblaskiem żywszym, ciężkość gatunko-
wą pomiędzy 7 i. 8, są kruche, bardzo łatwe do
rozbicia, idoskonałe nieprzezroczyste; w innych
nakoniec bywa bardzo mało cząstek ziemnych i
metallicznych, lecz cała prawie ich massa skła-
da się ze smoły kopalney, niewielką iloscią cyno-
bru przeiętey, a te są czarniawo brunatne, lek-
kie,bardzo kruchei łatwe do rozbicia, na ogniu
pałą się żywym i iasnym płomieniem żółtym,

_ wydaiącwiele gęstego dymu; odmiana ta u nie-
mieckich mineralogów zwana branderz, przecho-
dząca czasem w łupek palny brandschiefer, mić-
wa niekiedy w swćy massie kawałki czarniawe
ziemnego wegla osadzone, które z kształtn pła-
sko-wypukłego z iedney strony, a wkięsłego -
2 drugićy, podobne są do muszli, taka zowie
się: korallenerz, kugelerz, i halbkugelerz ——Zywe
srćbro wątrobowe leży w skałach warstowych ,
przywegłu kopalnym czarnym,z cynobrem, i

. smołąziemną , pomiędzy warstami gliny łupko-
' wey, Żelaza gliniastego, i łapku palnego: w An-
stryj (w Jdria), Palatynacie, Hiszpanii (w Ai-
maden ), i t. d. Klaproth z iego rozbioru
otrzymał: 81,8 części merkirynsza czystego ,

Yy2
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25,7 siarki, 2,3 węgla, o,62, niedokwasu mie-
dzi, 0,65 krzemionki, 0,55 glinki, 0,2 niedo-
kwasu żelaza. Naywieksza ilość żywego sićbra

wydobywa się z tego minerału.

1599 CY NOBER.

Hydrargyrum Cinnabaris
Zinnober. VW. Cinnabre. 8.
Mercure sulfurće. H.

KmnosBa p b.: 8.——

a) 0. ciemno-czerwony; dunkel-
rother Z. W.—Kolor ma czERwoNy kosze-
nillowy, karmazynowy, krwisty, i brunatnawy.
Zinayduie się w massach, rozsiany , w postaci
warstewek cienkich na powićrzchni innych mi-
nerałów osadzony,* w kawałkach okrągławych,
lub nćrkowych, i krystallizowany: 16d w ośmio-
ścian tróykątny doskonały, albo z uaętómi Wwierz-
chołkami; 2re w sześcian; Żcie w graniastosłup
4ro-ścienny po końcach sklinowany, maiący pła-
szczyzny klinów osadzone na dwóch krawę-
„dziach bocznych sobie przeciwnych; 4te w gra-
niastosłup 3-ścienny zaostrzony po końcach trze-
ma- płaszczyznami leżącćmi na iego ścianach

bocznych ; 5te w graniastosłup sześcioboczny;
„Gte w tablicę 6ścio-boczną; 7me w soczewkę.
Wszystkie te kryształy pospolicie są małe, z so-
bą zrosłe, i niełatwe do oznaczenia., powićrz-
chnią maią gładką i mocno błyszczącą, czasem

poprzecznie narzynaną „ odłam blaszkowy 0

trzech biegach blaszek ukośnie przecinaiących
się, z blaskiem wielkim dyamentowym, bywaią
niekiedy wpółprzezroczyste, częściey po brze-
gach tylko przeświócaijące; massy tego minerału

maią odłam zbity nierówny drobnoziarnisty »

s
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z blaskiem szklistym, i nayczęścićy są nieprze-
zroczyste. Cynober ciemnoczerwony iest miękki,
kruchy i łatwy do rozbicia, ma ciężkość gatun-
kową 5,419; na węglu rospalonym płonie błę-
kitnym słabym płomieniem wydaiąc zapach siar-
czysty, ukazuie na«sobie małe kulki metalliczne,
a potóćm zupełnie się ulotnia. Leży w skałach
„warstowych z poprzedzającym gatunkiem, i nies
kiedy w napływowych w małey ilości: w Saxo-
nii, Austryi (w Friulu w Idria), xięstwie Dwóch
Mostów ( w Moschellandsberg. ). w Czechach ż
Wegrzech, we Francyi, Hiszpanii (w Alma-
„den ), w Japonii, Ameryce południowey,i t. d.
Podług rozbioru Klaprotha składa się: z 85
części żywego srebra, i 14,25 siarki; iest to
wiec siarczyk naturalny merkuryuszu , maiący
niekiedy w sobie cokolwiek niedokwasu żelaza.
Ten podgatunek cynobru wyrabia się na metal

b) €. iasno-czerwony; hochro-
ther Z. W.— Kolor ma czekwoNy karmazy-
nowy iasny, prawie szkarłatny, i karminowy.
Zinayduie się w massach, rozsiany, i osadzony
w cienkich warstkach ziemistych,na powićrzchni
lub w.rospadlinach kamieni; ma odłam ziemisty
bez blasku, iest bardzo miękki, kruchy, prawie
mączasty, cokolwiek farbuiący, i cieżki,w ognia
płomieniemsięniepali iak pićrwszy„ ale szyb-
ko się żarzy. Leży w skałach pierwiastkowych
i warstowych, w mnieyszey daleko ilości niżeli
poprzedzaiący, z żełazem brunatnóm, pirytem
żelaznym i miedzianym , cynobrem ciemnoczer-
wonym,it.d.: w xięstwie Dwóch Mostów'
(w Moschelłandsberg ), w Palatynacie (w Wolf-
stein), w Austryi (w [dria), w Hiszpanii (w Al-
maden ), w Japonii, i Ameryce. — Scopoli z roz-

Row



 

RA.

RE
z

t+

bioru iegoW76 częścia>i
22 siarki.

-Rodzay czwarty, Sre* r ©.

160. SREBRO BoDziME.

Argeńtum nativum.
Gediegen Silber.W.

Idrgent nati Di
„„.Camopoąnoe Cepeópo. 5.

Pżęre87 a)s. r. pospolite. A. n. obrisum.
Kolor ma sraŁy cokolwiek niby czerwonawy„*
lub żółtawy, z blaskiem metallicznym,napo=2

lubdwićrzchni często naleciały, żółty, brunatny, _
szary czarniawy. Rzadko'znayduie sięw wiel/

(kich massach, pospolicie bywa w macicy wfro-
słe w postaciach naśładowuiczych blaszkowych„
zębatych, siatkowych, drzewkowych, pierzastych,
włosistych, kt d.i krystallizowane: aód w sze-
ścian; 2re w ośmiościan tióykątny;Ście w gra-
 niastosłup 4ro-ścienny prostokątny; „Ate.w ostro-
słup tróyścienny podwóyny, maiący kąty bry-
łowe pościnane; 5te w estrosłup 4ro-ścienny
wewnątrz próżny; Gte wostrosłup 6ścio-boczny
podwóyny, z uciętćmi wiśrzchołkemi;kryształy
iego są małe, niewyraźne, trudne. aj Qznacze-
nia, i zrosłe z sabą rzędami, w kształty. den-
drytyczne , siatkowe, it. d; powićrzchuia ich
iest gładka i błyszcząca, w masach postaci zę=
batey podłużnie poiedyaczo; a w blaszkach po-
dwóynie siatkowo narzynana, częstokroć Z czar-

' niawą powłoką, bez blasku; odłam iak wszystkich
mietslilów rodzimych zębaty, z małym. błaskiem——
metallicznym, ciężkość gatunkowa podług Selba kę
>) ciągłość doskonała, twardość w taksła- ©

Z



bym stopniu Że się nożem skrobać, i niemaf
kraiać pozwala. W kwasie saletrowym rospu-
szcza się, a z tćy solucyi, za dodaniem kwasu
solnego obfity powstaie osad solanu srćbra. ——
Znayduie.się w skałach pierwiastkowych, a nie-
kiedy i warstówych, pospolicie w żyłach , rzad
ko w warstach kruszcowych , z kwarcem, spa-

„. tem wapiennym i ciężkim, fluspatem , żelazem
spatycznóm, pirytem żelaznym i miedzianym ,
blendą, kobaltem, galeną, sróbrem czerwonćm
i szklistćm, niekiedy z niklem, i bizmutem ro-
dzimym (r8): w Norwegii ( w Kongsberg a
w Szwecyi (w Sahla ), w Saxonii ( przyFrey-
bergu, Johanngeorgenstadt, Schneeberg, Marien-
berg, i t. d.), w Szwabii (w. Wolfach, i Witi- -
chen ), w Harcu ( w Andreaśberg ), w Bawaryi
(w Salzburskićm )) w Węgrzech ( w Schemnitz.
i Kremnitz), w Czechach (w Joachimstahl ), we-
Francyi ( w Delfinacie, i Alzacyi ), wHiszpa-
nii ( w Guadalcanal ), wSyberyi ( w górach:
Urałskich), w Ameryce (w Mexyku- i Peru k—
_W Saxonii w Schneeberg 1478 roku znalezio-
no w kopalni bryłę srćbra czystego ważącą 400.

'cetnarów (s8). W. Kongsberg w Norwegii od-
k(Bp a tego metallu: prawie tyle waży”
łą (t8). Ru
_,b)S.r. złociste.A. n. electrum; giil-
disches g. $. W. — Jest naturalną mięsza-
miną sróbra ze złotem. Kolor ma sraŁY żół-
tawy, cokolwiek w mosiężny wpadaiący; znay-

G9)PodoęAlmouz Sarowa cię sta
(+8) Monnet świadczy iż we Francyi w Alzacyi, w kopalni S»inte

Marie aux mines, wydobywsne* bryły srebra czystego ważące po
; go i 60 funtów, które zupełnie były odosobnione od skały,i

pokryte wurstą ziemi tłustey w dotknięciu, .
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dnie sie w małych massach, wkrapiane,i w cien-

kich blaszkach na macicy osadzone; iest miękkie

ciągłe, giętkie, i cięższe cokolwiek od poprze-

. dzaiącego podgatunku , ma odłam zębaty, z bla-

skiem znacznieyszym niż na powićrzchni. Rzad-
ko i w małey ilości postrzegać się daie, tylko

w Norwegii (w Kongsberg, wkrapiane w spacie

wapiennym, fluspacie, kwarcu, razem z blendą,

galeną, i pirytami, które minerały napełnia-

ią żyłę w skale hornblendy łupkowey s; i w Sy-

/ beryi (w Kolywanie w macicy spatu ciężkiego,

ze sróbrem szklistóm, miedzią szklistą, pirytami,

i żelazem brunatnóm ). -

>

161. SREBRO ANTYMONIALNE.

2 Argentum antimoniale.
"Spiesgłąssaiber W.

Argent antimonial. 8.i H.

Copuauoe cepeópo.S.

|_| Jest sróbro czyste skombinowane z antymo-
nem rodzimym , maiące kolor BIAŁY cokolwiek
Śuiadawy, który przez długie iego przebywa-

nie w powietrzu zamienia się na powićrzchni

"w żółty. Znayduie się w małych massach , roz-

siane w maciey,i krystallizowane: 16ód w grania-

stosłup 4ro-Ścienny,i 6ście-boczny; 2rew tabli-

cę Gścio-boczną ;$cie w sześcian; 4te w ośmio-

Ścian tróykątny niewyraźny, i mocno ścięty po

rogach. Ma odłam blaszkowy i ziarnisty, blask

bardze wielki metalliczny, cieżkość gatunkową

9,418, iest wpółtwarde (i do miękkiego się zbli- -

Ża ), niebardzo kruche, po uderzeniu cokolwiek —_

się ugina. Leży w skałach. pierwiastkowych,

z kwarcem, spatem wapiennym icieżkim,ar-

Szenikiem rodzimym, srćbrem rodzimćm , gale-



ią;blendą*brunatną i€: d:-wSzwabii wxięs twie
(Fiirsteinberg(w Witichen przyAltwolfachw czar.
"nym lesie, wkopalni S;”Wacława (5: Wenzel));
w Harcu (wAndreasberg ); i w Hiszpanii (w Ka-

-_ salla )> — Podług rozbioru Klaprotha' składa się:
% 76 do 8% części srćbra,i 24 do 16' ańtymonu.

(36a. SREBRO AASZENIKALNE.
Argentum asenicale.  *
- Arsenik-silber W.
Argent arsenical B.i H.

My masuoęcepe6Bo. 5.
Jest kombinacya- sróbra z arszenikiem, ma-

iąca kolor BIAŁY szarawy, stalowy, między srćbr-
nyma cynowym i ołowianym pośrzedni, napo-
wićrzchni miówa czasem naleciałe kolory mie-

"nione: żółtawy, i szARY stalowy. Znaydnie się
rzadkó wmałych rmassach nćrkowych, okrągła-
wych, kulistych, nayczęścićy 'wkrapiarie w maci-
cy, i'krystallizowane: ród wgraniastosłup 6ścio-

j OE ORRaf, o krawedżiach bo-
'cznych ' zokrąglonych, 2re w piramidę 6ściobo-
_ ćzną podwóyną. ostrą, z uciętćmi wićrzchołkami; -
odłammiablaszkowy, o blaszkach płaskich lub co-

— olwiek vygiętych, i nierówny ziarnisty,z bla-
łmekazEiĆmetaliczny; na powićrzchni czę-
stokroć słabym;iestmiękkie, kruche, bardz» cięż-
kie,z własności zewnętrznych do pirytu arsze-

'mikowegopodobne, w ogniu nitężonym wydaie
białe dymyz zapachem arszeniku, który metal
zupełnie traci, a sróbro z żelazem, i małą ilością
inych cząstek metalicznych z takowego roskładu
pozostaieę.— Lsży w tych samych kopalniach co
1 gatunek poprzedzaiący: w Szwabii (w Witichen),
- w Hiszpanii (w Kasalla), i w Harcu (w Andreas-

- Zz
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berg), zarszenikiem-rodzimym,...srćbrómczerś

| wonćm,i szklistóm kruchym, ołowiem.błyszczącóm,
blendą brunatną, fluspatem, litomargą, w kwarcu,

„. spacie wapiennym, iimnych gatunkach kamieni.
Podług rozbioru Klaprotha składa się: z 12,75
częścisróbra , 44,25 żelaza, 55 arszeniku, i 4

antymonu.— Oba te gatunki sróbra znaydnią się
w małey' ilości, i nie są na czysty metal wyra-
Bancżea SAY OINEE ra: aa na

1693. SREBRO ROGOWE.
'Argentum mineralisatum

(, gorneum. Hornerz W. -
Argent cornć B.

Argent muriatć H. £

Cepeópauaa poroBaa pyąa. S.

(+ Solan: sróbra naturalny, ma kolor szaRY
perłowy iasny lub ciemny,któryczasem w iiole=
towy, czerwonawy, zielonawy, ibiaławy wpada.
Znayduie się rzadko w massach znaczney wiel-

kości, częstokroć w macicy wkrapiane, w posta-
ciachgronkowychlub cienkichwarstewkach zwićrz-
chu pomiędzy warstami, iw rospadlinach skał osa-

. dzone, oraz krystallizowane wmałe sześciany nie-

co ukośne ,. w drobne igły, włoski., i t. d; po-

"wiórzchnia tych kryształków iest gładka i bły-
szcząca.— Srćbro rogowe ma odiam nierówny,
niedoskonały muszlowy, i czasem do włóknistego

, podobny,bez blaskn, ciężkość gatunkową.4,757,
przez tarcie i skrobanie nabywablasku metalli-
cznego, po brzegach prześwićca, żest „prawie dak

wosk miękkie, i poznokciem rysowaćsię daie,przez

bicie młotem lub ugniatanie płaszczy sie, ciągnie,
traci powoli kwas solny, i przechodzi, do stanu

sróbra czystego; na. węglu:rospalonym lub w pło-



mićniń świćcy topi sie bardzo łatwo, i nieprzya
iemny zapach wydaie, a potóm straciwszy kwas
solmy zamienia się na srćbro czyste. — Leży.
w "samych tylko żyłach kruszczowych, ze sró-
brem szklistćm, czerwonćm, czarnóćm, a rzadko i
rodzimćm, zżelazem brunatnóćm, ołowiem błysz-
czącym, kwarcem, ochrą Żelazną, spatem ciężkim,
i t. d:wSaxonii(wJohanngeorgenstadt, Schnee-
berg, przy Freybergu, Oberschoena, i Raschan),
w Harcu, Czechach (w Joachimstahł), Francyi
(w Delfinacie wAllemont), Hiszpanii (w Gua-
dalcanal), Syberyi (w Kolywanie w górze zmić-
jówskiey), i w 4mieryce (w Mexyku, i Peru
"w Potosi).— Pddfug rozbioru Klaprotha skła-
da się: z 67,25 części srćbra, 21,5 kwasu solnego,
0,25 kwasu siarczanego, 6 niedokwasu żelaza,
1,75 glinki, 0,25 wapna.— Ten minerał nacić.
rany. gładkićm i czystóm żelazem cokolwiek zmo-
czonćm pokrywa. się na powićrzchni cienką
blaszkęsróbrną (uB) |
śl_W Hurca w Audreasberg sribro rogowe ści-e zmięszanezdrobnómi cząstkami gliny formu-
ie massębiaławo lub szaro-zielonego koloru, zie-
mistey postaci, kruchą, miękką, tłustawą, i lgną-
cąw dotknięciu, którą odmianę Werner sróbrem
rogowóm ziemistćm, a Emmerling bittermilcherz

laproth otrzymał z iey analiży: 24

 

   

(68) Diwuo iuż postrzeżono, iż czyste Żelazo roskłada solan sróbrz,
« sx przelożony nad górnictwem we Francyi maiąc przez
kika lat zimknięte razem w pace przywiezione z Peru strzały za-
trute, i kawalek sróbra rogoweąo, znalazł w iedney  zoxydowane
żelazo, a powierzchnią minerału y niy leżącego jokrytą sró-
-brem w stanie metalicznym. Później Gillet CN: ta-
«gowe sztabkami żelaza i zynku których powićrzchnie odwilżał parą
„oddychania, w krótkim czisie. otrzymywał napowićrachniminera-> damacierameycienkąblaszkęsróbroą.
A+ s Zza
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ku do sadzy podobnego, roz maj

, m 573 AkosZ

części-srćbra,8. kwasu solnego, 67, glinki,ii małą...
- ilość miedzi.  Widenmąnn mnięma że ten minerał...
- iest gliną pospolitą, maiącą w swey massie.gesto .
rozrzucone cząsteczki sróbrarodzimego, „niedoy= .,
rzane okiem dla twey drobności (wół;

164. SREBRA o ezaR NE|

Argentum mineralisatum.fu-
liginosum, Silberschwirze W.

Ł” Argent noir B.
Cepe6panaa- uepHb. 5.

Kot ma CZARNY S

   

       

idz ar czasem cokol-
wiek błękitnawy. Źnayd taci prosz=

iw cienkich
warstewkach. pokrywa powi ią.żnnych pod=
gatunków sróbra, albo też wypełnia imałe rospa=

23 JEŻ

 

„dlinki w skałach służącychim za macicę,niekiedy
w małych. massach.zwićrzchu pokrytych srćbtem

3578

rogowóm;iest ciężkie, bardzo, kruche, ziemistey
lub mączastey postaci, nieprzezroczyste, bez bla=

| sku,.którego nabywa przez tarcie, w dotknięciu
cokolwiek farbuie czarnym kolorem.— Jest ram"
wie czystym niedokwasem sróbraz małąilością
kwasu węglowegoskombinowanym, zdaie siębydź
uformowane z roskładu srćbra szklistego i ro=
gowego w naturze;minerał ten chociaż nie-
mal wkażdćy kopalnisrćbrney' bardzopospolity,
zawsze iednak w małeyznaydniesię- ilości,po=
nieważ. woda.sącząc się zeskał, i obmywaiąc-
miny oz zabićra goi zsobąunosi. — Leży

 

wa Glina taważy:w.ikeobfitości na5 dhię*toalaś ©:ary:
rza w Harcu w Andreasberg, gdzie bardzo ignie* do obówia, prze=

- to robotnicy przed wyysciem z tćy kopalni muszą 0
wać swoie trzewiki, aby na nichsróbra 9glytoze wisty



w „samych tylko żyłach kruszczowych, ze sróbrem
szklistóm, rogowóm, i rodzinićm: w Saxonii
( przy Freybergu, Oberschoena, Johanngeorgen-
stadt, w Raschau, i Marienberg), w Węgrzech
( wSchemnitz ) we Fraucyi ( w Delfinacie w Al-
demont),i t. d. —  /.

„165. SREBRO SZKLISTE MIĘXRIE.
Argentumminetalisatum nitidum,
:  Silber-glaserz W.

Argent vitreux B. Argent sulfurć H.
CmenaosBamaa cepeópauaapyja aockoBag S.

© Siarczyk . srćbra naturalny, kruszec naypo-
spolitszy z którego sróbro się wyrabia, kolor ma:
SZARY stalowy, ciemny ołowiany, czasem czar-
niawy,i zielonawy, z kopalni wydobyty iw po-
wietrzu zostawiony częstokroć na powićrzchni
okrywasięczarną lub tęczowemi farbami. Znay-
duie sięwmassach, cząstkami wrosłe w. macicy,
wpostaciach naśladowniczych: gałęzistych, drzew-
kowych, siatkowych, włosistych, zębatych, po-
dziurawionych, pogryzionych it. dz r krystalli-

 

   
zówane: a6d w dwunastościan pięciokątny; 2re
w. sześciandoskonały,i po rogach lub krawędziach
cięty; Ściew ośmiościan tróykątny doskonały lub.
ściętyporogach; śte ostrosłup tróyścienny poie-
dynczy, alboz dwóch złożońy, nizki,opodstawie
spólney, tak iż ściany iednego krawędziom dru-
giego sąprzeciwległe, i też krawędzie stępione;
5te wgraniastosłup czworościenny prostokątny,
po końcachzaostrzony4maścianami: osadzonćmi
na, ścianach bocznych; 6te w graniastosłup sześcice

ch równych, po końcach zaostrzo-

  

 

  boczny o Ścianac
ny Sma ścianami leżącómi na krawędziach bo=

/ cznych maprzemian;tenże graniastosłup bywe-

-



spłaszczony,i po końcach kilowiny pink
zny klinów na ścianach bocznych przeciwnych

- szćrokich ma osadzone, i kąty bryłowe przy tę-
pych krawędziach pościnane, 7me w graniasto-
słup ośmiościenny: nizki, zaostrzony po końcach.
Kryształy iego nayczęścićy są małe, zrosłe z so-
bą rzędami, w kupki, albo też nakształt _scho-
dów ułożone, a sześciany wewnątrz niekiedy
próżne , wszystkie. zaś bryłki foremne zwyczay-
nie powićrzchnią maią gładką, słaŁo błyszczącą,
lub chropawą, nierówną, i pokrytą drobnómi
kryształkami; tak massy iako i kryształy bywa=-
iądosyć często powleczone pirytem żelaznym
Nowa, który ciągle się roskładaiąc, zo-
stawuie na nich dołki i nierówności. Srebro f

szkliste ma odłam nierówny drobno ziarnisty,
_'w muszlowy i niedoskonały blaszkowy przecho-
dzący, z blaskiem wielkim metallicznym, ciężkość
gatunkową 7,215, iest nieprzezroczyste,,giętkie, Z:

|=:

ciągłe,i tak miękkie Że sie nożemWiaiżć: daisy

«
z

a powićrzchnia iego po zarznieciu ukaznie się
w białymkolorze, z wielkim blaskiem , od te-
go dano mn początkowie nazwiska glanzerz,
którepoźnićy na.głaserz zamieniono. W płamieć
niu świćcy topi sie na kulkę metalliczną bły- a
szczącą iasno białego.koloru„(x8), (w ognin na- ;
tężonym traci siarkę,izamienia się naczysty
metal; ieżeli z początku. iest ogrzewane”powol-
nóm ciepłem ,a potóm coraz mocnieyszćm, tedy
JRE czyste sróbro po ulotnieniu avkima

ztałt skreconych włókien; „niektórzysądzą ie
wszystkosrćbrorodzime włóknistey postaci po-
SER,PRA ze sróbra.Ki w natu-
 = t

(z3) ZtegoŚóksóaw ddr,mmz odłówane .tub
wybuane,
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rze zostało niworzone. Znaydnie' się w samych
tylko żyłach kruszcowych, w spacie wapien-
nym, i ciężkim, z kryształami kwarcu, fluspa-
tem, srebrem rodzimćm, czerwonćm, rogowćm,
szklistóm kruchóm, galeną „ żelazem spatycznóm,
kobaltem, blendą, pirytem miedzianym i żela-
zunym ,ł t. d, we wszystkich prawie kopalniach
sróbra, mianowicie: w Saxonii ( w Schneeberg ,

(Marienberg, Johanngeorgenstadt, Anneberg, i
przy Freybergu ), w Szwabii (w Witichen i Al-
twolfach ), w Czechach ( w Joachimstahl ), w Wę-
grzech ( w Schemnitz), w Norwegii ( w Kong
sberg.), w Syberyi (w Kolywanie w górze zmić-
jowskiey ), a naobficićy w Amerycew Mexyku
i Peru, dla którego kruszcu niemał wszystkie
kopalnie srćbra są w tych kraiach wyrabiane.
Podług Klaprotha srćbro szkliste miękkie skła-
„da się: z 85części czystego metailu, i 15 siarki.

166, SREBRO SZKLISTE KRUCHE.
Argentum mineralisatnum nig rum.

,-,,%-, _ Sproed-glaserz W,
,.Argent vitreuxaigre B.
Argent noir prismati queH,.
Xpynkaa  cepeOpauaa pyja. S.
Kombinacya srćbra z siarką, antymonem,

i żelazem, kolor ma szaRy stalowy , ołowiany,
"Żelazny, i czarniawy. Zuaydnie się w massach,
postaciach naśladowniczych podobnych kształtóm
poprzedzającego gatunku, wkrapiane w macicy,
i krystallizowane: 16d w graniastosłup sześciobo-
czny nizki, gruby, o ścianach bocznych równych,
końcowych zaś płaskich, wkłęsłych , lubwypu-
kłych , czasem o krawędziach końcowych ście-
tych, niekiedy zaostrzony po końcach sześciobo<



eznómi ostrosłapami, których ściany leżąna jez
„go Ścianach bocznych; 2re w tablicę Gściobóczną;
Scie w soczewkę okrągłą albo czworokątną, o
rogach tepych. Kryształy iego pospolicie są ma-
łe, rzadko śrzednićy wielkości, zawsze prawie
zrosłe, i niewyraźne, czasem stanowią mass
komórkowatą; powićrzchnią maią gładką, lub
pokrytą drobnćmi kryształkami, na ścianach bo-
cznych graniastosłupów podłużnie narzynaną ,i
dosyć mocno błyszczącą; odłam zbity nierówny

”

drobno-ziarnisty, i mały muszłowy, z blaskiem
wielkim metallicznym. Ten gatunek sróbra szkli-
stegó iest bardzo kruchy, tak miękki Że się no-
Żem pozwala skrobać i strugać iak ołówek , ma
ciężkość gatunkową 7,208, w ogniu łatwo się
topi, i wydaie słaby zapach czosnku; massy iego
tąkże częstokroć bywaią pokryte pirytem Żela-
znym wątrobowym , "który"prędko 'się roskłada-

daiąc przez działanie powietrza iwilgoci zosta-
wuie na ich błyszczącey powićrzchni dołkii bli-
zny chropawe, iakby wygryzione, bez ' blasku.
Zmayduie się w żyłach kruszcowych z innćmi ga-
tunkami sróbra, osobliwie czórwonćm ,szklistóm
miękkićm , i rodzimóm, oraz z pirytem żela-
znym i miedzianym, blendą„, Żełazem spaty-
cznóm, kobaltem, kwarceim, spitem wapiennym,
fluspatem ,it.d: w Saxonii (w Schneeberg, Au-
neberg , Freyberga, i Johanngeorgenstadt),
w Wegrzech  ( w Śchemuitz i, Kiemnitz )
(v8), w. Ziemi siedmiogrodzkiey, w Czechach
(w. Joachimstahl), w Harcu (w  Andreas-

»

,

berg), w Szwabii (wAltwolfach),w. Syberyi
(w Kolywanie, w górze zmiejowskiey, it.d.).

 

8: ua= daleko większa ilość tegokruszcusnay-
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Podług rozbioru Klaprotha skłąda' się: z 656 czę-
ścisróbra,.a2 siarki, 10 antymonu , 5 Żelaza, i -
snałey ilości arszeniku i miedzi.

|... 167, SREBRO czEawoNa.
Argentum mineralisatum rubru m.
Roth-giiltigerz W. Argent rouge B.
(| akrgent antimonić sulfurć H.
--Kpacaaa. cepeópanaa pyga. 5.

Jestsróbro skombinowane z siarką , anty-*
monem, i małą ilością kwasorodn.
koi, 8). 8, c. ciemne. A! tn. m obscurum;
dunkies roth--g: W. Kolor ma pośrzedni
międzyczeawonym koszenillowym, a szaRYM
ołowianym, czasem wiśniowy, mayczęścićy na
powera (osobliwie w kryształach) iasny stą=
„lowy,a w odłamie koszenillowy światły. - Znay-
dnie się w massach, rozsiane, i krystallizowane:
W graniastosłup sześcioboczny równościenny, fo-

|, Czasem tępo zaostrzony po
| trzema ścianamiosadzonómi na krawę-

iach bocznych naprzemian, niekiedy ma wićrz-
chołki zaostrzeń pościnane; tenże graniastosłup
miówa końce zaostrzone sześcią płaszczyznamina ścianach bocznych osadzonómi, iwićrzchołki
zaostrzeń ścięte, lub powtórnie zaostrzone trze-
maścianami leżącómi na krawędziach zaostrze-
niapićrwszego naprzemian „a boczne krawędzie
pościnane ; kryształy iego nayczęścićy są małe >
rzadko śrzednićy wielkości dochodzą, zawsze

„prawiezrosłe,niewyraźne, z powićrzchnią gład-
ką, błyszczącą,lub słabonarzynaną. Ten gatu-
nek sróbra maodłamzbity nierówny , ziarnisty ,
w niedoskonały muszlowyi blaszkowy przecho-
 dzący, z blaskiem dosyć wielkim metallicz-

>
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mym (z8), ciężkość gatunkową 5.684;iest miękki,

między kruchym a ciągłym pośrzedni, do rozbicia

łatwy,i nieprzezroczysty (kryształy 1ego czasem po

brzegach prześwićcaią), w rysie ukazuie kolor

czerwony karmazynowy; ogrzewany powolnie,

zpoczątku lekkim , a potóm coraz mocnieyszy m

*stopniem ciepła , wydaie białedymy z zapachem

czosnku, traci siarkę i antymon, a cząstki sić-

bra z iego massy pozostałe układaią sięw kształ-

ty drzówek, lnb w wiązki włókien.— Znaydu-

iesię w Żyłach kruszcowych, ze sróbrem białćm,

szklistćm kruchćm, kobaltem, pirytem żelaznym

/i miedzianym , niekiedy ze srćbrem szklistćm

„miękkićm, blendą, galeną, i t.d, oraz z kwar-

em, spatem wapiennym, i ciężkim:w Saxonii

(przy Freybergu, Grosswoigtsberg,Schneeberg,

Marienberg, Braunsdorf), w Szwabii (w Wi-

tichen przyAltwolfach ),w Czechach(w Joachim-

'stahl) , w Węgrzech (w SchemnitziKremnitz),

w Harcu (w Andreasberg, w naypięknieyszych

kryształach ), we Francyi (w Delfinaciew Alle-

mont), w Norwegii (w Kongsberg),wAmery-

ce (w Mexyku),i w Syberyi (w Kolywanie,

w małey ilości ). Śróbro ciemno- czerwone w cha-

rakterach swoich zbliża się niekiedy do szkliste-

go kruchego, i do białego. Bergman i Sage

z zapachuczosnku który ten „minerał wydaie, gdy

się praży na ogniu, sądzili że on zawićra wso-

bie arszenik; Klaproth poźniey przekonał się

Że i antymonma tęż samą własność, lubo w słab-

szym stopnin, i Ż8 ten metal wchodzi w skład

sróbra czerwonego. Podług iego rozbioru kru-

 

(e%) Massy sróbra czerwonego maiące odłam blaszkowy składaią się
eczęści oddzielnych ziarnistych. :
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szec ten zawićra w sobie: 60 części srćbra, 20,5
antymonu, 14,7 siarki, i 5 kwasorodu.
: b.) S$. c.iasne.A. m. lucidum;lich-
tes roeth-g: W. Kolor ma czeRwoNy pomię-
dzy krwistym i koszenillowym pośrzedni , czasem
fuboa rzadko) zorzowy, na powićrzchni 'kryszta-
łów dosyć często ciemny błękitnawy. Znaydnie
się w massach, rozsiane, w cienkich warstew-
kach na macicy osadzone, i krystallizowane: 1ód
w graniastosłup Gścioboczny foremny i doskona-
ły, czasem po końcach tępo zaostrzony ma
ścianami osadzonćmi na krawędziach bocznych
rniaprzemian, albo piramidami Ościo-bocznómi któ-

rych płaszczyzny leżą na iego ścianach bocznych,
wierzchołki tych zaostrzeń częstokroć bywaią-
ścięte; zre w ostrosłup sześcioboczny poiedynczy,
lub podwóyny (w którym ściany iednego leżą na
ścianach drugiego ), foremny, czasem maiący trzy
kcawędzie boczne ostre, a trzy drugie tępe na-
przemian między pićrwszómi położone, i wierz-
chołki zaostrzone trzema ścianami osadzonómi na
iego krawędziach tępych, albo sześcią płaszczy-
'znami leżącómi na ścianach bocznych; Ście
w ostrosłup 6ścio-boczny podwóyny, czyli z dwóch
pedstawami z sobą zrosłych złożony, tak iż kra-
wędzieboczne iednego leżą naprzeciw ścian dru-
giego; śtew ośmiościan trókątny; Ste w pesta-
ci drobnych i cienkich igieł zrosłych z sobą
w wiązki, lub poplątanych w kształt siatkowy.-
Kryształy iego są małe, czasem bardzo drobne, L
rzadko śrzednićy wielkości, zawsze prawie z so-
bą zrosłe,irozmaicie powikłane; powićrzchnią

maią gładką,i błyszczącą (*8), czasem pokrytą

 

(2) Z blaskiem półmetallicznym , lecz w graniastosłu mających
. powićrzchnią chropawą bywablask tłusty sakręez i

: Aaaa
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kryształkami, nayczęścićy narzynaną w grania-
stosłupach podłużnie, a w ostrosłupach poprze-
cznie, lub ukośnie. Ciężkość gatunkową ma 5,592,
odłam nierówny drobno-ziarnisty, i niedoskona-
ły blaszkowy, o dwóch biegach blaszek, blask
wewnętrzny półmetalliczny, prawie równy po=

_. wierzchownemu; iest wpółprzezroczyste lub po
- brzegach prześwićcaiące, miękkie,niebardzo kru-
che, do rozbicia łatwe, i gładkie na dotknięcie;
w ryńć nabywa koloru zorzowo czerwonego;
w ogniu roskłada się iak pićrwszy podgatunek,
a straciwszy siarkęiantymon przechodzi do sta=
nu czystego metallu. Znayduie się w żyłach
kruszcowych, osadzone na macicy arszeniku ro-
dzimego,ispatu wapiennego lub ciężkiego,
z realgarem , sróćbrem szklistóm miękkićm i kru-
chóćm, srćbrem rodzimćmi szarćm , galeną, ni
klem,*kobaltem, pirytem żelaznym wątrobowym
(a9),'flaspatem , + kwarcem, którego drobnćmi
kryształkamiprzezroczystćmi niekiedy bywa po-
kryte. Leży razem z pićrwszym podgatunkiem.
Vauquelin z rozbioru iego otrzymał: 56,67 cze=-
ści sróbra, 16,235 antymonu, 2006 eh, 22,22
kwasorodu. -

168. SREBRO BIAŁE. -

Argentum minerałisatum album.
Weissgiiltigerz W.

'Mine blanche riche B.
Bbaaa cepe6panaa pyaa. $.
Jest mięszaniną drobnych cząstek siarczyku

sróbra, i antymonu Poco która ma ko-

 

(ag)) Kory sięroskłada w powietrzu, a powstaiącystąd kwassiare

czanygryzie ipsuietenpiękny minerał, i inne iemu przyłegie.

-
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lor SZARY stalowy, ołowiany, czasem na po-
wićrzchui cokolwiek żółtawy, lub w oliwkowo.

/ zielony wpadaiący. Zmayduie się w massach nie-
wielkich maiących odłam zbity nierówny, ziar-
nisty „i muszlowy niedoskonały , z blaskiem me-
tullicznym słabym, który albo się natęża (i wte-
dy kruszec biały srćbra przechodzi w: szklisty
kruchy ),ałbo tóż prawie całkiem niknie, naten=
czas massa iego składa się z drobnych, i krótkich

' włókien rozmaicie powikłanych, a kruszec sró-
bra zbliża się w swych własnościach do antymo=

_ nu pićrzastego). Minerał ten: jest dosyć miek=
ki, kruchy i nietrudny do rozbicia , ma ciężkość
gatunkową 5,3522, Znayduie się w niewielkićy
ilości, w żyłach krnszcowych, w niektórych ko=_ palniach sróbra, pospolicie na spodzie pod innćż
mi gatunkami kruszcow srćbrnych , z ołowiem
błyszczącym, antymonem szarym, kwarcem ,
spatem brunatnym i ciężkim: w Czechach „i Sa-
xonii (około Freyberga, w kopalniach Siemon
Bogners, Beschert,gliick, Alter griiner Zweig,
Himmel-furst, it. d. ) * ;

A" 169. SREBRO SZARE.
_Argentum mineralisatum grisen m.
Gra ugiiltigerz und SchwarzgiiltigerzW.SEax Mine grise. et noire riche.
Cbpaa cropmanaa PYAa. S-
Kolor ma szaRY żelazny albo stalowy, blask

metalliczny wielki. Zuayduie się w massach,
drobnćmi cząstkami rozrzucone w macicy,i kry=
stallizowane w czworościan czyli ostrosłup tróym
ścienny poiedynczy,doskonały lub z uciętómi
rogami, czasempo wszystkich kątach bryłowych
zaostrzony Śma ścianami osadzonćmi na iego
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kcianach, często maiący wszystkie krawędzie ścię-

te, lub sklinowane, niekiedy przez kilkokrotne

sklinowanie krawedzi Ściany iego staią się wy-

pukłe, a krawędzie leżące przy płaszczyznach

Ścięcia rogów także w im bywaią pościnane,—

Kruszec ten ma odłam mały muszlowy, i nie-

równy drobno ziarnisty, z blaskiem metallicznym ©

wielkim; iest wpółtwardy, niekiedy miękki, krn-

chy, łatwy do rozbicia, nieprzezroczysty, i ciężki.

| Leży w skałach pierwiastkowych i przechodowych,

w żyłach, z innćmi gatunkami srćbra, oraz

z blendą, manganezem czerwonym , spatem wa-

piennym, i brunatnym „z kwarcem, litomargą,

it.d. w Węgrzech ( w Schemnitz i Kremnitz),

w Ziemi siedmiogrodzkiey (w Kapnig, i Nagyag),

w Hurcu (niedaleko Claustahl, w skale szarey

wakki, gdzie massy iego lub kryształy pokryte

bywaią pirytem miedzianym i żelaznym ), w Sy-

beryi (w górach Uralskich ), it.d. WW tym kriisz-

cu sróbro połączone iest z miedzią, antymonem,

„siarką, małą ilością żełaza, a czasem i z ołowiem;

lecz proporcya tych pićrwiastków w iego mas-

-sach bywa bardzo odmienna, jedne z nich zawić-

raią wsobie znaczną iłość srćbra np. z%5, te należą

do rodzaiu i gatunku tu opisanego, drugie, w któ- -

, rych mała cząstka tego metallu iest skombino-

wana z naywiększą ilością miedzi, i innćmi pier-

wiastkami, stanowią gatunek w rodzaiu miedzia-

/ mym, nazwiskiem miedzi szarey (fahlerz) ozna-

czony;tedwa gatanki kruszców należące do

dwóch osobnych rodzajów, w charakterach ze-

wnętrzaych bardzo nieznaczne maią między sobą

różnice, wyiąwszy Że sróbro iest nieco miększe,

kruchsze, i mocnićy błyszczące. Podług rozbiorn -

Klaprotha kruszec ten pochodzącyz Kremnitz

w Węgrzech składa się: z 3a części miedzi,

«
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zę.srebra, 3 żeton, 54 antymonu, i 1r siarki. —
Kryształyiego leżąc w powietrzu tracą powok
blask metalliczny, i z czasem:pokrywaią się e
to-zielonawą błonką.

, Wiadomości geognostyczne i jeograficzne
o srebrze.

"Wszystkie kruszce sróbrne znayduią się po=
spoliciew skałach pierwiastkowych, częścićy
w żyłach niżwarstaci, postrzeżono ie także
w niektórych żyłach gór przechodowych, i war-
stowych, lecz nigdzie ich dotąd nieodkryta
w skałach napływowych. Srćbro rzadko znay-
duie się w granicie, naycześcićy w żyłach: skał
pierwiastkowegotrapu , łupku mikowego, i in-
nych od granitu niecopoźnieyszych (bg). W ska-
łach warstowych rzadko daie się widzićć srćbro
rodzime, częścićy daleko szkliste , i czerwone,
pospolicie w kamieniu wapiennym, i niektórych
gatunkach glinianych maiących skład łupkowy,
w towarzystwie innychkruszców, mianowicie:
ołowiu, miedzi, żywegosróbra:,. i antymonir;
czasem pirytżelazny zawićra w sobie cząstkisró-
bra„iak w Wegrzech (w Schemnitz i Kremnitz).

| Śróbro rogowe naypoźniey ze wszystkich gatun-
ków tego metalłu zdaie sie bydź stworzone, po-

'  mieważ massy iego w żyłach zawsze zwićrzchu
na kruszcachsróbrnych leżą, znaydowano nawet
przy nićm w kilku mieyscach istoty organiczne
skamieniałe (cg). Niedokwas srćóbra w wydrą-
żeniach żył kruszcowych często zmieszany bywa
z > gliny ochrą e LE i dla

 

m

(59) Presto śr poźnieymasiało bydź stworzone niżeli cyna, tun=
sten „4 złoto.

(cy W>rnerpostrzegł także Masaki srebra rodzimego na skamieniało+

ściach istót "= osadzone wHassyire

 



tego części ziemne w wielu kopalniach mianc--
wicie francuskich w Delfinacie, w których na
oko naymnieyszych cząstek sróbra dostrzedznie-
można, wydaią znaczną ilość tego metalłu w pró-
bach. docymastycznych, i przez metallurgiczne
działania. —— Patrin geolog francuski pićrwszy

_postrzegł że sróbro nayzwyczaynićy i nayobfi-
"cićy znayduie się w krainach zimnych, złoto zaś
przeciwnie iest produktem kopalnym samych
niema| krajów gorących. Naybogatsze kopalnie
sróbra Szwecyi i Norwegii są położonew stre-
fie ziemi blizkiey północnego bieguna, miny sró-
brne krajów ciepleyszych wszystkie prawie leżą

, przy wierzchołkach gór ciągle śniegiem i łodem
pokrytych, iakiómi są np. w Europie: kopalnie
sróbra w Aaakk:, w. Ameryce: Potosi w Peru
'w górach <Covdillieres.—— Górnicy każdą minę
ołowiu,miedzi, lub innego metallu, maiącą
w sobie tylecząstek. śróbra lub złota, że ich
wartość przewyższa cene kruszcówsłużących: im
za macicę, i koszt na oczyszczenie łożony, mi-
ną sróbrną lub złotą nazywaią.  Znakomitsze ko-
palnie sróbra znane dótąd we. mena czę-
ściach świata są następniące..
"W Europie W Niemczech: w. Sa-

'xonii okolice Freyberga uapełnione są minami
'srćbra; w tćóm mieyscu Żyły przecinaiące pokłady
skały gneyssowey złożoue z kwarcu , spatu wa-
„piennego, ifluspatu, zawićraią w sobie galenę
w srćbro bogatą, srćbro szkliste, czerwone,
szare, i rodzime. W Anneberg-kruszęć sróbra $
'deży w kamieniu wapiennym zbitym, gdzie po-
 dłag Klaprotha znaydnie sie samo prawie srć-
- brorogowe z glinązmięszane. Kopalnie Schne-
eberskie. w Misnii, i te które leżą w Harcu,

skanieraię oemaiącą w. sobie znaczną iłość



  

cząstek sróbra, i przy niey piękne massy oddziel.
ne srćbra rodzimego—We Frarcyi (w Allemont
w departamencie lstre) miny *sróbrne leżące
w żyłach gór pierwiastkowych maią w sobie sró«
bro rodzime. szkliste, «czerwone , i rogowe,
glina która się w nich znayduie, zawićra dro
bne cząstki riedokwasu tego metallu; te żyty
dałeko :bogatsze zwićrzchu, niż w głębi, da-
wnićy znakomite obfitością sróbra,teraz iuż pra<
<wie zupełnie zostały opuszczone. WY departa-
mencie górnego Renu w Vosges kopalnia S$. Ma-
ryi (S$. Marie aux mines) znayduie się w żyłach
zawićraiących srćbro szare , i czerwone ; w tym=
<Że departamencie są miny sróbrne w Giroma-
gny.— W Szwecyi: w Westmanii w górze Sahl-
berg galena w spacie wapiennym leżąca, z ko-
rzyścią na srćbro iest wyrabiana (dg).— W Nor-
wegii (w Kongsberg ) łeżą kopalnie srćbra nay- /
 znakomitsze , i naybogatsze ze wszystkich w Eu-
ropie dotąd znanych, gdzie w skałach złożo- ”
nych z kwarcu, miki,granatów, spatu wapien- -
nego , i innych kamieni, rościągaiąsięznacznóy
grubości żyły kamienia wapiennego ziarnistego ,
spatu wapiennego, kwarcu, fluspatu, it.d , za-
wićraiącepiękne i znaczney wielkości massy sró-
bra rodzimego; znayduie się czasemprzy nichi
sróbro szkliste, a rzadko i w małćyilości sró-
bro czerwone; postrzeżono iż części żył prze-
cinaiące pewny gatunek skały ochrą żelazną
przeiętey daleko są bogatsze w sróbro, niżeli te
które leżą w pokładach kwarcn lub kamienia
wapiennego. W drugiey połowie XVIII wieku
te kopalnie wydawałycorocznie 4400 funtów

 

| (9, Cętnar siarczyka ołowia wydaie tem fant czystego sróbra

 



czystego srćbra (eg).—w Hiszpanii miny sró-
brne ze wszystkich Europeyskich naypićrwiey

' były odkryte; pisma dawnych naturalistów i śla-
dy pozostałe w górach, dobywania tego kruszcu
przez narody starożytne, pokazują że kopalnie
srebra w tym kraju nader licznei obfite bydź
musiały; teraz w iednćy tylko Andaluzyi w Sier-
'ra Morena w Guadalcanal, o kilka mil na północ

. od miasta Sewilli,znaydnią sie miny srćbra czer=
wonego, gdzie ten kruszec w kamieniu wapien-
nym zbitym iestosadzony.
W A zyi— W tey części świata nie-

wiele bydź musi kopalni srćbra, gdyż europey-
skie narody, w zamianie tego metallu na złoto
z Azyanami, znaczną korzyść odnoszą. W Sy-
beryi w gnbernii Permskićy znayduie się srćbro
rodzime w górach Uralskich, a w Kolywanie
"w górachAltayskich srćbro: szkliste, rogowe, i
'godzime. —

W Amery c e.—SamekopalnieMe-
xyku i Peru dostafczają sróbra dziesięć razy

_ więcćy niżeli wszystkie razem kopalnie dawne-
go lądu. Miny sróbrne Peruwiańskie rościągaią
się w prowincyi Charkas,na południe miasta
Lima stolicy tego królewstwa ; góra Potosi od
dnnych odosobniona leżąca przy źrzódłach rzeki

> Plata, ze wszystkich strón iest w rozmaitych
- kierankach poprzecinana żyłami tego kruszcu,
które znaleziono (f9) zwićrzchu prawie samćm
czystóm srćbrem napełnione; w kopalni Huan-
RZ wR Arica , RI do miastą

 =

€9) Zna dnia się w nich dosyć często bryły wielkiei czyste sró-
, Se ioyć wsżące po kilkadziesiąt "SG? adkryto nawet
mytgmaa ko pay klas uży.
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Lima, żyły tak wielkie massy czystego sróbra za-
wićrały, że'z nich podług potrzeby rąbano sztu-
ki upodobaney wielkości (gg). Lecz im bardzićy
„zapuszczaią się w głebokość tych kopalni , tćm
 uboższćmi ie znayduią, tak że miny Potosi, któ-
re po odkryciu swoićm aż do roku 1564 wyda-
wały corocznie więcóy niż 200000 fantów srć-
bra, teraz ledwo go 25000 funtów wydaią;
w tych kopalniach kwarc kruchy służący sróbru
za macicę , oprócz rodzimego , zawićra w sobie
sróbro szkliste miękkie, kruche , i rogowe. Po-
źniey w królewstwie Peru znaleziono bogatsze
miny tego metallu na północ względem Potosi,
w Pasco Carangas , i Oruro. Kopalnie w Mexy-
ku naypoźniey. odkryte, a teraz naylicznieysze
i naybogatsze , wydały w 1803 roku blizko
a530000 funtów sróbra. Znakomiisze z nich są;
Valenciana , w prowincyi Guanaxuoto , gdzie
żyła więcey iak na 100 łokci szćroka (hg), zło-
Żona z kwarcu, rogowca , spatu wapiennego,
steatytu , i t. d, przecinająca skałę pierwiastko-
wą łupkn glinianego, zawićra wsobie bardzo -
wiele sróbra rodzimego, szklistego, i czerwone-
go, piryt Żelazny, galenę, blendę, i małą ilość
złota; kopalnia ta maiąca blizko 1000 łokci+

20000000 złotych polskich rocznego dochodu.
W tćyże samey prowincyi znayduie się druga
żyła sróbrna bardzo bogata dotąd ieszcze nieru-

/ sżana (ig). W okolicy Saint-Louis de Potosi
„ kopalnia nazwana purissima de caforce maią-
ca blizko goo łokci głębokości wydała sróbra
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głębokości czyniw złocie i sróbrze przeszło.
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w 1796 roku, prawie: za 10000000 złotych (ko).
WW obwodzie: Mexico przy. Pachuca mina leżą=
ca w Żyle mnieyszey od wielkiey żyły Guana-

|. guoto, niemnićy od me: w sróćbro iest bo-

|  gata (19)-

 Rodzay piaty, Mi RUR.

170. MzEDŹź RODZIMA.

"Cuprum nativum..
Gediegen kupfer. W.
Cwivre natif. BiH.

Camopoąsaa mbąb. 5.

Kolor ma ezsawoNy żółtawy,właściwy
miedzi, na powićrzchni czasem. i? żół-
ty;azielonawy. Znayduie ŻA)medtoóżaz
sła w macicy drobnóćmicząytkaami, w
naśladowniczych: gałązek, rzaczków , ewek,

_ mchu, włosów, drótów, blach, i t.a.STY krystal-
lizowana: 16%w sześciancały, albo z uciętćmi
rogami, lub krawędziami;; 2re w ośmiościan
tróykątny czasem nieco podłużny; Scie w ostro-
słup 3-ścienny poiedynczy; ś4te w graniastosłup
4ro-ścienny zaostrzony po końcach. 4ma ściana”
mi osadzonćmi na, ścianach, lubna. krawędziach
bocznych. Kryształy iey zawsże są małe, nie-
wyraźne, trudne dooznaczenia, i zrosłe w roz-
maite postaci naślądownicze. Odłamma haczy-
sty, blaskwewnątrzi na powićrzchni słaby me-
talliczny( który się znacznie natęża przezskro-
banie ), ER 6 gatunkową 8,584; iest miękką
OE iż niemalŚREGśisię poźwala kgiętka,inie-

 

) Jak iadczyHambolt.
Saar:autorą.GS:
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spreżysta , niekrucha , trudna do rozbicia „ 1 zi-
mna w dotknięciu. Ammotiak nalany na. tew_
metal i przez czas nieiaki na him. zostawiony
farbuie się błękitnym kolorem. Miedź rodzimą:
leży w skałach pierwiastkowych, w warstach i

 Żyłach: kwarcu, kamienia wapiennego,fiuspatu,
* siarczanu baryty,i t.d., z miedzią czerwońą, 2ceglastą,błękitną,mulachitem,i zielenią mie!
dzianą; w Anglii ( w Kornwalii ), wSaxonii -
(przy Freybergu, Marienberg,Anneberg, Gross-
kamsdorf), we Francyi ( w Baigorry ),ćw Nor-
wegii (w Fahlun, i Norberg '), w Czechach „.
Węgrzech (wBaunacie, Schemnitz, i' Kremnitz),
w ŚSyberyi ( w guberni: Permskićy, wydziale
górnicznym Ekaterynburskim , w górach; Ural-
skich, w żyłach przerzynaiącyci: skały pierwiast=
kowego. trąpu, w Koływanie w górach Altay-
skich,w Kamczatce, i t.d. ), w Japonii, i in---
nych kraiach Azyatyckich. W skałach warsto-
wych znayduie się w migdałowcu, z: prehnitem
zeolitem, w Niemczechw Palatynacie(wOber—
stein), i na wyspie Isłandyi,

Do miedzi rodzimey należy także i miedź+

|. zwana cementacyyną, która się ciągle formuie  maiących w sobie obficie rospuszczo=
ly s in miedzi; wody takowe znayduią się
szczególniey: w Wegrzech ( w Herrengrund ), i
w Niemczech (na Harcn, przy mieście Gosłar|
gdzie z pod ziemi wytryskuiąc płyną w. kory

tach daley niż omiłę do sadzawek; w tych wo-
dach przez działanie powietrza część siarczanu
miedzi roskłada się, ; niedokwas jey do stanu
metallicznego przechodzi, aprzeto na dnie i bo-
kachkoryt cząstki miedzi rodzimey osiadaią,
1 formuią piękne kryształki, które łącząc.się
z sobą tworzą rozmaitepostaci naśladowpicze ;,



.
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żelazo roskład tćy soji ułatwia , i niezmiernie

/ przyspiesza przecipitacyą miedzi, dla tego w wo-

dach wspomnianych zanurzaią stare sprzęty i

narzędzia żelazne do użycia niezdatne, które.
w krótkim przeciągu czasu znayduią pokryte

| mnóstwem kryształków miedzianych. — W Wę-
grzech w Herrengrund miedzi cementacyyney ©

| cebrocznieokoło 500 cetnarów. zbićraią (mg).    
| laga MasDź e©zkLisra.

Cuprum mineralisatumnitidum.
Kupferglas. W. Cuivre vitreux.
,Cuivre sulfureux. H. -
Cmexsaosamaa mbąuaa py4qa. 8.

: Jest kombinacya miedzi z siarką i małą
Hością żelaza.
- - a) M.s. zbita.-— Kolormaszasr sta-
łówy, i ołowiany iasny lub ciemny, czasem nie-
co w błękitnawy wpadaiący , niekiedy na po-
wićrzchni żółtawy, i stali hartowaney. Znaydu-
ie sięw massach, rozrzucona cząstkami w ma-
cicy, a rzadko i krystallizowana: 164 w sze-

ścian z wypukłómi ścianami; 2re w ośmiościan
tróykątny doskonały;Ście w graniastosłup sze-
ścioboczny po końcach zaostrzony Ńma_ściana-
mi osadzonćmi na krawędziach bocznych; kry-
ształy tego kruszcu są nayczęścićy drobne , nie-
kiedy śrzednićy wielkości, z powierzchnią gład-

d x r 4

 

(m9) Woda z siarczanem miedzi znayduiąc się dlugi czas w powie«
/trzu, i znacznie oddalona od swych źrzódeł, osobliwie w sadzaw-
kach wktóre wylówa się z koryt, mieosidza iuż miedzi w sta-
mie mietallicznym, ale ićy węglan w postaci zielonego proszku,
który potóm z dna sadzawek rekami wybiśrsią, wyciskalją z nie-
o wodę, nadaię niewielkim bryłkom iego massy okragławe -

Za łcy, i susząie na słońcuz tą istota pospolicie na farbęzieles
G4 używana, znajomaiest w Bandiupodnazwiskiem: Berg-gria.
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ką i mocno błyszczącą.— Ten podgatunek mie»
dzi szklistey ma odłam zbity nierówny, gruba
ziarnisty, i niedoskonały drobno muszłowy„.
z blaskiem znacznym ( który matęża się przez
skrobanie ), ciężkość gatunkową 5,099; iest tak
miękki że się nożem kraiać pozwala, kruchy,
łatwy do rozbicia, i nieprzezroczysty, w ogniu

ż bardzo łatwo się topi. Łeży w skałach pier= -
wiastkowych, w warstach kruszcowych i żyłach,.
z. innćmi gatunkami tego metallu, mianowicie:
z miedzią fioletową, ceglastą, błękitną, i białą,
zielenią miedzianą , malachitem , a czasem i
z miedzią szarą, osadzony w. kwarcu , spacie'
wapiennym i ciężkim: wWegrzech ( w Banna-
cie, ze spatem łupkowym , tremolitem, gra-
_natami, i pirytem arszenikowym ), w Anglik
(w Kornwalii ), w Czechach, Saxonii ( w Ma-
rienberg „ Ffeybergn, i Turyngii w FEisleben,
gdzie iest złożony w skałach warstowych łup=
ku smolisto-narglowego, razem z miedzią: fiole=*

_ tową ), wSląsku, Szwecyi, Norwegii (w Aren=.
dał ), w Syberyi (. w górach Uralskich w Eka—
terynbnrskim wydziale, i w Koływanie w gó”

i rach Altayskich , osobłiwie w górze zmićjow=
: |  skiey, gdzie iego massy połączone zmałą ilością -

złotaisrćhra od Linneusza nazwane zostały.:
cuprumaltaicum,aurum altaicum , i argentum nia
Tens; takowa odmiana miedzi szklistey mićwa
"w niektórych swych cząstkach blask daleko Żżyw=
szy niżeli w całey massie ), —Podług rozbio-
ru Klaprotha miedź szklista zbita składa się:
z 78,5miedzi, 18,5 siarki, i 2,25 żelaza.

b) M. s hłaszk owa. Ma kolor
w odłamie szan ołowiany iak pićrwszy pod-
gatunek, lecz na 'powićrzchni błękitnawy sta=
li Rartowaney. Znayduie się w massach, któ-
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gezłożone są z części oddzielnych ziarnistych
lub prętowych, w kształcie graniastosłapów 4ro-
ściennych; każdey z nich odłam iest blaszkowy
mniey więcóy doskonały, o iednym lub dwóch
biegach blaszek; wszystkie inne własności mą te

|. sąme co i poprzedzaiący podgatunek. Znalezio-
. ma byławiedney kopalni Angielskiey w Korn-
 walii, teraz w niewielkich massach w: niektó-

rych tylko zbiorach ciał kopaluych widzieć ią
można. Podług Klaprotha składa się: z 50 czę-
ści miedzi, 20 siarki, i 25 żelaza.

172. Mi1isDŹ PzoLETOWA.
> Cuprum mineralisatnm varie-

|  gatum. Buntkupfererz. W..
La mine de Cuivre panache ou

,  wiolette. Cnivre sulfurć vio-
- let.de Born. Cuivre pyriteux

>

  
A, hepatique,H. © 4

 Tlecmpaa mbąunaapyąa. 5.
eski. swićżym odłamie kolor ma pośrzedni
|. między czeRwoNyM miedzianym, i ŻÓŁTYM tom-

 
  

- bakowym, ale ten prędko zmienią się w po-
_.  wietrzu, przechodząc w brudny i ciemny czer-
"/ wony, a potćm w fioletowy i łazurowy, nie-
akiedy miewa na powićrzchni farby tęczowe, i

_ podgardla gołębiego. Znayduie się w massach,
,drobnómi cząstkami wrosła w macicy, i bardzo
rzadko krystallizowanaw małe ośmiościany tróy- -

/._ kątne. Ma odłam nierówny, lub mały muszlo-
| wy, zblaskiemmetallicznym dosyć znacznym,
 cieżkość gatunkową 4,945; w rysie nabywa ko-

|. łorutombakowego z mocnieyszym blaskiem; iest
-/ miękka,kruchaiłatwa do rozbicia; w ognia —
| wydaie/ zapach siarczysty, i łatwo się topi. Leży
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szroczyste, lubznacznie po brzegach prześwićcaią-
ce, blask maią wielki dyamentowy, kruchość
większą niż w poprzedzaiących podgatunkach.

- inne własności zewnętrzne i chemiczne zupełnie
też same. Miedź czerwona włosista znayduie się
rzadko iw małeyilości: w Niemćzech (wRhein-
breitenbach przy Kolonii), i w Syberyi ( w gó-
rach Utalskich, w kopalni Gumaszewskiey doE-
'katerynburga należącey ). :h rd

178. M1iEDŹ cCEGLASsSTA.
(7 Cuprum ochraceum lateritium.
JZiegelerz.W. Mine de cuivre

'©ouleur de brique. B.
, Kupnuuńaa mbąnaa .PVaa. 5.

'.glęst mieszaniną ścisłą i iednostayną dra-
_ bnych cząstek miedzi czerwoney, gliny, i ochry —
Żelazney; nazwisko gatunkowe dano iey od ce-
„glastego koloru, i podobieństwa w massie do
-wypaloney «cegły; ozmaita proporcya 'cząstęk
wićy skład wchodzących iest przyczyną zmien-
„ności zewnętrznych iey charakterów, mianowi-
cie: koloru, błasku, i mocy spoienia; ze wzglę-
du ostatniey VVerner dzieli miedź ceglastą na

 

dwa następne «podgatunki. SAIĘnIE 7© a)M. c. ziemista.—— Kolor ma czzn-
ONY ceglasty, krwisty, hyacyntowy, wiśniowy,

żółtawy, i brunatnawy. Znayduie się w mas-
„sach niewielkich , cząstkami w macicy wrosła ,i
'w postaci proszku w rospadlinach skał osadzo-
„na,alboteżna ich powićrzchni cienkie stanowi
warstewki; maodłam ziemisty, bez blasku , iest
nieprzezroczysta,ciężka, miękka , tak krucha że
się w palcachrościćrana proszek, farbuiąc ie

 Ddd
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czerwonym kolorem. Leży prawie we wszyst-
kich kopalniach miedzi, osobliwie z miedzią ro-
dzimą, czerwoną, czarną, pirytem miedzianym,
malachitem, zielenią miedzianą, zawsze niemal
na miedzi ceglastey stwardniałey cienkie stano-
wiąc warsty: rmyobficićy w Syberyi ( w kopal-
niach Ekaterynburskich ), a naypięknieysza co
do koloru w Ameryce południowey w Chili
(w Remolinos, i -San Salvador ). Na 100 cze-
ściach ma w sobie blizko 54 czystego metallu.

b) M. c stwardniała.-—- Zawićra w so-
bie większą ilość gliny niż pićrwsza,a mniey-
szą niedokwasu miedzi; kolor ma €zERwONY
ciemny hyacyntowy, ceglasty, krwisty, wiśnio=
wy, brnnatnawy, i wątrobowo lub czarniawo
BRUNATNY. Znaydnie się w massach bezkształt-
nych, czasem w naciekowych lub skorupiastych
postaciach, maiących odłam zbity nierówny, i

ziemisty, bez błasku; odmiana iey w kolorze
 czarniawo brunatnym, niedoskonale muszlowego
odłamu, z blaskiem wielkim tłustym , ma na-
zwisko rudy miedżianey smołowey (pecherz). —
Miedź ceglasta stwardniała iest nieprzezroczy-
sta, ciężka, wpółtwarda, lub miękka, krucha i
łatwa do rozbicia; w ogniu natężonym czernie-
de, ale się nietopi. Leży w skałach pierwiastko-
wych i warstowych, z innćmi gatunkami tego
rodzaiu, osobliwie z miedzią rodzimą, czerwoną,
malachitem, i zielenią miedzianą , w wielu kra-
sach, a szczególniey : w Saxonii ( w Kamsdorf,
a Turyngii), Harcu ( w Lauterberg ), Wegrzech
( w Bannacie), i w Syberyi ( w gubernii Perm-
skiey, w kopalniach Ekaterynburskich ).
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179. MIEDŹ BŁĘKITNA.
Cuprum ochraceum azuleum v.

Caeruleum montanum. Wal:
Kupferlazur. W...
Lazur de cuivre. 8.

Cuivre carbonatć bleu. H.
Mbąnaa aasypt. .

Jest kombinacyą niedokwasu miedzi, z wa-
dą i kwasem węgłowym. = :

a) M. b. ziemista. — Kolor ma BŁĘKI-
TNY iasny lazurowy, i błady niebieski. Znaydu-
ie się rzadko w małych massach, pospolicie dro-
bnómi cząstkami rozsiana w macicy, albo też
w cienkich warstach na innych podgatunkach
miedzi osadzona; massy iey mićwaią okrągławe,
nćrkowe, łub gronkowe kształty, odłam zbity |
nierówny, muszlowy niedoskonały, i ziemisty,
bez blasku , cieżkość gatunkową 3,421, są nie-

' przezroczyste, miękkie, i tak kruche że w pal-
«ach ma proszek farbuiący rościćrane bydź
mogą; w ogniu się nietopią, w kwasach rospu-
szczaią się z mocnóm burzeniem. Ten podgatu-
nek miedzi błękitney łeży pospolicie z nastę-
pnym:w mae w Bannacie ), w Tyrołu,
Bawaryi (w Biskupstwie Salzburskićm ), w- Tu-
ryngii (gdzie razem z zielenią miedzianą dro-
bnómi cząstkami gęsto rozrzncone są w piaskow=
eu (rg)), w Sandomićrskićm ( w miedzianey gó-
rze ), w Syberyi ( w kopalniach 'Turyańskich i
Miask należących do Ekaterynburga .

3 b) M. b. promienista.— Ma kolor
BŁĘKITNYdalekociemnieyszy niż w pićrwszym
 

| fs9), Skała ta leżąca przy warstach łapka smolisto-marglowego 202
- wie się:Kupfarsanderz,(grós cwyrenzj.| matt

o - Ddda
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: podgatunku, śmiąfów j. lazurowy, farby. berliń-
skiey, i szafirowy.Znayduie się w massach nie-
wielkich, postaci kulistych, nórkowych , nacie-
kowych,"komórkowatych „ gronkowych ,i t. d.;
cząstkami rozsiana w macicy, w cienkich war-
stewkach: na skale: osadzona, i krystallizowana:
w graniastosłup czworościenny prostokątny lub

- nieco: ukośny, po- końcach zaostrzony 4ma pła-
szczyznami osadzonómi: na iego ścianach bo-
cznych; tenże: graniastosłup bywa czasem po
końcach sklinowany, ściany zaś. iego sklinowań
leżą na ścianach bocznych mnieyszych, lub na:
krawędziach; niekiedy graniastosłupy 4ro-ścien-
ne ukośne: maią krawędzie boczne ścięte, a
końce zaostrzone piramidami ścio-bocznemi ,
których cztóry ściany osadzone są na ścianach
ścięcia krawędzi, a dwie na ścianach bocznych
szćrszych, albocztćry ściany leżą w nim na ścia-
nach bocznych, a dwie na krawędziach ostrych;
bywaią kryształy iego bardzo nizkie, ukośne , i
płaskie iak tablice, rzadko śrzednićy wielkości,
pospoliciemałe, niewyraźne, trudne do oznacze-
nia, i zrosłe'w wiązki, lub massy kształtów kuli-
stych, nćrkowatych, i gronkowych, które zwićrz-

- chu naićżone są rogami tych bryłek foremnych.
Powićrzchnia ścian szćrokich w graniastosłupach
iest poprzecznie a wązkich podłużnie narzyna-
na,płaszczyzny zaś pochodzące od ścięć, skli-
nowań, lub zaostrzeń, są w nich gładkie, i co-
kolwiek mocnićy błyszczące.— Minerał ten ma
odłam blaszkowy , lub promienisty , rozbiegły
w „wiązki albo gwiazdy, a w drugą stronę zbi-
ty nierówny, i niedoskonały muszłowy, blask
wewnętrzny i powićrzchowny wielki szklisty,
przezroczystość w znacznym stopniu,<ciężkość ga-
u: 36: iest miękki, kruchy, iłatwy do
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rozbicia>w kwasie salótrowym  rospuszcza się”
z burzeniem. Leży. w skałach. pierwiastkowych»
i warstowych, w żyłach'i warstach kruszcowych,.
z innćmi gatunkami tego metallu,iako to: z ma-
łachitem, miedzią szarą, pirytem miedzianym,.
zielenią miedzianą, it. d: :-w Czechach (w okoli-
cach Katarinemberg:), w Saxonii- (w Kamsdorf,
Freybergu., i Sayda), w Harcu (w Zellerfeld ),
w Hassyi ( w Fhallitter, Breidenbach),w Tyrolu,
xięstwie Bwóch Mostów, w Wegrzech (w Banna-.
cie ), w Sandomićrskićm (w miedzianey górze ),
w Norwegii , w Syberyi(w kopalniach Ekate-
rynburskich, w Miask,iw Kolywanie w górze:
„zmićjowskiey (sg)),i t.d. Podług rozbioru Kla-
protha składa: się miedź błękitna: z 56 części
miedzi, 14 kwasorodu, 24 kwasu węglowego, i:
6 wody.— Wydobywa się ze skał w kopalniach ©

' z innómi gatunkami miedzi, i razem się przera=
bia na metal; w niektórych zaś kraiach czyste”
kawałki tey rudy oddziełaią, i robią z nićy
farbę błękitną w' malarstwie: używaną, która:
w handluma:nazwisko : bergblau, (bleu de mon--
tagne) (tg). R GER KĘ :

180. MALACEHTT.

Cuprum ochraceum malachites.
(. MalachitW. La Malachite. B.

> Cuivre carbonatć vert. H.
BEAUWWNY- (. a

Nazwisko tego minerału pochodzi od grec=
- kiego wyrazu malache, który znaczy: slaz , dla

podobieństwa jego z koloru do liści slazowych;
 

(sy W Permskićy gubernii, w okolicach Orenburga, pomiędzy ware
© stami piaskąwca z rudą miedzianą zmięszanego, znayduie się drzee
|- wo skamieniałe przóięte miedzią biękitną, i zielenią miedzianą.
(tg, Kamień ormiański (lapis ermeniys) często od naturalistów daw-
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iest to węglan miedzi skombinowany z większą -
ilością wody niż poprzedzaiący. Podług rozbioru
Pelletiera i Klaprotha składa się on: z 58 czę-
ści miedzi, 12,5 kwasorodu, 18 kwasu węglowe-
80, i 1a,5 wody; od kształtu odłamu dzieli się
na dwa podgatunki następne.

a) M. włóknisty.— Kolor ma zIieŁoNr
szmaragdowy, trawiasty, szarawy, porowy, i iabł-
kowy. Znayduie się w małych massach, drobnć-
mi cząstkami wrosły w macicy, albo też w war- -
stach cienkich, i wiązkach włóknistych do pę-
zlów podobnych, na ićy powićrzchni osadzony, £
krystallizowany: 1ód w kształty włosków, mchu,
i drobnych igieł zrosłych w wiązki, lub massy
kuliste, nórkowe, i gronkowe; 2re w graniasto-
słup 6ścio-boczny, niaiącydwie przeciwne sobie
Ściany boczne wązkie,i dwie przeciwne krawę-
dzi ostre; po końcach sklinowany, z płaszczyzna-
mi klinów osadzonćmi na ścianach bocznych wąz-
kich; powićrzchnia tych kryształów iest dosyć
błyszcząca.— Minerał ten ma odłam włóknisty
(o włóknach cienkich lub grubych, rozbiegłych
w wiązki i gwiazdy ), niekiedy w promienisty
przechodzący (z blaskiem mocnym, lub słabym
iedwabnym), powićrzchnią zewnętrzną i w odła-
mie, dlagładkości i blasku, podobną doaxaniitu
lub atłasu, ciężkość gatunkową 3,565. Jest mięk-

(ki, niezbyt kruchy, łatwy do rozbicia, i nieprze-
zroczysty , kryształki jednak po brzegach cokol-
wiek prześwićcaią, fnassy jego zawsze prawie
są złożone z części oddzielnych skorupiastych
krzywych, zktórych iedne maią ciemny, drugie

nieyszych wspominany, iest kwarc lub spat wapienny, którego cła
massa gęsto i wszędzie iednostaynie przejęta iest drobnómi cząst-
kami błękitaey miedzi ziemistey. —



jasny zielony kolor , a po wyszlifowanin blaskich znacznie się natęża. Inne wszystkie iego
własności, oyczyzna, i charaktery geognostyczne
Są też same co i w nastepuiącym podgatunku.

b.) M. zbity. Kolor ma ZTEŁONY szna-
ragdowy, trawiasty, szarawy , iabłkówy, po-
rowy,€zarniawy , i białawy; niekiedy pokryty
iest zwićrzchu białą błonką, i mićwa na sobie
ezarne dendrytyczne plamy, od cząstek miedzi

 

 czarney lub niedokwasu manganezu pochodzą-
ce. Znayduie sięw massach znaczney wielkości,
czasem w naśladowniczych postaciach: kulistych ,
naciekowych, nórkowych , guzowatych, gronko-
wych , komórkowatych , podziurawionych, i t.d,
zawsze prawie złożony z części oddzielnych krzy=
wo-warstowych,i skorupiastych czyli współśrzod-
kowie kulistych, z których każda mićwa od-
mienne swćy farby natężenie, przeto powićrz="
chnia massy po wyszlifowaniu tego podgatunku
malachitu pokaznie się nayczęścićy w kolorach
złożonych krzywo-paskowatych, i desseniach
wstęgowych rozmaicie powikłanych, z blaskiem

. dosyć wielkim.—Malachit zbity ma odłam mu-
szlowy, nierówny, czasem w niewyraźny drobno
włóknisty przechodzący , z małym blaskiem tłu-
stawym, albozupełnie bezblasku, ciężkość ga-
tunkową 5,646;iest nieprzezroczysty po brzegach
słabo prześwićcaiący, na powićrzchni zewnę-
trzney niekiedy! mocnym blaskiem obdarzony,

+) > . - sę .miękki, kruchy i łatwy do rozbicia; na ogniu
czernieie i pęka, lecz nietopi się, nawet i wmo-

'eno natężonym, w kwasach rospucza się z burze-
niem, a rostwor ten za dodaniem ammoniaku
farvbuiesiębłękitnym kolorem. bŁeży w skałach
pierwiastkowych,iwarstowych,w żyłach i war-
stach kruszcowych, z pirytem miedzianym, mie-



_ dzią- błękitną, czerwoną, szklistą, i' ceglasią:
w Węgrzech (w Bannacie), w. Saxonii (w Kanis-
dorf, i przy Freybergu ), w Harcu ( w Blan-
kenburg ), w.Sląsku, Tyrolu, w Sandomićrskićm

(w miedzianey .górze), w Aaglii, Francyi, a

nayobficićy, w.naywiększych i bardzopięknych
massach, wSyberyi ( w „górach Uralskich,w ko-
palniach miedzi do wydziała Ekaterynburskiego
należących, i w Kolywanie). Wyrabiaią z niego
kolumny, stoły, wazony, i inne rzeczy (ug),
a połączony z innómi _gatunkami- kruszców i

. rad miedzianych,razemczęstokroćna czysty me-
uż tal wyiapiaią.>. 6 o RR = :

|. a8i. ZIELEN MIEDZIANA.
Cuprum ochraceum chryso colla.

frugonativagranulata et super-

|. ficialis. Wall: Kupfergriin W.
«206 ,iLe-wewt-de <miyre B.

 Cuivre carbonatć vert pulvćrulentH.

Móbąuaa zene mb. S.

Ma kolor zieŁONY seledynowy, cokolwiek
- wniebieskawywpadaiący, białawy,szarawy,szma-

ragdowy , lub trawiasty. -Żuayduie się w mas-

"sach, rozsiana,cienkićmi warstewkami na powićrz-
chni macicy, lub w ićy .rospadlinach osadzona,
w postaciach naśladowniczych, gronkowych, ner-
kowatych, naciekowych, a czasem krystallizo- .
wana wdługie Gścio-boczne graniastosłupy spła-
szczone i niewyraźne; odłam miówa ziemisty,
w zbity nierówny drobno-ziarnisty, i muszlowy

m pr są = mz: mama „ rg 3

'(u9) W Petersburgu w gabinecie przy śzkole górniczey, znaydnie
się sztukaczystego małachitu, w iedneyz kopalni KF katerynburskich

_Guomaszewską zwaney dobyta, która waży 97 pudówi 16 funtów.



przechodzący , bez blasku i przezroczystości, po-
wićrzchnia iednak w postaciach iey gronkowych
niekiedy znaczny blask «odbiia. Zieleń miedzia-
na iest krucha,bardzo miękka , czasem :prawie
mączasta , i miernie ciężka; z kwasami mocne
się burzy,'w -ogniu <czernieie ale się nietopi. . iŁe-
Ży w skałach pierwiastkowych i warstowych,
z.malachitem,miedzią. ceglastą , czerwoną, sza-
rą, błękitną , i pirytem miedzianym, :przy „gli--
nie , i kwarcu ochrą żelazną przejętym: w Saxó-

. mii (około Freyberga, Altemberg , Seifen, Kams-
dorf, i w Turyngii w piaskowcu który od ić
przytomności zowią: Sanderz ), w Harcu (w An-'
dreasberg ) , w Sląskn,Sandomićrskićm ( w mie-
dzianeygórze ), w Węgrzech, xięstwie Wirtem-
'berskićm, Anglii, Norwegii, Syberyi (wg), w Ame-'
ryce (w Chili), it.d. Podług rozbioru Klapro-
tha składa się: ze 40 części miedzi, ro kwaso-
rodu,7kwasu węglowego , 17 wody, i 26krze-IRRRASERA i

382. ZIELEN MIEDZIANA ŻELEZISTA.
Cuprum ochracenm ferruginosum.

,  „Eisenschiissiges Kupfer-griin W.
_dLe vert de cuiyre ferrugineux 8.
(6. Caiyre <zrbonstć vert / -

-__ Minerał zawićraiący w sobie , oprócz pier-
wiastków które wchodziły w skład gatunku po-
przedzaiącego, znaczną ilość niedokwasu żelaża.
 

tv9) W tym krsin znaydnie' ie się "minerałał fbładego Tabłkowo <zielo=
nego koloru, wcienkichwarstach na macicy osadzony , którego
massą iest mięszaninąbardzo ścisłą naydrobui zęstek kwar="
eu, i zieleni miedzianey, albo raczey 'kombh węglanu miedzi
"z krzemionką, ta istota kopalna tak twarda wogień krżesze zo

| Eee W



 

|.) Z. m. ż. żnżlowata. Jest kombie

|| a)Z. m. Ż. ziemista. Jest kolorn ŻÓŁTEGO

ż iasno, oliwno, czyżowo, lub szarawo ZIEŁONEGO.

- Zwayduie się w mafsach "niewielkich, rozsiana

w glinie stwardniałey , lub w innych gatunkach

miedzi, czasem w postaci proszku cienkićmi

warstami na macicy osadzona ; ma odłam ziemi-.

> sty, bez blasku i przezroczystości; iest miękka ,

krucha, prawie mączasta, w dotknięciu chuda,

;mięrnie ciężka, w ogniu się nietopi „i czarne=

gonabywa koloru,z kwasami mocno się burzy.

© Leży w skałach pierwiastkowychi warstowych ,

w żyłach i warstach: w Turyngii (w Saalfeld

|. m krnszcem kobaltu), w Wegrzech (w Bannacie),

| w Sandomićrskićm (w górze miedzianey),w Sy-

' heryi (wkopalniach do Ekaterynburga należąc

cych, z miedzią błękitną, ceglastą, czerwoną ,

malachitem, it. d.),wAmerycewChili(w Re-
| miedziąszkli-

„czerwoną, i czarną). Zdaiesiębydź me-
 

 chaniczną mięszaniną w rozmaitey proporcyi, dro=

bnych cząstek zieleni miedzianey pospolitey , a

ochry ehzney Zółtey. Dotąd ieszcze wiebyła

macyąniedokwasumiedzi, z niedokwasem Żelaza

ż glinką, w którey dokładnieieszcze proporcył

tych pierwiastków nieoznaczono. Kolor ma zim»

| moz iasny błękitnawy, seledynowy, oliwny cie--

   

 mny, czyżowy, porowy,i białawy. Znayduie
się cząstkami wrosławmacicy,iw massach nie

wielkich , maiących odłam płasko muszlowy, nie-
doskonały, z blaskiem tłustym znacznym; po

 

    

  

 

mocno lub słabo prześwićca, w cien=.
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kich blaszkach bywa czasem iwpółprzezróczysta;
iest miernie ciężka, tak miękka że się nożem zła-
twością daie skrobać, krucha i łatwa do rozbicia,
iednak ma spoienie mocnieysze niż poprzedzaią-
ca; na ogniu czernieie, i nietopi się, ani burzy
z kwasami. Leży w skałach pierwiastkowychi
warstowych, razem z podgatunkiem poprzedza-
iącym , zielenią miedzianą pospolitą, malachitem,
miedzią lazurową, szarą,.czerwoną, cegłastą,
ochrą żelazną , spatem ciężkim, kwarcem,w gli-
nie stwardniałey , kamieniu wapiennym, it.d,
rzadkoiw małych kawałeczkach w krajach Euro-
peyskich, obficie zaś i w massach znacznie wiel-
kich w Syberyi( w kopalniach Ekaterynburskich,
gdzie częstokroć bywa przerosła kąwałkami ro-
dzimey miedzi), oraz w Ameryce (w Chili).
Minerał ten w pięknym i czystym kołorze błę-
kitnawo zielonym, wyszlifowany, używa się czą-
sem do ozdob zamiast Turkusu, ponieważ z wie«
łu własności do tey, istoty dep, Pona?
jest:podobny 07:

183. MIEpź SZMARACDOWA.

Cuprum smaragdinum.
er-smaragd.W. Dioptase Hi B.

:  Emeraudine Lam: -
 Hsyupyaosnkn uax AwnpumbS.

NERO ma ZIELONY szmaragdowy; znaydae

   
 

 

„ (z9) Tiskkzję Tiuku, 5 Rgwón, Bupraza, są taki”a osobti-
wieżębyzzwierząt szących skamieniałe, przeięte węglanem mie-
dzi, i małą ilością niedokwasu„żelsza, maiące kolor zielenawo kłę-
kitny, lub seledynowo zielony, twardość i ciężkość większą 0o*
kolwiek niż w zieleni SEE kształt massy i odłam iak
w kościach zwi ch, R ste, lub przeświecające po

| - przegsch; nazwisko Tureckiego, skąd zostaly may.
że



- jesię krystallizowana w graniastosłup sześciobo=
ęzny zaostrzony po końcach 5ma ścianami osa-
dzenćmi na krawędziach bocznych: naprzemian ;
powićrzchnia tych kryształów iest gładka i bły-
szcząca„ odłamblaszkowy: (o trzech biegach bla-
szek równoległych: do. ścian. zaostrzenia ). z blas-
kiem szklistym, przezroczystość w znacznym sto-
pniu ,. twardość: mierna, ciężkość gatunkowa
PoiMiedź: szmaragdowa znaleziona była w Sy-
beryż w. stepach Kirgizkich przez tatara: Buchar-
skiego nazwiskiem Aszyr (yg), który ią razem
zsiarczanem' miedzi przyniosł do pewnego mia-
steczka,„skąd potćm przysłana była do Europy;
kryształy iey leżąw. macicy złożoney z mala--
chitu , innych rud miedzianych, i części zie-
mnych.. Podług. rozbioru: Vauquelina składa się:
ze 28,57 części niedokwasu miedzi, 42,85 wę-
ME28,57 krzemionki.

184. MIEDŹ BŁYSZEZAKM

Cuprum mineralisatum arsenieale
lamellosum. Kupferglimmer W.

Cuiyvre arseniatć lame. liforme.H.j 8.

Mpumaunaa mbąuaa pyąa ancinoBamaa. S$.

_ , Kombinacya Re psr zkwasem
r

 =

- przód sprowadzone. Minerał weFranevi; w Per-
6. syi 1 innyclr krajach| 2oraz w Śyberyi w górach Urał-

skich. Turkusprawdziwynaogniu bieleie,-kchosoyjiknaćć”azziko
twióy go rozróżnia od zieleni miedzianey żużlowatey. Mówią że
turkusy orientalne-niesą kościami zwięrzęcómi, ale Kamieniemwa
Łelub <gliną stwardniałą węglanem miedzi zafarbowaną.

Grangez analizy tey istoty bymaymnieynieotrzymał
o Biedzi, lecz tylko:go części fosforśnuwapna,8węglanu:wapna,
2fosforana magnezyi, 2fosforanu żelaza, 1,5 glinki,i 6wody; zdaie

- się: „ięc żeturkuskoloro ŃiestPE
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arszenikowym , kolor ma ZIELONY szmaragdo+
wy, iasny lub ciemny, trawiasty ,, Szarawy , a'
niekiedy kruczy, na powićrzchni czasem: prawie
zupełnie czariiy , i wtedy iednak- w rysie: bywa:
iasuo zielony.—Znayduie sie krystallizowana
w cienkie tablice 6ścio-bcczne, których trzy. ścia-
ny końcowe nachylone-są do: iedney,.a trzy inne,
miedzy pićrwszćmi naprzemian leżące,/ do: dru
giey ściany boczńey; powićrzchnia ścian bocznych.

'iest gładka i błyszcząca, końcowych: żaś- podłu-
Żnie narzynana, odłam blaszkowy,o iednym wy-
raźnym i doskonałym biegu blaszek, równoległym
do ścian bocznych, z blaskiem: wielkim szklistym,.
prawie pół-metallicznym, przezroczystość w zna-
cznym stopniw, twardość w. bardzo słabym (tak.
że ią nożem skrobać można), ciężkość gatunkowa:

_2,54g; kryształki ićy bywaią połączone w kupki, -
iformuią niby kwieciste kształty, ałbo teżsą zro=-
słe w iedną massę: Arsenian' miedzi: naturalny:
w ogniu topi się, daiąc czuć zapach: czosnku, i:
w części redukuie się na metal;. w: kwasie salć-

*trowym rospuszcza' sie spokoynie,.a rostwór ten:
zielony prędko farbuie błękitnym kolorem wodę*

 ammoniakiem nasyconą. Leży. w samych: tylko
_ skałach pierwiastkowych,w żyłach,wkopalniach.
miedzi,osadzonyw kwarcu ochrą żelaznąprze--
iętym, i glinie żelezistey , lub miedzi czerwoney

_(z9), osobliwie w wydrążeniach macicy, wAn-
glii w Kornwalii. Podług rozbioru Vauqueliną:

, składa się: z5g» części niedokwasu miedzi, 43

dzianey , podługP.,Lelievre est także z małą ilością kwasu at-
szenikowego skombinowana, ponieważ na rospalonych węglach w
daie białe dymyz zapachem czosnku, a zaa wbeieie

| saletrowymformule ponieirkimczasie żółtawyosad, maiący wszyst=-
| kie własnosci kwasu arszenikowego. ROR sj:

(z9) Miedź czerwona służące za. macieę temu gatunkowi rudy mie--
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ka oiókowako ,i 17 wody. Z kołoru i
kształtu podobna iest do Uranu błyszczaku.

185. MIEDŹ soczEwEOWA.

Cuprum mineralisatum arsenicale
. octaedricum. Linsenerz W. |
Cuivre arseniatć octaćdre B.
Mumassaa mbąnaa pyąa
.okmaeąpnueckaa. S,

- Drugi ten gatunek arsenianu miedzi, mićwa
kolory: BŁĘKITNY niebieski, ZIELONY szmara-
gdowy, trawiasty,seledynowy, iabłkowy, oliwko-
"wy, gryszpanowyi czarniawy.  Znayduie się

|, krystallizowany w graniastosłup 4ro-ścienny bar-
dzo ukośny, po końcach sklinowany, z krawę-
dziami sklinowań nakrawędziach tępych osadzo-
- nómi, czyli ośmiościan płaski, maiący oba wićrz-
chołki zakończonew liniią, aprzeto bardzo po-
dobny do soczewki rogatey; te małe kryształki
zawszez sobą zrosłe. powićrzchnią maią gładką,

_. czasempoprzecznie słabo narzynaną, odłam blasz=
kowy niewyraźny, blask na powićrzchnii we-
wnątrz wielki szklisty, ciężkość gatunkową 2,882;
sąwpółprzezroczyste , lub mocno prześwićcaiące,
Miękkie, kruche, i łatwe do rozbicia. Leżą w ska-
łach pierwiastkowych , w kopalniach miedzi,
w żyłach, w wydrążeniach kwarcn żeleżistego,
(z miedzią czerwoną, ceglastą, błyszczakiem,ma-
Jachitem, i żelazem brnnatnóm zbitćm: wAnglii
w Kornwalii. Rzadki ten minerał odkryty na.

/ początku XIX wieku, maiący chemiczne własno-
"ści z poprzedzającym spólne, składa się podług
Chenevix: ze 49 cześci niedokwasumiedzi, z4
 odzyzh nawę: i 55 SE
= =
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186. MIEDŹ OLIWKOWA.

Cuprum mineralisatum ścwdióri”
capilłare, prismaticum, et sphaeroi-

deum. Qlivenerz W.
Cuivre. arseniatćfibreux, prisma+ |

_tique, etferriftre s" :
M- p. OA1HBKOBAS, w,

gatunek arseniann _miedzi, ma kolor
5 aratosy oliwkowy ciemny, porowy, seledyno-
wy, żółtawy, i na powićrzchni czarniawy. Znay-

 

dnie się w massach, i krystallizowany: w gra<
_niastosłup 3-ścienny, 4ro-ścienny , 6ścio-boczny,
'estrosłup tróyścienny, ii sześcian nieco ukośny;
kryształki iego małe , czasem bardzo drobne „.
zrosłe z sobą, i niewyraźne, maią blask na po=
wićrzchni wiełki tłustyprawie dyamentowy, od+
łam zbity nierówny. Massy zaś postaci kulistych,

_ naciekowych, guzowatych, pretowych,i t. d, z po=_
*wićrzchnią pokrytą kryształkami, są w odłamie
_ gozbiegle włókniste , lub promieniste, od pun-
ktu śrzodkowego do obwodu, z blaskiem szkli=
stym niewiełkim.— Minerał ten ma cieżkośćga-

„tunkową 4,545, własności chemiczne"też same

 

  
miedzianych w Angliiw"Kornwalii w
weniap,w kopalniach Carrarach iFuelgariand

oraz w parafiiAllogan, w kopalni Tincrost„nay-
częścićy osadzonaw iach kwarcu zafar=
bowanego odićyccząstek oliwkowym kolorem ;
w towarzystwie miedzi błyszczaku isoczewko-
wey. Klaprothz roskładu iey kryształów pry-
zmatycznych otrzymał: 50,62 części niedokwasu

 

swżyłach ży

=
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miedzi, 45 kwasu arszenikowego, 5,5 wody.

 Chenerix za$ z massy włóknistey: 51 niedokwa-
Ź A >su,miedzi, 29 kwasu arszenikowego , i 21 wody.

|. 187.SOŁANMIEDZI. ;

Cuprum muriaticum viride.
, Salz-kupfererz W.

*Caiyvremariatć W.

|. Cuivrćsuroxygenć vert H.

 .Coneuokucaaa mbąunaa pyąa. S.

Jest koloru szmaragdowo lub porowo ZIE-

ŁONEGo. Znayduie sięw massach, rozsiany , i

Krystallizowany: w graniastosłup czworo-ścienny,

i sześcioboczny,pokońcach sklinowany, lub za-
z. 5

©strzony ostrosłupami śyro-ściennćmi; kryształki

iegosą drobne,= sobą zrosłe ,niewyraźne, i mo-

  

 enobłyszczące. Odłam mablaszkowy niedosko- |
mały, i włóknisty, z blaskiem znacznym sBklła 5 ©

stym, ciężkość gatunkową 4,45; iest nieprzezro-

czysty, w kryształach cokolwiek prześwićcaią-

cy, miękki, krudhy, «w wysie i proszku ze skro-

bania otrzymanym %olorn bladego iabłkowo -

Kknym błękitnozielonawym płomieniem. Ieży |

w kwarcu ochrą żelazną przeiętym, z miedzią

 ceglastą: w kopalniach sniedzi Amerykańskich

wChili(w Remolinos, Solidat, i S. Salvador),

| orazwSyberyi. Podługrozbioru Klaprotha skła-
da się:z75 części niedokwasu aniedzi, 10,1 kwa-

śu solnego, i 36,9 wody. ;

| W Ameryce w Peru w Prowincyi Łipćs nad

brzegami małey rzeczki która ginie w piaskach

 jiednóy pustyni zwaney Atakama, znaydnie sie

piasek pięknego kolorn szmaragdowo zielonego;

w którym drobne cząstki sołanu miedzi pomie-

zielonego;nawęglurospalonym okrywa się pię-



szane są zziarnami kwarcu, ten ad mieysca swćy
'©yczyzny „liakamit nazwany, przywieziony zo-
stałdoEuropy przez P.-Dombey. Bertholet z ros-
kładu iegootrzymał: 63 części niedokwasu miedzi,
11 kwasu solnego, al "OJ, a kwasu weglowe-
89» i a2 krzemionki. ©

_ 188. oikozas 'MIEDZ1I.

Gapsim” phosphoratum.
Phosphor-kupfererz W.

śCuivrephosphatć B. i H. - i
<pochopuokucaaa mbąuaa pyga, $.:

- Minerał ten mana powićrzćchni kolor'czaR-
NY niecoszarawy,bez blasku, w odłamie zaś szma=
ragdowo ZIEŁONY, zz plamkami zarnómi. Znay-
dnie się w massach naciekowych, dziurkowatych,

, komórkowatych, wydrążonych, i krystallizowa-
ny w graniastosłupy 4ro-$cienne, lub sześciany
ukośne, -ze/ścianami wypukłómi; śdrehne te kry.

_ształki (*g)na -powićrzchnimocno błyszczące,nay-
'częścióy z sobązrosłe, -formuią gronkowe lub
mórkowe kształty, zwićrzchui na ścianach wy=

_ drążeń w massach. Fosforan aniedzi naturalny
ma odłam niewyraźnycokolwiek rozbiegle włó-

/ kmisty,zmałym blaskiem tłustawym,„ iest mie-
zezroczysty., w kryształkach pobrzegachsłabo
eświścaiący, kruchy, łatwy do rozbicia, mięk-

ki, lub wpółtwardy,i ciężki;nawęglu rozżarzo-
nym po rospaleniu do czerwoności topi się i
wzdyma.—Znayduiesię w Niemczech w Rhein-
pomianioceTaosos wgórze Wir-

 

  

 

km Niekiedyużsąpa cienkie, ii doikatne, Że będąc razem zro+ |
sle i namassie ę esa e bydź podobaedomchu lub

a Fit
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neberg na kwarcu osadzony ), i w Syberyi (przy

Ekaterynburgu, w kawałkach niewielkich, okrą-

* gławych, porowo zielonego, i iasno błękitnego ko-

toru, z odłamem zbitym nierównym, lub muszło-

wym). Podług rozbioru Klaprotha składa się z 68,45

. części niedokwasu miedzi, 50,95 kwasu fosfory--

cznego. |

Rodzay szósty, Zelazo.

a89 ZELAZO RODZI ME.

Ferrum nativum.

'Gediegen Eisen WF.
Le fer natif B.iH.

Cauopoąnoe xeab30. 'S-

(_ Dawnićy mniemanoiżżelazo w stanieró |.

dzimym nieznayduie się w naturze, lecz przy

* końcu XVIII wieku w kilku mieyscach ie od-

kryto. — Kolor tego metallu w świćżym odła-

mie lest szany stalowy iasny, czasem W BIAŁY

sróbrny i żółtawy przechodzący, który w powie-

trzn ciemnieje; powićrzchnia zaś ięgo' zawsze

czarna, brunatnawa,lub szarawa, często bywa po-

kryta warstąochry żelazney. Znaydnie się wmas-

sach postaci sękowo-haczystey, maiących odłam

zębaty, z blaskiem metallicznym (który z czasem

giniew powietrzu ); iest między wpółtwardćm i

miękkióm pośrzednie, ciągłe, giętkie, niespręży-

ste, ma ciężkość gatunkową 7,76. W ogniu zwy-.

czaynym nie topi się, równie iak żelazo klepane,

w natężonym znacznie odmiękcza się i spaia,

w kwasach się rospuszcza, osobliwie wsiarczanym

rozlanym wodą kosztem ićy kwasorodu nagle

zamienia się.w niedokwas, a gaz wodorodny u-

© wolniony obficie i z wielkićm burzeniem wy-

, chodzi z tego rostworu; będąc zmoczone w pó

=
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_ wietrzu tak prędko pokrywa się ochrą iak i że-
 dazo klepane; własność przyciągania się do ma-
gnesn równie iaktamto posiada. Znalezione by-
ło: sód w Syberyi na powićrzchni ziemi, przy
wysokiey górze Kemir, o 20 werst od.rzeki Je-
nissey, miedzy strumieniami Ubeii Sisimdonićy

wpadaiącómi, 1750 roku, przez Kozaka Medwe-
diewa,w massie kształtu sferoidalnego, ważącey

' blizko 2000 funtów; wspomniany wynalazca są-

dząc że to było srćbro, lub inny drogi metal,
z wielką .pracą sprowadził ie do domu swego, ©

50 werst, do małey wioski zwaney wioską Me--
dwediewa, leżącey w wydziale wsi Ubeyskaia, gdzie
przez lat kilkanaście zostawało zaniedbane, a w Eu-
ropienikomu niewiadome; stamtądprzewieziono
ie poźniey do miasteczka Krasnojarska 0 220
werst, nad rzeką Jenissey położonego. Pallas
w róku 1771 zwiedzaiąc Syberyą, znalazł ie w tćm
miasteczku, i wszystkich okoliczności dowiedział

się o nićm od samego wynałazcy, a potóm spro-
wadziłiedoPetersburga, skąd do wielu gabine-

/ tów historyi naturalney w Europie zostało udzie-
done. Massa iego sękowo-haczysta, dziurkowata;

i pełaa okrągławych komórek, zawićra w nich

ziarna nieoznaczonego ieszcze dokładnie minera-

łu,który z koloru, twardości, przezroczystości, i

innychcharakterów dochryzolitu i oliwinn iest

podobny (a). zrewAmeryce południowey wChi-
Ji w Olumpa niedaleko S$. Jago, Hiszpan zwany

ź e 52

*$ R: to żelazo za produkt wólkaniczny, albo zami-
| nerał naturalnie wytopiony z kruszców żelaznych, przez ogień pod-
ziemny,od.pioranu,lub innym iskim sposobem, inni poczytywa-
li ie za KEP a Caćrolitby, ponieważ i tatarzy
mieszkaiący ni o mieysca gdzie znaleziono tę massę, mieli ią
od dawnych,czasow za kamień święty który spadł z nieba, ałe że-

© łazo we wszystkich tychzdarzeniachuformowane zawsze iest ktuche.
z Fifa r
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Kubis de Celis odkrył w 1794 roku, na powićrz-
chni rozległey płaszczyzny, w gruncie gliniastym,

- żadnych kamieni w sobie niezawićraiącym, massę

rodzimego żelaza, ważącą 500 cetnarów, które ©

iest do Śybirskiego podobne. Podług Humbolta.

5 w Peru i Mexyku niedaleko Toluca często bywa-

. iąznaydowane bryły tego metallu.. Ście odkry= -

to ie w Afryce nad brzegami Senegal, w massie

500 funtow. 4łe w Saxonii (w Eibenstock)

podług, Lehmana znaleziono w żyłe kruszcowey
drobne cząstki żelaza rodzimego wrosłe w ma-

* eicy; Wernerzaśopisał ie w massie pochodzącey
z tego mieyśca, pokrytey ochrą żelazną, i osa=

dzoney w macicy glinianey z hematytem. Ste

we Francyi, w okolicach miasta Grenoble, w gó*
rze Oulle, postrzeżono rodzime żelazo w kształ-
cie stallaktytów gałęzistych, w Żyle przecinaiącey .

skałę pierwiastkową gneyssu, osadzone w macicy

- 'złożoney z żelazaczerwonegoibrunatnego,ochry

żŻelazney, kwarcu, i gliny. Podług rozbioru Kla=

protha składa się ten metal rodzimy: z g2,5 czę=

ści żelaza, 6 ołowiu, 1,5 miedzi. — Zelazo spadłe'
z powietrza, które także za rodzime iestuważa=
ne, różni się od pićrwszego kruchością; znalezio+
ne w Aken przy Magdeburgu podłng P. Chładni

| ma wszystkie własnośći stali Angielskiey. Massa
rodzimego żelaza ważąca blizko 100 funtów,
która się znaydnie wWiedniu, spadła z atmo=
sfery 1751 roku, w Kroacyi w Hraschina nieda=
leko Agram, okazawszysię wprzódy na powie-
trza w postaci kuli ognistey. Klaproth z iey rozbio-
ru otrzymał g6,75 części czystego Żelaza , i 3.25

niklu.— Wdawnych wiekach ten metał rodzimy,
znaydowaćsiemusiał w większey obfitości przy
powićrzchni ziemi, lecz przez działanie powietrza

iwody wniedokwasy i rudy został: zamieniony.

”..
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_ 190. PrnRyr ŻELAŻNY-

Ferrum mineralisatum_
PY pRe Schwefelkies W..

z Pęrite: martiale B,
% ż Fer sulfurć H.

Marcassite AR. de L.

dhoabonoń nau cbpnoń koaTeZAHE,S"

' Zelazo skonbinowanezsiarką ,. które od
zharitidów zewnętznych. dzieli: „się, na sześć:
podgatunków.

a) P.ż. pospolity;. gemeiner schwe=
felkies W. Kolor ma żóŁry bronzówy, mo-
siężny, w białawy %zielonawy wpadaiący, dale--
ko iaśnieyszy niż w: pirycie- miedzianym;. czasem.

| SZARY stalowy, i brunatnawy. Zmayduie się
"w massach dosyć wielkich, cząstkami rozsiany.
"w macicy, w kształtach.naśladowniczych: den-
drytycznych, naciekowych,kulistych, gronkowych, ;
guzowat;ch, nćrkowych, komórkowatych,i t. d,.
i krystallizowany:1ód w. dwńdziestościan 0 ścia=-
sadb trógkąmych: 2re dwnnastościan. 0- ścianach:
pięcioką ych, foremny, lub.spłaszczony,. często»
z kątami bryłowómi naprzemian' pościnanemi,.
albo sześcią sobie przeciwnóćmi krawędziami ście--
tem, £ których. każde dwie są dosiebie równo=
ległe; Scie wsześciandoskonały, ościanach pła=-
skich lubwypukłych, czasem po rogach lub kra
wędziach ścięty, maiący dwie-płaszczy zny ścięcia:
krawędzi nachylone: do iedneyściany. boczney,
z dwóchiey stron przeciwnych; 4te w ośmiościań
tróykątny doskonały, lub ze ściętćmi rogami;
5te w graniastosłup Gścioboczny niekiedy zao-
strzony po końcachmaścianami osadzonóćmi na
krawedziach bocznych na przemian. Kryształy
a małe ; pit: i znacznćy wielkości, Gdvs0=
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bnione, lub zrosłe w massy nćrkowe, kuliste, gn-
zowate,grenkowe, it. d, na powićrzchni gładkie ©
lub narzynane (),z blaskiem metallicznym wiel-
kim, aniekiedy ii tęczowómi farbami. Ten pod-
gatunek żelaznego pirytu ma odłam zbity nieró-
wny, grubo lub drobno-ziaruisty, i muszlowy ma-
ły (c), ciężkość gatunkową podług Hatchetta
4,818; iest nieprzezróczysty, kruchy, nietrudny
„do rozbicia, tak twardy Że ogień krzesze, da-
wnićy . był. zamiast krzemienia na skałki do ka-
rabinównżywany; po uderzeniu, skrobanin, lub
potarciudaie czuć zapach siarki, na węglu roz-
Żarzonym pali się słabym płomieniem błękitnym,
z.mocnym zapachem siarczystym, poczóm zostaie
'massa brunatnawa ; która sie przyciąga do ma-
gnesu. Leżyw skałach trzech. pićrwszych forma*
cyy, w żyłach i warstach kruszcowych , w gó-
rachwszystkich niemalkrajówEaropeyskich; nay=
„większeii naydokładnieysze kryształy iego dwu-
nastościany pięciokątne, znayduią się na wyspie
Elbie, a dwnudziestościany tróykątne w Norwe-
gii (w Konsberg). Zawsze prawie połączony iest
z pirytem miedzianym. w rozmaitey proporcyi,
niekiedy miówa w swćy massie drobne Giastki

- rodzimego sróbra lub złota rozsiane. W skałach
warstowych, szczątki iestestw organicznych ska-
mieniałe, bywaią pirytem żelazny.nprzeięte, Po-
dług rozbioru P. Hatchett składa sie: ze 47, 5 że-

' laza,i 52,5 siarki. Zaden., podgatunek pirytu że-
laznego niewyrabia się na czysty metal, ponieważ
processa „yes wma, są kosztowne i

s
ł

 

(b) Sciany sześcianu maią narzynania jojkysiwe; równoległe do
krawędzi, leżące na każdey ze trzech sobie przyległych w odmien=
nym kierupku.

(e) Z blaskiem cokolwiek mnieyszym, i pa ze wyszli
fowaniu "ma E
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„zawiktane; ale wypraża się z uch sikrka, otrzy
muie się 'koperwas i ałun przez kalcynowanie lub.

ich dekompozycyą na wolnóćm powietrzu i ługo-.
wanie, Oraz.wyłącza sie z ich massy srćbro lub.
złoto ieżeli ie wsobie zawićraią. Piryty że-
lazne zmoczone wodą rozgrzewaią się tak mo-
cno że nawet mogą zapalać przyległe sobie pal-
ne istoty;a że w naturze znayduią się częstokroć
przy massach węgli ziemnych, przeto działania
tych dwóchciał kopalnych na wodę, i nawzajem
wodyna nie,przypisaćnależy wybuchnienia- wól-
kanów, pożary ziemne, „przyczynę wód ciepłych,.
siarczanych, żelaznych, i t. d.

b)P. ż, promienisty. Strahlkies W.
Pyrite rayonnće. B. Fer sulfurć
rayonnć H. Kolor ma zupełnie taki iak.
w podgatunku poprzedzającym. Znayduie się
w massach postaci naśladowniczych: nćrkowych,

© kulistych, gronkowych, naciekowych, rurkowych,
prętowych, komórkowatych, it. d. i krystallizo=
wany: zód w sześciany małe, iitak z sobą zrosłe,.
że nayczęścićy iedną tylko ścianę całą maią wi=
doczną; 2re w ośmiościan tróykątny doskonały,.
lub ścięty po rogach; kryształki te na powićrz="
chni błyszczące,bolrezia są zrosłe w massy
rurkowe, lubin kształtów naśladowniczych,
'Ten podgatunek pirytu ma odłam promienisty
rozbiegły od punktu: śrzodkowego do obchodu ,.
ułomki postaci kliniastey, massy okrągławe nie-
kiedy złożone z cześci oddzielnych krzywo-sko-
rupiastych współśrzodkowych,, ciężkość gatanko-
wą 4,765; iest kruchy, łatwy do ezbielk: mnićy
twardy:od poprzedzaiącego, izachownie sie w o0-

_gnin, tarciu, i uderzaniu równie iak tamten.
Leży w górach pierwiastkowych i warstowych.
w mnieyszey ilości niż pierwszy, Krystallizowany
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w żyłach, z galeną, i kruszcami srebra: w Cze-
chach, Węgrzech, i Saxonii; w kawałkach zaś o0-

krągławych, kulistych, i nórkowych, między war-

stami kredy,gliny, marglu, ł innych skałwarsto-

wych —W powietrzu prędzćy i łatwićy niż po-

przedzaiący ułega roskładowi, pokrywaiąc się na

powićrzchni -drobnóćmi kryształkami włoskowóćmi

siarczanu Żelaza. — Podług Hatchetta „zawićra

w sobie: 46,5 żelaza, i 55,6 siarki.

'ce) P.ż.grzebieniasty. Kammkies W.

Pyrite en crótes de coqg R.deL. Ko-

lor ma żółto -zrELONY szarawy, nigdy się na

powićrzchni mieokrywa  naleciałómi farbami,

wy powietrzu i wilgoci trwalszy iest od innych. —

"Znayduie się krystallizowany w tablice śrościen-

ne i 6ścioboczne, które mićwaią ściany końcowe

sklinowane,ikrawędziemiędzynićmi ścięte. Kry-
_ ształkitakowe małe i śrzednićy wielkości, pospo-

łicie zrosłezsobą ścianami bocznóćmi, maią Koń-

te ułożone w kształty iakby stopni, lub ząbków,

grzebieni, skąd i podgatunkowe nazwisko mu na-

dano, nadto gromady ich formuią niekiedy po-

staci foremne ostrosłupów, sześcianów,i innych ©

- bryłek, z których każda ma odłam zbity nieró--

wny grubo ziarnisty, blask wewnątrz i na po-

wićrzchni metalliczny, twardość, kruchość, cięż-

kość, i wszystkie inne własności też same co i

w pirycie żelaznym pospolitym. Ten podgatunek

„dalekorzadszy od innych, znayduie się w Harcu,

w żyłach spatu wapiennego przecinających skały

pain: galeną, żelazem spatycznćm ,

- kwarcem, i innćmi ciałami kopalnóćmi. .

8) P. 4. wątrobowy. Leber-

kies. 77. Pyrite hepatique.H. Fer

sulfurć dócomposć. H.— Kolor iego

pośrzednijestmiędzy zóŁzrym bronzowym i sta-

=
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lowo:SZARYM; ną.powićrzchni nić, ókódcyć
powiokęjnelonawą,  brunatnawą;lubróżnofar=
bną. skiem słabym. Znayduie: (się-w mas-
„sach.SEE wniccych. różnokształtnych, iako. to:

:jioO WRPNYC: A
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mające:oiędnę „Wićrzchołki ,, i przyłegłeim-kra-
442 aa„Ollie a. drugićmi zrosłe z sobą w nas
a, „Odłąm mazbity.nierówny drobno ziar-

osi (wsk tórym, kolor ,bardzićyzbłiża|się.„do
stąłowego., zblaskiem. miewielkim,'natężającym

0 ie. prze larięub.skrobawie | ciękkośi.gatamy
/ kową4,854; iest dosyć miękki,kruchy i łatwy

© dojrozbicia,"po.zdetkęnih dub” potarciu;daie

    
taNtki    
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A.„Ściew oceny żróykąłacj

- tylko żyłach aszco wych; ze.sróbrem galeną ;żblen Sr. a 228T ;spatycznóm ;kwar-
cem,(spałem-wapiennynt ciężkim „sz fluspatemj ś

(6 4 td:wCzechach (w Joachimstahl), wSaxo-
2 240 siew)"Amneberg ;- Freybetg,„a Johdnngeorgen= |

ŻĘ „Harcu a obie dwSyberya (wskoż

lości. „dzą dze wszystkichpod-
na. wolaćm ,powietrzu zamienia się _

r
.
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Paf snifurć lamellenx. H.= Z kolo-
ru do- poprzedzaiącego podobny, znaydnie się

| yk massach zawićraiących w sobie wielkie mnó-
stwo małych "komórek prostokątnych, wypełnio-
nych drobnómi blaszkami galeny; ma odłam
zbity nierówny , zblaskiem- migaiącym , "który
zczasemginie w powietrzu„'zd innę
własności z pirytemwątrobowym spólne. Znają :
duie się w Węgrzech,iSaxonii. u
+ /,f)P.ż. włośiśty. 'Haarkicstjy,
Pyrite capillaire: B.— Kolor ma żózrr
bronzowy, wzielonawy, i szary stalowy prze-
chodzący. Zmaydnie się w drobnych ż cienkich
kryształkach włoskowych lubiglastych ,sśsych
mych w wiązki, i gwiazdy, albo teżspłątany
makształt szerści lub wełny;ma'blask A
czny niewielki, wszystkie własności cheniieśkia
z innćmipodgatunkami żelaznego pirytuPo
Bardzo rzadko i wmałey ilości bywa
wany w rogowen i iaspisie pospolitym 5 biekień
dy z kwarcem, spatem wapiennym, i fluspatem:
w. Saxonii (wAnneberg Johann-
georgenstadt),w”Bona (w Amaressberg ), i
Czechach (w. Joachimstak|). %

291. PIRYTP zzLaZNY MAGNETYCZNY:

Ferrum minacralisktww magnetico-
„„pyritaceuwm.Magnetkies. wz
0Pyrite móagnetique B.j|. 6
-uókir ustawow xó%tchane. 5.

Scośże ma BRUNATNY * tombakowy, ZÓŁTE
- bronzowy, białawy ; i czgRwoNy miedziafy;
cząsem wszystkie, fe farby w iego massie ra-.
zem widzićć się daią. Zinayduie się cząstkami
rozsiany w macicy, i wmassąch: mających od-

| Gosi

  

4 i
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łam zbity hierówiy, ży* niedoskonały.Babe"
z blaskiem niewielkim metallicznym e).„y.BE: ż
kość gatunkową 4,507, i twardość tak wielką.|
Że ogień krzesze ze stali;jest kruchy i łatwy,
dorozbicia, igłę magnesową do siebie przycią-.
ga,odktórey własności pirytem magnetycznym,

nazwany; w ogniu daie czuć zapach siar-

czysty, L„topi. się w kulkę czarnąszarawą przy-.

ciągaiącąsię dQ magnesu. „Leży wskałach pier-,

wiastkowych gneyssu, łupku mikowego, i t. d.,
w warstach kruszcowych : z hornblendą, miką ,
axynitem, promieńcem, granatem, kwarcem, że-
łazem magnetycznóm, pirytem arszenikowym,
kruszcem cyny,blendą, galeną, i t..d: w Sa-
xonii (w Breitenbrun niedaleko a
Łoś) w Bawaryi, Śląsku, Czechach (w Kupfer- r

berg), w Szwecyi, Norwegii, Francyi, Anglii, -- -
itd. Podługate 'Hatchętta składa się;
z 65,5części. żelaza i 36,5 siarki. * k

£ Ash

4 298. Żzrazo MAGNETYCZNE. EZ

' Ferrum magnes.  Magneteisen-
/  stein. W. Fermagnetique, B.
niż Fer o.xidulć. „Akkowpędy
r" Maranmaoń , BAMEHE. $.; | «=

Jest kombinacya żelaza Sima ilości ruzóca
sorodu i węglika. A

7 UAE m. pospolita Kolor ma €zAR-
NY Żelazny, w -sząry stalowy , przechodzący.

| Znayduie sięw. wielkich imaadżeli:„stanowiąc
rozlegle warsty wskałach Pierwigstkowych A
drobuómi cząstkamirozsiany”

3%

   

Ę Ę salisztw rog. wSześcian doskonały, iz u-
ażć

5 <t - żołd gad ; :

08) Któryzawoć. ». iegoo włankYŚi mało sięnatężn. .

", Gggz
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" ciętómi rogami lub krawędziami ;; 2re w ostro- $
słup czworościenny podwóyny, czyli ośmiościan i
tróykątny, doskonały, albo też maiący Kąty bry-
łowe lub krawędzie pościnane ; Zcie w dwu-
nastościan  romboidalny| czyli granatowy;śte

osłup czworościenny, po końcach za-

oseśkcy 4ma ścianami osadzonómi na krąwę-
 dziach Bóctłych (ale rzadko); Stew óstrosłup
-ścienny poiedynczy, o kątach. bryłowych mo-
cno pościnanych;. OC:iego małelub śrze-

__ dnićywielkości,| at.maiągładką, bły-
_szężącą,aczasem nie.Znacznie, GaFż kati: i od-
łam mały muszłowy, żblaskiem - tłustym wiel-
kim, niekiedy blaszkowy niewyraźny; massy zaś
są w odłamie zbite nierówne, grubo łub drobno
ziarniste(zmnieyszym blaskiem fłustawym 5 «.
niekiedy włókniste„0„włóknach. nieco rozbie--

;a CE,(iak wSzwecyi w bbc)

. stych, lub małychtojetósików: = Tar”gatunek

  

      

- Żelaza iest. tak.„twardy ,że „ogień krzesze,. do-
"E po, „mocnego” enia, i do rozbicia niełatwy.

«ma ciężkc , ulaskdtyą 959,Ag'magnety-"    

  
  

  
rpierwiastkowych:granitu ,

su, słupku mikowego., „gdzie z.gatunkami

ziarni--

as laża czyste JE
|maaac:(£M). Leży w sa-

= A ać RE

|

niektórychwc i kruszców,formnie, warsty.

A żelaznym ,it,R:dewpora?SĄ Śoożgia

 

* maprzemian;osobliwie:z 'hornblendą,promień- --
|, €em,granatem, chlorytem„ spatem wapiennym,. —/.
AA, azbestem, talkiem stwardniałym,niekiedy.z ser// —-
Z. pirytem arfzenikowym;- wa.SSC<
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| €zechach , we Włoszech, na. wyspie Korsyce ,
wSzwecyi, Norwegii, i Syberyi (.nad rzeką Je-
 missey niedaleko Krasnojarska,w Miask„i in-
nych mieyscathEkaterynburskiego wydziału)-—- £
Kryształy żelaza magnetycznego rozrzucone by-
waią w. chlorycie łupkowym: w Tyrolu,i Sy-
beryi. Massy tego kruszcu w Szwecyi (w Dele-
karlii),i Norwegii (w Arendal) zawićraią w so-
bie Sahlit; aw Saxonii ( w Śchneeberg ), i Sy-

„ beryi (przy Ekaterynburgu) Skapolit. Wyrabia .
, się on z wielkim „pożytkiem na czysty metal-,

' ponieważ na 100 częściach: wydaie: od 85 aż do
„go żelaza; naylepsze w.handlu Szwedzkie żela-
(BORdego krusżcu wychodzi. _ +

_ Niebardzo dawno we Francyi ww-departa-
mencie Var w Bastide niedaleko Gassin odkry-
ty został przez P. Ponlier chromian żelaza,

szą Mórenę analizy Vauquelin otrzymał:.43czę-
ści"kwazuSo55 _niedokwasu żęła=
        

 

dobny do żęlaza, jknetycznego ,
"ma. koddi |brunatnawo czarny Eda abity nie- sk
( równy, i niedoskonały ,NaSew ©z..błaskiem "gĘ.
2 niewielkim. .półmetallicznym., ciężkość *'gestuSko+ 1 7/. -

zóny „wydaie . zapach „gliniany sos;
ieiest'obdarzony,-leży, po-/

ser i =Poźnićy MIE
r ckUralskich,

      

    

  

    

 

 
ae:massę przy.żelazie ma-
=: odług rozbioru.BJ: peliaę
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ZA SWE = |
ka x B. | ler oxydulć arenacć. H—— *
Kolor ma GżARNY Wpopielato szary przecho-
dzący. Znay lnie się w ziarnach okrągławych i
kątowatych, czasem foremnych ośmiościanach
tróykątnych, z' powićrzchniąchropawą, bez bla-
sku, wielkość ich rożmaita od ziarnprosa aż
do orzecha łaskowegodochodzi. Ma odłam do=
skonały muszlowy, z błaskiem tłustym wielkim
prawie 'metallicznym, ciężkość gatunkową pos
dług Kirwana 459, twardość mierną,wszyst=
kie inne własności zpićrwszym podgatunkiem
spólne. Ziarnaiego"leżą rozrzucone w skałach
warstowych' bazałtu i waki , i napływowych
w dólinach gliniastych i.piaszczystych między
góramiwarstowćmi, osobliwie wniektórych rze-
kach, lak w Nieniczech nad Elbą, a mianowi-
cie w Saxonii w strumyku Schandau,w „wę

o grzech, we Włoszech,Szwecyi, N. chu; i Sy-
) beryi (w UraluBaszkirskimiw górze|jarozam k_

+
.

SU, |193. ŻELAZO ga yseasąc E.
€,Ferrum spóculare. Eisenglanz. W.

ras Fer sp$culaire. B. Fer oligiste.
heaubsunoń Gaetk b. S.

' Jest kombinacya żelaza z małą ilością kwa-.
sorodu, zawićraiąca na 100 częściach od 60 do
80 czystego metallu..
śe) KM.pospolite— 10 zkiga Kolor
ma szamy stalowy, lub czaRNY żelazny, z wiel-
kim blaskiem metallicznym, „na powićrzchni iego

ZksróidcEczęstokroć piękne i żywe.daią się
eświdzięć naleciałe farby mienione: lazurowo błę-.

*

re w złota, podgardlagałębiego,
q(2%iaaty tatali, ogona pawiego, i, t.d. Znay- ,

mi,wmacicy rossjanę, wx88-



sach niewielkich, i krywaiywajić6d w sżeś |
ścian doskogały lubpo rogach ścięty, prosty al-
bo ukośny, ze ścianami płaskićmi, a czasem nie
eo wklęsłómi, niekiedy matylkodwa przeciwne
sobiekąty bryłowe ścięte i zokrąglone, a przy-
legł „im Krawędzie pościnane; 2re w "piramidę
tróyścienną podwóyną , złożonąz dwóch „poie-
dynczych podstawami zrosłych, tak że ściany
ednćy z nich leżą na „krawędziach drugiey,

  
więrze] ki obu są mocno ścięte , i kąty bry-
łowe. przy spólney podstawie pościnane; Zcie
wgraniastosłup6ścio-boczny krótki, po końcach
zaostrzony trzema ścianami Osadzonćmi na kra-
wędziach bocznych naprzemian ;; 4te w tablicę
6ścio bocznągrubą, korzy ściany końcowe leżą

lembocznych ukośnie , i tak: że trzyna-
one są dó iedneyŚciany_boczney, a trzy

inne pomiędzy.pićrwszćmi zawarte do drugiey,

73

  
   

przeto każda ściana boczna iest ograniczoną.
trzema krawędziami długićmi , i trzema krót--
kićmi naprzemian, czasem krawędzie długie
by A ścięte,ana mieyscu każdey krótkiey:

zdwóch nowo. przybyłych pła-
szczyżn, iednćy ściany końcowćy, i iednćy bo -
cznćy, która iest nieco w tóm mieyscu ścięta i
zokrąglona , obie przeto ściany boczne są CO- .
kolwiek (wypukłe,a bryłka tazawikłana i tru- -
dna do oznaczenia z kształtu do główki ćwieka
dosyć bywa podobna;Stew tablice a>
8śmio... lub dziesięcio-boczne, tube, cafesże,
któreczęsto mićwaią ściany. boczne nieco wy-
pukłe,a końcowe sklinowane; 6te w soczew-
kęokrągłą lubśro-kątną. Kryształy iego ma-
łe i Śrzednićy wielkości, pospolicie z sobą po- R
łączone , składaią massy. komórkowate, a ta-.
blice. lub' soczewki AR ścianami bocznómi ,

*
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często ułożone są w długierzędy Ry gro-
| mady nieforemne poiedyncze prętowych kształ-

tów; powićrzchiiią maią gładką , błyszczącą,i
- pięknómi ubraną farbami ,. które w powietrzu

| „+ wilgotnóm z blaskiem „powoli. tracą; ściany gra-
* 2 „„niastosłupów, bywaiąsłabo rarzynanej | równos -

' łegle do przekątney. dłuższey. Iz odimiana że-
_laza błyszczącego;jma odłam zbity nierównj -
i mały miszlowy, z „blaskiem wielkim„mietatić[>
cznym, ciężkość gatnnkową. 5,2; iest twarda >

| dosyć”krucha „imietrudnado „rozbicia, czasem m
„ dożelaza magnetycznego z własności zewnętrzć zę
nych podobna, w ogniu. 'się nietopię bez.„dodatku
ciał innych. Leży ww. skałach pierwiastkówychx
"a bardzo rzadkoiwaństowyćh, wóży z war-
stach, z wbija OR delsztm! lagnety-

  

    JREday:oe Ba drobnómi sa;
mi JE sk„błyszczącego Ew"Czechach| wPR. >

nitz. onii (wAlienbórk iBKFreyberrbAG:"Pęaneja, | Ś

ŻYBAW Węgrzech, na wysp w, i
4 większey ilości i w ysiiłakyciać _żn

M się kryształach ), ńa wys ie,Korsyce, wSzwecyk

po AŻ-Norberg i Bizberg), Norwegii, 1e a
aj 2 wgórachOłoneckich. *Pódług rozbioruKir

  
     

 

    

    

    

wana składasię:z 70 9 76. Żelaza , i 30
24 kwasorodu. WyrabiąSE z KORŃSĄ na <2y-

P- PłRiakowe „Ma 058
Zdayduie się. w mnieyszey ilo-

) Zająca,w małych mas-
ie, wZE i ACE
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słap 3-ścienny cały lub z nuciętómi rogami; Jcie
w ośmiościan tróykątny; wszystkie te kryształy
rozmaitey wielkości bywaią: niewyraźne, z sobą
zrosłe, i niedoskonałe, drobne kryształki skleio-
ne rażem częstokroć składają massy ziarniste.
"To żelazo ma odłam blaszkowy o śrech wyra-
źnych biegach blaszek przecinaiących się uko=
śnie, powićrzchnią zewnętrzną kryształów, i bla-
<szek w odłamie błyszczącą, i potróynie narzy-
naną, wszystkie te narzynania przecinaiąc się
nawzaiem formuią postaci siatkowe, albo też po-
dobne powićrzchni pilnika; blaszki iego w mas-
sach ułożone są niekiedy w kształty kwieciste,
4 iakby liści roslinnych (3), ale to we własno-

- ciach swoich zbliża się do nastepnego podga-
tunku. Leży w skałach pierwiastkowych:w Sa-
xonii, Szwecyi, i Norwegii, w ostatnich dwóch
kraiach w granacie pospolitym, spacie brnna-
tnym, z sahlitem,i t.d. Niekiedy kolorem swo-
im i blaskiem do srćbra ciemno-czerwonego iest

_ podobne; niektórzyz podobieństwa iego formy
krystalliczney i blaska do tytanu, wnosząc że się.

z tego metalln i żelazaskłada, nazwali ie Żela-
zem 'tytanowóm (titan eisenstein); dotąd jeszcze
niebyło dokładnie analizowane. 7

_ b) Błyszczak żelazny. Eisenglim-
mer. WEGe wicżeć. B. Fer oligiste

ecaillenx. H.— Kolortakżema szaRY sta-
lowy,z blaskiem żywym metallicznym. Znaydu-

ie się w massach, rozsiane, w cienkich warstach

'na macicy osadzone, i krystallizowane w małe
cienkie tablice sześcioboczne foremne, niekiedy

porogach ścięte, i do soczewekpodobne, te

49)TakiezasydciesięwSazonii ( w Alienberg);



kryształy w różnych: Eciężenaćk. iedne z dru<
: gićmi zrosłe, składaią massy komórkowatych po-

staci, Błyszczak żelazny ma odłam blaszkowy
doskonały(o iednym biegu blaszek „płaskich albo
pogietych, z powićrzchnią gładką i mocno bły-

, szczącą,często ułożonych w kształty kwieciste) ,
ciężkość gatunkową 5,059; iest miękki, kruchy,i
łatwy do rozbicia, w dotknięciu zostawuie na
palcach drobne blaszki błyszczące, które z wiel-
ką łatwością od massy iego daią się oddzielać,
"Ten podgatunek, równie iak  poprzedzaiący,
w ogniu się nietopi, chyba z innómi gatunkami
kruszców albo rud.Żelaznych połączony.: Leży
w skałach pierwiastkowych: w Saxonii, Harcu ,
Piemoncie, Węgrzech, Francyi (w Lotaryngii
w Framont), w Szwecyi, Norwegii, na wyspie
Elbie,iw Syberyi w wielumieyscach ; często-
kroć we własnościach swoich.zbliża się do żela-
za błyszczącego blaszkc wego,idoczerwonego
Iniącego ( eisenrakm ). — Podług Henry skła-
da się: z 66 częściżelaza, 28 kwasorodn, 4,28
krzemionki, i 1,25 glinki.

"394. żę ELAZO CZERWONE.

Ferrum- ochraceum rubrum.
-Roth-eisenstein W.
Fe de fer rouge B.
Fer oxydć rouge H.

 Kpacnoń xeab3kakb, S.

_ Kombinacya Żelaza ze znaczną ilością kwaz
. zorodi; która od zewnętrznych asica dzieli

: się na4 następne podgatunki.
|8,04%)M €. ESWIĘCE: EGP: Kooióżwor.
Rother Eisen-rahm W.Ferox:r.lni-
sant. Zdaje e„seem.rza ście
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słąii jedadśtayną naydrobnieyszych cząstek bły-
szczaku Żelaznego, i ochry czerwoney, która ma
kolor CZERWONY wiśniowy ciemny, zbliżający
się do stalowo szarego, i żelazno czarnego, nie-

< kiedy . krwisty, i brunatnawy. — Znayduie się
nayczęścićy w cienkich warstewkach, na innych
podgatunkach żelaza czerwonego , i w massach

_niewielkich',złożonych zdrobnych łuszczek de-
hkatnych ; takowómi: łuszczkami bywaią osypane
ściany. wydrążeń. w żelazie czerwonćm zbitóm.
Odłam ma nierówny łuszczkowy, z blaskiem me-
tallicznym zrłacznym lub słabym, ciężkość gatun-
kową 3„252; iest bardzo miękkie, i w palcach
łatwo daie się rościćrać, w dotknięciu tłuste, co-
kolwiek farbuiące czerwonym kolorem,zostawu-
iąc razem drobne lskniące się łuski, które słabo
trzymaią się iego massy; w ognin natężonym CZET=
nieie ale się nie topi. Łeży nayczęścićy w ska-
dach pierwiastkowych, czasem w przechodowych
i warstowych, z żelazem błyszczącóm, czerwa-
nóćm zbitćm, *ochrą czerwoną, żelazem spaty-
cznóm ,pirytem miedzianym, kwarcem, spatem
ciężkim,it.d, a niekiedyi przy węglu ziemnym:
o(około Freyberga,w Schneeberg, Turyn-

gii, i wielu innych mieyscach), w Harcu, Cze-
    

ę; h,it.d. Podług P. Bucholz iest
to Ry niedokwas żelaza czerwony.
_ b.) Z. c. ziemiste, albo Ochra żelazna
czerwona. F.ochr.r. friabile. Rothe
Eisen-okker W. Ocre de fer rougeB.
F.ok. r. pulyverulent. H. Ma kolor czERwo-

k"mt krwisty, ibrunatnawy..Znaydnie się w małych
massach,rozsiana wmacicy, i w cienkich war-
"stach na żełazie czerwonćm zbitóm lub innych —
- minerałach osadzona. Ten podgatunek żelaza

czerwonego ma odłam ziemisty bez blasku, cięż-
Hhha

 



kość gatunkową 2,947, iest kruchy, łatwy da
rozbicia, i tak miekki że pisze , farbuie, i ro-

ścićra się w palcach; na ogniu łatwo się topi.
Leży w skałach pierwiastkowych, a niekiedy i

warstowych, razem z żelazem czerwonćm zbi-
(, tćm, i włóknistćm. Krwawniki, krzemień że-

/ lezisty, kwarc hyacynt z Kompostelli, iaspis
czerwony, i wiele innych kamieni, osobliwie
z rodzaiu krzemiennego, są zafarbowane tym
niedokwasem żelaza. SĘ

| c.) Z. c. zbite.F. o. r. densum. Dich-
ter Rotheisenstein W. Mine de fer
rouge compacte B. F.ox: r. grossierH.
Kolor ma czERwoNy krwisty, brunatnawy, sza=
rawy ciemny, czasem stalowy, i śniadawy. Zinay=
duie się cząstkamiw macicy rozsiane, w mas-

sach częstokroć naśladowniczych kształtów: ku=-
listych, nórkowych, komórkowych, z powićrz=
chnią zwierściadlistą, maiącą blask metalliczny,
3 chociaż rzadko w kryształach fałszywych, a te
są: sześciany proste lub cokolwiek ukośne,i ostro=
słupy 4ro-scienne lub 6ścio-boczne poiedyncze i
podwóyne. Odłam mićwa bardzo rozmaity, iako
to: zbity równy, lub nierówny drobno i grubo
ziarnisty, wielki muszlowy,niekiedy w łupko-
wy i ziemisty przechodzący, nayczęścićy bez bla-

sku, rzadko zaś z metallicznym blaskiem dosyć

znacznym , ciężkość gatunkową 5,459; iest wpół-
twarde, dó rozbicia niełatwe,w rysie nabywa
iaśnieyszego koloru krwistego , w ogniu natężo-

' gym nietopi się nawet z dodatkiem Boraxu.

Leży w skałach pierwiastkowych, w warstach
kruszcowychi żyłach, z innćmigatunkamiżela-

' za, Oraz z kwarcem, rogoweem,spatem wąpien-
' mym, a czasem i ciężkim: w Saxonii (w wielu
„mieyscach), w Harcu,górach Czeskich, iWę-

.
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gierskich, we Francyi , Syberyi, itd. Podług

"P. Buchodz. składa się: z 70,5 żelaza,20,5 kwa=

, sorodu. Dawnićy pod nazwiskiem - kamatites

ruber solidus (h), był w Aptćkach do lekarstw

używany.
ż*

d.) Z. c. włókniste. Ferrum ochr:

r. hoematites. Fasriger Rotheisen-

steinv.rother Glaskopf.F. Hem atite.

rouge B. F. ox: hematite H. Ma też sa-

me kolory co ipoprzedzające podgatunki: ©zER-

„wonY krwisty, i wiśniowy, SZARY stalowy i

śniadawy, a na powićrzchni CZARNY żelazny.

Znayduie się w massach postaci naśladowniczych: ©

gronkowych, nórkowych , naciekowych, maczu=

gowatych, kulistych, it. d;takowezaś massy po=

spolicie składaią się z części oddzielnych skorupia=

„stych współśrzodkowych, do powićrzchni zewnę-

trzney równolegiych, kliniastych, półkulistych, i

ziarnistych; niekiedy bywa cząstkami wrosłe.

-w macicy. Odłam ma włóknisty, o włóknach pro-

*stych lub krzywych,równoległych,lub rozbiegłych.

w wiązki i gwiazdy, blask na powierzchni ze-

wnętrzney i części oddzielnych wielki metalli-

czny, w odłamie bardzo słaby iedwabny, cięż-

'sno czerwoney farby ; na ogniu zachownie się

jak poprzedzaiące. Massy iego kuliste 1 gron-

kowe mićwaią wewnątrz wydrążenia napełnione

_ochrą żelazną czerwoną, niekiedy cienkie war-

'śstewki tóyże ochry zawarte są w szczelinkach

e
oh.

q

 

- © Początk tego wyraza kama wyprowadziią sigdżyc " |

 

"kość gatunkową 4,74; iest wpółtwarde, kruche, ©

i dosyć łatwedo rozbicia, w rysienabywa la-

pomiędzy iego częściami oddzielnómi. Leży

a
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©skałach pierwiastkowych, a rzadko przecho-
dowych, i warstowych, w żyłach i warstach ,
z żelazemczćórwonóm zbitóćm: w Saxonii, Harcu,-
Sląsku, Czechach, Francyi, Anglii, it. d.__Skła-
dase z żelaza, kwasorodu , i małey ilości gli-
ńy.*Wyrabiaią żelazo czerwone włókniste ra-
zem ze zbitćm na czysty metal, którego 100
części tóy rudy, zwyczaynie 60 wydaią; żełazo
"takowe iest miękkie, ciągłe, i w dobroci Szwedz-
kiemu nieustępuie. Minerał ten w proszku od
złotników używa się do połerowania złota i sró-
bra; dawnićy był także do lókarstw używany (i).

1959. ZELAZO BRUNATNE. i
Ferrum ochraceum brunum.

S$ Braun-eisenstein W.
Mine de ferbrnune. Fer oxydć brun.H.
Ę  Bypoń xeabsnakv.,5S- -

Jest kombinacyą niedokwasu żelaza z nie-
dokwasem manganezu, która podobnież dzieli
się na 4podgatunki. >
- a.) Z. b. lśniące. F.o. b. inqninans.
Brauner Eisenrahm W. Kolor maszan»
stalowy iak w ołówku, BRUNATNY goździkowy,

| a cżasem cokolwiek czerwonawy. Znayduie się
(w cienkich warstewkach nakształt powłoki na
, macicy osadzone , a osobliwie wyścićłaiąc śŚcia-
ny wydrążeń branatnego żelaza , rządko zaś
'w małych massach pienistey i gronkowey posta-
,cij maodłam zbity nierówny, łuszczkowy , lub.

|. © Pospólstwo nasze oba. ostatnie podgatunki Żelaza  czer-|. Wonego uta:te , i wwódcerozmącone, używn na lekerstwo prze» <iwko bolomi żołądka, poczytując zbite za skoteczne tylko dia ko-(bir, a włókniste dla samychmęsżczyza, stąd też piórwsze zo-| Wies: pomocnikień żedskim, a drugie męzkm. 5
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eśię „ blask niewielki pólseteticzhy ; desć

 

bardzo miękkie, iwpalcach się rościćra, tak
lekkie że pływa po wodzie, w dotknięciutlu-
ste, farbnie ipisze koloremołówka, w ogniu
'się nietopiale czernieie. Leżyz następnómi pod-

| Riskani żelaza - brunatnego, i żelazem spa-
tycznćm, siĘrzadko i w małćy ilości: w Sa-

 

  
   

   

wxięstwie kię (wNaila i Stoeben),
. w Palatynaci: uterberg),wKaryntyi, żt. d.

OKK iste,albo Ochra żela-
zna brunatna. F. o. b. friabile. Braune
Eisen-okker W. Ocre defer brune B.
"Kolor ma żó
tawy lubgoździ ki
wielkich, rozsia: i
szku osadzona w Poninyćina pówićrzchni
mass kulistychżelazabrunatnego zbitego; ma
odłam ziemio bez blasku,hzmiękka, krucha,

 

  

 

  

 

  

 
     

Źe„pionki|: : elazemspatycznóm.

te. F. ,

 

f),w Harcu (w Klanstha!) ,

*
l
g

3



kami Żelaza brunatnego połyskwiącego; w tych
«wydrążeniach niekiedy zbiorydrobnych kryształ-
ków kwarcu formuią massy naciekowych kształ-
tów; powićrzchnia zewnętrzua geodów nayczę:
ścióy bywapokryta ochrą żełaza czerwoną ibra-.
natną ; oprócz takowych postaci znayduie się
także dosyć często żelazo drunatne zbite kry=
stallizowane: w sześciany, równoległościany pro-
ste, lub nieco ukośne,dwunastościany pięcio-
kątne, i ostrosłupy tróyścienne poiedyncze, lub
podwóyne; takowe kryształy maią powićrzchnią

gładką, błyszczącą, inarzynaną (4), albo też chro-
 pawą, i bez blasku; naywiękaze z nich do 10cia
cali długie, a więcóy 4ch szćrokie, znayduiące się

w Syberyi (w Berezowskich kopalniach), we-
wnaątrz nayczęścićy próżne, zawićrajią w swych

      
  

łam ma zbity nierówny drobno ziź rnisty, nie-
kiedy w musziawy przeć

 

  

  

  

przechodzący , bez blasku
ai m tali z „ cięż-

yć. łatwedo rozbicia, w rysie -
nabywa.koloru „iasnażółtega,w ogniusię nie--
opi. Leżywskałach pierwiastkowych, i :

  

ki), kruche,i dos      

      

        



|.caych. nórk

Ę

    

 

chadówych, w warstach kruszcowych , i żyłaci:
z żelazem brunatnóm włókniśtóm, żelazem spa-
tycznóm , kwarcem , spateńm wapiennym, i cięż-
kim, piryłami, it.d: w Saxonii, Szwabii, Has-
spi, Styryi, Tyrolt, Harcu, Palatynacie, We-
grzech, Francyi, i innych krajach Europeyskich;
oraż w Syberyi (w górach Uralskich, w kopał-
niach Bereżowskich, niedaleko Ekaterynburga, kry-
stałlizówane, zawićraiące w sobie ziarna złota ,
|osadzóne w skałach pierwiastkowych, z kryszta-
łami ołowiu czerwonego; i w postaci geodów,
w kopalniach Złatoust należących także do wydzia-

4. dla Ekaterynburskiego, odległych więceyiak na 300
| werstka południowi6dtego miasta). Wyrabia się  

na czysty 1. SR 8
d) Z. b. włókniste. F. o:b. hama-

tites. Brauner Glaskopf. Hómatite
+4 brnne 8.3 H. Ma kolor BRUNATNY goździko-

Boca
xmP
R”

y, kasztanowy, żółtawy, izabellowy, i czarnia-
wy. Znayduićtię zadko w Mmassach bezkształ-
tnych; częścióy daleko w postaciach naśladowni-

wych, dendrytycznych, walcowych ,

 

  

 

|. guzówatych, gronkowych, gałezistych, krzaczy-

"*
zw
z

   

stych, it.d; niekiedy w małych kryształkach
fałszywych: ostrosłupach sześciobocznych, we-

_ wnątrąpróźnych,którćmi massy żelaza brunatne-
wićrzchni bywaią pokryte; lecz pospo-

„mnićy więcćy grube, powlekaią
  

licie iego. warst
/ ściany -wydrążeń w geodachżelaza poprzedzaią-
__ eego podzatunku; kolory powićrzchni tych ścian
 naycześcićy odmienneod farbywiego massie,są:© ezanny błękitnawy, iżelazny ; szany stalowy,
BRUNATNY tombakowy, żózTy bronzowy lnb zło-
ty,a tęczowe, zblaskiem metallicznym,albobez
blasku. Ten podgatunek ma odłam włóknisty

  j dak w żelazie czerwonćm, i z" słaby połysk,
KSS Aż | |
  

  



a. A

ułomki kątowate, kliniaste, maczugowate, i bez-

Kształtne, massy złożone z części oddzielnych

ziarnistych, prętowych, rogatych, skorupiasty ch

współśrzodkowych, i t. d, ciężkość gatunkową

4,022; iest dosyć twardy, kruchy i łatwy do roz-=

bicia, w rysie ukaznie żółty kolor. Leży w tych

samych kraiach i skałach co poprzedzaiący; Czę-

sto nawet cząstki obu tych podgatunków z sobą.

zmięszane stanowią iedną massę, i razem wyra-

biaią się na metal, miękki, ciągły, i równie dobry,

iak z rudy żelaza czerwoney. - A

196.6 ZELAZO sPATYCZNE.

Ferrum ochraceum spathiforme:

© 0. *SŚpatheisenstein W. ż
©. Fer spathique 8.

riłChaux carbonatće s:—.:,
mle den Farciitre, IŁ. 2 dobe Jett :
Mine deferblanche.DeBor; |

<<.

Keabsuoń mnamb, S$, ,  %

|, Kombinacya węglanu wapna z niedokwasem
Żelaza i manganezu, która świćżodobyta z ko= .

ni ma kolor szaRy żółtawy, i białawy, żóŁrY.

izabellowy, lub czerwonawy, lecz w powietrzu te

ieyfarbypowoli ciemnieią, i zamieniająsięnay-

przódwgoździkowo lub czarniawo BRUNATNE, a
potćm w.Żelaznoalboszarawo€zaRnE. lakowe

zmianykolorów nietylko bywaią na powićrzchni
iegómassy, ale też i wewnątrz do pewriey głę-

 bokości zachodzą; czasem ukazuią się na nićm
zwićrzchu kolory mienione: złocisto żółty, i ogo-
napawiego.—— Znaydnie się w wielkich massach,

(w kształtach nacieków, z wyciskami, częstokroć
w macicy rozsiane, i krystallizowane: sód w sze-

cały,albo maiący dwa kątybryłowe tępesobie

a:

bcianukośny, o Ścianach płaskich lub wypukłych,

stąd



  

  

  

NOABÓE

- przeciwneścięte; 2re w graniastosłup Gścioboczny,
po końcach 5ma ścianami zoastrzony; cie w. o-
strosłup 4rościenny poiedynczy, i podwóyny; 4te
w soczewkę okrągłą, siodłową, i rogatą. Kry-
ształy iego zawsze prawie śrzednićy wielkości,
nayczęścićóy z sobą zrosłe, powierzchnią maią

" gładką,'chropawą, albo też drobnómi kryształka-
" mi pokrytą. Odłam w tym gatunku rudy żelazney

iest blaszkowy, o $ch biegach blaszek, płaskich,
łab nieco wypukłych, przecinaiących się ukośnie,
(4), blask powićrzchowny i wewnętrzny wielki
szklisty, lub perłowey macicy, który z czasem

' wpowietrza prawie zupełnie ginie. Massy ie-
go i kryształy maiące kolor, iasny dosyć mo-
eno po brzegach prześwićcaią, ciemne zupeł-
mieprawie są nieprzezroczyste. Zelazo spatyczne
ma ciężkość gatunkową podług Collet Descotils
5,9, iest wpółtwarde, kruche, i łatwe do rozbi-
<ia; w ogniu natężonym czernieie, ale się nieto-

pi, z kwasami cokolwiek się burzy. .Leży w ska- .
łach pierwiastkowych, przechodowych, i warsto-
wych, w żyłach i warstach, ze spatem' wapien-
nym i branatnym,iz żelazćm brunatnóćm (do któ-
rych często zbliża się w swoich własnościach );
w żyłach nayczęścićyznaydnie sie: w Czechach,
 Saxonii, Harcu, Szwabii, Tyrolu, Węgrzech (0s0-

© pliwie w Jglan, skąd naypięknieysze pochodzą
|. kryształy), we Francyi (w Baigorry i Allevard),

© %winnych kraiach; w warstach zaś wielkie iego
| massy leżą: w Styryi (w Eisenerz), w Karyntyi

((w Hatienberg,gdzie pospolicie pokryty bywa ©
imi kwarcu, i chalcedonemwmassachna--  
 

= 4h beseki wmassach czesto Gywsią drobne,tak iżodłam Grób
„ Fe c/masswydaie się bydź *ziarnistym. AE ami ca uc
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ciekowych, maiących na sobie czarne dendryty-

czne plamy ), w Hassyi ( w Schmalkalden ), i t. d.

Podług rozbioru Klaprotha składa się: z 58 czę-

$ci niedokwasu czarnego żelaza, 4,25 niedokwasu

manganezu, 55 kwasu weglowego, 0,75 magne<

zyi, 0,5 wapna. Bergman z iego analizy oOtrzy-

mał: 53 niedokwasu żelaza, 24 niedokwasu man-

ganezu, 58 wapna, 10 kwasu węglowego, i g

wody. Proporcya więc pierwiastków, w rozmai-

_ tych iego massach, bardzo iest różna; mówią

Że nawet znaleziono odmiany żelaza spatycznego

z których iedna była złożona z samego tylko nie-

dokwasu żelaza, i kwasu węglowego, druga zaś

czysty węglan wapna, z bardzo małą ilością nie-

dokwasużełazapołączony, zawićrała w sobie.—

Wyrabia się na metal, i daie stal bardzo dobrą„

dla tego w rudniach żelaznych w Styryi, ten ga=

tnnekrudy zowią: Staklsteinalbo. Fliegstein, (mine

d'acier). : i z

197 ZELAZO CZARNE.

Ferrum ochraceum nigrum.

" Schwarz-eisenstein W.

Mine de fer noire B.

depaoń meab3auakn. DS.

*Jest Kombinacyą niedokwasn żełaza iwięc

© kszeyilości niedokwasu manganezu, niżeliw in=

mych gatunkach tego rodzain; lecz detąd w nićm

Ściąnieoznaczono. a
xAJc. zbite. Kolor ma czaRNY cokol-

| wiek Śniadawy, lub w szany stalowy wpadasący.

|. guzowatych, maczugowatych. gałęzistych,drzów-

| kłowych, naciekowjch, ruzkowych, pzętowych,ę

<a

 

yi tych dwóch pierwiastkówz dokładność

3|Znaydnie się cząstkami rozsiane, w bryłach nie

- kształtnych,i naśładowniczych postaci: nórkowych,
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gronkowych, it.d.Odłam iego iest zbity nierówny,

drobno-ziarnisty, w płaski niedoskonały muszło-

wy przechodzący,z małym blaskiem półmetałli-

cznym; niekiedy zupełnie bywa blasku pozbawio-
ne, lęcz dostaie go za potarciem lub skrobaniem.

Zelazo czarne zbite ma ciężkość gatunkową po-

dług Widenmanna 4,069, iest ciężkie, niebardzo.

łatwe do rozbicia, dosyć twarde, da manganezu

szarego zbitego podobne (m). — Znaydnie się
w żyłach skał pierwiastkowych, i warstowych,
zawsze prawiez żelazem brunatnćm,i spatycznćm
(do których częstokroć bywa podobne ): w Saxo-
nii (w Blauenthal i Geier ), w Hassyi ( w Schmal-

- kalden i Biber), wxięstwieBareytskićm ( w Nai-
la), w Harcu ( wBlankenburg ), w Pałatynacie,
w Sandomićrskićm ( w miedzianey górze ), w Sy-

beryi,i innych krajach. W rudniach żelaznych

topr się: z łatwością, i mogłoby się. na metal
wyrabiać, ale ściany pieców prędko psiie ż

dziurawi. RAE T
BPE włókniste. W mnieyszey da-

łekoilości niż pićrwszypodgatunek znaydowane;
wszystkićmi własnościami do niego podobne, ró-

żni się samym tylko odłamćm włóknistym, 0
_ włóknach delikatnych krzywych, iakby zsobą skle-
iowych,i rozbiegłych w wiązki lubgwiazdy. Leży

- razemzpodgatunkiem poprzedzaiącym, i manga- |
nezem: w Hassyi (w Śchmalkalden ), i innych
krajach Niemieckich, osobłiwie nad Renem, oraz
w Sandomićrskićm (w miedzianey górze).

 

 

(m) Różni sięiednskodniegot ód więłszę twordością, 2re że
> wrysienabywa blasku metalicznego, kiedy rysamanganezu pokryta

jestproszkiem czarnymibez blasku, zcieże massy mianganezu za
wsze farbuią i piszą. |
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198. ŻELAZO GLINIASTEM.

Ferrum ochraceum argillacenm.

© Thoreisenstein W.

Fer argillenx B. .

Tannucmoń xeabsHakn. 0.

Jest mięszanina cząstek gliny stwardniałey i

ochry żelazney, maiąca własności częścią ud że-

laznych, iako to: ich kolor i ciężkość,częścią gli-

-_ ny, mianowicie: suchość w dotknięciu,lgnienie do -

ięzyka, i zapach gliniany po zmoczeniu.Od cha-

rakterów zewnętrznych dzieli się na siedm pod-

gatunków, które są na metal wyrabiane,iwyda=

ią na 100 częściach od 30 do46ciągłego i mięk

kiego żelaza. oni IE ?

a) Z.g. rubryka, albo kreda czerwona.
Roethel W. Le crayon rougeB. Fer

oxydćgraphique H. Kolor maCZERWONY

krwisty, ceglasty, wiśniowy, ibrnnatnawy. Zmay-

duie się w massach maiących odłamzbity 'nie-

równy, drobnoziarnisty, w mnszlowy, łupkowy,

iziemisty przechodzący (bez błasku, i przezro-

czystości), ciężkość gatunkową podług Blnmen-

bacha 3,931; iest miękka, krucha, łatwa do roz- -

bicia, mocno Ignąca do ięzyka*, pisze i farbnie

kolorem czerwonym,iw tym celu bywa czasem

 mżywańa w malarstwie. Leży małómi warstami

**, lub w massach okrągławych, przy pokładach łup-

ku glinianego przechodowego, i gliny łupkowey,

w skałach warstowych : wHassyi (w Thalliter),

w Czechach, Turyngii, i Syberyi. Na metal ićy -

niewyrabiaią, ponieważ znayduie sięwniewiel-

kiey ilości, i mało daie czystego żelaza;dobywa

_się-iednak ze skały, i w handeł idzie podnazwi-

- skiem rubryki. od (EARSE NE

b)'Z.g. prętowe. F.o.a.scapifor-
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me. Staenglicher. Thoneisenstein W.
'Fer argilleux scapiforme B. F.o. r.

bacillaire H.— Kolory mićwa: CZERWONY
krwisty, wiśniowy, żółtawy, i brunatnawy; BRU-

NATny żółtawy,i wątrobowy.  Znayduie się

'w massach niewielkich, które zawsze. złóżone są

z części oddzielnych- maiących kształty prętów

długich i cienkich, prostych: lub krzywych, zro-

słychz sobą ścianamibocznómi, niekiedy styka--

iących siękońcami, albo uczłonkowanych (arti-

culćes), izłatwością oddzielać.się mogących; po-

wićrzchnią zewnętrzną. w odłamie i częściach

oddzieliych ma nierówną, chropawą, drobno-
ziarnistą, i zupełnie bez bląsku, ciężkość gatun-
kową 4,505; iest miękkie , kruche, i łatwe do
rozbicia.— Leży wskałach warstowych , przy.
warstach. gliny łupkowey, nayczęścićy w tych
mieyscach gdzie sąwidoczne slady ziemnych po-

Żarów (m)x, w Czechach (w Hocshenitz, Stra-

„ Schwii itz, Sobrusan), w Niemczech
(wDutweiler w okolicach Saarbriick ), i t. d.-
"Ten podgatunek żelaza gliniastego daleko od in-

nych rzadszy, przerabia się na czysty metal.
ee). Z. 'g.,  soczewkowo-ziarniste

 F.o. a.lenticulare. Linsenfoermiger
ThoneisensteinW. F.a.grenu ou lenti-
culaire B..Makolor czenwony krwisty, wi-
śuiowy, brunatnawy, żółtawy, szarawy, i czar-

niawy; BRUNATNY Wątrobowy, i goździkowy:
Dnayduie się.w wielkich massach, któresą złożo-
nę.zziarą „okrągłych.soczewkowych, rozmaitey
wielkości, naypogpolitszeę z nich są drobne iak

ż ż WE SĘ
Pó 4WIUI.JERX E  Że” a 8 Wź;,:x

tusjouu 4%)
(n) Reuss iednak miał:

|./ le, wzrstowey, która
* wić okszuie, © 315

i

odbyć w Czechach niedaleko Prohn, w skżs
pa sobie żadnego znaku pożarów ziemnych.
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nasiona konopne i makowe, niektóre miówaią
Śrzednicę prawie na cal długą; nadto w iego

anassach ziarna albosą wszystkie równe, albo też

międzydrobnómi dałeko większe soczewki bywa-

ją tu i ówdzie rozrzucone. — Massa tey rudy

ma odłam grubo lub drebno-ziarnisty, niekiedy

łupkowy, z blaskiem napowićrzchni ziarn słabym

metallicznym, a w każdóćm ziarnie zbity nieró-

wny, częstokroć bez blasku, ciężkość gatunkową

podług Kirwana 2,668;iest wpółtwarda lubmięk-

ka, krucha, i łatwa do rozbicia. Leży w ska-

łach warstowych, stanowiąc wielkie i.rosciągłe -

warsty: w Bawaryi, Szwabii, Frankonii,Czechach .

( w Obrisen, Osbchenitz, i t. d), w Szwaycarach,

Francyi, i innych krajach; massy iego zawićraią ©

w sobie niekiedy muszłeskathieniałe.—Podług ©

Łampadiusa składa się: z 64części niedakwasa żeś —/.

łaza, 25 glinki, 7,5 krzemiońiki, 5 rdb. 1: Sł,

A) Zig jaspiacwe. BiG aćjaspO 7.
deum. Jaspisartiger Th: W. P.a.:ja- "cu:

spoide B. Makołorczerwońawo BRUNATNY PO+

śrzedni między krwistym i wątrobówym. Znay-

dnie się w massach znaczniewielkich,z.odłamem

"zbitym nierównym, zadziorowym, lub'w niedo=

'skonały muszlowyprzechodzącym,iblaskiem ma |

łym tłustawym, który w -potarciu iiskrobafiińco= tej
| kolwiek się powiększa; ułómski iego zbliżhią się

często do równoległościanów.Fest ciężkie, mięk=.

kie, wpółtwarde (a czasemi ogićń krżesze ),..
dosyć kruche, łatwed6 rozbicia, i z kształtu do

jaspisn podobne.  Łeży <wskałach warstowych,
w Austryi (o siedm mił od Wiednia,: w okoli*

_ cach Neustadt, przywarstachwęglaziemnego),

w Wegrzech, w Krakowskićm,iSandomiórskićm. 3:

e) Z.g pospolite „F.ó,4, €omimóć
ne. Gemeiner ThoneisensteinW,Eer
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oxidć rubigineux massif. W. Kolory
miówa: szaRy źółtawy, śniadawy, i czerwonha-
Wy; CZERWONYceglasty,i szarawy; BRUNATNY żół-
tawy, czerwonawy i goździkowy; wszystkie te
farby iaśnieysze i białawe w minerale świćżo do-
bytym ze skały, w powietrzu ciemnieią, nietylko
na iego powićrzchni, lecz i wewnątrz do pewney
głębokości. Zmayduie się w wielkich massach,
stanowiąc obszćrne i grube pokłady w skałach
warstowych; ma odłam zbity nierówny grubo=
ziarhisty, w wiełki muszłowy, i ziemisty prze- .
chodzący, bez blasku, ciężkość gatunkową podług
Kirwana 5,464; w wilgoci daie czuć zapach gli-
niany, do ięzyka słabo przylega; iest miękkie al-
bo wpółtwarde, kruche, łatwe do rozbicia, i chu-
de w dotknięciu; w ogniu zwyczaynym nabywa
koloru lewandowo błękitnego, a w natężonym
czernieie bynaymniey sięnietopiąc. Pokłady ie-
go leżą naprzemian z warstami gliny łupkowey,
gipsu,iłupku palnego, tudzież z ochrą żelazną,
galmanem, galeną, i pirytami Żżelaznómi : wSan-
domićrskićmi Krakowskićm (w Samsonowie ,
Antonowie, Drzewicach, i przy miasteczku zwa-
nóćm Końskie), w Czechach, Saxonii (w kilku
mieyscach (o0)),w Westfalii, we. Włoszech,
w Rossyi (przy mieście Tule), w Norwegii,
Anglii, na wyspie Schoetlandyi ( zawićraiące
*w rospadlinach dziegieć ziemny skrzepły ), i t. d.
Podług Lampadiusa składa się: ze 55 części nie-
dokwasu Żelaza, 59 gliny, 11 krzemionki, 2 ma-
„guezyi, 3 siarki,i 10 wody. — W wielu miey-
scach wyrabiane bywa na metal, i daie bardzo
dobre żelazo. ; ki ś

 

(>) W.Luzacyi w Wóbrsamassyiego zawićraia w sobie mnóstwo
muszli morskich. 7

Kkk
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"© f)Z.g nćrkowe, albo Orli kamień (p).

F. o. a. reniforme. Eisenniere. W.

Fer reniforme. B. F.o. góćodique. H.

'Na powićrzchni ma kolor żóŁry ochrowy, a

wewnątrz wątrobowo BRUNATNY. Znayduie się

w massach okrągławych, nórkowych, kulistych,

i płaskich, złożonych z warst krzywych skoru=

„piastych , i współśrzodkowych; massy te geody-

czne wewnątrz nayczęścićy próżne, zawićraią

w swych wydrążeniach cząstki oderwane i wol-

ne tegoż minerału , ochry żelazney, lub glin-

ki żółtey, które w poruszaniu uderzaiąc się

0 ściany wewnętrzne, wydaią odgłos, czyli koła-

cą. Powićrzchnia iego tak zewnętrzna iako też

i wewnętrzna iest pospolicie chropawa, bez bla-

sku, i pokryta cząstkami ziemistómi ochry żela-

zney; warsty śrzednie maią odłam zbityrówny ;

czasem w niedoskonały muszłowy przechodzący ,

/ z błaskiem słabym półmetallicznym, a przy obu

owióćrzchniach ziemisty, bez blasku. — Ten pod-

gatunek żelaza gliniastego ma ciężkość gatunko-

wą 2,57, iest miękki, kruchy, łatwy do rozbicia, .

i chudy w dotknięciu, do ięzyka znacznie przy-

lega, wilgotny daie czuć zapach gliny, w rysie

ukazuie kólor żółtawo brunatny, lub rdzawo

zółty, w ogniu, się nietopi, chyba z innym ga-

tunkiem rudy zmieszany. Leży w skałach war-

stowych, i napływowych, w glinie łupkowey,
 

(7) Nazwisko orli kamień (/apis aqułz) ieszcze przez Rzymian bys

ło mu nadane, od mniemaney własności ułatwiania orłóm znosze-

* mia iay, i dła łego miały ie orły dogniazd swoich zanasić; przy«

pisywano mu także wielką moc leczenia chorób, i od nich bro»

nienia. Pliniusz opisawszy ten minerał, po wyliczeniu eudow="

nych iego skutków, nakoniec bardzosłusznie twierdzi: że moc ta-

kową maią te tylko orle kamienie, które w gniazdach orlich były

tznalezione. : ' I



— 45a —

kredzie, piaskowcu, marglu, czasem przy węglu
kopalnym brunatnym osobliwie naypoźnieyszym:
w Czechach, Saxonii (w Whrau ), Palatynacie,
Sląsku, Ziemi siedmiogrodzkiey, w Krakowskićm,

Sandomićrskićm, na Wołyniu (około Krzemień-
ca), i t. d. Wyrabia się na metal razem z innć-

mi rudami. i Gi
_g)Z.g. bobowe. F. o. a. pisiforme.

Bohnerz. W, F. ox: pisiforme. B. F. ox:

globuliforme. H.— Kolor ma BRUNATNE

czarniawy, i wątrobowy; szany żółtawy, we-
wnątrz iaśnieyszy. Znayduie się w ziarnach o0-
krągławych , spłaszczonych, lub podłużnych ,
z kształtu i wielkości do ziarn grochu, bobu, i

ówoców kasztanu podobnych , na powićrzchni
gładkich i błyszczących , albo też <chropawych

i bez bląsku, którego nabywaią za potarciem;

ziarna takowe złożone są z cienkich warst krzy-

wych, współśrzodkowych, ułożonych równolegle

do powićrzchni zewnetrzney, przeto odłam
w iego massie iest łuskowy nakształt muszlo-
wego, z bląskiem półmetallicznym, w każdey

, oddzielney skorupie zbity równy; a w Śrzodku
nayczęścićy zbliża się do ziemistego, bez blaskn.
Zelazo bobowe iest wpółtwarde, czasem prawie
miękkie, kruche, łatwe do rozbicia, i miernie
ciężkie. Leży w skałach warstowych, osadzone
w kamieniu wapiennym ochrą żelazną zafarbo-

wańym, z którego bardzo łatwo daie się oddzie-
lać; często w rospadlinach i obszórnych wydrą-

 żeniach tóy skały odkrywańe bywałą wielkie
zbiory ziarn wolnychi odosobnionych rudy że-

;łazneybobowey:.we Francyi(w Burgundyi, Lo-

taryngii, Normandyi,i t.d) wSaxonii (w Wóh-
rau), w Bawaryi, Szwabii, Sląska, Czechach, i

innych kraiach. — Podłag rozbioru Vauquelina - i
i Kkk

—
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składa się: ze 30 części żelaza, 18 kwasorodu,
51 glinki, 15 krzemionki, i 6 wody. Wyrabia

się na metal, iednak żelazo daie podleysze niż
gatunki poprzedzaiące.

_199g. ZELAZO DARNIOWE.

Ferrum ochraceum cespititium.
Ferrum subaquosum. Lin: i Gmel:
Raasen-eisenstein. W.

"Fer de gazon ou limonneux. 8.
fepnoBaa xeabzuaa pyąa. S.

Ruda żelazna naypoźniey stworzona, i cią-
gle farmuiąca się w naturze, która.w samych
tylko napływowych skałach zaymuie nizkie i
mokre mieysca, albo też pod darniną łąk su-
chych obszćrne i grube stanowi warsty , nale-
ży do tego gatunku. Jest to fosfordh żelaza
naturalny ze zbytkiem zasady, mechanicznie

' m cząstkami gliny, wapna, krzemionki, i innych
ziem zmieszany. Werner ze względu na wła-
sności zewnętrzne minerału, i razem na różne
epoki,i mieysca w których się massy iego two-
rzą , podzielił ie na trzy podgatunki, z których

' w postępie czasu ieden zamienia się na drugi,
tym porządkiem. : :

a.) Z.d. torfowe. Ferrum lacnstre.
orasterz W. Mine de fer de ma-

rais B. Tworzy się razem i współcześnie z tor-
fem, częstokroć obie te istoty naprzemian war-
stami są ułożone,albo cząstki ich massy wzaie-
mnie zmieszane, pospolicie. zaś torf służy mu
za podstawe. Nayświćższy ten podgatunek żelazą
darniowego, ciągle formnie się( podług naywie-
kszego do prawdy podobieństwa) z roskładaiących

- Bięistót organicznych, którezapewneikwasu fos-
zz

+
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forycznego i niedokwasn żelaza” tak obficie do-
starczaią. Na mieyscach nizkich i błotnistych,
torfem pokrytych, i niegłęboko zalanych wodą

/ stoiącą, w którey się roskłada mnóstwo iestestw
roslinnych i zwićrzęcych, tworzy się na iey po-
wićrzchni cienka płówka, rozmaitych kolorów tę-

_ czowych, ipod nią żółty proszek delikatny i lek-
ki, który powoli na dnie torfowćm osiadaiąc,
zbićra się w massy ziemiste, pulchne, maiące
kolor żóŁTY rdzawy, albo brunatnawy, i po-
stać mączastą; powićrzchnia tych ma: porasta ną
dnie wody trawą i innćmi roślinami , które po- .
tćm nowa warstą ciągle tworzącey się rudy po-
krywa; dla tego żelazo torfowe korzónkami ro+
ślinnómi zawsze iest przerosłe; bywa niekiedy
i w massach stalszych, miękkich, daiących się
w palcach rościćrać, lekkich, z odłamem ziemi-
stym, bez blasku, w dotknięciu suchych , farbu-
iących, i piszących. Zelazo- torfowe niewyra=
bia się na metal, ponieważ niewiele go ieszcze
ma w swoiey massie, i samo wielkich pokła-
dów niestanowi. W ogniu kolor swóy zamienią
na czerwony ceglasty lub krwisty (g). 'Ta ra-
da zebrana,i nasłońcu wysuszona, uży wa sie na
farbę do malowideł grubych, pod nazwiskiem
Naiem > 0300005, Bo: ż

b.) Z. d. bagniste, F.o. c, paludi-
nare. Sumpferz W. Mine de fer de.
lieux bourbeux8B. Torfi ruda żelazna leżą
pospolicie na warstach mnićy więcćy grubych pia-
sku, maiących za podstawę pokłady gliny lub
kredy. Woda ciągle pokrywaiąc powićrzchnią

 

14) Zdaiesię, żenawet leżąc przez dłogi czas w suchym gruncieiaszczystyth, na upały słonca wystawionym, żółty swóy ko»
r może odmieniać w czerwony. e: :



takowych gruntów. sączy się ustawicznie przez
massę torfu i żelaza, dostaie się powoli do
piasku, przenika iego warstę, a natrafiwszy wre-
szcie na glinę lub kredę, niemogąc w nie wsię-

,kać, zbićra się i spływa w niższe mieysca przy-

łegłe, unosząc razem z sobą piasek ze spodu,

którego z czasem gdy znaczna ilość lub cała war=

sta tym sposobem zniknie, a mieysce iego wo-
da zabierze, wtedy torf'i ruda Żelazna utrzy-
muią się częstokroć prawie na samey tylko po-

| wiórzchni wody, albo też na mule rzadkim, i

prawdziwie pływaią, co pospolicie nazywamy

bagnem albo trzęsawiskiem. W miarę nowo przy-
bywaiących warst na powićrzchni w przeciągu:
czasu, torf i ruda żelazna u spodu coraz się wię-
cey zagłębia, na dno pogrąża, i dosyć nawet
głęboko zostaie wodą zalana. WW tych mieyscach
żelazo torfowe mocnićy skleia się w massy „iza-

mienia w rudę żelazną bagnistą; która ma ko-

łor żóŁry słomiany, izabellowy, i brunatnawy,

szaRYy stalowy, BRUNATNY goździkowy , czerwo-

, nawy, Czarniawy, i inne..Z/naydnie się w massach

niekształtnych, okrągławych, guzowatych, podzia-

rawionych, z wydrążeniami kształtu rurkowege

iakby od zgniłych gałęzi drzewa zostawionćmi,

których Ściany równie iak i zewnętrzna ićy po-

wićrzchnia, bywaią niekiedy pokryte rudą żelaza
błękitną. Odłam przy powićrzchni ićy massy iest

ziemisty, w kołorze blado żółtawym , bez blasku,

ze spoieniem cząstek bardzo słabóm, wewnątrz

zbity nierówny, grubo lub drobno ziarnisty, ko-

loru stalowo brnnatnego, z mocnóm spoienićm,

i słabym blaskiem, ciężkość gatunkowa 2,937.

* Ruda żelazna bagnista składa się : z niedokwasu że-

laza, małey iłości fosforanu tego metalln, i cząstek

ziemnych ; na zoo częściach wydaie do 35 czy-

„A
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/ stego i dobrego żelaza. Nazwano ią dla tego
bagnistą Że się tworzy i- znayduie w bagnach
i tuzęsawiskach, na dnie wody mulistey, pod
warstami torfu. :

c.) Z. d. łąkowe. F.o. c. pratense.

Wiesenerz/W. Mine de fer de prai-
ries B. Zelazo bagniste uformowane sposobem
wyżćy opisanym, łącząc się z większą coraz. ilo-
ścią kwasorodu i kwasu fosforycznego, rospu-.

/ szcza się zupełniew wodzie, a potćm znowu się

z nićy wyłącza w postaci drobnych ziarn okrą-

(głych, kasztanowo i czerwonawo brunatnych,
z powićrzchnią chropawą, i bez blasku; ziarna
te coraz powiększają się w swćy objętości.,
twardnieją , ciemnieią, i nabywaią niewielkie<

go blaska w odłamie, a nakoniec razem ze-

brane łączą się z sobą, i klejąw iedną massę

gębczastą,dzierkowatą , kruchą, kasztanowego

koloru, bez blasku, niekiedy maiącą słaby tłu-
stawypołysk, która z czasem staie się mocnićy
twardą i cięższą, coraz mnićy w sobie ukazuie
dźiurek, nabywa większey zsiadłości, kolorswóy
zamienia w brunatny wątrobowy,.lub czarniawy,.
i odłam z nierównego częstekroć w muszlewy,

| z mocnym blaskiem smolistym. WWarsta rudy
żelazney tym sposobem coraz się pomnażaiąci
grubieiąc , przezciągłe przybywanie cząstek wy-
rabiaiących się z dwóch pićrwszych podgatunków,
napełnia wreszcie całe mieysce załane wodą, a

potćm warstę powićrzchowną torfu podnosi,wo-

da z podwyższonego tym sposobem gruntu spły-
wa na przyległe niziny, torf stanowiący pićr-

wszą iego warstę osycha , roskłada się, i zamie-
nia w ziemię czarną roslinną , na którey trawa ©
gęsto porosła formuie darnine; słowem to miey-

"sce z bagniska i trzesawisk, w przeciągu czasu, ,
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przeistoczone zostaie w suchą łąkę , maiącą pod
darniem za podstawę grubą warstę rudy Żela-

zney, opartey na glinie lub kredzie, i stąd pod-

gatunek ten ma nazwisko rudy żelazney łączney.

Podług rozbioru Klaprotha składa się ona: z 66

części niedokwasu czarnego żelaza , 1,5 niedo-

' kwasu manganezu , 8 kwasu fosforycznego, i 23

wody. Wyrabia się w wielu krajach ną metal,

i daie na100 częściach do 40 żelaza, które
pospolicie bywa kruche; ta kruchość zależy od
przytomności w iego massie fosforku żelaza na-
zwanego przez Bergmana : Siderit. | >

Wszystkie podgatunki darniowego żelaza
znayduią się w skałach napływowych, w wielu
kraiach osobliwie północnych: w Rossyi, Kur-
landyi, Inflantach, Niemczech, Francyi, Pru-

siech, Czechach , it. d; nayobfitsze są nadbrze-
Ża czarnego morza, i oceanu północnego; ogólnie ©
zaś od Hollandyi aż do gór Uralskich, nićma ża-

_ dnego kraju gdzieby się to żelazo w znacznćy
ilości nieznaydowało.

200. RUDA ŻELAZNA BŁĘKITNA.

Ferrum ochraceum coerułeum.

Blau-eisenerde W. cą
Fer terreux błen B. Fer azurć H.

> Cnuaa xeabsaaa pyąa. «g

"Kolor ma w ziemi lub wodzie BIAŁY sza-
rawy, który na powietrzu bardzo prędko za-

mienia się w BŁĘKITNY szafirowy, niebieski,

-smaltowy, berlińskiey farby , i zielonawy. Znay-
duie się rzadko w massach niewielkich ziemi-
stych, częścićóy w cienkich warstkach proszko=

watych, na powićrzchni i w wydrążeniach żelaza

| — bagnistego, ma odłam ziemisty bez blasku, i prze-



KOŃ,
 zroczystości, iest miernie ciężka, bardzo kru-

" cha i sypka, w dotknięciu chuda, farbuiąca,
i pisząca; na ogniu w kwasach i olejach kolor
swóy w czarniawy zamienia;w kwasie salótro-

wym rospuszcza się spokoynie, a rostwór ten
ma brudno zielony kolor. Znayduie się w ska
łach napływowych , przy żelazie darniowćm,

w bagnach: w Rossyi, Saxonii , Szwabii, Ba-

waryi , Francyi i t. d; Klaproth z iey ana=
izy otrzymał: 47,5 niedokwasu Żelaza , 52

kwasu fosforycznego, i 20 wody.—Wyrabia się

'na metal, razem z rudą Żelazną darniową; a

z czystych ićy kawałków robią farbę błękitną, do

grubych malowideł używaną. Dla podobieństwa
z kołoru i innych własności do prussyanu żela=
za, dawnićy nazywano ią farbą berlińską na=
turalną.

20. RUDA ŻELAZNA SMOŁOWA.
©, 1ufFferrum phosphaticum. |

'Eisenpecherz W. Fer phosphatć B.

"_ Fosforan żelaza i manganezu, ma kolor BRU-
NATNY ciemny, do czarnego się zbliżający. Znay=

| je się w massach,z pówićrzchnią ziemistą, ma-
iących odłam zbity nierówny, i blaszkowy nie-

wyraźny,©iednym biegu blaszek niedoskona-
łych, z blaskiem smołowym, ciężkość gatunkową
2,407; iest wpółtwarda, krucha i nietradna do
rozbicia, w rysie i proszku iaśnieyszego nabywa.

koloru, w ogniu natężonym łatwo się topi na
czarnyŻużel©Znayduie się we Francyi (w Li-
moges). Podługrozbioru Klaprotha składa się :

ze 51 częściniedokwasu Żelaza, 42niedokwasu
manganezu, i 51 kwasu fosforycznego.
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209. GADOŁINiT:

Gadolinites W. Gadolinite B.i H.

TaqaonnHnMa. S.

Nazwisko to nadał mu Eckeberg, od imienia

Gadolin Professora Szwedzkiego, który w nim

_ szoku 1794 odkrył nową ziemię Jttryą. Kolor

ma czarny, w brunatnawy czasem wpadający;
znaydcie się w małych massach,z odłamem mu-

szlowym , i blaskiem szklistym, lub smołowym nie-

wielkim, lecz na powićrzchni prawie zupełnie
bywa bez Blasku. Ciężkość gatunkową ma po-

dług Klaprotha 4,237; iest tak twardy Że ogień

krzesze, kruchy i łatwy do rozbicia; igłę magne-

sową do siebie przyciąga; w, proszku kolor swóy

odmienia na ciemno zielony, massy iego złożone

są zczęści oddzielnych ziarnistych , które prze-

dziela cienkazielonawaplówka; w ogniu pęka

się na drobne cząstki. Podobny iest z. kształtu

do uranu smołowego , lecz bardzo łatwo rozró-

Żnić go można :po zielonym kolorze w proszku,

większey daleko twardości, i po zielonawey pló-

wce okrywaiącey powićrzchnią części oddziel-

nych. Leży w skale pierwiastkowey granitu,

osadzony w massie feldspatu i miki: w Szwecył

(w Jtterby o 5 mile od Sztokolmu). Eckeberg

% rozbioru Gadolinitu otrzymał: 47 części Jttryi,

25 krzemionki, 18 Żelaza, i 4 glinki; a Kla-

proth: 59,7 Jttryi, 21,75 krzemionki, 0,5 glin=

ki, 27,5 niedokwasu żelaza, i 0,5 wody.

205. RUDA ŻELAZNA ZIELONA,

Ferrum ochraceum viride.

'Griineisenerde W. -
'Fer terrenx vert B.

3enenaa menbsuaa pyąa S.

Kolor ma ziIEŁONY czyżowy, szparagowy;
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>. głiwny, iabłkowy, lub żółtawy. Znayduie się

w małych massach, rozsiana, i w cienkich waz-

stach na macicy osadzona. Od kształtu odłamu,

i mocy spoienia cząstek, dzieli się: na ziemi-

stą, którey massa proszkowata, Żółtawo zie-

lona, i bez blasku, iest sucha w dotknięciu, i

farbniąca; i pa stałą, maiącą kolor ciemniey-

"szyzielony ołiwny,lub szparagowy, spoienie mo-

cnieysze,twardość większą, odłam zbity nieró-

wny bez blasku, kruchą i łatwądo rozbicia, —

Oba podgatunki są miernie ciężkie, w ogniu na-

tężonym nabywają nayprzód czerwonego a potóm

ciemnó brunatnego kołoru. "Fen gatunek rudy

| żelazney znaydnie się w żyłach skał pierwiastko-

© wych, z kwarcem, pirytem zelaznym, bizmutem

rodzimym,i arszenikiem: w Saxonii (wBrauns-

„ dorf, Schneeberg, i Johanngeorgenstadt ) .—

Pawnićyapo ią za ochrę bizmutu, lub niklu;

+. Werner znalazł w nićy niedokwas żelaza skom-

/ binowany_ zkwasem fosforycznym, ale dotąd pro=
  

 

 porcyi tych stków „sciśle nieoznaczono.

| g04. RUDA ŻELAZNA SZEŚCIENNA.

0... Ferrum arseniatum,
: (.- WiirfelerzW. >

A rarseniatć Mm”

Meirmwauaoe. »xeab30, s.

   

Kombinacya niedokwasu żelaza z kwasera

arszemkowym, kolor ma żółtawo i brunatno cie-

mno ZIELONY. Zmayduie się krystallizowana

ORW małesześciany nieco ukośne, doskonałe, z po=

* wićrzchnią gładką, i mocno błyszczącą; odłam

| tych kryształków iest mały muszlowy, i blaszko-

| wy niewyraźny, z blaskiem tłustym wielkim ,

 ciężkość gatunkowa 2,993 ,a> „metna,
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prietrórtynójć w znacznym stopniu. Ten gafu=

nek rudy żelazney w ogniu „atężonym wydaie -
zapacharszenikowy, topi się i pieni. Kryształ-
ki iego zrosłe,i na ścianach wydrążeń w kwar=

cu żelezistym osadzone, znaydnią się: w An-
gli w Kornwalii, w parafii Gwennap, w górze
'nazwaney Mauttrell, w żyłachprzecinaiących ska-
dy pierwiastkowe, "złożonych z miedzi szarey,
szklistey, pirytu miedzianego , arszenikowego, i

_ kruszców żelaza, razem z miedźią oliwkową,
którey kryształy z kształtu są bardzo do rudy
sześcienneypodobne.— Chenevix nayprzód piei-

wiastki tego minerału przez rozbior chemiczny
- eznaczył, znalazłszy w nim: 45 części niedokwa=
su żelaza, g niedokwasu miedzi, 51kwasu arsze=

ZAD: 4 krzemionki,i 10 wody.<— Późniey=
szaiego analizaprzezVanquelina okazała: 48
niedokwasn żelaza, 18. kwasu.Pena” A
8 wody krystalliczney.

Rodzay siódmy, Ołów (r):

Dotąd ieszcze niewiadomo dokładnie czyli
r, kas rodzimy znaydnie sie w naturze, ponieważ

ten o którym wspomina Wallerins, i inni na=
turaliści, pokazał sie bydź produktem sztuki, z0=

_Stawionym od dawnych wieków w starych rud-
- piach ołowiu z czasem zawalonych. Niedawno
Gadiednak, mówi Haiiy, na wyspieMadćra, leżącey
<a JDoceanie atlantyckim, Rathke Dański natura»

"_ Msta odkrył znaczną ilość kawałków tego metallu,
a pysoeo sękowałeypostaci, osadzonych wmieke

| lawie, maiących wszystkie wiączpici wjtge
gh ż > Pionego ROB

>
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7g05 OŁów BŁYSZCZĄCY.

Piumbum galena.

Bleiglanz W. Galóne B.

'Plomb sulfuarć H. 28

- : CBuuqoBoń Gaeckb. S.

| Siarczyk ołowiu naturalny, który od chara= *

kterów zewnętrznych dzieli się na dwa podgatunki.

|| a) Ołów błyszczący pospolity.

Ę Kolor ma szaRY Śniadawy , niekiedy na po-

5 wiórzchni okryty bywa tęczowómi farbami. Znay=_

duie się w massach, rozsiany, w cienkich warstach

ma macicy osadzony, Ww postaciach naśladowni-

są= : gronkowych, nćrkowych, siatkowych, ko-
 

kowatych, naciekowych, pogryzionych , lub

z powićrzchnią zwierściadlistą,ikrystallizowany:

| 6d w sześcian doskonały, o ścianach płaskich,

| wklęsłych, lub. wypukłych, czasem ścięty po ro-

| gach, przechodzący w ośmiościan tróykątny ,

albopo krawędziechpościnany , i zamieniaiący

  się św dwunow dwunastościan granatowy, niekiedy po
krawędziachsłabo a po rogach mochościęty,
i krawędzieod ścięcia pochodzące powtórnie -

miówa  pościnane,;bywaią także sześcianyO
ścianach wklęsłych, .i wszystkich krawędziach

sklinowanych; zrew ośmiościan tróykątny do-
skonały, ze ściętćmi rogami, albo też maią-

_cy kąty bryłowe i krawędzie pościnane; Ście
w graniastosłup Ościoboczny, zaostrzony po koń-

cach trzema Ścianami osadzonómi na ścianach |
bocznych naprzemian, albo też zaostrzony. spac "|

| ścianami, z którychdwie leżą na ścianach bocznych

_ przeciwnych, adwiędrugienakrawędziach, cza-

semto zaostrzeniekończy się w liniią, między © ę

> 255% dwiema większćmiścianami zaostrzenia,którele-

| łą na Ściauach bocznych szćrszych; 4tew tablicę |
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65cioboczną doskonałą, albo też maiącą wszystkie

ściany końcowe sklinowane. Kryształy iego rzad-

ko bywaią wielkie, pospolicie małe lubśrzednie,
osobne. i zrosłe, czasem trudne do oznaczenia,

z powićrzchnią gładką i błyszczącą, często chro-

 pawą, nierówną, pokrytą drobnóm kryształkami,

i iakby pogryzioną. Odłam pospolicie ma blasz-

kowy, we trzech biegach blaszek przecinających

się prostopadłe, z blaskiem wielkim metallicznym,

o blaszkach płaskich łub nieco wypukłych, cza-

sem tak małych że odłam w ziarnisty przechodzi ; -

bywa niekiedy i promienisty, o promieniach krót-

kich, rozbiegłych w wiązki; ułomki iego massy

blaszkowey są bardzo wyraźne sześciany lub ró+

wnoległościany prostokątne. Ołów błyszczący pos-

polity ma ciężkość gatunkową podług Haiiy

7.587,iest.miękki,kruchy,i bardzo łatwy do
rozbicia;w ogniu natężonymtopi się, wydaie za-
pachpodkwasu siarczanego, traci siarkę, i zosta-

wnie kulkę czystego metalln. — Znayduie się

w skałach pierwiastkowych, przęc odowych, ż

warstowych, w żyłach i warstach: z kwarcem,

spatem wapiennym i ciężkim, (luspatem, żelazem
- spatycznóm, blendą, pirytami,srebrćm czerwonćm,.

 szklistóm, i rodzimćm, niekiedy przy węglu zie.

mnym, smole kopalney, antracycie, i t.d: w Sa-

xonii, Styryi, Harcu, Słąsku, Czechach, Wę-

grzech, Szwecyi , Norwegii, Francyi , Angli, i

Syberyi. Podług rozbioruWestrumba składa się:

z 85 częściołowiu, i 16,41 siarki. W massie ie-
gobywaią często drobne cząstki srćbra lub złota

rozsiane. a, ROB GA

© /b)O. b. zbity. Gałena pinmbago.

Bleischweif. W. Galtnecompacte.8. ©
"Kolor ma szaRY śŚniadawy, ołowiany. niebie-
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mołybdenu, dła tego dawnićy te wszystkie trzy
"ciała kopalne razem były uważane za ieden ga-

'tunek, pod nazwiskiem: Plumbago. Znaydnie się

w massach bezkształtnych, i nćerkowey postaci ,

rozsiany, i w cienkich warstach z powićrzchnią

zwierściadlistą na macicy osadzony; ma odłam

zbity nierówny drobnoziarnisty„1 w muszlowy

przechodzący , z małym blaskiem półmetalli-

eznym (którysięnatęża za potarciem lub skro=

baniem ), ciężkość gatunkową 7,444, iest miękki,

mnićy kruchy niż poprzedzaiący, i nie tak ła-
twy do rozbicia. Leży razem z. pićrwszym pod-

gatunkiem, ale w mnieyszey ilości, inne wszyst-

kie charaktery i pierwiastki oba maią spólne:

206. OŁów BŁĘKITNY.

Plumbum mineralisatum coeru<

benm. Blaubleierz. W.
Mine de plomb blene. B.

'Plomb phosphatć gris cendrć. EB,

, Cuaaa cBuH5goBaa pyĄa. 5.

Dawnićy oznaczano tćm nazwiskiem kry=

 satały ołowiu białego, maiące powićrzchnią po=

| krytą cienką warstką miedzi błękitney, poźnićy
| zaśnazwanobłękitnym ołotviem fosforan tego

maiący kolorszanybłękitnawy, lub czarniawy,
napowićrzchni ciemnieyszy niż w odłamie. Mi

—nerał ten znayduie się krystallizowany. w gra-
niastosłap 6ścio-boczny długi, w. pośrzodku nie-
co grubszy niż przy końcach, czyli iakby wydę-
ty; kryształy takowe zrosłe w wiązki, mająpor
wiórzchnią chropawą, bez blasku, podłużnie na=
rzyńaną, i nayczęścićy ochrą żelazną pokrytą,

odłam nierówny, i w mały muszlowy przecho=

 

Ę

;

 



dzący, z blaskiem tłustawym niewielkim, <ięż-

| kość gatunkową podług Gellerta 5,461, są nie-

przezroczyste , miękkie, kruche i łatwe do roz

bicia; w rysie łnb potarciu nabywaią blasku

metallicznego , w ogniu natężonym bardzo ła-

two się topią,i płoną słabym płomykiem błęki-

tnawym , z zapachemsiarki. — Rzadki ten ga-

*tunek ołowiu znaydnie się w nięwielkiey ilo-

Ści:. tylko wSaxonii (w. Tschopau, w kopalni

S$. Tróycy ), i we Francyi (w Bretanii w Huel-

goet przy Poulaouen ), z fluspatem , siarczanem

baryty, kwarcem , ołowiem białym, czarnym, i
błyszczącym, w żyłach skał pierwiastkowych.

Dotąd proporcyi pierwiastków iego Z dokładno-
„ścią nieoznaczono.

207. OŁów BRUNATNY.

Plumbummineralisatum brunum.

Braunbleierz.W.

O Z NRIRE de plomb brune. B,

| , Bypaa cBnaqnosBaa pyaa. S.

Fosforan ołowiu, kólor ma BRUNATNY goź-

dźikowy, kasztanowy, czarniawy, i czerwonawy.

/ Znayduie sie rzadko w małych massach, a nay-

/ ceześcićy krystallizowany w graniastosłupy 6ścio-

boczne podłużne, prawie zawsze drobne, cza-

sem w kształcie igieł lub włosów, te kryształki

z powićrzchnią podłużnie narzynaną, i błyszczą-

cą,bywają zrosłe, i zwićrzchu na macicy 0-

salsone; odłam maią nierówny drobno-ziarni-.

sty, i mały mnszłowy, z blaskiem szklistym ,

ciężkość gatunkową 6,27; są wpółprzezroczyste,

lub mocno prześwićcaiące, miękkie, kruche i ła-

| twe do rozbicia; w rysie nabywaią białawego

koloru; w ogniu natężonym bardzo łatwo się

Rz

.



aUGA ak

jyduią się w niewielkiey ilości, w ska-. -
wiastkowych , 2 kryształami ołówia

<«zarnego, zielonego, z ołowięm bły-
   

_ Kiałego ,
|. szczącym, kwarcem, spatem ciężkim, i t. d:

© wŚaxonii ( w Tschopau ), w Czechach ( w Myes),
|we Franeyi(w Bretagie w Huelgożt,w Wę-
(| gezechi (przy Śchemnitzniedaleko Hof ), i w Sy-

z .fw-kopalniach Berezowskich przy Ekate-

iba —PodługrozbioruKłaprotha skła-
wa 78,5 części niedokwasu ołowiu, 19,5

wasi fosforycznego , i 1,65 kwasu sołnego.
ie || BRisi 3 * :

208 OQŁów czaRNY.

aj ummineralisatum nigrum.

*Schwarzbleiera W.
lyMine de płomb noire. B.

-  Plomb carbonatć noir. H.

o  qepnaa cBaaqoBaa pyąa. S.

01. 0Weglan ołowiu, który jest koloru dymowo

© ub czarniawo sżansco; znayduie się krystallizo-
wany.w graniastosłupy 6ścio-boczne, i piramidy
Śro-ścienie podwóyne ; małe te i niewyraźne

| kryształki, mające powićrzchnią narzynaną, z bla-

jem szklistym,zrosłe z sobąw rozmaitych po-

„ składają niewielkie massy, rażem
ny, ikryształkami ołowiu bia-

krągławych, nórkowych,

   

 

  

  

   

   

   

   

 

  
    

 

  
zał, .

 

  
    

  

 

mrzowatych ,łub nieforemnych kształtów, chro-
pawe, i pełne wydrążeń, zwićrzchu bywaią po-
krytecienkićmi warstkami kwarcu grubo-ziarni-

stegoiziemiporcełanowey ochrą żelazną prze-
iętych,które nanich iakby skorupę stanowią,
albo też są z nićmirazem pomieszane. Ołów

> czarny ma odłam nierówny drobno-ziarnisty, i

| mały muszlowy,z bląskiem szklistym, ciężkość

-

  

   



e ś65. —

| gatunkową podług Gelierta 5,77., iest.miękki ;

kruchy, łatwy do rozbicia , i po brzegach. prze-.

świócaiący, w ogniu natężonym przechodzi do

stanu metallicznego. Leży w skałach pierwiast-

kowych, w żyłach kruszcowych : w Saxonii

(w kopalniach Freyberskich, Tschopau, i Jo-

hanngeorgenstadt, w tómostatnićmmieyscuza- ;

wićra w sobie znaczną iłość cząstek srćbra, któ

re z niego wyłączaią), oraz w Anglii(w Cum=e:

berland ), w Szkocyi, i Syberyi (w-kopalniach

BerezowskichiNerczyńskich ),wszędzie wmnie=

wielkiey iłości ; częstokroć w małych massach - -

ziemistych, bez blasku, przy Ę mychgatunkach

ołowiu bywa osadzony. Podług, rozbioru liam- —

padiusa skłąda się: z 72części ołowiu,7 kwa=/
sorodu, 18 kwasu węglowego, i 2 węgla (s).

Ki 209. o Łów B rAŁ ry

 "Plambusmińoralisgtam stbuym
* Weissbleierz W. | sf BIE

Mine de plomb blanche B. "R

''Plomb carbonatć blanchat Pe HH t"

(, Bbaaa csnnyosaa py4a. S$.
Węglan ołowiu maiący kolor Bray żółtawy;

zielonawy, czerwonawyy, lub szarawy; znaydnie się

| rzadko w małych massach naciekowych, nayczę-

Scićy rozsiany,i krystallizowany:16d w igły cien=
kie poiedyncze,w różnych kierunkach'powikłane,

albo też zrosłe wwiązki lubpręty, którewrozma-

jtych położeniach iedne z drugićmi są połączone;
are w graniastosłup 6ścio-boczny doskonały, cza”

sem" zaostrzony po końcach 6ścią płaszczyznami

 

(5) De Bom sadzi że tenminerał uformował się zołowia bialege,

Ś,zex dak podkwasa sieremoegalab oych gów.
-

8 a=



osadzonómi na ścianach bocznych, albo 4ma pia-

szczyznami, z których dwie szćrsze schodzące sic

wliniie na wierzchołkach , łeżą na ścianach bo-

cznych przeciwnych , a dwie drugie mnieysze na

krawedziach; czasem wierzchołki ich zaostrzeń

są moćno ścięte, ścianyzaś boczne albo wszyst-

> kie równe, ałbo też dwie przeciwne szórsze;.

nóżSciew graniastosłup 4ro-ścienny, po końcach

zaostrzony4ma«ścianami osadzonćmi na Ścia-

nach bocznych, maiący czasem krawędzie zaostrzeń

ścięte, niekiedy ukośny, po końcach sklinowany,

Ściany zaś iego klinów leżą na krawędziach tę-

pych;4tew ostrosłup Gścio-boczny podwójny,
czyli dwuna ian tróykątny. Wszystkiete kry-

„. 17  ształy pospolicie są małe, rządkó śrzednićy wiel-

A kości,odosobnionelub zsobą zrosłe, powićrzchnią

||| maią gładką, mocno błyszczącą, albochropawą,po-
>... dłużnie narzynaną, z majeyszym blaskiem iedwa-

|, hnym; massyiego są częstokroćzłożone z części

w różnych kierunkach zsobą skle
białyma odłam niewielkich muszli , zbity nieró-

zy,zojkomie blaszkowy (0 iednym .biegu

wy; 4 młóknów,.

    

 

  

 

           

      

  

 

nto'

czasem ledwo

 

  
|. podług Haty 6,545; iest miękki ,

z własności zewnętrznych w mase
  

   

 

     

 

  

 

hodowych,i warstowych,

—

>: Mama...|.

da 5 je *. sg

jnanych, 1
'skleionych. Ołów

1

z wielkim

padaiącym,

ć.gatunkową
„kruchy, łatwy.

z prętów,dospalu ciężkiego prę- — -

rzy, a na ogniu « nu met: znego prze-

. m razemzgałeną,i innćmi ry

gatunkami ołowiu,orazz pirytami,malachitem ,



blendą , koda spatema ciężkim ii wapiennym,
fluspatem,i t.d, obficićy od innych rud ołówia-
nych, w wielu "mieyscach: w Saxonii,Karyntyi,

* Harcu, Czechach,Wegrzech, Anglii, Francyi, San=.
domićrskićm, w Syberyi, it.d. Podług rozbioru
Klaprotha składa się: z 77części ołówiu, 5 kwa-
sorodu, 16 kwasu węglowego,ii 2 wody. Samie-.
den niewyrabia się na metal,połączony zaśz ołó-
wiem błyszczącympospolicie razem się ";k:
massę metalln pomnaża. A; :

210. ©Łów.ZIELONY

Plumbum mineralisatum. rviride.

Griinbleierz W. Plomb vert 5.
Plomb phosphatć vertH..

3eanenaa *PRua gap. PJAa

 

  

 

ragdowy, czyż a w *

RY:w ŻÓŁTY, brakiatiiawy, i białawy:przecho-

_Znaydnie sięwmassach postaci gronko-    
   ; salliżowkny :żeń gpadiestok "63 :ł0-boc;
skonały, albo ściętypoRkiawędtiódki
łub tylkopokrawędziachk zr aeczęsto po
Móch ika toż Gścio-baczni ami

 

    

  

  spólney podstawie, i miematą "poleiędzy. sobą>
ikedwunastościan M kótey s

graniastośłupy  nayczęścićybywaią wpośrzodku
zgrubiałe , ijakbywydęte.Kryształy.iego pospo-
sżkĆ cienkie, długie,iszydłowate,

- rządko śrzednićy wiełkości,i odosóbnione, nay-

  

. ezęścićy zrosłewmassy,lnbw cienkich warstach
napowićrzchni macicy bezporządkurozrzucone,
niekiedy bardzo drobne,i krótkie,,kryszfałkiwło-

3zosadzone nega namacicy, ścia-



nami końcowómi wyściełaią powićrzchnią wydrą-..
żeńi w kamieniach, która ostrzami. wspomnianych

kryształków będąc naićżona, podobna iest do po-

wićrzchni axamitu, i iakby pokryta mchem dro-

bniatkim zwanym Órium, stąd mineralogowie

| francuscy tę odmianę ołowiu zielonego nazywa- -

|. iąspłomb phospkatć:brioide. Kryształy ołowiu zie-

| onego na powićrzchni są błyszczące, gładkie,

© lub podłużnie narzynane. "Ten minerał ma od-
' łamzbity nierówny, drobno-ziarnisty , czasem

w zadziorowy,i mały muszlowy przechodzący,

| z blaskiem tinstym niewielkim, ciężkość gatun-
(©, kową podług Widenmanna 6,961; iest wpółprze-
zroczysty,alboprześwićcaiący , miękki , kruchy

 iłatwydo rozbicia, w rysie nabywa białawego

koloru; w oghin natężonym bieleie, i łatwo się

"topi, lecz do stanu metallicznego nieprzechodzi.

Leży 'w skałach pierwiastkowych i warstowych ,

| wżyłach kwarcu,spatuwapiennego iciężkiego,zo-

błyszczącym, białym, ochrą Żelazną,i t. d:

 

  
  
  

   

   

  

 

     Gigi

w Czechac Szwabii (w Brisgau),
-Harcu, w Saxonii(przy Freybergu, Tschopau ,

i Tokdtaęsokącanit „| o. Francyi, Szkocyi,

w Ameryce w(Perń), iw Syberyi (w kopal-

  

- niach Berezowskich,gdzie przykryształach znay-
_ duią się i massyiegokomórkowatych lub nacie-

kowychpostaci, bez blasku,iprzezroczystości,
z niedokwasem chromu,kryształami ołowiu czer-

wonegoi błyszczącego , cząstkami złota, i żela-
; ćm,w kwarcn,i innychskałach osa-

   

 

     
 

częściniedokwasuołowiu ,
ego, 1,7 kwasu solnego,

asu Żela Kryształy iego z Jo-
| hanngeorgenstadtwSaxonii,bardzowyraźne,gru-
(be, i krótkie graniastosłupy Gścio-boczne, po

 

0,1 niedokwasu Żele

  

rozbioru Klaprotha ołów zielo- mk,



 

— go —

*końcąch zaostrzonepiramidami (których wiórz='
chołki są ucięte), albo też ostrosłupy6ścio-bo-- -
czne podwóyne, także z.uciętćmi wierzchołkami,
maiące kolorżółty, zielonawy, czyżowy, szparago-
wy, a cząsem i woskowy, złożone są podług

 Laugier:z 77 części niedokwasaołowiu, g kwasu
fosforycznego, 4kwasu arszenikowego,i17wody:

a11. OŁów czzawowiy:*

Plumbum mineralisatum
"rubrum. Rothbleierz W.

saNoazam RŁORAXQUGĘB.. | Li
1  Plomb.karowazĄ: EH.
    

  ACHkluiki"iełowióćkaos"maĆ cia
rzowy, czasem whyacyntowyii Pojsówy dw.

'_ dący. Znaydnie się krystallizowany, 1
| niastosłup. śrościenny ni ny, | RMnay- Ę.

częścićy maiący ścianykońcowe ukośniewzglę-

  

dem bocznych położone, albo końce sklinowane, * *«.
_a płaszczyzny klinów osadzone na.ścianach bo-
cznychprzyległych, niekiedyzaostrzonypo-koń-

'cach 3maśŚścianami, boczneiego krawedzie są czę-
stokroć ścięte; 2be w graniastosłup Gścioboczny, x
maiący.dwie przeciwległe sobie ściany boczne
szćrokie, a cztćófy wązkie, lub przeciwnie. Kry-
ształy iegosą małe, śrzednićy wielkości, często
niewyraźne, pospolicie zrosłe, i trudne doozna-

| €zenia, czasem iglasteiszydłowate, zpowićrzchnią
gładką, lub podłużnie słabo narzynaną, błyszczą-
cą, a niekiedy pokrytą«czarną błonką chropawą
i bez blasku; odłanmaią blaszkowy|niewyraźny, —
zbity nierówny, drobno-ziarnisty, iw małymu- -—
szlowy przechodzący, z|blaskiem.'szklistym, prze-

i2PREZ ią wRRisśi proszku poma-

  
  

  

  



—" Aqt Ro

rtńiczowy kolor. Ołów czerwony znaydnie się
/ także niekiedy w małych „massach ziemistych, po-

marańczowey farby, naciekowey, postaci, nieprze-

„zroczystych, i bez blasku. Minerał tem macież-

| kość gatunkową podług Brissona 6,012, iest

miękki, kruchy i łatwy do rozbicia, w ogniu

czernieie, z kwasami się nieburzy. Znaydnie się

w skałachpierwiastkowych, w Syberyi przy E-
katerynburgu,na pochyłościwschądniey długiego
pasma górUralskich stanowiącego granice mię-
dzyEuropą.i Azyą, wżyle złożoney z kwarcu ,

ołowiu błyszczącego, zielonego, i innych minera-*

łów,przecinaiącey warsty gneyssu, i łupku mi-
/ kowego,orazw kopalniach złota Berezowskich,

z.żelazembranatnóm, ołowiem błyszczącym, zie-
lonym, iczarnym, niedokwasem chromu, i t. d,
osadzonyna skale szczególney odmiany granitu (£).

„Lehman i inni chemicy naturaliści sądzili, że

w, ołowiu czerwonym niedokwas tego metallu
„iest z, realgarem skombinowany.  Vauquelin pićr-

iegootrzymał:36części kwasn
64niedokwasuołowiu., ... /,

wómzw cić
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1. OŁów
_  Plumbum: mineralisatum.

| flavum. Gelbes-bleierz W.
: lomb janne Z.

(0. fPlomb molybdatć H. ©
, gdeamaa cnnunosBaa pyja S..

 Kombinacyaniedokwasu ołowiu z kwasem

  

 

. (:) Główną iego massę stanowi feldspat. drobno-ziemisty poczęści (
: zepsuty, i zmaczniezbliżaręcy się w swych własnościach do ziemi -

; „ porcellanowóy, który pozmoczeniudaieczućgliniany zapach, w tym
icie rozrzuconesą drobne gay kwarcu,miki, i kryształki lub

ziarna żelaza brunatnego; skalata zkształtu podobna iest do p!as=
kowća,ale bynaymniey z kwasamisięnie buży, |;

i
e dA

 



|. mały muszlowy,

zz%

— 4a—
 molybdenowym, iest koloru woskowo żóŁTEG%,
który w cytrynowy, pomarańczowy,ibrudny mio-
dowy przechodzi. Znayduie się rzadko w ma-_
łych massach naciekowey postaci, nayczęścićy
zaś krystallizowany: 1ód w sześcian maiący Ścia-
ny płaskie, albo nieco wypukłe, doskonały, lub
podłużny, czyli równoległościan prostokątny,cza-
sem po rogach ścięty, iprzechodzący w ośmio-
ścian tróykątny, niekiedy po krawędziachalbo
też po rogach i krawędziachrazem pościnany,
przez co staie się niewyraźnym, i trudnym do
oznaczenia; 2re w ostrosłup śrościenny podwóy-
ny, z tępómi lubnciętćmi' rogami, a czasem i
krawędziami bocznómi; ciew tablicę śro-ścien-
ną prostokątną, doskonałą, albo maiącą ściany
końcowe sklinowane,niekiedy krawędzie międży
nićmi tak mocno ścięte, że tablica zamienia się

|  Sśmio-ścienną. Krysziały jego pospoliciesąna Sśmio

 

/ małe, rzadko śczednićy wielkości,zawszezsobą  

 

osłe w massy komórkowate, zpowićrzchni

ya ce akydin ska jiardzo
słabym blaskiem tłostawym, cieżkość ga
podług Widenmanna 5,86g, iest nieprzezroczy-
sty, po brzegach prześwićcaiący,kruchy i łatwy
do rozbicia, twardszy nieco od gatunków poprze--
dzaiących; w ogniu natężonym pęka się i topi.
Zuayduie się w kamieniu wapiennym, przy in- -
nych gatunkach ołówiu w małey ilości, osobli-
wie z ołowiem białym, zielonym,błyszczącym,
rudą iego żółtą, i fluspatem: w Karyntyi (w Bley-
berg), Saxonii (przy Freybergu ), Austryi(w An-
neberg), i w Wegrzech (w Reczbanya).—
Podłag rozbioru Klaprotha składa się:z 64.42
(cześci niedokwasu ołowiu; i 54,25 kwasumo-

  

 

lybdenowego.

ŃBKOWĘ|



aj. SĄSR za

o 243. 81 ARCZAN OŁOWEW.

Plumbum sulfuratum.
Naturlicher. Bleivitrioł W.
YVitrioł de plomb natif B.

-  Plomb sulphatć 4.
Csnneu»v cbpiokncnoń. $S.

' Kolor ma Biały żółtawy, łub szarawy;znay-
duie się krystallizowany w ostrosłup 4Śrościenny

_podwóyny, nieforemny, maiący spólną podstawę
prostokątną, i dwie przyległesobiekrawędzi bo-_
czne tępe, iedney piramidy poiedynczey, przeciwne

, takimże dwóm drugiey, dwie zaś inne ostre, prze-
ciwne ostrym; czasem wićrzchołki iego sązakoń=
czone w liniią rosciągaiącą się między krawędzia-
mi tępćmi, albo ucięte, niekiedy kąty bryłowe
przy spólney podstawie sklinowane, i ściany kli-
nówna krawędziach bocznych osadzone; w tym
ostatnim ostrza klinów i krawędzie boczne by-

_ waią ścięte; kryształy z takićmi odmianami są
dosyć trudne dooznaczenia,i podobne do gra-
niastosłupów śrościennych po wszystkich krawę-
dziach ściętych; powićrzchnią maią gładką i mo-
enobłyszczącą, odłam zbity równy, w mały mu-
szlowy przechodzący, z blaskiemszklistym, cięż-
kość gatunkową podług Klaprotha 6,3; są wpół-
przezroczyste, wpółtwarde,i łatwe do rozbicia;.
na węglach rospalonych, lub w płomieniu swićcy
łatwo przechodzą do stanu metallicznego. Leżą
w skałach odosobnione, i wrosłe w macicy kwar-
cu przeiętego ochrą żelazną, przy pirycie mie-
dzianym. Ten gatunek ołowiu nayprzód odkrył
W.thering, na wyspie Anglesey należącey do An-
glii, i w Szkocyi; późniey Proust znalazł go
w Hiszpanii w kopalniach Andaluzyi. Podług
rozbioru Klaprotha składa . on:z 70,5 części

> nn
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niedokwastii ołowiu, 25,75kwasu siarczanego, 2,2

wody. „e ż i i :

214 RUDA OEOWIANA.

Plumbum ochraceum ar-
gilliforme. Bleyerde W. |

* "* "Plomb terreux Z.

Plomb carbonatć terreux H.

CsnsqoBaa U3BECMB. S.

"Pod tómnazwiskiem umieszczonesąniedo-

(kwasy ołowiu naturalne, czyste, skombinowane

z kwasem węglowym, lub połączone z ziemnćmi

cząstkami. Dawnićy Werner od kołoru dzielił

ie na trzy podgatunki: na szary, żółty czyli

massykot naturalny (massicot ), i czerwonyczyli

minium;późniey od mocy spoienia cząstek umie-

'ścił ie w następniących dwóch podgatunkach: |

; ączasta. Zerreibliche

Bleierde W. Kolory mićwa: żózry siarczy-

sty, i ochrowy, ZIEŁONY czyżowy, SZARY żółta=

wy, dymowy, popielaty, i CZERWONY brunatna*

wy. Znayduie się w małych massach ziemistych,

albo mączastych, i w cienkich warstach na po»

wićrzchni i w wydrążeniach macicy, osobliwie

przy rudzie ołowiu stwardniałey osadzona; iest

miękka, w dotknięciu sucha, nieprzezroczysta, i

beż blasku, ma ciężkość gatunkową 4,479, burzy

się cokolwiek z kwasami. Leży z innćmi gatun-

kami ołowiu: w Saxonii (przy Freybergu, i Tscho-

pau),w xiestwie Juliackićm, w Sandomićrskićm,

Sląskn, we Francyi (w Lotaryngii),wSzkocyi,

iSyberyi ( w Nerczyńsku, w kopalniach Berezow=

skich przy Ekaterynburgu ). W tóm ostatnićm

mieyscu niedokwas ołowiu zdaie się bydźz nie-

dokwasem „chromu skombinowany; ciało to u

francuskich naturalistów zwane plombchrome ma

a) R«.'0 m
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kolor żółto zielony czyżowy; znayduie się w ma-
łych massach,i krystallizowane w drobne igiełki,
przy kryształach ołowiu czerwonego; na ogniu
koloru nietraci, utarte daie proszek pomarań-

czowo lub szafranowo żółty, w kwasie salótro--

wym rospuszcza się, a solucya iego podobnym
farbnię się kolorem. . bój oh,

(| b) R.o. stwardniała. Feste Blei-
erde. W.— Kolory mićwa: szany żółtawy,
popielaty, czarniawy; czeRwoNY prawie krwi-

"sty, i brunatnawy. Znayduie się cząstkami wro-.

sła w macicy, w kawałkach nórkowych, „i. nie-,
wielkich massach bezkształtnych, które maią ód-
łam zbity nierówny drobno i grubo-ziarnisty,,
często. w muszlowy przechodzący, z blaskiem
niewielkim tłustawym , niekiedy prawie ziemi-
sty, bez blasku, ciężkość gatunkową 5,251. Ten.

podgatunek rudy ołowianey iest miękki, niebar-
dzo kruchy, i nieprzezroczysty, z kwasami bu-

rzy się, cokołwiek , równie iak' poprzedzaiący.
Leży przy innych gatunkach ołowiu, w skałach

warstowych piaskowca, z”gliną, kwarcem, i t. d:

w Saxonii (w Johanngeorgenstadt), w Harcu
(w Andreasberg , iZellerfeld ), w Bawaryi, xię-

stwie Juliackićm,  Francyi. ( w Lotaryngii ),

w Węgrzech (w Bannacie), wSląsku,Czechach
(w Myes),w Sandomićrskićm, i Syberyi (w nie-
których mieyscach, osobliwie w Dauryi , gdzie
ióy odmiana z własności zewnętrznych iest do
jispisu podobna, dla czego ią rudą ołowiu jas-
pisową nazywaią); w samym śrzodku nórko-

4vey massy tego minerału bywa niekiedy ołów
błyszczący osadzony. Zadnego podgatunku rudy
ołowianey dotądzdokładńością nie analizowano:

Pożytki z tego metallu w kunsztach i me
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dycynie są dosyć liczne i zńakomite, ale i szko-

dy możnaby nim zrządzić niemałe; wszystkie

albowiem iego niedokwasy, nietylko w massie

łecz nawetiw stanie pary, są trucizną dla

zwićrząt. Jednak chciwi zysku odważyli się u-

Żyć. litargyrium do poprawienia smaku w wi-

mach cićrpkich i kwaśnych, gdyż kwas winny

z tą istotą formuie płyn cukrowo słedki, lecz

bardzo szkódliwy, który iest w winie tóm zdra- -

dliwszą trucizną, Że zaprawuiąc ie przyiemnym .

smakiem, z trudnością wysledzić się daie.. Four-

_ eroy po wielu bezskutecznych usiłowaniach, po-

strzegł nakoniec, że do wina tym sposobem za-

 rażonego, wlawsży destyllowaney, wody nasyco=

ney gazem wodorodnym siarczystym » natych-

miast formuie się czarny Osad, którego obfitość

jest. proporcyonalna ilości niedokwasu ołowiu

rospuszczónegow winie
Rodzay ósmy, Cyna (3).

315. PIRVR- | ©V WOW

Stannum mineralisatum pyrita=<

ceum (w). Zinnkies. W.
Pyrite d”etain. B.

Etain sulfurć. AH.

Onosauoń KOANEĄAHP. S.

Kolor ma szany stalowy, zawsze mnićy

więcóy pomieszany z żóŁryM mosiężnym, bron=

zowym, i zielonawym. Znayduie się rozsiany

cząstkami w pirycie miedzianym, i w małych

massach z odłamem zbitym nierównym grubo

lubdrobno-ziarnistym, czasem w. niedoskon:

 

(w) Aurummusiyumnatiyum.



sp

muszlowy, i niewyraźny blaszkowy przechodzącym
i blaskiem metallicznym niewielkim ; ma cięż- ©
kość gatunkową 4,35; iest wpółtwardy, kruchy

i łatwy do rozbicia, w ogniu nateżonym to-

pi się wydaiąc zapach siarczysty. Znayduie się

(w skałach pierwiastkowych, rzadko i w małey

ilości, wsamćy tylko Anglii ( w Kornwallii
w Wheał-Rock, w żyłe pirytu miedzianego ).
Podług' rozbioru Klaprotha składa się: ze 34
części cyny, 25 siarki, 56 miedzi,i 2 Żelaza.

216. KRUSZEC POSPOLITY CYNOWY.

Stannum ochraceum androgyneum.
Zinnstein. W. Mine d'etain com-

". mune.B. Etain oxidć. H.

OnoBaH0O0ń kaMeHb. O.

Kombinacya cyny z. kwasorodem, małą ilo-
ścią Żelaza,i części ziemnych, kolor ma BRUNA-
rnNy goździkowy, kasztanowy, czerwonawy, żół-
tawy, i czarniawy; ŻÓŁTY winny ;-€ZERWONY
cegłasty, krwisty (z), i szany dymowy. Znayduie

się w massach, cząstkami rozrzucony w macicy,

w kawałkach zokrąglonych, w ziarnach kątowa-
tych, i krystallizowany: 16d wgraniastosłup ś4ro-
ścienny prostokątny, krótki, i gruby, po koń-
cach zaostrzony 4r0-ściennćmi piramidami, któ-
rych ściany osadzone są na iego ścianach bo-

©  cznych, czasem po krawędziach bocznych lub
końcowych ścięty. albo sklinowany , niekiedy
maiący krawedzie zaostrzeń lub kąty bryłowe

ścięte; 2re w graniastosłup także 4ro-ścienny

długi, i niegruby, po końcach ośmią ścianami -

(9 Tex sz se nie bydź aataralaym, ale przypadkowie nabytym
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aaostrzony , z których każde dwie połączone
z sobą przez tępą krawędź, leżą na iedney ścia-
nie boczney, wierzchołki iego zaostrzeń powtór-
nie są zaostrzone piramidami czworościennćmi

maiącómi swe Ściany oparie na krawędziach
zaostrzeń pićrwszych, i niekiedy krawędzie bo-
czne ścięte ; tenże graniastosłup czasem bywa
zaostrzony po końcach 4ma ścianami osadzonć-
mi na krawędziach bocznych, a krawędzie leżą-
ce między ścianami bocznómi i zaostrzeń ma

pościnane; Jcie w ostrosłup 4ro-Śścienny po-
dwóyny, rzadko doskonały, pospolicie maiący

krawędzie przy spólney podstawie ścięte, i cza-

sem krawędzie ze ścięcia powstające pościna-
ne (y); kryształy iego bardzo często składają
bliźnięta podwóyne, w których dwa oŚmiościa-
ny tróykątne są ukośnie zrosłe, tak że niektóre

ich krawędzie i kąty bryłowe formuią wkłęsło-

ści do rynienek podobne (i tebryłki foremne
kruszcu cynowego niemieccy naturaliści zowią:

Visirgraupen); 4te w graniastosłup S$mio-ścienny

maiący krawędzie końcowe pościnane. Kryszta-

ły iego pospolicie są małe, i śrzednićy wielko-

ści, zwvosłe, i osadzone w macicy (z) ), albo też
wolnei odosobnione, nayczęścićy krótkie, gru-

be, wielokrotnie ścięte, i okrągławego kształiu ;

' powićrzchnią maią gładką, mocno błyszczącą ;

„czasem na Ścianach zaostrzeń słabo narzynaną ,

a odosobnione częstokroć otartą, i prawie bez
blasku, odłam mały muszlowy, niekiedy w blasz-

 kowy przechodzący,z blaskiem dyamentowym;

massy w odłamie są zbite nierówne, dzobno-
>

 

krótki, .
GQ) Jest to graniastostip wyżey opisany (Nio xmo),ale baidze

" (9 Wiedy bywsią tradne do oznaczenia. Ed żas „k6

%

a
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"ziarniste, z blaskiem szklistym niewielkim, nie-
kiedy złożone z części oddzielnych ziarnistych-

lub skorupiastych. Kruszec cyny ma ciężkość

gatunkową podług Klaprotha 6,97, iest mocno
twardy, i ogień krzesze, kruchy i dosyć łatwy

do rozbicia, zimny w dotknięciu, w kryształach

wpółprzezsoczysty, albo też, równie iak i w mas-

sie, po brzegach prześwićcaiący. Leży w war-

stach i żyłach, w naystarszych skałach pierwiast-

kowych granitu, gneyssu, łnpku mikowego i

glinianego, porfirów, z kwarcem, miką, litomar=

"gą, talkiem, steatytem , topazami , fluspatem,

chlorytem, apatytem, wolframem, molybdenem,

rszenikiem, żelazem czerwonóćm, i t. d.; oraz
'w górach napływowych w piasku, pomiędzy u-

łomkami skał, kryształy i massy iego otarte i

zaokrąlone, z kawałkami” okragławómi innych

twardych kruszców i kamieni są zmięszane.

Znaydnie się: w Czechąch ( w Schlackenwald,
Zinnwald, i Graupen ), w Saxonii (wEhrenfrie-

dersdorf, Seiten, Geier, Eibenstock, Johanngeor-

genstadt, i Altenberg ), w Anglii (w Kornwa-
j li )(*), w Hiszpanii, w Indyach wschodnich,

Ameryce południowey (wBanca i Malaca), it.d.

Podług rozbioru Klaprotha składa się: z 77,5

części cyny, 21,5 kwasorodu , 0,25 niedokwasu

Żelaza, 0,75 krzemionki.— Ten tylko ieden
gatunek kruszeu cyny wyrabia się na czysty me-

tal. .Górnicy niemieccy kruszec cynowy w mas-

 

(8) W tym kraia wHuel- Cock i Penzance żyły kruszcu cynowego
i w nich kopalnie z galeryami rosciągnią się nawet pod morzem ;
w piórwszćm mieyscu „dno morzatak blizko żnayduie się ned
skiepieniem kopalni, że wniży słychać nawet szum wody mor=

skićy, i łoskot kamyków toczonych po skałach pędem teyże wody;
w ostatnióm zaś zrobiony iest na morzu otwór którym wstepuią

do galeryi wykutey pod dnem iego w żyle cyny (Bronghiart).



 

| sie zowią: Zinnstein, cząstkami w skale rozsia-

ny: Zinnzwitter, krystallizowany: Zinngraupen:

a w ziarnach okrągławych rozrzucony w pia ku:

Zinnsand albo Seifenzinn. : s
ź :

227. CYNA KORNWALSKA.

Stannum ochraceum cornubiense.

Kornisches ZinnerzW.
Mine detain grenue 8.

Etain oxidć concrótionnć H.
H olz-zinn. Widenmann.

Kopusaavckaa oaoBaHaa pyaAAa. Ś-

Kolor ma BRGNATNY:kasztanowy iasny lub

ciemny, drzewiasty , żółtawy , szarawy, i ŻÓŁTY

izabellowy, cząsem w iednym kawałku warsty

ićy nieco krzywe, i iakby współśrzodkowe,mić-

_ waią rozmaite natężenia brunatney farby. Znay=

-duie się w kawałkach okrągłych,nakształt ku--

' dek, wielkości orzecha łaskowego, bardzo rzadko

całych, nayczęścićy w ułomkachkątowatych i kli-

miastych, zapewne z rozbitych takichże okrą-

głych bryłek pochodzących,które maią odłam

włóknisty rozbiegły w wiązki, lub od iednego

punktu do obwodu, o włóknach delikatnych;

2 blaskiein słabym iedwabnym, albo też zupełnie

bez blasku, niekiedy złożone są z części oddzieł-

nych; ciężkość gatunkową maią podług Karste-

'na 5,898. Ten gatunek cyny iest nieprzezroczy-

"sty, dosyć miękki, kruchy i łatwy do rozbiciaz

wogniu natężonym nietopi się nawet z dodat-

kiem boraxu. Znayduie się w skałach napływo=.

wych, w piasku między gruzami i ułomkami

_ twardych kamieni, pod wysokićmi górami pier=

wiastkowómi, przy ziarnach kruszcu pospolite-

go cyny,i innych metallów: w Anglii (w Korn"
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walii w Parafii S. Denisa, iS. Roca),iw Ame-

ryce. Podług rozbioru Klaprotha składa się:

z 70,6 części cyny , 20,4 kwasorodu, 9 niedo-

kwasu Żelaza i manganezu. ,

Rodzay dziewiąty. Bizmut.

sin 238.  BIZMAF RODZIMY.

0, Wismuthnm nativum.

— 1%Gediegen Wismuth W.

'Bismuth natif B. i H.

Cawopoąnoń Bucwymr. S-

/_ Kolory mićwa: Biały srćbrny, w żółtawy

4 miedzianoczerwonywpadaiący,- niekiedy pod-

gardla gołębiego, i ogona pawiego. Zmayduie

się rzadko w massach, a nayczęścićy rozsiany,

w cienkich warstewkach zwićrzchu na macicy

osadzony, Czasem w postaciach naśladowniczych

| pićrzastych lub siatkowitych wrosły w skałach ,

4krystallizowany w małe sześcianki maiące Ścia-

' ny nieco:wklęsłe,lub tablice 4ro-ścienne nie-

wyraźne; powićrzchnia tych kryształków iest

„dosyć mocno błyszcząca, postaci zaś pićrzaste i

  
  
  

 

     

| siatkowe bywaią pokryte zwićrzchu błonką czar-

©  .niawą, bezblasku. Bizmut rodzimy ma odłąm

| -blaszkowy , niekiedy w promienisty przechodzą-
  

  '-cey,z blaskiem metalicznym dosyć mocnym,

„ciężkość gatunkową podług Brissona 8,998, iest

miękki, mało kruchy, do ciągłego się zbliżaią-
cy,i dosyć trudny do rozbicia; na ogniu bar- ©

„dzo łatwo się topi, nawet w płomieniaswićcy,
g'ly bedzie wdrobnych cząstkach ogrzewany (a2),

a w mocnonatężonymporostopieniu zupełnie

 

    

 

 

| (as) Stopiwszy ten metal w tygla i niecodawka, gdy się

>E Ooo m.
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się ulotnia; w kwasie salótrowym rospnszcza się
z burzeniem, rostwor ten rozlany wodą obficie
osadza niedokwas bizmutu w postaci białego prosz-
ku.  Znayduie się w. górach pierwiastkowych,
w żyłach , nayczęścićy z niklem, kobaltem bia-
łym i szarym, czasem z blendą czarną , srebrem
rodzimćm, i arszenikiem, rzadkoz galeną,wma-
cicy kwarcu , iaspisu, spatu wapiennego i cięż-
kiego: w Saxonii ( przy Freybergu, Marienberg,
Anneberg. i Johanngeorgenstadt ), w Szwabii,
"xięstwie Wirtemberskićm, Czechach ( w Joachim-
sthal), w Ziemi siedmiogrodzkiey, Francyi ( w Bre-
tanii), Szwecyi, it.d. | s

219g. BIZ MUT BŁYSZCZĄCY.

Wismuthum mineralisatum galenare:
- Wismuth-glanz W.
Bismuth sulfurć B. i H.
BncuymosBoń Óa€eck». S.

Siarczyk bizmutu , ma kolor pośrzedni po-
między ołowiano szARYM, i cynowo BIAŁYM, na
powićrzchni czasemżółtawy,izielonawy. Znayduie

_ się rzadko w małych massach, nayczęścićy w posta-
ci drobnych igiełek wrosłych w macicy, które ma-
ią odłam blaszkowy lub promienisty,z blaskiem
metallicznym, ciężkość gatunkową podług Brisso-
na 6,452. Bizmut błyszczący iest miękki i łatwy
do rozbicia, w ogniu natężonym łatwo się topi,

 

rzebiie na powiórzchni skorupa skrzepłeyiego massy, i wyłeie
Płynna ze órzodka, wtedy na dnie i bokach naczynia widzieć

(się daią piękne kryształy sześcienne ześcianami wklęsłómi, lecz
wierzchnia każdćy z tych wklęsłości maiących leykowe kształty
ak iestiakby w piątra, albo schody przy a naydłuższe,

w głębi coraz krótsze, i niknącó na dnie, czyli iakby w postaci
linii spiralney kwadratowey. - żę,
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wydaie zapach siarczysty, i w powietrze ulatnie
w postaci pary ; dosyć rzadko bywa znaydowa-
ny razem z bizmutem rodzimym: w Saxonii
(w Johanngeorgenstadt, Schwarzenberg , Alten-
berg, Schneeberg), w Czechach (w Joachim-
sthal ), w Szwecyi, it.d. Sage z rozbioru tego
pirytu otrzymał: 60 części bizmutu, 40 siarki,
i bardzo małą ilość Żelaza. :

. 220. OCHRA BIZMOTU.

 Wismuthum ochraceum.
Wismuth-okker W.
Ocre de bismuth Z.

>+**1i-wBismńith oxidć H.
"BncumymoBaa oxpa. 0.

Kolor ma żóŁry słomiany, i szaRy żółta-

wy, w białawy, i zielonawy przechodzący, cza--

- sem prawie popielaty. Znayduie się rzadko w mas-

"sach niewielkich, pospolicie cząstkami wrosła

- wmacicy,i w cienkich warstachna ićy powićrz-

' chni osadzona, ma odłam zbity nierówny, z blas--
kiem niewielkim, albo ziemisty bez blasku, cięż-

| kość gatunkową 4,561; iest miękka, czasem pra-

|wie mączasta, krucha, łatwado rozbicia , i chu-

daw dotknięciu; wogniu natężonym nawęglu

- bardzo łatwo przechodzi do stanu metallicznego,
z kwasami cokolwiek się burzy. Leży z innćmi

( gatunkami bizmutu w małey ilości:w Saxonii

_ (w Johanngeorgenstadt), w Czechach (w Joa-

chimsthal), i w Szwabii. Podług rozbioru Lam-

padiusaskłada się:z 86,3 części niedokwasu biz-

mutu,5,2niedokwasużelaza , 4 kwasu węglo-
wego„i5,4 wady. Niektórzy rudę żelazną zie-
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Rodzay dziesiąty, Zynk.

sa1 BLEND a. (02).

Zincum mineralisatum blenda;

vy Pseudogalena. Blende W.

_Blende B. Zinc sulfurć H.

JllnnkosBaa O6MaHKa,

A uia.BaeęBĄAR Wo

Siarczyk zynkn, który dzieli się: od ko-

łora na trzy podgatunki. :

* | a.) Blenda żółta. Rzadszaoddwóch

następnych podgatunków, ma kolor ZÓŁTY siar-

«czysty ciemny, woskowy, Czasem w czerwony”

/ hyacyntowy ibrunatnawy, oraz w zielony 0-

liwkowy, iszparagowy przechodzący. Znayduie

się w massach niewielkich, rozsiana w macicy,

i krystallizowana: 16d w graniastosłap 4ro-ścien-
| ny ukośny, pokońcach zaostrzony $4ma ściana-

| mi osadzonómi na krawędziach bocznych; szre

w graniastosłup 6ścio-boczny po końcach sklino=_

wany, i maiący płaszczyzny klinów osadzone na
ścianach bocznych przeciwnych; Ście w ostrosłup.

tróyścienoy pojedynczy , cały, lnb z uciętómi
rogami; śte w ostrosłup 4ro-Ścienny podwóyny,

- powszystkich rogachi krawędziach pościnany, *

| i maiący okrągławą pośtać:”Kryształy iey nay- ©
| częściey są niewyraźne, trudne do oznaczenia,

pospolicie mierney wielkości , odosopbnione , lub.

(||| zsobą zrosłe, z powićrzchnią gładką, i mocno

- lub słabo błyszczącą. Blenda żółta ma odłam

 

(bs) Wyraz Blende w niemieckim ięzyku znaczy: oszukanie, dła

* tego żeminerałiest podobnydo galeny,i niezawióra, w sębie ani
z: ołowiu, anisrebra; od tey samćy okolicznościnazwada go także:

ś a gseadog:1 7 alena. e mę. > $ $ ż $ > . „



  

blaszkowy , 0 sześciu 'biegach blaszek , z których.

trzy przecinaiące się nierazem, ale po dwa z so-

bą, w sześciu liniiach równoległych, są prze-

cięte od innych trzech przecinaiących się ra-
zem w iednym punkcie; prźeto ułomki ićy nie-

foremne zbliżaią się czasem do kształtu dwuna-

- stościańów romboidalnych; blask w odłamie ma

© bardzo wielki dyamentowy lub metalliczny; mas-

sy ićy po brzegach mocno prześwićcaią, kry-

ształy zaś są prawie zawsze doskonale albo wpół-

przezroczyste. Minerał ten iest wpółtwardy, kru-

chy i łatwy do rozbicia, ma ciężkość gatunko-.

wą podług Karsteńa 4,1035; w ogniu się nietopi

nawet z dodatkiem boraxu, potarty lub skroba-

ny ukazuje w ciemnościach światełko fosfory—

czne , i: daie czuć słaby zapach wodoroda siąr-

czystego. Leży w skałach pierwiastkowych ,

w żyłach i warstach kruszcowych, z galeną,

© miedzią szarą, pirytami, kwarcem, spatem wa-

' piennym, niekiedy ze srćbrem rodzimóm, szkli-

stóm,i szarćm: w Saxonii, Harcu , Czechach,

- Węgrzech'(wFelsobanii), wZiemi siedmiogrodz-
kiey (wKapnig), i Norwegii. Podług rozbio-.

ru Bergmanna blenda żółta z Scharfenberg w Sa-
xonii składa się:;z 64 części zynku , 54 siarki,
'i a,5 niedokwasu żelaza. —Niekiedy kolorem
brunatnawymdo następuiącego podgatunku by=

wepodda 5590001 4 R
b) Blenda brunatna. KolormasRu-

NATNy kasztanowy, czerwonawy , i czarniawy ,

czasem w hyacyntowy wpadający. Znaydnie się

wmassach,cząstkami rozrzncona wmacicy,i kry-

stallizowana w bryłki takichże kształtów iak w po-
( przedzaiącym podgatunku; ieykryształy mierne

co do wiełkości,niewyraźne, zrosłe, i trudne do

Ę oznaczenia,powićrzchnią miówaią słąbo łubmo-
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cno błyszczącą.— Odłam blendy brunatney tak-
Że iest blaszkowy,o sześciu biegach blaszek, z bla-

skiem mocnym lub słabym, niekiedy promienisty,

włóknisty, i zbity nierówny, prawie bez blasku;

ićy kryształy są wpółprzezroczyste,a massy blasz-

kowe po brzegach tylko prześwićcaią. Ten

kruszec ma ciężkość gatunkową podług Gellerta
"4,048, inne „wszystkie charaktery zewnętrzne ,

chemiczne, i fizyczne, z podgatunkiem poprze-

dzaiącym spólne. Leży w skałach pierwiastko-
wych i warstkowych, z gałeną, pirytami, miedźią

szarą, niekiedy z żelazem spatycznóm, i kruszcami

sróbra, nayczęścićy w spacie wapiennym , i cięż-

kim, fluspacie,i t. d:w Saxonii, Harcu (w Ra-

_ melsberg niedaleko Goslar ), w Czechach, w Wę-

grzech (w Schemnitz i Kremnitz), w  Zie-

mi siedmiogrodzkiey (w Kapnig), we Francyi,
Anglii (w Derbyshire )$ i-w Szwecyi. Podług

rozbioru Bergmana blenda brunatna z Sahlberg

' w Szwecyi składa się: ze 44 części zynku, 17

siarki, 5 żelaza, 24 krzemionki, 5 glinki, i 5

wody.. Będąc wystawiona przez długi czas na

"działanie powietrza i wilgoci zamienia się w siar-

czan zynku. 5 "mak

c) Blenda czarna. Kolor ma naypo-

spolitszy czARNY smołowy, czasem w brunatna-

wy wpadaiący, na powićrzchni i w rospadlinach

miówa niekiedy farby tęczowe. Znayduie się

rozsiana, w massach, i kryształach postaci tóyże

" samey co i dwa pićrwsze podgatunki, zodłamem

także blaszkowym, o sześciu biegach blaszek podo-

bnież się przecinaiących, i blaskiemwielkim dya=

mentowo tłustym, lecz blaszki iey w odłamie
/ czasem bywaią cokolwiek wypukłe. Blenda czar-
„na ma ciężkość gatunkową 5,967, iest wpółtwar-

da, i prawie miękka,krucha,nieprzezroczysta,Po
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brzegach prześwićcaiąca (osobliwie brunatnawa ) ;
w ogniu natężonym pęka, nabywa żółtego kolorn,
pali się błękitnym płomieniem, z białym dymem,
i zapachem podkwasu Ssiarczanego; przez tarcie
lubskrobanie wydaie zapach wodorodu siarczyste-
go, ale w ciemnościach nieokrywa się iak pićr-
wsze podgatunki swiatłem fosforycznóm. Leży
w skałach pierwiastkowych, i warstowych, w ży-
łachiwarstach, z galeną, pirytami, sróbrem, cy-

"ną, żelazem magnetycznóćmi spatowóm, blendą
brunatną, i t. d, w wielu mieyscach: w Saxonii,
Bawaryi, Harcun, Czechach, Wegrzech, Francyi,
Anglii, Szwecyi, Norwegii, i t. d. Podług roz-
bioru Lampadinsa składa się: z 55 cześci niedokwa=
su zyuku, 26 siarki, 12 Żelaza, 5 arszeniku, i 4
wody.— Bardzo często bywaią cząstki galeny
w massie blendy rozrzucone,i przeciwnie cząstki
blendy obficie w galenie rozsiane; te przy wyta-
pianiu kruszcu ołowiu wyrabiaią się na czysty
metalzynkowy; sama zaś blenda osobno ani się
zeskał dobywa, ani przerabia, gdyż nigdzie dotąd
w wielkich massach niebyła odkryta. nP

" 2232. GALMAN.

Zincum mineralisatum calamina.
">—Gelmei W. Zinc oxidćH.

|Kolorma Brałyśnićżny, mlćczny, szarawy,
żółtawy, ćzerwonawy; szaRY dymowy, i popie-
laty; żóŁrYwoskowy, słomiany, rdzawy, i bru-
natnawy; rzadko blady gryszpanowo zrELoNY, i
błękitnawy, czasem bywaią w nim kolory złożo-
"ne z kilku poiedynczych. Znayduie się w mas-

sach postaci gronkowych, . nórkowych , nacieko-
kowych, pogryzionych,i t. d, rozsiany, w cien-

| kich warstach na powićrzchni macicy osadzony, i
, krystallizowany: 16d w sześcian o ścianach pła-*
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skich lub nieco wypukłych, maiący czasem kąty
bryłowe pościnane; 2re w graniastosłup 6ściobo-

/ .czny,w którym dwie przeciwne ściany bocznesą
od innych szćrsze, po końcach sklinowany, i ma-

idący płaszczyzny klinów na krawędziach bocznych
"osadzone; Scie w tablicę śrościenną prostókątną

podłużną, doskonałą , albo też maiącą ściany
"mnieysze końcowe sklinowane, a niekiedy ostrza
tych klinów ścięte. Małe te kryształki niewyra-

źne, i z sobą zrosłe, nayczęścićy składaią massy

naśladowniczych kształtów : kulistych, gronko-
wych, guzowatych, i t. d, albo też pokrywaią

powićrzchnią bryłek naciekowych, ściany ich po-

-spolicie są gładkie, i dosyć mocno błyszczące.
Galman krystallizowany ma odłam błaszkowy, lub.
promienisty,aw massach zbity nierówny, czasem

'dorównegoizadziorowego przechodzący,z bła-
"skiemszklistym lub perłoweymacicy, niektóre

odmiany zodłamem zieimistym zupełnie bywaią

blasku pozbawione; niekiedy massy iego składają

"się z części oddziełnych skornpiastych, cienkich,
ifalistopokrzywionych.Jest kruchy, łatwy do
rozbicia, wpółtwardy,czasem tak miękki, że się
w palcach na proszek roscićra, w kryształachi

niektórych massach wpółprzezroczysty , częścićy
po brzegach prześwićcaiący, albo zupełnie prze-

zroczystości pozbawiony; ma ciężkość gatunkową

"Podług Smithsoua. 4,526, po ogrzaniu okazuie
- mnaki elektryczności, w ogniu natężonym nietopi

.

się nawet z dodatkiem boraxu, w kwasach kry-
-ształy-iego i massy zbite rospuszczaią się spokoy-
nie,i formuią galaretę.(cz), ziemiste zaśze zna-

 

3 CJ Dlateyprzyczyny,orz dla podobieństwa w charzkterach ze-

 wnęttznych, kryształy Galmanu znalezione w Szwabii ć wBris-

gau) długo za zeolit byly miane; poźniey dla większey daleko



-_ eznem.burzeniem (d2),ponieważ pićrwsze są nie-

a>

dokwasem zynku, drugie zaś węglanem tego me-
talln.— Galman znayduie się w skałach warsto-
wych szczególnieyszych, góramigalmanuzwanych,
złożonych z warst kamienia wapiennego, rudy -
żelazney gliniastey, i gliny stwardniałey, między
którómi leżą kryształy i massy tego minerału,

| galeny, spatu wapiennego, czasem ołowiu bisłe-
go, i czarnego; nadto massy iego zafarbowane o-
chrą Żelazną bruńatną mićwaią w sobie ziarną
piasku dosyć gęsto rozrzucone.— Kraje ob-
fituiące w ten minerał są: Karyntya, Szwa-
biia, Styrya, Westfalia, Bawarya, Tyrol, Fran-

"cya, Anglia, Sląsk, góry Krakowskie i Sando-
'fmićrskie , w-.Syberyi góry Altayskie i okolice
Nerczyńska. Podług analizy Klaprotha składa
się: z 66 części niedokwasu zynku, i 53 krze-
mionki. Pelletier z rozbioru iego kryształów
z Brisgaw otrzymał: 52 części krzemionki, 56
niedokwasuzynku, i 12 wody. Galman z Anglii
pa /Smithsona zawićra w sobie: 64,8 części

i „zynku i 55,2 kwasu”węgłowego .
ar z tegoż kraju: 75,9 niedokwasu z nku, 26,2
krzemionki. Z aibeł w ,Karyntyi składa się
podług tegoż: z 71,4 niedokwasn żynku, 13,5

asu W lowego, z15, 1„wody. Galman używa
rabianie mosi: „który iestaliażem

   

 

ei tato pyzypoczytano ie za odmianę spata ciężkiego, aż
M podokładney sualizie pca prawdziwie tę

istot

(32)Wiela e awłasnośćprzypisywali węglanowiwapna,którego
cząstki z massągalmanu miały bydź „mechanicznie zmięszane, cze-
go iednak analiza Bergmana niepotwierdziła; owszem Vauquelin
odkrył późnieyw. galmanie kwaswęglowy zniedokwasem zynky
skombinowany, ; :

Ppp
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"Rodzay jedónasty, Antymon. -

s23. ANTYMON RODZIMY.

Antimonium v. Stibiumnativum.
Gediegen Spiesglas W.
Ąntimoine natif. B.iH.

CamopoąHaaxa Cowpma,

"Kolor ma w świćżym odłamie BIAŁY cyno-
wy albo srćbrny, lecz długo na działanie powie-

, trza wystawiony zwićrzchu powlekasię szarą lub
żółtawą błonką. Znaydnie się cząstkami rozsia-

ny, i w bryłkach okrągławych, lub nćrkowatych

niewielkich, które maią odłam blaszkowy ( o
trzech biegach blaszek małych, płaskich, lub nieco
wypukłych ), albo też zbity ziarnisty, z blaskiem
wielkim metallicznym , ciężkość gatunkową po-

dług Klaprotha 6,72. Antymon rodzimy iest
' wpółtwardy, prawie miękki, kruchy, i dosyć ła-
twy do rozbicia,w ogniu bardzo prędko się topi,
daiąc czuć słaby zapach czosnkowy, który długo

przypisywano przytomności "w nim arszeniku,
Vauquelin zaś okazał, iż antymon doskonale o-
czyszczony także go wydaie lecz w słabszym sto=
pniu; iednak antymon rodzimy nigdy prawie nie
iest czysty, ale pospolicie z małą ilością innych

|  metallów bywa połączony. Leży w skałach pier-
" wiastkowych, rzadko i w małey ilości, w żyłach:
w Szwecyi (w Sahlberg); we Francyi (w departa-
"mencie Jstre, dawnieyszym Delfinacie, w Alle-

_ mont przy Grenoble, ten często zawićra w sobie
na 100 częściach aż do 15 arszeniku, massa iego
składa się z krzywych blaszek skorupiastych (e2),
a powićrzchnią mićwa pokrytą warstewką ochry

_ antymonu); oraz w Harcu (w Andreasberg); z osta-
 

' (e2) Stąd zowią go: antimoine testacće.



taiegó nsójkca podług rozbiorii 'Klaprotha za-
wićra w_sobie: 93 3ęaantymonu , a srebra , 1
A sa:

22 W PY szanRY.

sa m mińeralisatum
| griseum. Grauspies-głaserz W.

Antimoine gris B..
'Antimoinesulfurć.HH. Biot gi

CHRER:copmanaa Pyka? 8. ia
Siarczyk antymonu, który dzieli się na dwa

podgatunki.
a) A.s. pospolity. Od własności zewnętrz-

nych podzielony iestna trzy następne odmiany.
i A.promienist y. — Kolor ma

SZARY ołowiany, stalowy, i białawy,na powićrz-
chni zewnętrzney lub w dawnym odłamie często
bywa pokryty farbami tęczowómi. Znayduie się
w massach,rozsiany cząstkami,i krystallizowany:
16dw graniastosłup ś4rościenny ukośny, o tępych
krawędziach, po końcach zaostrzony 4ma ścianami

'6sadzonćmi na ścianach bocznych; 2re w grania-
i s%ałep 6ścioboczny rzadko doskonały, pospolicie
 maiący wszystkie krawędzie stępione, tak iż się
walcowatym bydź wydaie,po końcach zaostrzo-
ny  Gścią łaszczyznamiodjwów; na iego Ścia-

nych; te kryształy są długie,rozmaitey
grubości, czasem szydłowate, iglaste, i prawie
włosiste,zawsze z sobą zrosłe, i w rozmaitych
kierankach.spłątane, nayczęścićy w wiązki z ie-
dney;strony rozbiegłe , które z drugiey kończą

się massą zaostrzoną , promienistego odłamu.
'Powićrzchnia kryształów iest podłużnie głębo-
ko narzynana, i mocno. błyszcząca, niekiedy po-

  

 

> włeczona błonką czarniawą,bez blasku. Mine-
Fał ten mia odłam promienisty,z blaskiemwiał:

Pppz_
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/ kim metallicznym, w kryształach równoległy,a
|| w massach rozbiegły w wiązki, gwiazdy, albo
' > powikłano, opromieniach szćrokich cząsem prze-

chodzącychw blaszki, lub wązkichi z kształtu
-do włókien podobnych, poprzeczny zaś nierówny
/grubo-ziarnisty, z: daleko mnieyszym blaskiem,

ciężkość gatunkowąpodług Kirwana 4,451. An-

tymon promienisty iest miękki, nadzwyczaynie
kruchy, słabo piszącykolorem ołówka; w płomie-

' niaswićcytopi się z łatwością, mocnićy w ogniu

prażony ulatuie w postaci białych dymów z za-

pachem siarki, niezostawnuiąc po sobie Żadney
- reszty. Leży w skałach pierwiastkowych, w ży-

* łach, z kwarcem, kryształami spatu ciężkiego, flu--
spatem,w kamieniu wapiennym, czasem z piry-
tem żelaznym, ochrą antymonu, niekiedy przero-

sły blaszkami złota; w Europie w wielu krajach, —
iako to: w Saxonii (w Braunsdorf, Voigtsberg , -

Rochlitz),w Harcn (w Stollberg), w Szwabii,
_ Salzburskićm , w Wegrzech (w Schemnitz,Kre-
mnitz, Felsobanya, Magurka ), w Toskanii (w Pe-
reta), we Francyi ( w Poitou,Auvergne , Alle

mont), w Hiszpanii, Anglii, Szwecyi ( w Sahl-
berg ), i t. d, (/2). Podług rozbioru Bergmana —-
składa się: z 74 części antymonu, i 26 siarki—  .

Kruszec ten naypospolitszy w rodzaiu antymo-
nu, znany w handlu pod, nazwiskiem antimo-
nium crudum, wyrabia się naczystymetal.

|. /m2 A. s. p. błaszkowo-ziarnisty.
' Ma kolor szaRY stalowy, ołowiany,i śniadawy.
- Znmayduie się wmassachmaiących odłam ziarni-
sty (który czasem w zbity nierówny, blaszkowy,

lub promienisty przechodzi ), blask dosyć wielki

*

Ga) zFelsobanii w Węgrzech iAuvergnewe Francji,nsypiękniey:

sze wychodzą iegokryształy. © R MSBTRTE. F:



 

metalliczny, ciężkosć gatunkową podług Kirwa-

na 4,3559, wszystkie inne własności zewnętrzne,

chemiczne, i pierwiastki, z poprzedzaiącym spól-

ne. Leży w skałach pierwiastkowych , zawsze

, prawie w kwarcu, razem z antymonem promie-

nistym , pićrzastym „i czerwonym: w Saxonii

(w Braunsdorf), w .xięstwie Bareuth (w Gold-

 kronach), w Harcu (w Stohlberg), w Ziemi

 siedmiogrodzkiey (w Nagyag ), i annych kraiach,

decz w mnieyszćy ilości niż antymon promienisty,

(-1, 89 Ą. s. p. zbity.— Jest: koloru stalo-

WO SZAREGO, który w błękitnawy wpada. Znay-

duie się w massach niewielkich maiących odłam

zbity nierówny, bardzo drobno-ziarnisty , cza-

sem w łupkowy przechodzący ( z blaskiem sła-

bym półmetallicznym), ciężkość gatunkową po-

dług Kirwana 4,185; iest miękki, kruchy, i

bardzo łatwy do rozbicia, cokolwiek pisze i

farbuie, w rysie nabywa większego blasku me-

tallicznego, inne wszystkie własności ma z po-

_ przedzaiącómi odmianami spólne. Znayduie się

z nićmi razem, lecz w mnieyszey ilości: wSa-

xonii ( w Braunsdorf ), w xięstwie Bareuth ©

( wGoldkronach), w Harcu (w Stoliberg ), w Wę-

grzech(w Magiirka i Malaska), we Francyi,

-(w Auvergne), nayczęścićy z kwarcemi żela-
zem  spatycznóm. Składa się z tych samych
pierwiastków co i antymon promienisty.
>, b)A.s. pierzasty. A. m.g. plumo-

sum. Federerz. W. An: en plumes.. B.

Kolorma szaRy stalowy, śniadawy, ołowiany,

wdymowy, i czarniawy przechodzący, Cza-

sem bywaią na powićrzchni iego farby tęczo-
| wę. Znayduie się w drobnych kryształkach ma- ©

iących kształty krótkich włosków delikatnych,.

| rozmaicie splątanych, które stanowią powićrz-
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chowne warstewki na innych minerałach, ałbo
są przerosłe i rozsiane w macicy, czasem tak
ścisle połączone, że składaią massę prawie ie-
dnostaynie zbitą. Antymon pićrzasty ma od-
łam włóknisty powikłany, a w każdym włosku
zbity równy, blask niewielki półmetafliczny, iest
bardzo miękki, kruchy, i lekki,z kształtu do
wełny i delikatney szerści podobny, narospa-
lonym węglu topi się bardzo prędko, i zupeł-
nie w powietrze ulatuie. Leży w skałach pier-
wiastkowych,w żyłach, z kwarcem, spatem wa-
piennym, i brunatnym, galeną , pirytem żela-

 znym, blendą czarną , srebrem białćm, pirytem
arszenikowym sróbrzystym, i t. d: w Saxonii
(przy Freybergu,iBraunsdorf ), w Harcu (w Stoll-
berg ), w Węgrzech (w Schemnitz, i Felsoba=
uii). Podług Bergmana iest to siarczyk ołowiu

, skombinowany z arszenikiem i żelazem , często
 maiący w sobie drobne cząstki rodzimego srć-
bra mechanicznie zmieszane, i stąd dawnićy na-

' zywano go kruszcem srćbra pićrzastym(silber
federerz);massa antymonu. pićrzastego czasem
w srćbro białe przechodzi.

235. ANTYMON CZARNY:

„.Antimonium mineralisatum ni=-
grum. Schwarz-spiesglaserz. W.
Hdepnaa ciopmaunaa pyąa., S.

Ma kolor czaRNY żelazny, smolisty, i bru- -
natnawy. Znayduie się krystallizowany : a6d
w długie i cienkie igły lub włoski, iak anty-
mon pićrzasty; 2re w graniastosłupy 4ro-ścienne
spłaszczone, po dwa z sobą zrosłe; ciew ostro-
słupy 3-ścienne poiedyncze, po krawędziach mo-
«no ścięte; 4te w tablice 4ro-ścienne a uciętć-



" mi rogami; drobne te i niewyraźne kryształki
 nayczęścićy z sobą zrosłe , maią powićrzchnią
gładką i błyszczącą, odłana mały muszlowy,
z blaskiem szklistym , cokolwiek mnieyszym niż.
na powićrzchni, są kruche, dosyć miekkie,i
ciężkie, po brzegach nieco prześwićcaią. Leżą
w skałach pierwiastkowych, w żyłach, wrosłe .
"w macicy chłorytu, kwarcu,i innych kamie-

ni, bardzo rzadko, i w małćy ilości:w Anglii
(w Kornwalii,w kopalniach miedzi), w Wę--
grzech (w Felsobanii), i w Ziemi siedmiogrodz=
kiey (w Kapnig ); dotąd niebyły ieszcze dokła-
dnie analizowane.

226. ANTYMON CZERWONY.

'Antimoninm mineralisatum ru-
brum. Roth-spiesgłaserz.W.
Antimoine rouge. B.
Antimoine hydrosulfurć. H.

KpacHaa copuanaa pyąa. S.
|. a)A.c. pospolity.— Kolor ma czeRz
woNY wiśniowy, mnićy więcćy ciemny, błęki-
tnawy, i brunatnawy. Znayduie się krystallizo-
wany w małe igiełki, i drobne włoski, ułożo-
new gwiazdy i wiązki nakształt pęzelków, al-
bo rozmaicie powikłane; odłam w massie ma
rozbiegły, i poplątany włóknisty, lub promie-
nisty, a w każdym włosku blaszkowy i nierów-
ny, ciężkość gatunkową podług Klaprotha 4,09,
po brzegach znacznie prześwićca , iest bardzo
miękki, kruchy i łatwy do rozbicia; w ogniu
dosyć łatwo się topi, wydaiąc słaby zapach siar-
czysty, a potćm niknie; w kwasie salćtrowym
formuie białawy rostwór. Leży w skałach pier-
wiastkowych, z innćmi gatunkami antymonu,
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osobliwie z antymonem rodzimym, szarym, i
- białym: w Saxonii (w Braunsdorf . w Węgrzech
(wMalaska, Magurka, Kremnitz, i Felsobanii )»
w Ziemisiedmiogrodzkiey (w jKapnig ), we

- Francyi (w Allemont), i we Włoszech (w To-
skanii). Podług rozbioru Klaprotha składa sie:
z 67 części antymonu, 10,8 kwasorodu, i 19,7
siarki.— Sage twierdzi. że antymon czerwony.
składa się z tych samych pierwiastków- co i
Kermes , stąd zowie go Kermesem mineral-
nym.

(b) A. c« wRAE. płatków. Zun-
dererz. W. Mine semblable 4 de PFa-
'madou. 8. Antimoine hydrosulfurć
 amorphe.H.— Kolor także ma czERwoNy
wiśniowy ciemny, czasem w ceglasty, i żółtawy
wpadaiący. Znayduie się w postaci błonek, plć-
wek, albo cienkich „płatków, wrosłych w macićty,
z kwarcu, galeny, i antymonu szarego yy >
niekiedy *mićwa przy sobie antymon biały,
cokolwiek srćbra w drobnych cząstkach; dla
czego dawnićy mieszczony był między kruszcami
sróbrnómi; iest -miękki prawie mączasty ,„, mier-.
nie ciężki, blaskui przezroczystości zupełnie po=-
zbawiony, z kształtu do zbutwiałey łub spalo-
ney szmaty podobny. Na węglu rospalonym kur-
czy się i topi niemal tak prędko iak pićrze, a
potóćm zupełniewpowietrze ułatuie;wkwasie
salótrowym rospuszcza się szybko, i z burze-
niem, a rostwor iego iest białawy i.mętny..
Leży” w skałach pierwiastkowych, razem z po-
przedzaiącym: w Harcu ( wKlausthal ), i im
nych kraiach. Podług P. Link składa się: ze 33
części niedokwasu antymonu, 40niedokwasu że-
laza, 16 szyła i 4siąrki.

*



227. WE BIAŁY.

Antimonium mineralisatum alb um.
W eisspiesglaserz. W.

-  , Antimoine blanc. B. Antimoine
: A oxide. H Antimoine mu-

riatique. Lam:
 Bbaaa copmanaa pyąĄa. S.

a)A.b blaszkowy.— Jest perłowo
| BIAŁEGO kołoru, który w Śnićżny, żółtawy, sza-

rawy, i popielaty przechodzi. Znayduie się-kry--
stalizowany w tablice 4ro-ścienne prostokątne,
podłażne,ii graniastosłupy 4ro-ścienne; te krysz-
tałki iego małe lub śrzednićy wielkości, nayczę-

" ścićy zrosłe w wiązki, maią powićrzchnią bły-
szczącą, podłużnie narzynaną, odłam blaszkowy
w iednym kierunku, z blaskiem szklistym, są

- wpółprzezroczyste, łab mocno po brzegach prze-

. świócaiące, bardzo miękkie, kruche, łatwe do
stłuczenia, i<iężkie, z ksżtałtu do kryształów

t omienistego podobne; w płomieniu
świócy topią się , na węglu rospalonym pękaią,
i po stopieniu wydawszy białe dymy nikną. —
'Ten podgatunek białego antymonu znayduie się
w” skałach pierwiastkowych, w żyłach, na oło-
wiu Błyszódychin,:ii antymonie szarym: w Cze-
chąchw Przibram.— Podług Klaprothajest
prawie czystym niedokwasem antymonu.

A. b. promienisty. Kolor i blask ma
taki iakw podgatunku poprzedzaiącym. Znay-
duie się wpostaci kryształków promienistych , g*

= 2 ułożonych w gwi: czasem nakrzyżzrosłych |
«. fuh powikłanych, , odł mem promienistym,i

|. nierównym;inne własności ma. z pićrwszym spól-
"EE ne. Jieży w skałach pierwiastkowych,w maci-

cy kwarcu, i ąantymonu szarego, razem z anty-
Qgq -
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-monem czerwonym:w Saxonii (w Braunsdorf),

w Węgrzech (w Malaska ); i we Francyi (w Del-

finacie w Allemont ); z ostatniego kraju podług

rozbioru Wanuquelina zawićra : 86 cześci niedo-

kwasu antymonu , 8 krzemionki, i 5 żelaza.—

Niektóre odmiany białego antymonn maią w so-

bię małą ilość kwasu solnęgo. :
: = zt R

228. OCcHRA ANTYMONU.

Antimonium ochraceum. |
Spiesglas-okker W.

(, Wocre d'antimoine B.

Antimoine oxidć terreuse H..

qCopNauaa oxpa. 5. e

Kołor ma żózry słomiany, szarawy , cy=

- trynowy,i w pomarańczowy przechodzący. Zmay-

duie się w małych massach, rozsiana, czasem

w postaci drobnych igieł zrosłych , lub w cien-

kich warstewkach naantymonie szarym osadzo-

ma. Jest w odłamie ziemista , bez blasku, nie-

przezroczysta, krucha, miękka, proszkowata, i
ciężka; na węglu rospalonym bieleie, wydaie

białawe dymy, ale się nietopi, w mocnieyszym

ogniu zupełnie ulatuie. Leży razem z antymo-

nem szarym: w Saxonii (w Braunsdorf), w Wę-

grzech, i w Syberyi ( w Nerczyńsku ). Zdaie się

- bydź czystym niedokwasem tego metallu , dotąd

'ieszcze niebyła dokładnie analizowaną. Bicz

| Samtylko siarczyk antymonu, czyli kruszeę .

 iego szary, wyrabia się naczysty metal, który

| z ołowiem stanowi aliaż na litery drukarskie

(  mżywany. Niedokwasy iego w medycynie wcho-

dzą do wielu lekarstw,ido składu farby żółtey,

|. którąmalnią porcellanę. +
+

+
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Rodzay dwunasty, Ziemian.

| 229. ZIEMIAN RODZIMY.

 Tellurium nativum. (g2)

Gediegen Silran W.
Go , Silvan natif B. ł

Tellure natif auriftre et ferrifere H.

 peaaypikcawopoaHOń. S.
Kolor ma BIAŁY cynowy, w sróbrny prze-

_ chodzący, czasem na powićrzchni żółtawy. Znay-

duie się rzadkow massach , nayczęścićy rozsia-

ny w kwarcu, z odłamem gruboziarnistym, a

w każdóm-ziarnie blaszkowym (0 wielu kierun-

kach), i blaskiem wielkim metalicznym. Jest

miękki, kruchy, bardzołatwy do rozbicia, lecz

cokolwiek płaszczy się: po uderzeniu , ma cięż-

kość gatunkową 6,115. W ogniu pęka,i topi się

z łatwością, a w mocnićy natężonym płonie błe-

kitnym płomykiem , po brzegach zielonawym ,

i ulatuiew postaci dymów białawych, z zapa-

chemrzepy. Leży w skałach przechodowych,

szarey wakki imarmuru , z kwarcem pomięsza- ©

nych: w Ziemi siedmiogrodzkiey (w Fatzebay

w kopalniach Maria Loretto, Maria Hiilfe, i Si-

gismonde, w małćy ilości). Podług rozbioru Kla- :
prothaskłada się: z g2,5 części ziemianu, 7,2

żelaza , i o,2 złota. Dawnićy mieszczono ziemian .

w rodzaiu złota , Miiller pierwszy poczytał go

za nowy metal, który poźniey Kirwan nazwi-=-

skiem syłyanit od Transylwanii oyczyzny iego

GŹREŚYEO ut 1 70. £ ŻWESĄ

2

2 U dawniej s cażdsfiłoćć | a iwdlnize djo sia. |

CE arodosam byłnazywany, DEO :

Qgq2
w
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250.ZIEMIAN NAPISOWY.

Tellurium graphicum. Schrifterz.7.
"Silvane graphique B. Ę
Tellure natif aurifere,

et argentifećreH.
Tenaypiń nUCMEHHOŃ. S.

AE Kolory ma; BIAŁY cynowy,w żółtawy lub

cokolwiek śniadawy wpadaiący, a niekiedy na po-
wićrzchni złożone. Zinaydnie się krystallizowany
wz graniastosłupy 4ro-ścienne i Gścio-boczne nie-
wyraźne, spłaszczone, i na iednym końcu tak

-zaostrzone, iż maią kształty szydłowate, iglaste,
lub tróykątnych blaszek; kryształy takowe zrosłe
z sobą wrozmaitychpołożeniach , składaią po-

 staci niby do liter podobne ,skąd i nazwiska
mu dano : ?or...silvane...ou tellure graphique,
schrifterz, schreibgold, charaktergold, i t. d. —

"Ten gatunek ziemianu ma odłampodłużny:bla-
szkowy , mocno błyszczący, a poprzeczny nie-
równy drobnoziarnisty, z blaskiem słabym pół--
metallicznym , ciężkość gatunkową 5,723, wła”

sności chemiczne też same co i w pićrwszym;

iest kruchy i łatwy do rozbicia, miękki, i sła-

bo piszący. Leży w skałach pierwiastkowych
_ porfiru syenitowego, i kamienia wapiennego ziar-

nistego, w żyłach zawićraiących piryty Żelazne,
miedź szarą, blendę ,it.d, na ścianach pokry-

tych cienką warstą kwarcu: w Ziemi siedimio-

_grodzkiey w 'Telkobanii i Offenbanii, gdzie wy-
dobywa się, i na złoto wyrabia. Podług roz+
bioru Klaprotha składa się: z 60 części ziemia-

nu, 30 złota, i 10 srćbra (h2). kaw Y

 

h Gz) Niegdyś oznaczanogonazwiskiem złotabizmatowego, ponieważ |

«rd sądził że wiegomassiezłotoiest wkombinacyi zbize

mutesi. rę kę Ć : ś h
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; aa; dow ważik= BIAŁY. "

polu diu m natiynmflav nm.
 Weissilvanerz W. Silyvan blancB.

T.n. plombifere et aurifere H.
WYaypik opyąbaoń xmeamoń. 9.

Ma kolor BIAŁY srćbrny, w mosiężno żółty
i szarawy wpadaiący. Zmayduie się w drobnych

' cząstkach postaci igieł,i blaszek wrosłychw kwarc
- lub manganezczerwony. Odłamiego iest blaszkowy

i nierówny, z blaskiem niewielkim metallicznym;
ciężkość gatunkowa 10,678, wszystkie inne wła-
sności są z poprzedzaiącómi gatunkami spólne.
Leży razem z nićmi w Ziemi siedmiogrodzkiey
(w Nagyag), gdzie wyrabia się na złoto. Podług

laprotha zawićra w sobie: 44,75 części ziemia-
nu, 26,75.złota, 19,5 ołowiu, 8,5 srebra,g,5 siarki.

2352. ZIEMIAN BLASZKOWY.

-T. n.lamellosum. NagyagerzW.
"Silvan lamelleuxB.

tip. mn. plombifere et aurifere. H.”
 Teaaypiń ancmoBamoń S.

Kolor,ma pośrzedni między ołowiano
szarym, i Żelażno czarnym.  Znayduie się.

"w blaszkach,imałych massach wrosłych w ma-
<icy, a niekiedy (lubo rzadko), i krystalli-
zowany w. tablice 4ro-ścienne, Gścio-boczne ,
lab Sśmio-ścienne , cokolwiek podłużne , i zro-
słe w massy komórkowych postaci; ma od-
łam blas::kowy o iednym biegu blaszek płaskich,
lub nieco wygiętych, z blaskiem wielkim meta|l-
licznym, ciężkość gatunkową . 8,919. Jest mięk-
ki, słabo piszący, giętki,niesprężysty, dosyć kru-/
chy, i ztych własności do molybdenu podobny,
różni sie iednak od niego ez daleko blas— :



ę *
) i

' kiem na powiórzchni blaszek, i wielką łatwością

topienia, się na ogniu, z zapachem właściwym

rzepy. Leży .w żyłach skał pierwiastkowych,

w Ziemi siedmiogrodzkiey-(w Nagyag), z mie-

dzią szarą, pirytem Żelaznym w złoto boga-

tym,ikwarcem , nayczęścićy osadzony w ma-.

<cicy manganezu czerwonegą. Podług rozbioru

| Klaprothaskłada się: z 32,2 części ziemianu,
| 54 ołowiu, 9 złota, 0,5 srćbra, 1,5miedzi, i,

© 5 siarki. Wyrabia się na złoto razem z innóćmi"

gatunkami tego kruszcu. |. A ;

$ | "Rodzay trzynasty, Mangan 3.

e "Ten "metal bardzo chciwie i prędko łączy

się z kwasorodem, i dotąd w stanie rodzimym.

miebył odkryty wsaturze. ||
e

4.3;7. MażczęzzSfant. |

(© ,Magnesium ochraceum cha lybenum.

>. 7. -Graubraunsteinerz W.

Manganćese gris B.

2: , . Manganżóse oxidćH. ; '

ma >. €bpohMapranen». S.
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Jest niedokwas manganezu czarny, Zmałą

' ilością wody i innych pierwiastków skombinowany.

aj M. s promienisty. M. ox: me-

_ talloide. H.— Kolor ma SZARY stałowy,

mnićy więcćy ciemny, zbliżający się do Żela-

/ znego. Zmayduie się w massach, rozsiany,i kry-

stallizowany w graniastosłup Źro-ścienny co ol-

wiek nkośny, po.końcach. zaostrzony piramida=

mi 4ro-ściennćmi maiącómi swe ściany, osad0-

© ne na iegościanach bocznych, albo sklinowany,

|. zpłaszczyznamiklinów opartćmi na krawędziach tęż

 pych, które czasem bywaią ścięte; kryształydła--
€k
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gie i cienkie, często na iednym końcu zaostrzo-
ne w. kształcie igieł, sąz sobą zrosłe ostrzami

w massy kliniaste; powićrzchnią maią podłużnie

głęboko narzynaną, i błyszczącą, odłam (równie

iak.i massy) rozbiegły promienisty, o promie- "

niach wązkich lub szćrokich, z blaskiem metał-

| licznym. Manganez promienisty iest dosyć mięk- .

| ki, kruchy i łatwy do rozbicia, ma ciężkość
gatunkową podług Haiiy 4,756; w rysie blask
swóy traci, cokolwiek piszei farbnie sadzowo

czarnym kolorem. Leży wy skałach pierwiastko--
wych, razem z innćmi podgatankami manganezu
szarego, żelazem Drunatnćm , i t. d, w żyłach

spatu ciężkiego: w wielu mieyscach w Saxonii,
'Bawaryi, Czechach, Węgrzech, Piemoncie, Fran-

'eyi, Anglii, i t. d. Podług rozbioru Klaprotka

składa się: z go części niedokwasu manganezu ,

2,25 kwasorodu, i 7 wody.— Wszystkie podga-

 tunki manganezu szarego w hutach szklannych

* 'bywaią mięszane z materyą szkła rostopioną,

dlaiey oczyszczeniaiwybielenia,i stąd ie zo-
wią mydłem szkielnóm aibo hutowóm (savon de

© .ęerriers.VWogniu się nietopią bez dodatkn, ale
_ z boraxe AR innóm ciałem ułatwiaiącóm ich

' - stopienie, daią szkłociemno fioletowego i bru-
natnego kołoru, które używa się na polćwę do

_ porcellany. Ze wszystkich iego podgatunków
- . wydobywać można gaz kwasorodnyprzezogrzć-

> wanie.— W LŁuzacyi wyższey w górze Hei- ©
_ deberg,niedaleko Regensdorf, znaleziono man-
ganez promienisty koloru czarnego , cokolwiek
niby w ciemno czerwony wpadaiącego , z bla-

skiemwielkim smolistym prawie metalicznym,
|. w którymnaydrobnieysze cząstki manganezu sza-

|)... rego i kobaltu są ściśle zmięszane, i połączone

|| s sobą wmassęiednestayną.
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e b) M. s. blaszkowo-ziarnisty.—

Ma kolor zupełnie taki iak w pićrwsżym podga-
„tunku. Znayduie się w massach, rozsiany, i kry-

stallizowany: w tablice 4ro-ścienne prostokątne,

małe sześcianki, graniastosłupy, lub inne bryłki
foremne nieoznaczonych kształtów, zrosłe z sobą ©

| w massy, albo zwićrzcha na manganezie szarym

_ zbitym i promienistym osadzone. "Ten podgatu-
nek ma odłam ziarnisty, a w każdćm ziarnie
i kryształach blaszkowy, z blaskiem metalli-
cznym; iest ciężki , miękki, kruchy, łatwy do
rozbicia, cokolwiek farbniący, w rysie blasku po-
zbawiony. Własności chemiczne mateż same co

i pićrwszy podgatunek. Leży w niewielkiey ilo-

ści razem z innćmi: w SaxQuii, Piemoncie, Sy-

beryi, i t. d. ; io RE
| c) M.s zbity.—Ma kolor CZARNY SZa-

„rawy, i czasem błękitnawy. Znayduie się cząst-
/ kami rozsiany, 'w massach bezkształtnych, kawał-

' kach nieforemnych kątowatych, i postaci naśla-

downiczych nórkowych, gronkowych, guzowa-

tych, dendrytycznych, i t. d, maiących odłam

"zbity nierówny, lub płasko muszlowy, bez bla-
sku , i ciężkość gatunkową podług Karstena:

4,407, przejętych cząstkami manganezu ziemiste-

go. Ten podgatunek iest wpółtwardy, lub mięk- -

ki, kruchy, łatwy do rozbicia, farbuiący, piszą-

_ey,i zupełnie blasku pozbawiony. Leży w ska-

łach pierwiastkowych dosyć rzadko: w Saxonii
(w Johanngeorgenstadt, i innych kopalniach że-
laznych tego kraiu), we Francyi ( w massach

zbitych , do bazaltu podobnych, zwanych pierre
- de Perigueuz, od miasta przy któróm się znay-
/duie), w Syberyi, i t. d. Składa się z tych sa-

mych pierwiastków co i dwa pićrwsze podga-
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tunki, ale zawićra w sobie znaczną ilość niedo-
kwasu czarnego żelaza. -

d) M. :s. ziemisty.— Kolor ma czas-
RY brunatnawy,iatramentowy czyli nieco błę-
kitnawy. JZmayduie się w massach słabego. spo-
ienia, i postaci mączastey do sadzy podobney,

: rozsiany cząstkami w massie manganezu zbite-
go, żelaza czarnego, niektórych kamieni, albo

( też warstami rozmaitey grubości na ich po-
wićrzchni i w rospadlinach osadzony; iest mier-
nie ciężki, w massach bardzo kruchy, z odła-
mem ziemistym, bez blasku, chudy w dotknię-
'£iu,i mocno czerniący, pospolicie zmięszany
z niedokwasem czarnym żelaza. Leży w kopal-
niach żelaza brunatnego i spatycznego, z man-
ganezem zbitym, w Karyntyi w Huttenberg ;
często bywa połączony z cząstkami żelaza łśnią-
«cego brunatnego, i ochry żelazney brunatney,

- ten dawnićy >pen manganezem pienistym

"ask Maucausż CZARNY.

Magnesium nigrum.
Schwarz-braunsteinerz. W.

E Manganżse noir. 8.
kia depnoń mapranenb. 5.

- Kolor ma czaRnY cokolwiek brunatnawy;
o się w massach, rozsiany, i krystallizo-

wanywostrosłupy śrościenńe podwóyne, zrosłe
z sobą w rzędy, maiące powićrzchnią gładką i

___ błyszczącą.Rzadki ten gatunek manganezn, w od-
' —łamie niedoskonalebłaszkowy, promienisty, włó-

knisty, i nierówny, zblaskiem smołowym, iest
ciężki, dosyć twardy, ih łatwydo rozbi-
<cia,i z wielu własnościdowolframu podobny.

Rur -
-

  



Znayduie się w Turyngii ( w Ehrenstock ),

w Piemoncie, i podobno we Francyi (w depar-

tamencie Var przy Bastide ). Podług rozbioru

Klaprotha składa się: z 68 części niedokwasu
manganeżu, 6 niedokwasu żelaza, $ krzemionki,

a baryty, i 1 węgla.

|255. MANGANEZ CZERWONY.

„Magnesium ochr: rubrum
: 'Roth-braunsteinerz. W. >

_Manganżse rouge. B. Manganżese.
oxidć blanc et rose silicifere.H.

Kpacnoń mapraneqk. S.:

Kolory mićwa: czERwoNY blado różowy, i

BIAŁY Czerwonawy, które w powietrzu atmo=

sfery z czasem na śnićżny przechodzą, często-

|, kroć dają sięw nim' postrzegać żółteibru-
natne plamy. Znayduie się w massach bez-
kształnych, i naśladowniczych postaci: gronko-

wych, nórkowatych, naciekowych, pogryzionych;

i krystallizowany: a6d w sześciany bardzo uko-
śne, i zrosłe w massy kuliste; 2rew ostrosłupy

małe i niewyraźne ; cie w soczewki; wszystkie

te kryształki drobne, niedoskonałe, i połączone

z sobą, na powićrzchni są gładkie, i mocno bły-

szczące. Manganez czerwony ma ciężkość gatun-

kową 5,447, odłam zbity nierówny, drobno ziar-

nisty, który przechodzi w zadziorowy, blaszko=<

wy niewyraźny, lub mały muszlowy, słabo po-
łyskuiący, albo zapełnie bez blasku; iest mocńho

twardy ( czasem ogień krzesze ), kruchy i łatwy

do rozbicia, w cienkich tabliczkach wpółprze-.

zroczysty, a w massach grubszych mocno lub

słabo prześwićcaiący; w ogniu natężonym kolor

' swóy odmienia na czarny. Leżyw skałach pier-

*
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wiastkowych, i przechodowych , dosyć rzadko:
w Ziemi siedmiogrodzkiey (w Kapnig , Nagyag,.

Felsobanya , i Offenbanya, z miedzią szarą,

galeną , blendą , pirytami , ziemianem , i t. d.),

w Węgrzech (w Śchemnitz i Kremnitz ), wPie-

moncie, i w Syberyi ( w górach Uralskich,
w kopalniach miedzi około Ekaterynburga ):

Jest to kombinacya niedokwasn czerwonego

manganezuzkwasem węglowym , niedokwasem
Żelaza, krzemionką, wapnem, i małą ilością in-

nych pierwiastków ziemnych , które w rozmai-.

tóćy mićwa proporcyi, dla czego wewłasnościach
zewnętrznych widocznym ulega odmianom,zbli-

Żaiąc siędo kwarcu, i spatu brunatnego. Po-
dług rozbioru Lampadiusa minerał ten z Kapnig
w Ziemi siedmiogrodzkiey zawićra w sobie: 48

i niedokwasu czerwonego manganezu , 4g

kwasu węglowego, 2,1 niedokwasu żelaza, 0,9

krzemionki. Sybirski podług tegoż składa się:

z 61 części niedokwasu manganezu, 5 nieda-

kwasu Żelaza, 50 krzemionki, 49,2 kwasu wę-

glowego,i 2 glinki, kolor czerwony ma daleko

_ ciemnieyszy, ogićń krzesze, i w proszku burzy

się z kwasem salćtrowym. Piemontski koloru

wiśniowo i fioletowo czerwonego, z. odłamem
romienistym ,podłag P. Napione ma w sobie:

45 częściniedokwasn manganezu zmieszanego
z niedokwasem żelaza, 26 krzemionki, 25 wapna,
a glinki,3 wody i kwasu węglowego; znaydu-

je się na dolinie Aost w kopalni St. Marcel ;

Haiiy tę odmianę manganezu czerwonego 20-

wie: Manganese ozidć violet silicifere (i2). |

  
    

  

(62) Niedokwas czerwon | miangaaeżuanganezu farbuie różowym,m, fioletowym,
i wiśułowym kalorsia WilRoócy kamienie, iako to ? granaty, kware

Rrr2



Rodzay cztćrnasty, Nikiel

/256. NIKIEL ARSZENIKALNY.

Niccolum mineralisatum arseni-

„cale Kupfernikkel W.

Nokal arzenicat. 'H

Camopoąqnoń Haskeab. S. 5

Kolor ma czERwoNy miedziany blady ;

w żóŁry brohzowy, i białawy prąechodzący.

Znaydnie się rzadko w małych massach, nayczę-

Ścióy rozsiany w macicy kwarcu, kruszców ko-

baltu, i innych minerałów, niekiedy w kształ-

tach dendrytycznych lub siatkowych; ma od-

łam zbity nierówny, i drobno-ziarnisty, w mały

muszlowy przechodzący, czasem (lubo rzadko)

równy, i promienisty, Z blaskiem niewielkim,

ciężkość gatunkową podług Gellerta 7,56 ; iest

| wpółtwardy, i dosyć kruchy. Na ogniu wydaię
go dymy z mocnym zapachem arszenikowym.

odług Bergmana iest to siarczyk niklu połączo=

ny z arszenikiem , kobaltem, i żelazem. Leży

wskałachpierwiastkowych i warstowych, za-

wsze przy kruszcach kobaltu, w kwarcu, spacie

wapiennym i ciężkim, niekiedy z kruszcami sró-

bra: w Saxonii (w Śchneeberg, Anneberg, Jo-

hanngeorgenstadt, Freybergu, Turyngii w Sa=

 alfeld, i t. d.), w Harcn ( w Andreasberg ),

w. Hassyi (w Biber, i Riechelsdorf ), w Szwabii

_ (w Witichen),w Styryi, Czechach, Wegrzech
- (w Bannacie), we Francyi ( wAllemond), w Hi-

szpanii, Anglii, i t. d. Sage z rozbioru iego o0-

 

 

| góżowy, ametyst, axinit fioletowy;tarmalin czerwony, lepidolit,

W fioletowy, spat ció»
pry Se. : + ; ,
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trzymał: 75 cześci czystego niklu, 22 arszeniku,
i 2 siarki. Minerał ten słabo, a metal z niego'
wyrobiony tak prawie iak żelazo przyciąga się:

do magnesu. z

237. OCHRA NIKELOWA.

Niccolum ochracenm.
"Nikkel-okker. W. Nikel oxidć. H.
© + Hnskeaesaa oxpa. 5.

* Niedokwas niklu maiący kolor zIELoNy
jabłkowy, w trawiasty, i białawy przechodzący.
Zunayduie się w małych massach , rozsiany , i

(w warstewkach cienkich pokrywa inne minera-

ły; maodłam ziemisty, spoienie cząstek bardzo
słabe; iest lekki, kruchy, farbuiący, chudy w do-
tknięciu, blasku i przezroczystości zupełnie po-
zbawiony. Leży razem z niklem arszenikalnym,
przy kruszcach i rudąch kobaltowych. Podług
rozbioru ILampadiusa składa się: z. 67 części

- niedokwasu niklu, 25,2 niedokwasu żelaza, i
1,5 wody. Ochra niklu nadaie ten piękny ko-
Jor zielony chrysoprasowi, i pimelitowi (41). —

"W Węgrzech (w Schemnitz ), we Francyi
(w Delfinacie),i innych kraiach, znayduią się

amassyniewielkie mineralne, złożone z ochry

mniklowey, kobaltu czarnego i czerwonego zie-
mistego, niklu arszenikalnego , niekiedy z ochry
żelazney, gliny, cynobru , srćbra czarnego,i
„małych cząstek sękowatych srćbra rodzimego ,
które dawnićy stanowiły osobny gatunek:miny
sróbrnćóy, oznaczany od podobieństwa nazwi-
skiem: sróbro gnóy gęsi, gdnsckótiges silber, (ar-
gm Meade". |
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Rodzay piętnasty, Kobalt,

288. KoBALT BIAŁY.

Cobaltum mineralisatum album.

Weisser Speis-kobolt (k2).

Cobalt błanc B. Cobalt arsenical H.

Ko6onbm»v Obaoń. S$,

Kolor ma w świćżym odłamie BIAŁY cy-

nowy, i do srćbrnego się zbliżaiący , ale po-

wiórzchnia iego zewnętrzna i w dawnym odłamie

pokrywa się błonką szarą, żółtawa, błękitnawą

czerwonawą,lub różnofarbną. Znaydnie sięwmas-

sach, drobnómi cząstkami rozsiany w kwarcu,

<z bizmutem, i niklem, i krystałlizowany: 1ód

 wsześciany całe, albo z uciętćmi rogami lub kra-

-wędziami; 2re w ośmiościany tróykątne; Scre

«w małe tablice śro-ściehne ; te kryształy zawsze
prawie są z sobą zrosłe, i nieznpełne, z po-

wićrzchnią słabo błyszczącą , albo pokrytą czar

"na, błękitnawą, lub szarawą błonką, bez blaskn.

"Kobalt biały ma odłam zbity nierówny , z ma-

"łymblaskiemmetalicznym , ciężkość gatunkową

'podłag Kirwana 5,499, iest tak twardy że ogićń

-krzesze , kruchy , i łatwy do rozbicia; w ognia

cokolwiek natężonymtopisię z łatwością, wy”

"daiąc gęste dymy z mocnym zapachem arszeni-

"kowym, i zostawnie po sobić ziarno metalliczne

"białe;z boraxem formuie po stopieniu s kło błe=

„kitnego koloru. Znayduie się w skałach pier-

wiastkowych łupku mikowego, z kwarcem, horn=<

 

| (ks) Wyraz niemiecki spejs znaczący w metallwrgii istotę metalliczną |

(| kruchą i stopioną, dodnie się do nazwisk dwóch gatunków kruszcu

kobaltowego,ze względu że messa ich podobna jest do.surowcu;

żużli, albo innych ciał które były w ognia rostopione. a



 

błendą, pirytami, kobaltem czerwonym ziemi-
stym, niklem , bizmutem , it. d: w Saxonii
(w Schneeberg, Anveberg., i Turyngii w Saal-
feld), w Szwabii, Styryi, Hassyi ( w Biber),Wę-

grzech (w Dobschau ), Czechach.(w ORA
thal ), Szwecyi (w Tunaberg) „i Norwegii ;

łach przechodowych w Harcu (w e paradę,
a J. Składa się z kobaltu , siarki, arszeniku,
iżelaza. Z tegoi dwóch następnych gatunków
kobaltu , wyrabiaią farbę pod nazwiskiem smal-
ty znaną,która iest niedokwasem kobaltu z krze-
mionką na szkło stopionym ; farba te używa się
do małowania faiansu i porcellany,i na ema-
lią, utarta zaś na miałki proszek, z krochma-

'lem i wodą zarobiona w gęstą massę, i w ta-
bliczkachwysuszona, stanowi lazurek do prania
bielizny używany.

  

239. KoBALT SZARY. -

Cobaltum mineralisatnm chalybeum:
: Grauer Speis-kobolt W.
5 Cobalt grisB.Cobalt arsenical H.

| 4 Ko6o0akbm>». cbhpoi. 5.

„jettakże”śiarczyk kobaltu , lecz z większą
ilością arszeniku połączony; kolor ma w świćżym

i szarystalo w białawy wpadai
z blaskiem bardzo. jakim kidry w SONA
zupełnie traci, i pokrywa się szarą lub czar-
bagibłonką. Znaydnie się w.massach, cząstka-
wacZpostaciach naśladowniczych nór-
ch,SORT prętowych, a niekiedy

wsżdł istych, zodłamemnayczęścićy zbitym
nierównym, w niedoskonały muszlowy przecho-
dzącym,prawie bez blasku; wpotarciu lub skro-
pasa okrywa sięmaepa,:i wy-
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 daie mocny zapach arszenikowy; iest kruchy ,
łatwy do rozbicia, i twardy, ze stali przez ude-

_ rzanie słabe wyprowadza iskry; ma ciężkość ga-

tunkową podług Kirwana 2,672; w ogniu natę-

Żonym wydaie óbfite dymy z zapachem arsżeni-
kowym; a zboraxeintopi się w kulkę metal-

liczną. Leży w skałach pierwiastkowych granitu,

z kobaltem błyszczącym i czerwonym , niklem,
sróbrem, bizmutem , it.d: w Saxonii ( w Schne-
eberg, Anneberg, Freybergu ,i Johanngeorgen-
stadt), w Szwabii (w Witichen) w Styryi,
Hassyi (w Biber), w Czechąch (w Joachim-
sthal , w Węgrzech (w Schmoelnitz i Dobschau),
we Francyi (w Allemont), w Anglii, i t d.

' Podług rozbioru Klaprotha składa się: ze 20

części kobaltu, 24 Żelaza, i 53 arszeniku. Ten
gatunek kruszcu daie naylepszą smaltę. --

240, KoBALT BŁYSZCZ ĄCT.

'Cobaltum mineralisatum nitidum.

Glanz-kobolt W. Cobalt eclatant £.

Ks J827 Cobatt gołe FR: =

JlockoBoń Ko6015m».-S.

'_ -Naypospolitszy gatnnek siarczyku tego me-

tallu z arszenikiem połączonego , ma kolor

w swióżym odłąmie BTAŁY cynowy,ana powićrz-

chni kryształówężóŁrybronzowy,czasem prawie

mosiężny. Znayduiesię w massach, rozsiany ,

w cienkich warstachna powićrzchni lub w ros

„'padlinach rhacicy, w postaciach naśladowniczycje

nórkowych, gronkowych, siatkowych ctd;z

, krystallizowany w sześcian prosty, OŚcia-

| nach płaskich lub wypukłych, często po rogach

km



wędziach i rogach -pościnany (/2); kryształy iego
są małe, ałbo śrzednićy wielkości , foremne „,od-
osobnione,lub z sobą zrosłe, z powićrzchnią bły-
szczącą , gładką, lub narzynaną poiedynczo, we
trzech różnych kierunkach , iak w pirycie Żeła-
znym. Kobalt błyszczący ma odłam zbity nie-
równy, grubo łub drobnoziarnisty, z blaskiem
*metalliczaym dosyć wielkim, niekiedy rozbiegle
«włóknisty, lub promienisty, a w kryształach
z Tunaberg w Szwecyi niedoskonały blaszkowy,
«iężkość gatunkową podług Haiiy 7,751; iest kru-
chy, łatwy do rozbicia, tak twardy iż ze stali
iskry wyprowadza; w ogniu natężonym pali się
słabym płomieniem, wyziewa białe dymy z bar-
dzo mocnym zapachem arszenikowym, czernieie,
i nąbywa własności przyciągania się do magnesu
(m2), ale się nietopi. Leży w skałach pierwiast-
kowych, i warstowych,w żyłach i warstach,
z innćmi gatunkami kobaltu.,. niklem, kruszca-
mi sróbra , arszenikiem rodzimym, pirytem ar-

' szenikowym i miedzianym, it.d: w  Saxonii
(w Anneberg,Marienberg,Freybergu,i Turyngii),
w Harcu (w Andreasberg ), Hassyi (w Riechels-

dorf i Biber ), Szwabii (w Witichen), Sląsku,
Czechach ( wToachimsthal), Anglii (w Kornwal-

   

  

Mi), Hiszpanii, Norwegii(w Modum), i Szwe-
cyi sberg) gdzie naywiększe inaydosko-

 

rozbioru Klaprothazawićraią w sobie: 44 czę-
ści kobaltu, 55 arszeniku, i 0,5 siarki. Nayczę-
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| Qa) Hay trierdzi żesię ten kraczec krystaliziietew dw.
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; $ciey z niegowyrabiaią smaltę % ponieważznay--

duie się w większey ilości od innych dwóch ga-

_tunków tego kruszcu.

| 21. KOBALT ZIEMISTY CZARNY.

Cobaltum ochraceum ni grum.

Schwarzer Erdkobolt W. .

Cobalt terreux noir 8.

Cobalt oxydć noir H.

Ko6Gaasm» uepiaońi 3eMaucHioń. S$.

a.) K.c. z. mączasty. Kobolt-mulm W.

Kolor ma czaRNy błękitnawy , atramentowy,

brunatnawy , i szarawy. Znayduie się cząstkami

rozsiany, w cienkich warstewkach na powićrz-

 chni macicy osadzony,i w małych massach zie=

mistey lub mączastey postaci ;iest miękki , chu=

dy i suchyw dotknięciu, lekki, nieprzezroczy-
( sty, farbuiącywłaściwym sobie kolorem, w ry-

sie i potarciunabywa blasku pośrzedniego mię-

dzy tłustym i metallicznym, wszystkie inne wła-

sności i oyczyznę ma spolną z następnym pod-

gRGÓNED, 0 O sos

UR.) Koc z. stwardniały. Minera
cobąlti scoriformis Walli:; verkaer-

teter Erdkobolt W. Kolor ma także

€zanny błękitnawy, cokolwiek niby w ciemny

| czerwonawy, wpadaiący. Zinaydnie się w ma-
| łych massacłą postaciach naśladowniczych gron-

 rozsiany cząstkami, iwcienkich warstkach na
|| macicy osadzony; ma odłam zbity nierówny,

| giemisty, albo. muszlowy. niedoskonały,bez blas-
| ku,ciężkóść gatunkową2,425,iest miękki lub

| wwpółtwardy, kruchy , łatwy do rozbicia, i nic-   

 



DE MO 2

błasku pośrzedniego między tłustym i metafli-
cznym, na ogniu się nietopi, ale wyziewa słaby
zapach arszenikowy, w kwasach rospuszcza się
z gwałtownóm burzeniem , a rostwor iego far-
buie się natychmiast ciemnym porowo zielonym
kolorem. Minerał ten ieszcze z dokładnością nie-
analizowany składa się z miedokwasów kobal-

/ du, żelaza, i arszeniku. Znaydnie się razem
sa podgatankiem poprzedzającym, kobaltem bru-

 

natnym, żółtym,i czerwonym,z kruszcami srć-
bra, miedzii, ochrą żelazną, dit.d: w Sakonii
-(w Schneeberg, Kamsdorf, i Turyngii w Saal-
feld), w. Szwabii (w Witichen), w Hassyi,
Salzburgu,Tyrolu,it. d. —W Węgrzech (w Sche-
mnitz),i we Francyi (w Chalanche) wchodzi

| w skład mieszaniny mineralney, zwaney: srćbro
lub kobalt gnóy gęsi, a podługHaiiy cobalt ar-
seniatć terreuz argeniifre która iuż była wyżey
opisana (237).

| 342 KoBaLTziEmisSTY BRUNATNY.

 Cobaltum ochraceum brunu m.
Brauner Erdkobolt W.
Cobalt terreux brun 8.

AB zemancmoń nobaabmt. S.
| KolormaBRUNATNY goździkowy, wątrobo-

wy iasnylub ciemny, w szary,żółty,lub czar-

ŻARo. znayduie się rozsianyw macicy, ©

ich niewielkich, z odłamem ziemistym ,

t bardzo miękki, prawie mączasty,

a y rozbicia,3miernieciężki; przeź

pOtiPAE.nabywa ego blasku, w. kwasach ros-.-
puszcza się z burzeniem,rostwor iego w kwasie

© solnymma piękny siełony kołor. Leży w ska-
- łach Rewaakowych|1 >wanaczney
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ilości, z: kobaltem ziemistym czerwonym i czar=
nym: wSaxonii (w Kamsdorf, i Turyngii w Saal-

feld), w Wirtemberskićm (w Alpirspach), i we
Francyi (w Delfinacie w Allemont). Zdaie się

bydź. złożony zniedokwasów kobaltu i żelaza. *

245. KOBALT ZIEMISTY ŻÓŁTY.

'Cobaltum ochraceum flavum.
Gelber Erdkobolt W.

Cobalt terreux jaune B.
Jhenamoii 3semaucmoń KOOAAbM+b. S.

|. Ma kolor żóŁry. słomiany, brudny izabello-
wy, pomarańczowy, zielonawy, szarawy, i biała-

wy, tę ostatnią iego odmianę dawnićy kobaltem

białym nazywano. Znayduie się w massach,

- rozsiany, i na powićrzchni macicy warstewkami

- osadzony,zodłamem ziemistym, bez blasku, któ-

|regonabywazapotarciem; iest miękki, prawie

mączasty, kruchy, bardzo łatwy do rozbicia, i

- miernie ciężki; w kwasie solnym rospuszcza się

_spokoynie, i farbuie goRoo kolorem; w o0-

| (ale wydzie słaby zapacharsze-
 nikowy, z boraxem róstopiony formuie szkło cie--

mno błękitnego koloru. Rzadko się znayduie, i

wmałey ilości,zkobaltem czerwonym, i innćmi

- ego. ziemistómi gatunkami, iako też z ochrą ni-
" lu, miedźią błękitną, i zielenią miedzianą żele-

| gistą:w Turyngii ( w Saalfeld), w Wirtember-

skićm (w Alpirspach),we Francyi (w Delfina-

cie w Allemont), i innych krajach, Maią go za

ezysty niedokwas kobaltu.
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244. KosaAtLr CZERWONY:

Cobaltum ochraceum. rubrum.
Rother Erdkobolt. W.

Cobalt terreux ronge B..
Cobalt arseniatć H.

*  Kpacuoń noGaasme. 5.

- Niedokwas kobaltu. skombinowany: z kwa-
sem masowa :

a) K. promienisty. €. 0. r. rar
diatu m. K obaizwiażkć W. Fleurs de-
cobalt, ou Cobalt rouge rayonnć B.
Ma kolorF CZERWONY kwiatu brzoskwini, w kar--
mazynowy i wiśniowy często przechodzący;
wszystkie te odmiany iego farby przez długieprze-
bywanie na otwartćm powietrzu zamieniaią się

_'w brunatną i białą. Znaydnie się rzadko roz-
siany, i w małych „massach, nayczęścićy w kry-
ształkach iglastych; i promienistych, zrosłych:
za wwiązki lubgwiazdy ; krystallizuie się:

łupyśrościenne długiei cienkie,
zkształtudoigieł podobne; zre w małe pirami-
dy 6ścioboczne podwóyne. ostre; Scie w. tablice:
śrościenne prostokątne, maiące ściany końcowe:
sklinowane ; kryształy takowe pospolicie małe,.
niewyraźne, idosyć trudne do oznaczenia, maią-
powićrzchniągładką,ibłyszczącą,i są z sobązro—
_słew wiązki, lub okrągławe kupki. —— Ten pod-
gatunekczerwonego kobaltu maodłam promie-.
nisty rozbiegły w wiązki, lub gwiazdowe okręgi,.
z blaskiem szklistym, często przechodzący w bla--
szkowy, lub włóknisty; iest miękki, bardzo kru-
chy, łatwy do rozbicia,miernieciężki; wpółprze-
zroczysty Jub mocno prześwićcaiący; wogninsię
nietopi ale czernieje,wyziewaiącsłaby zapach ar-
szeniku; boraxowipre="»ę bardzopię—

 



kny kolor błękitny, w kwasie salótrowym szybko

i spokoynie się rospuszcza, a rostwor ten'szma-

- ragdowey nabywa farby. Znayduie się dosyć

rzadko przy innych gatunkach kobaltu, razem

z niklem, bizmutem, arszenikiem, miedzią szarą ,

4błękitną, zielenią miedzianą, spatem wapiennym,
w kwarcu, rogowcu, i t.d: w Saxonii (w Schnee-

berg, Anneberg,i Turyngii w Saalfeld ), w Hassyi

(w Riechelsdorf), w Szwabii (w Witichen ),

w Czechach (w Joachimstłiał ),i t«d. —

' b) Kc. ziemisty. Ko bolt-beschlag W”.

kk '_ Minerał ten dosyć pospolity przy kruszcach ko-

baltu i niklu, ma kolor czEswoNy kwiatu brzo-

skwini, w różowy, niebieskawy,i białawyprze--

chodzący, wtych ostatnich odmianach cząstki

|. grseniann kobaltu są mechanicznie zrmięszane

cz niedokwasem białymarszeniku;massyiego mić- ł

| waią niekiedy izielonawykolor,w których ko-
- łałt czerwony ziemistyiest ściśle z ochra niklo-

wą połączony. Znayduie się w cienkich war-

stkach na powićrzchni macicy, rozsiany w nićy

drobnómicząstkami, iwmałychmassach postaci
|  gronkowey; ma odłam ziemisty bez blasku; iest

|| nieprzezroczysty,bardzo miękki, prawie mączasty,

|= miernie ciężki, kruchy i łatwy do rozbicia,w0-

| gniuzachowniesię iak piórwszy podgatunek;

w kwasie solnym kolor swóy natychmiast zmie-

miawciemno błękitny, poczóm rospuszcza: się

|. dósyć prędko, a rostwor ten piękney szmaragdo-

| wozieloney nabywa farby.—deży przy innych
 gudach ikruszcach kobaltu, w większey ilości

niżpićrwszy podgatunek, ©arszenikiembiałym,
;a em i iego ochrą, bizmutem rodzimym, mie-

dzią

 

  
   

  
  

   
  

glinianym, siarczanie baryty, żelazię spatycznóm,
it dz w Saxonii(w Schneeberg, Anneberg, i Fu-

     

 

<zarą, lazurową, i zieloną, w kwarc, łupka  -
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„yngii)w Szwabii, Hassyi, Czechach: (w Joachims-
thal), we Francyi (w. Allemont), w Norwegii, i
t. d. Wielu mniema że ten minerał powstaie z ros-
kładaiących się kruszców kobaltu, w których przez.
działanie powietrza i wilgoci: kobalt zamienia
„nę, w niedokwas, arszenik zaś w kwas arszeniko-

utworzonych istot kombinvią sięz hó iiformu-
ią kobalt. czerwony; domysł ten zdaie się po-
ooeódzać doświadczenie: albowiem którykolwiek
a kruszców. „kobaltowych sztuczniewystawionyna
powietrze i wilgoć, w pewnym przeciągu czasu
pokrywa się efflorescencyą białą czerwonawą, ma-
-iącą wszystkie własności arsenianu kobaltu; tęż
„samą istotę można otrzymać gotuiąc kruszec ko-
baltu w kwasie salóćtrowym.  -

- Rodzay szesnasty, Arsz enik.

8ARSZENIE RODZIMY.

a  Arsenicum. natiyum.
>... /Gediegen ArsenikW.

'Arsenic natif W. i H.
NRAMmiumakt. $.

Kolor ma w świćżym odłamie razy cokol-
wiek śniadawy,między cynowym i ołowiano sza+
rympośrzedni, który wpowietrzu prędko żółknie,
a potćm wczarny się zamienia, przeto minerał
ten zawsze e na powićrzchni iest szarawo
czarny. Znaydnie się w massąch, które są złożo-

- ne z"części. aE:skorupiastych, prosto-łub
krzywo-warstowych, czasem wnaśladowniczych

     

 

P NO: ię
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krzywo blaszkowy, lub promienisty rozbiegły;

z małym blaskiem metalliczaym, ciężkość gatun=

kową podług Brissona 5,749, iest wpółtwardy,

kruchy, w rysie znacznego blasku nabywa,

po uderzeniu wydaie dźwięk dosyć głośny, a

«v tarcin lub skrobaniu zapach czosnkowy. W o-

gniu cokolwiek natężonym wyziewa gęste bia-

łe dymy, z mocnym i duszącymzapachem czosnku,

topi się dosyćłatwo, a poteim zapala się płosnie-

niem błękitnawym, i zupełnie w powietrzu ni-

knie; dla źwierząt nawet i w stanie pary iest

gwałtowną trucizną. Leży w samych tylko Ży-

łach skał pierwiastkowych, ze sróbrem rodzimćm

iczerwonćm, realgarem, galeną, kobaltem bły-

szczącym, niklem arszenikalnym, żelazem spaty=

| cznóm, miedźią szarą, pirytami, kwarcem, spatem

ciężkim i wapiennym, fluspatem, it. d: w Saxo-

Johanngeorgenstadt ), w Karyntyi (wSeltspath i

Geisberg ), w Szwabii (w Witichen i Alpirspach),

| w Czechach (w Joachimsthal i Worlick), w Zie-

/ mi siedmiogrodzkiey (w Nagyag i Felsobanya ),

we Francyi (w SainteMarie aux mines ), i t. d.

"Arszenik rodzimy zawsze prawie z małą ilością

Żelaza iest połączony, często w iego massie bywa

rozsiane drobnómi ziarnami złoto lubsróbro ro-

asza PYRETE BEGLRRYKOWY.

© Arsenicum mineralisa tum pyri--

taceum. A rSenikkies W.

_Pyrite arsenicale. B. Fer arseni-

© eal. H. Mispikel.DeBorn.
0)Mamauuoń zoasejaut. $.

 

|a)P.a.pospolity.— Kolor ma _814-

||| my cokolwiek Żólawy, do sróbrnego podobuy,

   



 

czasemna powióćrzchni zewnętrzney lub w da--
wnym  odłamie szarawy, i śniadawy. Znayduie
się w massach, rozsiany, i krystallizowany: a6d
w graniastosłup 4ro-ścienny nieco ukośny,o

' ścianach bocznych płaskich, wałcowo wklęsłych
lub wypukłych , po końcach sklinowany, i ma-
iący "płaszczyzny klinów osadzone na krawę-
d ostrych; 2re"wostrosłup 4ro-ścienny do-
skosy; cie wsoczewkę; kryształy iego są -
małe,iśrzednićy wielkości, z powićrzchnią ścian
bocznych gładką, i błyszczącą , a-sklinowań po-
przecznie narzynaną. Piryt arszenikowy pospo-
łity ma odłam zbity nierówny, grubo=ziarnisty,
z blaskiem metallicznym,ciężkośćgatunkową po-
dług Brissona 6,507. Massy iego bywaią złoże=
ne z części oddzielnych ziarnistych, prętowych,
promienistych , i kliniastych; blask na powićrz-
chni tychże części oddzielnych większy niż w od-
łamie, zbliża się do blasku ściankrystalicznych.
Minerał ten iest twardy, kruchy,i dosyć łatwy
do rozbicia; po uderzeniu daie czuć zapach
czosnkowy; w ogniu- natężonym wyziewa gęste
białe dymy z takimże zapachem, a po ulotnie-
niu arszeniku i siarki pozostaje na węglu z iecgo
massy niedokwas żełaza brunatno-czerwony. Le-
ży wskałach pierwiastkowych, w żyłach,iwar=
stach, z kruszcem pospolitym cyny, galeną, cza-
sem z blendą czarną, żelazem spatycznóm, piry-
temmi m,kwarcem, spatem wapiennym,
fluspatem, i t.d: w Saxonii ((przy Freybergu,
Munzig, Ehrenfriedersdorf, Gaier,- Altenberg ),
w Czechach (w Schlackenwaki ), w Słąsku (w Rei-
chenstein, w serpentynie,-z drobnćmi cząstka-
mi złota),w Wegrzech (w Bannacie), w An-
glii ( w Kornwalii ), w Syberyi ( w wydziale
Nesczyńskim, w górze ay z berylem ),

tt
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;t. d. Podług Eampadiusa składa się: ze 42,3
części arszeniku i siarki, i 58,9 Żelaza. 2 Wy
rabiaią z niego niedokwas biały arszeniku przez
sublimacyą, i realgar śtuczny. ||

b) P. a. sróbrowy. Weisserz. W.

'pPyrite arsenicale argentifere. B.'
F. a. argentiftre. H.— Ma kolor BIAŁY

cynowy lub srćbrny, iaśnieyszy niż w poprze-

dzaiącym podgatunku, na powićrzchni często-

kroć żółtawy. Znayduie się pospolicie w dro-

bnych kryształkach iglastey postaci, rozsianych

w kwarcu, i rzadko w małych massach, z odła-
mem zbitym nierównym , i wielkim blaskiem

metallicznym ; iest ciężki, i dosyć twardy. Leży
w skałach pierwiastkowych, ze srćbrem czer-
wonym, galeną, pirytem miedzianym, i ar-

szenikowym pospolitym: w Saxonii (przy Frey-

bergu i Braunsdorf, gdzie bywa na srćbro wy-

rabiany). Vauquelin z rozbioru iego otrzymał:

58 częścr arszeniku, 19,7 sróbra, 15,3 siarki,
41 12 krzemionki. ..

| a47 REALGAR.

Arsenicum mineralisatum risi- =.

gallum Rauschgelb. W.
Rćalgar. B. Arsenic sulfurć. H.

a) R. żółty. Auripigmentum. Wal:
Rauschgelb gelbes. W. Orpi-
ment. R. de L. Onepmenmb. 5. — Siar-
czyk arszeniku naturalny, ma kolor ŻÓŁTY cy-
trynowy , Siarczysty, złoty, w miodowy i po-

marańczowy wpadaąiący. Znayduie się w mas-
sach , rozsiany, i krystallizowany: 16ód w gra-

niastosłup 4ro-ścienny ukośny, po końcach skli-

mowany , maiący płaszczyzny klinów osadzone
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na krawędziach bocznych tępych, albo zaostrzo-
4ma ściarami leżącómi na ścianach bocznych;

© are w ostrosłup 4ro-ścienny podwóyny; Ście
/ w tablicę Gścio-bocznąz kryształki iego małe i

Śrzednićy wiełkości, niewyraźne, zrosłe, i dosyć

trudne do oznaczenia, maią ściany boczne gład-

"kie i błyszczące, kóńcowe zaś płaszczyzny kli-
' nów delikatnie narzyrfane. Realgar żółty ma
„odłam blaszkowy, o iednym biegublaszek cokol-
wiek pogiętych, z blaskiem tłustym w dyamen--
towy i metallicznyprzechodzącym , ciężkość ga-

tunkową podług Brissona 3,445; iest bardzo
miękki, kruchy i łatwy do rozbicia, giętki bez ©

sprężystości , w dotknięciu gładki i tłustawy ,
| w cienkich blaszkach wpółprzezroczysty, w grub-
szych massach po brzegach prześwićcaiący; po-

tarty, skrobany, lub po uderzeniu daie czuć za=

pach arszenikowy, na ogniu pali się płomie-

niembłękitnawym, z gęstym dymem , i zapa-
chem czosnku 1 siarki, poczóm zostaie reszta

| zcząstek ziemnychzłożona. Zutayduie się wska-
łachpierwiastkowych iwarstowych, z kwar-

- €em, gliną, realgarem czerwonym, i innómi ga-
/ tunkami ciał kopalnych: wWęgrzech ( wBan-
'nacie,i Felsobanii w Tajoba przy Neushol ),

| wZiemisiedmiogrodzkiey (w Nagyag, iOhla-
lapos), wMałdawii,Walachii, Serwii, i w Azyi
mnieyszeyw Natolii. Podług rozbioru P. Te-
nard składa się: ze 45 części siarki, i 57 ar-
szeniku. i
©. b) R. czerwony. Risigallnm ru-
brum. R.rothes. W. Sandarac, Ru-
„bine d'arsenic. De Born. Canqapaxb. 5.

Ma kolor €zERwONY zorzowy, albo szkarłalny,
czasem w żółtawyrase Znayduie się rzad-

: > a sa »
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ko w massąch, daleko częścićy rozsiany , i kry-
stallizowany w graniastosłup 4ro-$cienny ukośny
doskonały, albo po końcach zaostrzony piramida-

mi 4ro-ściennóćmi , i maiący krawędzie boczne

tępe pościnane, czasem wszystkie boczne krawę-

dzie i kąty bryłowe ścięte. Kryształy iego by-

waią małe, albo śrzednićy wielkości, niewyraźne,

zrosłe, trudne do oznaczenia, €zasem iglastey po-
staci, i do bryłek foremnych ołowiu czerwonego
bardzo podobne, ale za potarciem, skrobaniem,
łubuderzeniem,wyziewaią zapach arszenikowy,
powićrzchnia ich bywa podłużnie narzynana, i
dosyć błyszcząca. Realgar czerwony ma odłam
zbity nierówny, i niedoskonały muszlowy ,

z blaskiem dyamentowym , ciężkość gatunkową
podług Karstena 3,354; iest bardzo miękki,

kruchy, łatwy do rozbicia, i wpółprzezroczysty,
w rysie nabywa pomarańczowego koloru , bez

blasku; na ogniu pali się błękitnym płomieniem,

zzapachem siarki i arszeniku. Leży w skałach
pierwiastkowych „ i warstówych : w Saxonii

(w Schneeberg, Johanngeorgenstadt,iEhrenfrie-

dersdorf),w Harcu ( w Andreasberg),wSzwabii,

"yrolu, Czechach ( w Joachimsthal ), w Wę-
grzech ( w Bannacie, i Felsobanii ), w Ziemi

siedmiogrodzkiey ( w Nagyag ). Towarzyszą mu

nayczęścićy: arszenik rodzimy, realgar żółty, srć-

bro czerwone, galena, niekiedy kobalt błyszczą-

cy, piryt Żelazny, miedź szara, a w okolicach
wólkanów bywa osadzony w lawach, razem z so-

łą ammoniacką, i siarką wółkaniczną. Tenard

% roskładu iego otrzymał: 25 części siarki,i

75.arszeniku. A ź i



— 525 =

248. ARSZENIE BIAŁY.

Arsenicum ochraceum album.
Arsenik-bliithe.W. Arse-
nic oxidć natif. BiH.

MmuadHaa naBeECMb. S.

Dwie są odmiany tego minerału, z których
pićrwsza iest niedokwas arszeniku naturalny,
ten ma kolor BiaŁy śŚnićżny, żółtawy, czasem
cokolwiek zielonawy,lub czerwonawy, niekiedy
w szary dymowy światły przechodzący. Znaydu-
ie się w małych massach ziemistych, i cien-

© kich warstewkach na macicy osadzony, niekiedy
stwardniały, gronkowych postaci, i krystallizo=
wany: 16d w maie ośmiościany tróykątne, zale-
dwo daiące się oznaczyć; 2re w drobne tabli-
ce 4ro-ścienne; Scie w delikatnych włoskach zre-
słych z sobą w wiązki, albo powikłanych. Od-
łam ma ziemisty bez blasku , lub nieco rozbie-
gle włóknistymałopołyskuiący, ciężkość ga-
tunkową podług Bergmana 35,709, w kryształ- ©
kachcokolwiek prześwićca, w massach iest dos-
konale nieprzezroczysty, bardzo miekki, i kru-
chy; naogniu wydaie białe dymy z mocnym za-
pachem czosnku, i zupełnie w powietrze ulatn=
je;w kwasach iwodzierospuszczasię, ma smak
słodkawokwaśny, jest dla zwićrząt gwałtowną*
trucizną. Znayduie sięrzadko ; w małey ilości, .
przy arszeniku rodzimym „i kruszcach kobaltu ,
w skałach pierwiastkowych, niekiedy w rospa-
dlinach produktow wólkanicznych sublimowany
przez ognie podziemne: w Czechach (w Joachim-
sthał, nasiarczanie baryty ), w Węgrzech
(w Schmoelnitz), w Ziemi siedmiogrodzkiey
(w Sałatna), w Saxonii (w Raschau ), w EHłas-
syi (wRiechelsdorf), w Harcu(w CA

.*
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'i w Hiszpanii (w górach Pireneyskich , w doli-
"nie Gistan ).—Podług Klaprotha w skład iego
wchodzi niedokwas arszeniku, woda, i części

ziemne. Drugą odmianę białego arszeniku stano-

wi naturalny arsenian wapna, przez Karstena

"oznaczonynazwiskiem:Pharmacolith,maiący tak-- :

że białyśnićżnykolor. Znayduie się on w małych

myassach postacigronkowych , zwićrzchu naićżo-

nych włosistómi kryształkami, które na powićrz-

chni słabo się połyskuią, i po brzegach cokol-

_ wiek prześwićcaią ; w massach ma odłam włó-

| knisty rozbiegły w wiązki lub gwiazdy, czasem

©  ziemisty bez blasku, ciężkość gatunkową podług

* Selba 2,536, iest miękki, kruchy i łatwy do

/ rozbicia, w kwasie salótrowym spokoynie się

| rospuszcza,na ogniu wydaie zapach czosnku, lecz

| mieulotnia się iak pićrwszy. Znayduie się w Szwa-

bis(niedaleko Wittichen,w żyłe przecinaiącey
_skałę pie /ą, zespatem ciężkim , i gi-

    

 

- psem, przy kobalcie czerwonym ziemistym, od któ-

rego często bywa zafarbowany ),i we Francyi

(w S$. M. aux mines). Podług rozbioru Kla-.

protka składasię:z 50,5% częścikwasu arszeni-

 

Aadd6wody.
| nłodzay siedmnasty, Molybden. |

o, 249. MoŁYBDEN. Ga LĘTKI. :

A Mołybdoenum:
polenare © |

>. Molybdene sulfurć B. iH. *

ZOE NBĘEWEOWEKREECNU

- kowego, 25 wapna ,

==

: ać ; Siarczyk molybdenu „„ma kolor szaRY Oło-

- wiany, śniądy,mieco błękitnawy. Znayduie się
w. małych massach, cząstkami bląszkowego kształ-
ę

3

tu wrosły w inacicy, i rżadko krystallizowaby

=

nk



w tablice 6ścio-boczne .foremne ; kryształy iego
pospolicie bywaią małe lub śrzódniey wielkości,
z powiórzchnią gładką i błyszczącą. Molybden
ma .odłam krzywo-blaszkowy, o iednym biegu
blaszek, z blaskiem metallicznym, ciężkość ga-
tnakową” podług Brissona 4,758, iest miekki,
, giętki bezsprężystości, wdotknięciu bardzo tłu-
sty, farbuie i pisze kolorem .ołówka , na faian-
sie i porcellanie zostawuie ślady oliwkowo zie-
loney farby, w ogniu wydaie zapach siacki ale
się nietopi, w kwasie salótrowym zamienia się
w kwas molybdenowy białego koloru, potarty

 

o lak elektryzuie się dodatnie podługHaiiy (n2).
Łeży w skałach pierwiastkowych, wrosły w kwar-
cu, i łupkumikowym, z kruszcem pospolitym
cyny , wolframem, arszenikiećm rodzimym, spa-
tem ciężkim, i fluspatem: w Saxonii (w AL-
tenberg,Geier, Schneeberg it.d.),w Czechach.
"(w Schlackenwaldi Zinnwald ), na wyspie Jslan-
dyi, w Szwecyż.(w Norberg), w Norwegii
w. Kongsberg ), we Francyi (w Tillot,Chau-
mouni przy.Mortblanc), i3d. Podług rozbioru
Bucholza składa sie: z 60 części Awa
w staniemetalu, ii 40 siarki,

Roc: ordSzelin (Schec..
|s50. Tussrzw

SOAGchracenm zibom
SchwersteinW. Tungstene B.

SŚcheelin calcaire KH.
Boaueyan 6baoń. $S.

z.kwasu szelinowego z wepasm,
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kolor ma mIAŁY szarawy,czerwonawy, żółtawy,
a niekiedy brunatnawy. Znayduie się w małych
massach, rozsiany, i krystallizowany : 16d w ośmio-
ściany tróykątne zupełne, iz wierzchołkami mo-
cno uciętómi, te przechodzą w tablice 4ro-ścien-
ne ukośne, o ścianach końcowych sklinowanych,
niekiedy ostrosłapy 4ro-ścienne podwóyne maią

. krawędzie przy spólney podstawie sklinowane,
„czasem ich wićrzchołki są zakończone w liniią k
albo wszystkie krawędzie ścięte, i zokrąglone.
Kryształy iego bywaią małe, i śrzćódnićy wielko-
ści, z powićrzchnią gładką, mocno błyszczącą ,
łub pokrytą drobnómi kryształkami, zawsze pra-
wie z sobą zrosłe, i nayczęścićy na kryształach
kwarcn osadzone. Tunsten ma ciężkość gatunko-

' wą podług Klaprótha 6,025, odłam blaszkowy ,
_0, cztórech niewyraźnychbiegach blaszek równo-

- ległych.dościanośmiościanu,czasem o trzech od-
_ cinaiącychiego rogi, często mały mi wy,i zbi-
ty nierówny,z blaskiem tłastym wielkim w dya-
mentowy przechodzącym; iest zawsze mnićy
wz przezroczysty, kruchy, łatwy do rozbi-

«ia, wpółtwardy, i do miękkiego się zbliżaiący;
_ proszek. iego w kwasie salćtrowymlub solnym
roskładasię w części, i zamienia w istotę cytry-
nowo żółtą , któraiest kwasem tunstenowym
(023), w ogniu się nie topi. —Leży w skałach
pierwiastkowych, w kopalniach cyny,z kwar-
cem„ miką, talkiem, steatytem,kruszcem po-
spolitym cyny, it.d, w żyłach kruszcowych:
wSaxonii =EhrenfriederśdortiiRWE

 

 

ołówka, któryprzez nacićranie lakiemnaymnieyszego śladu elek-
tryczności nieckazuie.

(02) mraziepsókolwieksalótranu lub solana
wapna,
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wCzechach '(w Schlackenwałd i Zinnwałd ) „;
w Szwecyi (wRiddarhyttan i Bibsberg), i wAnglii
(w Kornwalii). Podług rozbioru Klaprotha skła-
da się: z 77,75części kwasu tunstenowego, 17,6
wapna,i5krzemionki. Dawnićy miano go za od-
mianę krusżcu«cyny,i dłatego był oznaczanyna-
'zwiskiem:wejsser Zinnstein; lecz potóćm Scheele

ś odkcyłw nim kwasnowego metallu,który w po-
sżm ym czasiemimienia aj amd ;

 

ssb $.WoLrnam(p2)-

| Scheeliumochraceum spuma Gas
WolframW.i B.Scheelin ferruginćH.
(Boareys 4uepuo A. s.

Ma kolorczaRNY smółowy,i brunatnawy,
czasem na powićrzchni stali hartowaney. Znay-
«duie sięw masach. cząstkami rozsiany,i kry-
sstallizowany: aód w graniastosłup 6ścio-boczny

płaski, maiącydwieprzeciwne sobie ściany bo--
„czneszćrokie,dwie „drugie węższe, a dwie osta-
dnietakże sobie przeciwne ze wszystkich nay-
węższe; te kryształy pokońsach są zaostrzone
w liniią $ma Ściarami, z których dwie szćrsze,
schodzące się z sobą w wierzchołkach, osadzone
sąna ścianach bocznych szćrokich, a drugie dwie
wązkie leżąna ścianach bocznych nayweższych,
wiórzchołki tych zaostrzeń bywaią sklinowane.,
i ściany klinów na ścianach zaostrzeń szćrokich
osadzone;2re w graniastosłup 4ro-ścienny pła-
ski, pokożkąch: sklinowany, w którym płaszczy-
zap RIMOE Rea sę:Aach PE * saźrokich,

  

 

4dTaza + ięopowa zwy.Pia wile e
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i kąty bryłowe przy ścianach wązkich są pości-
nane „ ałbo ściany sklinowań na krawędziach bo-
cznych ostrych umieszczone, a krawędzie ich
ścięte; Scie w tablice 4ro-ścienną. prostokątną,

maiącą dwie przeciwne ściany końcowe skli-
nowane, i kąty bryłowe ścięte, albo też dwie
przeciwne sobie naydłuższe krawędzie boczne
ucięte, ściany końcowe podłużnie narzynane , i
cokolwiek walcowato wypukłe; nakoniec tabli-
ca wspomniana mićwa niekiedy wszystkie kra-
wędzie końcowe sklinowane , płaszczyzny klinów
na dwóch ścianach bocznych osadzone, a cztć-
ry długie krawędzieboczne ścięte. Wszystkie te
kryształy są mierney lub znaczney wielkości, rza-
dko małe, nayczęścićyz sobą zrosłe, czasem
'symmetrycznie odpowiadaiącćmi sobie ścianami
bocznćmi składaiąc bliźnięta, których krawędzie

 rynienek; zawsze prawie bywaią niewyraźne,i
dosyć trudne do oznaczenia,z powićrzchnią bły-
szczącą, podłnżnie narzynaną; pospolicie składaią
się z części oddzielnych płaskich lub krzywych,
blaszkowego kształtu, połączonych z sobą równo-
legle do ścian bocznych. TFen gatunek Szelinu ma

/ odłam niedoskonały błaszkowy, © iednym lub
„dwóch biegach blaszek niewyraźnych, i nierówny

, grubo lub drobno ziarnisty, z blaskiem małyra
-_  półmetallicznego blizkim, ciężkość gatunkową po-
dług Haiiy 7,516, w rysie kolorczerwonawo bru-
natny; iest miękki, krnchy, łatwy do rezbicia, i
nieprzezroczysty,na ognin pęka, i nietopi się na-
wet z dodatkiem boraxn. Leży w skałach pier-
 wiastkowych, z kwarcem, miką, kruszcem cyno-
wym,it.d: w Czechach (w Zinnwałd, Graupen,i
_Schlackenwald),w Saxonii (w Ehrenfriedersdorf,

Johanngeorgenstadt , Geier, i Altenberg), we
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Francyi ( w Saint Lóonard, w departamencie de

ła Haute Vienne), w Anglii (w Kornwalii

w Poldice;),i podług Patrina w Syberyi (w Da-

uryi, w górze Adonszelon , gdzie ma stanowić

macicę berylów i topazów).—Podług rozbioru

Klaprotha składa się : ze 46,9 części "kwasu tun-

stenowego,i 51,2 Żelaza i manganezu. 'Vauque-

lin otrzymał ziego analizy: 66 części kwasu tun-

stenowego,18 żelaza, 16 manganeza.

|Rodzay dziewiętnasty, Tytan.
/, a52, T. ME NAKANINF.

66. Titaninmsabulosum.

3  ManakanW. Menakanite B.

 "pitane ox:ferriftre granuli forme.H.

(,, Kombinacya niedokwasu tytanu i Żelaza

z małą ilością krzemionki, kolor ma czaRNY że-

lazny, czasemniecoszarawy. je się w dro-
arnach okrągławych,i kątowatych, które

< kształtu i farby do prochu armatnego gru-

bego są podobne; maią odłam niedoskonały blasz-

kowy, z blaskiem półmetallicznym nieco wię-

| kszym niżeli na powićrzchni, ciężkość gatunko-

wą podług P. Gregor 4,427, są miękkie albo

wpółtwarde, kruche , i nieprzezroczyste, w ogniu

się nietąpią nawet za dodaniem boraxu, do ma-

gnesu słabo się przyciągaią. Ziarna te leżą w ska-

łach napływowych zmięszane z piaskiem: w An-

glii w Kornwalii w parafii Menakan, od któ-

rey temu gatunkowi tytanu dane zostałonazwi-

sko. PodługrozbioruKlaprotha menakanit skła-

da się: ze 45,25części niedokwasu tytanu, 52

 

 

 We rasu Żelaza, 0,25 niedokwasu mangane-
81,150 krdemionkk "R ye 4 :
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"455 PYTAN OKTAEŻEDRYT.

Titanium octaćdricum.-
Oktaedrit W. Anatase Lam.

-., Oisanite. R.

Ana ma3 ».S.

Oysty niedokwas.tytanu, ma kokaBRUNA-
| mny żółtawy, szaRy stalowy, błękitnawy,i niby |

fioletowo czarniawy. Znąyduie się| ki<1
wany w ostrosłupy SOiennR podwóyne, dosyć
ostre, czasem po ro;
błyszczących, gładkich lub marzynanych równole-

sokoliiwał awie, niekie-

   

   

    wyośmiościanu tróykątnego, « mały muszlowy,
blask wewnętrzny wielkiSEciężkość|ga
tunkową podług Haiiy |5,849;|jest ”

_ czysty, lab mocno prze iący . Woly, F tak
twardyżeszkło rysnie.wogniusię nie topi sam

 

   

"jeden, podług P.P.Esmarck i Vauquelina z boś|
raxem w równey iłości stopionyformuie szkło
przezroczyste,szmaragdowo zielone, które sty-
gnąc krystalliznie się w igły; dodawszy do nie-
go więcćy boraxu, gdysię stopniami coraz mo-
cnićy ogrzewa, z po ąfku staje.sie nieprzezro-
czyste, i kolor eóf odmieniawbłę
tem w biały,anakoniecwje |

 

   



"

— 55 —

- feldspatu adalaria: we Francyi w Boutg d*Qysan,.
w.departamencie Jsćre, w dolinie Vaujani.

ORKuRYR |

itanium scorlaceu m.

mtil W. /Titane.oxidć H..

)choerl eristalli sć opaque

/TumauosBoń mepab. 0.

(|| "Także niedokwas tytanu, makolor czERwo-
| yY krwisty, w żółtawy i kasztanowo BRUNATNY

|, przechodzący. Znaydniesię bardzo rzadko w mas-
| sach, pospolicie krystallizowany w graniastosłup

|. -ńrościenny nieco ukośny, po końcach zaostrzony

. piramidami śrościennćmi, których płaszczyzny ©-

sadzone są na iego ścianach bocznych, czasem po
krawędziach bocznych ścięty, i przechodzący

w graniastosłup ośmiościenny, niekiedy krystalli-

zuie się i w graniastosłup Gścioboczny; te bryłki

| foremne częstokroć symmetrycznie zrosłe ściana-

kątywypukłe, a zdrugiey wklesłe; nakoniec by-

(wa krystallizowany w igły lub włoski zrosłe
| gz sobą w wiązki, splątane, i osadzone w macicy

kwarcowey. Kryształy iego zawsze prawie są

= sierney wielkości,na powićrzchni błyszczące, i
/.. ' podłużnie narzynane równolegledokrawędzi bo-

©... cznych;odłam podłużny maią blaszkowy, o kilku
* niewyraźnych biegach blaszek, a poprzeczny zbi-

żrubo ziarnisty, z blaskiem dosyć
znym, lub dyamentowym, cież-

podług Klaprotha 4,24. lest
, łatwy do rozbicia, nieprzezro-

zk JD

    

 

  
  

 

  

 

  
  

   

    

pe ograniczaią z iedney strony
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przezroczystość, z boraxem stopionyformnie szkło
bąbliste brunatnawo żółte. Znayduie się w ska-
łach pierwiastkowych, w żyłach i warstach, osa-
dzony w granicie, gneyssie, łupku mikowym:,
kwarcu, fełdspacie, kamieniu wapiennym, Żelazie
spatycznóm -i błyszczącóm, w talku, mice i t.d,
w Węgrzech (w BoynikiRhonitz), w Fran-
konii (przy Achaffenburg), w Bawaryi ( w Saltz-
burskićm ), w Szwaycaraćh (w górze Ś. Gotarda,
i innych mieyscach, w pasmie gór Alpeyskich ),
w Hiszpanii (w Cajueło w nowey 'Kastylii.),
w Norwegii (w Arendal, w kryształach i mas-

sach), i w Syberyi ( przyEkaterynburgu).By-
waią także kryształy iego otarte w skałach na-
pływowych w piasku rozrzucone, razem z .ka-
wałkami okrągławómi innych metallów, i twar-
dych kamieni: we Francyi(w Limoges),iw A-

meryce (w stronie południowey prowincyi Ka-
SPA Po ca

255..T. NIGRY W.

Titanium nigrinum.
3 GNIRNIEW.eWigrfin M.

Titane oxideferrifćre H.
o ERTPDREK: U.

Kombinacya niedokwasu tytanu, żelaza, a
manganezu, ma kolor -czaRNY brunatnawy, ka-
sztanowy ciemny, i nieco w fioletowy wpadaią-
cy. Znayduie się w ziarnach okrągławych, i ką-
towatych, kształtem i kolorem do ziarn menaka-
nitu podobnych, ałe nieco większych, maiących -
czasem krystalliczne postaci graniastosłupów 4ro-

' ściennych, lecz te są otartei potłuczone, z po-
wićrzchnią słabo połyskuiącą. Nigryn ma odłam.

- blaszkowy niedoskonały, o dwóch biegach biaszek,
nierówny, ż mały muszlowy, z blaskiem szklistym

e.
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znacznie wielkim. ciężkość gatunkową podług:

Klaprotha 4,74; iest wpółtwardy, kruchy łatwy

do rozbicia; niekiedy po brzegacit cokolwiek prze-

świćca. Leży wskałach napływowych rozrzuco-

ny w piasku, razem z kawałkami okrągławćmiin-

nych kruszców, i twardych kamieni, w Ziemi

siedmiogrodzkiey (w Ohłapiau ). Podług rozbio- |

ru Klaprotha składa się:z 84 części niedokwasu
- tytanu, 14 niedokwasu ja, 2 niedokwasu

256. PT. IzEn Y M.

Fitanium iserinu m.
: kserin W. k'Iserin B. -
| Tumauosaa pyąa xeabsncmaa. 5.

Nazwisko ma od małey rzeczki. Iser, płyną=
cey w Czechachi Śląsku, nad którey brzegami
był nayprzód znaleziony; kolor iego iest CZARNY
żelazny cokolwiek w brunatnawy wpadaiący.

Znaydnie się w ziarnach okrągławych, z po-
wićrzchnią dosyć niegładką, i bez blasku; ma

odłam doskonały muszlowy, z blaskiem wielkim

smołowym ;, w metalliczny przechodzącym; iest
- twardy, kruchy, ciężki, nieprzezroczysty, do że-
łaza magnetycznego piaskiem żelaznym nazwane-

  

 

go bardzo podobny ;domagnesu przyciąga się
prawre iak . Leży wskałach napływowych

rozrzucony w piasku, nad rzeką lser w Śląsku ż
„Czechach, i na wyspie Ceylan. Podług rozbioru
Lampadinsa składa się: z 84 części niedokwasa
tytanu, 1% niedokwasu żelaza, i 2niedokwasw.



e 5300

257. TYTAN ERUNAPNY.

Titanium lamellosum.
Braun Manakerz. W. -

Titane oxidć siliceo-calcaire. FH.

/TumasoBoń mepa» aucinosamoń. 5.

"Ma kolor BRUNATNY czerwonawy,i w Czar-
niawy wpadaiący. Znayduiesię krystałlizowany.
w graniastosłup 4ro-ścienny ukośny, po końcach.
sklinowany, maiący płaszczyzny klinów osadzone
na krawędziach tępych , czasem krawędzie bo--
czne ścięte, lub sklinowane, powićrzchnią gład-
ką, i błyszczącą, odłam blaszkowy, o, dwóch
biegach błaszek przecinających się ukośnie,z bla-

_skiemt wielkim półmetallicznym, ciężkość gatun-
_kową podług Klaprotha 5,51. Tytan brunatny

   

 

iest wpółtwardy,kruchyiłatwydorozbicia,po
AOSORZORENEPWC ED GE
gosą wrosłewskałachpierwiastkowych: w Nor-
wegii (w Arendal w syenicie ), i w Bawaryi
(w Passau, w granicie, z hornblendą i steaty-
tem). — Podługrozbioru Klaprotha składa się:
ze 53 części niedokwasu tytanu, 55 krzemionki,

AWD zo i 000 dA
"APT PÓW GATT

|. Titanites. Gelb Minakerz, W.
, Sphene H. Tumaunumn. S.
|" Kołor ma żóztry słomiany, szarawy, i
białawy. Znayduie się krystadizowany w gra-
 niastosłup 4ro-ścienny bardzo ukośny, i pła-

> ski iak tablica, po końcach sklinowany , ma-
iący płaszczyzny klinów osadzove na krawę-

| dziach bocznych tepych, powićrzchnią gładką,i

 
dosyć błyszczącą, odłam blaszkowy o iednym

ROKKO



  

biegu blaszek ,i nierówny, z blaskiem tłustym
słabym , ciężkość gatunkową 3,40. Tytan żółty
iest kruchy, twardy, miernie ciężki, prawie
'wpółprzezroczysty, częścićy po brzegach tylko
prześwićcaiący. Leży w skałach pierwiastkowych
granitu: w Norwegii (w Arendal, razem z kry-

, ształami epidotu., osadzony w massie tegoż ka-
mienia ), we Francyi (wDelfinacie w Alle-
"mont ),we Włoszech w Piemoncie (w Mont-
A)+ w * Szwaycarach ('w górze S$. Gotarda,
2chlorytem i kryształami feldspatu adularia,
adw iego kryształy bywaią niekiedy na krzyż
przerosłenakształt kamienia krzyżowego , i te
«od kształtu są zwane: sphene en -goutlićres).—-
Podług rozbioru P. Abiłgaard tytan żółty z Nor=
wegii składa się:z 70 części niedokwasu tyta-
nu, 4 niedokwasu żelaza, 8 krzemionki, i 18
wapna. 'Szwaycarski podług Cordier zawićra
wsobie: 55,5 niedokwasu tytanu, 28 krzemion-
(ki, i 52,2 wąpna. Klaproth z roskładu tego mi-
nerału otrzymał: 47 niedokwasu tytanu , 36

AO 1E PRACĘ OE

a, dwudziesty, U r a n.

RAN CZARNY.

Uran um. mineralisatum ni-
, grum. Pecherz. W.
(Pechblende. Widenmann.
A Fauane noir m

> „AŻ Urane.oxyduić. H.
Ypanosaa.PIAS*epuan.S.

ż Niedokwas urannz małą ilością siarczyku
5. ołowiij niedokwasu Żelaza, i krzemionki skom-

żęoma kolor CZARNY cokolwiek szara
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wy, brunatnawy, błękitnawy, lub kruczy. Znay-

duie się w massach, cząstkami wrosły w maci-

ey, w kawałkach kształłów „nćrkowych, gronko-

wych,i naciekowych, maiących odłam niedosko-
| nały muszlowy , i nierówny grubo-ziarnisty ,

z blaskiem smołowym, a niekiedy zupełnie bez

blasku ; czasem bywa złożony z części oddziel-

nych kątowatych, pomiędzy którómi śrzodkuią

w massie błonki cienkie żółto zielonawe lub

czerwonawe ochry uranowey. Minerał ten ma

ciężkość gatunkową podług Klaprotha 7,5, iest

wpółtwardy, kruchy, łatwy do rozbicia, bardzo

ciężki, i doskonale nieprzezroczysty; w ogniu

natężonym sam ieden nietopi się, lecz stopiony

z boraxem formuie szkło nieprzezroczyste bru-

dno szarego koloru ; w kwasie salćtrowym ro--

spuszcza się z wydobyciem gazu .salćtrowego .

Znayduie się w żyłach przecinających skały
_ pierwiastkowe, z dwoma nastepnćmi gatunkami
uranu, galeną, pirytem miedzianym , ochrą że-

lazną, gliną stwardniałą, spatem brunatnym,

sróbrem szklistóm, i niektórćmi krnszcami ko-

baltu: w Saxonii ( w Johanngeorgenstadt, i

Schneeberg), i w Czechach (w Joachimsthal )..

Dawnićy miany był za kruszec zynkowy, żela-

zny, i za wolfram, dópićro w 1789„roku Kla-

roth naypićrwóćy postrzegł w nim nowy. mie-

tal. Podług rożbioru tego chemika składa się:

ran czarny: z 86,5.części niedokwasu uranu

małą ilość maiącego w sobie kwasorodu, 6 siar-

ezykn ołowiu, 2,5 niedokwasu Żelaza, i 5 krze-
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| -260. URAN BŁYSZCZAK.

Uranium mineralisatum viride.
Uranglimmer W.

Ucrane micacć B. Urane oxydć H.
Chalcolith Widemann.

YRREOBOŃ mMiama». 5.

Jest kombinacyą niedokwasu uranu z małą
, ilością niedokwasu'miedzi. Kolor ma zrELoNy
szmaragdowy, trawiasty iasny lub ciemny, czy-
Żowy, żóŁTY zielonawy, siarczysty, a rzadko i
woskowy. Znayduie się krystallizowany: 16d
w. tablicę 4Śro-ścienną prostokątną, doskonałą,
albo też o ścianach końcowych sklinowanych, ta
bywa podobna do ośmiościanu tróykątnego po-

. dłużnego, w którym oba wierzchołki są mocno
ścięte.; are w sześcian cały lub ze ściętćmi kra-
wędziami; $cie w graniastosłup 6ścio-boczny ma-
iący dwie przeciwne ściany węższe od innych,
po końcach sklinowany, z płaszczyznami klinów
osadzonómi na tychże ścianach naymnieyszych.
Kryształy iegosą małe, niekiedy bardzo drobne,

/ tablice pospolicie z sobą zrosłe w wiązki i mas-
sy komórkowychkształtów , graniastosłupy nay-

/ /ezęścićyodosobione; tablici sześcianów powićrz-

/ chnia iest gładka i błyszcząca, a graniastosłu-
_ pów narzynana podłużnie. Uran błyszczak ma
|odłam blaszkowy 0 iednym wyraźnym biegu bla-

 

zblaskiem półmetallicznym, ciężkość gatun-
dłag Champeaux 5,121; iest wpółprzezro-
częścićy prześwićcaiący, miękki, niekru-

do rozbicia; w rysienabywa ko-
nawo białego, lub siarczysto żółtego;

w kwasiesalótrowymrospuszcza się spokoy-
_ mie, i farbuie gocytrynowym kolorem. Leży
w żyłach skał Beemiiskowic? granitn, łup-

| NYWĘZ 000
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ku mikowego, it.d, razem z dwoma innćmi ga-

tunkami uranu, Oraz z żelazem zbitóm czerwo-

nóm i brunatnón, kwarcem, jaspisem, rogowcem,

gliną stwardniałą, niekiedy z kobaltem ziemistym

czarnym i żółtym, iak w państwie Wirtember-

skićm (w Reinerzau), z miedzią oliwkową iak

w Anglii (w Kornwalii w Karrarach); oprócz

tych krajów znaydnie się także w Saxonii(w Jo-

hanngeorgenstadt, Schneeberg , i Eibenstock ) ,

w Węgrzech (w Bannacie w Saska), i we Fran-

cyi (w Saint $ymphorien, gdzie nayprzód go po-

strzegł Champeaux, w granicie maiącym niemal

ziemistą postać ). Podobny iest z kołoru i innych

własności zewnętrznych do miedzi błyszczaku ,

ale różni się krystallizacyą,i charakterami che-

micznómi; chociaż bowiem obie te istoty w kwa-

sie salótrowymrospuszczaią się spokoynie, ro-

*stworiednak uranumakolorcytrynowy, a mie-
dzizielonawy,i ta ostatnia za dodaniem am-

 moniakn opada z rościeku w postaci błękitnego

proszku. zm

. (261, OcHRA URANOWA.

|. Uranium ochraceum..
-

AOsauocketW. L'ocre d” urane z *

Urane oxydć pulyerulent A.

©. ypasnosaa opa. S..
sg" 2 --Minerał ten maiący kolor pomarańczowo,

- siarczysto, lub szafranowo ŻÓŁTY, iest czystym

|. niedokwasemuravu, albo też połączonymzma-

"łą ilością niedokwasu żelaza,i wtedy bywa rdza-

| wo żózrY, czyżowo ZTEŁONY, albo rumiany i

prawie zorzowo CZERWONY. Znayduie się w ma-

łych massach, rozsiany, i w cienkich warstewkach

ma powićrzchnimacicy osadzony; ma odłam zie-
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i częstokroć mączastą postać, pisze i farbnie*
w detknięciu; bywa także i w massach cokol-
wiek stalszych, z odłamem zbitym nierównym
w muszlowy przechodzącym ,. bez blasku i prze--
zroczystości , na dotknięcie chudy. i suchy ; mą
ciężkość gatunkową podług Lamćtherie 5,145.
Leży w skałach pierwiastkowych , razem z po-

> przedzaiącćmi tego rolzaja gatuakami: w Saxo-
nii (w Johanngeorgeunstadt ), w Czechach e Joa-
chimsthał), i innych krajach.

- Rodzay dwudziesty pićrwszy, Chrom.
262. CHROM IGLASTY.

Chromium aciculare. Nadelerz Ww.
Xpom>v «meabanoń. 5S.

Nazwisko tego metalla pochodzi od gre-
ckiego wyrazu chroma, znaczącego: kolor, ciało

_farbuiące, gdyż niedokwasiego zielony: jest: czę=
ścią farbuiącąszmaragdu, a kwas chromiczny
farbuie ołów czerwony, i rubin spinel. —Ten' :
peagatunek , „który iest kombinacyą siar--
czykuchromui ołowiu, makolor szaRY stalo-
wy, eo 3 iśniadawy, między MOWA a

 

A sach ,| stallizowanyw graniastosłu-
"PY _bro-ścienne dłagież czasem do igiełpodobne,

' maiące ścianyboczne podłużnie narzynane, nie-
kiedyna kochać pokryte warstkąniedokwa--
su chromu. Minerał ten ma odłam zbity nie--
równy,i małymuszlowy, :z blaskiemdosyć wiel--
kim metallicznym,|iest nieprzezroczysty, wpół- A
twardy, iznacznie ciężki. Leży w skałach pier

 

 

 
zwdiaz NEST MNE:
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„burskim, w kopalniach złota  Berezowskich,
osadzony w kwarcu, z galeną, niedokwasem

chromu ,i cząstkami złota. Niektórzy chemicy

twierdzą że z rozbioru tego kruszcu naymqniey-

szey ilości chromu nieotrzymali.

263. NIEDORWAS CHROMU.

„Chromiug ochraceum.

Chromocker W.

XpoMoBAA H3BECME. S-

Minerał ten czysty lub skombinowany z ia-

nómi niedokwasami,i cząstkami ziemnómi, od mo- -

cy swego spoienia dzieli się na dwa podgatunki:

z których pićrwszy iest ziemisty, a drugi

stwardniały. Kolor ma żóŁry szafranowy,

©, siarczysty,i białawy. Znayduie się w małych mas-

| sach,i postaciach naśladowniczychnaciekowych,
| iglastych, gronkowych, it.d, rozrzuconyw kwar-.

| gu razem « poprzedzaiącym gatunkiem ,w pro-

 

| szku rozsiany w macicy, lub na ićy .powićrz-

  

-chniosadzony cienkićmi warstkami; ma odłam

'ziemisty, izbity nierówny; iest miękki, kru-

chy,czasem prawie mączasty,i miernie ciężki.

| Leży w skałach pierwiastkowych : w „Syberyi

| w kopalniach, Berezowskich,w granicie zdekom-
|, ponowanym, razem z ołowiem czerwonym , zie-

lonym, i żelazem brunatnóm; bywa także wro-

sły wkwarcu,ż cząstkami złota,ołowiem „bły-

| | 'szczącym,pirytem żelaznym,i chromem iglastym,
| którego nawetpowićrzchnią częstokroć w kształ-
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DODATEK DO ORYKTOGNOZYT.

Zawićraiący minerały nowo odkryte, któ-
re w układzie dawnieyszym Wernera nie są.
Uinieszczolie. .

W Klassie Kamieni.

264, ALbocHkRorr. DAndr:i W.
Kolor ma żóżry szarawy,słomiany, zielo--

nawy „i czyżowy, niekiedy w czerwonawy wpa-_
daiący. Znayduiesię w massach łupkowego skła-
du, o warstach YA niewyraźnych, z od-
łamem muszlowym niedoskonałym,i nierównym,
bez blasku; iest tak twardy że ogień krzesze,
niekruchy , po brzegach mało prześwićca, cięż-
kość gatunkową ma większą nieco nad 3,5, zmo-
€zony daie czuć gliniany zapach; w ogniu na-
tężonym nietopi się nawet z dodatkiem boraxu,
lecz stopiony z fosforanem sody formuie emalią
zieloną , która stygnąc zamienia się w żółtą, a
potćm białawą. Odkrytyzostał przez Dandradę
w Norwegiiprzy Drammen, w kopalni żelaza Vi-
rnms, gdzie leży razem z kamieniem wapiennym,
żelazem magnefycznóm , i kryształami brunatnć-
mi granatu pospolitego. Podług rozbioru Van--
quelina składasię:ze 55częścikrzemionki, 36-

_ wapna,Sglinki, 17 niedokwasu Żelaza „i 5 nie-
 dokwasu manganezu. Niedawno znaleziono go
i w Syberyi, w chlorycie łapkowym, maiącym-
w sobie cząstki kwarcu rozrzucone,ten z posta-
«i, koloru, iwszystkich własności zewnętrznych
zupelniedoNorwegskiego.iestpodobny.— Nie<
którzy maią allochroit za odmianę granatupos=

 

  

 

politego. Wernerwnaypóźnieyszym układzie po=
|. mieścił go za osobny gatunek w rodzaiu krze=-

| miesoym,pomiędzymelanitem i granatem. ©
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265. ANroPRYLL1T. Kar:

; Minerał niedawno odkryty w Norwegii
ci 'w Kongsberg, wrozwalinach fortecy, do axy-

| nitu Saskiegobardzo podobvy, i przez Wernera
w nowym iego układzie w rodzaiu krzemien-
nymmiędzy Zoisitem i Axinitem umieszczony,
kolor ma BRUNATNY szarawy, igoździkowy. Źnay-

sA

 

; ©... promienistym,inierównym;twardość iego mniey-

dnie się w massach,z odłamem błaszkowym lub

+

>. sza iest niż w kwarcu, ciężkość gatunkowa po--
: A ,.. dług Haiiy 5,235, blask niewielki, przezroczy-
|... 8tość w słabym stopniu. Antophyllitw ogniu

_ natężonym nietopi się; podług analizy Johna
zawićra : w sobie-62,66 czości krzemionki, 13,55
glinki, 4 magfezyi, 3,53 wapna, 12 niedokwa- -

„NA
   *-Alumińe flnatće alcaline H.

Minerałten unieszczony przez   (w osobnym rodzain,na końcu

    
  

 

  

   

 

  

  

(.. /towym. Kolor ma ntaŁy szarawy: znaydnie się

 

/_ gach blaszekprzeć naiących się prostopadle (z któ-
rych ieden jest od inuych wyraźnieyszy ), ibla-

Rar "m wielkimszklistym; po brzegach dosyć mo-
'. ene prześwićca, zanurzony w wodzie staje się

  

wieiaklódtopnieie,odktórey wła-dkoi | Sc zie, s Rozości dano mu nazwiskoz greckiego wyrazu

     

„prawie doskonale przezroczystym, dopokęd znowa-_ niewyschnie;cicżkość gatunkową mapodług Dan>
dy 2,969; iestwpółtwardy,i zwłasności zewnę-

su Żelaza, 3,25 miedokwasu. manganezu., i 1,45

destkombinacyą glinki isody 2 kwasem fluspa-

wmassach,zodłamem blaszkowym, o trzech bie-

trznychdo fluspatnbardzo podobny, w rysie na-a śnićżno białego kolorn;w ogniubardzo
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kryos mroz, lód. Odkryty został niebardzo dawno
w Groenlandyi (q2), skąd sprowadzono go do
Kapenhagi, stamdtąd dostał się P.P. Abildgaar i
Mantey, którzy udzielili go dla Wauquelinai
Haiiy; jest bardzo rzadki i nigdzie w zbiorach
ciał mineralnych nieznayduie się, oprócz kol-
łekcyy wspomnianych osób, Vauquelin z roz-
bioru iego otrzymał: 47 części kwasu fluspa-
towegoiwody, 52 sody, i 2a glinki;a Kla-
proth:40części kwasu fluspatowego i wody, 56
«sody, i 2% glinki. det

MA , : rz 3 :

. '267. DaraoLtir. Esmarki Kar.
 Chaux boratóe siłiceuse H.

,_ Kamień ten odkryty w Norwegii w Aren-
dal przez P. Esmark, ma kolor giaŁY; znaydu-
ie się krystallizowany w graniastosłupy dziesię=
cioboczne często zrosłe w massy; iest dosyć twar-
dy, po brzegachmocno przeświścaiący, muszlo-_
wego odłamu,z blaskiem szklistym, ciężkość
gatunkową ma podług Klaprotha 2,98. Wpło-
mienid swiócy przezroczystość zupełnie traci,
mocnićy bieleie, staie się kruchym, i bardzoła-
/twopotóćm daie się wpalcachna proszek rościć-

rać, w ognia natężonym topisię na szkło bla-
do różowey farby. Podług rozbioru Klaprotha
składa się: ze 55,5 części wapna, 36,5 kczemion-
ki, 24 kwasu. boraxowego, i 4 wody. Werner
umieścił go w rodzaju wapiennym, w familii
borann wap ja, :

. 268. DraspoR=zH.

| Rzadkie to ciało kopalne odkryte przez

 

 

|| (42)Niewiadomow iakichskałach.
Xxx
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P. Lelityre, opisane przezHaiiy, ma kołor: szaRY
' perłowy. Zinayduie się w małych massach, z od-
łamem nieco krzywo blaszkowym doskonałymi,
w iednym kierunku, i z blaskiem perłowym ,
drugi iego bieg blaszek mniey wyraźny przeci-

naiący się :z pierwszym ukośnie pod kątami1309,
i 569, iest prawie zupełnie bez blasku. Diaspor:
maciężkość gotaunkowąpodług Haiiy 5,452, iest
tak twardy że szkło rysuie;w płomieniu swićcy

'na drobne łuszczki, które z trzaskiem roz-
© prysknią się na wszystkie strony, i odtey wła-
snościHaiiy nazwisko mu nadał; massy iego nie-
wielkie są osadzone w macicy _ gliny żelezistey.
Qyczyzna tego kamienia iestdA nieznaną. Po=
długVauquelina składa się on: z 80 części glin-
ki, 5 żelaza, i 17 wody, która zapewne iest
przyczyną iego pękaniaw ogniu. WWerner po-
ROg2W.radza ktefatkain tm,„żędcy por

4zoisitem.

  

 

_269. Diopsir. W. DiopsideH.

 Mussite.et Alalite. Bonvoisin,

| Kolory miówa: blado zrEŁONY, BiAŁYŻÓł-
siwy, i między tómi pośrzednie. Znayduie się
wmałych massach,i krystallizowany: aó6d w gra-
 niastosłupy ro-ścienne ,, czasem po krawędziach

'.bocznych mocno sklinowane,iprzechodzące tym
_ sposobemna rasto-ścienne, pokońcach niekiedy
zaostrzone ostrosłupami 6ścio-bocznóćmi maiącćini

- wićrzchołki nachylone do ścian bęcznych, brył-
- kę takową.Haiiy zowie: didodćcaćdre, 2re w gra-
niastosłupyościanach bocznychpodłużnych, głe-
boko.narzynanych,których liczbydokładnie ozna-
czyć' niemożna; Jciew blaszki nieoznaczoney
postaci. Te wezsą małe , ZE:



+

„niekiedy "miernty ścialkości, i prześwićcaiące;
odłammaią blaszkowy w iednym kierunku ró-
wiioległymdo podstawy, z blaskiem znacznym.
a massy zbity nierówny , bez' blasku, ciężkość
gatunkową,podług Haiiy 3,237. Minerał ten iest
„dosyć.miękki,i szkłem rysować się daie. Kry-
ształy iego graniastosłupy 4ro-ścienne odkrył
nayprzód Bonvoisin w Piemoncie w dolinie
Lans, narówninach Mussa,i stąd nazwał go
Mussite,poźnieydwunastościennegraniastosłupy

„ tenże znalazł na wzgórkuTesta Ciarva leżącym
wLans, przy końtu równiny Ala, od którey
dał ma nazwisko Alalithe; w obu tychmieyscach
deży onw serpentynie ciemnozielonym prawie
czarnym, który zmięszany iest z marmurem pier-
wiastkowym, i żelazem błyszczącćm. -Laugier
«z rozbioru iego otrzymał: 57,5 części krzemion-
ki, 18 „magnezyi, 16,5 wapna, 6,5 niedokwasu
żelaza i i manganezu. Werner wswióżym ukła-

ieścił go napoczątku rodzaju krzemien=
augitem i wezuwianem. *

 

  

A Fisa © LITE. Bournon.

Kolor ma ziazy brudny,i szarawy. Znayduie
-się w małychmassach, z odłamem promienistym,

iego miówaią niekiedy foremne
tałty iastosłupów 4ro-ściennych ukośnych;

jest ęzdiky od kwarcu, gatunkowo ciężki iak
'$, sa się nietopi. Małe cząstki tego mi-

: _ wrosłe w skałach pierwiastkowych,
'ryształami Kornudu, w Indyach wscho-

 

  

  

nich ( w Carnate), i Chinach; z ostatniego kra-
ju pochodz ce maiąw sobieznaczną ilość żelaza.

| Chenevix z ich analizy otrzymał: 54,6 części.
glaki, 55 SRC?iod„żelaza; wko

oda ©.
=

 



aś Fibrolicie znalazł: 58,06 glinki, 58a
ki,i „daŻelaza.

271. GasBRONiIT. Schumacher:
' Mioerał ten niedawno odkryty, ma kolor

błękitnoiziełonawo szaRY; znaydnie się w ma-
łych massach, z odłamem zbitym równym,i sze-
rokozadziorowym; iest wpółtwardy,dosyć kru-
chy,nieprzezroczysty, łub po brzegach prześwić-
caiący, w ogniu natężonym traci swóy kolor,
i topi się (chociaż z trudnością) na białą mas-
sę nieprzezroczystą. Znaleziony był w skałach
pierwiastkowych, w Norwegii, błękitnawy wKen-
lig przy Arendal, z hornblendą, a zielony przy
Friedischwern -Arobnómi cząstkami p
wisienicie grubo-ziarnistym.

legie.Kouairm Schumacher iRetzius,
ZANE Silicalce. Saufe :

Kolor ma BIAŁY szarawy, w popielaty3
błękitnawy wpadaiący. Znayduie się w massach
z odłamem zbitym grubo-ziarnistym, iwielkich
muszli niewyraźnych , bez blasku, czasem nieco
w zadziorowy przechodzącym , niekiedy ziarna
iego łamią się w blaszki błyszczące, a takie massy
mićwaią blask migaiący iak w marmurze pier-
wiąstkowym. Jest to mięszanina mechaniczna
bardzo drobnychcząstek węglanu wapnaikwar-
cu, która lecz wyraźnie burzy się z kwa-

sami, i w nichsię po większey części rospu-
/szcza, w ogniu natężonym topi się nabiały żu-
żel;maciężkość-gatunkową podług P. Schuma-

| cher 2,85. Minerałtenodkryty nayprzód został
Kina" weFrancyiwProwancyi, w 0-

licach Aix i wPaa, > leży w cien
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kich warstach między pokładami kamienia waż
piennego zbitego; poźnićy Brongniart znalazł
go w górach Pireneyskich , niedaleko Gripp;
nakoniec postrzeżono iego warsty w Norwegii
przy Drammen, w Szwecyi,i na wyspie lslandyi,

|. 278. LzimBiILtrTE. Saufs:

| + Nazwisko ma od wzgórga Limburg leżące
( go w Brisgau w Szwabii, na którym był znale-

ziony: Kolor iego iest żóŁry brunatnawy , i
(miodowy ciemny. Znayduie się w małych ziar<
nach kątowatych nieforemnych, któresą rożrzu-  .

.<one w porfirowey macicy, i maią odłam zbity
wny, zadziorowy, lub mały muszlowy, z bla-

/ skiem szklistym. Kamień ten jest tak miękki że
się nożem skrobać daie, łatwy do rozbicia, ipo
brzegach wyraźnie prześwićcaiący; w ogniu na-
teżonym topi się dosyć łatwo na emalią W

połyskuiącą,i zbitą w swey' massie; od kwasów

RE: MabvRzEPORITZ HM
a 0%

Madreporstein. Kar:

     
też rozbiegle zsobą połączonych ; odłam po-

„dłużny czyli w kierunku ówma nierówny,
| koloru szaro popielatego,i żółtawego, bez bla-

skiem znacznym tłustym , ciężkość gatunkową
podług P. Buch 2,645; jestnieprzezroczysty, ła-
twydo rozbicia,dosyć miękki,nożem cokol-

| wiek skrobać się daiący,w rysie nabywa ia--
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atsydzoy:farby, z kwasamimocno się burzy:
Znaleziony był przez P. Móll w bryłach okrą-
gławych po kilkadziesiąt funtów ważących, któ-
re są rozrzuconew skałachnapływowych,w kra-
iu -Sałzburskim, w dolinieRiissbach, otoczoney
górami kamienia wapiennego warstowego: Po-
dług rozbioru 'Klaprotha "składa śię: z goczę-
ści weglanu wapna, 6 krzemionki, 5 węglika,i
4niedokwasu żelaza. pen Amaten kamień za
 arragonit prętowy.

(275. Masjęnuz. H. Sasciażkę
blanche de Somma. R. de L.

(Hyacinthine.de Somma. Zam:

- Kolorma sBrazr cokolwiekszarawy;znży
ii się e moteotsjncch w graniastosłup 4ro-
eż prostokątny, po końcach  zaostrzony

: Ń sia imi os Ióćm na tra' rędziach *bo-

: troć "bywaią mocno ścięte,
inatenczas graniastosłup: staie się Sxnio-ścien-
nym; niekiedy kraw. dzie powstaiące ze ścięcia
powtótnia:bywaią cinane, takowy graniasto-

miówa ścian bocznych 16; krawędzie leżą-
cemiędzyścianami.bocznómi kryształów G pła-

|szeżyznami ich'zaostrzeń są czasem*ścięte. Kry-
pospolicie bywaią małe,zrosłe, iina ma-

| iey osadzone, z.powićrzchnią gładką i błyszczą-

  

 

   

|. cą;odłam ichpodłużny iest blaszkowy, o dwóch

 

  £ *Vlaszek równoległych do ścian*bocznych,
Rblaskiem dosyć wielkim szklistym,a poprze-
czny zbity wmały muszlowy przechodzący;

o siężkić gatunkowa '2,612. Mejonit jest wpół-
(przezroczysty, i tak twardy że szkło rysuie,
wogniu natężonymdosyć łatwosię topi. Znay-
dnie siepomiędzy produktami wólkanicznómi,
w.okolicachp;przy. =,Somma,
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wkawałkach kamienia wapienrego blaszkowo-
ziarnistego,który z przyczyny ognia żadney nie-
uległ odmianie co do- swey postaci (r2). Po.
dług rozbioru P. Stuke składa się: ze 25,5 czę-
ści krzemionki, 40,1 magnezyi, 16 wapna, i 16,2.

. niedokwasu żelaza. Dawnićy był miany za hya-
cynt i wezuwian;. Werner pomieścił go przy
końcu rodzaju krzemiennego , po Rybićóm oku.-

276. MzzrLirr= Lam:

Kobe mićwa żóŁTY. winny, CZERWONY hya=
cyntowy, i między tóćmi.pośrzednie Zmaydnie
się krystallizowany: a6d w sześcian lnb równo-
ległościan prostokątny, czasem po wszystkich
krawędziach  pościnany, albo „maiącydwietylko
przeciwne sobie krawędzie ścięte; 2re w grania
stosłup śrościenny ukośny, pe końcach skłinowa=
ny, LET płaszczyzny klinów nakrawędziach

osadzone;. kryształki iego cho=
ciaż takSażeledwo wiełkościziarn prosa.

_ dochodzą ,iednak są” bardzo foremne, TRiSO 4
i łatwe do oznaczenia; powićrzchnia ich-
zawsze iest pokryta cienką warstkąochryfosa
zney brunatnawey lub żółtey, a: massa wpółprze-

- zroczysta, wpółtwarda, i w złamaniu ziarnista ;3
zpien die wielkim. Melilit w. ogniu ns

ym topi. się, chociażz trudnością,n.
;przezroczyste , gęste ifable

  
csweymassie;: proszek iego rospuszczą się spo=|koyniew kwasie salćtrowym,i formuie: (podo-bnie iak zeołit) pewny gatunek galarety,, leczróląj25 Rten abSOWY +
 

wpAwyk kylieeentaToda ll FE
jap.
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mnieyszego znaku elektryczności nieokaznie (>
Leży w okolicach Rzymu,a szczególniey w Capo
di bove,gdzie stanowi warstki na powićrzchni
ścian w szczelinach pewney odmianylawy zbi-
tey, którą po wielu mieyscach łamią ze skały
na posadzki znanepodnazwiskiem:-Selce romano.
Przy tym minerale znayduiąsiędrobne kryształ-
kiigłastei wkształtach graniastosłupów, innego
ciała kopalnego, z postacibardzo podobnego do
sommitu albo nefelinu, oznaczonego nazwiskami:
Pseudo-nefeline i Pseudo-sommite, który iednak
w spe „opadgrcią topi.

>. „s7p Mimkaze”. Kar:
 lest to odmiana spatu magnezyowego maią-

caMk blado zielony, któraznayduiesię w kry-
ształach anAmascach z odłamem

się:z60części węglanuwwapna, 36 ER
gnezyi, i 4,5węglanu żełaza. —— Karsten iinni

| na iś i umieścili go wswoichukładachza.0-
sobny gatanek.

W 278. NŃzspazsLin W.
1> ommite Jam:

Umieszczony przez Wernera na końcu ro0-
 dzaiu krzemienuego po mejonicie, kołor ma BIA-
e zrszarawy. Znayduie się w małych massach
ziarnistych, rozsiany, i krystallizowany w grania-

- stosłu > Gścioboczny doskonały, albo po krawę-
ziach cowych ścięty, powićrzchnia ścian iego

tałówiest_ gładka i błyszcząca, odłam po-
y OWY, we m.maca równo-
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degłych do ścian bocznych, a poprzeczny muszlo-
wy, oba z blaskiem szklistym, ciężkość ga-
tunkowa podług Haiiy 3,261. Ten kamień iest
wpółtwardy (t2), kruchy i łatwy do rozbicia, wpół-
przezroczysty albo.mocno prześwićcaiący, do A-
patytu z charakterów zewnętrznych bardzo po-

_ dobny; w ogniu natężonym z trudnością naszkło
się topi; w kwasiesalćtrowym traci zupełnie swą
przezroczystość, ale się nierospuszcza. Znayduie
się w lawach, i innych produktach wólkani-
cznych,z kryształami wezuwiianu, i szerlu czar-
nego , w górze Somma stanowiącey część Wezu-

_ wiusza, od którey ma nazwisko. Vauquelin z roz-
bioru iego otrzymał: 46 cześci krzemionki, 49
glinki, 2wapna, i 1 niedokwasu żelaza. : |

279. OBDELLI1r Ki:
Kiesel-artiger Zeolith Titius,

||| AKolor mićwa szany żółtawy, zielonawy, lub
czerwonawy. Znayduiesięw massach okrągła-
wy cych odłam włóknisty lub promieni-

| sty,którewskale trapuwarstowego sąosadzo-
"ne. Jesttak twardyże ogień krzesze; ma ciężkość
_ gatunkową 2,5,w ogniunateżonym topi się na
| massęgębczastą. Leżywskałach warstowych ,
| w Szwecyi (w OedelforsiMosselberg). Podług
- rozbioru Bergmana składa się: z 62 cześci krze-
mionki,18glinki, 16 wapna, i 4 wody (us).

"MaPzratŁie DM 4adr:

/Makolor miazy szarawy, zielonawy, lub

 

   
  

 

    

    
  

 

(s:) Do tego gatunku,zdsie się, należyminerał z kolorupodobnydo |
|, zeolituczerwonego, a ztwardości,  przezroczystośći, i innych <hara- A
Lierówdo cha / maydm
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czerwonawy. Zuayduie się,„w małych massach;

złożonych z cześci oddzielnych, maiących odłam

blaszkowy, o blaszkach powikłanych, z blaskiem

niewielkim perłowym, ciężkość gatunkową 2,62;

iest kruchy, i wpółtwardy; po brzegach -.mocno

prześwićca, w ogniu się nie topi sam ieden,

z boraxem stopiony formuie szkło przezroczyste

białego koloru, na proszek utarty rospuszcza się

poczęści w kwasie salćtrowym. Leży w skale

pierwiastkowey kamienia wapiennego: w Szwe-

cyi, w Sahla i Fingrufan niedaleko Niakoparberg,

i na wyspie Utoen. i

281. STDEROCLEPTE Saussż

Jest koloru żołtawo ZIELONEGO; znayduie

się w małych kawałkach okrągławych, i guzo-

watych, które bywaią złożone z krzywych warst

_współśrzodkowych, i wrosłe w lawie. Ma odłam

zbity równy, zblaskiem tłustym słabym, iest tak

' miękki że się daie rysować paznokciem, w ogniu

się nie topi, lecz tylko czernieie, i nabywa wię-

kszegoblasku. — Odkryty został przez Saussura

w Szwabii (w Brisganu ).

282. SKORZA.

Nazwisko ma dane sobie przez mieszkańców

_kraja w którym się znayduie. Jest to piasek czy-

Żowo ZIELONEGO koloru, miany od niektórych za

'epidot na proszek starty, którego ciężkość gatun-

kowa zbliża się do 3,2. Leży w skałach napływo-

wych: w Ziemi siedmiogrodzkiey, przymiastecz-

ku Muskau, nad rzeką Aranyoes. Podług roz-

bioru Klaprotha składa się: ze 45 części krze-

mionki, 27 glinki, 14 wapna, 16,5 miedokwass

żelaza, i 0,25 niedokwasu manganezu.
,

a A
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2-0] 0983. W AVELL i T Babington.

", oHydragilłit Leonkard.

| Kolor ma BraŁy szarawy, i zielonawy;

znayduiesię w bryłkach półkulistych zrosłych,

i krystallizowany w małe graniastosłupy maiące

liczbę ścian nieoznaczoną, które są zrosłe i roz-

maicie powikłane. Kamień ten iest w -odłamie

włóknisty lub promienisty, z blaskiem iedwa-

bnym, ma ciężkość gatunkową 2,7, przezroczy-

stość w znacznym stopniu, twardość w cząstkach

dosyć wielką, ale moc ich spoienia w massie bar-

dzo słabą; w ogniu natężonym nie topi się, lecz

traci przezroczystość , twardość, i więcey iak

czwartą część swoiey wagi, po czćóm mocno lgnie

„do ięzyka; wkwasachi ługach alkalicznych za

ogrzaniem spokoynie się rospuszcza; prażony.

w retorcie na mocnym ogniu daie znaczną ilość

czystey wody nieco kwaskowatey, któr4 ma słaby,

zapach empyreumatyczny. Odkryty został przez P-

Wavell w Anglii w Devonshire,gdzie w łupku gli-

nianym 'małómi żyłkami iest osadzony.—Davy.

z rozbioru iego otrzymał: 70 części glinki, i 30

wody; a John 61,17 glinki, 13 wody, 0,85 ma-

gnezyi, 4 wapna, i 0,5 potażu.— W Kornwa-

_lii znaydnie się minerał ieszcze nieoznaczony ,

który podług doświadczeń 'P. Davy z własności

chemicznychdoWawellitu „iest podobny. >

284. YENITE. Lelityre. ;

Jest-czarnego koloru; znayduiesię krystał-

lizewany w. graniastosłup 4ro-ścienny, i Śmio- .

boczny,po końcach zaostrzony foremnie kilką

płaszczyznami; kryształy iego śrzednićy wielko-
ści, pospolicie grube, i nizkie, maią odłam po-

dłużny niedoskonały blaszkowy, a poprzeczny.
s Yyya a

i
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„muszlowy, i zbity nierówny, z blaskiem nie-
wielkim , ciężkość gatunkową 3,825; są tak
twarde Że ze stali słabe krzeszą iskierki, rospa-
lone przyciągaią się do magnesu, w ogniu na-
 tężonym łatwo się topią na massę nieprzezro-
czystą, bez blasku. Odkryty został przez P. Le-
Jidyre na wyspie Korsyce, gdzie kryształy iego

nayczęścićy z sobą zrosłe, razem z kryształami
epidotu, kwarcu, granatu, żelaza magnetycznego,
i pirytu arszenikowego rozrzucone są w grubey

warscie skały zieloney , która przerosła iest
cienkićmi warstkami talku, a zwićrzchu pokryta
kamieniem wapiennym  pierwiastkowym , lecz
dokładnie ieszcze nieoznaczona. Yenit na dzia-
łanie powietrza wystawiony powoli roskłada się,
i zamienia w ziemię żółtawo brunatną , z kolo-
ru do ochry Żelazney podobną, gdyż w iego
skład wielka ilość żelaza wchodzi. — P.P. Vau-

quelin i Descotiłs z rozbioru. tego minerału o-
trzymali: 50 częścikrzemionki, 12 wapna, 5,5
niedokwasu żelaza , 5 niedokwasn- manganezu,
i małą ilość glinki.

W Klasśsize Sol th:

285. MASCAGNIN. Reuss.
Ammoniaque sulfatće. H.

"Siarczan ammoniakalny odkryty przez P.
'Mascagni nad brzegami niektórych iezior To-
skańskich, i od iego imienia nazwany, znaydnie

ię w massach żółtawych, naciekowey postaci ,
pokrytych zwićrzchu istotą białawą , mączastą
która może bydź kwasem boraxowym, ponie-
waż ten w wodach wspomnianych obficie iest
rospuszczony, i wyłącza się z burzeniem w po-

staci gazu, Takowa sól, pokrywaiąca ściany ro-
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 spadlin w skałach brzegi iezior stanowiących,
ma smak gorzki i cićrpki, z wapnem utarta da-
ie czuć zapach ammoniaku, kwas siarczany ża-
dnego z nićy gazu nieoddzielła, w czćm różni się
ora od soli ammoniackiey, z którey ten kwas
wypędza z gwałtownćm burzeniem gaz kwasu.
solnego. ;

286. ReEusstrN. Kar:
Ta sól nazwiskiem wynalazcy oznaczona, -

znayduie się w niewielkich massach, śnićżno
białego koloru, maiących odłam mały muszlowy.
Odkryta ona została przez P. Renss w Czechach
( w Sedlitz ). Podług analizy tego chemika skła-
da się: z 66,04 części siarczanu sody, 31,55
siarczanu magnezyi, 2,19 solanu magnezyi, i
0,42 siarczanu wapna.

287. SASSOLIN. Kar:

" Jest kwas boraxowy zmięszany z niedokwa=
sem manganezu, i cząstkami ziemnćmi. Ta isto-
ta znaleziona przez P. Mascagni, przy iednóm
źrzódle wody ciepłey w Toskanii nazwanćm
Sasso (od którego iey nazwisko dano), po ana-

| —— zie przez Klaprotha okazała się bydź złożoną:
z86 części kwasu boraxowego , 11 siarczanu.
 manganezu,5 siarczanu wapna, i bardzo małey
ilości glinki, i niedokwasu żelaza.

288. TINKAL, on Borax natif. B.s owowde boratóe HM

_ Borax, czyli boran sody, kołor ma BrAŁY

szarawy, żółtawy, zielonawy, czasem zielony ,
żółty, albo brunatny. Znayduie się w massach,

_ rozsiany, i krystallizowany w graniastosłup 6ścio-
_ boczny maiący dwie ściany boczneprzeciwne

Ą % ę

»
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sobie szórsze od innych, a płaszczyzny końcowe

ukośnie położone względem bocznych; kryształy

iego małe lub śrzednićy wielkości , poiędyncze,

wrosłe 'w massach ziemistych tegoż minerału,

 powićrzchnią maią gładką, albo chropawą 4 po-

krytą białą skorupą ziemistą , odłam blaszkowy

niewyraźny, i muszlowy, z blaskiem małym tłu-

stawym , ciężkość -gatunkową podług Klaprotha.

1,705, smak słodkawo palący. Tinkal iest kru-

chy, miękki, łatwy do rozbicia, tłusty w do-

tknięciu, i po brzegach słabo prześwićca. Znay-

duie się w Persyi w Tybecie , nad ieziorem

Nekbal, w Tartaryi wielkiey, na wyspie Cey-

łan, i w Indyach wschodnich. Względem sposo-

bn jakim się tworzy, i mieysc gdzie massy iego

leżą, niezgadzaią się twierdzenia podróżopisarzy:

iedni mówią że borax iest rospuszczony w wo-
dzie , i otrzymuie.się przez. iey ewaporacyą .

wsadzawkach na otwartćm powietrzu; podług

drugich drobne iego cząstki są rozsiane w zie-

mi, nad brzegami iezior słonych; inm znowu.

twierdzą iż mieszkańcy zbićraią tyłko sól ku-

chenną w tych ieziorach, i z nićy boran sody

sztucznie wyrabiaią. Podług rozbioru Klapro-

tha składa się en: ze 57 części kwasu boraxo-

ego, 14,5 sody, i 47 wody. Nazwisko Borax'

pochodzi od Arabów , którzy tę sól w swoim

"ięzyku Baurach zowią. sM

© 1W Klassie Metallów.

(> 288g. CzeniNsTELN. W. Cerit. Brong:
Cerium oxydć silicifere H. +

Cererit Kar: Ochroit KI: z

Minerał od  Kronstedta i innych dawniey-

© szych naturalistów mianyza tunsten, w którym

EZ
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"P.P. Hisinger i Berzelins odkryli' nietłokwas:
nowego metallu nazwanego Ceres albo Cerium ,.
kolor ma €zERwoNy blado różowy , nieco szara-
wy. Zmayduie się w małych massach, z odła-

"mem ziarnistym , cokolwiek połyskuiącym, iest
mocno twardy( ponieważ szkło, rysuie „i ze sta-
l przez uderzenie słabe wyprowadza iskry), nie-
bardzo kruchy , i niełatwy do rozbicia, ma cięż-
kość gatunkową podług Klaprotha 4,66, kolor
'proszku szarawy , który po iego wypaleniu za=
mienia się w czerwony, po czćm na 100 czę- ©
ściachtraci 12 swego ciężaru; w ogniu natężo-
nym bynaymniey się nietopi. Leży w skałach
pierwiastkowych, w kopalniach miedzi, z mo-
lybdenem ,miedzią, bizmutem , miką, hornblen-
dą, it. d; pomiędzy cząstkami iego massy bywa
wrosły minerał szarawo blado-zielonego koloru,

/ i postaci promienistey, albo iglastey, który zdaie
_ się bydź promieńcem. Cerit znayduie sięw Szwe-
cyi w Riddarhyta, w kopalniach Bastnaćs. Po-
dług rozbioru Klaprotha składa się:z 54,5 nie-
dokwasu Cerium, 54,5 krzemionki, 5,5 niedo-
kwasu żelaza, 1,25 wapna, i 5 wody. Vauquelin
z roskładu iego otrzymał: 67 niedokwasu Cerium,
_17 krzemionki , 2 wapna, 2 niedokwasu żelaza,
i 12wody i kwasuwęglowego ;te ostatnie czę-
ści ginące w ogniu zapewne są przyczyną
zmnieyszóney wagi Ceritu po iego wyprażeniu.

2g0. KOoLU MB.

Columbium Hatchett. Eisencolumb Kar:

' Minerał nazwiskiem wynalazcy Ameryki o0- .
znaczony, dla tego że w Ameryce został odkryty,
na powićrzchni ma kolor ciemny szaRY bruna-
tnawy ,a wewnątrz czARNY W żelazny wpada-
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jący. ŻZnaydnie się w massach bezkształtnych

- maiących odłam blaszkowy niedoskonały, i nie-

równy drobno ziardisty, z blaskiem szklistym

w metalliczny przechodzącym, a ciężkość gatun-

kową 5,918; iest twardy, bardzo kruchy, do

chromianużelaza podobny;w rysie nabywa ko-

loru ciemno czókoladowego. Znalezióny był

w Ameryce południowey, w prowincyi Massa-

chusset, przez Anglika nazwiskiem Winthrop.

Podłng Hatchetta składa się: z 78 części kwasu

metallu zwanego Columbium który ma postać

- białego proszku, i 21 niedokwasu żelaza.

> 29. TANTALITE H.

| Dawnićy miany za kruszec cynowy (zinngrau-
pen) iest koloru czarniawo SZAREGO, który ( oso-

bliwie w odłamie ) cokolwiek w błękitnawy wpa-

da. Znaydniesię w kryształach niedoskonałych

okrągławych, zbliżaiących się kształtem do ośmio- -

Ściana tróykątnego, wielkości orzechów lasko-

| wych, z powićrzchnią gładką 'łub chropawą,

cokolwiek połyskuiącą. Tantalit ma odłam zbi-

ty nierówny, grubo lub drobno ziarnisty, i nie-

doskonały blaszkowy , z blaskiem metallicznym ,

ciężkość gatunkową podług P. Eckeberg 7.953;

iest bardzo twardy (i ogień krzesze), do rozbi-

© cia miełatwy, i przez magnes nie pociągany.

Łeży w skałach pićrwiastkowych w Finlandyi,

w gubernii Abo, w parafii Kimito, rozrzucony

w żyle felispatu czerwonego przecinaiącey ska-

 łę gneyssu; i w Syberyi w gubernii Permskiey z

w okolicach Miask, w skale złożoneyz feldspa-

tu zielonawo białego który ma odłam blasz-

/kowy niedoskonały lub promienisty,i z kwar--

| cu maiącego kolor szary dymowy lub czarniawy.

* Podług rozbioru Klaprotha składa się: z 88
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części niedokwasn tantalu, 10 niedokwasu Żeląs

laza, i 2 niedokwasu manganezu—Chemicy pó-
Źniey nieznalazłszyżadney własności metalliczney
w niedokwasie nowego metallu, lecz tylko wła-

' sności ziemne, różne iednak od wszystkich ziem
dotąd znaiomych, umieścili go w klassie istóś

ziemnych, pod nazwiskiem : 7antalia; przeto tan-

talit składa się z tantalii, i niedokwasów żelaza.
i manganezu. ż ło

sg. YrrnRoranraLira. AH.
7 Yttro-Tantal. Kar:

Tantal Yttrifere. Brong>.

Z koloru i postaci zewnętrzney poprzedza<
iącemu podobny, ma odłam ziarnisty farby cie-
'mno szarey z blaskiem metallicznym,„ ciężkość
gatunkową podług P. Eckeberg 5,13; iest mnićy
daleko twardy niżeli poprzedzaiący gatunek, no-
żem daie się skrobaćna proszek czarny, i nie-
przyciąga się do magnesn. Leży w skałach pier-
wiastkowych, w feldspacie przy wielkich ży-
łach mikirazem z gadonilitem , w Szwecyż
w Ytterby,o trzy mile od Sztokolmu. Składa .
się z ziem: Yttryi i Tantalii, i niedokwasów
żelaza, i manganezu.

Oprócz tych gatunków Werner w naypoźnieyszym swoim
mkładzie pomieścił następuiące. W kłassie kamieni, w rodzain
śkrzemiennym: Grossular, Pirenit, Kolophonit, Automolith, Jolith,

Łierrit, Kalamit, Faserkiesel , Feltstein, Blauspath, Eisspath;
w rodzam glinianym: Paulit; w rodzaiu magnezyi : Spreutstein,
Rhatizit; w rodzaia wapiennym, w familii boranów: Botriolit-

"W klassie metallów w rodzain miedzi: Srahlerz; wrodzaiu man=
ganezu: Piemontischer Brauostein , i Manganspath; w rodzaju nie-

Klu: Haarkies; lecz ich opisania w żadnym 2 Autorów których
mam pod ręką nieznalaziem. Ę :
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 GEOGNOZYA
Opisanie . skał. czyli głazów SR

'KLASSA L :
SKAŁY PIERWIASTKOWE,

Gatunek. — a GRANIT.

" Jest' skałą złożoną z żiarn krystalicznych
feldspatu , kwarcu , i miki, bezśrzednie i ściśle

z sobą spoionych; iłość części składaiących iego
massę,i wielkość ziarn bardzo bywa odmienna,

zawsze iednak nayobfitszy feldspat; niekiedy i

kryształy feldspatu są w granicie osadzone, skałą
ta zowie się porfirem granitowym. Skład massy

granitu zawsze iest ziarnisty, ziarna zaś iego
mnićy więcćy zbliżając się do postaci krystalli=

czney, tćm większe bywaią im skała iest star=
sza czyli dawnićy stworzona, to iest im głę=

biey rościągaią się pokłady iey w ziemi.—
_ Gatunki kamieni przypadkowie wchodzące da

składn granitu, razem z istotnómi iego częścia=.

mi, są naypospolitsze: granat, i szerl czarny,
, Kolor cząstek składaiących granit bywa roz-
maity, aprzeto massa iego różnofarbna , pospo=.

licie feldspat w nim iest czerwony, lub biała=

wy do kwarcu podobny, a mika. czarna, stąd

główna massa granitów biała lub czerwona, za-

wsze upstrzona jest czarnćmi plamami. Skała ta
stanowi posadę innych gór ,i (iak się zdaie)

całą massę wewnętrzną kuli ziemskiey; niektó-

re iednak odmiany granitn leżą na gneyssie,

przeto są od niego poźnieysze; możnaby więc

maznaczyć przynaymniey dwie epoki iego stwo=
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rzenia. Granit drobno-ziarnisty iest poźnieyuż
formowany, części składaiące miedaią się w nim
wyraźnie rozróżnić iedne od drugich, a w mas-
sie swoiey często mićwa kryształy i drobne ziar-
na granatów rozrzucone.— Skały granitowe
w. powszechności niewiele w sobie zawićraią
metallów, z których naypospolitsze są: żelaza
(osobliwie czerwone ), cyna, i z nią razem sze=
lin i molybden, a niekiedy galena, blenda, srć-
bro, bizmut, miedź, i kobalt. — Ten gatunek
skały pierwiastkowey ze wszystkich nayobfitszy,
stanowi na powićrzchni ziemi długie pasma gór

wysokich „a czasem podstawę obszćrnych pła-

szczyzn; ną których zwićrzchu rosciągaią się

warsty piasku, lub inne gatunki skał napływo-

'wych. Alpy, góry Pireneyskie, i Karpackie
-w Europie, ogromne grzbiety gór Altayskich,
* Uralskich, Ołoneckich, i innych Sybirskich w A-..

zyi, sąpo większey części z granitu złożone.—
W skałach napływowych w wielu kraiach, a
osobliwie w Litwie w okolicach Wilna, Lidy,

 Słonima, it. d., pola zarzucone są ułomkami
granitu zokrąglonómi, które używane bywaią do
brukowania ulic, i na młyńskie kamienie.—

Skała ta bardzo iest twarda i ma dosyć mocne

spoienie, a po wyszlifowaniu piękny przyymuie
polor. Narody starożytne wystawiały z nićy ko-

-  lumny, obeliski, piramidy, grobowce, i tym podo-
bne pomniki, których rozwaliny w wielu miey-
scach i podziśdzień widzieć się daią; teraz nawet

używa się czasem na ozdoby w świątyniach,. pa-

łacach,iinnych budowach wspaniałych.— Gta-
nit wystawiony długo na działanie powietrza i

wilgoci psuie się i roskłada, ponieważ feldspat
stanowiący nayznacznieyszą część iego massy za-

mienia się w ziemię porcellapową; warsty tas
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kowey skały ziemistey leżą: w. Saxzonii, i wies

łu innych kraiach, a mianowicie na Woły=

miu około Korca, gdzie dostarczają materyałą

z którego wyrabia się porcellana Korecka.

a Gnzyss Gnetss W.

Skłudasię z tych samych trzech gatunków

kamieni, co.i granit, których cząstki maiące

kształty cienkich warstewek nawzajem są prze-

kładane i połączone z sobą siłą spoienia. F'elda

spat jest także w „nim częścią: nayobfit=

|szą, mika cokolwiek w znacznieyszey ilośch

wchodzi w skład gneyssu niż granitu, a w mia=

zę pomnażania się ićy cząstek, gneyss we wła=

snościach swoich zbliża się do hkrpku mikowego.

Massy gneyssu maią zawsze kształt łupkowy $

miarnisty ; z głównemi iego cześciami: bardza czę-

sto bywaią przypadkowie szerle i granaty zmię<

|azane, lecz piórwsze nierównie są w nim rzad=

eze, a ostatnie daleko pospolitsze niż w grani-

ie (w2). Częstokroć miówa w. sobie warsty pod=

ległe kamienia wapienńego ziarnistego, horn= -

blendy łupkowey,porfiru, promieńca, granatu „

kwarcu, galeny, pirytów, i żelaza magnetyczne=

go. Gneyss iest skałą naystarszą po granicie s

ma którego pokładach warsty iey bezśrzednie są

. złożone. Trzy naznaczaią odmiany tego głaza

móżniące się iedne od drugich czasem stworze-

mia. 19% Gneyss krzywo-warstowy. (Gneiss on=

dule ), w którym każda część składająca stano=

wi osobne krzywe warstewki, a te połączone

razem nadaią całey iego massie kształt iakby fa-

listy albo fałdowany; ta odmiana iest ze wszyst=

 

: kg aksowie iakoi granatywgneyssie nayozęściśy bywają kge
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kich naypodobnieysza do granitw, skały niektów

re granitem Żyłkowym ( granite peinć). przez Suis

sura nazwane są gneyssem podług Wernera.

2% Gueyss pospolity grabo warstowy, w którym:

części składające w kształcie ziarn są Z sobą

zmięszane,a massy tey nuęszaniny ułożone w gru-

'be warsty, lecz żaden z gatunków minerałórz

wchodzących w skład tey skały, osobnych warst

 niestanowi, wika iey ma kolor dymowo szary.

50 Gaeyss cienko-warstowy, maiący warsty dałeko-

| cieńsze niż poprzedaaiący, naywiększą ilość miki „

i zbliżający się w swoich własnościach do łupku

mikowego.—Gueyss ze wszystkich skał pierwiast-

' kowych naybogatszy iest w metalle, i zawić=*

ra w sobie niemał wszystkie ich rodzaie, i ga=-

'tunki, dosyć często w warstach, lecz obfieićy da=

deko w żyłach. W Saxonii większa część kopalni

w pasmie gór kruszcowych (E:zgebirge ), i ko=

alnie Czeskie, leżą w skałach gneyssu; w sa=

mych okolicach  Freyberga zamyka on więcey

dwóchset żył. kruszcowych,z których dobywa

„się ołów, sróbra, cyna, miedź, i kobalt. Ko=

palnie sróbraw Norwegii w. Kongsbergrościąga=

ią się w skale gneyssowey. 'Fen gatunek skały

mnićy pospolityod granitu. składa część gór Sas-

'kich, i Alpze strony "Tyrolu, Bawaryi, i Szwaj=

<ar, tudzież formnie wielkie pokłady w Wę-

grzech, Szwecyi,na wyspachJlaudyi i Srhot=

1landyi, i w Auneryce poładniowey.—Gneyss ła=

mie się bardzo łatwo w tablice podług kierun-

ku warst; używany bywa do murowania ina

ozdoby wspaniałych -gmachów (x2)—
i

 

(22) W skałach naplywowych kawałki otarte gneyssu znsydnią się-

około Wilna, osobliwie nad brzegami Wilii, w palapicky seit. 00)

granitu,i używanesą.także do biukowania ulic. »
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) 5. KAMIEN BIAŁY. Weisstein W.

Jest feldspat bardzo drobno ziarnisty, pra-

wie zbity, szarawego koloru, ułożony w wat-

sty, i mogący się szczepać w tablice, w które-

go massie rozrzuconesą drobne ziarna granatu,

cyanitu, czasem kwarcu , i miki. Skała ta sta-

nowi warsty przy gneyssie, w Saxonii, w gó-

rach kruszcowych, w okolicach Mitweide, Pe-
mig, Waltheim, i t. d. kn

Pa ŁUPEK MIKZOWY.

Glimmer-schiefer W.

Schiste micacć B.

M ica-schiste Żrong:

Składa się z kwarcui miki razem połą-

' czonych w massę łupkowego kształtu, w którey

pospolicie więcey bywa miki, lubo i przeciwnie

dosyć często się zdarza; kolor ma nayczę-

$cióy szary niekiedy brunatny, a rzadko zielo-

nawy; zawićra w sobie granaty, i szerle, ia-

ko części składaiące przypadkowe, czasem także

feldspat, cyanit, i słaurolity w nim są umie-

szczone. Warsty łupku mikowego pospolicie le-

'żą naprzemian z warstkami kamienia wapienne
go, hornblendy łupkowey, i promieńca ; nie-

kiedy warsty kruszcowe bywaiąw nim zawarte;

iak np. miedzi, zynku , galeny, sróbra , i zło-
ta: w Węgrzech, i Śląsku. Nakoniec w po-

kładach tey skały znayduią się (lubo rzadko) i
warsty gipsu pierwiastkowego, iak przy Belin-

zona w Alpach Szwaycarskich, ze strony wło-

skiey krainy.—Łupek mikowy równie iak gneyss.

* dzieli się na trzy odmiany,z których każda zdaie

się mieć inną epokę swego stworzenia. Pićrwsza

naydawnieysza, i prawie współczesna z gneyssem, *
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maiąca skład łipkowyi grubo ziarnisty, zawićra

w sobie niewiele kwarcu, mnóstwo granatów,

i nieco feldspatu. Drugą odmianę stanowi łupek

mikowy właściwy , naylepićy charakteryzowany,

i Waiący w sobie większą ilość kwarcu. Irzecia

a ziarna i listki miki: bardzo drobne ścisle z so-

bą połączone, i zbliża się w swych własnościach

do łupku glinianego. W tym głazie znayduie się

. wiele rozmaftych kruszców ; liczne kopalnie Sas-

kie g Węgierskie, Szwedzkie, i Norwegii leżą

w łupku mikowym. Oprócz tych krajow obszer-

ne iego warsty rościągaią się i w Alpach ,

wszędzie niemal na pokładach gneyssu, i o-

- bok tey skały, lecz w mnieyszey ilości. Łupek

mikowy łatwiey od gneyssu łamie się w tablice,

i używany bywa do murowania, na dachówki,

i młyńskie kamienie; massy iego niezawićraiące

w sobie granatu, w ogniu się nietopią, i żadnóy

nienlegaią odmianie , przeto muruią się znich

piece w rudniach gdzie mótalle są wytapiane.

5 ŁUPEK GLINIANY.

/Thonschiefer W.

Skała poiedyncza, opisana w oryktognozyi

(76), zawićra w swćymassie bardzo często inne
minerały czą:ąstkami wrosłe, iako to : kwavc, feld- -

spat, szerl, hornblendę, i piryt Żelazny, oraz ©

warsty podległe łupku chlorytowego, szlifićr--

skiego, ałanowego, pisarskiego, hornblendy, tal-

ku stwardniałego, 4 warsty przypadkowe ka-

mienia wapiennego ziarnistego. Leży prawie

. zawsze na łupku mikowym (72); zamyka w so-

*
 

" (32) Osotliwie wgórachSaskich Werner postrzegł, że statecznie

"łupek mikowy bywa pokiyty warstęmi łupiaglinianego.



piemetalle,w mnieyszćy iednak ilości niżeli dwa

poprzedzające gatunki skał tey klassy, częścićy

daleko w żyłach niż warstach , iak np: srebro

i kobalt w Saxonii (w Schneeberg ), kopalnie

kruszcow wCzechach (w Myes i Joachimsthal),

w kraju Salzburskim, i Węgrzech (w Hec-

rengrund). Ten gatunek skały dosyć „pospolity

stanowi w wielu krajach wysokie i ciągłe pasma

gór; osobliwie: w Saxonii północney , Harcu,

Śląsku, Czechach, i Syberyi. Łamie się bar-

dzo łatwo w tablice, i używany bywa na

dachówki, stoły, tabliczki do pisania, do ostrze-

nia, i t. d. Francuscy .naturaliści niektóre iege

odmiany zowią: Petresilec feuilletć , albo Corać+

enne feuulletće. :

6. KAMIEN WAPIENNY PIERWIASTKOWY-

S Urkalkstein, W.

Calcaire primitif B.

Marmur biały, albo stary, opisany w ory=

ktognozyi ( 110. b.), bywa przypadkowie pomię=

szany z miką w drobnych listkach, kwarcem,

hornblendą, tremolitem, promieńcem, azbestem „

talkiem, serpentynem, i t. d.— Massy iego za-

wióraią w sobie warsty i żyły kruszcowe , Osc-

bliwie galeny, blendy, Żelaza magnetycznego, i

pirytów. Naydawnieyszy grubo -ziarnisty leży

w gneyssie, poźnieyszego zaś massy drobno-ziar=

niste rościągaią się w łupku mikowym iglinia-

ym , i te tylko właściwie: stanowią góry wa-

pienne pierwiastkowe. aa
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7. TRAP PIERWIASTKOWY 2%.

Urtrap W. Traps primitifs B.

Trap pierwiastkowy dzieli się na dwa pod-

gatunki, a te są: (| s j s

_ a) Hornblenda pospolita i łupkowa, które

iako poiedyncze kamienie były opisane w ory-

ktognozyi(82. a. d.); ostatnia bywa czasem przy-

padkowie zmięszana z kwarcem, promieńcem, i
pirytami. Skała ta leży warstami w gneyssie ,

łupku mikowym, i glinianym: w Czechach, Saxo-

nii, i innych krajach. A Sai
_. b)Grynszteyn, albo kamień zżielo-

ny. Griinstein W. Dia base Brong: Ma-

jący nazwisko od swoiey farby, iestskałą złożoną

z feldspatu zbitego białawo szarego, lub iasno

zielonego, i hornblendy ciemno zieloney; od

kształtu w iakim cześci iego massę składające są

połączone z sobą dzieli się na dwie odmiany.

19 Grynszteyn ziarnisty. Ten składa

sięz ziarn feldspatu i hornblendy zmięszanych
i ścisle połączonych w. iedną massę;. takowe

ziarna albo są oddzielne każdey części składaią-
<ey, i z łatwością daią się rospoznawać,albonie-

wyraźne, a wtedy mięszanina ma postać massy

. jednorodney. %W tey skale bywaią często roz-

rzucone kryształy felsdpatn, i natenczas zowie

się ona: grynszteynem porfirowatym

 a. . z Ą DAJĘ >

13) Trappalbo Trap iest wyraz Szwedzki znaczący: schody. Mis

neralogowietego kraju oznaczyli mim „wszystkie skały których *

warsty poziome oddzielone iedne od drpgich na pochyłościach gór,

_ukazywsły się w kształcie stopni, wielkich (iakby) schodów naturał-

nych; przeto bardźo wiele skał różnych od siebie co do natury i

czasu stworzenia. otrzymały to nazwisko, i dla tey przyczyny

Werner podzielił trap na stary albo pierwiastkowy , przechodowy;

3 waistowy. 7

Aaaa -



(porfirartiger Griinstein) ieżeli głównaiey massa -

zawióraw sobie części składaiące w oddzielnych

ziarnach widocznych. Lecz kiedy bardzo drobne

cząstki , które tylko przez szkło powiększające

 daią się rozróżnić , formuią . massę czarniawą,

maiącąw sobie kryształy feldspatu wrosłe, ta ozna-

czona iest nazwiskiem porfiru grynsztey-

nowego lub czarn ego (Griinstein- porfir ).

Nakoniec mięszanina takowa niemal zupełnie ie-

dnorodna ciemno-zielona, zawićraiąca w sobie kry-

ształy feldspatu iasno-zielone, zowie się: porfi-

rem zielonym albo starym (grinPorfir), »
verde antice, który ma odłam zbity nierówny i

zadziorowy; ta ostatnia odmiana dosyć rzadka, któ-

rey oyczyzna i położenie w skałach są nieznane,

wykopnie się tylko w ułomkach robot staroży=

"nych narodów, w rozwalinach dawnych miast

egiptskich, greckich, i włoskich.— 2% Gryn-

szteyn łupkowy. (Griinstein - schiefer) skła-

da się z warst osobnych hornblendy, i feldspatu

zbitego białawego ; niekiedy zawićra w sobie

małą ilość miki, i ziarn kwarcu; feldspat w nim

z kształtu podobny iest do rogowca , i stąd da=

wnićy grynszteyn łupkowy nazywano : Horn-

schiefer. — Kamień zielowy w ogólności leży

warstami na gneyssie, łupku mikowym, i włup-

ku glinianym, z którym naprzemian warsty

- grynszteynu łupkowego są przekładane: w Saxonii

(w Gersdorf, i Rosswein, gdzie w wielu mieyscach

przecięte bywaiążyłami srćbra i ołowiu), w Sląsku

(przy Rudolfstadt, zawićraiące w sobie Żyły mie-

dzi ze sróbrem), w Szwecyi (w Edelfors), i

wielu innychkrajach.— W skałach mnapływo-

wych wszystkie odmiany grynszteynu (23), w ka-

 

(az) Oprócz porfiru zielonego.



" ziarnisty, granat, pirop, żelazo magnetyczne, pi-
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«wałkach otartych, i zaokrąglonych rozmajitey
wielkości, w Litwie okrywaią poła w okolicach
Wilna, Lidy, Słonima,i t. d, i razem z ułom-
kami innych głazów pierwiastkowych używaią
się do brukowania ulic; te w czasie pogodnym
suche i na powićrzchni prochem okryte maią
czarniawy kolor, lecz spłókane wodą dćszczową,
mianowicie po wielkich ulewach, nabywaią cie-
mney trawiasto zieloney . lub porowey farby.
WYszystkie odmiany kamienia-zielonego maią spo-
ienie między cząstkami swey massy bardzo mocne,
aprzeto niezmiernie są trudne do rozbicia, i dosyć
twarde, dla tego ludzie w odległey stareżytności,
wprzódy nim nauczyli się sztuki wytapiania me-
tallów, robili z tey skały młotki, siekićrki, kli-
ny, i inne rzemieślnicze narzędzia, które czasem
4 teraz ieszcze bywaią w ziemi znaydowane. (b3).

8. SERPENTYN |

Skała poiedyncra opisana w oryktognozyi.
(100), mióćwa w sobie częstokroć przypadkowie
osadzone inne minerały, mianowicie: talk pospo-
lity, litomargę, steatyt, kamieńmigaiący, azbest
pospolity i amiantw żyłach, kamień wapienny.

ryt arszenikowy, it.d. Serpetyn niewiele zawić-

ra metallów, które rzadko bywają z niego do-
bywane; w Anglii w Kornwalii żyły steatytu
w nim leżące zamykaią w sobie kopalnie. miedzi
rodzimey i żelaza magnetycznego.— Ten gatunek
skały zdaie się bydź we dwóch różnych epokach

 

3) Werner w „gatunku trapu pierwiastkowego uznieścił także: O:pe-
wiec ( Vanolitb ), i niektóre głazy maiące postać migdałowca.

Aaaa2

 



— 572 zaże:

stworzony, i stąd dzieli się na dwa podgatunki.

Pićrwszy serpentyn dawnieyszy ( le serpentin ),

którego warsty leżą przy gneyssie i łupku mikowym,

i często zmięszane bywaią z kamieniem wapien-

nym ziarnistym; odmiany iego są następuiące:

3 marmur Lacedemoński który niegdyś stanowił

„góry na półwyspie Morea; 2? serpentyn Szwedz-

ki, nazwany marmurem Kolmorskim, a przez

Krondstedta: Ophytes, ten zmięszany iest z ka-

mieniem wapiennym ziarnistym , i kamieniem

rnkowym; 39 serpentyn Czeski z Joachimsthal,

w którym leży kruszec ołowiu; 4? serpentyn Slą-

ski zawićraiący w sobiepirytarszenikowy z cząst-

kami złota; 5 serpentyn przezroczysty albo kley-

*not Korsykański Włoski, Salzburski, iinnych kra=

jow. Drugi podgatunek serpentynu późniey uformoe

wany(laserpentine ), daleko pospolitszy od pićr-

* wszego, rozległestanowi warsty w Saxonii (w Zoe-

blitz, Hohenstein, Waltheim, i t. d), w Anglii

( w Kornwalii ), w Harcu, Węgrzech, i Syberyi

(w górach Uralskich ). weg

; ę.P;4,RB PL R

Nazywano dawnićy porfirem każdą skałę

złożoną z główney massy zbitey iakiegokolwiek

kamienia, w którey kryształy lub ziarna okrą-

. gławe innego minerału są osądzone (c35); Wer-

ner oznaczył tćm nazwiskiem głazy iakieykol-

wiek natury maiące w swóy massie rozrzucone

 

(<z) Przeto Rzymianie i gramit porfiremzwali;nazwiskozaś u nich 0s0=

bom dawane Porpbyrogenitus oznaczać miało człowieka wporfirowym

| pałacn narodzonego, wszystkie zaś starożytne gmachy w Rzy<

mnie,iaksię pokaznie z ich estatków, były stawiane ż granitu

"syenitu. 2
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kryształy feldspatu. Pospolitsze odmiany porfirw
które zależą od główney massy stanowiącey ma-
cicę kryształów wspomnianych, są: rogowcowy,

jaspisowy, smołowcowy,obsydianowy, perłowy,

pumexowy, granitowy, sienitowy (sazum metal-

liferum), grynszteynowy (opisany wyżey ), i gli-

niańy (którego massę główną stanowi łupek gli-
- piany, albo glina stwardniała (43). — Skała ta
 miówa w sobie niekiedy hornblendę i mikę, ale
Żadnych warst obcych podległych niezawićra, iest
ninićy od innych w metalle bogata, i formnie
długie pasma gór w Alpach połuduiowych, i ia-
nych krajach europeyskich.

10. SYENIT. Granitelle. Sauf::

' Nazwisko maiący od Syenny dawnego
miasta w Egipcie, które leżało przy wielkich
górach tego gatunku skały, składa się z ziarn
feldspatu czerwonego z blaszkowym odłamem, i
hornblendy czarney lub ciemno zieloney; ziarna
takowe nawzaiem z sobą zmięszane , ścisle są
połączone siłą spoienia. Często zawićra przy-
padkowie ziarna kwarcu i miki w małey ilo-
ści; niekiedy mićwa łupkową postać, i ten zo-
"wie się łupkiem syenitowym (Sienitschiefer). Śka-
łata ze wszystkich pierwiastkowych naypoźniey
stworzona , leżąca nayczęścićy w porfirze , nie-
gdyś granitem czerwonym egiptskim była nazy-
"wana; sławne obeliski Rzymskie, posągi, i roż-
 maite pomniki , teraz ieszcze Ściagaiące uwagę
ciekawych badaczów starożytności, po wiekszey
części były z syenitu egiptskiego robione. W Eu-
ropie góry syenitowe rościągaią się: w Saxonii

 

_ (45) Przeto porfir gliniany dzieli sięna pierwiastkowy,i warstowy.
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(przy Meissen , Dreznie , Scharfenberg, i Alten=

berg), w „Węgrzech , Ziemi siedmiogrodzkiey, i

Norwegii; wyspa Cypr niemal cała iest złożo-

ma z syenitu,w którym znaydowały się sła-

wne w starożytności kopalnie miedzi; słowem

we wszystkich prawie pasmach gór pierwiastko-

wych massy syenitu bywaią odkrywane. —— Za-

wwićra on w sobie: kryształy cyrkonu i tytanu

brunatnego w Norwegii, Żyły kruszcowe w Sa-

xonii, Węgrzech, i Ziemi siedmiogrodzkiey.

11. ŁuoPEK KRZEMIENNY.

W oryktognozyi opisany (33), znayduie się

warstami, które w innych skałach są umieszczo-

ne,i sam rościągłe formuie pokłady: w Czechach,

Saxonii, i Syberyi (w górach Altayskich,gdzie

stanowi macicę sróbra rodzimego, szarego, i

miedziszklistey)..

49. GipS PIERWIASTKROWY.

Skała poiedyncza opisana w oryktognozyi

(126. c.), maiąca w swey massie listki drobne

miki rozsiane, stanowi osobne warsty w łupku

mikowym: w Alpach Szwaycarskich ze strony

' Włoch, i we Francyi w Bretagne.

13 KwaRc.

Także iest poiedyncza skała, postaci zbitey i

ziarnistey , czasem zmięszana Z małą iłością czą-

stek feldspatu i miki w drobnych listkach. Kwarc

nigdy sam ieden wielkich gór niestanowi, ale

w innych skałach dosyć rosciągłe formnie war-

sty, osobliwie: w Saxonik (przy  Freybergu ),

w Czechach,Syberyi (w górach Uralskich i Al-

tayskich),i t. d. Skała 1a niezawićra w sobie:

metallów w wielkich massach, małe iednak cząst-
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ki cynowego kruszcu, i pirytów, często w„nićg.
bywaią osadzone. (e3)..

14. SKAŁA TOPAZOWA.

Topas-fels W.
Roche de Topase B.

Złożona iest z kwarcu drobno ziarnistego,
'szerlu, topazu w massie, i litomargi ziemistey;
trzypićrwsze części w cienkichwarstewkach na-
przemian ułożone stanowią iey massę łupkową,
pełną wydrążeń maiących ściany pokryte we-
wnątrz kryształami topazn, kwarcu, i litomar=
gą ziemistą. Skała ta w Saxonii w prowincyi
Voigtland, przy miasteczku Awerbach , formu-
ie na posadzie granitowey dosyć wysoką gó-
rę zwaną  Schneckenstein , Żadnych metallów
wsobie niezawićraiącą. Werner utrzymuie Że
skała bardzo pospolita w Saxonii, złożona z kwar=
cu i szerłu, tudzież w Dauryi Sybirskiey mię-

 szanina kwarcu, szerlu, kryształów topazu, i
bdrylu , były spółcześnie stworzone ze skałą to*
pazową w. Śchneckenstein.

RCEĘ A s LAD BER: E

SKAŁY. PRZECHODOWE.

15. KAMIEN WAPIENNY PAŁZECRODOWYĆ

- Ubergangskalkstein W.

Calcaire de transition B.. ź

Skałapojedyncza w oryktognożyi (110. a.
i)| Opisaia; miówa rozmaite kolory złożone, czę-

*

 

(e3) Odmiana kwarcu szarawo lub czerwdnawo białego maiąca
w sobie rozrzucone okrągławe kawałki kobęniy: czarney , ze-



stokroć przecięta iest białómi żyłami spatu wa-

piennego, i pospolicie marmurem zwana; war-

sty iey naprzemian ułożone z wa rstami łupku

gliniańego, a niekiedyz migdałowcem przechodo--

wym, zawsze leżą na spodzie pod innćmi ga-

tunkami skał tóy i następnćy klassy , na grani--

cie, łupku glinianym, łub innych skałach pier-

wiastkowych. Ten gatunek marmuru obszćrne

stanowi pokłady : w Saxonii (w pasmie gór krusz-

cowych w Wildenfels, Kalkgriin, Planitz , i

rościąga się aż do kraja Bareuth), oraz na Har--

cu ( a szczególniey w 'Blanckenburg), w Cze-

chach, we Włoszech, Hiszpanii, Egipcie, i t.d.

"W. Anglii w Derbyshir warsty marmuru na-

przemian ułożone z. warstami przechodowego

migdałowca, który Anglicy Toadston zowią , gę-

sto poprzecinane są żyłami kruszcowómi , kiedy

 migdałowiec pomiędzynićmi śrzodkuiący bynay-

mniey takowych żył w swćy massie niezawićra;

przyczyny tego zdarzenia, które iest dosyć osa-

liwe i iednew swoim rodzaju, dotąd ieszcze

żaden geolog nieznaczył, ani hypotezy co do

sposobu iakin wspomniane skały uformować się

mogły niewymyślł.—Kamień wapienny prze-

chodowy. zamyka w swćy massie wiele skamie-

niałości koralów, madrepor,' i niektórych mu-

szli morskich, oraz żyły kruszcowe .galeny, -blen-

dy, pitytów: w Anglii ( w Derbyshir), i Żelaza

| w Harcu. Pokłady tey skały równie iak i mar-

muru pierwiastkowego maią częstokroć w sobie

groty podziemne, w których woda sącząc się

 

stała oznaczona przez górników niemieckich nazwiskiem: Tigererz.

Tym samym wyrazem nazywano także massy siarczanu beryty

_ upst'zone plamami-srebra czarnego, i inne istoty mineralne nia-

„ jące pstre kolory. :
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powoli,irospuszczony węglan wapna osądzaiąc,
formuie sopłe'rozmaitychkształtów,dla teyprzy-
czyny zdarzają się w .górach wapiennych .do-
'syć częste "zapadnienia (eboulemens). Kamień
ten w architekturze dostarcza materyała da
murowania'ina ozdoby -(./3).

26. Szansa WARxA.
Grauwacke. W.

- Nażwisko ma dane przez górników w Har-
<u, gdzie obszćrne 'stanowi pokłady; dzieli się

- od kształtu odłamu nadwapodgatunki.
a) 8.W. pospolita,— Jest skała złożo-

| maz ziarn kwarcu , łupku krzemiennego „i gli-
mianego, połączonych massą łupku glinianego.;

ziarna Okrągławe iey części składających często-
bywaią drobne ,i łedwo doyrzane okien,nie-
kiedy zaś wielkości orzechow +łaskowych do-

© b) 8. W. łupkowa. Grauwacken-
schiefer. W.——- Skała poiedyncza ułożona
 warsty.,ido łupku glinianego bardzo 'podo+

bna ,ma kolor szaRY ciemny, brudny żółtawy,
<zerwónawy, błękitnawy, lub zielonawy, 'czasem

iey warsty bywuią z drobnych ziarn złożone,

azawsze mnićy doskonałe niżeli w łupku: gli>

mianym. Zadnych warst podległych w sobie nie-

 zawićra, granaty, szerle, i feldspat,którym czę-

 

) Marmur w którego massie rozrzucone są kątowate kawał-
| ki teyżesamey skały maiące odmienną farbę ,sktóre na powierz-

chni szlifowaney minerału stenowią plamy ż kształłu podobne do
rozmaitych figur . geomet ych prostokrósinych, został nazwany

Breccia, Brecbe, i e. Czasem ożnaczają temi nazwiskami
piaskowiec maiący w sobieułomki kątowate kamienia i spała

„wapiennego, kwarci, i innych minerałów osadzone. ©

Bbbb
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sto łupek gliniany za macicę służy, nigdy się

w nićy nieznaydnią, lecz pospolicie znaczna ilość

_miki w drobnych listkach w iey massie bywa

rozsiana. Skała ta stanowi obszćrne warsty le-

Żące naprzemian z warstami pićrwszego podga-

tnnku szarey waki,i razem przeciętew różnych

_ kierunkach żyłami kwarcu.—Massy obu iey pod-

gatunków zamykaią w sobie skamieniałości ma-

drepor , niektórych muszli morskich , roslin wo-

dnych ; mianowicie trzcin , i sitowia. Leżą war-

"stami na pokładach marmuru przechodowego:
Szara wakka nigdy sama gór wysokich niesta-

mowi, ale zawsze służy za podstawę innym ska-

4 łom poźnieyszym, osobliwie warstowym. Znay=

duie się w wielkich massach , w Harcu, Saxonii,

i Ziemi siedmiogrodzkiey. Bogata iest w metal-

łe: większa część kopalni ołowiu i srćbra wHar-

eu, a szczególniey w Clausthal, i Zellerfeld, leży

„ w wace szarey; kopalnie złota w Ziemi siedmio-

grodzkiey w Vórespatak, Zirnik, i Abrundbanya,

_ są w nićy zawarte. W Saxonii przy Gera po-

- między warstami*szarey waki leżą pokłady an-

tracytu łupkowego ( Kohlenblende). © a

| Za odmianę wakki szarey pospolitey mieć

należy gatunek pudyngszteynu, który składa.się

| okrągławych ułomków skał pierwiastkowych „

połączonych z sobą massą glinianą lub wapien-

ną , leżący na wielu mieyscach -w Alpach, gdzie

 Saussure geolog Francuski widział iego warsty

maiące blizko dwóchset sążni grubości. _'

17: TRaP PRZECHODOWY:

Ubergangstrap. Ww.

Fraps de transition. B. :

Jest to kamień zielony, którego cząstki
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składaią mięszaninę prawie iednorodną , ałe iuż
'mieco zepsutą, i zbliżającą się kształtem i spo-

ieniem cząstek do kamieni glinianych. Dwa są
głównieysze tóy skały podgatunki.

/ a)Migdałowiec przechodowy(g3).

Jest hornbłenda łupkowa poczęści zepsuta, ( po-
dobna z kształtu do wakki warstowey, albo dę

gliny żelezistey ), w któręy osadzone są cząstki
okrągławo spłaszczone kwarcu, chalcedonu , cza-
sem i spatu wapiennego, ściany próźnych wy-

drążeń tey skały często bywaią drobnómi kry--
ształkami kwarcu wysłane. Ten. gatunek migda-

(- łówca maiący w sobie rozrzucone kawałki okrą-

 gławe spatu wapiennego, zwany Toadston, stano-

/wi w Anglii w Derbyshire warsty naprzemian.
zmarmuremprzechodowym. Taca
- b)-Trap kulisty. Kugelfels, albo:

Kugeltrap: W. Trap globuleux. B.—

Jest kamień zielony łupkowy znacznie zepsu-

| ty odpowietrzaiwilgoci, maiący postać wiel-
_ kich kul złożonych z warst współśrzodkowych ,

/ których massa wewnętrzna zbita bywa daleko

- twardsza, i mocniey w swych cząstkach spoiona, -

©, niżeli ta którastanowi powićrzchowneich warsty.

(Trap przechodowy w ogólności nigdzie po-

kładów ciągłych nieformuie, lecz niekiedy skła-

(| da góry kształtów stożkowych, przy marmurze

_ przechodowym z którym bywa czasem naprze-

mian ułożony. Zawićra on w sobie żyły mie-

po:

(85) Nazwiskiem migdałowca, marżeksten,- (amygłuloile) oznaczsią
mineralogowie „skałę pospolicie glinianą, w którey rozrzucone są

oddzielnie, i niebardzo gęsto , okrągławe , spłaszczone, podłużne ;
i z kształtu domigdałów podobne kawalki innych kamieni;
„jako to: litomargi, chalcedonu, ziemi zieloney, zeolitów , i t. d-,
czasem nawet bywaią w nićy wydrążemia próżne , z wielkości i
ksztaltu pomiemionym ziarnóm podobne. — | A

Bbbba



dzi, cyny; i Żelaza. Leży w Saxonii' (przy Pla-
nitz i Zwickau ), w Czechach, Harcu, i Anglii

(w Derbyshire). W. Voigtland w Saxonii znay-

duie się trap kulisty razem ze skałą od kolory

zwaną wątrobową (Leberfels ) „ iest to- hornblen-

da czarniawo zielona, poczęści zepsuta, i ochrą
żelazną przeięta..

KDAGSAM
SKAŁY WARSTOWE.

28. BiRĘRoWIECH Cos Wal:

Sandstein W.

Gres B. Psammite ŻBrong: k

/ Składa się z ziarn kwarcu mnićy więcćy

grubych, połączonych massą wapienną albo gli-

nianą, czasem zafarbowaną niedokwasem żelaza,
niekiedy marglową,a rzadko kwarcową lub krze+
mienną. Oprócz ziarn piasku, i kawałków o-
krągławych kwarcu wchodzących w skład pias-

kowca, znaydnią się niekiedy w nim ułomki
otarte łupku krzemiennego, feldspatu, łupku

glinianego,i hornblendy, których wielkość by=

„ wą bardzo rozmaita. Niektóre iego odmia-

ny zawićraiące same tylko zokrągłone kawał-

kikrzemienia i kwarcu połączone z sobą massą

, krzemienną Anglicy zowią: Pudding lub Pud-
dingstone,a Niemcy : Sandstein aggłomerat albo
Puddingstein. Czasem ziarna piasku w tey skale są
„nadzwyczaynie drobne,tak Że ićy massa zdaie się
(bydź iednorodną zbitego odłamu. Piaskowiec
stanowi rozległe warsty z rospadlinami we
dwóch różnych kierunkach prostopadlesięprze-

cinaiącemi, tak iż naturalnie podzielony iest

ma: równoległościany prostokątne; warsty iego
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bywaią naprzemian ułożone z warstami kamie—

nia wapiennego, i węgli kopalnych. Niekiedy

mićwa postąć łupkową,a w massie zbitey dró-
bne listki miki gęsto rozrzucone,. dla których:

zdaie się bydź podobnym do łupku mikowego..

Trzy są znacznieyszę odmiany tey skały” różne
odsiebie położeniem, i czasem stworzenia. Pićr-

wsza Nazwąnakamieniem dzikim, rathes Tod-

zes liegendes, (base morte Qu_ sterile ) (13), le-

„ży na szarey wace, zwiórzchu pokryta iest

, warstąami łupku smolisto-marglowego,a wmassie

złożona zziarn: grubych ,'i przejęta ochrą Żela-

za czerwoną ; niekiedy zawićra w sobie drzewa

skamieniałe, czasem bywa zafarbowana miedzią -

błękitną i zielenią miedzianą; znayduie się ona

ow Turyngii. Drugą. odmianę stanowi piasko-

-. wiec różnofarbny, Bunt Sandstein, (gres bigarrćes),

który mićwa w swey massie rozinaite kolory

- ułożone w kształty wstęgowe; z nim razem leży

piaskowiec łupkowy,i kamień wapienny ikrow-
cem zwany; wielkie iego warsty rościągaią się
(w Turyngii , i innych krajach Niemieckich.

Trzecia zawićra w sobie piaskowiec pospolity

'- białawy, góry z niego uformowane są urwiste s.

i maią w sobie wiele rospadlin: częstokroć ogro--

mne iego bryły oderwane od główney massy, le-
" żące na przykrych spadzistościach gór, zdaią się

walić na dół,i bydź zatrzymane w spadaniu; tą

ostatnia odmiana piaskowca leży:w Sląsku, Czę- -

chach, Saxonii(około Drezna), Francyi, Anglii £

w naszym kraju na Wołyniu (około Krzemieńca;

gdzie stanowi góry na pokładach kredy )>— We

-  Francyi przy Foutaineblaww Belle Croix i Namur;.

 

(65) Dla tego iż w sobie żadnych metallów niezawićra.
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między warstami piaskowcaznaydnią się'wydrąże-

ńia,i groty znaczney wielkości „napełnione pias-

kiem, zawićraiące w sobie piaskowiec krystalizo-

wany (grćs cristallisć,ou grós de <Fontaineblau); kry-

ształy iego sześciany ukośne, 'albokulistey po-

staci, maią w sobie ziarnapiasku połączone mas-

są spatu wapiennego, która po ich rozbiciu

w kierunkach trzechrzędów blaszek 'nkaznie

blask sobie właściwy. WW grotach pomienionych

kryształy albo sądo sklepień przyrosłe, albo też.

w piasku gęsto rozrzucpne,wolne lubzsobą zro=

słe; połączone ze sklepieniem bywaią niekiedy

wwyższey połowie czystymspatem wapiennym,

aw niższey krystallizowanympiaskowcem.—Ten

gatunekskały w ogólności dosyć ubogi w metalle,

zawićra w sobie czasem ołów, żywe sróbro,miedź,

iżyły kobaltu; znayduią się w nim także: zie-

mia suknowalska w cienkich wa stach(w Anglii,

ina Wołyniu w Krzemieńcu), muszle ,kości

źwićrząt ssących, drzewo skamieniałe, i węgle

kopalne. Siła spoienia cząstek piaskowca nie iest
AE

we wszystkich iego massach iednostayna , iedne

z nich są bardzo kruche, drugie dosyć niełatwo

rozbiiać się mogą, zostawione w . powietrzu

prędko rozsypuią się na piasek , albo też od ie-

| go wpływu zdaią się żadney niedoświadczać od-

miany,ipne świćżo wydobyte ze skały sąmięk-

kie, i bardzo łatwo daią się piłować, długo zaś .

przebywaiąc w powietrzu 1wardnieią,tę ostatnią ©

iego odmianęFrancuzi zowią: molasse. Skała ta

używa się w architekturze iakomateryałdomn-

'rowania, na posadzki, brukowanieulic, na ka-

tnienie młyńskie , do ostrzeńia narzędzi Stałó-
wych,i t. d— -
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AG KAMIEN 'WAPIENNY WARSTOWY _(i5)..

"Flotzkalkstein W,

Calcaire stratiforme, ou secondaire BH

| Skała poiedyncza, w wielu kraiach pasrha

gór stanowiąca,. zawićra w sobie warsty pod-

ległe piaskowca, łupku smolisto - marglowego,

kryształy kwarcu, kawałki. okrągławe kamienia

rogowego, krzemienia, czasem kości zwierząt ssq-

cych, drzewo skamieniałe, niekiedy piryt żelazny,

i bywa dosyć często poprzerzynana Żyłami ga-

leny , miedzi szaTey, i malachitu.-—Dwie są zna-

cznieysze iey odmiany różne od siebie czasem

stworzenia. Pićrwsza  dawnieysza, leżąca ra

piaskowcu zwanym kamieniem. dzikim , w którey

znaydnią się warsty łupku. smolisto-marglowego,

-— 4 wyciski rozmaitych gatunków ryb morskich.,

pokłady iey w Niemczech przez Turyngiią, i

xięstwo Mansfeldskie, rościągaią się prawie na

sto mil w długości. Druga poźnieysza, zwana

_ kamieniem wapiennym konchowym ( calcaire co-

quillier), z warstami piaskowca naprzemian uło-

Żona, zawićra bardzo wielkie mnóstwo muszli

skamieniałych nayczęścićy. skruszonych; w ró-

'Żney głębokości ićy warst znayduią się coraz
odmienne ich gatunki, iako to: na spodzie am

monity, belemnity, gryfity, turbinity , zwićrz-
chu szczątki robactwa skorupiastego , mianowi-
cie echinitow, gwiazd morskich , i madrepor,
'a z muszli ostrygi, i iednoskorupowe rozmaitych

kształtów. Obszerne pokłady tćy skały rością<
_gaią się: w Saxonii, Frankonii, - Szwabii,

 

(GZ) Ten gatugek skały, oraz piaskowiec, a czasem i kreda, bywaię
u nas w mowie pospolitey oznacząne wyrazem: Opoka..



= ÓE— ;

weWłoszech, Francyi ( gdzie składają pasmagór

Jura),i na Wołyniu około Krzemieńca ( gdzie

z warstami piaskowca naprzemian leżą).—W gó-

rach napływowych, w Litwie, kawałki otarte i

okrągławe kamieniawapiennego, maiące w sobie

| mnóstwo muszli skamieniałych, znayduią się dosyć

gęsto rozrzucone w grunciepiaszczystym,i„dostar-

| czaią materyału na wypalanie wapna; wygodniey

żaś w tymże celu bywa on używanytam „gdzie

miassy iego łamią się ze skały. .

w $0. KREDA.

Stanowi bardzo obszórne pokłady pod pias-

kowcemi kamieniem wapiennym, nigdy wyso-

kich gór nieformuie, a rzadko nawet na po-

"wićrzchni ziemi daie się postrzegać; rozległe

„płaszczyżny skał napływowych w wielu krajach

"maią posadękredzianą.Zawićra ona w sobie bry-

'łykrzemienia,skamieniałości muiszli w krzemień,

| a belemnitówwkamień wapienny, oraz piryt że-

(| -azny promienisty, i orli kamień. 'Ten gatunek

skaływ oryktognozyi (109) był opisany. =

erGrow zkRSTOWIT 5

Skała poiedyncza opisana w oryktognozyi

( 126. b.c.d.),teży warstami naprzemianz pias-

-kówćem, kamieniemśmierdzącym, marglem , ka-

; mieniem wapiennym, gliną łupkową , i sołą ku-

chenną. Massy gipsu zawićraią w sobie często-

'kroć kryształy innych . kamieni, mianowicie:

kwarcu, arragonitu, boracytu ,-i t. d,tudzież siar-

kę w massach i krystallizowaną; bardzo 'rzadko -

- skamieniałe zwićrzęta morskie daią się w nim

widzićć (k3), odkrywano zaś kilka razyw gó-

 

(hs) Zdziesię że stwótzenia żyjącew wodach Gniksły tych mieysc
w których gips wyłączał się z rostworu.
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rach gipsowych kości źwićrząt ssących—Geolo=

gowie naznaczaią dwie osobne formacye gipsu

warstowego. Dawnieyszey warsty leżą na kamie-

niu wapiennym warstowym naystarszym; do niey

należy gips blaszkowy, selenit, gips zbityw cien-

kich warstewkach ułożonych naprzemian z war-

' stkami śmierdzącego kamienia w Turyngii w Ei-

sleben, i innych mieyscach; przy tym szcze-
gólniey podgatunku znayduiesię*6l kuchenna,
i źrzódła słone. Poźnieysza zawićra w sobie gips

włóknisty przekładany warstami gliny łupkowey,

i piaskowca, nayczęścićy łeżący na piaskowcu

różnofarbnym, a zwićrzchu pokryty kamieniem

wapiennym, i piaskowcem konchowym (grós co-

i

* quillier );-oraz gipszbity alabastrem zwany. Ska-

ła ta mióćwa w sobie obszćrne groty i lochy pod-

ziemne przez wodę wydrążone, które są przy=

czyną tych zapadnień iakie się w nićy czę-

stokroć zdarzaią; żadnych metallów niezawićra.

w sobie, lecz ićy massy bywaią przeięte cząst-

kami solikuchenney. Gips warstowy znayduie
się w krajach mało górzystych, i na równinach,

<warsty iego rzadko miówaią znaczną  rością-

głość: w Turyngii, we Francyi osobliwie (w o-

kolicach Paryża), w Szwaycarach (w Kantonie

Bern), i większa część gipsu leżącego w obszer-

nych równinach pod Alpami, nałeży do forma-

/ cyi dawnieyszey; pokłady poźnieyszego rościąga-

_ iąsięw Bawaryi, Salzburskićm, Anglii,w Litwie

w powiecie Upitskim, na Podolu, i t. d.

—-1egą; Sóx xueHENNA SKALISTA.

"Co do własności swoich opisana w orykto-
gnozyi (136. a.), leży w skałachwarstowych,
zawsze przy pokładach gipsu, stanowiąc z nim

 warsty naprzemian, częstokroć razemz warsta-
Goce”"



mi marglu , kamienia wapiennego, kamienia

śmierdzącego , i gliny łupkowey; nayczęścićy

znaydnie się w kształcie sztoków leżących (/3);

przy iey pokładach pospolicie bywaią źrzódła

wody słoney. Skały soli kuchenney żadnych

kruszców niezawićraią , ani same wyniosłych

/ gór niestanowią, ale często leżą przy rością-

_głych pasmach gór wysokich, iak np: kopal-

nie soli Wieliczki , Bochni, Węgierskie,i Zie-

mi siedmiogrodzkiey , leżą przy górach Kar-

packich; oprócz tych kraiów znayduie się tak-

że sól kuchenna: w Tyrolu, Salzburgu , Hisze

panii, Syberyi, w Ameryce w Peru , i t. d.

23. WĘGIEL KOPALNY:

Jako minerał poiedynczy opisany w ory=

ktognozyi (146. 147. 148.), dzieli się podług

Wernera na dwa wielkie oddziały różniące się.

nietylko swoićmi własnościami, i położeniem

w skałach, ale nawet sposobem stworzenia. Pićr-

wszy zawićra węgle kopalne w które przez

działanie wody zamieniły się istoty organiczne,

mianowicie drzewo zagrzebane w skałach; te

znayduią się w samych tylko górach warsto-

wych, i napływowych, a w oryktognozyi dzielą

się na dwa gatunki zwane węglem brunatnym, i

ż. czarnym. Drugi oddział węgla kopalnego niepo-

chodzi z istot organicznych, ale iest w tym sta-

- mie kombinacyi utworzony z czystego weglika, i

"małey ilości cząstek ziemnych (m3); ten bywa

nayczęścićy odkrywany w skałach przechodo-

 

(z) Obacz we wstępie przypisek pod znakiem (d).

.(wz) Opiniia sławnego Delomieu geologa Francuzkiego »względem

stworzenia antracytu, iest zupełnie zgodna z hypotezą Wernera.
X

e



«ych, i pierwiastkowych ( iak w Norwegii
w Kongsberg, w żyłach srćbra ), a rzadko w war-

stowych; w oryktognozyi zaś osobny stanowi ga-

tunek pod nazwiskiem węgla błyszczącego. Góry
tóy klassy zawićraiące w sobie pokłady kopalne-
go węgla są złożone: 1? z warst bardzo kruche-
go piaskowca , który ma w sobie rozsianą mikę

w drobnych listkach; 29 z warst puddyngszteynu
którego massa składa się z kawałków okrągła-
wych kamieni rodzaiu krzemiennego, czasem wiel-

kości głowy łudzkiey dochodzących; 5% z gliny

łupkowey; 4* marglu; 5% kamienia wapiennego;

62 porfiru warstowego; 7” gliny stwardniałey;

80 żelaza sglianiastego; warsty skał dopiero wy-

Hiczonych bywaią naprzemian nłożone z war-

stami antracytu łupkowego,i wszystkich podga-

tunków węgla czarnego ( wyiąwszy prętowy ):

w Anglii, Francyi północney i zachodniey, Ni-

derlandach, Sląskn, i t. d. W trapie zaś warsto-

wymleżą obszćrne warsty węgla brunatne-
'_ go,czarnego, prętowego, i niekiedy antracytu:

"w Szkocyi północney, we Francyi śrzodkowey,
(iako to: w Auvergne, Velay, i Vivarrais);
w Hassyi (w Meissner przy Cassel), i Czechach
(w Mittelgebirge ).— Skały węgli ziemnych

warstowych nigdy niebywaią wysokie, ale nay-

częścićy leżą przy podstawie pasma gór , albo.
Z na równinach otoczonych górami.

|. 24 ZELAZŻO GLINIASTE.

|. Glina stwardniała przeięta wielką ilością
ochry żŻelazney, stanowiąca osobny gatunek

.woryktognozyi(198. e.), formnie wielkie war-

sty naprzemian ułożone z warstami gliny łup- -
kowey , margln, łupku palnego, i piaskowca;

Cccca
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czesto zawićra w sobie galman (n3)  pomię= .

szany 2 galeną , Żywe srćbro rodzime , ż

'iego kruszce, wyciski roslin, i skamieniałości

zwićrząt morskich. Skała ta niebardzo pospoli-

ta, i niemal ze wszystkich gatunków skał ware

- stowych naypoźnieysza, nigdzie gór ciągłych nie=

< stanowi, lecz tylko formuie małe wzgórki odoso=

' pnione, i poiedyncze : około Krakowa i Sando=

'domićrza, w Śląsku (przy Tarnowitz), w Ros-

syi ( niedaleko Tuły),w Bawaryi, Luzacyi wyż=

szey (w Vóhrau ), w Anglii ( przy Kolbrook=

dale ), i t. d. Ę ;

25 TRAP WABRSTOWY.
Flotztrap. W. Trap strati=

forme ou secondaire. B.

Dzieli się na siedm podgatunków następu+

a) Bazalt. Skałapoiedyncza: opisana

w oryktognozyi (853), często zawićra w sobie

inne kamienie, mianowicie: ziarna i okrągławe

kawałki oliwinu rozmaitey: wielkości, kryształy

augitu, hornblendy bazaltyczney, i leucytów ,

ziarna żelaza magnetycznego, drobne listki i

kryształy miki, kawałki chalcedonu , kryształy

'kwarcu,i feldspatu, ostatni z tego względu przez

P. Ress porfirem bazaltycznym albo  bazalto-por=

firem został nazwany. Skała ta mićwa czasem

postać migdałowca, i wtedy iey wydrążenia są

napełnione kryształami lub okrągławómibryłka-

mi zeolitu, litomargi, ziemi zieloney, i spatu

wapiennego, niektóre z nich są próżne,. inne

(chociaż rzadko) wodę w sobie zawićraią. M

 

(65) Dla tego natiraliśizbiory tych warst cząsem skałami. gałma*
muzowią, | > - 3

=



== 80m

bazaltu pospolicie składa się z części oddziel-

nych maiących kształty pryzmatyczne, tablico=

we, kuliste, ostatnie zaś z krzywych warst.od-

- dzielnych spółśrzodkowych bywają złożone. Ba-

alt iest naypospolitszym ze wszystkich podga=

tunków tsapu warstowego (03), i stanowi dosyć

wysokie poiedyncze -góry stożkowych kształtów .

| Często w swoich własnościach zbliża się do wak-

ki,i łopku porfirowego, tę ostatną” odmianę

Reuss łupkiem bazaltowym ( Basaltschiefer ) na-

- zwał.
RER

©. b.) Wakka. .Opisana w oryktognozyi

" (84), leży pod bazaltem; oliwinów ani augitow

w sobie niezawićra, lecz kryształy hornblendy

bazaltyczney, i miki, bardzo często w ićy massie

bywaią osadzone. © POWRO>
c.) Migdałowiec warstowy. Jest.

"wakka niekiedy z własności do bazaltu podobna, -

albo też massa gliny Żelezistey , maiąca w sobie

gęste wydrążenia okrągławe, płaskie, lub po-
/ długowate, próżne, albo wypełnione zeolitem ,

- ziemią zieloną, litomargą ziemistą, niekiedy bo-

Jem,ispatem wapiennym; często w nićy małe

' okrągławe kawałki litomargi powleczone bywa-

ją cienką skorupą ziemi zieloney, ściany zaś pró-

  

ż) żnych wydrążeń wysłane warstewką tćyże zie-

mi, i naićżone kryształkami zeolitu, lub kwar=

| en. Warsty migdałowca leżą przy bazalcie i wa-
ce: w Saxonii (w Planitz niedaleko miasta

| Zwikkau, i w Wiesenthal), oraz w Czechach,i

- innych krajach. a
-_d.) Tufbazaltowy. Basalt-Tuff. W.
Jest glina stwardniała uformowana z bazaltu

 

    PSIEZAMY.
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przez działanie wody, w którey była już nie-

gdyś rozmącona, a potómz nićy osiadła,i spoiła

w iedną massę ułomkibazaltu, kawałki oliwinu,

i szczątki istót roslinych.
|, e.) Łupek porfirowy. Porfir-

schieferW. Jest kamień brzmiący w któ-

rego massie osadzone są kryształy feldspatu, a

niekiedy hornblendy. Znayduie się on często

przy bazalcie, do którego bywa dosyć podobny,

ale massę ma bardziey. zbitą, kolor nieco iaśniey--

szy, twardość większą, dźwięk głośnieyszy , i-
_ po brzegach cokolwiek prześwićca.

f)- Kamień zielony warstowy.

Składa się z tych samych części có pierwiastko-

wy i przechodowy, łecz znacznie iuż iest ze-

psuty, i do postaci głiniastey zbliżony. Leży po-

spolicie na massach bazaltu. : |

g)Kamień szary. Graunstein e

Roche grise B. Jest złożony z ziarn bar-

dzo drobnych feldspatn i hornblendy, cząstki te

prawie ziemistey postaci tak ścisle łączą się

"z sobą, że składaią massę niemal iednorodną ,

szaro popielatą , chudą i snchą w dotknięciu,

która w wilgoci wyziewa zapach gliny; zawie-

ra ona w sobie oliwin i augity.— Skały trapu

| warstowego, a osobliwie bazaltn,nigdzie nieskła-

"daią ciągłego pasma, lecz formuiągóry wyniosłe

poiedyncze, odosobnione, koniczne,i ze wszyst-
*kich stron przykro spadziste (pf); od. powietrza

i wilgoci pękaią, i dziełą się na części, a nako-

nieczamieniaią się w glinę; przeto w wielu kra-

jach, osobliwie w Czechach,i Włoszech , bazalt

 

(93) Dla czego niektórzymianowicie Francuscy geologowie mieli
| de, i maią dotąd za wygasie wółkany.



już na samych tylko wierzchołkach: gór leży, ich.

zaś pochyłości czyli boki (flancs )obnażone z nie-

go, ukazuią warsty skał dawnieyszych, czasem

przechowych, a niekiedy pierwiastkowych. Ziemią

napływowa w okolicach gór trapu warstowego

pospolicie bywa, gliniasta , skały pierwiastkowe

w blizkości ich leżące zawićraią w sobie często=

kroć żyły bazaltu. i wakki. Saxoniia, Hassya ,

Czechy, Sląsk, Włochy, Szwecya, Szkocya i.

przyległe ićy wyspy, maią wiele swych pro-

wincyy leżących na posadzie tey skały. Oprócz

ziarn żelaza magnetycznego, Żadne inne metalle

w nićy Się nieznaydnią.
>

 

"Porządek w. iakim ułożone bywaią warsty:

różnych gatunków skał warstowych składaiących: /

góry, widzićć możnaw następuiących kilku przy=

kładach. 39 w Hassyi w Meissner przy mieście:

Kassel, góra trapu warstowego O warstach hory=

zontalnych, leży na piaskowcu muszlowym któ-

rego warsty są do poziomu nachylone, na nim

| rościąga się gruby pokład węgla brunatnego, na

którym leży warsta cienka wakki, wyżey nad

nią położona iest gruba i rozległa warsta bazal-

tu ,a ten zwićrzchu kamieniem zielonym wara

stowym iest pokryty. 29 W tymże kraju, także

'w blizkości Kassel, w Habichtswalde, inna góra

ułożona iest tym sposobem : na kamieniu wapien=

nym warstowym leżą warsty piasku, gliny, wak=

ki, i bazaltu, które się trzy razy nawzaiem ie-

dne po drugich przemieniaią zawszew tym sa-

mym porządku, nad trzecią już warstą bazaltu

rościąga się pokład węgla brunatnego pokryty

piaskowcem zawićraiącym w sobie wyciski roslin

wodnych i drzewo skamieniałe, na którym ie-

szcze raz w takimże porządku ułożonesą”war-
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sty gliny, wakki,i bazaltu; piasek zawićra wse-

bie muszle morskie, massy bazaltu pomięszane

bywaią z tufem bazaltowym, w którym zawar-

tesą wyciski trzcin, kawałki bazaltu, i oliwinu.

'ge w Saxonii przy Anneberg, w Pohlberg, i

'_ Scheibenberg, na gneyssie leży warsta żwiru czyli |

| grubego piasku, pokryta gliną ze spodu pias--

/ czystą, i suchą, a zwićrzchu garncarską, na nićy

położona iest warsta cienka wakki, na którey ro- ©

| ściąga się gruby pokład bazaltu. 4 w Czechach

- bazalt prawie zawsze stanowi posadę gór war-

stowego trapu, które zwićrzchu łupkiem porfi-

rowym są pokryte. nr * k 4d

K LA 88-44 <dY.
"SKAŁY NAPŁYWOWE.

Samo nazwisko”klassy tych skał oznacza
sposob iakim natura ie stworzyła. Są to massy

inż po większey części ziemiste, naniesione przez
wodę,składaiące się z ułomków wszystkich ka-
mieni i głazów dotąd opisywanych. 'Takowe
skały ciągłe i teraz tworzą się i pomnażaią, ia--
ko skutki działań wody, powietrza , i cieplika ,

"- niszczących powoli warsty gór powierzchowne,

"z naytwardszych nawet kamieni uformowane.
Skały napływowe dzielą pospolicie na dwa ro-
dzaie: 19 leżące na lądzie wysokim; 2% stanowią-
-cegrunta nizkiego lądu. — Pićrwszezaymuią ob-
szórne i równe płaszczyzny, albo też napełniaią

/ doły i wąwozy pomiędzy pasmami gór; grunta
"na rozległych równinach wysokiego lądu nie-

przyległe górom, nayczęścićy bywaią gliniaste;
doliny zaś położone między wysokićmi górami,

'zawićraią wsobie gruzy, piasek, ziemię glinia-

ną i wapienną,i ułomki skał składaiących gó- >
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| ry okolicznej w nich to leżą kawałki ofarte t£

zokrąglone kamieni, które dla wielkićy twardo--

ści i mocy spoienia swych cząstek, nieuległy

całkowitemu zniszczenia wtenczas kiedy wo-

_da gwałtownie ie unosiła; takiómi są: dya-

menty, cyrkony, rubiny, szafiry, hyacynty, chry-

zolity, ametysty, granaty, piropy, i inne kley-

noty, z metallówzaś żelazo magnetyczne , kru-

szec cyny, tytan, większa część złota, i wszyst-

ka platynaw drobnych listkach (en padllettes),

i ziarnach (qg3). W wielu mieyscach złoto, cynę,

i inne metalle oraz wspomniane drogie kamie-

nie z piasku wymywaią, a kopalnie tego rodza-

iu, u Niemców zwane ŚSeifenwerk, są niekiedy

warstami torfu. pokryte.

|| Skały napływowe nizkiego lądu składaiące

się z piasku, żwiru, ułomków kamieni otartych,

gliny, warst tufu wapiennego , pokładów węgla

brunatnego,i t. d., które znaczną część powićrz-

_chni kuliziemskićy zaymnią , możnaby podzielić

mapięćgatunków następuiących
ol GRUNT PIASZCZYSTY.

> Terrains sablonneux B.

Składa się z piasku, kamyków, i małey ©
ilości „gliny, wnim bywa czasem odkrywany
bursztyń, a bardzo rzadko drobne blaszki złota

postrzegać się daią. Pospolicie takowe. grunta
leżą przy myściach rzek, i nad brzegami mor-
SKG | 20 SŁ ! desbóai

 ; EZ "TE i

(45) Te wszystkie minerały stworzone w skałach trzech klsss
pićrwszych, lecz teraz nlektórych nieznamy nawet początkowe-
go siedliska, iako to dyamentu i płatyny, ponieważ dotąd ieszcze
tych ciałkopalnych nieodkryto w macicy. :

Dddd
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27. GRUNT GLINIAŚTY.

Terrains limonneux B.

"Złożony z warst gliny pospolitey i garn-

carskiey,zawićra w sobie żelazo gliniaste nćór-

'kowe, ćokolwiek piasku. i- kamyków otartych.

Gatunek ten zaymuie nizkie równinyśrzodkuiące.

międzypasmami wzgórków. |

28. GRuNT MARGLOWY.

(czyli Ziemia urodzayna.

- fPowstaie z roskładu skał zawićraiących glinę

iwęglan wapna,których cząstki razem połączone

formuią margiel ziemisty,a ten zmięszany z pias-

kiem, drobnómi ułomkami innych kamieni, i

cząstkami rozłożonych istót organicznych, stano-

© wi ziemię urodzayną, albo roslinną.- Kamienie

dostarczaiące massy do formowania tey ziemi ,

są: feldspat, bazalt, wakka, łupek gliniany, iaspi-

sy, kamień zielony, glina łupkowa,i inne w któ.

' rych skład naywięcey wchodzi gliny; oraz kre-

da, marmury, i wszystkie podgatunki wapienne-

_go kamienia daiące obficie węglan- wapna ziemi-

sty po osłabienin siły spoienia cząstek w ich

massie; margiel stwardniały, ulegaiąc z czasem

roskładowi, daie ziemię bardzo żyzną. Czarno-

ziem iest gatunkiem nayżyznieyszym ziemi uro-

 dzayney maiącym czarny kolor, osobliwie w wil-

goci,farba ta pochodzi od przegniłych i rozroó- ©

bionych cząstek istot organicznych którćmi iego

massa obficie bywa przejęta. j



29. GRUNT BAGNISTY:

Terrains marócageux. B.

Znayduie się na pokładach kredy, albo gliny

pospolitey, zalanych wodą stojącą i zwićrzchu

_ pokrytych warstami torfu , które pływaiąc na

mule stanowią bagna i trzęsawiska. W nim za-

wićraią się: ziemie błotniste , żelazo darniowe,

- węgleziemne brunatne, mianowicie ziemia ału-

nowa, iwęgiel torfowy. Sam torf, który znaydu-

ie się w tym tylko gatunku skały, iest węglem

ziemnym nayświóższym ciągle tworzącym się

z przegniłych cząstek istot organicznych ,osobli-

«wie traw, ziół, liści, gałęzi, łodyg, i t. d, które

łączą się z sobą razem w iedną massę czarnia-

wo brunatną, lekką, i po wysuszeniu z łatwością

palić się mogącą; takowa istota po wielu miey-

scach obszórne stanowi warsty, a te coraz gru-

'bieiąc podnoszą powićrzchnią gruntu, która na-

wet z czasem zupełnie może oschnąć, a z bagna

| zamienić się w łąkę pokrytą darniem i zarosłą
"ge murawą. Torf dostarcza materyału na

BE ie awers
| Bo Tar WAPIENN 1.

| „Opisany w oryktognozyi(111), leży w samych
tylko napływowych górach, i teraz ciągle two-

rzy się w blizkości skał piaskowca, i kamienia wa-

__ piennego. Obszćrne iego pokłady łeżą między pa-

-smami gór, na brzegach morskich i rzecznych.

 

| Całyprawie ląd północney Europy tómi ga-
tunkami skał napływowych iest pokryty.

Ddddz
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KEK 5 FW

SKAŁY WOLKANICZNE.

'Ta klassa zawićra wszystkie minerały które
wólkany z siebie wyrzucaią, zmienione w swey
naturze przez ogień wółkaniczny, albo też zu-
pełnie w tym samym stanie w iakim od ścian

_.z ich wnętrzności zostały oderwane , i wszyst-
kie produkta ziemnych pożarów. Werner po-
dzielił ie ogólnie na trzy rodzaie: z których
pićrwszy zawićra w sobie lawy i inne materye
stopione przez ogień wółkaniczny, drugi popio-
ły, wyrzuty błotniste, i tufy wólkaniczne, trze-
ci skały z wólkanów wyrzucone: :
' ., Dolomieu wszystkie wólkaniczne produkta
rozdzielił na pięć klass następuiących. Do pićr-
wszey należą ciała kopalne zmienione w swych
własnościach przez ogień podziemny, iako to:
ławy, żużle, i popioły wólkaniczne (r5). W dru-

 gićy mieszczą się skały wyrzucone z: wólka-
nów „i inne materye które nieuległy zmianie
od działania ognia, oraz tufy wólkaniczne.
W. trzeciey istoty sublimowane wólkanach,
iak: siarka wólkaniczna , sól Aynsjdki , ałun,
realgar, aurypigment , cynober,i inne tym po-
'dobne. W czwartey ciała w produktach wól-
(kanicznych zawarte, które się utworzyły przez
działanie pary kwasu siarczanego , takićmi są
cząstki soli złożonych z tegoż kwasu i zasad zie-
mnych lub metallicznych, iak np: siarczanu glin-

 

(13) Lecz Gtydańc się opinii francuskich naturalistów , którzy
nawet kilka gatunków kamieni pierwiastkowych maią za lawy, ©
umieścił pomiędzy lawami zbitćmi (ares compacies ), hornblendę,
bazalt, i wszystkie gatunki trapu; a między szklistemi (lae
wireuses) obsydian, pumex, i t. d. >

*

=
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Li, wapna, magnezyi, Żelaza , i t. d. W. piątey
nakoniec istoty w wólkanach utworzone , które
we własnościach swoich pewney uległy odmia-
nie z przyczyny długiego wpływu powietrza
atmosfery. Do tych pięciu klass Brochant przy-
daie osobny Sk w którym mieści produkta
pożarów ziemnych (roches pseudo-volcaniques), ia-
ko to: jaspis porcellanowy (39. c.), łupek pole-
ruiący (68), i żużle (erdschłagen) które się two=
rzą z gliny żelezistey przez. ziemne pożary sto-

,pioney. WW tćy klassie skał pozostaią do opisa-
nia Popioły i Pufy wólkaniczne. |

313. PoPIOŁY WÓŁKANICZNE.

Cendres volcaniques. B.

Naypospolitszymaią kolor szaRY popielaty
ciemny, czasem białawy, lub czerwonawy , po-
stać mączastą; z kształtu podobne są do popio-
łu pospolitego, często zmięszane z drobnómi ©
cząstkami skał skruszonych , zawićraią w sobie
kryształy feldspatu, augitu, żelaza magnetyczne-
go, it. d. Ten gatunek skały w okolicach gór
wólkanicznych znaczną przestrzeń kraiu zaymu- ©
ie. Etna okryła na około siebie powićrzchnią
ziemi, w odłegłości blizko 50 mil z każdey stro-
ny, warstą popiołu prawie na 6 łokci grubą.

_ Niektóre iego cząstki są tak delikatneilekkie
" że w czasie  wybuchania tego wólkanu wiatr aż
do Egiptu ie zanosi, a wyspa Malta czestokroć

A bywa cała pokryta iego warstą ńa dwa_ lub-
trzy cale grubą. — Puzzolana iestpopiołem -
wólkanicznym dawnym, który ma postać ziemi-
stą, i bywapoczęści skleiony w grudki. Nazwi-
sko ma od miasta włęskiego Pozzuoło, albo

' PuzzuoloAozza,dawnych = ) . którego
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okolice są tym popiołem zasypane. Dzieli się

na trzy odmiany: 19 puzzolana czarna, 2* biała,

30 czerwona; wszystkie maią kołor szary, lecz

 pićrwszey iest ciemno brunatnawy, drugiey bia-

, ławy, a trzeciey czerwonawy. Włosi zowią ią

inaczey: Lapillo albo Rapillo , i używaią do

murowania, gdyż pizzolana z wodą i wapaem

zarobiona daie wyborny materyał na tynkowa=

nie; spaianie cegieł, i kamieni. |

32. Tur WÓLKANICZNY.

E Tuf volcanique. AB. 8

Niektóre wólkany z otworów swoich dy-

mów z płomieniem niewyziewaią, kamieni, law,

ani popiołów niewyrzucaią, lecz tylko w pe-

wnych czasach leią z siebie rzadkie błoto; wól-

kanów takowych oschłe produkta zgromądzone

w ich okolicach zowią się tufem wólkanicznym.

SA, KONIEC.
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<Ś (NAZWISKA. MINERAŁÓW.

EZ; vŁożowe PORZĄDKIEM ALPABETU.

> ALiczby przy „wyrazach leżące „oznaczają numiera kart, )

   

Aadewią 117: Anhydrit 297. Asparagolithus 286:

Acates, Achates 159.  Anthracites ząqr. /  Aspbaltum 552. 535-

Achyrites 261. . » Antbracolithe 541. Asterias 101.
Actinate 48 Antimoine 490.  /  Atakamit 417.

,  Adamas 65. >. Antiwonium 4go. _ Augenagat z4o.
. Adularia 176. Antophyllit 5qq, ' _Augit 24.
 Adalaire 176. © © Antymon 490. ;Augustina 286.

 Acrolith qt9. '— biały 497. Auripigmentum 522
Agalmatholith sz. —czarny 494. Aurum 349-
Agaricus mine-. , |, — czerwony 495. —album 347.

ralis 257. "= piórzasty 493, -- — musiyum 476.
4 139-_ - - 1 .— rodzimy 490. - ; — paradoxum: 499.
Aigue marine tri:  _ —— Szary 491. —problematicum 499
Akantikon 117. „. Apalit 285. Automolith gór.

| Alabaster 292. © Apbrit 275, Ananturia 127,
Alalite 546.- Aphrizit s Axzinit 119.

„ Alaunerde.„śk = Aplome93 Baikalit zgą
„ Alaunschiefer 197. Rio 187. Bandagat 140.
Alaunstein 196. Agua marina s12. Bandjaspis 147.

_ Alcali minerale zrz.. Arcticit 185. Barolit 299.

RA.PAZ: Ardesia zo1.  Baryte carbonatće 299
- Almaendin « >, .—margacea 285; - IS 301.

; she z a  aeaaz 117. Basalt z 58%

| Aluminite 194. 28 Basaltine 212.
- Aluta montana245. Retam 366 Basalt-Tuff 539.
Ałun żelezisty zz. _ Argilla 190. Basaltschiefer 529.
Amalgama 560. / | ——flava 224. : Base morte, ou ste»
Ze = 244  —porcellanaris 189. rile 282. 581:

ł Ametyst Ii. —pura 188- * _ Beilstein
_  „—oiientalny tor. — saponiformis225. Bergblau 405.

© Amianth 244. © _—tnpolitana 195.  Bergbutter za3.
/ Amianthoide 247. —— seronensis 220. Bergfleisch 245.
Amnioniague muria«  Argile 190. Becggriin 390. ROP

5873 -_—endurcie 193. _ Bergholz 247.
—sulfatóe 556. * Argillolitkus r95. ___. Bergkork245.
Ampelites 199. Arrsgonit 285. Bergkristal 122.
Amphibole 2099. _ _ Arsenicum 5!9. Bergleder 245.
Auphigene 88. _ _ Arsenikblithć 5a5. Bergmilch 257:

/  Amygdaloide 578. Arsennikkies g2o. __ Bergoel Zo.
„ Analcime 168. — / Arszenik gig. _ __ Bergpapier 243.
Anatase sza. _ ——biały gi5. | Bergseife 225.
Andalusit r7g. - —rodzimy gi Bergtheer 551. > 3
Aandreolite 169. Asbest RE" * Bernstein (> : s
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-Corindon rez. 163:
Cornaline 158.

tagne Buntkpfererż 592. 'Cornćenne 152. 215:
Bildstein 252. Bunt Sandstein ggl. 8 050g.
Bimmstein 160. Bursztyn 544. 7 Corundum 105.

Bittersalz 324. Biittermilcher 571. Cos 199. 530.

- Bitterpasth 277. © _ Byssolite 247. Coticula 155. 199-

Bitumen fluidam 3529. 'Cahout-chou fossi- -'Craie 258. —_

—solidum 352. SOL 752- Crapaudine s16.
—spissaxylon 334.  Calamina 487. -  'Crayon rouge 446
Bituminóses holz zz5. Calcaire 259.568. 575- Creta 258.  -

Bituminósesmergel-  ——coquillier gg3. ——tophacea 257.

>>, schiefer zgi. . Calcareus z59. Cristal de roche 122

Bizmut481. Calcedoine :56. *Cristallus. mona-
—błyszczący 482.  Carbunculus 95. <<tana 122. :
—rodzimy 481. _  Carneolus 138. =Crocalith 164. eż
Bistterkohie. zde. _  Cascalho zt. ( Croisette -94.
Blaubleierz 4635. © Celestina zio. Crucite 132

pyteaótezwyka 456. _ Cendres wvolcani- _  Cuivre'588.
ausp: 561. '  _ques 5 5 — sulfate. 520

. Bleierde 474. ', | Cererit Ra e Cuprum 538.
/ Bleigianz qór.  -_ Cerinstein558. Cyanit 254.
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Bleivitciol 475. Chabasie 168. :
Bleu demon- - |Gniedim isć. - Cjmkt skę
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| Bien d*outre mer I74. Cheakóacy=ta Goó. Datholit 545.
_ Blenda 484. Chaux carbonatće257. Daurit 116. >.

Błyszczak 202.  —Doratće 298. AE 117.
Bois bitumineux 535. —— fluatće 283. Demant 65. >

| Demantspath rog.
Demi-opal 144.

Cheveux deFlnó: 124. Deodalite 155.
* Boracit 298. ęA - Chiastolith 182. Diabase 5óg. — -
lotkaBĘ >.> ChHorit zoóć. - Diallage chato- *
Botriolińtgór. _ - . Chloritschiefer sog. - © yente 258.
Branderz 565 oś- Chlorophane . "; —metalloide 139-

Brandschiefer 198. _ Chrom 541. "(>—verte 255. 250
|Braunbleierz464._ Chromocher gąs. _ Diament 65.
a„ Brauneisenstein 458. - Chwyolith gąą. * zo

e554-  Chrysoberył go. '  * Diasporg.
oce 536. _ Chrysolith gr. _ -  Diopsit

. Braunspath274. _  Chrysopras 155. - Dioptase411.
 Braunstein gos. ; z. 195: « Dickstein 73.

- —Piemontischer 561.Cinamites 79. - Dipyre 171. *
- Braunsteinschaom gog. Cinnabre 564. " Disthćne 254. .
"Breccia 577. . ,  Circonius 75. Dolomity. Dolo-

-Breche 577. Coccolithe 85. » mie 276.-
| Brocatelie577. 0, (Comb sie - * Dragees de Tivoli 265.

ż 359 > zm 559- a Dyament kg =



 

_ Dysodeolite 278.
Bozodkć s78.
Dziegieć ziemny 531.

ewo górne 247:
— skamieniałe 151.
200 ląg.
Ecume de mer 227.
— de terre 272.
Egrisće 7a.  -

„ Eiselspiegel 395.
Eisen 418.
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Eisenglimmer 433.
Eisenkiesel 129.
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Grenatite 94:
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Erdkohle 555. SARBł
Erdoel 529. _  ___ Glimmerschiefer 566,
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z O
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—eclatante Z41.
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Gypsum 292. ,

.
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Hyscinthe 77.
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Somma 550.
Hyacinthine gó.
—de Somma 550.
Hyacynt 77.
Bialzh IĄL.

Hydragilie 555-
. Hydrargyrum 559. -
.Hydrophane 145-

* Hymantholithus 254-
Hypersthene 211.
Jade de Saussure 255.
—— Lehmanien 255.
——nepliretique 252.
==tenace 255.
Jais 559.
Jaspe 146.
Jaspis 146.
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lndigolith 116.

*Jolith 561.
Iseriń
łachółotiy:1368.
Kalamit 561.
Kalksinter 266.

-Konit 548.

— 682 —

=—szary 590. — -
—— szparagowy 286.
——wapienny 259.

568. 575- 583-
=—xiężycowy 176.
—zielony 569. 590.
Kammkies 424.  .
Kannellstein 79.
Kannelkohle 559.
Kaolin 189. 19a,
Karniól 158.
Karabć 544.
Katzenauge 155.
Katzensaphir I0r.
Katzenspath 295.
Keffekill 227.
Keratite” 19.
Kieselschiefer 152.
Klaprothine 173.
Klebschiefer 193.
Klingstein 217.
Kobalt 5ro.

'—błyszczący 512.
=—brunatny 515.

=— czerwony 517,

=Szary II.
—żółty 16.
Kobolt

Koci szefir 10x.
Kohlenblende 5q1.
Kokkolith 85.

« Kelopfonit góz.
Kolumb 559.

Korćite 252.
Kosek górny 245,
Korund 105.

Kreda 254. 524.
»— Priansońska 252.

_— Hiszpańska 252.

Kreisagat 140. -
Kreutzstein 169.
Krisopras 155.
Krwawnik 158.
Kryolith 544.
Kryształ górny. 122.
Krzemień 154
—— żelezisty 129.
m.z *
Kugelerz e
Kugelfels 579-
Kugeltrap 579-
Kupfer 588.
Kupferbluthe 400:
Kupferglas 590.
z492.

upferkies 595.
Kuękikkdi43.
Kupfernikkel 508.
Kupfersanderz 405. 409:
Kupferschiefer 285.
Kupferschwarze 597.
Kupfersmaragd 411. _
Kupfervitricl 520.
Kwarc I21. 574.
Labradorstein 178.
Lait de mon-

(,  fagne 257.
Landschaftagat 140:
Lapillo 598.
Lapis aquile 450.
—— armenius 405.

AE Pr.
=— ollaris 205-

—suillus 278.
LŁasulith 173.
Lasurstein 174.
Laumonit 170.
Ława zi9.
Lawetzstein 2e6.
Łavezzo 206.
Lebererz 562.
Leberfels 580.

„ Leberkies 424.
Leberopal 146.
naeikia 206.
Leim 1go. :

bai Stidolith 29ł>
każ 88.



 

Lenucolith rt2..
— de Mauleon r71..
Leucosaphir tot.
Liege de mon-

tagne 2435.

Lievrit gór.

Lignites 334,
Lilalith 20r. -
Limbilite 549.
Linsenerz. 414, ć
Linum montanum 244.

Lithantrax. 557:
Lithóosphore 507
Litomarga 221.

* EŁomenites 170.
„Ludus helmontii 280.
Lumachelia 260.
Luclissaphir 101. |
Lydischerstein 155,
Łupek ałanowy 197.-
——gliniany 200. 567.
—— krzemienny 152.

- 574 ida
1

—mikowy 566.
—palny 193.

a

e

—-cobaltifere 521:
- Magnósite 225. ©
Magneteisenstein 427.
'Magnetkies 42
Malachit 405. -
Malacolith 256.
Maltha z5r.
Manskan 531.

529.-
%..2
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Manganez 502. .
——czarhy 505.
—czerwon3 4
——szary 5o2.  , |
Mangenspath gór. _
Marbre 259 265.
——elastiqne 277. .
Marcassite 421.
Marckanit 157..
Marga 279.

Margiel. 279,
Marieneis 95. aa
Marmur 259. 265

„ 868. 576. -
Marne zq79. .
Mascagńin 556.
Massicot 474
Mejonit 55o.
Melanit go.
Melilite gg1.
Melliadites.
Mellit 546.
Menakanit. 531.
Menilit 145.
Mercure 559.
Mercurius 559.
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_ Merdd'oiesog.
SZA ją. _ Meerscheum2:7.
— iro' ! i w” zĘ ę 2 p ź -maiłam MADŻN SIĄ:

R 9560. Mica zeż. | ad.
—szlifićrski 199. _ Micaphyllite 176.
Macica s. -  Micarelle 204.

| wa zg4. _Micaschiste 566.

Nokięeie ża UWR ŻE_Madreporite 549. _  —biała395.
in —błękitna 405.

ie 225. —ceglasta 401.

—- rodzima 538.
—— soczewkowa 414.

_ —szam 396.
——szklista zgo.
—— szmaragdowa 411,
Mięsogórne 243.

_ Natron .BI4-

Migdałowiec 579. 52%.
Miks 202. - -

Milchkwarz 124. *
Mine d” acier ,
Mineraliche-holz- /'»

kohle 542.
Minium 474.
Mispike! 520.
Moclle de. pierre 221; -
Molasse 592.  ;
Molybden 5z6.
Mondmilch: 257..
Mondstein. 176.
Moorkohle 536.
Morasterz 452..
Moroxit 287.
Mózg kamienny zae..
Maria 516. :
—— ammoniaca 518.
Mauriacit 297. De
Muriate de soude z:6.
Maricalcit 277. - .
Mussite 546.
Mydło górne 225,
—butowe 5oz.
Naciek. 266.
Nadelerz 541.

afta 529.

lagyagerz 5oT; |
Naphte. ba
Natrolith 174.

 

Nitrum 514.
Noraculit ać >

Obsidienne 156,
Obsydian 156..

 



  
  
   

  

  

 

  
  

  

  
   

    

  

    

   

 

   

  

  

 

  

 

  

  

g: Oeutus jpnóśi e Petunze"190. Półopal rąż.
/.5 Oedelit 553.* Pfeifenthon 19t. Pochigaji 438.

Deit de chatrę| Pharmacolith 526. Ponderosus 299.
Qisanite 532. : * piogojchia ar. ©, Popioły wólkani-

—Oko świata 145. Phosphorićt sg7.. --czne 597.
| Oktaćdcit sze. _ ._ Phosphorkupfererz 417. Porcellanerde 189.

Oley skalny;5g>- ©, Piana morska 227. Porfir 572. >
76 ziemny 529. _ _ Piaskowiec 580. — czarny 570.

Olicenerz 415. * oPicrites 277. - —zielony 570.
Qliwin g3. | "Pierre a fusil 134. Porphirschiefer 218.
Ołów 460. _, , ,, —dsculpture 252. Potasse nitratće ż14.

| —biały466. '-—-aalcsire 259. Pras 7. Prasem 128.
' —błysaczący 46r. / ——cornóenne 152. _ Prehnit 1ór.
—brunatny464.© „—crmciforme 169. Prime d* ćmeraude 154.
—czarny465.'  , —d'asperge 286. Promieniec 248.
—czerwony 470. _ —de eulogne 507. Psammite 580.
— zielony 463. *  — de comme 1t9.- Pseudogalena 484.
s=;folty qzt W bache 255. __ Pseudonepheline 552.
Qltówek gą. |) ——de lune 176. -  Pseudosommite 532.

—"Onixz rgg2 745 / Pudding 155. 580.
„Oolithe sów. 'Puddingstein580.

) Puddingstone5go.
Pumex 160.
Punamutstein 255.
Puuktagat 140.-

_ Patzenwerk 5.
—— ollaire 105. Puzzolana 597.
—— ponce 160. _ / Pycnite 112.
— puante278. „ Pyrite martiale "=
—sonaante 217. DE”. 154.

D PIGE_ 204 -Pyrop9
Piremtgór. © © Pzeżkyniićh rów;

* Piryt>5:0. Pyroxene 84.

; —cynowy Quartz 121. e

_— magnetycza 26. —nectique- 19

Cad?z Quecksilber 559.
—żelazny zo| Raaseneisenstein 452.

- Pisolithus 269. ; Rapidolich rg6.
Pissasfalt 531. © Rapillo 598.

- Pistacit ar. _  //  Ratoatofkit 288-
Pia jadajek sg Fiut 75. żę

Plssmę Yo 5 _Rauschgelb 522. ;
Platyna żą7. _, , Rautenspath 277. -
Plśonastegó, Rayonnante 3 8.
Płomb 46r. ©. Realgar gz2.
Piombagine gą. / ' Reine'"Talkerde 225,
Plumbago KĘ Reine Thonerde 188

Plumbum 461. _ 5  Retinit m.
Ro 'Poix minórałe338.
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=popikjaś!500.
"Orli kaniień 450.
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i © 185 571.
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Risigallum. 525. 'Sardonik tz%.
Roche argilleuse 195. Sardonyx e
-— cornóenne 215. Sarkolith 165.
—de Topase 575. _ Sassolin 557.
„— hebraique 181. Saulenspath zoó.
—serpentineuse 256,  Saussurite 235.
Roethel 446. Sayon de mon-
-Rogewiec 129. tagne 225.
Rohrenagat 140.. ——de verriers 5oż.
Roogenstein 261. Saxum  metallife-
Rothbleierz 470. __ . -<rum 573.
Rotbbraunsteinerz 5o6. Scapolite 186.
Rothęisenstein 454. _  Schaałstein 275.
*Rothes Todteslie- _ Schaumkalk 272.

gendes 282. 58r. Scheel 527. z
Rothkupfererz 598. Schieferkohble 538.
*Rothspiesglaserz 495.  Schieferthon 192. .

 

Rozeta 74. Schillerspath 253.
Robellit 116. - - Schillestein 258.
Rubin 97.-100, - Schiste.ż aiguiser 199.
—Brezyliyski 101, —apolir 194.
-m—m Czeski 101. „.  —argillenx 200.
—TF „ret. -—marno bitumi=
Węże: 10 nesx 281.

Rubine d'arsenic 523. -— micacć 566. -
Rubis 97. tor. Schistus alumino-
—balais ror. : sus 197.
—d' orient ror, _ - —— bituminosus 198.
Babrykaągó. | —grapkicus 199.
udaołowiana 474.  —— levigans 194.
—żelazna ——peliens 194.
Rutil 5555, > ,  Schmelzstein 171.
Rybie oko 187. Schneidestein 206.-.
Sahlit 256. "Schoerl 113.. "
Sal.amarum 524, _  — bleu 254.

GR| Gża*— ri 325. Schoerlit 113.
-—marinum 317. _ Schreibgold zoo.

. Saletra zią. _, _ _ Schrifterz goo.
zak 318. Schiizit gro. p»

| ,. Salpeter Zi4. Schwarzbleierz 465.
? -SalEkupfeeere416. Schwarzbraun- 5

Sandarac 515. ł steinerz 505.
Sandstein ggo.  Schwarzejsenstein 444.
Sanguinarius 158. 'Schwarzkohle 357.
Saphirus 99. Schwarzspies -
'Saponolithe 251. . glaserz 494.
SSappare 254. © Schwefel 526.

Sardoia. 154. - Schwefelkies 421.

"Frif

Schwerspath 501.
Schwerstein 527.
Schwimmstein 196.
Scorlus 113.
Seesalz 517. 3
Seifenstein 2351r.
Seifeawerk 595.
Seifenzinn 480.
Sel anier 524.
—ammoniac 518.
——capillaire 522.
— d' Epsom 524.
_—de Glauber 525.
— gemme 516.
Selce romano 552.
Selenit 295.
Serpentin 237. 572-
Serpentine 256. 572.
Serpentyn 2356. 572. -
Siarczan kobaltu 521.
——magnezyi 524.
——miedzi 320. RAR

—ołowiu 473.
—sody 525
—zynku 521.
——żelaza 319,
Siarka 526.
Siberit 116.
Siderit 456.
Siderocalcit 274.
Sideroclepte 554.
Siekićrnik 2356.
Sienitschiefer 575.
Silber 366.
Silex crucifer 169.
——igniarius 154.
—schistosus 152.
Silyan 499.

- Silicalce 548.
Sinople 150. >
Skała hebrayska 1$g1-
——topazowa 575.. ©
——wątrobowa 580.
Skaly napływowe 592.

| —-pierwiastkowe 562.
—przechodowe 575.
—— warstowe 530.
—wólkaniczne 596.
Skamieniałość 5.
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Skóra górna”243, Spiesglas 490.

Skorza. 554- Spinel Spinelle 97..

Smaragdus. 169. Spodumen. 184.

Smaragdite 250. Spreutsteingór.

Smectis 229. 251. Spuma maris.227..

Smiris 102. Srebro 566.

Smoła ziemna 352.
Smołowiec 158. —— arszenikalne 569,

białeSoap-rock 251.. —

,  S6l smmoniacka. 518. — czarne.372: i

s — Angielska 525- —czetwone 377.

_— Bpsomska. 525.  — rodzime 566.

| —kuchenaaz16. 585g: — rogowe 570:

=— Sedlicka 525.-  ——szare: 58t..

——włosista522.
i Rywoidk|g25. Stahlerz 561.

Solan ammonia- Stablstein. 444...

kalny 518. Stallactites- 266.

— miedzi 416. Stallagmites' 266.

wana dR Smakiem n. E
Sopel. a - Staogolich =

Soude horatóe5sq+ Szodkió 994..
—— carbonate315g: - Stanzaite: 176.
—muriatóe= - Steatites- 250:

 Soufre- g26- 4 Swinmark.za:
Spargelstein eo Steinsalz 516.

Spatbrunatny: 274 Sternagat 140.
— ciężki: 301. Stibiam: 490.
t—d y 105g. Stilbite 165. b
—— łupkowy 275 Stinkstejn 278:

: EW: 277 Stockwerk 4.
Z. 298. Strahlkies 425:

„— wapiean, | Strahisteią. 248:

Spath branieseść tć Strontiane carbona-

—eealcaire 269- tee:Go

| Strontianit. 308: z.
© Suber. monżanuń.m

+ Syenik 575+
1—— $ylyanit: 95,

„-— Baalit 09:
po. NEŚIE Z:

Splwagid: zaq. Szelin 527-.
, Szerl 115--

—antymonialne 568.
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w

| Szmaragd 109%
Szmyrgeł roz.
Sztoki 5.
Tafelspath 275-
Tafelstein. 74.
Talc. glaphique 232.
——ollaięe 205-
—zogrsphique zze.
Talcum. 259.
—corruscans 233.

— fullonum: 229.
—medicinale 226..
 — uersicołor —
Tak 259>

, —szkliste 573. 275: Pantalite góo.-
Te'ćsię 99-- -
Tellurium 499.
Terraleszna 227:
m— M)

num 22%
- Rak e"

_—Terrains--

deEologne 535
, —d Ombre 2235, 535>-
- —janne 29 zał

- ——verie 320
-Thallite BETĘ
Tkon 1go,
Thoneisenstsia-4986.

-—Thonschiefes 200:567:-
-.Thonstein: r95 -

© Peęa?RDG ——

igererz ZZ
_Tinkal 557%- .
Titaneisenstgin456- *
* Titanites g56+

* Toadstou 576 579-
Toepferthon; 194%  -
Topas 1oó:  -
Topasfels 575:
Topasolit.da
aireó:. z

2 Topfstein..ze5.-
"Tophus 270.
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Trap 569: 57$- 588.

. Tremolith 251...

"Tuf całcaire: 270:

 

Węgiel.DOPAE 234---

—kulisty 579.
Trip globuleux 579.

586
——— blyszczący 541.

Travertino- 271. —— brunatny 554-

586-
Triphane 134, ——cząrny 377586:

z 195. Z<taki 225,

rippel 19 —s
Tryęla = Weissbleierz 466.
Tut bazaltowy 589. Weisserz 522.
——wapienny 27a. =Weisskupfererz 395- -

595. © Weiss-spiesglaserz 497-
——wólkaniczny 592.- Wetss-syłvanerz go;

Weiss stejn. 566:
Verde antico 570:—— volcanique 598-

ż Vermeille orientaleror:Tungstćne 527.
Tansteu" 527.- _ Wernerit 185-- >
Tirkis 411. Wetzschiefer 199.
Turkus 411: Wężowiec 256.
Turmalin 114. Węży kamień 256.
Turquoise 4rt.. Vesuvianus 86.
Tytan 555. Vesuviedne 86.-
Ubergangskalk-=- Wezuwian 86.

> stein 575- Wieseuerz 455--
Ubergangstrap 57% Walut"88--
Ultra marinum: 174. W.isirgraupen 478:

Wiismutit 481.

 

ceum 325.
idę

Uranocker 540. —cobalti 32r.
Urkalkstein= 568: 3 —Epsomense 324
Urtrep 5692- ze hum 322.

'"Wacca ZI0w (5-9 mmartis: 5195 3

'Wachsopal 145.| OEmoscoviti--
Wsctke ząfk: 73) chm 205..
Wakka 216:589-- ę Wóliran 529:
Walkerde- 229. Wundererde 222..

2gq: Wirfelerz 459
Warfelspath 298.--
Yenite 555- h zk 8

Yttrotantalite 561.
Zechstein 281.
Zeichenschiefer 1990.
Zeolith 165-

;ae wś 555

Zdolithe 163.
—-efilorescente 170.
Zelaza 418.
——lłyszczące 450.

— brunatne 458--
— czarne, 444:
——-czerwone* 454.
— darniowe* 45%
—gliniaste 446. 537
—magnetyczne 427

—redzime”4ż8. >

—mda biękitna 456. z
——smołowa 457:
 ——>— sześcienna. 459;
. —— zielona 458.

=TRAC CANE: ZĘZ
Zeyłonit 96:
Ziegelerz 401.-
Zieleń miedziana ó
ZiemiaPAZ

wa'189.
zzaiaiwaika229,
—urodzayna 59%
—zielona 220: | Ę

Ziemian* 499,- %
Zitlertit:249-- :

Zini vitriolF 5216 1 -
Zinc sulfatć * a

iA

*mnngra o.
© Zsa

Zinnober 564.
- Zimnsand 480..
Zimstejn 477- .

-Zinnzwitter qg0: :
* Zirkon 75--- ; -
Złoto: 549.
Zmijowiec zż6:-
"Zóisić 118.
Zundererz496. |
ZWR=CC a|
Zynk484.
Sri ihdne: 859%

rodzime 559-
—— 1ogowegów.

EMMY 63.
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NAZWISKA RUSKIE.

ABTUML 84.
Aramb 159.
As6ecmb 243.
AnMa3>b 65,

AMmaabrama 5ó0..
Anama3b 532.
Auąaany3KML 175.
Anamumb z$5.
Apparokunrb 283.
Awupumb 411.
Ea3anbmb 213.

Bapum» 301.
Bepauab 111.
FBupro3za411.
BneHąa 494.
Baeckb Eucwmymo- .

" Boń 432.

—menb3noń 430.
— CBHHUOBOŃ 461.

 Bnecmakb 204.
Doanroch sa6.

Popaqumv 298.
Bakka 216.
Besysiaub 86.
Benuca go.
Bucmymb 481.
Bumepumv 299.

Bonocamukb 124.

"Bongeuxb 527.

Ianmeń 487-

Teniompon> 152.
Juncb 292,
Tianum» 141.
Tiaquumv 77:

Tausa OOBIRKHOBEH-
Haa 190.

— uucmbiiuaa 188.

TopHaa cmona 335g.
PopHoe Macao 329.
TopHoe Mbi10 223.
 Topuoń '4€TORikB 531:

„Jopnoń neHb 244.

Topuoń xpy-
>| cmanb -1g2.

lonomamb 276.
[EBkaa3» 108.

_ JheabsHakb 454.
—6ypoń 458.
— rayuHucmoń 446.
— BpacHoń 454.

— gepuońi 444.

JKenhso 418.
słupoBukb z350.
Bemna xeimaA 224.
— 3ea1eEHaA 220.
—CyKHOBA1BHAA 229.
— ćpapbpoposaa 189.
JubeBukb 256.
doaomo 549.
Hsympyąb 109.
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HsympygOBURb 411.
Kameab BONIo-

- WIŃ 278. -
— ropuregHoń 205.

— 3By480f 217:

— uzBecmHAOń 259.

— nygucmoń 248.

_— MAaTHANMHOŃ 427.

— MmeqoBOń 546.

—o6GpasHoń 232.

— OA10BAHOŃ 477. .

-— nodeqgH0OŃ 233.

—cMoOaaH0ń 158
—'crapxeBoń 286.
—-cmeka0Bamob 119.

—pocdopaoń 287-

| Kamennońi mosrb 221.

— 6ypoh 554.
— gepuoń 357.

_ Kapasjawb 542.
— gepHo0ń 193.

Ksapyb 121.
— meabsnoń 129.
KsacHoBskb 196.

KBacHst 523.
— nepnciuibie 32%,
Kunosapb 564.

|, Kiannmb 254.

Ko60abm> 510.

Koaueqau» menb-
,3ROŃ 421.

—MaraumHoń 4zó,

— ubądoń 395.
— MbIIMAHHOKŃ 520.

— QA0BAHOŃ 476.

— cbpaoń 421.

Kopysab 105.
Kome1cń raa3b 155:
KpemeHb 154.
KpecmoBik» 169.

Kynopoeb 319.
Jan» 97.

JlaBa 219.

Jlasypukb 174,
Jeńqaumb 88.

„Aennjomnimb 20t.
„Ąomosumb 170.

' Maaaxum>b 405.
Mapranenqw 502.
Menaanm»b '9o.
Mennaumb 145.
Monn6ąena 5a6.
Moxosukb 137.-
MbiaoBka 239
,M»bnuakb 519.
Mbąb 338.

Mbab 258.
' Hamgakb 102.
Hamambipb 518.
Heppamb 255.
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Hebms 3529.
—rycmaa 5330.

HurpuHb 535.
Hukkeab 508.
O6MaHka 209*
— YTOoA1LH3AA 541.

— HUBKOBAA 494.
O6cnąianb 156.
QauBuBb 82.
OnoBo 476.
Oraab 141. <
Onepueu:nb. 522.
Opanerb 129.
Tlem3a 160. .
IlnaBuk* 2$8-

FnamuHa 3547.

Tza3ua 154.
Iipesumb 161.
Iibaka Mopckaad 227.

— 3EMASNAA 272

Pmymb 559.
Pyxa3Rb 279.
Psrxaaa M3BECMb 257+
Canqapasb 523-
 Cannmb 256.
CBnaeurb 460.
Ceaennmb 295.
Cenumpa 514-.
Cepąonukb 158.
Cepe6po 566.

omen 116.

Cnane Hb TAMHM-
cniofń 200. -

—roprodiń: 198.
— RBACHOBBIA 197.
— kpemaucmońi 152»

i — ao0imuaBHOŃ 194-

—mosunuabiciA 199-
Caroga 202.
Coab ropkaa 524.
— [aayóepoBaa 525,
—noBapeHHad 31IÓ.
— mea101HaA 513
Cnuneab 97. ,
CnogymeHb 184.
CmasBpoaumb 94.

Cmpoaniasntit 303.

Cmpyranenqb 12a.
Chpa. zz6.

Cropua 490.
Teanypih 499.
'Tumanv 551.
Tumasnmb 556.
'Tona3b 106.

Tpemoaumht 2517.

 "Tpeneab 195-
Ty$r s70.
'"TygHakb 250.
Yumó6pa 225-
ypauv 557-

Xaasnqosb 156.
Xaopumb 206.
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Xpn3ob6epn1* 80.
Xpn3oanm» SL.
Xpnu3onpa3» 153.
Xpowb 54rt.
Heńnosum»e 96.
Ileaanmv 165.
llupsoa» 75.
Milepas r13-
—MAANUHOBOŃ IIÓ.
— mumanozoń 533.

"556. :
— QioaemoBoń Ł19.
_Iluhepb cmoan-

cmblń 281.

Tuzum» 5i0.

HInamv aama-
3HOŃ 105.

—óypoń 274.
— meab3goń 442.
—K3BECIMHOŃ 264.

— omansBaromińi g3$%.
— noa1eBOft 176.

— caoncmoń 275.
—paHOoBOŃ 539.
flamapb 544.
Hxonm» kpacHoń 97.
— cnkHiń 99.
Hinmma 146.

Koniec regestru nazwisk minerałów.

 Ę SĘ 4 az - » e m

GMT ŁK ib

żnę A w wićrszuz jeste Ę- poprawić:

q  . 22 ' iakiemy iakiemi
253 19  _-Indygo Indygowy ,-
14 16 _ pirit piryt
"7 sr Mm Das
235 21  kulistem, kulistómi
24 8 jezżełi / jeżeli
27 1 w tenczas - wtenczas ©

57 , SE. ;8) SE —*

  



213
215

ak

a5

"IG
11
g2
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