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Dozwala się drukować pod tym warnn-
kiem, aby po wydrukowaniu, .nie pierwey
wydawać zaczęto, aż będą złożbne w Komi-
tecie Cenzury exemplarze tćy xięgi: ieden/
dla tegoż Komitetu; dwa dla Departamentu
Ministeryńm Oświecenia;dwa dla IMPERA-
YORSKIEY Publiczićy biblioteki, deden
dla IMPERATORSKIEY Akademii Nauk,
i ieden dla Uniwersytetn w Abo Dan

w Wilnie 1826 roku mca Pazdziernika 17 d.

Cenzor Radca Stanu Zonacy Reszka;
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PRZEMOMWA4.

Dziełko ninieysze, pićrwszy raz wydane roku.
1825 w Wilnie, pod tytułem: krótki wykład Ory-
ao: i Geognozyi podług ostatniego układu

Wernerazz 8, zawierało wsobie lekki tylko rys nauki
wiedącey do poznania ciał kopalnych. Daleki ie-

stem od mniemania, iźby ta pierwiastkowa moia

praca, podięta i wykonana dla zapobieżenia iedy-

nie pierwszym i naglącym potrzebóm uczącćy się

młodzi, któróy wykładałem nauki fizyczne, dosta-

tecznie mogła zamierzonemu celowi odpowiedzićć:

Że iednak pismo to prędko z handlu «ięgarskiego

wyszło, biarę ztąd pochop do powtórnego wydania,

które wetróynasob przeszło powiększone, ośmie-

„lam się stawić przed sąd bezstronny światłych czy-

'telników. Już tu się obszćrniey wskazuią zewnę-

trzne i wewnętrzne charaktery minerałów, poda-

ne są opisy kolorów, oznaczona w liczbach twar-

dość ciał kopalnych, wyłeżone zasady, na których

Werner swóy układ opiera, opisane minerały «sta-
żnim iego układem zaięte i znakomitsze z nowo od-

krytych i poznanych aż do czasów naszych. Opi--

saniu tych ostatnich poświęcaią się przypisy, do=
dane do gatunków naybardziey w układzie im po-

dobnych; a ieżeli dla których było trudno wtaści-
wy rodzay upatrzyć, te w dodatku do Oryktognozyi .
zostały umieszczone. Tamże dołącza się lista

wszystkich innych minerałów, z odkrycia nówego

znaiomych, ale mnićy waźnych; wymienia się, przez

kogo i gdzie odkryte lub opisane zostały. Mazwa-

b kaźdego gatunku położone iest w ięzyku pol-

skim, niemieckim, rossyyskim, fraącuzkun i ła--

ciiykijo: FF opisach minerałów, iednakim porząd- |

kiem idzie wyliczanie charakterów, bo taki sp”

sob iedynie może nadać poczynaiącym wprawę R.
do porządnego i ścisłego robienia opisów. Mtó-

p- charaktery  poświęcaiący się Oo A
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nayrychlćy poznać iw pamięć sobie naytrwalćy
powinien wrazić, te pismempochyłem, czyli kursy-

wą, zostały odbite. Że zaś nie tyle czasu na wy-

uczenie się charakterów, ile na praktyczne oswo-

ienie się, i że powićm, spoufalenie z ciałami kopał-

nemi należy poświęcać, to, iako rzecz sama z sie-

bie iasna, przestrogi, mniemam, nie potrzebuie:

| Oddział też Geognozyi w tóm pewtórnem wydaniu

przydatne i waźne wiadomości niektóre uzyskał :

po nim idzie dodatek o szlifie i cenie kamieni u-

żywanych do ozdób. Uznaię w ostatku za powin-

ność, wymienić znakomitsze iuczeńsze dzieła, które

w moićy pracy zasiłkiem i przewodzictwem były.

1 Beudant. Traitć ćlćmentaire de Minćralogie

in8. Paris 1824.

| 9 Breithaupt. Follstindige Charakteristik des

Mineral- Systems in 8. Dresden 1820.

3 Brard. Traitć des pierresprócieuses, des por=-

phyres, des granites, i t. d 2 Poll. 8. Paris 1808. .

4 Drzewiński. Początki Minerałogii in 4. w Wil-

nie 1816.

5 D'Aubuisson de Voisins. Zrażtć de Qieognosie,

2 Voll. in 8. Paris 1819.

6 (Qumepr. Opuninoenosia2Poll, in 8. Mockea

1818. : |

y Freiesleben. „4. Gottlob PVerner's letztes Mi-

neral - System. ih 8. Freiberg und Fien 1817.

8 Hauy. Zraitć de Minćralogie, seconde editiom

3 Foli. in 8. Paris 1822.

'g Launay. Minećralogie des anciens2 Poll. in8.

d Bruxelles 1803. i

10 Leonhard, Kopp, i Gaertner, Zinleitung und

Porórcitung zur Mineralogie, in folio, Frankfurt

am Main 1817. |
11 Lenz. Zrkenntnisslehre des anorganischen

* Naturkórper 2 Voll. Hessen 1815, - 7
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WSTĘP.
Własność służąca do rozróżnienia iednego

ciała od drugiego, nazywasię charakterem albo
cechą.

Nanki maiące na celu poznanie płodów przy
rodzenia znayduiących się wewnątrz i na powierz-
chni ziemi, uważanych wstanie naturalnym, iaki
odebrały od Stwórcy, nazwane sąHistoryą natu-
ralną.

Ponieważ poznanie cial bez zepsucia stanu
naturalnego, może się nabywać przez samo tyl-
*ko ich postrzeganie; wypada zatóm, że we wła-
ściwie zwanćy historyi naturalnćy postrzeżenia.
powinny bydź główną zasadą.

„ © Wszystkie ciała składaiące powierzchnią zie-
mi do głębokości dostępnćy człowiekowi, albo są
opatrzone życiem, albo ż natury martwe. Pier-
wsze, ponieważ składaią się z pewnych właści-
wych sobie narzędzi (organa) służących do Życia,
nazwane są ciałami organicznemi: drugie, iako
niemaiące takowych narzędzi, zowią się nieor-.
ganicznemi. -

Ciała nieorganiczne,w niewielkich rnassach
znayduiące się w ziemi, i złożone prawie zawsze
z cząstek iednakowćy natury, nazywaią się mine-
rałami; znayduiące się zaś wpostaci ogromnćy,i
nayczęścićy złożone ze skupienia różnorodnych mi-
nerałów, nazwane są skałami (1).

 

(1) W literalnóm tłumaczeniu; wyraz minerał znaczy każde cią-
ło kopalne nieorganiczne, czy ORO W małóy czy w wielkićy 1.
lości się znayduie,
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„Historya naturalna ciał nieorganicznych,tra-
ktuiąca o minerałach i skałach, od wycazu łaciń-

„ skiego mineralia ciała kopalnei greckiego logos mo-

/, wa czyli historya, została nazwana Mineralogią; 1

426 dzielisię podług nauki Wernera na, Oryktognozyą,

Geognotyą , Mineralogią. chemiczną , topograficzną,

geograficzną, i stosowaną. i

- Oryktognozya tak iest nazwana od wyrazów
greckichjorytto kopię i gnosis poznanie; albowiem

podaie sposoby poznawania, opisywafiia, i ukła-

ich poznanie 1 spamiętanie.
Geognozya ma namwisko złożone z dwóch wy-

razów greckich, ge ziemia i gnosis poznanie. ŻZa-

trudnia się poznawaniem i opisywaniem skał , „o-

znacza ich układ w ziemi i dawność względną, ©-

 

=

dania minerałów w_pewny porządek, ułatwiaiący,

4 raz dochodzi odmian, iakim kula ziemska uległa od-
ł + .

«czasu swego stworzenia.
e” | modboj

% *stek ostatecznęgo rozkładu minerały są złożone, i

Ż z doświadczeń swych wyprowadza charaktery mi-

nerałów służące dla Oryktognozyi.

> Mineralogia topograficzna opisuie kraie we

względzie mineralogicznym, a wyświecaiąc skład

ziemi w różnych mićyscach, przynosi odkrycia dla

 %,4Geognozyi. BZ
kn, Mineralogia geograficzna trudni się poznaniem

„z iakiego kraiu, okolicy lub mićysca ziemi mine-
".rał pochodzi. je :,] : Ć

Mineralogia stosowana wskaznie pożytki z ciał

Aoki kopalnych w sztukach pięknych, rolnictwie, rze-

1,7 miosłach, i dostarcza potrzebnych wiadomości dla

(0 górnictwa. mar" 4

| z tych sześciu oddziałówMineralogii, przed-

+,  .  miotem naszych zatrudnień będzie Oryktognozya

iGeognozya. . * ** 3 |

  

Ainonalogia chemiczna dochodzi ziakich czą+
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. © charakterach minerałów w 0-

gólności.

Charaktery minerałów dzielą się na zewnę-
trzne, fizyczne, i empiryczne.

, Gharakiepómi zewnętrznemi, nażywaiąsię «ce-
chy. minerałów postrzegane za pomocą samych
tylko zmysłów.

śż 4 Charakterami wewnętrznemi, są własności od-
©. kryte w minerałach przez ich rozkład lub po-

by chemiczne. 23
| ©, Charakterami fizycznemi,są cechyvwzięte ;ze
b szczególnych własności fizycznych w minerałach.

Charakterami empirycznemi, nazywają SIĘ Zna-

ki wzięte z położenia geogiiostycznego i BEOgTA-.
| ficznego minerałów.

Charaktery zewnętrzne.

WACIR Aję

Werner ś.strzegał ośm głównych yli pieje 3   
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_ wiastkowych kolorów w minerałach, wszystkie zaś
inne nważał za powstaiące z rozmaitego pomię-
szania się z sobą pićrwszyćh,: £ te nazwał pocho-©
dnemi..

1aŻK'0E0r .BOLWETRO >

Główny: śnieżno-biały. Pochodne od niego:
1) czerwonawo-biały, ukazuie w sobie cokolwiek kar--

"minowego 1 ślad szarego; np. ziemia porcelanowa:
2) żółtawo-biały, zawiera cokolwiek eyirynowegoi
popielatego, np. pół-opal: 5) srebrzysto-biały, iest
kolor żółtawo-biały z blaskiem metallicznym, np.
srebro rodzime: 4) szarawo-biały, np. krzemień:
5) zielonawo-biały, „akaznie cokolwiek zielonego i
popielatego, np. tałk pospolity: 6) mieczno-biały,
zawiera cokolwiek *błękitnego i ślad popielatego,

"np. pół-opal: 7) cynowo-biały, iest kolor mleczno-
pay:z blaskiem metallicznym, np. kobalt białyj

 

3. Kołor szary

_ Główny: popielato-szary. Pochodne od nie-
go: 1) ołowiano-szary, iest kolor główny:z blaskiem
metallicznym, np. ołów błyszczący: 2) błękitno-
szary, np. chalcędon pospolity; 5) perłowo-szary,
ukazuie cokolwiek błękitnego i bardzo małą czĄ-
stkę karminowego, np. kamień perłowy: 4) zielo=
nawo-szary, zawiera cokolwiek zielonego i małą
cząstkę żółtego, np. talk stwardniały: 5) dymo-
wo-szary, ukazuie cokolwiek błękitnego i bruna=
tnego, np. mika: 6) żółtawo-szary, np. iaspis po-
spolity : 7) stalowo-szary, zawiera cokolwiek błę--
kitnego i posiada blask metalliczny, np. miedź
szata. 2 i w

R
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*szKo tor czarny.

+
Główny : aramitno-czarny iak na axamicie

czarnym!* Pochodneod niego: 1) szaro-czarny, np.

manganez czarny: 2) żelazno-czarny, iest kolor

szaro-czarny z blaskiem metalicznym, Ap. miedź

szara : 3) smałowo-czarny, ukaznie cokolwiek bru-

natnego i żółtego, np. węgiel kopalny czarny

smołowy: 4) zielonawo-czarny, iak na. piórach

kruka: 5) błękitnawe-czarny, zawiera cokolwiek

błękitnego i małą cząstkę czerwonego, 1p. miedź

czarna. |

 

  4, Kolor błękitny.

Główny: berlinowo-błękitny,, jak w farbie ber--

lińskićy, np. szafir. Pochodne od niego: 1) czar-

| nawo-błękitny, zawieraw sobie znaczną ilość czar-

| nego 1 małą cząstkę czerwonego rp. fluspat:

2) lazutowo-błękitny, ma w sobie cokolwiek kar-

minowego, p. kamień lazurowy : 3) fioletowo-błę-

kitny, ukazuie znaczną ilość karminowego i małą

) " cząstkę czarnego lub brunatnego, zp. szpinel : 4)

| lawędowo-błękitny, powstaie z mięszaniny fioleto-
wegoze światłym popielatym, np. iaspis porcel-

lanowy: 5) śliwkowosbłękitny, zawiera wielką ilość

czerwonego i małą część czarnego lub brupatne-

go, np. szpinel:; 6) smaltewo-błękitny, ma w sobie

cokolwiek białego i karminowego, np. miedź błę-

kitna: 7) indygowo-błękitny, zawiera cokolwiek

czarnego i małą cząstkę zielonego, np. turmalin:

8) błękitny kaczy, ukazuie w sobie znacznąilość

zielonego i małą cząstkę czarnego, nę. ceylanit :

g) niebiesko-błękitny , zawiera w sobiecokołwiek

szmaragdowo-zielonego i małą cząstkę białega
miedź axamitna. ła 30x88
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WSROŁDM sielony.

* Główny: siadowowcelanh; np. szmaragd,
malachit. Pochodne: 1) grysźpanowo-zielony, u-
kaznie w sobie cokolwiek błękitnego i bardzo ma-
łą cząstkę białego , np. feldspat pospolity sybir-
ski: '2) seledynowo-zielony, iest gryszpanowo-zie-
lony z małą ilością czarnego, np. ziemia zielona:
5) górno-zielony, zawiera małą ilość błękitnego, co-
kolwiek popielatego, a niekiedy ślad żółtego, np.
beryl szlachetny: 4) iabłkowo-zielony, ma w sobie
cokolwiek koloru szarawo-białego, np. chryzopras :
5) trawiasto-zielony, ukazuie cokolwiek cytryno-
wego, np. uran błyszczak: 6) pistacyowo-zielony,
iest trawiasto-żielony pomięszanyZ małą ilością
brunatnego , mp. pistacyt: 7) szparagowó-zielony,
składa się z pistacyowo-zielonego i cokolwiek sza-
ro-białego, np. chryzoberyl: 8) czarnawo-zielony,
powstaie z pistacyowo-zielonego i cokolwiek sza-
rego, np. promieniec póspólity: g) oliwkowo-zie-
lony, zawiera w sobie wielką ilość żółtego, małą
brunatnego, i cokolwiek szarego, zp. ruda ołowia-
na: 10) czyżykowo-zielony, powstaie z trawiasto-
zielonego, małey ilości cytrynowego i cohaychk
białego, np. serpentyn szlachetny.

- BOMOŁOPOZDRAY,
/
CHAD AYYNE

Główny: cytrynowo-żółty, np. ochra uranu.
Póchodne od niego: 1) siarczysto-żółty, zawiera
znaczną ilość zielonego i małą, cząstkę białego,
np. siarka rodzima: 2) mósiężno-żółty, powstaie
z mięszaniny siarczysto-żółtego z bardzo małą
cząstką brunatnego i posiada blask metalliczny;
np. piryt żelazny: 3) słomiano-żółty, iest siarczy-
sto-żółty z małą ilością białego, np. RZA: 4
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brązowo-żółty, powstaie z mosiężno-żółtego, ma-
łey ilości stalowo-szarego; i cokolwiek czerwo-
no-brunatnego, np._ piryt żelazny promienisty:
5) woskowo-żółty, składa się z siarczysto-żółtego,
małćy cząstki brunatnego i popielatego, rp. pół-
opal: 6) miodowo-żółty, składa się z cytrynowo-
"żółtego i wielkićy ilości Żółto-brunatnego, np.
„każajeń miodowy: 7) złocisto-żółty, iest cytryno-
wo-żółty z blaskiem metalliczn m, mp. złoto ro-
dzime złociste: 8)„prdźźawotżółty, ukażuie małą i-
lość w sobie brunśtnego, zp. galman: 9) grocho-
wo-żółty, składa się iż rdzówosźólieżo i popiela-
tego, rp. feldspat pospolity; 10) winno-żółty, po-
wstaie z cytrynowo-żółtego, małóy cząstki czar-'
nego i brunatnego, np. topaz: 11) izabęlłowoć
żółty, składa się z cytrynowo-żółtego , znaczućy
ilości czerwonego, małćy brunatnego, i bardzo
małćy białego, np. iaspis porcellanowy: 12) po-
marańczowo-żółty, zawiera w sobie wiele karmi-
nowo-czerwonego, 7zp. realgar OWO.

U jU

7 Kolor czerwony.
l +

„Główny: karminowo-czerwony, up. srebro czer-
wone iaspe. Pochodne: 1)ż0rz0W0-czerwony, u-
kaznuie w obie cokolwiek żółtego, rp. realgar czer-

wony: 2) hyacyntowo-czerwony, iest zorzowo-czer-
wony. z małą ilością żółto-brunatnego, np. hyacynt:
5) ceglasto-czerwony, składa się z.hyacyntowegoi
małćy ilości szaro-białego, np. feldspat pospolity :-
a) szkdrłatno-czerwony,zawiera w sobie cokolwiek

nićy żółtego aniżeli zorzowo-czerwony, mp. cy-
„noberiasno-czerwony: 5) krwisło-czerwony, powsta-
ie ze szkarłatno-czerwonego i małćy ilości czarne-
go, np. pirop :_6) miedziano-czerwony,miedźrodzi-
ma: 7)miięśno-ćzerstony, np. kwarcpop 8) ać
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szenillowo- czerwony, ukazuie w sobie cokolwiek błę-

kitno-szarego, np. cynober ciemno-czerwony: 9) ró-

Żowo-czerwony, zawiera w sobie małą cząstkę śnie-

żno-białego, rap. kwarc różowy: 10) karmazynowo-

czerwony, ukazuie w sobie znaczną ilość berlino-

wo-błękitnego, np. granat szlachetny wschodni:

11) czerwony” kwiaiu brzoskwini, składa się Z kar-

minowo-czerwonego i wielkićyilości białego, rp.

kobalt czerwony promienisty : 12) czerwony pod-

garla gołębiego, iest mięszaniną karmazynowo-czer-

„wonego z wielką ilością berlinówo-błękitnego i ma-

łą czarnego, np. staurolit: 15) wiśniowo-czerwony,

ukazuie w sobie wiele berlinowo-błękitnego, co-

kolwiek brunatnego, i bardzo mało czarnego, np.

antymon czerwony: 14) brunatno-czerwony, zawie-

ra w sobie cokolwiek błękitnego, i wiele bruna-.

tnego, np. żelazo spatyczne.
4

8. Kolor dórunatny

Główny: kasztanowo-brunatny, np. iaspis €-

gipski branatny. Pochodneod niego: 1) czerwo-

no-brunatny, zawiera w sobie znaczną część czer-

wonego'i cokolwiek żółtego, np. blenda brunatna:

'a) gwoździkowo-brunatny, ma w sobie małą iłość

czerwonego, błękitnego, i cokolwiek popielatego,

np. antofilit : 5) włosowo-brunatny, składa się z.gw0-

zdzikowo-brunatnego i popielatego, np. drzewo

skamieniałe w opal: 4)brunatny kapusty czerwo-

nóy, ukazuie cokolwiek błękitnego i zielonego, 71p.

cyrkon: 5) żółławo-brunatny, zawiera cókolwiek

żółtego, np. iaspis pospolity: 6) tombakowo-bruna=

żny, iest kolor żółtawo-brunatny z blaskiem me-

talliczpym, zp. mika: 7) drewno-brunatny, powsta-

je z mięszaniny Żółitawo-brunatnego z popielato

szarym, np. węgiel kopalny brunatny: 8) wątrobo- -

A EO4CA a + For w$
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wo-brunatny ,* iest mięszaniną kasztanowo-brunat-
nego z małą ilością zielonego , i bardzo znaczną
częścią popielatego, mp. opal wątrobowy: 9) cząpzeo
«masaą-Drunatrny, powstaie z mięszaniny żółto-bru=
natnego z wielką ilością czarnego, rp. kryształ
górny zadymiony.

Wogólności kołory czarne, błękitne i:bru-
natne, nazywaią się ciemnemi; czerwonei niektó-.
re błękitne, wysokiemi; ziełone i żółte, światłe-
mi; a szare 1białe, blademi się zowią. Wreszcie,
ieden i ten sam kolor może się czasami znaydy-
wać w kilku różnych stopniach gęstości czy!i na-'
tężenia, które się oznacza wyrazami €ićmny, wy
soki, tasny, blady.

Kolory wyrażaiąte na minerałach iakby malo-
widła obłoków, rozwalin , miast, krzaczków czyli
deńdrytów, drzewek, płomieni, wstążek, żył, kó-
łek, plamek, kropek, i tym podobnych rzeczy,
nazywaią się malowidłami naturalnćmi (Farben-
zeichnung), rp. agat, iaspis egipski i wstęgowy,
oraz marmury.

Kolory żywe, szybko iedne po drugich się
ukazuiące we środku minerałów przezroczystych
lub w pół-przezroczystych, wynikające z rozkła-
dn światła na kolory tęczy, zowią się grą kolo-
rów (Farbenspiel), np. dyament szlifowany,
opal szlachetny..

Coraz odmienny kolor ukazniący się zwol-
na i w wielkićy ilggci na powierzchni zewnętrz-
nóćy lub wewnętćli | minerału zą zmianą ie-
go położenia względem oka, nazywa się kolo»
rem, mienionym, np. feldspat ląbraderski. -

Kolory żywe iak w tęczy, ułożone nieregu-

  

larnie lub regularnie w pręgi na powierzchni ze-
wnętrznćy lub wewnętrznćy minerału, nazwane.

sę a >
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5% kolorami tęczowemi (Irisiren), np. aniracyt mu-
szlowy, kwarc kryształ górny zMadagaskar.

Kolor odmienny od koloru massy minerału,
ukazuiący się zazwyczay na powierzchni iegogzes

_.,wnętrznćy, a czasami 1 wewnętrznćy, zowie
się kolorem naleciałym:albowiem czasami ziąd po-
chodzi, iż obce iakieś cząstki naleciały na powierz-
chnią, minerału; albo że powierzchnia iego zty-

=kdiąc się z powietrzem, uległa zepsuciu, i kolor
swóy zmieniła; np. piryt miedziany, miedź pstra,
i t. d. Kolor naleciały bydź może albo iedno-farb-
ny, albo różno-farbny iak na stali hartowanćy, .
podgarhi gołębićm, ogonie pawim, i t. d.

Gdy minerał podlegaiącwewnętrznemu zepsu-
ciu, w całóy swćy massie zmienia kolor, powia-
dami, iż ulega zmianie koloru (Veriinderungder
Farben), np. krzemień zwietrzały.

 

  
II Postać zewnętrzna.

u Ł BA”

"Postać zewnętrzna minerałów, bywa albofo-
remna , albo naśladowniczą czyli szczególna, albo
pospolita, albó organiczną.

a) Postać fore'mna.

Postacią foremną, nazywamy kształt minera-
łów zakończony płaszczyznami i kątami mogą--
cemi się oznaczyć geometrycznie. Same zaś mi-
nerały, maiące postać lore nazywaią się kry-
ształami, i bydź mogą prawłziwe lub fałszywe.

+Prawdziwe kryształy są te, które się uformo-
wały przez krystalizacyą ich materyi. Wielkabo-
wiem liczba ciał nieorganicznych posiada tę wła-

(smość , iż po rozpuszczeniu się w płynie, na po-
wrót krzepnąc, przyymuie postać foremną. Fał--
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szywemi zaś kryształami, nazywaią się te minera-
ły postaci krystalicznćy, których cząstki nie ma-
iąc z natury udzielonćy sobie własności tworze-
nia kształtow foremnych, złożyły ie przypadko-
wie: bądź iż materya ich płynna naciekła do form
pozostałych w niektórych ciałach po wypadnięciu
kryształów prawdziwych, i krzepnąc w takowych
formach,: przyjęła obcą sobie postać: bądź iż do-
stala się na wierzch prawdziwych kryształów i
na nich krzepnąc, przybrała postać ziednćy stro-
ny gładką z wyciskami, z drugićy chropawą i
krystaliczną. A i

Kryształy fałszywe różnią się ieszcze i tóm
od prawdziwych: 1ód, iż zawsze maią tępe krawę-

„dzie i nayczęścićy zaokrąglone; 2re, że ściany ich
są nie gładkie, beż blasku i narzynania; Ście, iż
wewnątrz byaaią zazwyczay próżne; 4te, że w skła=
dzie swym wewiffętrznym nie okaznią śladów kry-

_ stalizacyi.
*. "W ogólności, kryształy ile bydź może nay-
 mnieyszą liczbą ścian geometrycznych, iednego a
 naywięcćy dwóch gatunków zakończone, nazywa-
ią się kryształami „pierwiastkowemi , kształty zaś ich
zowią się postacią pierwiastkową. Ś

Wszystkie kształty krystaliczne, iakie tylko
daią się postrzegać w królestwie kopafnóm, mo-
gą bydz wyprowadzone, podłag nauki Wernera,
z siedmiu następuiących postaci pierwiastkowych,
które są:Ziom Jl, | | |

1.- Ostrosłup, B. znajoma z geometryi i
przybieraiąca nazWiisko od liczby kątów w pod-
stawie. Nadto, ostrosłup tu bydź może poiedyn- -
czy, ub podwóyny czyli złożony z dwóch ostro-  .
słupów zrosłych podstawami. W ostatnim razie,
ściańy boczne iednego ostrosłupa, mogą bydź osa-
dzone albo na ścianach bocznych (fig. 1), albona
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krawędziach bocznych drugiego ostrosłupa (fig. 2).
Jeżeli w ostrosłupie podwóynym (fig. 1) krawę-
dzie wspólnćy podstawy a b c de f, leżą na ie-
dnćy płaszczyznie, ostrosłup taki nazywa się pro-
sto-zrosłym; ieżeli nie leżą,iformuią gzygzak (lig.
2 15) iak krawędzie abcdef i gghitkn,

zowie się krzywo-zrosłym.
hy1/4. Graniastosłup, bryła takżeznaiomazgeometryi
SSE przybieraiąca nazwisko od liczby kątów w pod-

stawie, nazywa się graniastosłupem ukośnym, gdy
ma za podstawę równoległobok lub kwadrat uko-
śny; podwóynie ukośnym, gdy takowa podstawa le-
ży przytćómukośnie względem ścian bocznych.

3: pa (który bydz może prosty lub u=-
kośnys Nye 4A PZ

4. Tablica; czyli -bardzo niski graniastosłup.
W. kształcie tym, płaszczyzny odpowiadaiące pod-
stawom graniastosłupą, nazywają się ścianami bo-
cznemi; odpowiadaiące -zaś ścianom bocznym gra-
niastosłupa,, sąnazwane, ścianami końcowemi.

5. Dwunasłościań”” pięciokątay, to iest bryła
zakończona dwunastu pięciokątami foremnemi, i
maiąca dwadzieścia kątów bryłowych. |

6. Dwudziestościan tróykątny, czyli bryła za-
kończona dwudziestu tróykątami równobocznemi,

   

ń mająca. dwanaście kątów, bryłowych. .
(7. Soczewka, bryła zakończona dwóma odcin-

Kasai kmistemi, (fig. 4)..(-)6e LWY PUFA
Postaci pieriwjąstkawe. rzadko znaydkią: się

w natnrze zupełnie całe, czyli tak zakończone
(lak bryły geometryczne: ndfzęścićy im zbywa
albo kątów bryłowych, albo krawędzi, albo ścian
bocznych: a na tych mieyscu znayduią się nowo
uformowane płaszczyzny przez zaostrzenie, sklino-
'wanie, lnb ścięcie pomienionych części w posta-
ci pierwi.atkowśy. A
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4 Zaostrzeniem nazywamy naymnićy trzy pła-
szczyzny przecinalące się w iednym puńkcie, 1le-
żące na mieyscu albo kątów bryłowych, albo kra-.
wędzi, albo ścian postaci pierwiastkowćy. Figu-

ra 5, wyraża graniastosłup z podstawami zaostrzo=

nemi. Jeżeli wierzchołek zaostrzenia iest drugi
raz zaostrzony, takowe zaostrzenie nazywa się

podwóynóćm. Zresztą, zaostrzenie bydź może mo=
cne lub słąbe; podług tego, iak wiele lub mało
przez nie ubyło materyi od postaci pierwiast-
kowćy. |
W oznaczeniu zaostrzenia'zwracamy uwagę

„16d na płaszczyzny zaostrzenia, co do ich liczby,
wielkości wzgłędnćy i osady, 2re na krawędzie
zaostrzenia, 5cie na wierzchołki zaostrzenia, któ-
re bydź mogą rozwartokątne, prostokątne, lub
ostre. >

 Sklinowaniem nazywamy dwie płaszczyzny
przecinaiące się:w linią i leżące na mieyscu ścian,

-kątów bryłowych, lub krawędzi postaci pierwiast-
„kowóy. Cośmy powiedzieli o zaostrzeniu, towszy-
stko rozumieć należy i owklinowaniu. Figura 6,.
ukazuie graniastosłup zesklinowanemi podstawami. '
o Ścięciem nazywamy płaszczyznę znayduiącą się ;

-" na mieyscn kątów bryłowych, lub krawędzi w po-
staci pierwiastkowćy. Ścięcie bydź może proste,
lub ukośne: proste, ieżeli równo iest nachylone
do wszystkich ścian postaci pierwiastkowćy z któ-
remi się przecina; ukośne, ieżeli nie iest iedno=
staynie do nich nachylone.

 Podziałem ścian nazywamy małe płaszczyzny
znayduiące się na ścianie postaci pierwiastkowćy
uformowane przez krawędzie, które wychodząc ze
środka ściany i zmierzaiąc, bądź do kątów bryło-
wych, bądź do środków krawędzi postaci pier-
wiastkowćy, dzielą pomienioną ścianę na kilka czę-
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ści. Można powiedzieć, iż podział ścian iest ga-

tunkiem płaskiego ich zaostrzenia,

Wszystkie postaci krystaliczne, maiące zao-

strzenie, sklinowanie, lub Ścięcie; równie iakol

te, które, chociaż nie ukazuią na sobie takowych

przekształceń, zostały iednak przez nie wypro-

wadzone z postaci pierwiastkowych, nazwane są

w ogólności postaciami powtórnemi.

W kryształach postaci powtórnćy, ściany po-

zostałe od pierwiastkowego kształtu, nazywaią się

pierwiastkowemi; uformowane zaś przez ścięcie, za-

ostrzenie, lub sklinowanie wszystkich lub tylko

niektórych ićy części, zowią się powtórnemi.

"Czasemnie łatwo przychodzi oznaczać po-

staci powtórne: albowiem zapatruiąc się na nie,

trzeba wprzód upatrzyć myślą kształt pierwiast-

kowy z którego one zostały uformowane przez

ścięcie, sklinówanie lub zaostrzenie niektórych

części; a potćm dopiero nadaiemy postaciom pow-

tórnym nazwisko upatrzonćy dla nich postaci

pierwiastkowćy z wyliczeniem wszystkich odmian.

iakie na sobie ukaznią. /- ,

Przeyściem krystalizacyi, nazywamy owe nie-

znaczne zamienianiesię iednćy postaci krystali-

cznóy na inną w skutek ścięcia, sklinowania, lub

zaostrzenia części. I tak: sześcian ulegaiąc ścię-

ciu po wszystkich krawędziach, przechodzi w dwii-

nastościan granatowy czyli romboidalny; pono-

sząc zaś ścięcie po wszystkich kątach bryłowych,

przechodzi w ostrosłup prostokątny podwóyny
prosto zrosły, czyli ośmiościani t. d. |

W -opisanin kryształów daiemy baczność na

ich wielkość, i powiadamy: kryształ nadzwyczay-
nie wielki, gdy ma długości około dwóch stop:

bardzo wielki gdy od 2 do 4 stopy: wielki od 6
cali do 2 cali: średni od 2 c. do 3 c.: mały od 3

d

 



da ABAP

c. do 3 c.: bardzo mały od ; c. do wymiaru mo-
gącego się ieszcze okiem dostrzegać: zupełnie ma-
ły albo drobny, gdy tylko za pomocą szkła po-
większaiącego może bydź dostrzeżonym.

Kryształy znaydnią się w naturze albo po=
iedynczo rozsiane w skałach, albo rozmaicie z so-
bą zgromadzone i zrosłe. 'Te ostatnie albo by-
waią w liczbie oznaczonćy, albo nieoznaczonćy:
w pierwszym razie ieżeli są po dwa zrosłe, na- . +
zywaią się blizniętami; ieżeli po trzy, blizniętami „«
potróynemi i t. d.; w drugim razie, nazwane są
ogólnie gromadami kryształów albo grupami (2).

Do mierzenia kątów pochyłości ścian w kry=
ształach używa się goniometr (fig. 8 i9), czyli narzę-
dzie złożone ze zwyczaynego przenośnika abc,i
szczypczyków. defg, których ramiona de i fgy
mogą podług potrzeby przedłużać się lub skra-
cać za pomocą sztyfcika z. Mamionami fi d tych
szczypczyków obeymuiemy ściśle i prostopadle kra-
wędź, którćy kąt chcemy zmierzyć, a potóm nie
zmieniając ich otwartości, wkładamy ie do prze-
nośnika tak, aby sztyfcik z, wszedł w otwor n, i
ramie fg wzięło położenie poziome, odpowiada»
iące podziałowi zero na przenośniku; wówczas
drugie ramie de, położenićm swoićm wskażew
tość wstopniach kąta mierzonego szczypczykami%j

 

 

(2) Nie należy brać za iedno bliznięta z podwóynemi kryształa-
mi, któremi tylko bydź mogą ostrosłupy. Bliznięta bowiem,
podług nauki Wernera, ród, zawsze maią w sobie tyle iąd:r ile.
kryształów razem iest zrosłych; ostrosłupy podwóyne, „przeci.
wnie, zawieraią tylko iedno iądro; 2re, bieg odłamu blaszko-
wego w bhzniętach, nie zachowuie iednóstayuegokierunku we
wszystkich ich częściach; w ostrosłupach zaś podwóynych, bieg
blaszek w jednym ostrosłupie, jest równoległy ed biegu pla*
szek w,drugim ostrosłupie, Sie WR

4 * £ *
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b) Postać szczególna wlbo wadśtae
] *

downicza.-

Postacią szczególią minerałów nazywa się ta, *
która ma podobieństwo do kształtu istoty iakićy
naturalnćy lub sztuką udziałanćy. Wszystkie po-
staci szczególne, dzielą się na cztćry następne od-
działy.
| 1. Okrągłe, te bydź mogą fuliste, gronkowa-
te, główkowate, albo też iakby ztopione, i t. d.

2. Podłużne, czyli ukazuiące się w kształeie
zębów , drotów, włosów,'siatki , drzewek albo
dendrytów, kopiów, rurek, walców, kluczów,it. d..

3. Płąskie, Blaszkowate » lub zwieróaRE.
4. Wydrążone czyli massy kopalne zawieraią-

ce w sobie wyciski, okrągłe próżźnie, komórki,ŻĘ
dziurawienia, pogryzienia, i t. d.
«u

 

moze! pospolita

Tes to kszfółt minerała niemaiący podobień<
stwa do Żadnćy istoty naturałnćy, lub sztuką ufor=,
mowanćy. Przeto postać tę maią wszystkie ciała
gĘ"= kształtu nieoznaczonego,warsty , ułamki

ątowate i ziarna.

EPA) Pot tąć organicz na.b

- Gdy ciało iakie zwierzęce lub roślinne, spe
tryfikowane lub skamieniałe, pierwiastkowy swóy
kształt zachowuie, powiadamy iż ma po orga-

, aRE | -

 

Ai

5) Cząstki, istot zscÓsiych rośkiiwych lub miękkich ać ;
"a ejaw EOWape kamiennym, Perasy: me j

 



IIL Powierżchnia zewnętrzna.

„W oznaczaniu minerałów zwracamy niekie-
dy uwagę na ich powierzchnią, która bydź może:

1. Gładka, np. spat wapienny. i
2. Narżynana poiedyńczo lub podwóynie, gdy

ma narzynanie w iednym lub dwóch kierunkach
_ przecinającychsię ułożone, np, beryl, kamień krzy-
Żowy. : 3 |
(5. Popisana, gdy ukaznie na sobie liniie roz-
a poplątane, np. ametyst.aa4 4: 4/7;<a

4. Szorstka albo chropawa, gdy ma nierówno-
ści tak małe, Że ich okiem nie dostrzegamy, a ,
„tylko ręką gładząc czuiemy, rip. krzemień. ceof<

, 5. Ziarnista,gdy iest pokryta małemi ziarnami,
np, arsenik rodzimy» 5

.. 6. Nierówna, gdy ma ha sobie wzniesione pun=
 kta, np. ołów błyszczący.; «Skra ale
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ha i ustępowały mieysca cząstkom roztworu: te ostatnie, gdy
m czasem (podobno po znaczney liczbie wieków) zupełnie wy-

(.. rugowały pierwsze i skrzepły; przybrały na siebie drewną lub
mięsną postać, i utwotzyły skamieniałości, lstoty zaś zwie-
rzęce twarde, ko ci 4 skorapy; znayduiąc się w podobnóm po*
łożeniu , nie uległy zupełnemu rozkładowi: lecz tracąc tylko
 materyą zwierzęcą, przeięły się na ióy mieysce roztworem
kamiennym, bardziey jeszcze skrzepły, i uformowały petryfi-
kacye, które są połączęniem materyi kamiennćy kopalnóy z ma-
teryą kamienną wyrobioną przez siłę Życia, Petryfikaqye za.
tóćm nie należy mieć za iednó że skamieniałościami, Dziwna iest
rzecz, iż człowiek nigdzie nie przeszedł do stanu kopalnego:
nigdzie bowiem 'nie znaleziono części iego skamieniałych lub
zpetryfikowanych, i nigdzie nie wydobyto zwłók ludzkich z warst
ziemi uformowanych czasu działania sił powszechnych. Śzkie=
let zaś, który znaleziono w Gwadalupie, nie należy do ciał pra:
wdziwie kopalnych iak o tóm można się przekonać z rozpra+ |
wy: Observations sur les ossemens humains decouverts dans les
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crevasses des terrains srcondaires, et en particulićr sur RE
queI”on obstrve dans la caverne de Durfort dans Departement
du Gard. Par Mr, Marcel de Serres, umieszczonóy w.
- periodycznóm Bibliotheque uniyerselje des sciences. . «4 Ge

1823aout ct septembre p. 277. DAN.
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m. Pokryta gruzłami, albo drobnemi kryształka=

mi, czyli tak nazwana druzyczna, np. kwarc.

$. Pokryta łuszczkami, które zazwyczay bywaią

światleysze od całóy massy minerału, p. spat wa-

 pienny krystalizowany w równoległościany.

SKO BOLĄEK M

© "Światło odbite od powierzchni minerału na-

zywa się blaskiem. WW oznaczeniu tego charakte-

ru, zwracamy uwagę na gatunek blasku iiego na--

- tężenie. i

Gatunek blasku bydź może:  .

| 1. Szklisty, taki iak na szkle, np. kryształ

górny. podlope!weew
9. Tłusty albo woskowy, np. iaspis opalowy..

' 5. Dyamentowy, iak na dyamencie lub stali wy-

polerowanćy. Partóy1 pa ttelrcja m 5

4. Pół-metalliczny, podobny do blasku metallów

lecz w rysie niknący np. mika.

5. Metaliczny, daie się tylko postrzegać na ro-

dzimych metallach, i w rysie nie zmienia się,

np. sróbro rodzime. saa |

6. Jedwabny, iak na jedwabiu , mp. asbest a=

miant. KEK W
7. Porcellanowy, iak na porcellanie, np. ia-

spis porcellanowy. | !
8. Smołowy, iak na smole, np. smołowiec.

Glo natężenia, blask bywa: 1) mocny, gdy

ze znacznćy odległości daie się Romie ać i razi

oko: 2) mierny, gdy nie razi oka :,5)

z bliska tylko bydź może dostrzeginy? 4) migaią-
y, gdy niektóre tylko cząstki minerału błyszczą:

makoniec, bywaią niektóre minerały zupełnie

lasku, czyli mat. „aka, DEKA
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Ko Odła nim

Odłamem nazywamy układ cząstek stanowią-
cych powierzchnią minerału świeżo odkrytą przez
rozbicie lnb złamanie iego massy. A RB kil-
ku odmiennych układów takowych cząstek ,* pięć
iest gatunków odłamu. „

1. Odłam zbity, znaydnie się w minerałach
maiących massę złożoną z drobnych cząstek iedni0-
staynych, bez przerwy i iednostaynie ułożonych.=
Z przyczyny iednak małych nierówności „iakie nie-
kiedy daią się postrzegać w ich ułożeniu, odłam
„zbity miewa następujące odmiany: a) Z. równy,
gdy powierzchnia minerału świeżo odsłoniona iest
zupełnie równa, np. waka. b) Z. nierówny,gdy
mą na sobie iakby marna; a podług tych wieiko-
ści odłam zbity nierówny bydź może, grało, dro-
bno, lub cienko-ziarnisty, np. kemień gliniany, pi=
ryt arsemkalny pospolity, anhidryt. c) Z. mtusz/o=
wy, gdy na powierzchni świćżo odsłonionćy daią
się: postrzegać dołki podobne do wycisków muszli:
w odłamie tym zwracamy uwagę na wielkość
dołków, ich głębokość i doskonałość, np. krzemień,
pół-opal, kware kryształ górny. dj Z. zadzioro- |
wy, gdyna powierzchni świeżo odkrytćy ukazuią
się łuszczki nieco światleyszego koloru od massy'
minerałn: odłam ten bywa, grubo, drobno, lub;
cienko-zadziorowy, np. rogowiec, serpentyn, chal-.
cedon. e) Z. ziemisły, jak na ziemi wysnszonćy,
np. margiel ziemisty. f) Z. haczysty; gdy mine- |
rał ie w sobie iakby haki rozmaicie:poBię= :
18s. pi żelazo rodzime, miedź rodzima. Baty

/2. Odłamiwłóknisty,  daie się postrzegać w
minerałach których massa iest złożona2.cząstek

 

postaci włóknistćóy. Odłam ten bywa:a)grubo, ,
cieńko, lub. dojskatno:rwłóknisty: h) Q weókunch aj. s     



wnoległych, ułożonych w gwiazdy, w wiązki, lub.

rozmaicie z sobą poplątanych, np. gips włóknisty,

* żelazo włókniste czerwone, sopel wapienny.
14 yybte ;

5. Odłam  promienisły, posiadaią minerały

złożone z cząstek postaci promienistćy, które tym

się różnią od włókien, że widocznie są płaskie,

w iednym końcu wąskie, a w drugim rozszerzo-

ne. Odłam promienisty bydź może: a) szerokoy

wąsko, lub bardzo wąsko-promienisty: b) prosto lub

krzywo-promienisty: ©) © promieniach ułożonych

równalegle, w gwiazdy, w wiązki, lub rozmaicie

powikłanych, np: promieniec pospolity, piryt że-

lazny promienisty,/antymon szary promienisty. -

-

4, Odłam blaszkowy, żnayduie się w mine-

rałach złożonych z cienkich gładkich i błyszczą

cych blaszek. Kierunek w jakim blaszki są uło-

żone, nazywa się biegiem blaszek. W odłamie

tym oznaczamy: a) wielkość blaszek, albowiem bla-

szki bydź mogą wielkie lub małe, podług tego iak

rzez cały lub nie cały minerał przebiegaią „ np.

mika, blenda czarna. b) Doskonałość blaszek, która

zależy na łatwóm ich oddzielaniu się od minerału.

ina blasku: ztego względu odłam blaszkowy by-

wa: naydoskonalćy blaszkowy, gdy blaszki zupeł-

nie łatwo dażą się oddzielić, i maią zwierciadlaną

owierzchnią , np. selenit; doskonale blaszkowy»

gdy chociaż się daią oddzielać , są iednak mier-

nie gładkie , i miernie błyszczące, np. feldspat po-

spolity; niedoskonale-blaszkowy, gdy nie łatwo daią

się oddzielać, są pokryte iakby szronem, i słabo

błyszczą, np. beryl pospolity; niewyraźnie-blaszko=

wy, gdy błaszki ieszcze się daią postrzegać, iecz

iuż przechodzą w cząstki odłamu zbitego , i są

trudne do oddzielenia, np. kryształ górny. c) Po-

| stać. blaszek, gdyż te bydź mogą, proste lub krzy=

we : osłatnie bywają: kuliste, wklęsłe, faliste dub
'

+
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podobne do liści palmowych czyli kwieciste. d)
Bieg blaszek, który bywa poiedynczy,podwóyny,
potróynyi t. d. podług tego, iak blaszki są ułożo-
ne w iednym, dwóch, trzech i t. d. różnych kie-
runkach. e) Kąt pod którym przecinaią się biegł
blaszek. f) Położenie biegów względem ścian kry-
ształu. g) Doskonałość biegów blaszek.

5. Odłam łupkowy, daie się postrzegać w tych |
minerałach, które są złożone z cienkich lub gru-
bych warst, niegładkich, i mało lub zgoła nie bły-
szczących , np. łupek gliniany, łupek poleruiący. -
W odłamie tym, podobnie iak w blaszkowym, 0-
znacza się grubość warst, ich doskonałość, postać i
bieg. i

Czasem w iednym i tym samym minerale
znąyduią się dwa odmienne odłamy, które sód. al-
bo oba w iednym kierunku są ułożone i z nich
mnieyszy leży w większym, np. w glinie lulko-
wóy, odłam grubo ziarnisty ma w swych ziar-
nach odłam ziemisty; 2re, albo oba leżą w dwóch
różnych kierunkach i przecinaią się z sobą: w tym
razie, ieden z nich, który iest znakomitszym, albo
który idzie w kierunku długości kryształn, zowie
się głównym; drugi zaś, iest nazwany poprzecznym.

Ę /%tył ć i

VI. Postać ułamku oddzielottego od minerału.

Ułamek odbity od minerału iest; albo niefo-
remny albo foremny. Nieforemny' bydź może
w kształcie talerzykowatym, klinowatym, podo-
bnym do trzaski, lubziarnistym:; foremny zaś, miewa
postać graniastosłupa, sześcianu, czworościanus

ośmiościanu, dwunastościanu granatowego, lub 0=-

„smiościanu. VV ogólności, minerały z odłamembła-

szkowym o kilku biegach blaszek, wydaią ułamek

mnićywięcćy foremnćy postaci, np. seleńit.

   

'
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VII. Składanie się minerałów z części oddzielnych.
>

Niektóre ninerały są z natury podzielone
przez delikatne” Fozpadlinki albo rysy na części
oddzielne, mogące się za uderzeniem łatwo od-
dzielać:iedneod drugich. W opisaniu tego cha-
rakteru, oznaczamy: 4ód. postać części oddzielnych,
gdyż te bydź mogą, ziarniste, skorupiaste czyli.
więcćy długie i szerokie aniżeli grube, oraz prę-
żowate, 2re. powierzchnią części oddzielnych,która
w» gładka, BOJ SZCKĄCAy lub narzynana,

ELI, Przezroczystość

Ze względu na przezroczystość, minerały by-
waią:

1. Przezroczyste, gdy przez nie doskonale wi-
dzimy przedmioty, rp. selenit.

2. Wpół-przezroczyste, gdy przez cieńkie tylko

ich blaszki mogą bydź aostrzegane przedinioty,

np. chalcedon.
„ Przeświecalące, gdy cokolwiek światło.prze-

!  puszcaaią, a przez cieńkie nawet ich blaszki nie-
daiąsię postrzegać przedmioty, np. krzemień.
4, Nieprzezroczyste, gdy nawet po brzegach nie

przeświecaią, np. galena, węgiel kopalny czarny.

L IK Twardość

Twardością minerału nazywa się opor, któ-

rego doś*wiadczamy rysuiąc, skrobiąc, lub pokage
minerał, i powiadamy: |

tę Bardzo miękki, gdy od paznogcia rysę przyy-
muie, a nożem łatwo Haie się rznąć, np. kreda,
gips,talk pospolity.

zy„Boa gdy od paznogcia rysyniewa

l

 



— 05 — .

muie, a nożem tylko daie się rznąć, np. spat
wapienny. * : ł

5. Wpół-twardy, gdy nożem z trudnością daie
się skrobać, i z krzesiwćmjskier niewydaie, np.
bazalt.

4. Twardy, gdy zgoła nożem nie daie się skro-
bać, i z krzesiwem iskry wydaie: stopień ten
twardości matrzy hastępniące podziały: a) mier-
nie twardy, gdy minerał napilnikićm angielskim
daie się piłować, np. feldspat: b) bardze-twardy,
gdy zaledwo nim się daie użyć, np. krzemień
kwarc: c) nadzwyczaynie twardy, gdy zupełnie o-
piera się iego działaniu, np. dyament.

Lecz nierównie dokładnieyszy sposób wyra-
Żania twardości minerałów został podany przez
P. Breithaupt, który lest taki:

Trzeba mieć dwanaściegładkich niezwietrza-
łych blaszek, wziętych z minerałów:

1. lalk blaszkowy, z Grainer w Tyrolu.
2. Selenit. »
3. Mika blaszkowa z Zinnwałd.
4. Spat wapienny wyraźnie blaszkowy.
5. Fluspat, wyraźnie blaszkowy.
6. Apatyt. | |
7. Promieriec szklisty z Grainer w Tyrolu,

albo Sodalit.
8. Feldspat adularya.
9. Kwarc kryształ górny.
10. lopaz z Schneckenstein w Saxonii.
11, Korund blaszkowy. |
12. Dyament. A
_ Minerały te, począwszy od pierwszego do

dwunastego, posiadają odmienny i coraz wyższy
stopień twardości, oznaczony liczbą przy każdym
leżącą, Chcąc za pomocą tych stopni i ich liczb

 



j

  
  

de Sh us:

oznaczyć twardość innego iakiego minerału, pro-
buiemy go naprzód napilnikiem, i z otrzymanćy
rysy wnosimy, czy ma niską, pośrednią, lub
wysoką twardość. Poczćm, bierzemy ułamek nie-

- zwietrzały tegoż samego minerału, i ostrą iego
ć , krawędzią rysuiemy: tę blaszkę z dwónastu wy-
"żćy wymienionych, na którę z prob minerału na-
pilnikiem, pada podeyrzenie, iż posiada cokolwiek
mnieyszą twardość od minerału. Jeżeli ią rznie, .
należy rysować następną, leżącą pod numerem
wyższym; ieżeli i tę rznie, to leszcze następnóy
„dragićy należy probować, i tak daley, aż nim na
taką trafimy, którćy nie rznie. (Wówczas twardość
minerału wziętego pod doświadczenie, może bydź
albo równa twardości ostatnićy blaszki którćy
nie rznie, albo od nićy mnićysza. Będzie równa,
ieżeli i minerał i ta blaszka, przy iednostaynie
mocnóm piłowaniu napilnikiśm, lnb ocierariu o
siebie ostrómi krawędziamy, jednostaynie się ście=
raią i tę samę ilość proszku poosóbno wydają:
będzie miaićysza, jeżeli minerał więcćy się ściera
i więcóy takowego proszku wydaie aniżeli bla-
szka. Twardość.równą wyrażamy liczbą leżącą
przy ostatnićy blaszce którćy nie rznie: mnićy-
szą zaś, oznaczamy liczbą przedostatnićy blaszki

 

z dołączeniem do nićy ukłamku 0,25. o,5. lub
0,75; podług tego iak ilość proszku otrzymana
z minerału, znacznie, miernie, luh cokolwiek tyl-
ko jest większą od ilości proszku z blaszki.

Jeżeli minerał iest takićy natury, iż nie wy-
daie prószku, wówczas o twardości iego pośred-
nićy między dwiema któremi blaszkami, wnosimy
'z głębokości rysy zrobionćy napilnikiem, albo
z wydanego dzwiękuw czasie piłowania; albo--
wiem przy równćm 'naciśnieniu napilnika, więcćóy
wada Koka przyymuie SRĘsĄ rysę, a tward=

*

 



| szy nie tak głęboką , oraz pierwszy wydaie dzwięk wk
nizki, a RS»w 4 ! |

X. Móc:$>"e"

inerału, nazywa się opor, ia- 4M
kiego doświa usiłuiąc go rozbić. W ogól- =-*
nose , ciała ko twarde są łatwe do rozbicia,
przeto nazywaią się słabo-spóynemi; przeciwnie, //,,4/, 1
miękkie nie daiąsię łatwo rozbić, i, dla tegona- „/
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Jest własność, z. przyczyny którć*y minera-
ły postać swoię zmieniaią nie rozsypuiąc się na
cząstki, gdy są uciskane lub uderzane. Ze wzglę-
SB na ciągłość, minerały bywaią! „

. Kruche, gdy za uderzeriem rozsypuią się
na częci rip. kwarc. $”/t. papi |

„. Wpół-ciągłe, gdy uderzone uginaią się i Ń
ssie, lecz przy tćm pękaią, mp. miedź ME
Szcząca. 1/64/€416*
3 Ciągłe, gdy pod młotkiem doskonale się

'daią wybiiać na blachę, np. żelazorodzime,miedź
rodzima.

a

XII. Rz
nyp,

Twatddą ostrzóm robimy rysę na mineralei
patrzymy czy w nićy nie zmienia koloru lub bla-
sku. Kolor rysy należy do ważnych charakterów
w klassie metallów.

1a

BSŻEB Foarbdoanie

  Niektóre aaesały brudzą BAI wdotknię:



  

nerał ae -farbDi

„ br > pisz rodacy

słabo, lub nie lgnie. (Aójwtm V

AŻ

ciu, niektóre piszą ; takowa ich własność w ogól-
ności o. SiĘ Pea Poni

  

   

  

=Gięt

Mało iest minerałów pos cych giętkwść;
naywiększa ich część ulegaiąc zchyleniu, pęka .
kruszy się. Ze względu na giętkość minerały bydź
mogą: sprężysto-giętkie lub niesprężysto-giętkie. -

: zm1!Kp || Jedleaik1-

> XT. Dis wię k 6”

Niektóre ińdodk uderzone, niektóre ule-
gaiąc zgięciu, a niektóre ręką siadzie, SZCcze-

- gólny rak ak lub ATB wydaią./

XFL Lęnienie do AP 2
4 $j,W sł: 5E ś* 37 R,

IA tego śledzimy dotykaiąc ięzy-
kiem minerału i podług mocy przylegania, po-

wiadamy: minerał 2.beż z mocno, miernies

9 4

XVII. Tłustość w dotknięciu.

Minerały w dotknięciu gładkie, ślizkie,i
dakby tłustością pociągnięte, nazywają się tłustć=

O Propówe 1ZAC chudemi

się zowią. I aga AA ror 4

XVI Ca ód"

Mińerśty są albozimne w dotknięciniak wszyst -

_ kie Kietadle3a drogie kamienie, albo miernie zim-
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ne iak np. fluspat; albo wreszcie mało - zimne
iak np. siarka. Charakter wzięty z zimna w dotknię-
ciu, używa się tylko niekiedy do poznawania mi-
nerałów Pota ZePRZtĄ małoiest przydatny.

ug” Smak.

Charakter ta słaży tylko do poznawania
soli kopalnych, i tak: smak słądko-stony, chara-=
kteryzuie sól kuchenną: słodko-słony zciągalący,
iest cechą ałunu; ostro-zciągaiący, znayduie się
w kóperwasie: słono-gorzki, służy siarczanowi
magnezyi;, zimiio-słony, daie się postrzegać wsa-
letrze: alkaliczny, iest charakterem sody rodzi-
mćy: urynowy zaś,.należy do soli amoniackićy.

a

SA 24 aa©

u Zabądh e w minerałach bywa dobrowolny lub
Gzniecony. Dobrowolny, sam przez się objawia się,

i bywa przypałony, siarczysty, lub gorzkawy; np.
w  smole kopalnćy , siarce , antymonie szarym,
Wzniecony zaś, daie się czuć po tchnięciu na
minerał, uderzeniu go, ogrzaniu lnb poskroba-
niu; mp. w kamieniu glinianym, arseniku ro-
dzimym , kamienia śmierdzącym.

ORaŻakte"y wewnętrzne.

OPGW poznawaniu oryktognostycznóm minera-
łów nie używamy rozkładów chemicznych ; gdyż
te prócz innych niedogodności, wymagaią  wie-

_ lu przygotowań i długiego czasu. Przestaiemy
tylko na probach chemicznych i tych charakte-
rach, które łatwo , prędko, w każdóm mióyscu,.
iwł każdym czasie, mogą bydź ze” m
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W ogólności, iedne charaktery chemiczne

otrzymnią się drogą wilgotną, inne drogą suchą.

I. Charaktery chemiczne otrzymane drogą wilgotną. |

Charakterów tego rodzaiu dostarcza dzia-
łanióm swoićm na minerały, powietrze, woda,
kwasy, albo alkali.

Powietrze, zmienia niektórych minerałów ko-

lor, niszczy blask i osłabia spoienie , oraz iest

przyczyną, Że. niektóre z nich rozpływaią się, a

niektóre na proch się rozsypuią czyli wietrzeią.
Woda, iedne minerały rozpuszcza, drugich

spoienie osłabia, innych kolor przeinacza, a in-

nym przezroczystość odbiera.
Kwasy, mianowicie kwas siarczany, sale-

trowy, lub wodosolny, iedne minerały łatwo »

drugie nie tak łatwo; iedne z burzeniem dru-

gie bez burzenia w sobie rozpuszczaią , a na
inne zgoła żadnego działania nie wywieraią,

Otrzymany roztwór bywa doskonałyi płynny,

albo niedoskonały i galaretowaty. Czasem wpro-

-wadzamy do roztworu ciało sprawniące „osad,i0-

„trzymanego osadu własności śledzimy. KE
7.Amoniak wydaie z miedzią piękny błękitny

roztwor; idlatego używa się do ićy śledzenia.

„. Aby uniknąć szkodliwych wyziewów, nale-

ży doświadczenia chemiczne minerałów odbywać

na małych iłościach, w szkiełkach ed zegarka,

lub małych kieliszeczkach, używać do mięszania

pręcików szklannych i wody ieżeli nie dystel-
lowanćy, to przynaymnićy deszczowćy.

A
II. Charaktery chemiczne otrzymane drogą suchą,

Do śledzenia minerałów droga suchą, czyli

  



za pomocą ognia, używa się narzędzie zwane
dmuchawką (Lóthrohre, chalumau). W nićm
tubusik od, srebrny, szmelcowany żelazny, lub
wreszcie mosiężny,iest wszrubowany do maga-
zynka ab z cyny, przeznaczonego na zbieranie
wilgoci oddzielającćy się z powietrza czasu dmu-
chania. Do tegoż magazynka iest wszrubowa-
ny drugi mnieyszy żelazny tubusik ef, maiący
na sobie osadzoną przez naciśnienie sztuczkę pla-
tynową fg, z delikatnym otworkiem w g. Sztu=
czka ta z platyny, mnićy dobrego przewodnika
od innych metallów ,* opiera się mocnemu ro-
zegrzaniu dmuchawki czasu doświadczenia, nie

ulega stopieniu, i nie pokrywa się niedokwa-
sem; a co naywięcćy,iż może bydź oczyszczo=
ną przez samo wypalenie w ogniu: ieżeli zaś
jest zrobiona z innego iakiego metalln, wymaga

mechanicznego czyszczenia, które powiększając

otworek g, czyni ią niezdatną do użycia:
Trzymaiąc dmuchawkę w ręku, zbliżamy ićy

koniec g do płomienia goreiącego stoczka lub lam-
py (fig. 11), i dmuchamy gębą przez otwor dnay-

mnićy kilka minut beż odetchnienia. (4) Płomień
pada w stronę h i iest przy swym końcu naymo-
cnićy natężony. Minerał wzięty pod doświadcze-
nie, (który powinien bydź w bardzo drobnćmziarn-

ku) ntrzymuiemy w płomieniu albo za pomocą szczy-
pczyków (fig. 12) maiących końce man platynowe,
albo umieszczaiąc go na węglu, lub też kładąc na
cienkićy blaszce platynowćy. I doświadczamy, czy
minerał sam przez się topi się, lub nie? Jeżeli się

= .

 

(4) Chcąc. dmnchać przez kilka minut bez odechu, należy na-

być wprawy oddychania nosem. W ogniu przerywanym,

minerał nie topi się, i ulega kombinacyi z kwasoóródem, a

zatóćm zmienia swoię naturę: w
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topi; uważamy z iaką łatwością się to dzieie i co
formuie,„szkło, emalią, żużel, lub materyą współ-
 metalliczną. Jeżeli się nie £ópić dostrzegamy czy
nie qlega iakićy odmianie, czy nie staie się mięk-

x kim albo twardym, czy nie nabiera smaku kaus-
tycznego i własności Zw kolorem zielo-
nym żółtego papieru (5); ieżeli nabiera, ma w so-
bie potaż,sodę, lub wapno. Wreszcie, ieżeli wy-
daie zapach zgniłych iay, czosnku, rzepy, lub bia-

„łe dymy, zawierą w sobie, siarkę, e» ziemian,
antymon, i

_ Doświadczanie za$ minerałów w ogniu z do-
datkiem ciał ułatwiaiących stopienie (dE. lub zme-
talliżowanie, iwówczas się tylko odbywa; gdy pro-
by minerałów samych przez się w ogniu, nie po--
slużyły do poznania ich natury. Ciała w tym ce-
lu używane są: węglan sody, boran sody, albo bo-
raa, fosforan sody albo sól fosforyczna, i węgiel u-
tarty ną proszek. Z tych, borax szczególmićy u-
łatwia stopienie minerałów,i łącząc się z krzemion-
ką w nich zawartą, formuie szkło niezafarbowane
jeżeli minerał nie ma w sobie żadnego metallu;
zafarbowane, ieżeli ma iaki metall. Z koloru więc

' „otrzymanego szkła należy umieć poznawać, iaki me-
* tall wchodzi do składu minerału waiętsżę pod do-
świadczenie.

1

k Charaktery fizyczne.

Ćharakterów tego rodzaiu dostarcza elektry-
czność , magnetyzm, światło , 1 ciężkość gatunko-

„wa minerałów. -

(5) Do tych doświadczeń używa siępapiór hi kur-
kumą. |
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l Charaktery wzięte zelektrycznośc

ciał kopalnych.

Użycie elektryczności do poznania minera-
łów, na tóm zależy: iż iedne minerały są dobre-
mi, drugie złemi przewodnikami dla elektryczno- i
$ci: iedne elektryznią się przez natarcie, drugie
przez ogrzanie: iedne dłużćy, drugie krócóy mo-
gą zostawać w stanie elektrycznym; wreszcie, iż.
iedne elektryznią się dodatnie drugie odjemnie.

1I. Charaktery wzięte z magnetyzmu

ciał kopalnych.

Niektóre minerały zawieraiące w sobie żela-
zo pociągają końce igły magnesowćy; a niektóre

_2 nich tymże samym biegunem, ieden ićy koniec
pociągają, drugi odpychaią; te ostatnie NPA
się magnesami naturalnemi.

I, Charaktery wzięte z fenomenów

światła w ciałach kopalnych.

Znaczna liczba minerałów przezroczystych,
mnićy lub więcćóy wyraznie dwoi obrazy przed-
miotów z tyłu za sobą umieszczonych. Lecz nie
we wszystkich ciałach własność takowa z ró-
wną łatwością daie się postrzegać. Niektóre bo-
wiem trzeba wprzódy stosownie do tego oszlifo-
wać, a potóćm biorąc z kolei po dwie naprzeciw
leżące ścianki pochylone dosiebie, patrzyć przez.
nie w ciemnćy izbie na goreiącą świecę w odda-
leniu; ieżeli dwa iey obrazy dadzą się widzieć,
minerał posiada własność dwoienia obrazów. A-
by zaś ustronne ścianki nie ukazywały. obrazów ,

j*
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należy ie wszystkie okopaćlub okleić papierem.

Albo też robimy szpilką dziureczkę w karciei

przyłożywszy do tćy iednę ze ścianek, któreśmy

wybrali do doświadczenia, patrzymy na świecę

lub liniykę poprowadzoną na papierze.

Minerały dwoiące obrazy, posiadaią czasami

dychroizm, czasami trychroizm, to iest własność 4

nkazywania w sobie dwóch lub trzech odmien-

nych kolorów gdy przez nie patrzymy w dwóch

lub trzech odmiennych kierunkach.

Niektóre minerały ukazuią w sobie gwiazdę

o sześciu promieniach, a niektóre światło okrą-

głe nazwane plamką kociego oka, które przenosi

się z mićysca na mićysce zą poruszeniem minerału.

"|. Wreszcie, niektóre minerały nacierane lub

uderzane w ciemnicy, hiektóre po ogrzaniu lub

wystawienia wprzódy na światło słoneczne, ga

potóm do nićy wniesione, okrywaią się światłem

fosforycznóm. Własność takowa nazywa się fos-

forescencyą, i służy niekiedy do poznania mine-

rałów. s: o,

IV, Charaktery wzięte z ciężkości ga-'

|, tunkowóy minerałów.

Ciała kopalne, podług rozmaitćy swćy nątu-

ry, coraz odmienny maią ciężar , i ten niekiedy

bywa tak różny, iż dwa minerały odmiennćy na-

tury, chociaż podobne między sobą z charakterów

zewnętrznych, możemy niekiedy rozróżnić za po-

mocą samego tylkoich ważenia w ręku. Dla zacho-

wania iednak większćy ścisłości w oznaczaniu ciał

kopalnych za pomocą tego charakteru, używa się

ich ciężkość gatuskowa, a podług nićy minerał

bydź może w ogólności: raj
' Z 08 ń

W
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1. Pływaiący , gdy iest lżeyszy od wody *vzię-

tóy pod tą samą obiętością, rp. olóy ziemny.

2. Lekki, gdyiest od iednego do dwóch razy cięż-
szy od wody pod tą samą obiętością, np. siarka.

3. Miernie ciężki, gdy od dwóch do czterech ra-

zg cięższy od wody, np. kryształ górny.

4. Ciężki, gdy od cztórech da sześciu razy cięż-

szy od wody, np. piryt miedziany. |

5. Bardzo ciężki, gdy więcćy iak sześć razy

cięższy od wody, rp. złoto rodzime.

S<Układ minerałów.

$ystematem albo układem minerałów nazys

wa się ich uporządkowanie podług różnicyi po-

dobieństwa, iakie ukazuią w charakterach uży-

tych do zrobienia układu. W pierwiastkowóćm
poznawaniu minerałów, naydogodnićy służy u-

kład zasadzony na charakterach zewnętrznych

czyli tak nazwany orykiognostyczny, który nay-

trafnićy w tym celu ztobił Werner (6). „- *
Sławny ten mineralog dwa miał cele na ua

(6) Jest ieszcze kilka innych znakomitszych układów, iakoto:
a P. Fiszera Professora w Moskwie, wydany r. 1818 w Mo-

skwie. Autor iego godząc naukę Wernera ż nauką Haży,
uformował nowy szczególny układ, maiący swoie zalety.

+4 P. Berzeliusa, zasadzaiący się na własnościach ciał elektró-
chemicznych i rozbiorze minerałów. Układ ten , wyszedł
r. 1819 w Paryżu, ma swoie scientyficzne zalety i nie»
które zarzuty wytknięte wdziele „,7'raitć de Mineralogie
par M. D Abbe Haiiy a Paris r. 1822, I'om i kar, tx ij;
22, 20, 27 „... 51. Wreszcie układ ten iako zrobiony
w widokach chemicznych, do początkowego poznawania
minerałów zgoła nie może posłuży$śj „ w RÓR

3 Hadiy, powtórny raz wydany r. 18224 YVaryżu, zasadzony ńa
postaci eząstek niepodzielnych, or zAłóózwiorze chemicznynt
minerałów. Układ ten, iest bąfdzó przydatny dla Minera-
|ogów, osobliwie pracuiączggyfnad cznaczeniem ciał nowa.     
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wadze, naprzód: aby układ iego był naturalnym,
powtórę: ażeby wszystkie minerały obeymował.
Stosuiąc się do pierwszego celu, trzeba było tak
rozłożyć wszystkie przedmioty, aby minerały ie-
dne dragich następuiące, wiązały się z sobą
charakterami podobnemi, i żeby nigdzie nie by-
ło między niemi wyraźnego przeskoku; czyli, a-
by minerały iedne po drugich nieprzerwanie na-
stępowały w takich samych stosunkach, w iakich
są do siebie zbliżone z naturalnego podobieństwa.
Położywszy tę zasadę , nie mógł Werner trzy-
mać się w swym układzie raabiórów chemicznych;
albowiem wiele iest ciał kopalnych, które różniąc
się od siebie co do własności fizycznych, maią ten
sam skład chemiczny, np. krzemień, kryształ gór=
my, opal, i t. d. Użył przeto charakterów zewnę-
trznych, a tam tylko w swym układzie przyiął cha-
raktery chemiczne, gdzie się one zgadzały z zewnę-
trznemi.

Ponieważ w każdym układzie płodów.natural-
nych nayważnićyszą iest rzeczą odznaczenie gatun-

ków między sobą różnych z przyrodzenia;Vieriai
zatóm naypierwćy starał się pogatunkować minera-

' ły, biorąc za ieden gatunek te wszystkie, które kilka
pewnych właściwych sobie tylko charakterów zewnętrz-

nych zawsze posiadaią. (7)  Dzieląc potóm gatunki

 

odkrytych: lecz dla licznych w sobie trudności, nie może
bydź użytym do początkowego uczenia Mineralogii.

4 P. Beudant, którego układ wyszedł r. 1824 w Paryżu,azat
sadzając się po większóy części na charakterach chemicznych,
iest sżczególnićy przydatnym. dla chemików:

5». Breithauptgynkiad tego autora wyszedł r. 1825 w Dre-
znie, zasadzaWię na charakterach zewnętrznych, iest bar-
dzo zwięzły ii, sezególnicy przydatny dla znaiących iuż
Mineralogią, *

(7) Hoffmann w. tóik
gegen, die in ihren

x

    

   

    

, 312, pisze: „alle Fossilien hin--
sn Kenzeichen keine wesentlichen
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na drobnićysze zbiory indywiduów, podług różnicy —.
zachodzącćy w iednym lub kilku dalszych charakte-
rach zewnętrznych, ustanowił podgatunki: dzieląc
zaś podobnie te ostatnie, naznaczył odmiany. Ga-
tunki zbliżone do siebie w znacznćy liczbie chara-
kterów zewnętrznych, nazwałfamilią: familie zbli-
Żone do siebie w kilku charakterach zewnętrznych, i
nazwał rodzaiem: rodzaie zaś zbliżone do siebie
w niektórych charakterach zewnętrznych, nazwał
klassą.

W całóm królestwie kopalnóm ustanowił cztó-
ry klassy : 1) klassęobeymuiącą kamieniei ziemie ; |
2) klassę soli: 5) klassę ciał PRA: 4) klassę me- |. 4
tallów. sę

Klassę pierwszą złożyłz dziewięciu rodzaiów,
które są: 1) rodzay dyamentu:: 2)r.cyrkonu: 5) r:
krzemienny: 4) r. gliniany: 5) r. talkowy: 6) r.
wapienny: 7) r. baryty: 8) r. PEAi 4).
halitu. A chociaż rodzaiom tym nadał Werner
nazwiska od ziem chemicznych,które anuią w skła-
dzie niektórych gatunków; nie idzie 1ednak za tćm,
że każdy minerał leżący we właściwyin sobie no-
dzaiu z charakterów zewnętrznych, zawiera nay-
więcćy tóy ziemi od którćy nazwiskoiego rodzaio=
wi zostało nadane. Owszem, bywa czasem, Że zgo-
Li ićy nie zawiera: szafir zp, pomieszany w rodzaiu

+ -
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Verschiedeuheiten, sondern die hóchsten Ubereinstimung,
und also den hóchsten Grad dęr oryktognostischen Verwand=. © 2.
schaft zeigen, bilden zusammen eine Gattuvg. Leonhard na
s. 116 tak powiada: Die Gattungen sind Gruppirowgender-
jenigen Fossilien, welche den bschsten Grad orykiognosti- WSE R
scher Verwandtschaft, der Ueber ejnstimmung in den iinsse- |
ren Merkmalcn zeigen. Werner więc oznaczał gatunki za po=

mocą charakterów zewnętrznych, fie zas wewnętrznych, e

wnosił tylko, że mineraływzięte za ieden gatunek podtug je.SA
go IB; piuszą mieć ten sam skład chemiczny, Ned ,
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krzemiennym, nic w sobie nie ma krzemionki; z0-

stał ednak położony w tym rodzaiu z przyczyny, iż

posiada wszystkie charaktery zewnętrzne krzemien-

nemu rodzaiowi właściwe, a zgoła nie ukazuie w.so-

bie charakterów rodzaiu glinianego. (8)
Klassę soli złożył ze cztórech rodzaiów : 1) ro-

dzainu węglanów * 2) r. saletranów: 3) r. solników:

4) r. siarczanów. Modzaiom tym nadał nazwiska
od kwasów wchodzących do składu ich gatunków.

Kląssę ciał palnych uformował ze czterech ro-

dzaiów: 1) rodzaiu siarki: 2) r.tłustości ziemnych:
3) r. ołówka: 4) r. żywicy zienihćy. | |

Klassę czwartą złożył z dwudziestu i dwóch ro-

dzaiów,którym nazwiska nadał od metallów w skład
ich gatunków wchodzących, ródzaie te są: 1) ro-

dzay platyny: 2) r. złota: 3) r. żywego srćbra:

4) r. sróbra: 5) r. miedzi: 6) r. żelaza: 7) r. o-

łowiu: 8) r. cyny: 9) r. bizmutu: 10) r. zynku:
11) r. antymonn: 12) r. ziemianu: 15) r. manga-

nezu: 14) r. nikln: 15) r. kobałtu: 16) r. arseni-

> ku: 17) r. mólibdenu: 18)r. szelinu: 19) r. ty--

tanu; 20)r. uranu: 21) r. chromu: 22) r. ceresu.

+ W-uszykowaniu klass, rodzałów, familiyiga-
'tunków zachował naturalny porządek, i z tćy
przyczyny układ swóy nazwał naturalnym. VW ka--

żdćy klassie położył naprzód rodzay naybardzićy
charakteryzuiący klassę, po nim umieścił rodzay

maiący związek naturalny w charakterach zewnę-
trznych z pierwszym rodzaiem, i zbliżaiący się iuż
cokolwiek w podobieństwie do następuiącego ro-
dzaiu. Tym sposobem, przez rodzaie coraz mnićy
„maiące charakterów iednćy klassy, przechodzi się

3,

,
(8) Pierwiastek nadaiący gatunkowi charaktery rodzaiowe, na-

zywa się charakteryzuiącym. |
4 nx



wkońcn do klassy drugićy. Podobnie uszykował
w każdsm redzaiu familie; w każdćy familii, ro-

wdzaie; w każdym rodzaiw, gatunki (9).

Ponieważ Werner w swoim układzie trzy-

mał się szczególnićy charakterów zewnętrznych,

zarznty więc przeciwko niemu zrobione przez Eer-

zeliusa 1) że dyament, ciało palne, umieścił niesłu-

sznie w klassie kamieni: 2) że-iedne sole poło-

Żył w przeznaczonćy dla nich klassie, drugie po ró-

Żnych klassach porozrzucał; 3) iż chcąc swóy u-

kład zrobić naturalnym, poświęcił częstokroć skład

chemiczny podobieństwu charakterów zewnętrz-

nych: 4) że niemasz stałego prawidła , podług

którego należy postępować, chcąc w tym układzie

pomieścić nowo odkryty minerał, i t. d., są wcale
niesłuszne.

|

a

 

(9) Symonowicz Adiunkt, daiący niegdyś mineralogią w Ce-

sarkim wileńskim Uuiwersytecie, celuiący uczeń 1 poufa-

ły przyiacieł Wernera , wyłożył w całóy obszerności za-

sady układu swego mistrza w dzieie pod tytułem „O słanie

dzisićyszym mińeralogii r, 1814 w Wilnie, wydanie drugie,
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OPISANIE MINERAŁOW.

KDLASSA PIERWSZA. "=

"Ziemie i kamienie.

Charaktery klassowe. Minerały tóy klassy: 1)
_maią pośrednią ciężkość, nieprzechodzącą nigdy
4,8 względem wody; 2) posiadają w wysokim sto-
Pila twardość, która ze wszystkich innych mine-

„ rałów, szczególnićy im iest,„właściwą; 5) nie ma-
lą smaku; 4) prawie wszystkie nie rozpuszczaią się
w wodzie; 5) w ogniu nie płoną i nieule-
gaią zmianie; niektóre tylko z nich miękczeią, :
niektóre topią się i wydaią albo żużel, albo e=
malią, albo szkło, albo proszek, a nigdy podobnie
jak gatunki z klassy melallów nie daią się zamienić
na metall;. 6)wreszcie, powstaią z połączenia
ziemi i alkali, bądź z sobą, bądź z kwasami a
wodą. A

 

; IL RODZAY DYAMENTU. ©

Charaktery rodzaiu; 1) nadzwyczayna twardość,
to test w 12 s. (dla tego dyament ;(adnóm ciałem na-
turainćm ani sztucznćm rznąć sięnie daie); Wood.
wielkii żak ciemny, iak na stali wypolerowany. a]
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'Gatunek1. Dyament. Demant Wernera.
-Aama3b Fiszera. Diamant Haiiy. Adamas

JFalleriusa. (11) + |
A

PNazwiski ma od wyrazu greckiego adamas
fiRokaii Zazwyczay bywa w iednofarbnych
światłych kolorach: nayczęścićy weszarych lub bia-
łych , dość często w żółtych , niekiedy w zielo-
nych, lub brunatnych, rzadko w różowo-czerwo--
nym, a nayrzadzićy w indygowo-błękitnym ii smo-
łowo-czarnym. Znayduie. się w ziarnach okrą-
głych lub: kątowatych i nayczęścićy krystalizowa-
ny: 1yw ośmiościan z prostómi lub wypukłemi
ścianami i z niektóremi iego odmianami; 2) w o-
strosłup tróykątny ze ściętemi „kątami, a w bli-
źnięta z niego zrosłe w podstawach; 5) wostro=

słup tróykątny podwóyny, w którym ściany boczne .
iednego na krawędziach lub ścianach bocznych dru-
giego są osadzone: w pierwszym zdarzeniu zrosły
iest ukośnie,ściany są płaskie;i krawędzie współnóy
podstawyścięte ; w drugim, zrosły prosto, ściany
są wypukłe, ikąty wspólnóćy podstawy zaostrzo-
ne (12); 4) w niski sześciokątny podwóyny ostra-

11,2 LA-AK Aż

.(10) Chociaż dyament w natężonym ogniu| palisię, Werner
jednak położył go w klassie kamieni, i ieszcze na ich
ezele , a to z przyczyny iż posiada w naywyższym sto-
pnia doskonałości wszystkie iinne charaktóry właściwe klas-'
sie kamieni, 6

(11) W dalszym ciągn nauki, W. będzie znaczyło Wernera, =
Haliy, F. Fiszera, Wal. Walłeriusa, B. Breithaupta , V..
Waaquelin, K. Klaprotha, W. John, Ber. Berzeliusa,
Freis. Freisleban, $. Simon, D. Descotils:

a Opisuiąc ostrosłupy podwóyne będziemy tylko ostrzegać

RACE| gdy są ukośnie zrosłe, i gdy, ściany boczne iednego, AO WaS.

j 4 się osadzone na krawędziach bocznych drugiego; ie. -
| zaś takowego ostrzeżenia nie będzie, pależy,domyś!

jest mowa o, prosto zrosłych ostrosłupach i BER $

 

    
  

  

      



;
słup ze ścianami wypukłemi; 5) w dwunastościan

granatowy z wypukłemi ścianami, które nie-

kiedy bywaią podzielone w kierunku krótszćy

przekątnćy;46) w graniastosłup równoległobo-.

czny lub sześciokątny, w podstawach sklino

wany albo zaostrzony. Ma odłam doskonale

blaszkowy o: cztćrech biegach równoległych do

ścian ośmiościanu, i przecinaiących się ukośnie.

Jest przezroczysty, czasem wpół-przezroczysty, a

niekiedy tylko przeświecaiący. Obrazów nie dwoi.

Przyymuie rysę szarą drugim dyamentem. Nie

trudny do rozbicia. W pierwszćm dotknięciu zna-

cznie zimny. Ma ciężkość gatunkową od 5,5 do

'B,52. Wyszlifowany ukazuie w sobie grę kolo-

rów. Mocno się elektryznie przez natarcie i

zawsze dodatnie, Opiera się czynności :kwa-

sów. Nie ulega zmianie w ogniu zwyczaynym.

Ogrzany do 15s. pyrometru Wodgewooda czer-

wienieie, od 14 zaś s. do 15 zamienia się wgaz

kwasu węglowego i niknie. Jest czystym węgli-

kiem. Używa się do ozdob. Utłuczony na proszek,

słaży do szlifowania innych dyamentów i twar-

dych kamieni. |

Dyamenty znaydnią się w Indyach wscho-

dnich (w Golkonda i Visapour ), i w Ameryce (w

Mexyku i Brezylii). Leżą ne głęboko pod powierz-

chnią ziemi w piasku maiącym w sobie wiele 0=

chry żelaznćy i rozmajtćy wielkości kamyków.(15).

JI. RODZAY CYRKONU. |

Charaktery ródziki : 1) wielka twardość od

cych ściany boczne iednego, osadzone ma ścianach bocz-

nych drugiego. |

(135) Cena dyamentów i postaci w iakićy się używaiądo ozdób,

iest opisana w dodatku umieszczonym nakońcu książki,

,

  



9,25 do 9,75 s.; 3) znaydywanie się prawie za-
wsze w postaci krystalicznćy , która zazwyczay
iest drobna; 3) kolory powiększćy części szare
i nieżywe; 4) doskonałe dwoienieobrazów. Piex-
„wiastkiem zaś charakteryzuijącym ten rodzay iest

ziemia cyrkonowa. —.. ;

) Gatunek 2. Cyrk on. Zircon W.iH. Lup-
i „ «oub F. Zirconius PF.

Zazwyczay posiada kolory smutne, blade, |

rządko wysokie; nayczęścićy szare, niekiedy bru-

natne, a nayrzadzićy żółte i błękitne. Zuayduie - *

się w ziarnach lub krystalizowany , 1) w grania- >

stosłup prostokątny po.końcach zagstrzony czasem

cztórma- płaszczyznami osadzonemi na ścianach

bocznych, czasem ośmiu, 2) wpodwóyny ostro-
słap prostokątny płaski ze ściętómi krawędziami

wę wspólnćy podstawie. Ukazuie blask pośredni

między dyamentowym a tłustym, zewnątrz słaby, we-

wnątrz mocny, i odłam niedoskonale muszłowy. .

Zazwyczay bywa wpół-przezroczystylub prześwie-
caiący, rzadko przezroczysty. Ma ciężkość gatunko--

wą 4,7. W kwasach iako też i w ognin nie ulega

zmianie. Zkłada się na 100 częsciach, z 6g,0 c.
cyrkony, 26,5 krzemionki, io,5 niedokwasu żełaza,
Kląproth. Odmiany światłe cyrkonu, przez wy-
palenie w ogniu nabywaią podobieństwa do dya=
mentu osobliwie z gry kolorów; lecz różnią się

od niego krystalizacyą, większą ciężkością , od-
łamem muszłowym, mniey ciemnym blaskiem ,
zawsze cokolwiek brudnym kolorem i dwoieniem |

obrazów. o | WIARĘ

| Cyrkon znaydnie się w piasku w Indyach wscho=*

dnich, na wyspie Ceyłan i w Norwegii (w Frie-

-
drichswara w siienicie. Używa się do ozdób i
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osady kółek w zegargach. Nazwisko ma z ięzyka
ceylańskiego. Jubilierowie zaś nazywają go Jargon.

Gatunek5. Hyacynt, Hiazinth. PV, Tia-
unnmbó F. Zircon H. Circonius hyacinthius.

/ Wal, r ; ; 7 * 7 ».

, 4 / j kał | ĄaA D
/ 4 1 akiatw=" p 440) ę | 4» 4 ł 42 A AĄ4 4 £ M +7 „

|Zazwyczay miewa kolory żywe, iednofar-
bać: rzadko ciemne; nayczęścićy bywa w ńolorze
hyacyntowo lub brunatno-czerwonym, rzadko w per-

łowo -szarym , szarawo =białym, zielonawo - sza-
rym i niedoskonałym. pistacyowo-zielonym. Zam,
wsze się znaydnie w drobnych ziarnach lub wolnych
kryształkach postaci: 1) graniastołupa prostokątnego
z zaostrzeniem pokońcach cztórmią płaszczyzńami

osudzonemi na krawędziach bocznych i ze ścięciem
niektórych krawśdzi; 2)graniastosłupa cyrkono=

wego z więcćy tępem zaostrzeniem; 5) niefore-
mnego dwunastościanu granatowego; 4) ośmiościa=
nu. Głosie blask pośredni między tłustyma szkli-
stym, i odłam doskonale blaszkowy 0 dwóch biegach
przecinaiących się pod kątem prostym. Jest prze-
zroczysty , wpół-przezroczysty, lub prześwieca=
iący. Posiada ciężkość gatnnkową od 4,2 do 4,5
W ogniu natężonym nie topi się, przybiera koż
lor szaro-biały, powiększa swoię przezroczystość,
nabywa mocnieyszego blasku, osobliwiegdy w czasie
„wypalania przykryty iest piaskiem, i przedaiesiĘ
zamiast żółlego dyamentu, od którego. może bydź
rozróżniony własnością dwoienia obrazów. W.

- składzie swym zawierana 100 częściach, 70c. cyrko=
ny, 2,5 krzemionki, i 0.5, niedokwasu żelaza, K,
Bywa podobny do cyrkonu,lecz różnisięodnie-
go: 1) żywszemi kolorami , które rzadkownim
wpadaią w kolor szary lub zielony,anayczęścićw

 

wczerwonylub żołty;2) SWATEAE2 la-
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skiem zbliżającym się do szklistego; 4) odłamem
blaszkowym; 5) mnićyszą ciężkością.

(paski znaydnie się na wyspie Ceylan
w| piasku razem z cyrkonami; w Czechach,:
Saxonii, Szląsku *'i we Francyi. Używa się do
ozdób. Nazwisko ma sobie niewłaściwie nadane;
albowiemnie iest podobny z kołoru do błękitnych
kwiatów rośliny znaiomćy pod imieniem Hyacin-
thus, a

II. RODZAY KRZEMIENNY. "YA

Charaktery rodzaiu. Gatunki charakterysty=
czne tego rodzaiu: 1) posiadaią wysoką twardość,.
blask szklisty, odłam zazwyczay muszlowy,czadko
doskonale blaszkowy, óraz: wyśoki stopień prze-
zroczystości; 2) znayduią się w postaci krysta-
licznóy, lub ukazuią w sobie glady dążenia do
przybrania takowćy postaci; 3) opierają się czynności
zwycząynych kwasów iwęglanów alkalicznych; 4) zgo-
ła się nierozpiszczaią w wodzie czystćy; 5) nie-

   

które maią w sobie za pierwiastek charakteryzn-
iący krzemionkę, niektóre glinkę, a niektóre obie
te razem ziemie. A | i

, j

Gatunek 4. Kamień cynamonowy. Ka-
nelstein IV, Kunamumb F. Essonite H. Cino-

mites CeylonicusF.
Ą

Kolor ma pośredni między hyacyntowym a
pomarańczowo-czerwonym. Znaydułe się w kawał-

 
kach okrągławych z nierówną powierzchnią. Ukaznie
blask pośredni między tłustym a szklistym,zewnątrz
słaby, wewnątrz moćnićyszy, i odłam małó-muszlotwy
przechodzącyw zbity nierówny.Bywa przezroczysty

|   , | I

t Ż Ho PB AAUKOK +  
wpół-przezroczysty, lub przeświecaiący. Nie dwoż

 



 

„obrazów. isa odg do 9,6s. Ciężki3, 651. (14)
y ogniu natęzonym wzięty w drobnych łuszczkach
topi się na szkło zielonawó-szare; w większych zaś,
nie topi się, i tylko bladnieie. WW składzie swym za

wiera 58,8 krzemionki, 21,2 glinki, 31,25 wapna,
16, 5 hiedokWós żelaza,K. Różni się od hyacyn-
tu, odłamem, mnićyszą twardością, mnićyszą cięż=

kością i zachowywaniem się w ogniu.
Kamień cynamonowy znayduie się ha wy-

spie Ceylan, leży razem z hyacyntamii cyrkona-
mi. Używa się do ozdób; lecz ponieważ miewa
w sobie skazy,bęble i rozpadłinki, przeto mało iest
ceniony. Nazwisko zaś otrzymał od podobieństwa
z koloru do olóyku Paroc,

Y Gatukek 5. Ch r yzo be ryl. Krisoberil PY.

Xpucoóepnaab F. Cymophane H, Chrysobe-
|ryłlus Wal.y

ń+ h g% k R

Rolęk ma szparagowo-zielony, rzadko zielona=
wo-biały, lub oBkow o-biały, a nayrzadzićy czer-
wono-brnnatny. / Znaydnie się zazwyczay w ziar-
nach kątowatych, chropawych, i mnićy więcćy za-
ok rąglonych: bardzo rzadko bywa krystalizowany:
1) w podwóyny(sześciokątny ostroslup w którym
krawędzie wspólnóy podstawy 1 wierzchołki są

r ścięte; 2) w grubą sześcioboczną tablicę. Ukazn-

Joe blask pośredni między tłustym a szkłistym, ze=

„ wnątrz mocno Boadaći odłamdoskonale muszlo-
-,wy. Bywa prźezroczysty lub% 6ł-przezroczysty

ostatni miewa h sobie plamkę.o tłą żółtawo-białą
kociego oka. Dwoi -pózazy. FPwaj DEs.Boć

   
 j Gmienądić

(4) Takżgi sposobem dla skrócenia, o. wyrażać cięż.
a kość gatunkową.

ł  
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od 5

ki od 3,698 do 3,719. W ogniu natężonym nie

ulega odmianie. Składa się z 70,5 glinki, 18,0 krze-.

mionki, 6,0 wapna,i 1,5 niedokwasą żelaza, K.

Chryzoberył znayduie się w Brezylii i na wyspie

Cóylan. Używa się do ozdób. Bywa czasem z ko-

loru podobny do dyamentu. Nazwisko ma niesłn-

sznie sobie nadane od wyrazu greckiego chrisos

|. złoty, i beryl beryl. s

8 |
Gatunek 6. Chryzolit. Krysolith W.;

*Xpusoaumb F. Peridot H. Chrysolithus Wal.
 * A maca - |DN pokKę oai”

Kolor ma zazwyczay wysokż pistacyowo-zielo= (

ny. Znaydnie się w ziarnach, nułamkach, lnb kry= >

stalizowany w szeroki prostokątny graniastosłup.

Zewnątrz iest pokryty drobnćmi łuszczkami. U-

kazuie blask szklisty i odłam idoskonale muszlo»

wy. Zawsze ma doskonałą przezroczystość.  Zma>

cznie dwoi obrazy. Twardy od 8,5 do g s. Cięż-

ki od 3,54 do 3,41. W ogniu natężonym nie to=

pi się, traci przezroczystośćinabywa kolorn czar= ;

y nawo-szarego. Z boraxem wydaie szkło zielono .

przezroczyste. Składa się z 59 krzemionki, 45,5 mas

gnezyi, i 19,0 niedokwasu żelaza. )5, zę

-Chryzolit znayduie się w kraiach wschodnich +.
i w Czechach. Z przyczyny pięknego koloru u- »

Żywa się do ozdób. Nazwisko ma od wyrazu gre=
ckiego chrisolithos znaczącego złoty kamień. AE

*Gatunek 7. Oliwin IW. Oanenub F. Pes
ridot lameilliforme et granuliforme H. OQ=

| livinus Wal, »

Kolor ma świałły oliwkowo-zielony; czasem 0%

liwno-zielony, izabelowo-żółty, lub żółtawo-bru”

w
ż
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/_ natny. Znayduie się zazwyczay wkrapiany ziare
nami w miassy bazaltowe, rzadko bywa w postaci
graniastosłupów prostokątnych szerokich. Uka-
zuie blask szklisty zbliżający się do tłustego iod--
łam nierówny drobno-ziarniasty przechodzący cza
sem w muszlowy, w kryształąch zaś niedoskona-
Je blaszkowy o dwóch biegach przecinaiących się
pod kątem prostym. Massy oliwinu składaią się
z części oddzielnych ziarnistych. Jest po większćy
części przeświecaiący, czasem przechodzi wpół-

Ne, przezroczysty lub przezroczysty. "Twardy od 8,5
$ do gs. łatwy do rozbicia. Ciężki od 3,225 do

5,265. W powietrzu leżąc okrywa się żółtym
| proszkiemi z czasem zupełnie przechodzi na ochrę
Pm” żelazną. W ogniu topi się na zielonawo-czarne

szkło nieprzezroczyste. VW. kwasie saletrowym tra-
ci kolor. Składa się z 50 krzemionki, 58,5magnezyi,

2 32 n. Żel. , i 0,85.wap., K. Może bydź naypodo-
= bnićyszy do chryzolitu, lecz różni się od niego

mnićy żywym kolorem, mnmićyszym blaskiem, od-
łamem ziarnistym, składaniem się zczęści oddziel-
nych ziarnistych, mnićyszą przezroczystością, cha=

'rakterami chemicznemi,i tóm, Że zawsze iest wkra=

SPiany w bazalt. d
2 Oliwin znaydnie się w całóy Europie, a szcze-
- gólnićy w Czechach, i Saxonii. Nazwisko zaś

SO„dostał od koloru oliwkówo-zielonego.

  

FAMILIA AUGITU.
mm w

ótunek $.Kokk 01:it. Kokkolith PY. Iiok-

xoamb PF. Pyrozćne granuliforme.Hd.

kó Kot maA A Znaydnie się pra-
wie zawsze w massach złożenych z ziarn słabo sku=
Po rzadko bywa ktystalizowańy wr Rze
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tosłup sześciokątny lub czworokątny. Prześwie- -
ca. Ukazuie blask szklisty. Jest twardy od 6,75
do 8,25 s. Ciężki 3,575. W ogniu natężonym
topi się na Żółtawo-brunatne szkło. W kwasach
nie ulega zmianie. Składa się z 50,0 krzemion=,
ki, 24,0 wapna, 10,0 magnezyi, 7,0 n. żelaza, 3,0
n. manganezn, 1,5 glinki. Różni się od oliwinu

, kolorem, odłamem blaszkowym w kryształach i
w każdćm ziarnie, większą ciężkościąinieznaydy=
waniem się w bazaltach. | |

Kokkolit przychodzi do nas ze Szwecyi i Nor-
wegii. Leży w górach pierwiastkowych w war--
stach Żelaza magnetycznego 1 kamienia wapien-
nego razem ze spatem wapiennym i granatem
pospolitym. Nazwisko ma złożone z dwóch wy-

razów kokkos ziarno 1 lithos kamień,

| s
„AGatunek g. Augit. VP. Aeeumb F. Pyro-

| xćn H. Augites Wal.
;

Charaktery gatunku : 1) kolor ciemno-ziełony |=
wpadaiący w czarny ; 2) krystalizacy ód w $Zero-

ki sześciokątny graniastosłup w którynftiWwie naprze-
ciw stoiące krawędzie boczne są ostre, podstawy
albo sklinowanepłaszczyznanśi osadzonemi na kra-

' wędziach bocznych ostrych, albo zaostrzone czter-
ma płaszczyznami osadzonełąi na krawędziach bo-
cznych tępych, i niekiedy wierzch sklinowania,
niekiedy wierzchołek zaostrzenia, niekiedy kra-

wędzie boczne ostre są ścięte; 2re, w graniasto-
słup sześcioboczny prawie równokątny; Ście,wgra
niastosłup prostokątny; oba te ostatnie kształty
miev'aią takie same odmiany iak pierwsza postać
5) blask tłusty; 4) niedostatek przezroczystościlab

słabe tylko przeświecanie; 5) twardość od 6,75do. |
8,26 s.; 6) ciężkość od 3,2 do 3,5s.; 7) niespo-
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sobność topienia się w ogniu natężonym; 8) opie-
ranie się czynności kwasów; g) w składzie che-
micznym krzemionka, wapno, n. żelaza, magne-
zya, glinka, n. manganeżu i woda. Gatunek ten.
podług rozmaitości swego odłamu, został podzie-
lony na podgatunki następniące:

1) Augit ziarnisty, KoerrigerAugit, ma odłam czę-
ścią niedoskonale blaszkowy, częścią nierówny.
Szłada się z części oddzielnych ziarnistych. Blask
ukaznie słaby. Zupełnie iest nieprzezroczysty.

2) 4. blaszkowy, Bląettriger Augit, ukazuje odłam
podłużny blaszkowy o dwóch biegach przecinaią-
cych się pod mało ukośnym kątem, i poprzeczny
muszlowy. Blask ma pomierny. Częścią po brze-
gach prześwieca. ;

5) 4. muszlowy, Musehlicher Augit. Znayduie się
tylko w postaci ziarn wkrapianych w inne minera-
ły. Blask ma mocny zbliżaiący się do szklistego.
Ukazuie odłam doskonały płasko-muszlowy. Czę-
ścią w massie, częścią po brzegach prześwieca.

4) A. pospolity, Gemeiner, Augit, który różni się

od ziarmsi : 16d niedostatkiem postaci krysta-
licznóy gdyż znayduie się w ziarnach; ere prze-
świecaniem po brzęgach, a czasem i w massie;
3cie odłamem grubo 1 cienko-ziarnistym, który
przechodzi czasem w muszlowy.

Augit znayduie śłęż w Czechach, Saxonii, Wę-
grzech, Tyrolu, Francyi i we Włoszech. Leży.

w bazalcie, w trapie, lub w lawie. Nazwisko do=
stał od wyrazu greckiego augi blask.

ł

„Gatunek 10. Karyntin. Karinthin W.
Kapunitnub F. Pyroxenekil. Carinthinus F,

Koor ma krirezy czarny, blask wielki szkli-
sty, odzaim doskonale blaszkowy o podwójnym

l



_biegu blaszek przecinaiącym się pod kątem o-
 strym, twardość od 6 do 8 s. Po brzegach prze-
,świćca. Ciężki 5,215. Znayduie się w Karyntii,

i dla tego tak iest nazwany. %

Gatunek 11. Baykalit. Baikalith W.
Z bańkaaumb F. Pyrozene H. - -

>" st

2
ż

A

A
Ż

Kolor ma czarnawo-zielony i odłam prosto-
blaszkowy. Zmayduie się w massach lub krysta-
lzowany wniski prostokątny graniastosłup. By-
wa przeświecaiący lub nieprzezroczysty. W o-
gniu topi się na szkło zielone. Twardy od 6,75
do 8,25 s. Ciężki od 5,2 do 3,5. Powstaie z 44
krze., 50 magn., 20 wap., i 6 n. żela. Zowiiz. Znay-
duie się na brzegach ieziora Baykal i dla tego
iest nazwany baykalitem. Leży: w granicie ra-
zem ,z miką i spatem wapiennym.

Gatunek Taf. Salhit W. Maaako-

aumb F. Malacolith H. Malacolithus Haus

Kolor ma zielonawo i błękitnawo-szary. By-
wa w massach i krystalizowany: 1) w prostoką-
tny graniastosłup zaostrzony czterma płaszczyzna-
mni osadzonemi na ścianach bocznych; 2) w gra-
niastosłup sześciokątny. Ukazuie odłam podłużny
blaszkowy i poprzeczny nierówny.  Prześwieca po '
brzegach. Przyymuie w rysie kolor porowo zie-
lony. Twardy od 6,75 do 8,25 s. Ciężki od 3,2
do 3,5. Składa się z 55 krze. 19 magne. 20 wap.
4 n. żelaza i manganezu, oraz 3 glinki, V. Znaydu-

ie się w Szwecyi (w Sahl) i w Norwegii. Leży
warstami w górach pierwiastkowych razem z żela-
zem, hornblendą, miką, augitem. granatem, talkiem ©
i spatem wapiennym. Nazwisko ma od miasta Sahl.
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Gatunek 15. Diopsid TV. Maaaxoaumb
| E. iopside H-

Kolor ma zielonawo-biały. Bywa w massach i
krystalizowany prawie w prostokątny graniastosłup;

w którym krawędzie boczne są ścięte, podstawy zao”

strzene czterma płaszczyznami osadzonemi na kra=

wędziach bocznych i ściany boczne wzdłuż narzys

nane. Ukazuie blask slaby szklisty i odłam blaszko-
wy 0 trzech biegach. Mocno prześwieca. Twardy -

od 6,75 do 8,25 s. Ciężki 3,351. Znaydnie się

w Piemoncie w serpentynie razem z granatem

szlachetnym. Nazwisko ma od wyrazów dis pod- :

wóyny, i opis widok.

Gatunek uGelen it. Gehlenit W. Ie-
aenumb HF. Gehlenites F.

Ukazuie kolor pośredni między ciemnym po=
rowo-zielonym a zielonawo-szarym. Znaydnie się

w massach i krystalizowany w prostokątny niski

graniastosłup. Ukazuie blask tłusty i. odłam zbi-

ty o drobnych ziarnach. Po brzegach prześwie-
"ca. Twardy od 6,75 do 7,75 s. Ciężki 2,98..

Składa się z 355,5 wapna, 29,64 krze., 24,8 glinki,

6,56 n. żel., 5,3 cząstek płynnych, Fuchs. Znayduie
się w Fassa, w Tyrolu, w kamieniu zielonym
pierwiastkowym. Nazwisko ma sobie nadane na
cześć chemika Gehlen.

Gatunek 15. Fassait W. Gaccaumb F.
Pyroxóne H.

Kolor ma czerwonawo-zielony lub porowo-żie-

lony, Znayduie się w massach i krystalizowany

w niski prostokątny graniąstosłup zaostrzony po

p
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końcach czterma płaszczyznami osadzonemi na
ścianach bocznych. Ukazuie blask szklisty i od-
łam nierówny o małych ziarnach.  Prześwieca
po brzegach. 'Iwardy od 6,75 do 8,25. Ciężki
od 3,2 do 3,5. Znayduie się w dolinie Fassa
W Tyrolu, ii dł łego iest nazwany fassaitem. Leży
w kamieniu zielonym pierwiasikowym, sam ieden,
lub ze spatem wapiennym i wezuwianami.

atunek 16. Wezuwian. Fesuvian W.
Hzaospasb F. ldokrase H. ldocrasius Jh

'Miewa kolor czerwonawo lub czarnąwo-bruna
tny, dość często czarnawo-zielony, rzadko poro-
wo, pistacyowo, oliwkowo lub oliwno-zielony,
oraz wątrobowo-brunatny.. Zmaydule się w mas-
sach, nayczęścićy bywa krystalizowany w prosto-
kątny graniastosłup ze ściętemi krawędziami, lub

' zaostrzony w podstawąch czterma płaszczyznami
osadzonemi na krawędziach bocznych. Blask ma
pośredni między tłustym a szklistym,i odłam nie-
równy ziarnisty. Prześwieca, 'Fwardy od 8,5
do g s. Ciężki od 3,2 do 3,4, WW ogniu natę-
żonym topisię na szkło żółtawo-zielone. Składa |:
się z 50,5 krzem., 35 wap., 22,25 glinki, 7,5 ny
żel., o28 n. manganezu, K. Może bydź podobny do
cyrkonu, lecz różni się więcćy płaskićm zaostrze-
niem, mnićyszą twardościąi ciężkością, oraz mnićy
wyrażnćm dwoieniem obrazów.

Wezuwian znayduie sięw okolicach Wezu-
wiuszu i w Syberyi. Leży w lawie. Używa się
do ozdób. Naypierwćy został odkryty w We<
zuwiuszu, i dla tego tak iest MAZWARY: Sc

1. Pa 2 td jy ŁĄ
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Gatunek 17. Agrestyn (15). Grossular:

W. Ouuumoaumb F. Granatu$ olyntholi=

thuS F.

+ (Kolor ma szparagowo-zielony. Znayduie się

=» zawsze krystalizowany w podwóyny ośmiokątny o0-

3x strosłup, w którym wierzchołki są zaostrzone czter-

4 ma płaszczyznami osadzonemi na krawędziach bo-

cznych wziętych na przemian i kąty naprzemian

© ścięte. Ukazuie odłam pośredni między muszlowym

1 i nierównym, oraz blask szklisty. Mocno prześwieca.

Twardy od 8,5 do 9 s. Ciężki od 3,5 do 3,9. W ogniu

- natężonym wzięty w małćy łuszczce zaokrągla się

©na knikę szklannę nie tracąc koloru 1 przezroczy-

stości. Składa się z 4% krzemionki, 35,5 wapna,

12 n. Żelaza i 8,5 glinki. Z wóćyrzenia podobny

do iagody zielonego agrestu i dla tego iest nazwany

_ agrestynem.  Znayduie się w Kamczatce razem

> z wezuwianami wrosły w kamień gliniany.

Gatunek 18. Leucyt. Poraić W. „lee=

saumb F. Amphigene H. Leucites.
4 W ŁY OCĄ

( Kolor ma zazwyczay żółtawo-biały,niekiedy sza-

rawo-biały, rzadko czerwońnawo-biały, / Nayczę-
ścićy znaydnie się w ziarnach i podobnie krystalizowa-
ny iak agrestyn, lecz z całemi kątami) Ukazuie blask
nie bardzo mocny, pośredni między tłustym a szkli-

„stym i odłam powiększćy części mały niedoskonale
muszlowy,

SPA s
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, (15) Minerał ten nazywano agrestnikiem, Pan Professor Wolf.

gang nazwał go agresłynem; mianowanie to ostatnie nies_.

równie iest stosownićysze, albowiem agrestnik, podobnię

1ak iabłecznik, znaczy napoy 3 agrestu, nie zaś kamień,4
| » 7 ŁR |
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czasem płasko muszlowy lub zbliżaią-
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 cysię do blaszkowego. Prześwieca, niekiedy zbliża

się do wpół-przezroczystego. Twardy od 7 do 7,75 s.

Ciężki od 2,455 do 2,490 W powietrzu leżąc wie-

trzeie, przybiera skład mączasty lecz nie traci

postaci krystalicznćóy.. W ogniu natężonym nie

ulega zmianie. Składa się z 53,75 krzemionki,
24,625 glinki,i 21,85 potażu K. '

Znayduie się leucyt w Czechachi w Nea-
polu, w lawie,bazalcie, i w wace. Nazwisko ma

nadane sobie z greckiego od wyrazu leucos biały

Gatunek 19. Pireneit. Pyreneit W. ITi-
< peneumb F. Pyrenaeites. US

Kolor ma szarawo-czarny.  Znayduie się kry-

stalizowany w postaci drobnych dwunastościanów

romboidalnych.  Ukazuie blask szklisty i zupełną

nieprzezroczystość. Twardy w 8,5 s. Ciężki od

3,5 do 3,9. W ogniu traci kolor i łatwo się

topi. W kwasie saletrowym staie się kruchym.

Składa się z 45 krzemionki, 20 wapna, 16 glinki,

16 n.żel.i4 wody, V. Charakterystyczny iest ko-
lorem, drobnością kryształków z całemi krawę-
dziami, i blaskiem. Znayduie się w górach Pire-

nóyskich idla tego iest nazwany pireneitem. Lie-
Ży w kamieniu wapiennym pietwiastkowym.

Gatunek 20. Melanit W. Meaanumb F.
Grenat noir H. Granatus melanites EF.

Kolor ma aramitno-czarny. Bywa w zair-
> nach i krystalizowany w sześciokątny graniastosłup,

zaostrzony w podstawach trzemapłaszczyznami 0-
sadzonemi na krawędziach naprzemian wziętych
i maiący wszystkie krawędzie ścięte. Ukaznie blask
szklisty i odłam płasko muszlowy niedoskonały. Jest
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nieprzezroczyst . Twardy od $,5 do g s. Gięt |
ki od 5,5 do 5,9. W ogniu natężonym. zwolna
się <iokiocie w kulkę. Żawieraw sobie 34
krzemionki, 35 wapna, 24,0 n. żelaza, 6,4 glin-
ki, 1,5 n. manganezu,V. Znaydnie się we Włoszech,
w okolicach Wezuwiuszu i w Czechach. Leży
podobnie żak lencyt. Nazwisko ma sobie nadane
od wyrazu o POeBO mełas czarn;.

Gattnik a:Allochroit W. Auaoscpoa
zamó + aAllochroit H. Granatus allochra-

ites F.

Kolor ma zielonawo albo żółtawo-szary wpa=
daiącyw brunatny. Znayduie się tylko w mas-
sach. Ukaznie blask szklisty i odłam ziarnisty.
Lekko po brzegach prześwieca. Twardy od 8,5
do 98. Ciężka 5,5. W ogniu topi się tylko z >
raxem lub z solą fosforyczną; w ostatnim razie wyda-
ie emalią,która stygnąc przyimuie naprzódkolor
czerwonawo-żółty, a potóm ukazuie następnie po
sobie różne odmiany koloru zielonegoi nareszcie żół-
knieie; od takowych przeto odmian koloru, minerał

- ten został nazwany z greckiegoallochroitem. Skła-
da się z 55 krzemionki, 50,5 wapna, 17 n. żelaza,

_8 glinki, 6 węglanu wapna, 5,5 n. manganezu, x.
Allochroit znaydnie się w Norwegii w są-

siedztwie z. żelazem magnetycznóm 1 granatem
pospolitym. j

Gatunek 232! Kolofoni tw. Kooóowih
F. Grenat rćsinite H. Granatus colopho-

Asz nites F.

Kolor ma żółtawo-brunątny. Rzadko bywa

s



krystalizowany w niewyrazny czworokątny gra-
niastosłup prawie taki iąk w wezuwianie.  Uka- "x

zuie blask tłusty i odłam niedoskonalę blaszkowy ©
kilku biegach trudnych do oznaczenia. Składasię «+
z części oddzielnych ziarnistych. Prześwieca. Twar-
dy od 8,5 do g s. Ciężki 2,552. Wogniu 'na-
tężonym łatwo się topi na szklanną kulkę. Zawie-
ra w sobie 57 krzemionki, 29 wapna, 13,5 glinki,
7,5 n. Żelaza, 6,5 magnezyi, 4,75 n. mang., 1 wo-
dy, 0,5 n. tytanu, Simon.. Zmaydnie się w Norwe-
gii w Arandal w warstach z żelazem magnety-
cznóm i błyszczącóm, Nazwisko ma sabie nadane
od podobieństwa z koloru do kolofonii. 4

 

 

nak ROR
Gatunek 25. Helwin. Helvin W. Tea-

eunb FE.

Kolor ma wysoki woskowo-żółty, czasem 0-
liwno lub czyżykowo-zielony. Znayduiesię zaw-
sze krystalizowany w ośmiościan ze słabo lab mo=
cno ściętemi kątami. Ukaznie blask zewnętrz mo-
cny, wewnątrz słaby szklisty zbliżaiący się do tłu-
stego i odłam drobno-ziarnisty ze śladem blaszko-
wego. "Twardy od 7,25 do 8,25s. Ciężki od 5,1 4
„do 3,5. W ogniu natężonym ledwo się topi po
krawędziach. Znaydnie się w Saxonii razem z blę-
dą brunatną, fluspatem, kwarcem, spatem łupko-

wym, chlorytem i feldspatem. Nazwisko ma so-
bie nadane od wyrazu łacińskiego helvus żółty. a

Gatunek 24. Granat W. Ipauamb F. Gra-. e2

nat H. Granatus Wał. ;> 6.064 Ęt e ij (4 £ : Ps pyid$ć i

Ch. gatunku : 1) krystalizacya 1ód wrówno<

kątny sześcioboczny graniasto-słup słabo zaostrzo-

ny po końcach trzema płaszczyznami ósadzonemi:

O Frycz MAW zs
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na krawędziach na przemian wziętych, to iest
w dwunastościan romboidalny; are w podwóyny o-

śmiokątny ostrosłup, w którym wierzchołki są

zaostrzone czterma płaszczyznami osadzonemi na

krawędziach boczńych wziętych naprzemian i ką-

ty naprzemian leżące czasem ścięte, czyli w krysta-

lizacyą leucytu i agrestynu; Ście w prostokątny

graniastosłup, zaostrzony po końcach czterma pła-

szczyznami osadzonemi na ścianach bocznych; 2) ła=

twe topienie się w ogniu natężonym i wydawanie

ciemno-zielonego lub czarnego szkła, które bywa

mnićy więcćy przezroczyste; 5) znaydywanie się

w górach pierwiastkowych. 26

1) Granat szlachetny. Edler Granat W. „daman=

guns W. Kolor ma zazwyczay ciemny czerwony;

który czasem wpada w błękitny, czasem w krwi-

sto-czerwony, Czasem w hyacyntowo-czerwony. .

Rzadko bywa w massach, nayczęścićy znayduie się

w ziarnach lub krystalizowany.  Ukazuie blask szkli-

sty i odłam mnićy więcćy doskonale muszlowy. Jest

| przezroczysty lub po brzegach przeświecaiący. Rzad-

ko bywa w swóy massie czysty, nayczęścićy zabru=

dzony obcemi ciałkami. Pwardszy od kwarcu, Cięż-

ki od 3,964 do 4,230. Granat szlachetny znay-

duie się w Indyach wschodnich (tutćyszy ma ko-

lor czerwony wpadaiący cokolwiek w błękitny,

iest naydroższy, składa się z 35,75 krz., 36,0 n.

żel., 27,25 glin. i 0,25 n. manganezu, K.) w Sy-

ryi, Sybesyi i w Europie (krwisto-czerwony, nie

tak drogi;w niższych tylko Węgrzech nie daleko

od Priess znayduie się podobny do wschodniego,

i bywa przedawany pod nazwiskiem rubinu wę=

- gierskiego; wielkie zaś kryształy granatu pokry-

te łapkiem chlorytowym znaydnią się w Styryi,

w Karyntyi, w Falauiw Tyrolu). Podgatunek ten

używa się do ozdóbi na piękne sprzęty. Nazwisko

+
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ma sobie nadane od podobieństwa z koloru do ziarm
wydobytych z owoców zwanych granatami.

2) Granat pospolity. Gemeiner granat W, Benuca
F. Różni się od szlachetnego: 16d, iż bardzo rzad

ko bywa wkołorze czerwonym, nayczęścićy, w sza-

rym, zielonym, brunatnym, żółtym lnb czerwonym;
2re, iż zazwyczay znayduie się w massach lub war- W"
stach, rzadko krystalizowany; Ście, iż kryształy ie-*
go rzadko bywaią wkoło zakończone ściankami kry-
stalicznemi, nayczęścićy podstawą swoią przechodzą
w massę granatu pospolitego, są zazwyczay z sobą
rozmaicie skupione i drobne; kryształy zaś grana-
tu szlachetnego, są prawie zawsze sykoło zakończo-
ne ściankami krystalicznemi, znaydnią się poosobno
wkrapiane w materyą obcego minerałn i znacznć
wielkości dochodzą; 4te, iż ma blask słaby iłusty i
odłam ziarnisty; Ste, iż iest nieprzezroczysty i nie-
kiedy tylko po brzegach prześwieca. _Wreszcie
iest mnićy twardy od kwarcu, i składa się z 26,46
krzemionki, 22,70 glinki, 17,g2 wapnai 16,25 n.
żelaza, K. Znayduie się w wielu mićyscach Eu-
ropy, i służy do wytapiania na Żelazo.

Gatunek 25. Staurolit. Staurolith W.
Cmaepoaumb F. Staurolide H. Staurolithus.
8

A "Ko or ma ciemny czerwonawo-brunatny. Zmay-
dnie się zawsze krystalizowany: 1)w równoległo-
boczny graniastosłup ze ściętemi krawędziami o+
stremi (16); 2) w sześciokątny graniastosłup. Kry-

ywavH$ U 2.1
 

43

(16) Będziemy opisywać graniastosłupy spósobem podanym
w geometryi: albowiem nazywaiąc graniastosłup równo:
ległoboczny prosty, ukośnym, i graniastosłup maiący pod
stawę ukośnie leżącą względem ścian także ukosnym; wpro.

i-kż „M 77 M / Eh » PRTĘ sd Oy. i

wadzilibyśmy chociaż bardzo krótki sposób ich wyraża .
1
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ształy te są nayczęścićy zrosłe po dwa w kształt krzy=

żów prostych lub ukośnych. Maią odłam podłużny

blaszkowy; poprzeczny zaś, drobno-ziarnisty. Po

brzegach przeświecaią. "Twarde od g do 9,5 s. Cięż-

kie od 3,286 do 3,450, Staurolit z góry $. Gottar-

da, składa się z 48,0 krzem., 40,0 glinki, 1,0 wa-

pna, 9,5 czarnego n. żel.,0,5 n. mang,, Des. Zmay-

dnie się w łupku mikowym, glinianym lub talko-

wym, w Szwaycaryi, Francyi, Hiszpanii, Syberyii

czasem w Litwie. Nazwisko dostał od stauros krzyż.

Gatunek 26. Pźrop. W. Ilupostb F. Grenać

rouge H. Carbunculus Plin. PiropusWal.

_ | Kolor ma ciemny krwisto czerwony iąk na wę-

glach rozżarzonych. Znaydnie się zawsze w posta-

ci ziarn drobnyth okrągłych.  Ukazuie blask we-

wnątrz szklisty, odłam muszlowy i znaczną prze-

zroczystość. Jest twardy od g,5 do 10s. Ciężki

od 3,7 do 3,8. Wogniu natężonym trudniey się topi

od granatu i wydaie szkło czarne zbite miernie prze-

zroczyste. Zawiera w sobie 40 krzemionki, 28,5

glinki, 16,5 n. żelaza, 0,25 n. magnezyl, 10,0 Wa-

pna, 2,0 kwasu chromicznego i 0,25 n. mangan., K.

Znayduie się w Saxonii i w Czechach. Bywa za-

zwyczay osadzony w serpentynie. Większe iego
ziarna używaią się do ozdób. Nazwisko zaś ma zło=

żone z dwóch wyrazów greckich pyr ogień i optes-

ghai widzieć.. 2a RAGY AAOJTAMA(
/ 7 jA 1

f 14 (4j EELTA
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nia, leoz nie dla wszystkich równie iasny, Przytóm wdal-

szym ciągu, mówiąc o graniastosłupach prostych pie będzie-

my wyszczególniać iż są proste, lecz tylko ostrzeżemy gdy

będą ukośne. ż
poi
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Gatunek 27. Au tom al it. Authomolićt W.
slemomoaumb F. Spinelle zinzifćre H. Au--

tomolithus JVal. |
Ń A >| |

Kolor ma kączy błękitny zbliżaiący się do gór-
no-zielonego.  Zmnayduie się tylko krystalizowany
w ośmiościan ze ściętemi wierzchołkami, lub w pod-
wóynych blizniętach uformowanych z dwóch po-
mienionych ośmiościąnów. Ukazuie blask tłusty
odłam podłużny blaszkowy; poprzeczny muszlowy.i
Po brzegach prześwieta. Twardy wg,5s. Cięż-
ki od 4,2 do 4,4. ogniu nie zmienia sięi nie
topi. Zawiera wsobię 60,0 glinki, 24,25 n. zynku,
9,25 n4Żelaza, i 4,75 krzemionki; czasami miewa.
ieszcze i siarkę, Eckeberg. Znaydnie się w łupku
talkowym w Szwecyi. | P. Eckeberg który odkrył
ten minerał, nadał mu nazwisko od wyrazn greckie-_
80 automolos przóyście; albowiem ciało to maiąc
w sobie wiele zynku stanowi przćyście do klassy
metallów. |

Gątunek 28. c ćylanit. Zeilanić W. Ilae-

onacmb F. Spinelle noir H. Pleonaste F.

  

Kolor ma kączy-błękitny lub szaro - czarny.
Znayduiesię tylko w postaci drobnych kryształków
ośmiościennych ze ściętemi krawędziami, lub dwuna-
ślościanów granatowych. Ukazuie wewnętrz blask

tłusty zbliżający się do metallicznego i odłam pła-
sko muszlowy. Po brzegach prześwieca. "Twardy

od g,5 do 10 s. Ciężki od 3,5 do 3,0. Wogniu
natężonym nie topi się, inie ulega czynności boraxu.

Zawiera w sobie 68 glin., 16 n. żelaza, 1a magnezyi,

Ń ;
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i 2 krzemionki, Des, EAnayduiesię na wyspie Cćylan

w ziarnach i wolnych kryształach z turmalinami

w podobnćm położeniu iak szpineł oraz w Nea-

polu (w Monte soma wrosły w kamień wapienny

ziarnisty). Nazwisko dostał od wyspy Cćylan na

którćy został odkryty. | |
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AŻ MIOSunek 29. Szpinel. Spinel W. Czn-

| gteab niń kpacuwń naoumb. F. Spinelle R

Gemma rybinus. Lin. Gm. Wal.Spinellus. E.
 

4113

Kolor ma czerwony, który czasem przechodzi

w błękitny lub zielony, czasem w żółty, bfunatny

lub biały. W ogólności wszystkie kolory szpine-

lu są brudne i rzadko bywaią doskorale czyste.

Znayduie się tylko krystalizowany: 1) w doskonały

* ośmiościan albo ze ściętemi krawędziami; £ w poie=

dyńczy tróykątny ostrosłup doskonały lub ze ścięte-

- mi kątami; 5) w podwóyny tróykątny ostrosłup maią-

(>,  ey wierzchołki i kąty bryłowe przy wspólnćy pod-

" 3 stawie ścięte; 4) w tablicę sześciokątną ze ścianami

| końcowemi ukośnie leżącemi; 5) w sześcian uko--

|), śny ześciętemi kątami ostremi; 6) w dwunastościan

1 -_ romboidalny ze ścianami wypukłemi; 7) w grania-

©,  stosłup sześciokątny ze ścianami bocznemi nieró-

* .  'wnemi, doskonały, lub maiący kąty naprzemian

4 ścięte, 8) w bliznięta podwóyne lub potróyne ufor-

, mowane ze zrośnięcia się dwóch lub trzech ostro-

słupów numeru drugiego. Blask ma mocny szkli-

sty, odiam płasko-muszlowy i mnićy więcćy dosko-

_nałą przezroczystość. Twardy od 9,5 do 10s. Cięż-

ki od 5,5 do3,6. W ogniu naiężonym nie topi się,

_ hlednieie tylko i nabywa różowego koloru. Składa

się z 74,5 glinki, 15,5 krzemionki,8,25magnezyi,

3,5 n. żelaza, i 0,75 wapna, K. Różni się od grana-

tu szlachetnego, wiekszą twardością, cokolwiek
*    x
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mnićyszą ciężkością, krystalizacyą i niesposobno-
ścią topienia się w ogniu,  (dyczyzną szpinelu są
Indye wschodnie. Znaydnie się w piasku. Jednak-
że P. Bournon przywiozł do Anglii dwa minerały
maiące w sobię osadzony szpinel. Z tych ieden
składa się z kamienia wapiennego ziarnistego, za-
wiera w sobie wiele kry ształów żółtego topazn, do-
skonale przezroczysićy miki, i iakby kryształków
kamienia szparagowego; drugi zaś jest złożony
z feldspatu podobnego do adularyi w części czystego
w części pomięszanego ziakimś metallem, z bru-
natnym steatytem, z cząstkami kamienia wapien-

nego;i cienkiemi blaszkami białego sróbra. Szpi-
nej używa się do ozdób. Od czego dostał nazwi-
sko w Średnich wiekach,niewiadomo: i

Datureki: 5o. Szafir. Saphir W. Caiidw b
k Corindon hyalinId.Nappkict Wał.

Kolor ma błękitny eb czerniaftyy,czasemszary, j
alko zakrawaiący na zielony lub żółty. Często
ukazuie w sobie dychroizm lub trychroizm, a niekiedy
gwiazdę o sześciu protnieniach. Bywa zazwyczay
w postaci ułamków, albo krystalizowany: 1) w sze-
ściokątny graniastosłup doskonały lub ze ściętemi
krawędziami w podstawie; 2) w sześciokątny ostro-
słup poiedyńczy lub podwóyny. Ukazuie blask szkli- |
sty, odłam płasko muszlowyi niewyraźnie blaszko-
»*y. Jest przezroczysty lub wpół-przezroczysty.
Twardy w 11 s. Ciężki od 5,9 do 4,2. Nie topi
się w ogniu natężonym, błękitny bieleie tylkoina-
biera podobieństwa dodyamentu, a różowy koloru
swego nie zmienia. Szafir biękitny składa się z 98,5
części glinki „0,0 wapna, i a niedokwasu żelaza;
szafir zaś czerwony z 90,0 glinki, 7 krzemionkii 1,2

m. żelnkf poz. Szafir ten ostatni RR się od |
ż ;Ma >1 Z4 zat ż 1.ć PSSE ART EAT AZ WdWUR ; ;

sd uć. X o 37 ww ę 9% ZEW R UA
wit”. ; „j 4> PZ NE *
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"3, szpinelu czystym i wysokim kolorem czerwonym,
„,* większą twardością, odmienną krystalizacyą i od-
3 miennym odłamem. Szafiry znayduią się w pia-

> skach w Indyach wschodnich, Czechach (Meroniz),
| eSaxon (Hokenstein), Francyi (Puy) i w Portugalii
* X(Lisbona). Szafiry europćyskie są bradne i mało
x», przezroczyste: wschodnie zaś iako naypięknićysze

«| sze wszystkich, używają się do ezdób i niektóre
„z nich maią nazwisko rubinu, niektóre ametystu
wschodniego, topazu wśchodnięgo, lursaphiru, sztern=

| fszteinu albo asterien; podług tego iak są w kolo-
jrze czerwonym, czerwonawo-błękitnym,żółtym,
5 białym lub gwiazdkę w sobiesskaznią. Szafir zda-

" siesię mieć nazwisko od wyspy Saphirine leżącóy
* ma arabskićm morzu. >>X; 2

Z
A
B
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| Gatunek 51. Szmi rgel. Schmirgeł NV.
Haxgaxb nau. 3epuncmuih xopyu4bF. Corin-
+” granulaire H. Smiris Wal. Lin. Gm.

„Kolor ma ciemny błękitnawo-szary. Nayczę-
ścięy bywa wkrapiany drobnemi. ziarnami w skałę
podobną do nefrytu i talku stwardniałego. U-

3 kązuie blask słaby i odłam drobnoziarnisty. Po
s..;, brzegach prześwieca. Twardy w 11 s. Ciężkiod

W. 5,9 do 4,9. Składa się ż 55 glinki, 24,66 n. że-
laza, 12,66 krzemionki, i 1 wap., K. Dostarcza nam
tego minerałn Saxonia (gdzie znayduie sięwwar=
ście złożonćy ze steatytu, obrazkowcai łupka tal-

kowego), Anglia( Yrsey ), Hiszpania, Włochy, A-
zya i Ameryka. Utluczony szmergel na proszek
używa się: do szlifowania ciał twardych. _Nazwi-

(sko dostał od miasta Smirna w którćm go odkryto.
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"Gatunek 52. Korund W. O6ziwuoccHnach 5

sopynąb KF. Corindon harmophane tran$--$ |

= lucide H. Corundum Wal. Ę

AAREWMI 4

Kolor ma światły zielonawo-szary, czasem |.

perłowo-szary przechodzący w ceglasto-czerwo- „

ny, mięsno lub różowo-czerwony. Zmayduie się - »

w ułamkach lub krystalizowany w sześcioboczny

równokątny graniastosłup, Ukaznie blask pośre-.

dni między tłustym a szklistym i odłam prosto---

blaszkowyo trzech biegach ułożonych ukośnie wzglę- -

dem graniastosłupa 1 przecinaiących się prawie

pod kątem prostym. Mocno prześwieca. Twar= o .

ody w 11 s. Ciężki 5,9. Nie topi się w ogniu .

| natężonym. Powstaić'z 89,5 glinki, 5,5 krzemion= -

ki i 1,25 n. żelaza, K. Znayduie się w Indyach

wschodnich, razem z minerałami nieoznaczonemi

tudzież z hornblędą, kwarcem, miką, talkiem, gra-

natem i cyrkonem.
.

(Gatunek 38. Spat dyamentowy.De-
mantspath W. Aamasnoń „auramb F. Co-

rindon harmophane opaque H. Spathum
SK ' adamantinum Wał.

Kolor ma ciemny lub światły włosowo-bru-

natny. /Zmayduie się w massach i krystalizowa-
ny w doskonały sześcioboczny rówńokątny grania-

stosłup, w którym ściany boczne, czasem w. ie-

dnym końcu, czasem w obydwóch końcach scho-

dzą się i formuią gatunek ostrosłupa, Ukaznuie

blask półmetalliczny i odłam blaszkowy 0. cztć-

rech biegach, z których trzy, podobnie iak w ko--

rundzie przecinaią się ukośnie z graniastosłnpem,

a czwarty iest równoległy do podstawy. Słabo
prześwieca po brzegach. Twardy w71 4. Cięż=
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| ki od 3,9 do 4,2. Nie topi się w ogniu natę«
żonym. Składa się z 84 glinki, 7,5 n. żelaza i

-6,5 krzemionki, K. Może bydź podobny do ko-
rundu, lecz różni się od niego, kolorem bruna-
'tnym, krystalizacyą zbliżaiącą się de ostrosłupa, '
ciemnićyszym blaskiem, większą liczbą biegów
blaszek, mnićyszćm przeświecaniem 1 cokolwiek

większą twardością. Znayduie się w Chinach

(wrosły w skałę złożoną z feldspatu, fibralitu ,

miki i żelaza magnetyczrego), i w Styryij(Saualpe).
Używa się na proszek do szlifowania twardych

kamieni. (17)

ź

FAMILIA TOPAZU.

"© Gatunek 54. Topaz. Topas W: Tosasb
+ MF. Topaze H. Gemma topasius Wal.

Kolor ma żŻółtawo lub szarawo-biały; czasem
 

(17) Roku 1820 Professor mineralogii w tutćyszym uniwer-
sytecie Ignacy Horodecki odkrył nieznaiomy minerał mię-
dzy kamieniami w braku, a widząc iż miał podobieństwo
da spatu dyamentowego, posłał go w części pod opinią P.
Brongniart.  Mineralog tea w odpisie swoim zgodził się
iż w rzeczy samćy ciało to zdaie się bydź nowym mine- .
rałem, i proponował aby nadano mu imie od nazwiska P.

Horodeckiego. Przeto, ieżeli pomieniony minerał będzie
0,., stanowił na przyszłość ośobny gatunek, wypadnie go na-

zwać Horodecyn. Kolor ma światły zielonawo szary, po-
stać w massie, odłam w iednym kierunku bardzowąsko
blaszkowy w wiązki ułożony z blaskiem mocnym szkli.
stym zbłiżaiącym się do perłowego, w drugim zaś kierun-
kn zbity drobno zadziorowy z blaskiem słąbymmigaią-
eym. Po brzegach mocno prześwieca,  Miernietwardy,
słabo krzesi ognia. W rysie przybiera kolor biały. Nie-

' trudny do rozbicia, Podług raehunku zzebionego przez
Pana Fonberga ma ciężkość gatunkową 2,9979. Nie u-
dega odmianie w kwasach W ogniu natężonym dmue
chawką do białości, nie topi się, bieleie, opuszcza wodę
krystaliczną, lecz blasku nie traci. Z charakterów tych
zdaie się, iż horodecyn iest podobny do spatu dyamento-
wego ze Styryi. sont.

   



zielonawo-biały , dymowo-szary, lub górno-zie-
lony; rzadko mięsno-czerwony, a nayrzadzićy fi-
oletowo-błękitny i wpadającywlawędowy. Zmnay- .
duie się w massach, ułamkach i krystalizowany:
1) w graniastosłup ośmiokątny w którym dwie .
ściaiy” boczne pod tak tępym kątem przecina- |
ią się, że graniastosłup zdaie się bydź czwo-
rokątnym ze ścianami bocznemi wzdłuż podzielo=--
nemi i nierównemi, oraz maiedną podstawę uła--
maną, a drugą zaostrzoną lub sklinowaną z ró- -.
Żnemi odmianami co do ścięcia; 2) w gatunek *
podłużnego ośmiościanu. Ukazuię blask. szklisty +
odłam poprzeczny blaszkowy, i podłużny ma-
ło-muszlowy. Bywa zupełnie lub miernie prze-.
zroczysty. Doskonale dwoi obrazy. Twardy w 10 s.
Ciężki od 5,4 do 3,6. W ogniu natężonym nie -
topi się; lecz Światło-żółty bieleie; a ciemno<żółty -
brezyliyski, staiesię blado różowym, albo liliowo--
brunatoym i bywa znaiomy w handlu pod imie--
niem Balłas-Rubin. opaz saski powstaie z 49
glinki, 29 krzemionki, 20 kwasu fluorowego; bra-
zyliyski z 28 krzemionki, 47 glinki, 17 kwasu flu-
orowego i 4 n. żelaza, /. '[opaz znayduie się -
w Saxonii (blado-żółty), Czechach, Syberyi, (bia- -
ły i blado-zielony), AzyiiBrezylii, (błękitny, czer= *
wony i ciemny koloru wina stołowego). Używa
się de ozdób, osobliwie na pieczątki. Nazwisko
zdaie się. mieć od wyspy RGG OP.na 2
wonćm morzu.6MAJ deg

Gatunek 35.WPłyysalieh * w. Si-
lice fludtś I.

* z, h

Kolor ma zielonawo-biały.  Znayduie się © po-
stacigraniastosłupów nieoznaczonych z sobą zrosłych.

Ukazuie blask słaby szklisty i odłam poprzeczny

 

G
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prostoblaszkowy przecinaiącysię prostopadle z 0-
sią graniastosłupa, a podłużny zdaie się bydź ziar-
nistym lub niedoskonale muszlowym. Prześwieca.
Twardy w 10 s. Ciężki od 3,4 do 3,6. W ogniu
natężonym nie topi się, bieleie, traci blask ipokry-
wa się bęblami powietrznemi, które iedne po drugich
się ukazuiąc, nikną nareszcie gdy krawędzie mine-
rału na szkło się stopią. Powstaie z 55,25 glinki,
52,88 krzemionki, 0,88 wapna i 0,88 n. żelaza,
Berz. Stanowi bezpośrednie przóyście do topazu.
Zmayduie się w Szwecyi (Finbo) w granicie grubo
ziarnistym. Nazwisko dostał z greckiego od wy-
"razu physalis bębel.

Gatunek 36. Piknit. W. Iluxuumb PF.
Pycnite H. Pycnites F. Schoerlartiger Beril.

- Kolor ma słomiano-żółty; który czasem prze=
chodzi w zielońawo-biały, czasem w perłowo-sza-
ry, a czasem w wiśniowo-czerwony. Rzadko bywa
w imassach, nayczęścićy w postaci niezupełnych sze-

- ściokątnych graniastosłupowz sobą zrosłych, oraz
maiących krawędzie w podstawach ścięte i ściany
boczne wzdłuż narzynane. „Ukazuie blask słaby,
pośredni między szklistym a tłustym, odłam podłu-
Żuy mało-muszlowy niedoskonały, i poprzeczny nie-
wyraznie blaszkowy przecinaiący prostopadle oś kry

> ształu. Składa się z części oddzielnych prętowatych.

- Prześwieca. Twardy w 10s. Ciężki od 3,4 do
3,6. . Nie topi się w ogniu natężonym do 168 s. py-
rometru Wogd. Powstaie z 48 glinki, 54 krze-
mionki, 17 kwasu fluorowego, 1 n. żelazaiwody,
Buchotz. Zinayduie się w Saxonii (Altenberg) w ska-
le złożoneyzmiki i kwarcu. Pręty tego minerału
zawsze są przełożone miką czarną ikwarcem. Na-
awiskomu nadał Hatiy od wyrazu grec. pyknos zbity.
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Gatunek 57. J olit. Jolith W. Joaumb P.

Jolithe H. Dichroite Cordier. Schoerlus Jo»
lithus.

1 ae" , 7A=" '

'Kolor ma pośredni między fioletowo a czarna«

wo-błękitnym (12). Znayduie się w massach, wkrae

piany, w postaci sześciokątnych doskonałych gra:

niastosłupów, lub ze ściętemi krawędziami boczne=

mi. Ukazuie blask słaby tłusty i odłam drobno-ziar=

niesty, czasem mały muszlowy, lub niewyraźnie-bla<

szkowy. Przeświecapo brzegach. Twardy w 10 8.

Ciężki od 3,4 do 3,6, W ogniu natężonym trudno

się topi i wydaie zielonawo-szarą emalią. Powsta-

ie z 54,4 glinki, 42,6 krzemionki, 5,8 magnezyi, 1,7

wapna, 15,0 n. żelaza, 1,7 n. manganezu, Gmelin,

Różni się 1) od szafiru błękitnego, kolorem, mnićy-

szym blaskiem, innym biegiem blaszek w odłamie,
nierównie mnićyszą przezroczystością , mnićyszą
twardością i odmienną ciężkością;2) od kwarcu,

większą twardością, krystalizacyąielektrycznością.

ZmaydnieRR wHiszpanii (Cap de Gażeś) w gra-

nicie. NazWisko ma sobie nadane z greckiego od

podobieństwa z koloru do fiałków żon.

" Gatunek 38. Peliom W. Ileaionb F.

Wassersaphir. Saphir d” eau. Luchssaphir.
Saphirquarz. Dichroite.

*

Kolor ma pośredni między lazurowoaczarna-

 

(18) Podług Cordier, kryształ iolitu przeświecaiący, trzyma-
ny naprzeciw światła, ukaznie dwa różne kolory: ciemny

indygowo błękitny w kierunku osi, a światły biunatna-

, wo-żólty, w kiesunku przecinaiącym się 2 osią.
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wo-błęktinym gdy przezeń patrzymy w kierunku ró-

wnoległym do osi, a żółtawo-szary w kierunku do

nićy prostopadłym. Zmayduie się w massach, bywa

wkrapiany, lub w postaci sześciobocznych równo-

kątnych graniastosłupów.  Ukazuie blask szklisty,

odłam mało muszlowy i niewyraznie blaszkowy o

' czterech biegach równoległych do ścian graniasto-

słupa. W kierunku prostopadłym do osi iest prze-

zroczysty, w równóległym zaś do nićy tylko prze-

świecaiący. Twardy od gdog,5s. Ciężki od 2,5

do 2,7. W ogniu natężonym topi się z burzeniem
i formuie szarawo-białe szkło przeświecaiące. Pow-

stale z 45,6 krzemionki, 57,6 glinki, 9,7 magnezyi,

3,1 wapna, 1,0 potażu, 4,5 n. żelaza, i małćy bardzo.

cząstki n. manganezu, Leop. Gmelin. Znaydaie się

w Bawaryi, Syberyi, Indyach wschodnich, Finlan-
dyi iLitwie (około Wilna, bardzo rzadko w ułam-

kach granitu). Używa się do ozdóbźamiast szafiru.

Gatunek gfFu kl sx*Fuklas W. Eexaa-

aumb F. Euclase H. Euclasius Wal.

Kolor ma światły górno-zielony.„ Znayduie się

„tylko krystalizowany w cokolwiek sPeroki niewy=

raźny graniastosłupsłakwielką liczbą rozmaitychpła=

szczyzn zaostrzony, iż ciężko iest ie wszystkie ozna-

czyć. Ukaznie blask szklisty i odłam doskonale bla-

szkowy o dwóch biegach ukośnie się przecinaiących.

Przezroczysty. Dwoi obrazy. "Twardy od 9,5do
10 s. Ciężki 3,062. Łatwo się daie rozbić na bla=

szki. W. ognin natężonym topi się na białą emalią.
Powstaiez 35 do 36 krzem., 18 do 19 glin., 14 do 15
glucyny, 2 do 3 n. żel., V. Różni się od górno-zielo=

nego topazn, wielokrotnićyszym biegiem blaszek,

słabóm dwoieniem obrazów, większą kruchością, a

mnićyszą twardością. Minerał rzadki, znaleziony

 



dotąd tylko w Ameryce (w Peru). "Nazwisko ma *

z greckiego od wyrazów ey1 klao łatwo łamać.

SGatunek 40. Szmaragd. Schmaragd w. |

Hsympygb F. Emraude H. Gemma sma-

4 ragdus Wał.
 

 

Kolor ma szmaragdowo-zielony, który rzadko

bywa blady, nayczęścićy mocno nątężony. Zinay- _

duie się w massach, ułamkach, lub krystalizowany :

1) w graniastosłup niski sześciokątny doskonały, lub _

ze ściętemi niektóremi częściami; 2) w dwunasto- MOS

ścian granatowy. Ukazuie'blask szklisty 1 odłam ma-

ło-muszlowy razem z niewyraznie blaszkowym o człe- 4

rech biegach, z których trzy są równoległe do ścian

bocznych, a trzeci do podstawy graniastosłupa. By-

wa przezroczysty lub wpół-przezroczysty. Twar=

dy od 9,5 do 1o s. Ciężki od 2,6 do 2,7. W ogniu

natężonym trudno się topi, cokolwiek pieni, i wyda-

jie szkło białe. Powstaie z 64,6 krzemionki, 14 glin.,

13 glucyny, 3,5 n. chromu, 2,56 wapnai 2,54 WO=

dy, /. Znayduie się tylko w Ameryce (Peru) w to- ".

warzystwie z kwarcem, spatem wapiennym, piry-

tem Żelaznym, i brunatną ochrą Żelaza. Używa

się do ozdób.

8 Gatunek 41. Beryl W. Bepuaab F. Em-_

raude H. Aqua marin. Aiguemarine. Sma-

rdgdus striatus Kar. Beryllus Wat.

Gatunek berylu dzieli się na dwa następujące

podgatunki:
1) Beryl szlachetny. Edler Berii. Kolor ma

zazwyczay światły zielony, czasem przechodzący

w błękitnawy a czasem w miodowo-żółty. Rzad-.

ko znayduie się w massach, nayczęścićy bywa kry-

 



stalizowany w dość długi lub iglasty sześciokątny
graniastosłup, w którym ściany równe albo nieró-
wne słabo inb mocno są wzdłuż narzynane.  Uka-
zunie błask mocny szklisty i odłam niedoskonale bla-
szkowy 0 czterech takich biegach, iak w szmara-
gdzie. Jest przezroczysty lub wpół-przezroczysty:.
Słabo dwoi obrazy. fwardy od 9,6 do 10 s.
Ciężki od 2,6 do 3,1. W ogniu natężonym dmu-
chawką pęka z trzaskiem i blednieie, lecz nie
topisię nawet w temperaturze 150 s. pyr. Wogd.

-  Powstaie z 68 krzemionki, 15 glinki, 14 glucyny,
> 2 wapna i an. żelaza, /. Różni się: 1) od szma-

' ragdn kolorem , dłngiemi lub iglastemi grania-
stosłupami, narzynaniem ścian bocznych, składa= '
nicm się z części oddzielnych prętowatych i do-
skonalszym blaszkowym odłamem; 2) od topa-
zu, krystalizacyą, odłamem i mnićyszą twardością.
Zmayduie się obficie w Syberyi (Leży razem

/ z topazem, kryształem górnym, kwarcem, szer-

 

lem, feldspatem, miką, ochrą żelaza, wolframem,
- pirytem arsenikalnym iżelazem brunatnćm. Nay-

- pięknićyszy tu beryl wydobywaią z góry -grani-
towćy Adon Tschelon, nad granicą chińską), In-
dyach wschodnich i Saxonii. Używa się do e-

zdób. Naypierwćy w tym minerale odkrył Klap=
roth glucynę. zk

. 2) Beryl pospolity. Gemeiner Beril. Zupełnie iest
podobny do berylu szlachetnego, od którego ró-
Źni się: 26d zielonawo-białym kolorem zakrawa-
iącym na żółty; 2re nierównie mnićyszym bla-
skiem; Żcie zupełniemałćm przeświecaniem; 4te
poprzecznym odłamem blaszkowym i równołe-
głym do podstawgrahastosłupa ; Ste wreszcie

 1ćm, iż znaydnie się w iednćm tylko mićyscu ,
w Limoges we Francji.
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Gatunck 4a. Turmalin W. 7ypmaanub
F. Tourmaline H. Tourmalinus.

/ A NARA
© Kolory miewa zazwyczay ciemne brunatne lub

zielone, czasem czerwone lub błękitne. Rzadko by-

wra w zhassach, dość często w ułamkach, a nayczę-

ścićy krystalizowany: 1) w tróykątny ostrosłup ma-

iący prawie zawsze ściany boczne wypukleiwzdłuż

narzynane, krawędzie boczne ścięte lub sklinowa-

ne, albo razem i sklinowane iścięte, oraz podstawy

czasem poiedyńczo czasem podwóynie zaostrzo-

ne; 2) w poiedyńczy lab podwóyny tróykątny 0-'

strosłup, w którym krawędzie wspólnćy podstawy

są ścięte. Ukazuie blask szkłisty, odłam podłu-

Żny , mało-muszlowy 'i poprzeczny zbliżaiący się | -

do blaszkowego. W kierunku prostopadłym do + 3

osi bywa przezroczysty, w równoległym zaś nay--4*

częścićy nieprzezroczysty. Przez ogrzanie, ie-
den koniec kryształu elektryzuie się dodatnie; dru- ©, -

„gi, odiemnie. Twardy od 8,75 do g,25s. Cięż- '*

ki od 3,0do0 5,2. W ogniu natężonym, turmaliny ©

zielone, brunatne iczarne topiąsię łatwo z burze-. -.

niem, i wydaią białę lub szare pianiste szkło; kar-  -

mazynowe zaś sybirskie i czerwone z Morawii, nie -

x
u

topią się; lecz bieleią tylkoitracą przezroczystość. R

Turmałiny znayduią się na wyspie Cćyłan (tu zazwy=
czay są brunatne lub hyacyntowo -czerwone ),

w Brozylii (zielone lub błękitne, pierwsze składaią
się z 40 krzemionki, 3g glinki, 12,5 n. żelaza, 5,84
wapna, i 2 n. manganezu, V.), w Syberyi (karmazy-
nowo-czerwony i czarny; pierwszy składa się z 42
kczemionki, 40 glinki, 10 sody i 7 n. manganezu, /'.)

w Hiszpanii (brunatne), na wyspie szwedzkićy Użen

(ciemno-indygowo-błękitne), w Szwaycaryi(trawia-

sto-zielone), w Grenlłandyi (naywiększe turmaliny),

w Morawii (czerwone, składające się z 45,5krzem,

 

-
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42,25 glinki, g,0 sody, 1,5 n. manganezu, 1,25
wody), w Saxonii i Sadach. Turmalin używa
się do ozłóbidoświadczeń z elektrycznością. Na-
zwisko ma z ięzyka cćylańskiego.

Gatunek 45. Szerl. Schoerl W. Illepab

se' Tourmaline noire H. Schorlus Wal.

Z Zupełnie iest podobny do turmalinu, różni się
tylko od niego: 16d zawsze axamitno-czarnym kolo-
rem; 2re zupełną nieprzezroczystością; 5cie bardzo
słabóm elektryzowaniem się; 4te zuaydywaniemsię
częstokroć w wielkich i grubych kryształach; Ste
wreszcie bardzo trudnćm topieniem się w ogniu na-. '
tężonym. Powstaie z 56,75 krzemionki, 54,5 glin-*
ki, 0,25 magnezyi, 6,0 potażu, 21 n. żelaza,K. Zmay=
dnie się w granicie w Saxonii, Bawaryi,Szwayca*.
ryi, Węgrzech, Tyrolu, Hiszpanii, Szwecyi, Sybe=-
ryi, Grenlandyi, (tu są wielkie kryształy) iwkaży*
twie (około Wilna, w ułamkach granitu rozrzu--
conych po górach napływowych). Odczegoma RZAŻĘ
bie nadane nazwisko, nie wiadomo, ż ARĘŃ

a

A.

Żrl

   

  

| FAMILIA PISTACYTU

| Gabidak śk Di ewryt. Lievrić W. Hca- |
umb F. Jenite H. llvaites.

Zazwyczay ma kolor pośredni między ciemnym
szarawo q żelazno-czarnym. Bywa w massach lub
krystalizowany w prostokątny graniastosłup podłu-
Żnie narzynany doskonały, ałbo w podstawach za-
ostrzony czterma płaszczyznami osadzonemi na ścia-
nach bocznych. Ukazuie blask pół-metaliczny ,
odłam główny promienisty, i poprzeczny nierówny.
os nieprsezroczysty. AWA od 7 do8s. Cież-

 



ki od 5,9 do 4,2. WW powietrzn leżąc psnie się.
-W kwasach ulega zmianie. W ogniu natężony m,
topi się, wydaie materyą podobną do rogu i działa-
iącą na igiełkę MGREROSYĄ: Składa się z 4g n. żela-
za, 50 krzemionki, 14,8 wapna, 2 n. manganezu,i 1
glinki. Zmayduie się na wyspie Elbie (fio-la-Marii-
ne 1 Cap Calamite) w kamieniu wapiennym pierwia-
stkowym z pistacytem, kwarcem, granatem, żela-
zem magnetycznćm i pirytem arsenikalnym. Na-
zwisko ma na cześć Lelievre, który pierwszy odkrył
ten minerał.

Pat. 45. Pistacyt. Pistazit FV. Eugóm.
+. Fpidote. H.Epidotes.

  
  

/)Zawsze ma kolor pistacyowo-zielony ciemny
Ę ab światły, i ukazuie w sobie cokolwiek żółtego.

| |Znaydnie.się w massach, lub. krystalizowany: 1)
Ęs w romboidalrty graniastosłup,/maiący podstawy

_ zaostrzone cztóćrma płaszczyznami osadzonemi na

LĄ ścianach bocznych lub sklinowane, i niektóreie-
/szczeodmiany co dościęcia; 2) w sześcioboczny
„nierównokątny graniastosłup z podobnemiźż od-

mianami w podstawachs Ukazuie bdask „RSS?
i odłam główny blaszkowy o dwóch biegach prze

aiących się pod kątem ostrym, oraz poprzeczny
czasem muszlowy , (czasem nierówny , czasem
zadziorowy.j+ WY kryształach bywa przezroczysty,
w massie prześwięca/Twąrdy od 8, do 9s. Cięż-
ki od 5,1 do 3,4. w ogniu natężonym topi się
i wydaie brunatny żużel, który w przydłuższym
ogniu czernieie. Składa SiĘ z 57 krzemionki, 27 glin-
ki, 17 n. żelaza „14 wapna, 5,5 wody, i 1,5 n. man-
ganezn,ł. Znaydnie się w Norwegi,Rry,
Czechach, Szwaycaryi, Francyi, Syberyi, Litwie

- (okołoWilna, w ułamkach kwarcu ii Rao :
ł 10

ss
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Nazwisko dostał od podobieństwa z koloru do ro-
śliny Pistacia Hpescha,

Gatunek 46.WAY W. Kaaamumb,
E F. „Amphibole. H.

Ma kolor szparagowo-zielony. Znayduie się
zawsze krystalizowany w długie: graniastosłupy,
podobne do trzciny (calamus), ze ściętemi krawę- .
dziami bocznemi i mocnóm wzdłuż, narzynaniem.
Ukazuie blask wewnątrz szklisty, i odłam główny
blaszkowy o podwóynym biegu równoległym do
ścian bocznych, oraz poprzeczny nierówny. Jest
przezroczysty. Twardy od 6 do 8 s. Ciężki od
2,9 do 3,2. Zmnayduie się w Szwecyi (Brattforss
Grufean) w wątrobowo-brunatnym serpentynie,
"razem z żelazem magnatycznóm i spatem wa-
piennym (19).

Gatunek 47. Diarboż M. Hiacnopb_ F.
Diaspore H. Diaspore.

%

Kolor ma  zielonawo- szary. Znayduie się
w massach. Ukazuie blask perłowy i odłam więcóy
krzywo iak prosto blaszkowy. Składa się z części
oddzielnych grubo-ziarnistych. Mocno prześwie-
ca po brzegach. Miernie twardy. - Ciężki 3,45.
W ogniu z trzaskiem pryska, i dla tego' nazwał
go Haiiy zgreckiego diaspor. Składasięz80 glin-
ki, 17 wody, i5n. żelaza, /. Mićysce znaydywa-

 

(19) Skład chemiczny kalamitu nie iest jeszcze dokładnie po-
znany, i zdaie się: iż nie powinien mieć w sobie ważnóy
różnicy od składu wewnętrznego promieńca i tremólitu
minerałów bardzo owe do kalamitu,

i : tm,

 



a wi

nia się tego minerału iest nieznaiome, gdyż 20- -

stał odkryty w pewnym zbiórzę oryktogno-
stycznym w Paryżu.,

Gatunek 48. Wąwellit. Wavellić W”
ok Baccaaumb,FWŚwellites. .

Ma kolor zielonawo-biały zbliżaiący się czę-
stokroć do górno zielonego lub żółtego. Zmaydu-
ie się zazwyczay w postaci gronkowatćy lub kuli-
stóy. Ukazuie blask perłowy.i odłam włóknisty ©
włóknach rozbiegaiących się od środka kuli do
ićy powierzchni. Jest wpół-przezroczysty. Iwar-
dy od 4,5 do 5 s. Ciężki od 2,2 do 2,5. Roz-
puszcza się w kwasach bez burzeniai w ługu al-
kalicznym. Nie.topi się w ogniu natężonym, tra-
«ci tylko przezroczystość. Składa się z 70 glinka
26,2 wody, 1,4 wapna,iczasem n. żelaza, K. Znay-
dnie się w Anglii (Kornwalliaj, Czechach (Zbirów),
i w Ameryce południowćy (Flualgayoc). Bywa o-
sadzony w bazaleie» z Szabazytem. Nazwisko ma
sobie nadane. ną, Ćześć Doktora Wawell który

pierwszy go odkrył, s: ;
u]

Gatunek 49. lOm fa cyt. Omphazit. W
Omgpatzumb. F.

Kolor ma pośredni między światłym porowo-
zielonym a wysokimgórno-zielonym. Zmayduie się
w massach złożonych z części oddzielnych ziarni-
stych: bywa niekiedy wkrapiany. Ukaznie blask
szklisty, odłam główny krótko promienisty,i po-
przeczny ikatno-ziarnisty ze słabym blaskiem.
Ziazwyczay bywa mało wpół-przeświecaiący. Twar-
dy od 7,5 do 8,25 s. Ciężki od 35,1 do 3,2
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* Znayduie się w Bawaryi i Karyntii Nazwisko.
ma od.wyrazu omphaac zielony.

Gatunek: Fo.Goi yt. Zoisiż PV. LJon-
aumb P.»Epitote FH. Zoisites.

Kolor ma szary lub pośredni między błękitno :
i popielato-szarym, czasem zielionawo aibo żółta-
wo-szary. Znaydnie się w massach, bywa śkry-
stalizowany w graniastosłup ukośny ze ściętemi kra-
wędziami tępemi. Ukazuie blask pośredni między
tłustym a perłowym i odłam główny  blaszkowy
równoległy do krótszćy przekątnóy graniastosłupa,

. oraz poprzeczny drobno-ziarnisty. Słabo 'prze-
świeca w massie lnb tylko po brzegach. "Twardy
od 8 do g. Ciężki od 3,1 do 3,4. Wogniu się
nie topi. Składasię z 45 krzem., 29 gl., 21 wa-
pna, i 5n. żelaza, K. Znayduie się w Ka-
ryntii (Sauałpen), Tyrolu, Szwaycaryi, i Salzbur-
skiem, w górach pierwiastkowych, w granicie i
gnćysie, razem z. „miką, granatem czerwonawo-
bruńatnym, promieńcem , cyanitem, augitem, i
kwarcem. Coizyt nazwisko dostał na cześć Ba-
rona Zots, który go Z

Gatunek 51. Eg eran_W. Aeepaub. F.

Kolor ma seeda, Znayduie się
w massach lub krystalizowany w czworoboczny
graniastołap z cylindryczno-wypukłemi ścianami
bocznemi. Ukazuie blask szklisty i odłam blaszko-
wy o dwóch biegach przecinaiących się pod kątem

af "prostym. Prześwieca po brzegach. Składa się
z części oddzielnych cienko rętowifta. "Twardy
ed 8,5 do g s. Ciężki 5,294. Bardzo podobny
do wezuwianu, różni się kolorem i częściami od-
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dzielnemi. Został znaleziony w Czechach przy

"Eger i dla tego nazywa się Eigeran. Zazwyczay

bywa pomięszany razem z kwarcem, spatem wa-

piennym, niekiedy z granatem i z tremolitem az-

bestowym, oraz zdaie się iż leży w łupku miko-

wym.

Gatunek 52. AntofiNt. Anthophyllit FV.

Aumodguaanmb. F. Anthophyllie H. Anitho-
phyllites== /

Ch. gatunku: 1) kolor powiększey części cie-

mny brunatny; 2) blask perłowy, przechodzący nie-

kiedy wpół-metaliczny; 5) słabe przeświecanie ;

4) części oddzielne, ziarniste. Podług zaś różnicy

w odłamie, blasku i częściach oddzielnych, gatn=

nek antofilitu dzieli się na podgatunki następuiące:

1) Antofilit promienisty. Strahliger Anthophyl--

lit M. Kolor ma pośredni między żółtawo-szarym

a gwozdzikowo-brunatnym. Bywa w massach lub

krystalizowany w romboidalne graniastosłupy

wzdłuż narzynane. Ukaznie odłam promienisty

przechodzący czasem w  blaszkowy. Składa się

z części oddzielnych podłuźno-ziarnistych. Po brze-

gach mocno prześwieca. "Twardy od 6,5 do 7,5.8.

Ciężki od 3,1 do 5,5. Wogniu traci blask i

nie topi się. Powstaie Z 56,0 krzemionki, 14,0

-"magnezyi, 13,5 glinki, 6. n. żelaza, 5,55 wapna,

3,0 n. manganezu i 1,45 wody.  Znayduie się

w Norwegii (Kongsberg) w towarzystwie z kwar-

cem i miką. i s.

2) 4. blaszkowy. Blaettriger Anthophylit W.

Różni się od promienistego « ecćy ciemnym ko-

lorem 'gwozdzikowo-brunatnym, mocnićyszym bla-

skiem zbliżaiącym się do wpół-metalicznego, od-

łamem krzywo-blaszkowym, niedostatkiem posta:

1 mm
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ci krystalicznćy, i cokolwiek mnićyszą twardo-
ścią która iest od. 5,5 do 6,5s. Składa się z 60,0
krze. 27,5 magnezyi 4100,98 a żelaza,1 0,5 wody, K.
Zmayduie się wwarstach serpentynu w wyższćy
Styryi (KFanbat), czasem w towarzystwie z war=
stami amiantu i żelazem magnetycznćm wkrapia-
nóm. Gatunek ten ma sobie nazwisko nadane an-
tofilit od Anthophyllum gwozdzik, do którego iest
podobny z koloru.

» Gatunek 55. Axynit. Axinit. W. „Alkcu-
 uumb. F.

! Kolor ma gwozdzikowo-brunatny, i przecho-
dzący czasem w śliwkowo-błękitny, czasemw per-

_łowo, zielonawo, lub popielato-szary, a czasem
'w szaro-czarny.. Bywa w massach i krystali-
zowany w nadzwyczaynie płaskie czyli bardzo uko-
śne rombusy, w których dwie naprzeciw stoiące
tępe krawędzie są ścięte i ściany narzynane. Uka-
zuie blask szkłisty |i odłam cienko-ziarnisty. W
massach składa się z części oddzielnych prosto
skorupiastych narzynanych. W kryształach bywa
przezroczysty lub przeświecaiący. Twardy od 8,75
do g s. Ciężki od 3,2 do 3,3. Wogniu natę-

żonym prędko się pieni, topi, i formuie kulkę
szklanną nieprzezroczystą. Powstaie z 52,7 krze-
mionki, 25,6 glinki, 9,6 n.manganezu i g,4 wa-
pna, K. Znayduie się w górach pierwiastkowych ,
w gneysie, łapku mikowym i glinianym; w Saxo-
nii (przy miasteczku Tum i dla tego niektórzy
go nazywaią Thumerstein), Norwegii (Kongsberg),
Francyi (Bourg «%'isans) i Sabaudii. Nazwisko
temu mirerałowi nadał Haiiy z greckiego, od
podobieństwa iego kryształów do ostrza siekiery
axine.
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|. FAMILIA KWARCU.

) Gatunek 54. Kwarc. Quarz W. Keapyo,
F. We wszystkich językach Quarz.

 

OYCh. gatunku: 1) krystalizacya, 1ódw sześcio-

kątne poiedyńcze lub podwóyne ostrosłupy; 2re

w sześciokątne graniastosłupy zaostrzone po koń-

cach sześciu płaszczyznami osadzonemi na Ścia-

nach bocznych i częstokroć rozmaicie ścięte po

krawędziach zaostrzenia; 2) blask szklisty; 3)

odłam muszlowy, czasem zadziorowy, rzadko nie-

wyraznie blaszkowy o sześciu biegach; 4) mnićy

więcćy doskonała „przezroczystość ;- 5) twardość

'od 8,75 do 9,25 s. (w muszlowym i przezroczy-

stym twardość g); 6) ciężkość od 2,5 do 2,85.: 7)

niesposobność topiema się w ogniu; 8) położe-
nia w górach pierwiastkowych. Przez wzgląd zaś
na kolor i przezróczystość, gatunek kwarcu dzie-
li się na podgatunki następniące:

1) Kwarc ametyst. Amethist W, „Amemuem6,

F. Hyalin violet H. Amethystus. Kolor ma fio-

letowo-błękitny, lub szaro-biały z odłamćm włó-
knistym; i podług odłamu dzieli się na dwie od-
miany : =

a) Kwarc.ametyst pospolity. Gemeiner Ame-
thist, W. Ukazuie odłam, doskonale muszlowy itcza-
sem przechodzący w zadziorowy. Dwoi obrazy,
składa się z części oddzielnych prętowatych (0s0-
bliwie w massach). Powstaie z g7,5 krzemionki
0,5 n. Żelaza, 0,25 n. manganezu, i 0,25 glinki,
Kars. Wyszlifowany może bydź podobny do szpi-
nelu, lecz różni się, mnićyszą twardością.mnićy-

szą ciężkością i dwoieniem obrazów. Znaydnie

się w lndyach wschodnich (naypiękmićyszy onAGLN |
, koloru),w Saxonii, Czechach, Węgrzech, Szląskuy 4

| KiS. :
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„Francyi i Syberyi. Używa się. do ozdób i na.
piękne sprzęty. Nazwisko ma złożone z dwóch
greckich wyrazów alfa znaczącego przeczeniei me-
theyn upiiać się ; starożytni bowiem utrzymywali,

Jr piiący ze szklanki ametystowćy, upić się nie
; « |" mógł. i

"4 b) K. a. włóknisty. Fasriger Amethist W.
w Różni się od pospolitego,.niedostatkiem postaci

 krystalicznćy, słabszym blaskiem, odłamem włókni-
stym, częściami oddzielnemi zaarnistćmi,mnićyszą
przezroczystością, gdyż w błękitnych tylko od-
mianach bywa wpół-przezroczysty, a w szarych
zawsze iest przeświecaiący. Znayduie się w Sa-
xonii, Czechach, i t. d.-
1,11 2) Kwarc kryształ górny. Bergkristal W. Jop-

| moń cpyecmam. (Umpyeaneys S. Quarz hyalin limphide
H. Cristal de roche Bro. Quarzum cristalius montance.
Zazwyczay ma kolor biały, czasem brunatny, rzad-

ko żółty. Ukazuie odłam płasko-muszlowy dosko=

nałyi niewyraźno-blaszkowy. Nayczęścićy bywa
doskonale przezroczysty, czasem wpół-przezro-
czysty lub tylko przeświecaiący. Iwoi: obrazy.

Składa się z czystóy krzemionki. Różnisię od a=
_ metystu, ród białym kolorem;  2re krystalizacyą

w graniastosłupy,gdyż ametyst nayczęścićy by-

wa krystalizowany w ostrosłupy; $cie większą prze-

zroczystością. Kryształ górny żółty wyszlifowa-

ny może bydź podobny do topazu, lecz iest od
niego mnićy twardy, i nie tak żywe ogiie wy-
daie. W ogólności miewa w swćy massie osa-

dzone kryształki szerlu, amiantu (w tym razie

nazywa się kryształem z włosami Wenery), mi-

ki, chlorytu, promieńca, tytanu, rutyla1 t. d.

Znayduie się krysział górny na wyspie Mada-
| gaskar (tu iest nayczystszy, naypięknićyszy w nay-

większych sztukach, i zawiera nickiedy krople.    
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wody lub bęble powietrzne), w Syberyi, Saxonii,
Szwaycaryi, i t. d. Używa się do ozdób i na pię-
kne sprzęty. |

5) Kwarc mleczny. Milch Quarz W. .Posoeziż
keapye HF, Quartz-hyalin rose H. Quarzum roseum
seu lacteum. Hazwyczay ma kolor mleczno-biały, al-

bo- różowo-czerwony. Zawsze się znayduie w mas-
sach. Jest złożony z części oddzielnych prosto-
skorupiastych, wpół-przezroczysty. Zmayduie się Ć

w Syberyi, Bawaryi, Saxonii, i Norwegii.
4) Kwarc pospolity. Gemeiner Quarz W. O-

6wxnocennui keapyG TF. Quarz hyalin amorphe H.
Quarzum vulgare. Kolory ma zazwyczay. poie-
dyńcze brudne i nieżywe. Bywa w. massach zwy-
czaynych lub z wyciskami iczęstokroć krystalizo-
wany. Nayczęścićy iest tylko przeświecaiący, rzad-
ko bywa wpół-przezroczysty i to w kryształach.
Różni się od kryształu górnego: 1) znaydywaniem
się w wielu różnych poiedyńczych kolorach;
2) większą foremnością postaci krystalicznćy;
5) mnićyszym blaskiem ; 4) odłamem zadziorowym
lnb drobno-ziarnistym, który czasem tylko wpa-
da w muszlowy; 5) składaniem się z części od-
dzielnych; 6) mnićyszym stopniem przezroczysto-
ści. Ziresztą kwarc pospolity, składa się z g775 2
krzemionki, 1,0 wody, 0,5 glinki i n. żelaza, Buchołz,
Przechodzi niekiedy we wszystkie poprzedzaiące
podgatunki. Czasem zawiera w sobie cząstki
szczególnićy błyszczące , iakby rozrzucone listki
miki, a w tym razie nazywa się awanturynem
naturalnym albo kamieniem słonecznym. Kwarc
pospolity stanowi Żyły, warsty lnb massy w wie-
lu mićyscach Europy. W Hiszpanii w Kompostel-
li znayduie się w postaci ostrosłupów sześcioką-
tnych, zaostrzonych sześciu płaszczyznamiw pod-

w

Ę £ 1 żstawach i zafacbowanych czerwono. W Brezyil-
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mi oddzielnemi, nieprzezroczystością. coko

„odkryto kwarc sprężysto-giętki nazwany od nie=
których piaskowcem sprężystym. W ogólności pod-
gatunek ten slnży do wyrabiania:szkła i używa
się w budownictwie. A : ZR

- 5) Kwarc praz. Q. Prasem W. Bczenuuić keapyś
F. Q. hyalin vert obścur FH. Quarzum coloratum

|siridć Fal. Zawsze ma kolor porowo-zielony.a iBywa w massach lub krystalizowany. Ukazuie
odłami płasko-muszlowy niedoskonały. Składa się
z części oddzielnych klinowatych wychodzących z je-
dnego punktu. "Prześwieca. Powstaie z 08,3;krz.,
0,5 glin., 1,0 n. żelaza,,Bucholz. Zuaydnie się w
Saxonii, Czechach i na wyspie Elbie..

| Gatdfiek 55. Krzemień żelazisty.
Kisenkiesel W. rikeabzucmeiń kEaDLUD. - Q. he-
matoide et rubigineux H. Quarzumferrugi-.

 neum. :

Miewa kolor „żółławo brunatny zbliżaiący się
do ochrowo-żółtego , czasem pośredni między ka-
sztanowo a wątrobowo-brunatnym albo międzybru-
natno a krwisto-czerwonym.  Znaydnie się nay-
częścićy w massachikrystalizowany w sześciokątny
graniastosłup zaostrzony w podstawach sześciu lub
trzema płaszczyznami osadzonemi na krawędziach
bocznych. Ukazuie blask pośredni między szkli-
stym a tłustym i odłam płasko-muszlowy mały, nie-
doskonały. Prawie zawsze skłąda się z części od-
dzielnych ziarnistych. Jest nieprzezroczysty, Twar-
dy odŚ;z5 do 9,25 s. Ciężki 2,627. W ogniu na-
tężonym nie ulegastopieniu. Składa się z'935,5 krze.
425 n. zelaza, Bu. Różni się od kwarcu pospoli-
'1ege kolorem, blaskiem prawie tłustym, częścia-

» tk ć At ż ś ; (d; ; ń FCI. APO PELĘ A : Paru Eis AFER Ng |4 ag A EWA WJ IAA. „A Et zkłołM
* ej
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mnićyszą twardością i większą ciężkością. Znay-
duie się w żyłach z żelazem częrwonćm i bruna-
tem w Saxonii, berMiSseohaca:

l. 4

„Galuńek 56. Różgowiec. fiornstein W.

Poeocuxb_F.|Quartz-agathe grossier H. Pe-
trosilec. Silec COrNEMS, > 5

ąt/GArA WAnt GU WIETLAPŁ Łez” Uk ERA

Charakter "gatunku: a) kolorynieżywe szh-
re, lub szare ptzechodzące w zielone, czerwone,
brunatne i czarnej 2) postać zawsze pospolita, cza- ;
sem w kryształach fałszywych; 8) odłam zbity nay-
częściey zadziorowy, rzadko muszlowy niedoskonały;
4) niedostatek blasku, lub bardzo małyiego stopień;
5) słabe PRE po brzegach; 6) twardość od
8,75 do 9,25; 7) ciężkość od 2,5 do 2,8; 8) niesposo-
bńość topieniasię w ogniu. W. kładzie chemi-
cznym 75 krzemionki, 22glinki, 16 wapna.  Po-
dług zaś różnicy w odłamie gatunek rogowcadzie-
lisię na podgatunki następuiące: R)

1) Rogowiec zadziorowy. SplittrigerHornstein W.
Ma odłam drobno-zadziorowy, zupełnie iest bez:
blasku i bardzo słabo po brzegach przeświecą. Kó-
knisię od kwarcu pospolitego zupełnym niedostat-
kiem blaskn, odłamem drobno-zadziorowym nigdy
nieprzechodzącym w muszlowy, mnićyszćm prze-
$wiecaniem i cokolwiek mnićyszą twardością. Źnay-
_duie się w żyłach razem z kruszcami w Saxonii, ba-
warji, i w okolicach Wilna w ułamkach.

2) Rogowiec muszlowy. Muschlicher Hornsteim ŻY,

Odłam ma płasko-muszlowy, ukazuie blask sła=
by szklisty, lub migaiący i pó brzegach. a czasem
wmassie słabo prześwieca. Rości się: 1) od ro=
gowca ąadziorowego cokolwiek żywszemi kolora-
mi,. odłamem. muszlowy m, przytomneścią blasku,
mocnióyszćm przeświecaniem, większącokolwiek
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twardością i większą sposobnością do rozbicia się;
2) od kwareu pospolitego, słabszym blaskiem i słab-
szćm przeświecaniem.  Znayduie się w małych
warstach w górach pierwiastkowych w Saxonii (E-
bersdorf). Używasię na piękne sprzęty, przyymnie
bowiem dobry polor. |

5) Drzewo skamieniałe w rogowiec. Holzstein MW.
Q. agathe xyloide H. Petrosilea wyloldeus. Nay-
częścićy miewa kolory ciemne brunatne lub cie-
mne szare; rzadko bywa w kolorze źżielonawo=
szarym, lub górno-zielonym, Znayduie się za-
zwyczay w postaci drewnóy z mnićy więcóy wy-
raźnemi słolami 1 czasem z sękami. Ukazuie od-
łam podłużny zadziorowy poprzeczny za$ mu-
szlowy. Po brzegach prześwieca. Od wszyst-
kich innych skamieniałości różni się charaktera-
mi służącemi rogowcowi muszlowemn. Bywa;
znaydywane w górach napływowych w Saxonii,
Francyi, Czechach, Węgrzech, Litwie (w okoli-
cach Wilna) i w piaskach Egipskich. Używa się
na ozdobne sprzęty.

Gatunek 57. Łupek krzemienny.
Kieselschiefer (W. Kpennicmuśń caaneub
F. Roche cornćenne H. Silez schistosus.

Charaktery gatunku: 1) kolory cieńne nie Ży-
we iednofarbne, nayczęścićy szare, albo czarne;
2) niedostątek blasku; 5) odłam wielki łapkowy.
Gatunek ten rozdziela się na dwa następuiące
podgatunki:

/' 1) Łupek krzemienny pospolity. Gemeiner Kie-
selschifer JW. Zupełnie iest podobny do rogow=
ca zadziorowego, łecz różni się od niego, iż
w wielkich sztukach a czasemi w małych uka-
zuie odłam niedoskonały łupkowy; wreszcie iż
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miewa w sobie częstokroć białe żyłki kwarcu.
Znaydnie się warstami razem z łupkiem glinia-
nym, stanowi sam przez się góry w Czechach ,
Szląsku, Saxonii, i Szwaycaryi. W Litwie bywa
napotykany w piaskach około Wilna.

2). Kamień lidiyski albo probierski. Lydischer(**
Stein W. OUceaona F. Molor ma ciemny szara-
wo-czarny zbliżaiący się do axamilno-czarnegoi
prawie zawsze ukazuie na sobie białe kwarcowe

żyłki rozmaicie się przecinaiące, Posiada odłam
równy słabo błyszczący. Jest zupełnie nieprze-
zroczysty. 'Pwardy od g do g,25s. Ciężki od
2,5 do 2,6. W ogniu natężonym nie topi się.
Różnica iego od poprzedzaiącego podgatunku za-
leży na czarnym kołorze, odłamie' równym; zu-
pełnćy nieprzezroczystości i cokolwiek większćy
twardości. Znayduie się mnićy więcćy grubemi
warstami w łupku glinianym póznićyszćy for-
macyi w Lidii i Saxonii. Sam przez się nie '
stanowi udzielnych gór. Służy do poznawania
aliażów metallicznych.

Gatunek 58. Krzemień. Feuerstein W.
lipemenb F. Quarz agath pyromaqueH.Si-

: lec igniarius. |

© Kolory ma zazwyczay szare, które często-
kroć wpadaią w czarne: rzadko bywa w kolorze
woskowo-żółtym lub czerwonawo - brunatnym.
Zmayduie się zazwyczay. w kształtach okrągłych ;
główkowatych, lnb spłaszczonych. Czasem sta-
nowi skamieniałości echinitów , madreporytów ,
milleporitów, fungitów, belemnitów i muszel ;
rzadko bywa w postaci fałszywych: kryształów.
Ukazuie blask migaiący i odłam doskonale muszlo=
wy.  Zmacznie prześwieca. Twardy w g,25 s.
KASA AE 2 <hĄ t.j ŚŁA Mb (4 kóC , ż>

IAD "Gaba: "CFL SRRZ © APA
ko]
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Ciężki 2,581. W ogniu nie topi się. - Leżąc dłu-
gi czas w powietrzu traci wodę krystaliczną,
staie się nieprzezroczystym i przybiera w całćy

| massie kolor szaro-Mat Składa się z g8krze-
. mionki, 0,25 glinki, 0,50 wapna, i 0,25 n. żela-

/. zu, K. 'Iracąc blask migaiący i przeświecanie,
| zmnićyszajiąc swolę twardość , oraz zamienialąc

„odłam muszlowy na zadziorowy, przechodzi w ro-
gowiec zadziorowy. Zraydnie się'ułamkami za-
okraglonemi w kródzie lub stanowi cienkie war-
sty naprzemian z nią ułożone w wielu mićy-

„s ścach Europy. me się na skałki do broni o0-
+, gnistćy.

"0Gatunek 59. Cha1 cedon. *Kalzedon YV.
6 OGpknoceunuiii kaauczonb. F. Quarz agathe

. x całcedoine H. Chalcedonius.

 

s

L
A
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z Charaktery gatunku. Gatunek ten odznacza
się szczególnićy kolorami, rozmaitością postach
'zewnętrznóy, niedostatkiem wewnątrz blasku, wpół
przezroczystością i twardością; a podług różnicy

"45 w kolorzę, dzieli się na chalcedon  pospoliży i
* chalcedon krwawnik.

1) Charakter pospolity, Gemeiner Kalzedon W.

»  Zazwyczay miewa kolory blade szare, iako to:
3 dymowo, perłowo, Żółtawo, błękitnawo, lub zić-

Ś ._ lonawo-szary; mleczno-biały, smaltowo lub fiole-

«4, towo-błękitny, pośredni między górno a trawiasto-

© zielonym, miodowo-żółty, żółtawo-brunatny, czar-
=  nawo-branatny lub smołowo-czarny.  Ukazuie

często na sobie plamki, obłoczki, pręgi szare

z brunatnemi (onyx), szare Z białemi (chałcedo>

"8  nyx), i widoki drzewek lub mchów (kamień mcho-
wyalbo pierre de moca),  Zmnaydnie się zazwy-

<czay w„postaciach kulistych, obw nacie-

  



  

— 89 —
kowych, albo komórkowatych; czasem stanowi
skamieniałości turbinitów, madrepor, mchów i
drzewa; bywa wpostaci prawdziwych krysytałów
sześciennych, lub fałszywych, które są podwóyne-
mi ostrosłupami tróykątnemi.  Ukazuie odiam
równy bez blasku przechodzący czasem w muszlo-
wy, rzadko w zadziorowy. „Jesttwardy w 9,26 s,
Ciężki od 2,586 do 2,664. WWogniunatężonym
nie topi się. Składa się z g4,0 krzemionki, 4,75
glinki, 0,25 n. żelaza, Tromsdorf. Może bydź po-

e"

—
.

dobny do światłego krzemienia, różni się iednak
odłamem równym bez blasku i cokolwiek wię-
kszą twardością. Znayduie się w próźniach mi-
gdałowca w Saxonii, Węgrzech, Francyi, Islan-
dyi (gdzie bywa złożony z warst białych i błęki-
tnawo-szarych), w Indiach (piękny mchowy),
w Syberyi (mchowy i błękitny), w Karyntyi
(mchowy), na wyspie Cypr (piękny błękitny),
w Krymie (piękny błękitny), w rozwalinach sta-
rego Rzymu (onyx). Chaleedon/ ma nazwisko
sobie nadane od prowincyi rzymskićy Chalcedo-
nu, z którćy był sprowadzany. Używa się da
ozdób i na piękne sprzęty. s,

2) Chalcedon krwawnik. Karneol. W. Cep3o0.zukz
F. Quarz agathe cornaline H. Carneolus Wał.
Kolor ma ciemny lub światły krwisto- czerwony i
podług różnicy w odłamie dzieli się na dwie
następujące odmiany: , / CGOLLL>" Dayc 2.

a) Chalcedon krwawnik pospólity. Gemeiner Kara
neoł W. Kolory miewa krwisto-czerwone, cza-
sem czerwonawo-brunatne, częstokroć -.mięsno-
czerwone, czerwonawo-białe, woskowo-żółtei nie-
kiedy mleczno-białe; gdy zaś ma białe fladry u-
łożone zczerwonemi nazywa się sardonywem. By-
'wa zazwyczayw massachlub.ułamkach zaokra-

We:

> glonych. Ukaznie odłam doskonale muszlowy ze
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słabym blaskiem szklistym. Jest mnićytwardy od
chalcedonu i krzemienia. WW ogniu nie ulega sto-
pieniu. Składa się z 94,0 krzemionki, 5,50 glin.
i 0,75 n. żelaza, Bindkheim. Krwawnik mleczno-
biały różni się od chalcedonu, odłamem muszlo-

wym, blaskiem w odłamie i doskonalszą wpół-

;, przezroczystością. Krwawnik zaś brudno-czer-

- wony bywa podobny do krzemienia czerwonego,

lecz różni się słabym blaskiem w odłamie, dosko-

nalszą wpół-przezroczystością i cokolwiek mnićy-

szą twardością. Znayduie się w ogólności krwa-

wnik w podobnóm położeniu geognostycznóćm iak

chalcedon w Indyach wschodnich (naypięknićy-

szy ciemno-czerwony), w Syberyi (żółtawy iczasem

zbliżaiący się do ciemno-czerwonego), i we wszyst-

kich tych kraiach które maią chalcedony.

. b) Ch. k. włóknisty. Fasriger Karneol W. Za-

zwyczay ma kolory światłe krwisto - czerwone

zbliżaiące się do ceglasto-czerwonych, i odłam

włóknisty pośredni między zadziorowym a deli-

katno-włóknistym, w wiązki ułożony. Składa się

z części oddzielnych podłnżno ziarnistych. Zna-

leziony został w ziemi Siedmiogrodzkićy i iest mi-

'nerałem dość rzadkim. - EO
W ogólności krwawnik używa się do ozdób

i na piękne sprzęty.
W dodatku do gatunku chalcedonn kładzie

się agat minerał złożony z cząstek chalcedonu,

iaspisu, kwarcn, rogowca, krwawniku i czasem

ametystu. Jeżeli agat wyraża na sobie malowidła

wstążek, fortyfikacyy, widoków miast. krzaczków,

mchów, obłoczków, gwiazdeczek, oczek, plamek,

„dub. rurek; nazywa się agatem wsłęgowym, for:y="

fikacyynym , lundszaftowym „ mchowym„ obłoczko-

wym, gwiazdkowym, oczkowym,lubrurkowym. Wre-

szcie, niekiedy,agat bywa złożony powiększćy część

«
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z materyi iaspisowćy, niekiedy zawiera w sobie
ślady istot organicznych, a niekiedy składa się
z ułamków rozmaitego gatunku agatów; w pier-
wszym razie nazywany iest agatem iaspisowym,

w drugim peźryfikacyynym, w trzęcim ruinowy m,

W. ogólności wszystkie odmiany agatu używają
się na piękne śpozęcy:

Gatunek 60. Hi ali it PY. TiaaumbF. (Quarz
sap o.concretionć H. Hyalithus.

Kolór ma szaro lub Śeinona-biały. Znay-
duie się zawszę w postąci cienkićy powłóki iakby
szklistćy, zewnątrz gronkowatćy lub nerkowatćy
i leżącóy na innych minerałach. Posiada blask
szklisty i odłam doskonale muszlowy. Bywa
przezroczysty, czasem wpół-przezroczysty. Jest
twardy od 6 do 7 s. Ciężki a,11. Nie topi się:
wogniu natężonym. Ww składzie swym, zawie-
ra g2 krzemionki i 6,358 wody. Bywa znaydy-
wany w Frankfurcie nad Menem w próźniach ba-
zaltu A migdałowca. > a

> Gatunek 61. Opal W. Onaab. F Quarz
+€ resinite H. Opalus.

Charaktery gatunku: 1) blask szklisty pawię-
kszóy części mocny; 2) zawsze odłam muszlowy;
5) w ułamku odbitym ostre krawędzie; 4) nay-
częścićy. znaczny stopieńprzezroczystości; 5) ma-
ła twardość, od 6 do 7 s.; 6) mała ciężkość od 2,0

do 2,2; 7) słabe spoienie cząstek. Przy tóćm; A
wszystkie opale mało są zimne w dotknięciu, nie
topią się w ogniu natężonym, lecz pękaią w ró--

-Żnych kierunkach i rozsypnią się na cząstki. Po-
AA różnicy w kolorze, blasku. i POR

a2

 

  



aa g0 —_——

ści, gatnnek opalu został podzielony na podga-
tunki następniące :

1) Opal szlachetny. Edler Opal W. /Jnpaeoyeu-
muui onaaż F. Q. resinite opelin et Q. resinite gi-

' rasol H. Achates opalus Wal. Paederos Pl. Ko-
* or ma mleczno-biały wpadaiący w błękitny, rzad-

- ko żółtawo-biały, prawie zawsze ukazuie mnićy

 

| więcćy piękną grę kolorów tęczowych.  Hazwyczay
"bywa wpół przezroczysty, czasem przezroczysty.
Ukazuie blask mocny szklisty. W ogniu traci
przezroczystość, bieleie i rozsypnie się na drobne
cząstki. Składa się z 95,125 krzemionki, 1,625
glinki, 15,25 wody, K. Znaydnie się w rozpadlin-
kach poffiru glinianego w Węgrzech w górze

_ Czerwienica, w Saxonii ( nie piękny i w małćy
- ilości ), w Mexyku (axamitno-czarny z naypięknićy-

' szą grą koloru szraarazkowCjo i karmazynowego),
w Islandyi, i na Wołyniu podobno w warstach gliny
(19). Używasię do ozdób.. |

2) O. pospolity. Gemeiner Opal W. OGuxnoeen-

maij onaas F. Q. resinite girasol et commun H. O-
palus communis.  Zazwyczay miewa kolor biały

mleczny, bywa iednak w szaro, żółtawo, lub zie-

lonawo-białym: niekiedy wpada w błękitnawo,

dymowo, lub żółtawo-szary, w miodowo lub o-
chrowo-żółty, w hyacyntowo lub ceglasto-czer-
wony, w iabłkowo, pistacyowo lub górno-zie-
lony. Znayduie się w massach i ułamkach z o-
stremi krawędziami. Ukazuie blask mocny szkli-
styiodłam doskonale muszlowy. . Jest wpół:prze-
zroczysty, albo przeświecaiący. Bardzo łatwy do
rozbicia. Niekiedy lgnie do ięzyka. W ogniu

  

(19) Pan Jundziłł Adiunkt Cesarskiego wileńskiego uniwersytetu
widział w Londynie piękny szlachetny opal znaleziony na Wo-
łynin » wielka przeto szkoda, iż nie mamy opisanych szczegó-

- łów znaydywania się opalu w ziemi wołyńskićy.

*

  



podobnie się zachownie iak szlachetny. Składa

się z 93,5 krzemionki, 5,0 wody, i 1,0 n. żelaza

Podgatunek ten znayduie się w postaci mass lub'

żył w górach porfiru glinianego w Węgrzech, Szlą”

sku,Czechach, w Polsce (Radomyśl), w Saxonib

Francyi, Iślandyi i Syberyi. Używa się na piękne

" sprzęty. PAŻUAPFE OE SI A
4

dobny iest do opalu pospolitego, lecz różni się:

1) mnićy żywemi a więcćy brudnemi kolorami;

2) znaydywaniem się czasem w postaci 'nacie-

*' kowćy, gronkowatóy, nerkowatćy, lub główko-.

watćy; 5) słąbym bląskiem w odłamie zbliżaią-

cym się iuż do tłustego; 4) mnićy doskonałym

odłamem muszlowym, który bywa zazwyczay:

wielki i płasko-muszlowy, czasem zbliżaiący się

do równego, a czasem do mało-muszlowego;

5) mnićyszym stopniem przezroczystości, gdyż by-

wa w massie lub tylko po brzegach prześwie-

caiący; 6) większą twardością i większą ciężko-

ścią. Może bydź podobny do rogowca muszlo-

wego, różni się iednak większćm” prześwieca-

niem, mnićyszą twardością i mnićyszą ciężko-

ścię. Składa się z 85,0 krzemionki , 8,0 wody;

5,o węgla, 3,0 glinki, 1,75 n. żelaza, 0,539 Smo-

ły ziemnóy, K. Znayduie się w porfirze glinia-

nym w Grenlandyi, Hiszpanii, Szląsku, Mo-

rawii, w Frankfurcie (gad Menem),w królestwie

polskićm (Radomyśl) i Syberyi.
4) Drzewo skamieniałewopal. Holzopal W. /pe-

Aarucnstiij onazi. H- © Testniie wyloide H. Opalus

gyloideus. Podgatunek ten charakterystyczny iest,

1) postacią drewną i ukazywaniem w sobie sło-

'iów drewnych; 2) cechami służącemi opalowi po-

spolitemu i pół-opalowi. Od drzewa skamienia-

Bi GOO:
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8) Pół-opal. Hallpopal W. JIloay-onaaćF, Quarz ,, Jęgc

resinite commun (w części) H. Semiopalus. _Po- „4
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łego w rogowiec, różni się 1) światlóyszemi K$-
lorami; 2) większym blaskiem; 5) doskonał
odłamem muszlowym w poprzek słoiów; 4) wrę-,
kszćm przeświecaniem; 5) nierównie mnićyszą
twardością i mnićyszą ciężkością. Zna; duie SiĘ
w górach napływowych w wyższych Węgrzech
(Foin), nie tak obficie w niższych Węgrzech i.
w Niemczech. Używa się na piękne sprzęty. /

Uwaga. Opal szlachetny lubpospolity 1gna=/
cy do ięzyka, zostając w wodzie naciąga ićy
w siebie i nabywa. przezroczystości. Opal szla-

>, , chetny posiadaiący takową własność, nazywa. się
aculus mundi, hydrophane Haiiy (20). WAKAG::

(Gatunek 62. Menilit W. Iony-onaabF. -
| Quarz resinite subluissant H. Meniliteg.

Charaktery gatunku: 1) postać główkowata
spłaszczora; 2) adłam bardzo płasko-muszlowy;
5) słabe przeświecanie po brzegaćh; 4) twardość
od 6 do 7 s. 5) ciężkość od 2,x do 2,2; 6) nie-

(20) Allophan, Breit. Nazwisko te uformował P. Stromeier od
; wyrazu greckiego allophanes inaczćy się ukazuiący: .Ko-

lor ma berlinowa,  smaltowo lub niebiesko błękitny, cza-
sem gryszpanowo lub oliwkowo-zielony, a czasem wątro-
bowo.brunatny. Zhayduie się w massach, w kształtach nera
kowatych i gronkowatych.  Ukaznie blask szklisty i od-
łam mało muszlowy niedoskonały. Jest przezroczysty ,
w brunatnych odmianach po brzegach prześwieca, 'Twar-
dy od 4 da 4,5 s. Nadzwyczay łatwy do rozbicia, Cięż.

© ki 1,852, W kwasach łatwo fermuie galaretę i doskona«
łe się rozpuszcza Składa się z41,301 wody, 21,922 krz.,
82,02 glinki, 0,735 wap., 0,517 siarczanu wapna, 5,058 wę--
glann miedzi „i 0,27 n, żelaza, Stromeier. 4Allofan Tóa
Źm się od bialitu i opalu  poczęści kolorem, mnićysz:
twardością b lekkością. Został znaleziony e: Ueberstorj
przy Grafentheł w górach szarćy waki wwarście Wwapien-

 móy żelazistćy. „14 EO | 3
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sposobność -topienia się w ogniu. Podług zaś

różnicy w kolorze, gatunek menilitu dzieli się
na dwa podgatunki następuiące:'
p Menilit brunatny. Brauner Menilit W. Ko-

„ lor ma wewnątrz kasztapiowo-brunatny, na powierz-
chni zaś zewnętrznćy błękitny z szarym w pa-
ski okrągławe ułożony. Ukaznie blask słaby szkli-

ty zbliżający się do tłustego. Składa sięz 85,5
krzemionki ,*11,0 wody, 1,0 glinki, 0,5 wapna,
0,5 n. żelaza, K. Znayduie się w Menil-[Mon-

    
  
żant przy Paryżu, osadzohy w łupku lgnącym. sj

2) M. szary. Grauer Menilit W. Różni się od Ą

brunatnego: 1) iednostaynym kolorem wewnątrz
i zewnątrz żółtawo-szarym zakrawaiącym niekie-
dy na drewno-brunatny; 2) prawie niedostatkiem

- blasku;3)słabszćm przeświecaniem po brzegach. '

Zmayduie się przy Paryżu (Argentenil) w marglu
gliniastym.

Ó Gatunek 65. Jaspis W. śluma F. Jaspe

5 ZAS Mr PUSKAK. EWA

Ch. gatunku : 1) twardość niewyrównywaiąca
twardości kwarcu a mnićysza od twardości ro-

gowca; 2) doskonała nieprzezroczystość; 5) postać

pospolita; 4) odłam muszlowy w większćy liczbie
odmian. Przez wzgląd zaś na kolor, blask wod-
łamie i ciężkość, gatunek iaspisu iest podzielony „
na podgatunki następuiące: 01 7 06%, 5

1) Jaspis egipski. Egyptischer Jaspis W. Tieu-
nemckaa auiuma F. Q. agathe panachć H. Jaspis
nobilis. Znayduie się w okrągłych kształtach i
sztukach kątowatych. Wewnątrz blasku mie ma
i bardzo rzadko bywa migaiący. Ukazuie odłam
cokolwiek płaski doskonale muszlowy wielki.
Słabo prześwieca po brzegach. Podług różnicy
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w kolorze, podgatunek ten dzieli się ua dwie
odmiany:

a) Jaspis egipski czerwony. Rother egyptischer
Jaspis W. Kolor ma pośredni między mięsno a
krwisto-czerwonym, czasem wpadaiący w ochrowo-.
żółty, żółtawo-brunatny, lub żółtawo-szary. Ko<
lory te ostatnie nayczęściey formuią współ-środ=
kowe obrączkowate fladry, ułożone w częściac 1
zewnętrznych massy minerału iakby około iądra
czerwonego. Jaspis ten znaydnie się ułamkami

w warstach żelaza gliniastego czerwonego w Xię-
stwie Badeńskićm i w Czechach. Dla tego tylko
nazywa się egipskim, iż w. charakierach swych
iest podobny do iaspisu z Egiptu pochodzącego.

b) Jaspis egipski brunatny. Brauner egyptischer
Jaspis W. Q. agathe onyx opaquć H. Kolor ma
żółtawo-szary przechodzący czasem w izabelowo=
żółty i żółtawo-brunatny, lub kasztanowo-bru-
natny. Zazwyczay w środku sztuki bywa szary
lub żółty, a wkoło idąc do powierzchni zewnę-
trznóy ukazuie współ-środkowe pręgi brunatne
różnego natężenia, oraz czarne plamkii czasem
dendryty. Znayduie się tylko w Egipcie w war-
stach kamienia złożonego z ułamków zaokrą-
glonych (konglomerat), i ztąd potóm dostaie
się do gór napływowych. 4% 0/0

2) Jaspis wstęgowy. Bandiaspis W. Iloaocamaa
suma BF. Q. jaspis onyx H. Jaspis fasciatus. Ma
kolory ułożone w pręgi albo pasy równoległe po-
dobne do wstążek. Znayduie się w massach lub
całych warsiach. Jest zupełnie bez blasku, Uka-
zuie odłam wielko-muszlowy płaski prawie zblin
Żaiący się do delikatno-ziemistego, lub równego.
Niekiedy tylko słabo po brzegach prześwieca,
nayczęściey bywa zupełnie nieprzezroczysty. Mnićy
twardy od poprzedzaiącego podgatunku. Ciężki

  



od 2,441 do 2,555. Znayduie się warstami w gó-

rach powtórnych w Harcu, Saxonii, Węgrzech,

Sycylii, Syberyi i w Ceylan (naypięknieyszy

maiący pasy porowo-zielone z brunatno-czer-

wonemi). A LefA | DĄ So.

dymowo-błękitnawo, lub perłowo-szarym, w lawę-

dowo-błękitnym, w popielato-szarym zakrawaią-

cym na zielonawo-czarny, żółtawo-szary, sło-

miano-szary, ochrowo-żółty lub ceglasto-czerwo-

ny. Znayduie się w massach popękanych i ma-.

iących niekiedy wyciski roślin.  Ukazuie blask.

pośredni między tłustym a szklistym i odłam nie-

doskonale muszlowy Zupełnie iest nieprzezro-

czysty. W ogniu natężonym do 150 pyr. Wodg.

topi się na wpół-przezroczystą gębczastą massę.

Składa się z 60,75 krze., 27,25 glinki, 5,66 po-

tażu, 3,0 magnezyi, 2,50 n. Żelaza, fiose. Zmay-

duie się w górach powtórnych z węglem kopal-

nym w Czechach, w Saxonii (Planitz, Zittau)

i w Iślandyi.

4) Jaspis pospolity. Gemeiner Jaspis W. OG6w=

xnoceunaa auma F. Q. iaspis H. Jaspis vulgaris.

Zazwyczay miewa kolor brunatnawo, wiśniowo,

krwisto, koszenijlowo lub szkarłatno-czerwony;
oraz żółtawo , kasztanowo i wątrobowo-bruna-

tny; rzadko ochrawo-żółty, lub smołowo- czarny.

Niekiedy ukaznie na sobie plamki, obłoczki, pło-
mienie, lub pręgi. Bywa w massach i ułam-

kach z dendrytami. Ma odłam doskonało i pła=

sko-muszlowy z mnićy większym blaskiem, lub prze-
chodzący niekiedy w równy migaiący, niekiedy

w delikatno-ziemnisty pozbawiony blasku. Jest
nieprzezroczysty, rzadko _po brzegach prześwieca.

b, b kdE ;
bETFICY
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- 8) Jaspis porcellanowy. Porzellanjaspis W. (Pap-

gopoeujnaa: auma. F. Thermantide porcellanite ZKE

4aspis porcellaneus. Bywa zazwyczay w kolorze
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W ogniu nie topi się i tylko bieleie. Różni się ::
1) od rogowca muszlowego nieprzezroczystością
i mnićyszą twardością; 2) od krzemienia żelazi-
stego, niedostatkiem postaci krystalicznćy i czę-
ści oddzielnych, oraz mnićyszą twardością i mnićy-
szą ciężkością. Podgatnuek ten iaspisu znayduie
się w żyłach razem ze srebrem i ołowiem wSa-

- xonii (Frćyberg, brunatny), i w Węgrzech ($chem-

nitz koloru czerwonego *. odłamem ziemistym).
5) Jaspis agatowy. Agat jaspis W. „qeamoeujnan

auina F. Jaspis achątoideus. Naypodobnićyszy

jest do iaspisu pospolitego, lecz różni się: 1) iż
kolory zazwyczay białe, niekiedy żółte i krwi-
 sto-czerwone miewa podobnie ułożone iak na
agacie w kształt obłoczków, płomieni, obrączek,
lub fortyfikacyy; 2) iż składa się z części oddzie|--

„nych; 5) iż zgoła nie ma blaska w odłamie.
Znayduie się w Saxonii w górach migdałowco-
wych w kulach agatowych. „ +: „04

6) Jaspis opałowy. Opal iaspis opalinus. Różni:
się od wszystkich innych podgatunków: 1) nay<
mocnićyszym blaskiem pośrednim między szkli-
stym a tłustym; 2) naydoskonalszym odłamem
muszlowym; 3) naysłabszą spóynością cząstek;
4) naymnieyszą ze wszystkich twardością i cięż-
kością; 5) wreszcie żywemi kolorami które by-
waią, brunatno, krwisto, lnb szkarłatno-czerwo=
ne; ochrowo lub izabelowo-żółte; żółtawo lub
popielato-szare; i formuią czasem plamki, ob-
łoczki albo pręgi. Bywa podobny do pół-opala,
różni się iednąk 1) żywszemi kolorami, 2) wię-
kszym blaskiem, 3) większą nieprzezroczystością,
4) większą twardością i większą ciężkością. Ja-
spis opalowy znaydnie się w większych lub mnićy-
szych massach razem z opalem w górach porfi-

_ ru glinianego w Węgrzech (Tokai), w Saxonii,
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Syberyi, Konstantynopolu i w Hiszpanii.
W ogólności, wszystkie iaspisy, wyiąwszy

porcellanowy i niektóre odmiany pospolitego ,

używaią się na ozdobne sprzęty.

* Gatunek 64. HeliotrepW. FTeiiomponb_

B. Quarz agathe vert obscur, Q.ag. ponctuć
et Q.jaspe Praga H. Heliotropium Pl,

Naychacićy miewa kolor pośredni między se- |.

ledynowo a porowo - zielonym, czasem porowo, pis= ="

tacyowo, lub trawiasto- zielony, i częstokroć u-

kazuie na sobie plamki albo kropki czerwone.
Bywa tylko w massach i ułamkach kątowatych.

* Posiada blask tłusty i odłam płasko muslowy wielki,

Mnićy więcćy po brzegach prześwieca. "Twardy
od 8.75 do g,25 s. Ciężki 2.614, W ogniu nie ulega
stopieniu. Składa się z 84,0 krze., 7,5 glin., i 5n.

żelaza, Tromsdorf. Różni się: 1) od chalcedonu:

zielonego, blaskiem w odłamie, odłamem muszlo-

wym, mnieyszćm przeświecaniem, i mnieyszą
twardością; 2) od iaspisu zielonego, poczęści ko-
lorem, przeświecaniem, i większą twardością. He-

liotrop, podobno ma takie same położenie geo-
gnostyczne iak i chalcedon, znayduie się „w Bu-
charyi (z czewornemi plamkami i kropkami), w Sy-
beryi (czysty zielony), iw Czechach (nie tak
piękny iak Sybirski ). Używa się na piękne sprzę-
ty. Ma nazwisko złożone z dwóch wyrazów gre-
ckich, helios słońce, i trapo uważam.

> Gatunek 65. Chr yzopras. Krisopras MW.
AXpusojipa3b F. Quarz agathe prase. Chry-

= soprasiu$. s

Posiada kolor iabłkowo-ziełony, który prze-
: > NE i
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chodzi czasem w szaro, trawiasto, pistacyowo ,
lub-oliwno- zielony. Bywa zazwyczay w mas-
sach lub kształtach spłaszczonych. Ma odłam -

"równy bez blasku, czasem drobno - zadziorowy lub

płasko-muszlowy z blaskiem wnigaiącym. Jest
wpół-przezroczysty, lub przeświecaiący. "Twardy
od 8,75 do g,52s. Ciężki 5,25, W ogniu natę-
Żonym nie ulega stopieniu, traci tylko kolor i
przezroczystość. Składa się z 96,16 krze., 1,0 n.

niklu, 0,83 wapna, 0,08 n. Żelaza, i 0,08 glinki,
K. Różni się: 1) od chalcedonu, kolorem i mnićy-
szą twardością; 2) od opalu, większą twardością
i większą ciężkością. Zmnayduie się wgórach ser-
pentynowych nowćy formacyi razem z asbestem ,
taąlkiem, steatytem, i litomargą; miewa w towa-
rzystwie pół-opal, chelcedon, i rogowiec zadzio-
rowy. Został odkryty tyko w Szląsku wyższym
( naypięknieyszy w Glaesendorf, blady w Kosemitz ).

' Używa się do czdob i na piękne sprzęty.

Gatunek 66..P lasm aW. Ilua3ma. EF.

Kolor ma pośredni między trawiasto a poro-
wo - zielonym, czasem zielonawo- biały ułożony
w obłoczki z ochrowo -żółtemi plamkami. Znay-
duie się w kątowatych sztukach.  Ukazuie odłam
doskonały płasko-muszlowy ze słabym lub migaią-
cym ' blaskiem. Mocno prześwieca. Jest twardy
od 8,75 dog,25 s. Ciężki od 2,4 do 2,6. Bóżni
się: 1) od heliotropu, cokolwiek odmiennym ko-
lorem, mnićyszym blaskiem , większą twardością
i większą przeżroczystością; 2) od chryzoprasu,
kolorem, większym blaskiem, doskonałym oufa-
mmem muszlowym i większą ciężkością. Minerał
ten znaleziono tylko w rozwalinach starego Rzymu,
wyrabiano bowiem z niego w starożytnościozdobne
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sprzęty. Nazwisko ma od greckiego wyrazu plaż
sma lepianka. i

Gatunek 67. Kocie oko. Kazenauge W.
Osianoeuąueih keapyb F. Quartz - agathe cha-

toyant H. adchatespseudopalus Wal.
w

- Miewa kolor zielonawo, żółtawo lub popie-
lato - szary, czasem szarawo - czarny, izabelowo-
żółty, ceglasto - czerwony, albo wątrobowo-bru-
natny. Dostaie się do nas w małych okrągłych
lub owalnych sztuczkach. Ma blask pośredni mię-
dzy tłustym a szklistym i odłam mały niedosko-
nale płasko-muszlowy. Jest wpół - przezroczy-
ste lub przeświecaiące, ź ukazuie w sobie plamkę -
kociego oka biegaliącą za poruszeniem mirerąłu,
Twarde od 8,75 do g,25 s. Ciężkie 2,735,
W ogniu natężonym nie ulega zmianie. Składa się =
z 95,0 krze., 1,75 glin., 1,50 wapna, 0,25 n. żela-
laza, K. Znayduie się na wyspie Ceylan, i w In-
dyach wschodnich na brzegu Malabarskim (czer-
wonne). Używa się do ozdób.

Gatunek 68. Krzemień włóknisty.
s Faserkiesel W. |

4 .

Ma kolor częścią zielonawo częścią źółtawo-
biały. Zmayduie się wsztukach kątowatych. Uka-
zuie blask perłowy słaby lab migaiący i odłam bardzo
delikatny krzywo-włóknisty, o włóknach równo-
ległych lub porozrzucanych;. w ostatnim razie da-
ie się postrzegać odłam wielki krzywo-łupko=
wy. Mocno prześwieca po brzegach. Okrągło wy-
szlifowany nkazuie w sobie plamkę kociego oka.
Twardy, lecz w niskim stopniu. Ciężki od 3,125
do 5,192. Móżui się od kociego oka nierównie
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światleyszemi kolorami, odłamem włóknistym ,
mnieyszą twardością, mnieyszćm przeświecaniem, -
ukazywaniem słabszćóy plamki kociego oka i wię-
kszą ciężkością. Znaydvie się w Czechach i na
brzegach Mołdawii.

Gatunek 69. Kamień tłusty. fFetstein |
W. Jaeouumb -uan eepuepumb F. Pierre

grasse H. Wernerit. Hausmana, Ulmana.

Ch. gatunku: 1) postać w massach; 2) blask
tłusty, 5) w małym stopniu przeświecanie; 4) twar<
dość od7 do 7,75 s.; 5) Ciężkość od 2,615 do 2,015;
6) sposóbność topienia się w ogniu na mieczno-
białą emalią; 7) minerał ten w proszku wydaie
z kwasami galaretę, i dzieli się na dwa» PRE
tunki:

1) Kamień tłusty błękitny. Blauer Fetstetn w.
Kolor ma gołębi błękitny, który raz więcćóy wpa<
da w błękitny, diwgi raz w zielony. Ukaznie od-

łam niedoskonale Ślzoekacij o dwóch biegach i za--
dziorowy. Wreszcie składa się z 44,0 krze., 54 glin-
ki, 16,5 potażu i sody, ostatnia? więcey, 450 n,
Żelaza, 0,12 wapna, 7.

2) K.t. czerwony. other Fetstein WW. Ukazuie ko-
lor mięsno czerwony, który wpada czasem w sza-

* ry, czasem w brunatny. Odłam ma niedoskona-
ły płasko- muszlowy, zbliżaiący się do stwardnia-
ło-blaszkowego. Wreszcie iest więcćy błyszczący,
i więcćy przezroczysty aniżeli poprzedzaiący pod-
gatunek.

Kamień tłusty znaydnie się w Norwegii,
błękitny w Laurwig, czerwony w Friedrichswaern.
Obie te odmiany leżą w sienicie 1 serwa się
do ożd ób. i
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Gatunek 70. Obsydian. Obsidian W.
O6cnziaub F. Lave vitreuse obsidieune H.

Obsidianus Pl.

 

u Ch, ZOŚÓRI.5 Kolok powiększćy części cie-

my ; 2) znaydywanie się w massach, ułamkach,
i ziarnach częścią kątowatych, częścią okrągłych;
5) blask mocny szklity; 4%) odłam doskonąle mu-
szlowy wielki; $) twardość od 8,5do 98.; 9 cięż-
kość od 2,548 do 2,566; 7) słaba spóyność; 8) spo-
sobność topieniasię w ogniu. Gatunek obsy-  -
dianu, podług stopnia przezroczystości, dzielisię f
na dwa podgatunki: następuiące:

1) Obsydyan przeświecaiący. Durchscheinender x.

Obsidian W. Kolor ma qvamitno- czarny, czasem
„dymowo, a czasem smołowo-czarny. Prześwie-

© ca w miassie lub po brzegach. Składa się z 78,0
krze., 10,0 glinki, 6,0 potażu, 1,6 sody, 1,0 wa- -
pna, i 1,0 n. żelaza, /. Znaydnie się w Iślaudyi (nay-
pięknićyszy czarny axamitny, niekiedy w sztukach
ważących od 100 dó 150 funtów, w, Madaga- .
skar (naypięknićyszy po iślandskim ),: w Wę- --

, grzech, na wyspie Milo, Kandia, na wyspach Lis :
paryyskich, w Pic de Teneriffa, w Peru it. d. Ob-
sydian ten stanowi niekiedy zasadę porfirów dru-
gićy formacyi, lub składa cienkie osóbne warsty.

2) Obsydyan przezroczysty. Durchsichtiger Obsi-
diana W. .Ma kolor kaczy błękitny, szarawo-
błękitny, lnb gwozdzikowo -- brunatny. Jest do-
skonale przezroczysty. . Znaydnie „SiĘ w Syberyi
( brunatny lab szary w postaci ziarn okrągłych,
nazwany od niektórych autorów Marekanitem z

- przyczyny, iż znayduie się w rzece Marekanka ),
w Mexyku (błękitny, i w baięie pd

 



zma "103 —
Ż

Obsydian używasię dowyrabiania OzdÓKOJCH -
sprzętów. Nazwisko ma sobie nadane na pamiąt-

- kę Mzymianina Obsidianus, który pierwszy go
przyniosł z ea do Rzymu.

Gatunek 6 S5Smółoowiec. Pechstein W.

Iluynmb F» Biirositec rćsinite HI, Picites.
£) albo lapis piceus. 4,

p; i 44 jet
l 'Miewa z azwyczay noe dać Jinieżywe i
zawsze iednofarbne, które bywaią: czarnawo, gór-
no, porowo, oliwno, lub oliwkowo -ziolone; wą«

|, trobowo, żółtawo, ib krwisto-czerwone; rzadko
x) błękitnawo - szare, lub pośrednie między berli-
/ nowo a indygowo- błękitnym. Znayduie się za-
* wsze w massach. Ukaznie blask pośredni między tłu-
* stym a szklistym, i odłam niedoskonale muszlo-

Z NI częścią mały, częścią wielki. Bywa przes
(| 5% 4 świecaiący, w odmianach zaś ciemnych po brze--
(2% gach tylko prześwieca. Jest twardy od 6,25do 75.
/,5 5 Ciężki od 2,0 do 2,5. Wogniu natężońym do
| „a5o0 pyr. topi się na białą dziurkowatą emalią.

» Składa się z 75,0 krze., 14,5 glin., 8,5 wody, 1,75
| +. „sody, 1,0,wapna, 1,0 n.żelaza, 0,1 n. manganeżu.
(| 3 z Może bydź podobny do pół- opalu, różni się ie-
> R. dnak od tego, kolorem, gatunkiem blasku, nie=

> doskonałym odłamem  muszlowym, _ składa=
= niem się z części oddzielnych ziarnistych, A
> > szą twardością, cokolwiek większą ciężkością,1

] znaydywaniem się w ogniu. Leżąc w powietrzu,
traci blask, kolor i przeświecanie, oraz nabiera

PA: podobieństwa do iaspisu pospolitego , od które-
) > go różni się szczególnićy mnićyszą twardością i
| składaniem się z części oddzielnych. Smołowiec

kge obficie znaydywany w Saxonii, Węgrzech
IW, S$yberyi. Stanowi warsty lub massy naprze-

 

  



mian ułożone z porfirem glinianym i bywa sam
zasadą porfiru. Nazwisko ma od podobieństwa
swego kolorui blasku do smoły.

Gatunek 72. Kamień Perłowy. Perl-
stein W. Ilepaumb F. Perlites.

Kolor ma perłowo, błękitnawo, dymowo, lub
popielato - szary, czasem mięsno lub ceglasto - czer-
wony, niekiedy czerwonawo- brunatny, szarawo-
czarny, lub słomiano -żółty, rzadko żółtawo - sza
ry. Znayduie się zawsze w massach maiących
zazwyczay w sobie okrągłe lub podłużne małe
próżnie. Składa się z części oddzielnych grubo i
cienko ziarnistych, które znowu są złożone z czę
ści oddzielnych bardzo cienko i współ-środkowo - sko-
rupiastych, i maią niekiedy w sobie ziarenka ob=
sydyanu. Ukazuie blask perłowy. Prześwieca po
brzegach. Jest wpół = twardy przechodzący w mięk=
ki. Ma ciężkość gatunkową od 2,254 do 2,389.
W ogniu natężonym wzdyma się lecz nie topi się
na kulkę. Składa się z 75,.25 krze., 12,0 glin.,
o,5 wapna, 4,5 potażu, 1,6 n. żela. 4,5 wody K.
Bywa on podobny do smołowca? od którego iednak
rozróżniamy, po szarym kolorze, odmiennym bla- '
sku, mnićyszćy twardości i znaydywaniu się w o-
gniu. Kamień perłowy napotyka się w drugićy for-
macyi porfiru pierwiastkowego, i leży naprzemian
z porfirem pumexowym, smołowcowym, obsydya-=
nowym i glinianym w Węgrzech, ŚSyberyi, i
w Hiszpanii. | | i

Gatunek 75. Speruli t. Sphaerulit TV.

Bywa w kolorze czerwonawo, żółtawo, lub
włosowo - brunatnym, czasem w izabolowo-żół:
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tym, ceglasto-czerwonym, i prawie błękitno=
szarym. Składa się z rozmaitćy wielkości okrą-

głych ziarn z sobą zrosłych. Jest mocno miga-
iący lub bez blasku. Ukaznie odłam zbity ró-
wny lub zadziorowy, czasem niedoskonały włó-
knisty w gwiazdy ułożony. Po brzegach prześwie-
ca. Twardy od g do g,5s. Ciężki od 2,4 do 2,5.
W ogniu natężonym ulega stopieniu tylko po

' krawędziach. Różni się: 1) od obsydyanu, kolo-
rem, mnióyszym blaskiem, odłamem i większą

twardością; 2) od kamienia perłowego, kolorem
czertwonawo-brunatnym, mnićyszym blaskiem i
postacią: Znayduie się wkrapiany w porfir smo-
łowcowy, w Węgrzech (Glashńtte), Saxonii i

w Iślandyi,.w snołoweu. Nazwisko ma sobie nada-

ne od postaci okrągłćy.

Gatunek 74. Pumex. Bimsstein PY. Ilemaa

| P> Lave vitreuse pumicee H. Pumeax. PL.

Pierre-ponce.

Ch. gatunku: 1) znaydywanie się zawsze
w massach mnićy więcćy gębczastych i ostrych
w dotknięciu; 2) twardość od 8,5 dog s.; 5) ma-

ła ciężkość; 4) topienie się w ogńiu na żźużel.

' Podług zaś różnicy w blasku, gatunek pumexu
rozdzielony iest na podgatunki nasiępuiące:

1) Pumeac szklisty. Glasiger Bimsstein W. bywa

zazwyczay w kolorze dymowo lub popielato - sza-

rym. Ma odłam główny włóknisty o włóknach
porozrzucanych z blaskiem słabym perłowym, i po-

przeczny niedoskonale muszlowy mały z blaskiem

szklistym. Prześwieca w massie lub po brzegach.
Ciężki od0,578 do 1,407. Naytwardszy ze wszyst-

kich podgatunków, przechodzi zazwyczay w ob-
„ydian i częstokroćz nim się razem znayduie.



SA"TEBT" ze

2) Pumex pospolity. Gemęiner Bimstein W. Ko-
łor ma szaro lub żółto - biały. Ukazuie blask sła-
„by albo migaiący perłowy, i odłam główny mnićy
lub więcćy niedoskonały krzywo - włóknisty, oraz
poprzeczny nierówny. Słabo po brzegach prze-
świeca. Ciężki od 0,752 do 0,914. Składa się
z 77,5 krze., 17,5.glinki, 3,9 potażu i sody, 1,75
n. żelaza, K. Różni się od pamexu szklistego świa:

, tlóyszemi kolorami, słabszym blaskiem, który iest.
tylko perłowy, cokolwiek dodkowakzyjh odłamóćm
włóknistym, nieprzezroczystością, i cokolwiek
mnićyszą twardością. Zmnayduie się warstami ra-
zem z pumexem szklistym na Archipelagu gre
ckim, osobliwie na wyspie- Sanżorinie i Milo.

5) Pumec porfirówy.  Porphirartiger Bimstein
W. Różni się od pumexu pospolitego, znaydy- _,
waniem się w więcćy zbitóy massie, większą cięż- <
kością gatunkową, która iest 1,661, mnićyszym -*
blaskiem, nierównie więcóy niedoskonałym odła- -
mem włóknistym, oraz przytomnością w sobie czę- *

„stokroć kryształków feldspatu, kwarcu i miki. -
Leży w różnych formacyach porfiru w Węgrzech
( w Tokay,Keresztur, Telkebanya, Schemnitz Glas- *
hitte, i Kremnitz). Pumex używa się do gładze- >
nia lakierow, kości, rogu, skóry, i t. d. Ś

FAMILIA CEOLITU.

Gatunek 75. Prenit. Prehnit W. IIpeuumb
EF. Prehnite H. Prehnites.

Ch. gatunku: 1) kolor zielony; 2) blask per-
łowy; 5) twardość od 8,2$ do 8,5 s. 4) ciężkość od
2,8 do 5,0; 5) składaniesię z części oddzielnych,
grubo,i cienko - ziarnistych, 6) prenit przez ogrza-

„ie przybiera dwa bieguny elektryczne. oh
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zaś odłamu, dzieli się na dwa podgatunki:
1) Prenit blaszkowy. Blaettriger Prehnit W.

Kolor ma zazwyczay iabłkowo-zielony, czasem zie-
lonawo-biały, trawiasto, górno lub porowo-zie-
lony. Znayduie się w massach i krystalizowany:
3) w cokolwiek równoległoboczny graniastosłup,
coskonały lub ze ściętómi krawędziami; 2) wsze-
ścio-kątną nieforemną tablicę; 5) w szeroki pro-
stokątny graniastosłup, w którym podstawy sązskli-
nowane płaszczyznami osadzonemi na ścianach bo-
cznych wąskich, i krawędzie sklinowania lekko
ścięte. Ukazuie odłam główny powiększćy czę-
ści, krzywo-blaszkowy, czasem szeroko-promieni-
sty, i poprzeczny delikatno-ziarnisty. Bywa prze-
zroczysty , wpół-przezroczysty „, lub przeświecaiący.
Wogniu natężonym wzdyma się, lecz nie formu-
ie iednostaynie stopionćy kulki. Składa się z 435,83
krzemionki, 50,535 glinki, 18,55 wapna, 5,66 n.
Żelaza, 1,88 wody, K, Różni się od chryzoprasu,
blaskiem , odłamem i znaydywaniem się w ogniu.
Naycharakterystycznićyszy prenit pięknego ko-
loru iabłkowego, leży żyłami razem z kruszcem

„miedzi wgórze granitowćy w Afryce (w Nama=/
quas), we Francyi (w Delfinącie w żyłach z axini-
tem, oktaedritem, chlorytem, i spatem wapien-
nym), w Szwaycaryi (w Sterzing), i w Karyntyi
(© Saualpe).

2) Prenit włoóknisty. Fasriger Prehnit W. Ró-
Żni się od blaszkowego prenitu: 1) kolorem zie-
lonym wpadaiącym cokolwek w żółty , 2) znay-
dywaniem się w postaci nerkowatćy, lub kół.
lizacyą w iglaste prostokątne graniastosłupy; by-
wa iednak i w massach; 5) mńićyszym blaskićm,
4) odłamćm włóknistym, i cokolwiek mnićyszą
przezroczystością. Składa się z 4,25 krzemionki,
28,5 pia 20,4 wap. 0,75 sodyi BOO: o n.
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Żelaza, 2,0 wody, Laugier. Nie znaydnie się w gó-
rach pierwiastkowych, lecz tylko w powtórnych,
stanowi małe żyłki w bazalcie, lub wypełnia pró-

. Żnie w migdałowcu,w Xięstwie dwóch mostów
w Reichenbach, w Szotlandyi (Frisky-Fall), na
wyspie Mull, Lugan, Ulva, leży tu po części z ceo-
liiem w bazalcie lub wace.

Prenit iest minerałem niepospolitym, uży-
wa się podobnie iak chalcedon na ozdobne sprzę-
ty. Ma nazwisko od imienia półkownika Prehn,

który pierwszy go przywiozł do Europy z przygór-
ka dobrćy nadziei. ds AL

Gatunek 76. Natrolit. Natrolith W.
Hampoaumb F. Natrolith FH. Natrolithus.
UfBr AJ UA Wed
/ Kolor ma pośredni między izabellowo a ochro-

wo-żółtym ułeżony zazwyczay w współśrodkowe prę=_-
gi równóległe do części oddzielnych skorupiastych.

Zmaydnie się w massach, w kształtach nerkowatych =
lub delikatnych kryształkach pokrywaiących po-= -
wierzchnią nerkowatą tegoż minerełu. Ukazuie
błask słaby perłowy i odłam włóknisty częścią .
w gwiazdy, częścią w aek: ułożony. Prześwieca -
po brzegach. Twardyod 5,5 do6,5s. Ciężki 2,2.
VW ogniubez wzdymania się formuje bębliste szkło:
Składa się z 48,0 krzemionki, 24,25 glinki, 16,5
sody, 1,75 n. Zulazić, g,o wody, K. Znayduie się
w wązkich żyłach w górach formacyi trapu po-
wtórnego, w Królestwie wirtemberskićm (Hagau).
Dla tego nazywa dł napa iż zawiera Ww 50-
bie (sodę natron. 2z MB Bs ni |

Gatunek 77. Ceoli1 Ł. Zeolith W. aa
F. Mesotype et stilbite H. Zeolithus.

Ch. gatunku : 1) kolor zazwyczay biały, któ-
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ry bywa szarawo, żółtawo, lub czerwonawo-bia-
ły, rzadko żółty, brunatny, lub czerwony; 2) blask
perłowy ; 5) składanie się z części oddzielnych
wielkich i grubo-ziarnistych ; 4) twardość od 4
do 6,5s.; 5) Ciężkość od 2,2 do 2,8; 6) Ceolity
w ogniu nadymaią się, wydaią światło fosfory-,
czne błękitne, itopią się na białą wpół-przezro-
czystą emalią pełną bęblów. Utarte zaś na pro—

„ szek, rozpuszczaią się zwolna w kwasach. Gatu-
mek ten podług różnicy w odłamie; został podzie-
lony na podgatunki następuiące:

1) Ceolit ziemisty. Mehlzeglith PP, Bemaucmuż
geoaume l. Z. farinaceus. Znayduie się w po-
staci proszku ©sadzcny na innych podgatunkach
ceolitu. WW dotknięciu iest chudyi nie lgnie do_
ięzyka. Składa się z 45 krzemionki, 30 glinki, 10
'wap., 5 n. Żelaza, i r wody, K..

- 2) €eolit włóknisty, Maserzeolith W, .Boao-
xmucmed uęcaume. FE, Z.fibrosus. Podgatunek ten
dzieli się na dwie odmiany:

x) Ceolit włóknisty pospolity, Gemeiner Faser-
zeolith W. Nayczęścićy bywa w kolorze śnieżno-
białym. Zmayduie się w massach, sztukach kąto-
watych, kulistych, nerkowatych i kryształkach
włoskowatych. Ukaznie odłam włóknisty,wwią-
zki lub gwiazdy ułożony. Słabo błyszczy i sła-
bo prześwieca.

J) Ceolit iglasty. Nadelzeolith NV.  Mesotype
F. Znayduie się w massach, i krystalizowany
w cienkie igłaste prostokątne graniastosłupy, zao-
strzone w podstawach eztórma płaszczyznami 0=
sadzonemi na ścianach bocznych, oraz maiące kra-
'wędzie boczne ścięte i ściany boczne wzdłuż: na-
rzynane. Ukazuie blask słaby szklisty zbliżaią-
cy się do perłowego. VW massach ma odłam wą--
sko - promienisty przechodzący we włóknisty.

a

 



W kryształach bywa przezroczysty lub wpół-prze-
zroczysty; w massach zaś prześwieca i składa się
z części oddzielnych prętowatych, które w koń-

'cach wolnych przybieraią postać krystaliczną.
Składa się z 50,24 krzemionki, 29,30 glinki, 10,0
wody, 9,46 wapna, /. Różni się od ceolitu włó-
knistego pospolitego, wyraźnićyszą i obfitszą kry-
stalizacyą, mocnićyszym i szklistym blaskiem,
składaniem się z części oddzielnych prętowatych,

większą przezroczystością, większą twardością
która 1est od 5,5 do 6,5 i większą kruchością.

5) Ceolit promienisty. Strahlzeolith NV.  Cmua-

Gum» F. Stilbite H. Z. radiatus vel stilbites, Prawie
zawsze ma kolor żółtawo lub szaro-biały. Znay-
duie się w massach, sztukach kątowatych, kuli-

 stych, lub krystalizowany w szerokie prostokątne
graniastosłupy, zaostrzone po końcach cztćrma pła-
szczyznami osadzonemi na krawędziach bocznych,

maiące wierzchołki zaostrzenia ścięte, 1 ściany

boczne wąskie wzdłuż narzynane. Ukazuie blask
zewnąrz szklisty, wewnątrz perłowy i odłam pro-
mienisty, ułożony w wiązki lub gwiazdy. Składa
się z części oddzielnych podłużnych. Mocno prze-
Świeca, w kryształach iest wpół - przezroczysty.
Twardy od 4 do 5 s. Ciężki od 2,0 do 2,2. Skła-
da się: z 40,98 krzemionki, 16,50 wody, 51,09
glinki, 10,95 wapna, Meyer. Różni się od ceoli-
tu iglastego, krystalizacyą, doskonałym blaskiem
perłowym, i więcćy szerokim odłamćm promie-
nistym. A

4) Ceolit blaszkowy. Blaetterzeolith WW. Cmua-
6umz F. Stilbite H. Z. lamellosus vel stilbites. Bywa

zazwyczay w kolorze żółtawo lub szaro-białym.!

Rzadko w śnieżno lub czerwonawo-białym , cza-

sem w ceglasto-czerwonym lub tombakowo-bruna-
tnym. Znayduie się w massach, w kształtach

1 3:| wuŻ
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podobnych do migdałów i krystalizowany: 1)
w niskie równoległoboczne graniastosłupy, cokol-
wiek szerokie, w których krawędzie ostre i wierz-
chołki kątow są ścięte; 2) w niskie sześciokątne
graniastosłupy, doskonałe lub ze wszystkiemi ką-
tami.ściętemi; 5) w sześciokątne foremne tabli-
ce, w których nayczęścićy dwa kąty leżące na ie-
dnćy przekątnćy, są ścięte; 4) w ośmiokątny gra-
niastosłup. Ściany boczne grąniastosłupów są wpo-
przek narzynane. Ceolit ten, ukazuie blask ze-
wnątrz szklisty, wewnątrz mocny perłowy, odłam
główny doskonale blaszkowy, i poprzeczny? czasem
muszlowy. Wkryształach bywa wpół lub zupeł-
nie przezreczysty, w massach zaś mocno prze-
świecaiący. dest twardy od 4,25 do5 s. Ciężki
od 2,085 do 2,134. "RE się z 52,0 krzemion-
ki, 18,5 wody, 17,5 glinki, g wapna, F. |.
W ogólności ceolity, znayduią się w pró-

źniach migdałówca, bazaltu i waki, wIslandyi, na
wyspach F'erroe, w. Tyrolu, Szwaycaryi i Francyi.
Nazwisko zaś dostały od wyrazu greckiego zeo pie-
nię się.

Gatunek 78. Rybie oko Ichikyophthalm
W. dnodnaumbF. ApophylliteH. Apophyl-

| BIŁeG:

Kolor ma szaro-biały, niekiedy zielonawo-
biały, rzadko żółtawo lub czerwonawo-biały. Na
powierzchni zewnętrznóćy ukażnie kolory tęczowe.
Zmayduie się w massach i krystalizowane: 1)
w mało nkośne sześciany, częstokroć ze ściętemi
kątami; 2) w foremną szcześcioboczną tablicę, w któ-
rćy ściany końcowe są sklinowane i kąty sklino-
wania, ścięte. Ukazuie blask mocny perłowy,
odłam główny doskonale blaszkowy i poprzeczny
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częścią muszlowy, częśeią drobno-ziarnisty. Skła-
da się z części oddzielnych cienko i prosto-sko-
rupiastych , oraz narzynanych w kształt wieloką-
tów foremnych. Jest wpół-przezroczyste. Twarde od
5 do 5,6 s. Ciężkie od 2,46 do 2,579. W ogniu
natężonym traci przezroczystość itopi się na bia-
łą nieprzezroczystą kulkę. Z kwasem saletrowym
formuie białą płatkowatą massę;utarte”*zaś na
proszek, i wsypane do tego kwasu, podobnie iak
ceolit, zamienia się w galaretę. Składa się z 51
krzemionki, 28 wapna, 17 wody, 4 potażu, 7.
Różni się od ceolitu blaszkowego, krystalizacyą,
doskonalszym perłowym blaskiem, kolorami tę-
czowemi, mnićyszą twardością i większą ciężko-
ścią. Znayduie się razem z hornblendą, spatem

-. wapiennym i żćlazem magnetycznóm, w Szway-
caryi, na wyspie Użen, i w Norwegii w 4rendąl ,
w kamieniu wapiennym ziarnistym razem z apa-
tytem. Nazwisko ma z greckiego od podobieństwa
z blasku do oka rybiego.

Gatunek 79. Albin w. Ada6nunb F. Meso-
type epointće HI.

Kolor ma śnieżno lub żołtawo-biały. Znay-
duie się tylko krystalizowany w ostrosłup prostoką-
tny podwóyny ze ściętemi krawędziami we wspól-
nćy podstawie, w którym wierzchołki, czasem
są ścięte, czasem całe. . Ukazuie blask perłowy i
odłam doskonale blaszkowy. Prześwieca po kra-
wędziach. Twardy od 4,25 do5,5. Ciężki od 2,1
do 2,8. Zmayduie się w próżniach kamienia brzmią-
cego, razem ze spatem wapiennym i natrolitem,
w Czech (w Mariaberg), i między ceolitami na wy-
spch Ferroe. Nazwisko ma od koloru białego.



Gatunek 80. Kubi ©y.t. Kubźzić W. AE
uumb F. Analcime H. Analcimus.

Kolor ma szarowo lub żółtawe-biały. Rzadko
bywa w massach, nayczęścićy znayduie się krystali-
zowany: 1)w doskonały sześcian, lub maiący zao-
strzone wszystkie kąty trzema płaszczyznami osa-
dzonemi na krawędziach; 2) w krystalizacyą leu-
'cytu. Ukaznie blask szklisty zbliżaiący się do.
perłowego i odłam blaszkowy o trzech biegach prze-
cinaiących się pod kątem prostym. Prześwieca,w kry-
ształach bywa przezroczysty. Jest . twardy od 6
do 6,5 s. Ciężki od 2,1 do 2,5 Wogniu na-
tężonym topi się na przezroczyste szkło. Skła-
da się z 58,0 krzemionki, 18,0 glinki, 10 sody,
8,5 wody, 2, o magnezyi, /. Różni się od leu-
cytu, odłamem blaszkowym, mnićyszą twardością,
sposobnością topienia się w ogniu oraz tóćm, iż
kryształy kubicytu, zawsze są z sobą zrosłe i for-.
muią grupy. Minerał ten został znaleziony wI-
ślandyi, na wyspach Ferroe, i w Tyrolu, razem
z ceolitem w próżniach migdołówca. Nazwisko
ma od krystalizacyi w sześcian.

Gatunek 81. Sza bazyt Schabasit W. Xa-

eacumb F. Chabasię FH. Chabasites.

Kolor ma szarawo- biały zbliżaiący się do żół-
tawo- białego. Rzadko bywa w massach, nayczę-
ścićy krystalizowany w mało ukośny seścian „do
skonały, lub maiący, czasem krawędzie tępe ścię-
te, czasem i te krawędzie i kąty ścięte, a czasem
przy tych wszystkich odmianach, ma ieszcze ścia-
ny boczne złamane w kierunku krótszćy przeką-
tnóy: Ściany boczne kryształów, poczynaiąc od
punktów wziętych na krótszćy przekątnóy, są
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podwóynie narzynane w kierunku równoległym do

dwóch przecinaiących się z sobą krawędzi. Szaba-
zyt ukaznie blask szklisty, zewnątrz mocny, we-
wnątrz słaby, oraz odłam niedoskonale blaszkowyi

razem drobno ziarnisty. Przeświecą. Twardy od
5 do 5,75s. W ogniu natężonym łatwo się topi
na białą1 pianistą massę. Składa się z 43,33
krzemionki, 22,66 glinki, 21,0 wody, 9,5% pota-
'Żu 1 sody, 5,5% wapna, /. Różni się: 1) od ceo-
litu, krystalizacyą, narzynaniem, gatunkiem bla-
sku , twardością i ciężkością; 2) od kubicytu, tak-
Że krystalizacyą, narzynaniem, odłamem, i cokol-
wiek większą ciężkością. Znayduie się razem 4ce-
olitami na wyspach Ferroe, w. Iślandyi, w Tyrolu,
i ze spaten wapiennym w kulach agatowych
w Oberstein. Haiiy nazwał ten minerał szabazy-
tem od wyrazu chabazion którym Orfeusz nazy=
wał nieznalomy nam kamień. |

LK A Ly Jucawneś. Aue

Gatunek 82.Kamień krzyżowy. Kreuz-
stein WY. Lapmomomb F. Harmotome H.
aw Harmotomus. "4 bę
c Ka 44 JA MALE od, np. NUtLA: | GŁ gf A

ayczęścićy bywa w kolorze szaro-białym, nie-|
kiedy w żółtawo lub czerwonawo-białym. Rzadko
znayduie się w massach, prawie Zawsze iest krys-
talizowany: 1) wszćrokie prostokątne graniasto-
słupy zrosłe po dwa w krzyż prosty i zaostrzone
po końcach cztórma płaszczyznami osadzonemi na
krawędziach bocznych; 2) w gatunek dwunasto-
ścianu granatowego; 35) w pękaty sześciokątny
graniastosłup.  Ukazuie blask pośredni między
szklistym a perłowym, i odłam niedoskonale mu-
szlowy mały. Mocno prześwieca. Twardy od 5,25
do 5,75 s. Ciężki od 2,2 do 2,3. W ogniu natę-
żonym nie topi się. Składa się z 49 krzemionki,

i R 15

k,
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"46 glinki, 18 baryty, 15 wody, /. Z kwasami '
mie formuie galarety, Znayduie się w Żyłach
razem ze spatem wapiennynma, galeną, i czasem
z ceolitem w Harcn,w Norwegii i Szoilandyi. .

Gatunek 85. Lomonit W. „lomonumb F.
LaumoniteH. Lomonites.

% Kolor ma żółtawo lub śnieżno-biały, czasem |.
szarawo-biały. Znayduie się w massach, rzadko
bywa krystalizowany w małe ukośne graniasto-
słupy sklinowane po końcąchizaokrągione w kra-
wędziach bocznych tępych.» Ukaznie blask per-

| łowy i odłam blaszkowy o dwóch biegach z na-
rzynaniem. Składa się z części oddzielnych po- _
dłużnie ziarnistych. Miernie prześwieca. 'Twar-
dy od « do 5,25 s. Cjężki od 2,1 do 2,5. Bar-
dzo kruchy. W. powietrzu prędko rozsypuie się
ma proch. WW ogniu natężonym nie pieni się,
lecz wydaie massę zbitą,maiącą biask perłowy.

Z kwasem saletrowym formuie gałaretę. Skła-
da się z 49 krzemionki, 22,0 glinki, 17 wody,

g,o wapna, 2,5 kwasu węglowego, /ogeł. Zmay-

duie się osadzony w spacie wapiennym w Bry-.
tanii (w kopalni Huelgoet). Nazwisko ma na cześć Pp:

Gillet-Laumont, który go pierwszy odkryłr.1785.

Gatunek 84.) Szmelce sz tein. (2 1)

Schmelzstein W. JAunnupb FK. - Dipyre H.
Dipyrus: © >

Kolor ma światły perłowo-szary. Znayduie

się tylko w massach.  Ukazuie blask: pośredni

| (2a) Minerał ten możnaby nazwać kamieniem topiącymsię;

"|. albe topien, Sokegę w ah 5
Rf

   
zań

Kofi 13h   
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między szkłistym a perłowym, odłam podłużny

nieoznaczony 1 poprzeczny delikatno-ziarnisty.

Składa się z części oddzielnych bardzo cienkich

prosto- prętowych  narzynanych.  Prześwieca.

fwardy od 6,75 do 7,75s. Ciężki 2,68, W o-
gniu łatwo się topi z burzeniem, i dla tego ma

nazwisko szmelcszteinu., Składa się z Go krz., 24 gl., .
10 wapna, i 2 wody. Został odkryty r, 1786 przez

Lelieore i Gillet-Laumont we Francyi (w Maulćon),

w skale złożonćy ze steatytu i pirytu żelaznego.

/1' FAMILIA KAMIENIA LAZUROWEGO.
Fi,

Gatunek 85. Kamień lazurowy. Za:
surstein TV. „lizypunb. Lapis lazuli Fal.

|) 4Kolor ma lazurowo-błękitny, ezasem berli- .

„nowo albo smałtowo-błękitny.  Znayduie się
w massach, wkrapiany, i w ułamkach. Ukaznie

* blask słaby lub migaiący i odłam delikatno-ziar-
nisty. Słabo: prześwieca po brzegach. "Twardy
od 7 do7,75 s. Ciężkiod 2,769 do 2,959. W o-
gniu zwyczaynym nie topi się i nie traci koloru;
w natężonym nabywa szarego koloru,i topi się
na żużel. Wypalony i utarty na proszek, for
muie z kwasami galaretę. Składa się z 4b0-

> krzemionki, 28,0 węglanu wapna, 14,5 glinki,
"6,5 siarczanu wapna, 5,9 n. Żelaza, 2,0 wody,
K. Naypięknićyszy ten kamień przychodzi ze
wschodu z.wićlkićy Tartaryi, i z małóy Bucha-
ryi (z Kalab i Budukszu). Podług Osbek, znay-
duie się obficie w północnych Chinach i w Ty»
becie. Zdaie się, iż leży w kamieniu wapien-

"nym pierwiastkowym; gdyż bywa nim częstokroć
-pokryty. Zmaleziono go w Syberyi, lecz nie tak
piękny, w piasku nad ieziorem Baykal, i w gó+

— r ; m”  
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rach Altayskich w granicie, w którym stanowi
żyły razem z kwarcem, miką, 1 pirytem żela-
znym. Używa się na ozdobne sprzęty i do WIE
rabiania farby ij ultra marina.

Gatunek 86. Łazulit W. /paeouybnuzih aa-=
Pó E e nobilis E. Siderit.

Kolóz ma śniygowciedlekitnyMsię
czasem do niebiesko lub smaltowo- błękitnego. ©
Zmayduie się w massach i bywa krystalizowany
w równoległoboczne graniastosłupy po końcach
"zaostrzone i z sobą zrosłe. Ukaznie blask szklis-
ty, odłam główny niedoskonale blaszkowy i po-
przeczny delikatno-ziarnisty. Jest nieprzezroczy-
sty, rzadko po brzegach prześwieca. "Twardy od
6,25 do 7,25 s. Ciężki od 5,0do3,1. WW ognia
naiężony m zamienia się na ziemię iasno-szarą i
nie topi się. WW kwasach nie ponosi* odmiany,
Składa się z 66 glinki, 18 magnezyi, 10 krzem.,
21 n. żelaza, 2 wapna, Tromsdorf. Zmnaydnie się
wrosły w kwarc pomięszany z miką w Styryi,

Tyrolu (Schwatz), w Salzburgu (Pinzgau ). Na
zwisko dostał od AE swego do kamie-
nia lazurowego.

Gatunek 87. SpatR:itny. Blauspath
- FV. KaarpomumbF. Feldspath bleu celeste

R. sa DKA $,
Z

Kolor mak Moody iiiowoce bloki, z lek-
kiemi cieniami. zielonego, który w iednych sztu-
kachzbliża się do niebiesko-błękitnego, w dru-
gich do mleczno-białego. Zmayduie się w mas-
sach i bywa wkrapiany. Słabo błyszczy. Ukd-
zuie odłam  niedoskonale blaszkowy. W małym

ne: fGU 4-4 * ć 4/
W ei kaze

ACL Łef I i : ( PALAK
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stopniu prześwieca. Twardy od 6,25 do 7,25 s,
Ciężki od 5,04 do 3,06. W. ogniu natężonym
nabywa koloru izabelowo-żółtego, lecz nie ulega.
stopieniu. Składa się z 71,0 glinki, 14,0 krze.,
5,0 magnezżyi , 5 wody, 3 wapna, 0,75 n. żelaza
i 0,25 potażu, K. Różni się od lazulitu, cokol-
wiek światlóyszym kolorem, mnićyszym blaskiem,
więcćy niedoskonałym odłamem blaszkowym zbli-
żaiącym się do zadziorowdbo, i cokolwiek mnićy--
szą twardością. Zmnaydnie się razem pomięszany
z kwarcem i miką w Styryi (Krieglachj, miewa
przy sobie ziarna granatów: podobno formuie
warsty i całe góry. Nazwisko mu nadał Wer-
zer od koloru błękitnego i podobieństwa do feld-
spatu zbitego, z którym długi czas był za iedno
wzięty. (27)

'(22) Haiiyn, Breiś. Kars. Haus. Uliman. , Latialithe H. Sa-
phirin. 'Tak ies nazwany na cześć Haiiy. Kolor ma ciem
ny indygowo-blękitny, światły  berlinowo-błękitny, po
średni między smaltowo aniebiesko błękitnym, niebiesko-
błękitny, lub błękitnawo-szary; w przezroczystości zaś,
kolory te wpadaią w zielone. Znayduie się wrosły ziar-
nami krystalicznemi, rzadko bywa krystalizowany w koń-
czasty podwóyny równoległoboczny ostrosłup, w którym
wierzchołki i krawędzie ostre podstawy są ścięte- Uka-
zuie blask mocny szklisty i odłam czasem prosto blaszko-
wy o pięciu biegach, czasem mało muszlowy niedoskona-
ły. Jest przezroczysty, więcćy twardy od fluspatu a mnićy
od feldspatu, Bardzo łatwy do rozbicia. Ciężki od 2,687
do 3,555. W ogniu natężonym nie łatwo ulega stopie-
niu, pieni się i formuie białą nieprzezroczystą perełkę;
z boraxem zaś daie przezroczyste szkło kołoru winno-żół-
tego. W kwasie wodosolnym nie rozpuszcza się, traci
tylko przezroczystość i kolor, lecz utarty na proszek, for-
mnuie z nim w cieple galaretę. Składa się z 5o krze.,
15,0 glinki, 11;0 potażu, 15,4 wapna, 14,6 kwasu siarcza-

nego, 1,0 n. Żelaza, i ślad kwasu wodo-sinnego, V/. By-
wa znaydywany w Niemczech (Andernach), we Włoszech

"(w okolicach Rzymu), w Neapolu (przy Wezuwiuszzu)
Leży w bazalcie zbliżającym się w podobieństwe do por:



| „Poł 4

 

sach i krysta izowany prawie w prostokątrty gra-

4:3

FAMIŁIA AMEA

Kolor ma mięsno-czerwony, który niekiedy hi
zakrawa na Ko Zmayduie się w. mas<

 

  

  

   
   

 

  
  
  
  
  

 

  

  

niastosłap. Ukazuie blask mierny szklisty,
łam główny niedoskonałe blaszkowy 0 dwóch|
gach przecinaiących się prostopadle, i poprzec ny

nierówny. Słabo prześwieca. 'Fwardy j dc
_g,5 s. Ciężki od 3,0 do 5,2. W og
nym bieleie, lecz nie ulega stopieniu. i
z 52 glinki, 52 krzemionki, 8 potaź
łaza, /. Różni się od korundu, kr
podwóynym tylko biegiem blaszek,
mnićyszą twardością,imnićyszą ciężkością
pierwćy został znaleziony w Andaluzyi prc
cyi hiszpańskićy , potóm we Francyi, Saxonii,
Bawaryi.. Leży częstokroć z kwarcem i mik:
w łupku mikowym podobnym do gneysn, albe
w żyłach z feldspatem, kwarcem, miką iszerle

Gatunek zAŃFolaspa t. Feldspath W.
- Tloaecońń uramb F. „Feldspath H. Pr

Koba spathum,

 
*  Char. gatunku: 1) "mierna twardość (wyią-
wszy zwietrzały, który iest kruchy); 2) wielka
sposobność do POCZ 5) łatwe togienie się

* "Get" p t o
 

% k $ ty 3 ć

firu bazaltowego powtórnego (Floeztrap.Porphyr), i ma
w towarzystwie feldspat sklasty, Ańógiży ikę, sacza
żólty: © > Kfz A :
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w ogniu matężonym, 4) blask szklisty zbliżający
się czasem do perłowego; 5) odłam, blaszkowy o «
dwóch doskonałych biegach przecinaiących się pod «

kątem ostrym,i niewyraźnie blaszkowy, przeci-. »*

P
Ś
"

naiący dwa pierwsze także pod kątem ostrym. -

Gatunek -feldspatu, przez wzgląd na kołor i
przezroczystość, dzieli się na podgatunki nastę--

* pniące : |
1) Feldspat Adułaria. Adular W. Aayanpia KG

ld:path nacre H. Mondstein. Sonnenstein. £ias-

al, Kolor ma śzarawo-biały i ukaznie czę-
'owierzchni zewnętrznóy koiory sła=
jywa w massach, kawałkach i kry-

  

  

    
  
  
  
  
  

      

h sklinowany płaszczyznami osadzonćmi
dziach tępych; 2) w sześcian ukośny;

*roki równokątny sześcioboczny graniasito-
>pokońcach sklinowany; 4) w sześciokątną

ję; 5) w prostokątny graniastosłup sklinovia-
podstawach. Ukazuie blask szklisyy mo-

zbliżaiący się do perłowego. Bywa wpół-

b perłowe. Jest więcóy twardy od feldspatu
pospolitego , ma ósmą twardość. Ciężki 2,564.

/W ogniu topi się na białe przezroczyste szkło
pełne próźni. Opiera się czynności kwasów. Skła-
da się z 64 krzemionki, 20 glinki, 14 potażu,
2 wapna, /. Został znaleziony w górach pierwiast-.
kowych, w Szwaycaryi (w górze 5. Gotarda ),
wSyberyi,iwe Francyi (w Departement de Loire,
leży tu w granicie razem z kryształem górnym,
spatem . wapiennym , pistacytem ,, amiantem,

chlorytem i feldspatem pospolitym).  Znayduie.

się także w Cćylan. Używa się do ozdób i na
. pięknie

4 A £h
i Wy y dome WIONA

y , at

  

'1) w równoległoboczny graniastosiup

prz roczysty lub przeświecaiący; ostatni pod pe--

w ym kątem oglądany, ukązuie światło srebrne *

sprzęty. Nazwisko ma sobie nadane.
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przez omyłkę od góry Adula, w którćy się nie znay-
dnie.

2) Feldspat labradorski. Labradorstein W. Paś"

| pyeocujnttii NOEGO ULA F. Feldspath opalin H.
"F. irideum. Kolor ma ciemny dymowo lub po--

* pielato-szary. 'Trzymany pod pewnym kierun-
> kiem względem oka, ukazuie na powierzchni

zewnętrznćy „piękne mienione kolory, które nay-
 częścićy są błękitne lub zielone, nie tak często

' czerwone a nayrzadzćy perłowo-szare. Znay-
duie się w massach lub ułamkach. W słabym

- stopniu .prześwieca. "Twardy od 7,75 do $ s.
Ciężki od 2,6 do 2,7. Składa się z 69,5 krze.,
13,6 glinki , 12 gipsu, 0,7 n. miedzi, 0,5 n. że-
łaza. Znaydniesię w nłamkach w Labradorze,
osobliwie na wyspie $. Pawła (naypięknićyszy ),
w Rossyi także w ułamkach (między Petersbur-
giem a Peterhofem, nie tak piękny, maiący ko-

lory nie bardzo żywe i powiększćy części błę-
_ kitne), w Norwegii (w Friedrichswaern nie daleko
"od Laurwig, leży tu razem z hornblendą, kwar-
cem i cyrkonem, iest pięknićyszy od Rossyy-
skiego, a nie tax piękny lak amerykański i po-
większćy części błękitny), w Czechach (w Mum-
melsgrund), w Saxonii (Geyer, Lobar , Halle),
w Syberyi i w Litwie (dosyć rzadko w piaskach
około Wilna i to szary i nieżywy). Feldspat la-

bradorski używa się do ozdób i na piękne sprzęty.

5) Feldspat szkłisty. Glasiger Feldspath W. Cme-

xaoeamtrii noaeeoii utnama F. Feldspatum vitr eum.

Kolor maszarawo-biały. Znayduie się zawsze kry-

stalizowany w szerokiforemny sześciokątny graniasto-

słup po końcach sklinowany. Ukazuie blask doskonały

szklisty i odłam poprzeczny nierówny, częścią nie-

doskonale muszlowy. Jest zupełnie przezroczysty.
Zresztą, ma wszelkie podobieństwo doadularyi i

4
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należy do rzadkich minerałów. Składa się z 68
krzemionki, 15,0 glinki, 14 potażu, 0,5 n. żela-
za.  Zmayduie się w górach Siedmiogrodzkich
nad brzegami dolnego Renu, w Czechach, i w Wę-
grzech. Lieży w górach porfirowych.

4) Feldspat pospolity, Gemeiner Feldspath W,

OGurnoeenneii noaecoii uname HF. Spathum scintil=
lans Wał. F. commune. Dzieli się na dwie na-
stępniące odmiany:  cfhnea gi eu. 94H

x) HF. p. świeży. Frischer gemeiner Feldspath .
W. Miewa zazwyczay kolor zielonawo, mlecz-
no, żółtawo, szarawo lub czerwonawo-biąły; cza”
sem mięsno-czerwony; rzadko iabłkowo, szpara-
gowo, trawiasto, szmaragdowo, porowo, górno,
lab gryszpanowo-zielony; a nayrzadzćy niebie-
sko-błękitny. Zmayduie się w massach lub kry- ;
stalizowany: 1) w równoległoboczny graniasto- .-
słup po końcach sklinowany; 2) w sześcian u- -
kośny; 3) w pzzedłużony ośmiościan; 4) w szć-
roki sześciokątny graniastosłup po końcach skli-
nowany; 5) w prostokątne graniastosłupy uko- .
śne; 6) w bliznięta. Ukazuje blask pośredni mię.
dzy szklistym a perłowym, bliższy pierwszego.
Nayczęścićy tylko po brzegąch prześwieca. 'Twar- .
dy w 7,75s. Ciężki 2,594. Składa się z 62,85
krzemionki, 17,02 glinki, 13,0 potażu, 3,0 wap.,
2,0 n. żel., /, Znayduie się w całćy Europie, i
w Sybćryi (zielony i w kolorach szaro-żółtych).

y) F. p. zwietrzały. Aufgeloester gemeiner Feld-
spath W. Różni się od feldspatu pospolitego
świeżćgo, niedostatkiem blasku, odłamem, czę- —
ścią niedoskonałym blaszkowym częścią ziarni-
stym, słabćm lub zupełnćm nieprzeświecaniem
po brzegach, nierównie mnićyszą twardością 4
większą kruchością, gdyż iest uformowany z ze”
psucia się świćżego feldspatu. |

HA Cp1 rj SB PA. wozecE! h
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'5) Feldspat próżny.  Hohlspath W. Macle H.

Kolor ma szary lub biały. Znayduie się zawsze krys-

talizowany w graniastosłupy prostokątne, w któ

rych próźnie także prostokątne leżą w kierunku

osi, i są napełnione łupkiem glinianym. Podga-

tunek ten feldspatu znayduie się zawsze wrosły

w łupek gliniany w Hiszpanii, Francyi, i Por-

tugalii. ! ! ano

_6) Feldspat zbity. Dichter Feldspath W. Cnzo-

ztłeblUŁ no.1e60i HAM P., E. compactum. Feldspath

,compacte ceroide H. Podzielony iest na dwie

odmiany: >.” 4

x) F. z. pospolity albo kamień biały.  Gemeiner

dichter „Feldspath. Miewa kolory takież, iak

feldspat pospolity, nayczęścićy iednak bywa biały

z plamami szaremi. Zmayduie się w massach lub

krystaliżowany w prostokątny graniastosłup. Po-

części iest słabo błyszczący, poczęści migalący;

w pićrwszym razie ma odłam niedoskonale bla-

szkowy, ” drugim nierówny lub zadziorowy.  Sła-

bo prześwieca po brzegach. Ciężki 2,609. Skła-

da się z 68 krzemionki, 19 glinki, 5,5 potażu,

4 n. żelaza, 2,5 wody, i 1 wapna. Różni się od

rogowca zadziorowego; odłamem blaszkowym;,

blaskiem, mnićyszą twardością i topieniem się

w ogniu. Stanowi całe góryw Saxonii, Styryi,
UA R

y) F. z. ospowiec. Variolit W. Variolite Fl. VFa-

miolithus. Kolor ma zielonawo-biały, górno-zie-

łony, czasem zielonawo, dymowo, perłowo, lub

błękitnawo-szary. Zuaydnie się zawsze w pos-

taciach okrągławo spłaszczonych z okrągłemi bli-

znami. Ukazuie blask słabo migaiący i odłam

częścią równy, częścią delikatno - zadziorowy.

Cokolwiek po brzegach prześwieca. Składa się
6,5.

j
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n. Żelaza, 5,5 sody, 5,75 magnezyi, K. _Znaydu-

ie się mamkami przy stopach góry Mont liość,

w Korsyce, i w Litwie nad brzegami Wilii. (25)

Gatunek go. Spodumen W. Copy.

meub F. Triphane H. Spodumene. 4 >;

 

Kołor ma pośredni między zielonawo-bia=

łym a górno-zielonym, Znayduie się w massach

lub wkrapiany. Ukaznuie błask doskonały per-

łowy, i odłam główny prosto blaszkowy/ 0

dwóch biegach ukośnie się przecinaiących, po-

przeczny delikatno-ziarnisty. Prześwićca. 'lwar- |

dy od 7,75 do 8,5 s. Ciężki od 5,1 do 5,2.

W ognin' rozsypuie się na proszek i topi się na

zieloną kulkę. Składa się z 56,5 krzemionki, ,

24,0 glinki, 5,0 wapna, 5,0 n. Żelaza X7. NA

Żni się od feldspatn zielonego, więcćy ukośnym

kątem, pod którymbiegi blaszek przecinaią się, i

większą ciężkością i znaydywaniem się w ogniu.

Został znaleziony w Szwecyi na wyspie Utoen

razem z feldspatem czerwonym i kwarcem. Od-

kryto go także w okolicach Wilna,w ułarmkacb

granitu. Nazwisko ma zgreckiego od wyrazu

spodo, w proch się rozsypnię.
]

ł
 

*(28) Pefalit. Nazwisko to uformował P* d” Andrada od wy»
razu greckiego pełałos z blaszek złożony. Kolor ma mlee
czno i prawie czerwonawo biały, blady mięsno-czerwony,
lab blado zielony. Znayduie się w massach z mocnym

blaskiem. Twardy od 8 do 8,5 s. Ciężki od 2,42 do -
2,45, W ogniu natężonym topi się na szkło przezroczys=

te pełne bęblów. Składa się z 79,212 krzemionki, 17,229
glinki, i 5,761 litionu. Minerał ten został znaleziony

w. Szwecyi na wyspie Utoen, gdzie stanowi żyły W ko*
palni żelaza: e '
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Gatunek gi: Skapo it. Skapolith WY.
 Cxanoaumb EF. Paranthiqe H. Scapolithus.

”

Chara. gatunku : 1) kolory szare, powiększóy
części wpadaiące w zielone, lub zupełnie zielone;
rzadko zbliżaiącesię do błękitnych lub czarnych;
2) krystalizacya w mało ukośne czworokątne gra-
niastosłupy; 5) blask tłusty; 4%) twordość od 6,75
do 7,76; 5) ciężkość od 3,6 do 2,8; 6) położe-
nie w warstach Żelaza magnetycznego. Skapolit
dzieli się na podgatunki następuiące: |

1) Skapolit czerwony, Rother Skapolith W. Ko-
łor ma ciemny ceglasto-czerwony. Zmayduie się
w massach i krystalizowany w iglaste równole-
głoboczne graniastosłaupy pokrzywione. Ukazu=

„ ie Błaąsk słaby lub migaiący i odłam delikatno=
ziarnisty. Słabo prześwieca po brzegach, lub zu-
pełnie nieprzezroczysty. Zmayduie się w Norwe-
gii (Arendal). Z

2) Skapolit szary. Grauer Skapolith WY. Te-
go dwie są odmiany:

x) S. s. promienisty. Strahliger grauer Skapo-
lith W. Kolor ma szarawo, żółtawo, lub zie-
lonawo-biały; żółtawo lub zielonawo-szary; rzad-
ko górne, oliwkowo, lub szparagowo-zielony.
Niemał zawsze znayduie się krystalizowany w pra-
wie prostokątne graniastosłupy zaostrzone po koń-
cach czterma płaszczyznami osadzonemi na kra-
wędziach bocznych; te ostatnie bywaią ścięte, i
ściany boczne wzdłuż narzynane, Ukaznie od-
łam promienisty o dwóch biegach w wiązki u-
łożony i poprzecznydelikatno ziarnisty. W kry-
ształach iest wpół-przezroczysty, w massach prze-
świecaiący, oraz składa się z części oddzielnych
grubo prętowych. W ogniu natężonym łatwo

"
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ulega stopieniu i pieni się (24). WW powietrzu
wietrzeije. W kwasach się nie rozpuszcza. Skia-

da się z 53,5 krzemionki, 15,0 glinki, 15,75 wa-

pna, 7,0 magnezyi, 4,0 n. manganezu, 5,5 sody,

2,0 żelaza, o,5wody, Simon. Znayduie się w Nor-

wegii (Arendal) i w Szwecyi. |

) S. s. blaszkowy. Blaettriger grauer Skapo= .

lith W. Różni się od poprzedzającego: 1) cie- -

mnićyszym kolorem zielonawo-:szarym, czasem

szarawo-czarnym , rzadko niebiesko-biękitnymz

2) krystalizacyą w niski ośmiokątny graniasto-

słup zaostrzony czterma płaszeżyznami, „osadzo=

nemi na krawędziach naprzemian wziętych; 5) od-

łamem niedoskonale błaszkowym, o dwóch bie-

gach,cokolwiek nkośnie się przecinających; 4) mnićy-

szą długością części oddzielnych; 5) słabszćm prze-

świecaniem. Odmiana ta skapolitu znayduie się

w Norwegii (Arendal), W początkach była u-

ważana za osobny gatunekpod imieniem Wer-

neritu, albo Arktizitu.

Skapolit nazwisko ma z greckiego od wy-

razu skapos pręcik. (25) -

 

(24) Podług P. Link, skapolit zielony, nazwany od niego Wer-

nerytem bieleie w ogniu natężonym , i topi się na białe

| szkło: Aka

(25) Amblygonit. Nazwisko dostał od wyrazu amblygonios tę-

po kątowaty, Kolor ma zielonawo-biały, górno lub selady=

nowo-zielony. Znayduie się w massach i krystalizowany

w równolłegłoboczne graniastosłupy zrosle z sobą, niewy-

raźnei chropawe: Ukazuie blask wewnątrz szklisty, od-
łam podłużny blaszkowy o dwóch biegach ukośnie się prze=

cinaiących i poprzeczny nierówny słabo błyszczący. Mo-

ćno prześwieca, w cienkich błaskach w pół-przezroczysty.

"Twardy od 7,75 do 8s. Prawie łatwy do rozbicia. W o-

gniu natężonym nadzwyczaynie łatwo się topi na białą e=

maliąiwydaie fosforescencyą czerwonawo-błękitną. Składa

się z kwasu fosfory cznego, k. fluorowego, glinki, i 11 © litio--

nu na 100, przeto naybogatszy iest Ww ten ostatni pierwia-
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Gatunek g2. Meioniit PY. Meiouumb PF.
 Meionite H. Meionites.

Kolor ma szarawo - biały. Rzadko bywa
w. massach, nayczęścićy krystalizoweny w granias=
żosłup prostokątny ukośny lub prosty zaostrzony
po końcach czterma płaszczyznąmi osadzonemi na.
krawędziach, lub skłinowany i ścięty. Ukazuie
blask mocny szklisty ti odłam blaszkowy o dwóch
biegach przecinaiących się pod kątem prostym. Jest
przezroczysty, niekiedy wpół - przezroczysty, rzadko
przeświecaiący. "Twardy od 6,75 Uo 7,75s. Cięż-
ki 2,612. W ogniu bardzo łatwo się topi z burze»
niem, i wydaie pianiste szkło. Nie formuie gala-
rety z kwasem saletrowym. Różnisię: 1) od ce-
olitów , osadą płaszczyzn zaostrzenia, blaskiem
szklistym,  wielokrotnićyszym biegiem blaszek,
większą twardością i niezmienianiem się w kwa-
sach; 2) od feldspatu adularyi, postacią krysta-
liczną, przecięciem się biegów blaszek pod kątem
prostym i znaydywaniem się w ogniu. Minerał ten
został odkryty w Neapolu w Monte. di Somma, znay-
duie się osadzony w kamieniu wapiennym ziarnis-
tym, razem z ceolitem i nefelinem.

Gatunek 95: Nefelin'albo Obłocznik.
Vephelin W. Hegheauxb F. Nepheline H.

i Nepheline. Sommit, Karstena.

% Kolor ma śnieżno, szarawo, żółtawo ,lub
zielonawo - biały. Znayduie się w massach albo
 

stek ze wszystkich dotąd poznanych minerałów. Różni się
od skapolitu biegiem blaszek, i większą twardością. Na-
leży do bardzo rzadkich mirerałów. Został znaleziony przez
P. Breithaupt w Saxonii (Heinbruch) w granicie razem
z topazem, turmalinem, i t. d: CY.

 



krystalizowany: 2) w doskonały sześcioboczny
graniastosłup ze ściętemi niekiedy krawędziami
w podstawie; 2) w grubą sześcioboczną tablicę
maiącą krawędzie boczne ścięte. Ukaznie $łask
szklisty, odłam główny błaszkowy o czterech bie-
gach, i poprzeczny muszlowy. Mocno prześwie-
ca. lwardy od7, do 7,75s. Ciężki 2,274. W o»
gniu natężonym trudnićy się topi od meionitu, i
wydaie białe szkło. WW kwasie saletrowym nie
rozpuszcza się, lecz cmi swoię przezroczystość
jakby mgłą lub obłoczkiem, i dla tego z greckie-
go nazwany iest nefelinem. Składa się z 46 krze.,
49 glinki, 2 wapna, i 1 n. Żelaza /. Różni się:
1) od meionitu, krystalizacyą, wielokrotnićyszym
biegiem blaszek, odłamem muszłowym, i znaydy-
waniem się w ogniu; 2) od adularyi, odłamem,
mnićyszą cokolwiek twardością, i większą ciężko-
ścią. Został odkryty w. Monte di Soma, leży ra-
zem z melonitem. ę

i jA X: i

Gatunek g4. Eyspat,albo spat lodo-
' | wy. opażh W.

Kołor ma szarawo -biały zbliżający się czę-
ścią do żółtawo częścią do zielonawo- białego.
Zmayduie się w massach, kształtach komórko-
'watych, i krystalizowany w cienkie podłużne sze-
ściokątne tablice, w których ściany końcowe są
sklinowane, a boczne wzdłuż narzynane. Uka-

zuie blask szklistyiodłam niedoskonale blaszkowy
o kilku biegach. Składa się z części oddzielnych
grubo-ziarnistych, które formuią znowu części
oddzielne cienko i prosto skorupiaste. W kry-
ształach bywa przezroczysty, w massach mocno
przeświecaiący. Twardy od 7,75 do 8,25s. Cięż-
ki od 2,48 do 2,58. Znayduie się w Monie di

j
i
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Somma razem z miką, hornblendą, melanitem, i
czasem z nefelinem.

IV. RODZAY GLINIANY.

Ch. rodzaliu: 1) słaba spóyność cząstek, 2) po-
stać powiększćy części ziemista, 35) odłam nie-
równy lub łapkowy, 4) niedostatek blasku i prze-

zroczysłości, 5) kolory ciemne i nieżywe, 6) słabsze
lub mocnićysze 'łgnienie do ięzyka, 7) wydawanie
zapachu gliny za tchnięciem na minerał lub iego

zmoczeniem. Wreszcie gatunki tego rodzaiu, po-
większćy części nie topią się W ogniu natężonym,

niektóre z nich przez wypalenie twardnieią. Za
pierwiastek zaś CharakterSzaiącę maią SEE.

bf) ;

FAMILIA GLINY.

Gathntk gó; Glink« czysta.. Reine
ThonerdeW. AnymunumbF. Alumine pura

H. Aluminites.

Kolor maśnieżńo2biGbik, postać nerkowatą„
i odłam delikatno ziemisty. W dotknięciu nie
wiele farbuie. Jest krucha, nieprzezroczysta,
twarda od o do a s. Ciężka od 1,6 do 1,7.
W rysie bardzo mało blasku nabiera..-— Słabo
lgnie do ięzyka. W kwasie saletrowym lub siar-
czanym bez reszty i burzenia się rozpuszcza. Nie
topi się w ogniu, lecz tylko zmnićysza swoię ob-
iętość pęka. Składa się z g4 glinki, 2 krze.,2n.
żelaza, 1 wapna, i1 kwasu węglowego, Arnim,
Znaydnuie się w Saxonii (w Hali, naypićrwóy od-

- kryto w ogrodzie należącym do kollegium szkol-
nego, wwierzchnićy warście ziemi), w Magde--
ć p ; 2 mi
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burgu (w żółtym marglu), w Szląsku, we Wło-

szech, 1 w Anglii. dE

| Bł ;
Gatunek g6. Ziemia porcellanowa.
Porzellanerde W. Bapdbopoeaa eauna, nan

saoannb F. Feldspath argilliforme H. Ar-

A . gilla porzellana M al.—

Kolor ma czerwonawo czasem żółtawo, rzad-

ko śnieżno -biały. Znayduie się zawsze w mas-

sach. Mocno farbuie w dotknięciu. Bardzo kru-
cha. Twarda w 1,5 s. Ciężka 2,216. Słabo
lgnie do ięzyka. W wodzie rozsypuie się na

drobne cząstki; 1 gdy iest czystą, daie się
wprawdzie zarobić na ciasto, lecz z trudno-

ścią. W ogniu natężonym nie topi się.  Zie-

mia porcellanowa z Aue, składa się z 52,0 krze.,
47,0 glinki, i 0,53 n. żelaza, Rose. W ogólności

minerał ten różni się: 1) od feldspatu zwietrza-

- łego, słabszćm spoieniem cząstek, i składem che-

micznym; 2) od glinki czystćy, postacią ziemistą,

mocnóm farbowaniem w dotknięciu, większą

kruchością i tćm, żesię trudno zarabia w ciasto

z wodą. Znaydnie się w Saxonii (warstami w gra-

nicie), Anglii (w gneysie), Francyi (warstami w gra-
_ nicie), Czechach, Węgrzech, Danii, Szwaycaryi,

„b
i

na Wołyniu, w Syberyi, iw Chinach. Używa się
do wyrabiania porcellany.

Gatunekg7. Glina pospoli ta Czineła

ner Thon W. Fanna. F. dArgilla.

Ch. gatunku: 1) zarabianie się z wodąw cia-.

sto; 2) mała twardość, która powiększa się przez

wypalenie w ogniu; 5) postać w massach lub

* | 27
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warstach. Podług zaś czucia w dotknięciu i blasku
w rysie, glina dzieli się na podgatunki następu-
zde: | * ZONSCEJCYMAEI SOME
» 1) Glina cegłowa. Lehm W. zkeamaa eauna F.
Argilla martialis. Kolory ma szare, brudne.
W dotknięciu chuda. Bardzo siabo lgnie do ię-
zyka. W rysie nie nabywa blasku. Słabo farbu=
ie w dotknięciu. Używa się na cegłę i do mu-
rowania. (26) 3 !

2) Glina garncarska. Toepferthon W.  Oówino-
eexnaa eauna F., Argilla vulgaris. Bywa w kolorze

/ ł

, białym, czasem w dymowo, błękitnawo, lub zielona-
wo - szarym, rzadko w górno - zielonym, dość czę-
sto w światłym szarym, lub żółtawym, W rysie
bląsk przyymuie. Mocno lgnie do ięzyka. W do-

>tknięciu tłusta i delikatna, oraz dzieli się na dwie
następuiące odmiany:

x) Glina g. ziemista, Erdiger Toepferthón W.
„Odłam ma grubo i drobno ziarnisty. Różnisię
od ziemi porcellanowćy, blaskiem w rysie, i za=
rabianiem się w ciasto z wodą.
* y) Glina g. łupkowa. Schiefriger Toepferthon
W.  Odłam ma łupkowy. Rozdziela się na ułam= -
ki talerzykowate lub sześcienne. Więcóy iest tłu-

 stą „w dotknięciu aniżeli poprzedzaiąca odmiaua.

 

(26) Podgatunek ten trzeba koniecznie rozdzielić na dwie od-
miany, na glinę piecową i cćgłową, albowiem: pierwsza
„ma kolor czerwony, w dotknięciu chuda, w powietrzu leżąc
twardnieje, zawiera w sobie wiele drobnych kamyków
wapiennych i dla tego iest tylko zdatną dorobienia pieców,
a cegła z nićy pęka się od wilgoci; druga, ma kolor żół-
tawo - szary, w dotknięciu łagodna, w powietrzu leżąc
rozsypuie się na drobne cząstki iak piasek, nie ma w so-
bie kamyków wapiennych, burzy się z kwasami, dale ce-
glę nie pękaiącą w wilgoci, i leży zazwyczay pod gliną
piecową, na warstąch żwiru.  Posirzeżenia te zrobiłem
w. okolicach Wilna, 1093 50%
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W ogniu mocno się ściąga, pęka, i przeto

nie tak dobrze służy w robotach garncarskich iak

ziemista. |

3) Glina malarska albo pstra. Bunter Thon W.

Bywa w kolorze żółtawo-lub czerwonawo - bia-

łym, mięsno, lub krwisto - czerwonym, oraz

w perłowo-szarym; częstokroć kolory te są uło-

Żonewszerokie pręgi, plamki, lub obłoczki. W ry-

sie przyymuie blask tłusty i naymocnićyszy ze

wszystkich podgatunków. Miernie lgnie do ięzyka.

Cokolwiek tłusta w dotknięciu. W wodzie nie

zarabia się w ciasto iak glina garncarska. Leży

warstami w Wohrau w luzacyi.

4) Gliną łupkowa. Schieferthon W, Caanucmaa

eauna. Argille schisteuse impressionnće H. Argilla
-

schistosa. Kolor ma zazwyczay dymowo - sz "y.

prawie czarny, rzadko błękitnawo szary; lnb per-
łowo-szary. Posiada odłam łupkowy 2 blaskiem

rigaiącym. W rysie nabywa cokolwiek blasku

i ukazunie światlćyszy kolor. Jest twarda od 3 do

4,5 s. Słabo lgnie do ięzyka. Ciężka od 2,5 do

2,6. Zawieraw sobie dosyć często zabytki roślin

lub ich wyciski. Zmayduie się w Saxonii, w QCże=_

chach, i w- Tyrolu. Leży w formacyi węgli

kopalnych. (37) Cc BAC ZO ,

 

(27) Kollyrit, Karsten. Nazwany z greckiego od wyrazu kolly-

rion którym Lhoskorides nazywał iednę ziemię mocno

lgnącą do ięzyka. Kolor, ma śnieżno lub żólłtawo < biały»

Znayduie się w massach. łanaże odłam delikatno - zie-

misty bez blasku, W rysie nabywa cokolwiek blasku -

tłustego. Jest nieprzezroczysty lub po brzegach prześwie-

caiący. Bardzo miękki, ma'twardość od 1 do 2 5, Bar-

dzo łatwy do iozbicia. Mocno lgnie do ięzyka. Lekki. Co.

kolwiek tłusty w dotknięciu. Nie topi się w ogniu na-

tężonym, lecz traci wodę. Zanurzony do wody staje się

z początku przeświecaiącym, a poićm z trzaskiem rozsy

.
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7 „;Gatunek 98. Kamień gliniany. 7%hon-
p (stein FV. Iamuncmeih kamen» „Apenaacaumb
PSE „Argillolithus. Roche argilleuse H.

Miewa kolory szare lub brudne czerwone.
-Jmayduie się w massach, i ukaznie odłam deli-
 katno ziemisty, czasem płasko muszlowy. Twar-
„dy od 4 do 6 s. Ciężki 2,21. Nie lgnie do ię-
zyka. W dotknięciu chudy. Przechodzi niekie-

+ ,dy w iaspis wstegowy. Zmayduie się w Saxo-
©. nii i w Węgrzech. Leży w drugich formacyach
„ 2 porfiru

| Gatunek gg. Łupek Ignący. Klebschie=
| far W. Konaupumb F. „Argile schisteuse H.

Collyrites. Cimelith Klaprota.

Kolor ma światły żółtawo - szary i odłam
prosto-łupkowy gruby lub cienki. Słabo prze-
świeca po brzegach. W rysie nabywa cokolwiek
blasku. Mocno Ignie do ięzyka. 'Twardy iest od
2 do 2,75 s. Ciężki od 2,0 do 2,4, W ogniu
natężonym trudno się topi, wydaie białe szkło.
Składa się z 66,5krze., 7,0: glinki, 1,5 magnezyi,

"1,25 wapna, 2,5 n. żelaza, i 19,0 wody, K. Znay-
duie się warstami naprzemian z gliną w Menil «
le IMontant przy Paryżu. i
 

puie się na cząstki. Ulega rozpuszczeniu w kwasie siar-czanym i przez wyparowanie daie galaretę. Składa sięz 42 wody, 45 glinki, i 14 krze., Klaproth. Minerał tenzostał znaleziony w Saxonii (Weissenfels) w górach pia-skowcowych. Naypierwóy go odkrył P. Freiesleben.

ka
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Gatunek 100. Łupek poleru iący. Po-

lierschiefer W. Iloaupywujih czaneuyb F.

: Schistus poliens.

Kolor ma czasem żółtawo - biały, czasem żół-

tawo-szary. Ukaznie odłam bardzo cienko Ł prosto-

łupkowy. Mało farbuie w dotknięcin. Bywatwar-

dy od a do 2s. Ciężki od 6,59 do 0,606. Bar-

dzo łatwy do rozbicia. W dotknięcia chudy, lecz

delikatny. Słabo lub zgoła nie Ignie do ięzyka.

W ogniu nie topi się. Powstaie z 79 krzemion-

ki, 14 wody, 4 n. żelaza, 1 glinki, i a wepna.

Znayduie się w Saxonii i w Czechach. Fovmnie

warsty w bliskości formacyy węgla kopalnego.

Używa się do polerowania metallów.

Gatunek 101. Trypla. Tripeł W. 7pu-

Jteab F. (Quarz aluminifere tripoleen. JE:

Tripela Val.

Miewa kolory żółławo- szare, które czasem

przechodzą w żółtawo- biały, w izabelowa lub

ochrowo-żółty, a czasem w popielato - szary.

Znaydnie się w massach.  Ukazuie odłam grubo

lub delikatno ziarnisty, I w wielkich massach nie-

kiedy łupkowy. Jest twarda od 1 do 2,25 s. Cięż-

ka od 0,8 do 1.0. Nie bardzo krucha. Nie lgnie

do ięzyka. W,dotknięciu chuda, i cokolwiek

szorstka. W ogniu natężonym bieleie, cokolwiek

twardnieie, i nabywa własności mocnego przycią

gania wilgoci. Sto części trypli nie wypalonćy

zabiera wody od 75 do 75 części, nie nujękczeie

i nie zarabia się w ciasto. Buckolz otrzymał

z rozbioru trypli 81,0 krze., 8,0 czarnego 1 czer-

wonego ńiedokwasu żelaza, 5,0 wody, 35 kwa-i |
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su siarczanego, 1,5 glinki. Minerał ten leży warsta-
mi w górach powtórnych w Saxonii, Czechach, i
Bawaryi. Słaży do polerowania metallów, rogu,
burstynu i tym podobnych rzeczy.

Gatunek 102. Kamień pływaiący.
Schwimstein W. Quartz nectique H.

Kolor ma pośredni między żółtawo-białym
i światłym Żółtawo-szarym. Zmayduie się w mas-
sach1 kształtach główkowatych. Wewnątrz u-
kazuie skład dziurkowaty i odłam grubo-ziarni-

. sty. Słabo prześwieca po brzegach. Miękki.
Cokalwiek krachy. Nie lgnie do ięzyka. 'W do=
tknięciu szorstki. Po wodzie pływa gdyż ma cięż-
kość gatunkową 0,448. Składa się z g8 krze-
CREE, i 2 węglanu wapna, /, Różni się od
trypli, postacią główkowatą, składem dziurkowa-
tym, i nierównie mnićyszą ciężkością. Znaydu-
ie się w Menil-Montant przy Paryżu, ipodobna
stanowi warsty. |

, Gatunek 108. Kamień ałunowy. 4-
(launstein W.  Cmudgumb, seacuocusb E.
Lave altćrće aluminifere H. Alumen cal-

— | careus aluminaris albus Wal.

Miewa kolor szarawo, żółtawo, lub czerwona
wo -biały, rzadko perłowo lub błękitnawo-szary;
kolory te bywaią czasem w plamki lub pręgi u-
łożone. Ukazuie odłam grubo i cienko ziarnisty.
Słabo prześwieca po brzegach. Twardy od 4,25
do 5s, Ciężki 2,587. Po wypaleniu, lub zepsu-
ciu się w powietrzu, daie czuć smak ałunu. Skła-
da się z 56,5 krze., 19,0 glinki, 16,5 kwasn siar-

Ą

|
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czanego, 4,0 potażu, 3,0 wody K. Znayduie się war-.
stami we Włoszech, w Węgrzech, i w Anglu.
Wyrabiaiąz „Aiego ałun.

Bi
Ł4-

FAMILIA ŁUPKA GLINIANEGO.

Gatunek 104. Łupek ałunowy. Alaut- i
schiefer IV. Keacnoewń caaneub F. Schistus

aA aluminosusS.

Ch. gatunku; 1) postać łupkowata; 2) twar-
dość od 3 do4,5 s., 5) ciężkość od 2,5 do 2,4.
Przytćm, lapók:ałunowy leżąc w powietrzu, po-
krywa się z czasćm gdzie niegdzie warstewkami
białemi ałunu. W ogniu nabiera koloru żółto-
szarego. Powstaie z 40 krze., 19 węglika, 7 wap-
na, 6 potażu, i 1 siarczanu Żelaza, K. Podga-
tunki zaś iego są następuiące:

1) Łupek ałunowy pospolity.  Gemeinar Alaun-
schiefer W. Kolor ma pośredni między szarawo
a błękitnawo - czarnym, i odłam prosto łupkowy
gruby. Jest bez bląsku. NW rysie ukazuie kolor
czarny, i nabiera cokolwiek blasku.

2) Łupek ałunowy błyszczący. Glaenzender A-
launśchiefer W. Różni się od pospolitego, ko-
lorem pośrednim między błękitnawo a zielona-
wo-czarnym, odłamem krzywo i krótko-łupko-
wym, oraz blaskiem wpół- metallicznym.

Łupek ałunowy leży warstami w górach
łupka pier wiastkowego glinianego, lub szarćy wa-
ki łapkowóy, w Saxonii, Czechach, Francyi, An-
glii, Szwaycaryii Norwegii.



Gatunek 105. Łupsk palny. Brand-
schiefer W. Iopiwviń caaneub F. Schistus

bituminosu$.

Kolor ma smołowo-czarny, czasem: czarnawo:
brunainy. Znaydnić się w massach i warstach.
Ukazuie odłam prosto łapkowy, i wydaie ułamek
falerzykowatćy postaci. W. rysie koloru nie
zmienia, i nabywa tłustego blasku. Jest twar-
dy od2,25 do 5,25s. Ciężki od 1,8 do 2,0 Po-
łożony na węglu rozpalonym, okrywa się słabym
błękitnym płomieniem, wydaie zapach siarki, traci
ze składu węgiel, i nabywa koloru szarawo=białe=
go. A rozkładu 200 granów tego łupka otrzymał
Klaproth 80 cali kub. gazu wodorodnego węglis-
tego, 55 gr., oleiu przypalonego, 4 wody amo-
niakalnćy, 20 węgla, 87,5 krzemionki, 5,5 glinki,
10,5 s. wapna, 5 n. Żelaza. i 1 n. manganezn.
Łupek palny znayduie się w Czechach, Lmzacyi
(w Wehrau warstami między gliną stwardniałą,
a kamieniem glinianym), Austryi, i Anglii.

Gatunek 106. Łupek pisarski. Zei-
chenschiefer W. JTepuwh  kapanąaiub F.
„Argile schisteuse graphique H. Schistus gra=
4 phicus.

Kolor ma pośredni między szaro a błękitna”
wo - czarnym. /nayduie się w massach i warstach.
Ukaznie odłam powiększćy części niedoskonały,
nayczęścićy prosto, niekiedy krzywo -łupkowy.
Wrysie nie zmienia koloru, lecz nabywa cokol-

! wiek blasku. Jest twardy od 1 do 2,5s. Ciężki
od 2,1 do 2,3. Pisze czarno po papierze. Skła-
da się z 64,5 krzemionki, 11,25, glinki, 11,0 wę-

A

 



ga 1357 —

gla, 7,5 wody, 2,75 n. żelaza, Wiegleb. Leży
w łupku glinianym w Saxonii, Francyi, we Wło-
szech, i w Hiszpanii. Służy za czarną krćdę do
pisania, używa się do robienia czarnych pasteli, -

i prostćy farby malarskićy.

Gatunek1o07.łŁupek szlifierski. Wez-
schiefer W.' Tomanwih uucepb F. Argile

- schisteuse novaculaire H. Schistus coticula.

j= Kolor ma zielonawo-szary. Znayduie się

w-massach, i stanowi całe warsty. W wielkich

massach ukazuie odłam łupkowy, w małych za-

dziorowy. Posiada blask słaby. Po brzegach słabo

prześwieca. Jest twardy od 6, do 7 s. Ciężki od

2,6 do 2,8. Znayduie się w Czechach, Saxonii, i
Syberyi. Używa się do ostrzenia narzędzi sta-

lowych. |

Gatunek 108. Łupek gliniany. 7hon-
schiefer W. Tauunemui caaneyb F. dArgile

schisteuse tabulaire teguląire H. Schistus
. Argillosus.

Miewa zazwyczay kolory brudne szare, które
przechodzą czasem w czarne, czasem w brunatno-
czerwone, a czasem w ciemne zielone, lub są

* niekiedy w plamki ułożone. Znayduie się w mas-
sach i stanowi całe góry. Blask ukazuie miga-

 

 

iący, lub słabo błyszczący perłowy, + odłam nay= ' :

częścićy doskonały prosto łupkowy, rzadko krzywo-
łupkowy. W rysie przybiera kolor szarawo - biały.

Jest twardy od 2,5 do 4 s. Ciężki od 2,6 do 2,8..

Składa się z 60 krzemionki, 25 glinki, 9 magne-

zyi, 6 Żelaza, Kir. Znayduie się w Saxonii, Tu-

ryngii, Szwaycaryi, Szląsku, i w ORA Wilna
i »

(47
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rozrzucony ułamkami. „Służy do pokrycia do0-

mów, na stoły, tablice, i t. d.

FAMILIA MIKI

Gatunek 109. Lepidolit. Lepidolith W.
> JleruqoaumbF. LepidolitheH. żepidoliekiia.

Kolor ma piękny czerwony kwiatu brzoskwini
wpadający w fioletowo-czerwony, czasem zor:0-
wo-czerwony, perłowo, żółtawo , lub zielonawo-

(szary. Znayduię się w massach. .Ukaznie blask
perłowy mnićy więcćy mocny, i odłam drobno-
blaszkowy z zadziorowym. Składa się z części
oddzielnych łuszczkówatych mocno błyszczących.
Słabo prześwieca. Twardy w 6s. Ciężki 2,816.
W ogniu burzy się i wydaie mleczno białą kulkę
przeświecaiącą. Składa się z 54 krzemionki,;
20 glinki, 18 potażu, 4 flnoranu wapna, 5 n. man-

-ganezu , i 1 n. Żelaza, /. Znayduie się w Mo-
rawiy w górze Hradysko, stanowi warstę na skale
kwarcowćy, używa się naipiękne 'sprzęty, osobliwie
drobno-ziarnisty. Nazwisko ma od lepis łuszczka.

' Gatunek 110. Mika. Glimmer W. Cauoga
i. Mica HI. i Wal.

ię Kolor ma zazwyczay żółtawo lub zielonawo-
szary, rzadko dymowo, albo popielato-szary, nie-
kiedy tombakowo-brunatny, lub smołowo-czarny,
żółtawo lub srćbrno-biały, a niekiedy czarnawo-
zielony lub axamitno-czarny. Znayduiesię w mas=
sach, blachach, albo krystalizowana w doskonały ©
równokątny sześcioboczny graniastosłup. Ukazu-
ie blask miocny perłowy lub wpół-metalliczny, i o0-
dłam doskonale blaszkowy, a każda blaszka, daie
się dzielić prawie bez końca na coraz ciensze listki,
WZW
rj
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sprężysto-giętkie. NW.rysie traci blask i przyymu-
ie' kolor szarawo-biały. W cieńkich blaszkach
iest przezroczysta. Twarda w 3 s. Ciężka od
2,7 do 2,9. Składa się z 50,0 krzemionki, 55,0
glinki, 7 n. żelaza, 1,53 wapna, 1,55 magnezyi,
V. Znayduie się w górach pierwiastkowych
w wielu mićyscach Europy i Syberyi. Blachi bia-
łóy miki używaią się zamiast szkła do latarń, i
do okien na okrętach; gdyż nie pękaią od.ognia
i wytrzymują mocne wstrząśnienia (28).

 

Kolor ma zażwyczay czarnawo-zielony, Cza-
sem brunatny, pochodzący z przytomności ochry
żelaznćy. Znaydnie się w massach i krystalizowany

w sześciokątny graniastosłup ze ściętemi, lub sklino-

wanemi krawędziami bocznemi. Ukazuie blask tłu=

sty i odłam poprzeczny niedoskonale blaszkowy.
Jest prawie nieprzezroczysty lub słabo prześwieca

; po brzegach. Póki niezwietrzeie ma twardość więk-

szą od miki, zwietrzały zaś daie się łatwo skrobać

paznogciem. W dotknięcin cokolwiek tłusty. Ciężki
2,98. Składa się z63,75 glinki, 2g,5 krzemionki, i

6,75 żelaza. Zinayduie się w granicie, w ziemi por-
cellanowóy, lab w kamieniu wapiennym, w Saxonii

(w kopalni Pini iztąd tak się nazywa), we Fran-
cyl i w Norwegii. |

 

(28) Mika niegiętka. Rubellan, Breit. Została odkrytą
w Czechach w wace razem z augitem i zwyczayną miką,
Ma kolor i rysę brunatno czerwomą. Ks»ystalizuie się
w tablice, Twarda od 2,5 do 5 s. W cieńkich blaszkach
niegiętka, W składzie chemicznym zawiera 45 krzemiom«

| ki, 20 n. Żelaza, 10 glinki, 10 sody, i 5 wody:

4ÓóŚ
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| (Gatunek 112. Kamien garnkowy.
7opfstein W. Kumpoaumb F. Talc olłaire H.
PA Lapis ollaris.

a.

Kolor ma zielonawo-szary, ułożony czę-
45 stokroć w plamki. Znaydnie się w massach i sta-

śnowi całe warsty. Ukazuie blask słaby perło-
gwy, zbliżaiący się mnićy więcćy do tłustego. Po-
;siadd odłam krzywo i niedoskonale blaszkowy,

> „czyli łuszczkowo-blaszkowy, który przechodźi cza-
" ssem w łupkowy. Prześwieca po brzegach. Jest
" "twardy od 1 do 1,258. Ciężki od 2,6 do 2,8. Co-
"kolwiek tłusty w dotknięciu. W ogniu twar-
"dnieie, i nie ulega zmianie. Składa się z 38,12
<>krze. 58,54 magnezyi, 15,62 żelaza, 6,66 glinki.

> f0,41 wapna, 0,42 kwasu fluorowego, Wiegleb.

,

w

' Znayduie się warstamiwgórach piewiastkowych| łupka glinianego, w Szwaycaryi, Saxonii, we
„Włoszech i t.d. Używa się do wyrabiania garn-
ków. | | > |
Gatunek 115. zi W. „£uopumb F.

Chlorite H. lorites.

| Ch. gatunku: 1) kolor ciemno-zielony; 2) blask
perłowy; 3) zupełna nieprzezroczystość; 4) w ry-
sie kolor górno-żielony; 5) «*loryt iest cokolwiek
tłusty w dotknięciu; 6) słabo lgnie do języka; a
podług różnicy w spoieniu cząstek, w blasku i

- odłamie,dzieli się na podgatunki następuiące:
1) Chlorit ziemisty. Chloriterde W. Kolor ma po-

średni między górno a porowo-zielonym. Znaydu-
ie się w massach ziemistych, lub w postaci proszku,
W dotknięciu nie brudzi. Ciężki 1,896. W o-
gniu natężonym topi się qa ŻuŻel zbity i nie-

„przezroczysty, który pociąga igłę-magnesową.

 



"Składa się z 37,5 krzemionki, 43,7 magnezyi,
12,8 żelaza, 4,1 gliny, 1,6 wapna, Hoepfi:er.

2) Chloryt pospolity. Bmisiner Chlort W. Ko-
lor ma cokolwiek ciemnieyszy od koloru chlory-
tu ziemisiego. Znayduie się w' massach. Ukazn-
ie blask słaby, lub migaiący perłowy i odłam
delikatno ziemisty, lub cienko łuszczkowy. Jest
miękki, kruchy i nie bardzo ciężki. Składa się
z 41 krzemionki, 59 magnezyi, 6 glinki, 10 u.
Żelaza, i 4 wapna.

5) Chloryt łupkowy. Chlorit-Schiefer W. Zmpełnie
iest podobny do chlorytu pospolitego, od którego
różni się odłamem nayczęścićy krzywo rzadko pro-
Sto--łupkow ym, i cokolwiek większąciężkością.

4) Chloryt blaszkowy. Bluettriger Chlorit W.
Kolor ma czarnawó niekiedy ciemny oliwkowo-
zielony. Rzadko znayduie się w massach, nay-
częścićy bywa krystalizowany w tablice sześcio-
kątne, zrosłe ścianami bocznemi w kształt wal-

ców zaostrzonych ostrokrężnie po końcach, oraz
powierzchnia kryształów wzdłuż iest narzynana.
Ukaznie odłam blaszkowy. Czasem po brzegach
prześwieca. Jest miękki. Bywa podobny do mi-
ki, różni się iednak od nićy, kolorćm górno zie-
lonym w rysie, małą sprzężystością blaszek, i nie-
łatwem ich dzieleniem się na coraz ciensze listki.

W. ogólności chloryt znayduie się w wielu
_ górach pierwiastkowych w Europie i w Syberyi.
Mara ma od wyrazu chloros zielony.

FAMILIA TRAPU.

Gatunek 114. PaXbit W. Ilacaumb F.
. Hyperstene Paulites.

Kolor ma pośredni między szarawoa zie-
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lonawo-czarnym. Ukazuie na sobie kolor mie=
niony miedziano--czerwony. Posiada blask pół-
metalliczny mocny, i odłam główny cokolwiek
krzywo-blaszkowy , poprzeczny drobno--zdarnisty.
Niekiedy słabo tylko po brzegach prześwieca.
W rysie przyymnie kolor zielonawo-szary. Jest
twardy od 8 do 8,5 s. Ciężki od 5,5 do 3,5.
Składa się z 54,25 krzemionki, 24,5 n. żelaza,
14,0 magnezyi, 2,25 glinki, 1,5 wapna, 1,0 wo-
dy, £. ŹŻcwdkia stę ułamkami na wyspie 4.
Pawła w Ameryce, iest rzadkim minerałem, i
używa się do ozdób.

' Gatunek 115. Hornblenda. Hornblen-
de W. O6mauxa F. Amphibole H. Horn-

| | blenda.

Ch. gatunku: 1) kolor ciemno-zielony przecho-
dzący w czarny; 2) blask mierny perłowy; 8) zu-
pełna nieprzezroczystość; 4%) wydawanie zapachu
gorzkiego przez zwiłżenie; 5) sposobność topie-
nia się w ogniu natężonym na czarne zbite
szkło; 6) w rysie kolor górno-zielony lub zielona-
wo-szary. Podług zaś różnicy w kolorze, odła-
mie, postaci zewnętrznóy,i częściach oddzielnych,
gatunek hornblendy dzieli się na SOUBBURSK na-
stępuiące;

1) Hornblenda pospolita. Ganea Hornblen-
de. OGwxnoecnnan o6Gmauna F. Amphibole lami-
maire, aciculaire i t. d. H.  Hornblenda vul-

, garis. Kolor ma zazwyczay kruczy zielony, cza-
sem szaro, rzadko axamitno-czarny, porowo lub

oliwno-zielony. Znayduie się w massach, rzad-
ko bywa krystalizowana: 1) w szerokie, długie,
cienkie, bardzo ukośne czworokątne  graniasto-
słupy; w których częstokr oć krawędzie tępe bo-
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czne są zaokrąglone, albo ostre sklinowane, i pod-

stawy także sklinowane płaszczyznami osadzonemi
na krawędziach ostrych; 2) w sześciokątny gra-
niastosłup ze czterma szerszemi ścianami, które

stołąc naprzeciw siebie po dwie przecinaią się

pod roztwartym kątem; przytóm graniastosłup

ten ma krawędzie tępe ścięte, podstawy zaostrz0-

ne trzema płaszczyznami osadzonóćmi na kra-

wędziach bocznych naprzemian wziętych, i ścia-

ny wzdłuż mocno narzynane. Horublenda, u-
kazuie odłam wzdłuż narzynany, czasem prosto-

blaszkowy o dwóch biegach bardzo ukośnię się prze-
cinaiących, czasem szeroko lub wssko promieni-
sty w wiązki lub gwiazdy ułożony. Składa się
z części oddzielnych grubo ziarristych lub pręio-
watych. W odmianach światłych po brzegach
prześwieca. Jest twarda od 6 do 8 s. Ciężka
od 5,26 do 3,41. Składa się z 57 krzemionki,
22 glinki, 1% magnezyi, 25 mało niedokwaszo-
nego żelaza, 0,2 wapna, Hermann. Różni się od
pistacytu doskonalszym odłamem blaszkowym,
podwóynym biegiem bląszek , nieprzezroczysto-
Ścią, rysą, i mnićyszą twardością.

2) Hornblenda bazaltyczna. Basaltische Horn-
blende W, Basaavmuzecaa o6manka F. Amphibole

dodćcaedrę et ćqui- different H. Hornblenda basal--
łica. Różni się od hornblendy pospolitćy : 1) ko-
lorem zazwyczay smołowo rzadko axamitno-czar-

nym; 2) znaydywaniem się tylko w postaci kry-
staliczućy, którą iest długi sześciokątny grania-
stosłup, czasem ze czterma naprzeciw stoiącemi
ścianami szerokiemi iak w hornblendzie pospoli-
tóy, czasem ze wszystkiemi ścianami równemi; 0-
raz w obu razach, albo po końcach iest zaostrzo-
ny trzema płaszczyznami osadzonemi na krawę«

*

dziach naprzemian wziętych, albo z iednego kozi-

   



 

ca zaostrzony, z drugiego sklinowany płaszczyzna+
„mi osadzonemi na krawędziach bocznych tępych;
5) blaskiem zwierciadianym w odłamie głównym;
4) kolorem ciemnym szarawo-białym w rysie lub
wpadaiącym w dymowo-szary. Hlornblenda ba-
zaityczna, składa się. z 42,0 krzemionki, 22 n.
żelaza, 10,9 magnezyi, g.$ wapna, 7,69 glinki,
Laugier. Podobną iest do augitu blaszkowego,
od którego różni się: 1) zdpefalć odmienną kry- „
stalizacyą; 2) mocnićyszym blaskiem; 5) więcóy u-
kośnćm przecięciem się biegów blaszek, gdyż w au-
gicie iest prawie prostokątne. Hiornblenda ta znay-
duie się w postaci wolnych kryształów osadzona
w glinie , wace3 lub bazalcie; w Czechach, Szlą-
sku, Saxonii, w Cap de Gates, i t. d.

3) Hornblenda łupkowa. Hornblend-Schiefer W.
C.ioucmaa o6manka F. Roche cornćene H. Horn=

 blendą schistosa. Móżnisię od hornblendy pospo-
ltćy: 1) znaydywaniem się zawsze w massach
lub warstach; 2) odłamem w wielkich częściach
łupkowym, w małych bardzo wąsko promieni- .
stym. Ostatni charakter różni tę hornblendę od
wszystkich innych łapkowych minerałów.

W ogólności hornblenda znayduie się we
wszystkich górach pierwiastkowych EuropyiSy-
beryi. Nazwisko ma od podobieństwa swego do
rogu korn, i siarczyka zynku, czyli blendy.

Gatunek 116. Ba 1t W. ba3aazmb F.

Lave lithoide basaltique prismaiique H.
Bazalteg.

 

Kolor ma zazwyczay szarawo-czarny, rzadko po-
pielato-szary lub przechodzący w brunatny. Wie-
trzeiąc pokrywa się z wierzchu szarą powłoką.
Znayduie się w wielkich massach złożonychz czę-
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ści oddzielnych graniastosłupowych. Ukaznie od-
łam zbity o grubych, małych, lub delikatnych ziar-

nach bez blasku, czasem niedoskonały muszlowy,

lub delikatno - zadziorowy. Przyymuie w rysie

kolor światły popielato-szary. Twardy iest od 6

do 7,5 s. Ciężki od 3,0 do 3,2. Słabo pociąga

igłę magnesową. Miewa w sobie próźnie napeł-

nione innemi minerałami, osobliwie oliwinem.

Dlugi czas leżąc w powietrzu, zamienia się na

tłustą glinę. WW ogniu natężonym ulega stopie-

niu. Składa się z 44 krzemionki, 20 n. żelaza,

16,75 glinki, g,5 wapna, 2,25 magnezyi, 2,6 so-

dy, 2,0 wody, 0,12 n. manganezu, K. Leży

w górach trapu powtórnego w postaci kolamn nay-

częścićy pionowo stoiących; a te w niektórych mićy-
scach iakby palisady wierzchołki gór uzbraiaią.

Obficie się znaydnie w Tyrolu, Bawaryi, Turyn-
gii, Szląska, Francyi, Anglii, we Włoszech, na

wyspie Staffa (formuie grotę), w Sycylii, Irlandyi,
Islandyi (stanowi olbrzymie bruki), i t. d. Uży-
wa się do budownictwa, wyrabiania szkła butel-

kowego, i probowania aliażów metalicznych.

Uwaga. P. Cordier doszedł przez obserwa»

cye mikroskopiczne i podział bazaltu, że mine-
 rał ten, powstaie z mięszaniny augitu zbitego
z feldspatóm i żelazem magnetycznćm. (29)

 

(29) Bazalt iaspisowy. Bazalt iaspis, Freiesle. Tak iest na.
zwany z przyczyny, iż leży razem z bazaltem i iest podo-
bny do iaspisu. Kolor ma. lawendowo błękitny, czasem
perłowo, błękitnawo, zielonawo, lub żółtawo-szary w pae

„sy. Znayduie się w massach. Ukaznie blask słaby tłusty
lub migaiący i odłam niedoskonale muszlowy mały alb
grubo-ziarnisty. Jest nicprzęzroczysty, twardy: od 5,5
do 10 s. Nie bardzó trudny do rozbicia. Ciężki 2,41.
W ogniu natężónym topi się z burżeniem i formuie czar-
ną błyszczącą kulkę. Ogrzany z kwasem wodosoliym, wy-
daie gaz który mąci wodę wapienną, Składa się z 0,4 pe-

19--:
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Gatunek 117. Wa a. JVakke W. Bax-
ka F. Roche cornćen ożratre 21. >:

=Kolor ma! sza?"7 zawsze wpadaiący w wę,
rzadko błękitnawo--Szary; czasem zbliżaiący się do
oliwno, górno, lub.czarnawo zielonego, a czasem
do żóltawo lub popielato-szarego. Zmnayduie się
w massach które częstokroć miewaią okrągłe pró-
źnie, poczęści wolne poczęści napełnione innym
minerałem. Ukazuie odłam równy bez blasku,
czasem muszłowy lub drobno-ziarnisty. Jest
iwarda od 2 do 35,26 s. Ciężka od'2,2 do 2,5.

- Zupełnie nieprzezroczysta. „W rysie oibywa
„ tłustego blasku. W dotknięciu cokolwiek tłusta.
W powietrzu psuie się i wydaie żyżną ziemię.
W ogniu topi się łatwićy od bazaltu. Składa
$ię z "63 krzemionki, 14 glinki, 16 n. żelaza, i.

7 wapna, Milherirg. leży w formacyi trapu
powtórnego, w Saxonii, Czechach, Iślandyi, i
znaydniesię > w —— około Wilna.

Gatunek 1187AC ień b rzandóliór:
Klingstein W.  Bonożumb F. Feldspath

compacte, sonore, HN Phonolithus.

„ « Kolor ma <zary wpadaiący zawsze: w zielona=
wo-żółty. dnayduie się w massach, stanowi całe
góry. Ukazuie odłam, główny łupkowy, mocno
lub słabo migaiący, poprzeczny zbity, częścią

- grubo-zadziorowy, częścią płasko muszlowy. Prze-

 

ż: tażu, 5,4 wapna, 8,5 glinki, 47,1 krzemionki, 7,13 n,
żelaza, 1,2 kwasu Siar., 4,0 k, wodosinnego, 1 kwasu wę-

glowego, i zawiera ślad n. mang., oraz sody, Leop. Gmelin.
Bazalt iaspisowy został znaleziony w Saxonii, gatyaęh,
Hanowerze, i nawyspach zPezysncE
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świeca: po brzegach. Jest twardy od 7,75 do 8,258.
Ciężki od 2,512 do 2,7. Cieńkie sztuki iego u*

derzone, dzwięk wydaią. W powietrzu powleka się

szarą ziemistą powłoką. WW ogniu nie ulega zmia-
nie, i nabywa światlćyszego koloru. Składa się
z 57,25 krzemionki, 23,5 glinki, 8,1 sody, 3,25
n. żelaza, 3, wody, i 0,25 n. manganezu, K.
Różni się: 1) od rogowca zadziorowego, wyda-
waniem. brzęku, znaydywaniem się w ogniu, blas-

kiem ,i składaniem się niekiedy z części oddziel-

nych nieforemnie graniastosłapowych: 2) od łup-

ka krzemiennego, kolorem i wszystkiemi innemi

charakierami. Leży w górach powtórnych w Cze-
chach i Saxonii. Przydatny iest do muru. «

mó ' GO> z

Gatunek 119g. Glina żebazista. Eisen-

thoń W. skeabaucmtż, zauna F. Argillafer-
rife a
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Kolor ma czerwonawo-brunątny lub bruną-
tno-czerwony.  Zmayduie się w massach maią-

cych zazwyczay mnóstwo okrągłych próźni, które
częścią są wolne, częścią napełnione obcemi mi-
nerałami. Ukazuie odłam delikatno ziarnisty bez

blasku. Vie przybiera blasku w rysie. Jest zu-

pełnie nieprzezroczysta. Twarda od 4 do 6 s.
Ciężka od 2,46 do 2,78. Różni się od waki, ko-

lorem brunatnym i większą twardością. Leży

częścią w trapie przechodowym, częściąwpowtór-

nym, w Saxonii; około Wiłna zaś znaydnie się
ułamkami w Pa >

Gatunek 120. Lawa. Lava W. „lacaF.
i Laye H. Lavd. ę

Ch. gatunku: 1) kolory powiększćy części -
ka odzoń- 4 k t z dryn j.-3, 4 dodtoyERĄ Ju LmE"LOEF ez CZĘ AAYW p

i > u pra Pa 4 SO ż " j
ż = +3 8 > . Ry: k py %

GBOPY: Loaleren laty Na
e

PŁEL
koca RE”

r   



  

kk 148 —

czarne, czasem szare, brunatne, czerwone, żół-
te, lub białe; 2) postać pospolita, popękana, żu-
Żlowata, lub podobna do piany; 5) wielka kru-
chość; 4) mała ciężkość. (Gatunek lawy dzieli się *
na dwa podgatunki: e '

a) Lawą źużlowata. ŚSchlakkige Lava W. Za-
wsze ma w sobie próżnie wielkie z małęmi na-
przemian ułożone. Ukazuie. blask szklisty i od-
tąm ziarnisty. Jest nieprzezroczysta. Ciężka od
2,505 do 2;795. ,

2) Lawa pianista. Schaumartige Lava W. Ró-

Żni się od żużlowatćy, zawieraniem w sobie ma-
łych delikatnych próźni, mnićyszym blaskiem iłu-
stym, odłamem niemogącym się oznączyć,. który

" zdaie się bydź nierównym, czasem słabćm prze-
świecaniem po bisegach, 4 mnićyszą ciężkością
gdyż ta iest od o,96 do 1,151, ż
W ogólności, lawa znaydnie się przy wólka-

nach goreiących lub wygasłych, i bywa używaną
na ozdobne sprzęty.

PAMIETA LITOWARGH

Gatunek 121. Aiemia zielona. Greun-
erde W.  Oeaenaa 3emaa F. Talc chlo-

rite:zographique H. Terra viridis.

Kolor ma seledynowo-zielony, niekiedy czar-
nawo-zielony. Znaydnie sięw massach, stanowi
powłoki na kulach agatowych, bywa w kształ-
tach okrągłych lab migdałowatych, rzadko iest

'krystalizowana: 1) w cokolwiek szerokie sześcio-
kątne  graniastosłupy, z dwóma naprzeciw stolą-
cemi ostremi krawędziami ściętemi, w których pod-
stawy są klinowane płaszczyznami osadzonemi na
krawędziach ostrych, oraz kąty sklinowania i sa-

.
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mo sklinowanie ścięte; 2) w ośmioboczny równoką-

tny graniastosłup z podobnemi odmianami; 5) w bii-

znięta. Ukazuie odłam delikqtno ziemisty bez bla= '

sku. W rysie nie zmienia kołoruinabywa cokol-

(wiek blasku. , Siabo Ignie do ięzyka. Cokolwiek

tłusta w dotknięcin. 'Fwarda od 1 do2s. Cięż-

ka od 2,5 do 2,8. Długi czas leżąc w wodzie

rozsypnie się na drobne cząstki. Nie ulega zmia-

nie. W ogniu natężonym łatwo się topi na czar-

ne szkło. Składa się z 52,0 krzemionki, 25,0 n.

żelaza, 7,0 glinki, 7,5 potażu, 6,0 magnezyi,i 4,0

wody, 7. Bywa podobna do chlorytu ziemiste-

go, lecz różni się niezmienianiem kolorn w ry-

sie. Znaydnie się w Saxonii (w Planiz i Zwic-

kau w żelazie gliniastóm), w Oberstein w (migda-

łowcn), w Czechach, Francyi, Iślandyi, i Guber-

nii grodzieńskićy, (ta wrzucona do wody natych-

miast rozsypuie się na drobne cząstki piasku za-

farbowane ziemią zieloną). * Ziemia zielona służy

za farbę w malarstwie.
po”

Gatunek 123: itomarga albo mózg

kamienny. Śteinmark W. Kameunoń

mo3eb F.  4Argile lithomarge H.  Litho-
marga.-5 :

Ch. gatunku: 1) kolor biały,-lub lawendo-
wo-błękitny; 2) tłustość w dotknięciu; 5) mocne

lgnienie do ięzyka; 4) niedostatek blasku i prze-

świćcania; 5) pośrednia ciężkość. A podług sku-
ienia cząstek, gatunek litomargi dzieli się na
podgatunki następuiące: |

1) Litomarga złemista. « Zerreibliches Steinmark

W. _ Kolor ma żółtawo lub śnieżno-biały. Zmay-
dnie się zazwyczay w postaci ziemistćy na lito-

mardze stwardniałćy, i nie farbuie w dotknięciu.

"DĄ
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2) Litomarga stwardniała.  Festes Steinmark
W. Miewa kolor żółtawo, szarawo, śnieżno,
rzadko czerwonawo-biały, bardzo często perło-
wo-szary, lawędowo lub wiśniowo-błękitny, mię-
sno lub ceglasto-czerwony,oraz ochrowo--żółty;
kolory te są częstokroć ułożone w plamki, żyłki i
pręgi. Litomarga ta znayduie się w massach,

żyłach i kształtach migdałowatych. Ukazuie
odłam równy albo płasko muszlowy... "Przyymu-
ie blask w rysie. Jest twarda od 2 do trzech s.
Ciężka od 2,49 do 2,492. WW wodzie nabywa
mocnićyszćy spoyności cząstek. WW ogniu natę-
żonym twardnieie i zamienia się na kruchą i
czarnawą massę, Składa się z: 65. krzemionki,
22 glinki, i 8 niedokwasu żelaza i manganezu,
Gerkard,

Litomarga znayduie. się w Saxonii, Cze-
chach, Anglii, Francyi i Syberyi. Biała leży
w żyłach zynkowych, w próżniach migdałow ca,
lab w serpentynie; mięsno-czerwona, podobnie
znaydnie się iak opal w porfirze; lawędowo-błę-
kitna stanowi cieńkie warsty w górach węgla
kopalnego; żółta zaś z białą, leży razem z topa-
zami w skale topazowćy.

 

Gatunek 125. Mydło górne. Bergsei-
je 14 Topór" mtiao F.„drgilla saponi-

, formis.

Kolor ma| światły smołowo-czarny. Znay-
duie się w massach. Ukazuie odłam delikatno-
ziemisty bez blasku. W. rysie nabywa blasku
tłustego. Nie brudzi rąk. Pisze biało po ciem--
nem suknie. W dotknięciu bardzo tłuste. Mocno*
lgnie do ięzyka. Twarde od 1,25 do2. s. Znay-

| auli asięRz w EL B AinaEg
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lu (w powiecie Uszyckim). Leży podobno w gó-
rach powtórnych Lig rzadkim minerałem.

Gatunek 124. Umbra. Umber W. Jmópa
Sewerhina. Argille ocreuse brunegrafique FH.

<A Kolor ma - wątrobowo lub kasztanowc-5riba—
źny, czasem ciemny żółtawo-branatny. Znaydu-
ie się w massach. Ukazuie odłam w. częściach
wielkich płasko muszlowy, w małych delikatno-
ziemisty, bez blasku. W rysie nie zmienia ko-
loru i nabywa cokolwiek blasku. Fąk nie bru--
dzi, chuda, pisze brunatno. Mocno lgnie do ię-
zyka. Iwarda od 1,73 do2,5s. Ciężka 2,2. WY wo-
dzie okrywa się miióstwem bębli powietrznych ,
ksyka, a rozsypuie. się potóm na drobne części.
WW. ogniu czernieie, nabiera twardości i podo-
Miaństwa. do: surowcn żelaznego. Skladasię z 48
n. Żelaza, 20 n. manganezu, 13 krzemionki, 14
wody,ti.„5 glinki, K. Leży warstami razem zia-
spisem pospolitym brunatnym we Włoszech(w xięz-
twie Umbrii), ina WASZE Cypr. Używasięwma-
larstwie.

Sówranek sz6. Glinka żółta. Gelber-

i

ZY

Fi

de JF. fKeamanka F. Argileterreusejaune
graplique H. 4rgilla flava.

ze

Kolor ma wysoki ochrowo-żólty. rzą obój
się w massach. Jestbez blasku. Ukazuie od-
łam główny mnićy więcćy niedoskonały grubo=
łupkowy, poprzeczny ziemisty. W_ dotknięciu
chuda,brudzi i pisze żółto. Twarda od 0,75do
1,25 s. W ogniu twardnieie i nabywakoloru czer-

„więtego.  Ogrzana do 156 pyrometru Wodg.,to-

rpb się nadziurkowatą brunatną ZE Składa

| j * | Żs
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się z g2 krzemionki, 5 wapna, 5 żelaza i 2 gl.,
Merat-Guillot.: Leży warstami w górach pow-
'tórnych we Francyi, „Luzacji, Litwie, i w Kra-
kowskićm. Używa się do farbowania zamszy.

YV. RODZAY TALKOWY.

Ch. rodzaiu: 1) kolor powiększóy części zie-
= lony lub zięlonawy; 2) mała twardość; 3) tłu-

 stość w dotknięciu; 4) niedostatek własności Ignie-
- nia do ięzyka; 5) gatunki tego rodzaiu nie wsią-
© kaią w siebie wody; 6) w kwasach mało pono-

szą odmiany; 7) powiększćy części topią się w o-
gnia; 8) maią za pierwiastek char kteryzuiący

- magnezyą, która iednak nie zawsze iest w nich
©  panuiącą; przytćm, zawieraią w sobie znaczną i-

lość krzemionki i wapna, a małą glinki.

"FAMILIA KAMIENI MYDLASTYCH.

Gatunek 126. W ęglanmagnezyi.
Reine Talkerde W. Mazueaumb F. Ma-

gnesie carbonatee H. Magnesites.

Kolor ma światły żółtąwo- szary lub zzabe-
lowo-żółty, rzadko szarawo lub żółtawo- biały.

Ukaznie na sobie czasem plamkii dendryty sza-
rawo-czarne. Znayduie się w massach lub kształ-
tach nerkowatych. Niekiedy bywa z dvobnemi
różniami. Jest bez blasku..Ukazuie odłam

wielki płąsko muszlowy, przechodzący czasem w de-

 likatno-ziemisty. Niekiedy słąbo prześwieca po
brzegach. W. rysie nie przybiera blasku. Jest
wpół-twardy. Miernie lgnie doięzyka. Chudy.
Ciężki od 2,4 do 2,8. W ogriu natężenymz
twardnieie, iż rznie szkło. AZ.eż 4

Z
MiWPW

u
m

+

5 s A

 



4Po naż Pee La
F.)

godziny w kwasie saletrowym, w cieple, ulega

rozpuszczeniu. Składa się z 48 magnezyi, i 52

kwasu węglowego, Bucholz. Znayduie się w Mo4
rawii (w serpentynie zwietrzałym razem z pia-

ną morską, talkiem pospolitym, i ziemistym, 0-

raz korkiem górnym), i w Castella-iMonte nieda=

leko Turin. (30) e"
x

Gatunek 127. Piana Morska. Meer>
schaum W.  Mopckaa Jubuka. FEcume*
de mer H.  Talcum spuma maris Lin. Gme._.

Kolor ;s; żółtawo, rzadko śnieźno, lub sza- RA,
rawo-biały. uaydnie się w massach i podobno*
w. warstach. Ukazuie odłam delikatno-ziemisty
albo przechodzący w muszlowy, bez blasku. Nie-
kiedy słabo po brzegach prześwieca. WW rysie
przybiera cokolwiek blasku. Jest twarda od 3
do 4 s. Ciężka od 0,9 do* 1,2. Wpół-ciągła.
Lgnie mocno do ięzyka. Cokolwiek tłusta. W o=
gniu-natężonymtopi się po krawędziach na bia-
łą emalią. Zmoczona, wysychaiąc pęka. Składa
się z 50,5 krzemionki, 25 wody, 17,25 magne-
zyi, 5,0 kwasu węglowego, 0,5 wapna, K. Ró-
żni się: 1) od węgłanu magnezyi , większą tłu-
stością, blaskiem w rysie, lgnieniem do ięzyka, 4

Pp

ŁĄ EPA K
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mnićyszą ciężkością; 2) od litomargi białćy, mnićy-
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(350)Magnezya rodzima, albo czysza. Hydrin-Phyllit, Breit.
, Magnesie hydratće H. Została odkrytą w północnćóy A-
merycew New Yersey (Hobokeny. Kolor ma biały. Świe»
żo wyięta z ziemi, prześwieca. W cienkich blaszkach sprę« |.
żysto-giętka, Zwolna się rozpuszcza w kwasach mineral-
nych. Składa się z 50 wody i 70 magnezyi. Naypierw=
szą wiadomość o odkryciu tego minerału przywiozł nam

(|... 2 Londynu P. Waleryan Górski Adiunkt tuteyszego uni-
a wersytetu, ? , ;
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szą tłustością i nierównie mnićyszą ciężkością.
Leży warstami w Azyi, Hiszpanii, Morawii, i we
(Włoszech. Swieżo wydobyta z ziemi iest mięk-
ka. Rp do wyrabiania lulek.

Gatunek 6. Po 1W. >bomoch F. Ar-
gile terreuse rouge H. drgilla bolus Wal.

| Kolor ma czerwonawo-brunatny lub izabelo-
wo-żółty, rzadko mięsno-czerwony, czasem kaszta-
nowo lub czarnawo-brunatny. Zinayduie się

zawsze w postąci małych ułamków czyli brytek

(bolus), i dla tego nazwany iest żoł. Ukazuie
odłam muszlowy z blaskiemmigaiącym. Bol
czerwony słabe prześwieca, żółty po brzegach.
tylko prześwieca. Nabywa blasku wrysie. Jest
twardy od a,5 do 2 s. Ciężki od 1,9 do 2,1.
Lgnie do ięzyka. Tłusty. W ogniu natężonym
topi się na Żużel pianisty. W wodzie rozsypuie
się na drobne cząstki. WW składzieswym zau
wiera 47 krzemionki, 19 glinki, 17 wody,
6 magneżyi, 5,4 wapna, 5,4 n. Żelaza. Różni
się: 1) od litomargi stwardniałćy, kolorem, od-
łamem, błaskiem migaiącym , przeświecaniem,
(większą kruchością, i mnićyszą ciężkością; 2) od
umbry, odłamem, większą kruchością, i większą
tłustością w dotknięciu; 5) od mydła. górnego,
odłamem muszłowym, blaskiem „migaiącym; nie-
sposobnością pisania biało, mnićyszą tłustością,
większą ciężkością, i znaydywaniem się w wo--
dzie. Leży w wace lnb tufie bazaltowym na
Archipelagu, w Azyi , Saxonii, Szląsku, i we
Włoszech. Używał się dawnićy w medycynie. (51)

 

(51) Konit, tak nazwany odP, „Freiesleben. Kolor ma popie-

 

.
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Gatunek 129. Ziemia suknowalska

Walkerde W.  Cyxnocaabhaa 3emaA. F.

drgile smectique HI. Argilla stmectis.

Kolor ma oliwno-zielony,lub zielonawo-sza-

ry, czasem oliwkowo-zielony, albo zielonawo- .

biały. Ukaznie na sobie częstokroć plamki, ob-

łoczki, i dendryty. Zmayduie się w massach 1

stanowi warsty. Jest bez blasku. Ma odłam grubo

i cienko ziarnisty, niekiedy zadziorowy; w wielkich

zaś massach niedoskonały płasko-muszlowy. Słabo

prześwieca po brzegach w odmianie z odłamem za--

dziorowym. W rysie nabywa blasku tłustego. l'war-

da od1 do 2,25 stop. Ciężka od 1,81 do 2,19.. Słabo

lgnie do ięzyka. Krucha. Bardzo tłusta. Wrzu-

cona do wody rozsypuie się na drobne cząstki i

daie emulsią na podobieństwo mydła; która iednak

nie pieni się, a zostawiona w spoczynku, opu-

szcza cząstki ziemi suknowalskićy i odzyskuie

przezroczystość. Ziemia suknowalska składa się

z 51,8 krzemionki, 25,0 glinki, 15,5 wody, 5,7

n. żelaza, 3,5 wapna, 0,7 magnezyi, Fergmann,

 

łato, Żółtawo, lub zielonawo-szary, rzadko górno-zielony,

w powietrzu zaś leżąc, nabywa kołoru brunatnego. Bywa

w massach, i w kształtach soplowatych, z wyciskanii ostrosłu-

pów (na kwarcu), lub. stanowi powłokę na innych minera-

łach, Ukazuie odłam drobno-ziarnissty bez blasku, czasem

drobno-zadziorowy. Jest nieprzezroczysty lub po brzegach

przeświecaiący, Mierniewpółtwardy. Kruchy. Nie bar-
dzo trudny do rozbicia. Ciężki 2,8%. W ogniu natężo-
nym czarnieie, lecz zgoła nie ulega stopieniu. Rozpusz=
cza się z małóm burzeniem w kwasie salelrowym, Skła-
da się z 67,5 węglanu magnezyi, 28,0 węglanu wapna,

3,5 n, Żelaza, i 1,0 wody, John. Mimerał ten został:zna-

leziony w Saxonii (Freiberg) r azem z kwarcem, spatem

brunatnym, pirytem żelaznym, błędą czarną, i pirytem ar-.

senikalnym,
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Zmayduie się w Anglii (gdzie leży między war-
stami piasku i gliny, i iest iedną z naylepszych),
Szkocyi, w Saxonii (w  Rosswęin, — zielo-

nawo iżółtawo-biała; leży za$ na warscie lupku
zielonego) i na Wołyniu (oliwno-zielona). Uży-
wa się do walenia sukna; albowiem zabiera czą-
stki tluste z wełny, i płamy wyciąga.

Gatunek 150. Steat yt, , czyli sło-
niniec. Spekstein Ww. shupoenkb F,

Talc stćatite H.  Steatites. '

Kołor miewa, czerwonawo, szaro, Żółtawo,
lub ziełonawo-biały, czasem zielonawo*szary, gór-

« mo-zielony, mięsno-czerwony, albo izabełowo-
. żółty. Zmaydnie się w massach lub fałszywych
kryształach podobnych do krystalizacyi spatu wa-

iennego i kwąrcu. Jest bez blasku. Ukaznie
odłam : zadziorowy przechodzący w grubo ż cienko
ziąrnisty. Prześwieca po brzegach. Bardzo tłu-
sty. W -rysie nabywa blasku: i cokolwiek pisze,
Twardy od 1 do 2 s. « Ciężki od 2,61 do 2,66.
Nie Ignie do ięzyka. W wodzie nie zmienia się.
W ogniu bieleie i nabywa większćy twardości,
lecz nie topi się nawet w temperaturze 150 py-

ro. Todg. Składasię z 59,5 krzemionki, 50,5
inagnezyi, 5,5 wody, 2,5 n. żelaza, K. Móżni
się: i) od litomargi, odłamem, przeświecaniem
po brzegach, własnością pisania, większą spóy-
nością cząstek, i tćm, że nie Ignie do' ięzyka;

_2) od ziemi snknowalskićy, przeświecaniem, wła=
snością pisania, eokolwiek większą twardością d
większą spóynością. Steatyt znaydwie się nay-
częścićy w serpentynie we _Francyi, w Norwegii,
Anglii, Afryce, i Ameryce, Używa się w fabry-
kach p: służy do zjsecżenia galonów, se

tąwreR GeT2 (
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wywabiania plam tłustych z sukna, do gładzenia
papieru skrobanego, do polorowania gipsu, ser-
pentynu, marmurów i zwierciadeł tak szklannych
iako i metallicznych, do wyraznego lub sympatety-
cziego pisania po szkle, do wyrabiania tygielków
probierskich; zafarbowany zaś steatyt różnemi ko-

lorami, przerabia się na pasiele.  Ottomacy

mieszkańcy Orinoko w. południowćy Ameryce i
murzyni na wyspach JIdołes używaią niekiedy
na pokarm miękiego steatytu. Wreszcie sieą-
tyt bywa znaiomy pod imieniem Śeifeinsieinu,
Schmeersteinu, Sneidestein, kredy hiszpańskićy,
albo briansońskićy.

.
Gatunek 131. +Obrazkowiec. Bild-
stein W. deaarnmamomumb F. O6pasnoń
xsameuŁS, Talcglaphique H. Pagodit. 4ga-

Pa matholithus

Kołor ma zielonawo-szary, czasem górno-
* zielony, zielonawo-biały, perłowo-szary, lub mię-
sno-czerwony.. Znayduie się w massach. Uka-
zuie odłam częścią grubo lub płasko zadziorowy,
częścią niedoskonały łupkowy. W małym stopniu |
prześwieca. Nabywa blasku w rysie. "Twardy
od 1 do 2 s. Ciężki od 2,784 do 2,827. (Co-
kolwiek tłusty. Składa się z 54.0 krzemionki,
56,0 glinki, 5,5 wody, 0,75 n. żelaza. Różnisię
od steatytu, większćm przeświecaniem, cokolwiek
większą twardością, i większą spóynością. Przy-
chodzi do nas z Chin i Japonii w postaci nie-
zgrabnych bożków chińskich czyli pagod, małych
sprzętów, naczyniek, i t. d.

je” wł
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FAMILIA: TALKU.

Gatunek 152. Nerkowiec. Wephrit W.
Hedpumb F. Jade nćphretique H. Ieph--

rites.
-F

„Ch. gatunku: 1) koler blady zielony; 2) zna-
czny stopień przeświecania; 5) dość wysoka twar-
dość; 4) odłam zadziorowy. Podług zaś różnicy
zachodzącćy w twardości, odłamie, i spóyności,
gatunek nerkowca dzieli się na podgatunki:

1) Nerkowiec pospolity. Gemeiner Nephrit W.
Miewa kolor porowo-ziełóny, rzadko górno-zie-
lony, zielonawo-szary, lub prawie zielonawo-
biały. Znayduie się w massach lub ułamkach.
Ukazuie odłam grubo - zadziorowy bez blasku.
Cokołwiek tłusty. Twardy w siódmym stopniu.
Ciężki od 2,95 do 3,02. Trudny do rozbicia.
W ogniu natężonym topi się na szkło wpół-
przezroczyste.  Powstaie z 53,75 krze., 12,75
glinki, 10,85 sody, 8,44 potażu, 5,0 n. Żelaza,
2,25 wody, 2,0 n. mangariezu, i 1,5 glinki. Ró-
źni się: 1) od obrazkowca, kolorem, większą
twardością, i mocnićyszćm przeświecaniem; 2) od
kwarcu praz, niedostatkiem blasku, wyraźnym
odłamem zadziorowym, większą ciężkością i mnićy-
szą twardością.  Znaydnie się w górach pier-
wiastkowych w Persyi, w krain amazońskim
w Topaiąs. Odkryto go niedawno w postaci
wielkiego bloku w Schwemfal niedaleko Lipska.
Na granicach Azyi i w Torcyi, wyrabiaią z nie-
go rękoieści do puginałów i pałaszów.  Przy--
chodzi do nas wyrobiony w kształtach rękoieści,
naczyń, lub talizmanów, które przesądni Chiń-
czycy noszą przy sobieza lekarstwo od bolu ne--

TĄ
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rek. Kamień ten iest znaiomy pod imieniem
lapis ischiaticus, u Francuzów jade, u Niemców
Amazonenstein, u Theophrasta omphar. )

2) Nerkowiec łupkowy, albo siekiernik. Beilsteim W.
Jade ienace H. Różnisię od pospolitego: 1) ko-

lorem, który iest pośredni między porowo a tra-
wiasto - zielonym, czasem zielonawo-szary, lub
oliwno-ziełony; 2) cokolwiek mnićyszą twardo-
ścią; 5) iż oprócz odłamu zadziorowego ukaznie
odłam łupkowy w wielkich częściach swćy mas-
sy. Leży w górach pierwiastkowych w Indyach -
wschodnich, naycharakterystycznićyszy znayduie się -

w nowćy Źelandyi; w górach zaś krascowych
saskich, w Ochseqnkopfer bywa znaydywany sie-
kiernik szary oliwno= zielony, który stanowi
przóyście w obrazkowiec i talk stwardniały, leży
warstami w górach pierwiastkowych, oraz mie-
wa 'w sobie szmyrgeł i talk pospolity. Dla tego

nazywa się siekiernikierm, że dzikie narody wyra-
biaią z niego siekiery, kliny, dłóta, itym podobne
rzeczy.

Gatunek 1858. Serpentyn. Serpentin w.
Smbeeuxb F. Roche serpentineuse H. Śer-

| (' , . pentinus.
adr me

«UWE |
AR gatunku: 1) kolor powiększćy części zie-

lony; 2) odłam zbity, częstokroć zadziorowy lub.
muszlowy; 3) mała twardość. Podług zaś różni-
cy w kolorze, blasku, odłamie i przezroczystości,
gatunek serpentynu dzieli się nadwa podgatunki:

1) Serpentyn pospolity. Gemeiner Serpentin W.
Miewa kolor zazwyczay czerwonąwo lub zielonawo-
czarny; często porowo, górno, oliwno, lub czy-
Żykowo - zielony; rzadko Siarczysto - lub słomia-
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no-żółty; żółtawo lub wątrobowo - brunatny;
brunatnawo, karmazynowo , krwisto lub prawie
szkarłatno-czerwony. Kolory te nayczęścićy by=
walą ułożone w plamki, kropki, żyłki, albo centki
iak na wężłu.*Serpentyn znaydnie się w mas-
sach. Ukazuie odłam częścią mały i delikatno
zadziorowy, częścią delikatno- ziarnisty bez blasku,
Słabo po brzegach prześwieca. Jest twardy od
5,25 do4,75 s. Ciężki od 2,56 do 2,604. Co=
kolwiek tłusty. Działa na igłę magnesową osob-
liwie czarnawo- zielony. W ogniu zwyczaynym
twardnieie, w natężonym ulega stopieniu. Skła-
da się z 45 krze., 33,75 magnezyi, 14. n.żelaza
działaiącego na igłę magnesową, 6,25  wap-
na, 0,75 solniku wapna i sody, 6,55 glinki,
K. Zawiera w sobie bardzo często obce mine-
rały, szczególnićy piropy i granaty. Leży warstami
w górach „pierwiastkowych w Saxonii, Tyro-
lu, Czechach, we Włoszech, Węgrzech, Szwayca-
ryi, Anglii, i Syberyi. Używa się na możdżerze,
wazony, i tym podobne rzeczy. |

2) Serpeniyn szlachetny. Edler Serpentin W.
Różni się od pospolitego: 1) znaydywaniem się
zawsze w ciemnym zielonym kolorze, a rzadko
w pistacyowym, czyżykowym, lub oliwno- zielo-
nym; 2)blaskiem tłustym w odłamie; 5) więk-
szem przeświecaniem; 4) cokolwiek większą
twardością. Podług zaś różnicy w odłamie, po=

i dzielony. iest na dwie odmiany, na S. s.(muszlowy;
"4 S.s. zadziorowy, ten ostatni ma cokolwiek słab-
szy blask od muszlowego. Serpentyn szlachetny
przychodzi do nas z Korsyki, Włoch, 'Tyrolu, i
Szwecyi, oraz używa się na ozdobne sprzęty.
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Gatunek 155. Wiwian it. Pivianit W.

Kolor ma porowo -zielony, który po końcach

i ostrych krawędziach wpada w niębiesko-błę-

kitny.  Znayduie się w wolnych kryształach po-

dobnych do trzciny i tak mocno wzdłuż narzyna-

nych, żeliczby ścian oznaczyć nie można. Uka=

zuie zewnątrz blask szklisty, wewnątrz mocny

perłowy. Posiada odłam prosto-blaszkowy i

drugi niewyraznie-blaszkowy. Jest wpół- prze-

zroczysty. Twardy od 2,25 do 2,75 s.  Cokol-

wiek tłusty. Zmayduie się w Kornwalii. Na-

zwisko ma na cześć P: Fiwian który go odkrył.
I

laik 56. Talk, Tu FP. Todt 8
Mniaoeka 8. Talcum. |

—— ń *

Ch. gaturiku: 1) kolor powiększóy części zie-

lony; 2) postać w massach; 3) blask perłowy;

4) wielka tłustość w dotknięciu; 5) znaczne prze- ©

Świecanie; 6) skład blaszkowy. Przytćm, talk

rozcierary w palcach, wygładza skurę  nądaie

ióy blask. Jest miętki, daie się użyć paznogciem.

A podług mocy spoienia, stopnia blasku, prze-

świecania i twardości, gatunek talku, dzieli się na

podgatunki. następniące: ; i

1) Talk ziemisty. rdiger Talk W. Talc gra-

nuleur H. Kolor ma zielonawo-biały, rzadko

zielonawo-szary. Znaydnie się w massach kru-

_chych ziemistych. Ukaznie blask perłowy miga-

jący. W ogniu ulega łatwo stopieniu. Składa

się z 81,75 glinki, 13,5 wody, 4 wapna, 0,75

magnezyi , 0,5 potażu. Zmayduie się w Saxonii

i Czechach. <A x 3
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2) Talk pospolity. Gemeiner Talk W. Talc lami=
naire H. Kolor ma zielonawo - biały zbliżający

się do srebrno białego. Bywa czasem krystali-
zowanyw niewyraźne sześcio-boczne tablice. U-
kazuie odłam krzywo - blaszkowy, czasem szes
roko promienistyw gwiazdy ułożony. Jest twar=
dy od 1 do 1,25 s. WW ogniu bieleie, staie się
mnićy przezroczystym, a więcćy kruchym. Skła-

da się z 62 krze., 27 mag., 6 wody, 3,5 n. że-

laza, 1,5 glinki, 7. Leży warstami w górach
łupka mikowego i glinianego w Tyrolu, Saxo=
nii, Szwaycaryi i Syberyi. Używa 'się na bieli=
dło, i bywa znaiomy pod nazwiskiem żalcum ve-
netum.

3) Talk stwardniały. _Verhaerteter Talk W.
Różni się: 1) od pospolitego słabszym blaskiem,
odłamćm prosto lub krzywo łapkowym, słabszćm
przeświecaniem 1 większą twardością; 2j od ka-
mienia garnkowego, kolorem, większym blaskiem,
doskonalszym łupkowym odłamem, większóćm
przeświecaniem po brzegach, cokolwiek mnićyszą
twardością, i mnićyszą ciężkością; 3) od ner=-

kowca, nierównie mnićyszą twardością, icięż-
kością. Leży warstami w górach łapka glinia-
nego lub mikowego w Tyrolu, Austryi, Styryi,
Węgrzech, Włoszech, Szwaycaryi, i Syberyi.

Gatunek 157. Asbest. W. „daóecmb F.
| „Asbeste H. Asbestus.

Ch. gatunku: 1) kolor, powiększćy części zie-
lonawo biały; 2) postać w massach; 3) blask
słaby perłowy; 4) odłam włóknisty; 5) niedo-
statek przezroczystości; ©) twardość od 5,25 do
4,75 s, Podług zaś różnicy w odłamie włóknis-
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tym, w giętkości oddzielnych części, w kolorzć

i spoieniu cząstek minerału; gatunek asbestu został

podzielony na cztery podgatunki następujące:

1) Asbest korek górny. Bergkork W. „leeriń
a36ecm F. Asbeste tressć H. Kolor ma źółtawo-

szary; czasem żółtawo-biały, „izabelowo -żółty,

lub żółtawo- brunatny. Jest bez blasku. Uka-
zuie odłam nieregularnie włóknisty, który na

pićrwszy rzut oka zdaie się bydź drobno - Ziar-

nistym. W rysie blasku nabywa. Bardzo miękki,

Wypół-ciągły. Trudny do rozbicia. W kształtach

płaskich cokolwiek sprężysty. Chudy. Czasu gła=

dzenia palcami szelest wydaie. Ciężki od 0,680

do 0,993. W ogniu trudno się topi.  Powstaie

z 50,2 krze., 26,1 magne., 12,7 wapna, 5 n. że-

laza, 2 glinki, Bćrgmann. Leży cienkiemi war-

tami w serpentynie lub razem z pianą morską,

z kruszcami srćbra lub ołowiu, w Syberyi, Austryi,

Saxonii, Węgrzech, i Francyi.
2) Asbest amiant. Amianth W. -Amianma F. As=

besie flewibleH. Linum montanum Pl. Asbestus

flezibilis. Kolor ma zielonawo - biały, i blask per-

łowy. Włókna zaś oddzielaiące się od niego ma-
ią kolor biały, tak są delikatne i giętkie, Że ie

prząść możnai wyrabiaćna płótno. Podgatunek
ten leży żyłami w górach serpentynowych lub gney-
sowych w Saxonii, Tyrolu, Czechach, Syberyi i
t. d. Ponieważ płótno asbestowe w ogniu się
nie pali, starozytni przeto uwiiali w nie ciała
umarłych, które na popioł palili: wreszcie robio-

no z tego minerału knoty do lamp grobowych.
3) 4Asbest pospolity. Gemeiner Asbest W. O6u-

xuoceuntii as6ccm5 F. „dsbestus vulgaris, Kolor

ma porowo - zielony, czasem żółtawe - szary.

Zmaydnie się w massach, rzadko bywa wkrysz- -

tałkach postaci włosowćy.  -Ma blask słaby
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perłowy. Ukazuie odłam grubo £ krzywo- włók=
nisty zbliżaiący się do grubo i płasko zadzioro-
wego, w wielkich zaś częściach łupkowy. Doe
świeca po brzegach. Miernie tłusty. W” cienkich
łuszczkach cokolwiek sprężysto - giętki. Ma cięż-
kość gatunkową od 2,547 do 2,591. W ogniu
trudno się topi. Składasię z 48,45 magne. 46,66
krze., i 4,79 n. żelaza. Znaydnie się w Saxonii,

u

Tyrolu,  $Syberyi w takićmże' położeniu iak
amiant. Był niegdyś używany w medycynie pod.
imieniem ałumen plłumosum.

4) Asbest drzewo górne. Bergholz W. „lpeeo-
euguwi asóecme PF.  Asbestus cyloideus vel lignosus,
Kolor ma drewno-drunatny. Zmayduiesięw massach
Ukazuie blask mocno migaiący perłowy. -Posiada
odłam w częściach wielkich krzywo - łupkowy, w ma-
łych włóknisty, i ztąd ma podobieństwo do drze-
wa. Zupełnie iest nieprzezroczyste. Nabywa blas=
ku w rysie. Miękkie. W cienkich blaszkach có-
kolwiek sprężyste. Słabo lgnie do ięzyka: Chu-
de, i chropawe w dotknięciu. Ciężkie od 1,554.
do 2,255. W ognia nie ponosi odmiany, staie
się tylko kruchćm. Znayduie się w Tyrolu i
w Harcu razem z promieńcem, asbestem pospo=
litym, kwarcem, granatem, blendą, galeną, it. d.

|ZFAMILIĄ PROMIEŃCA.
A»

Gatunek 158. Promienie c. Strahlsteim
r. Akmunoaumb F. a fctinote H, śctino-

Ę lthus. żę

Ch. gatunku: 1) kolor zielony; 2) składs=
nie się z części oddzielnych długich i cienkich;
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3) odłam powiększćy części promienisty. Podług zaś:
różnicy w kolorze, blasku, odłamie, prześwieca-
niu, twardości i spoieńiu cząstek, gatunek pro-

mieńca został podzielony na cztery odmiany:

1) Promieniec asbestowy. 4Asbestartiger Strahlstein

W. „As6ecmocugnuń „dnmu. F. Actinote  acicu-*

ląire H. Kolor ma zielonawo - szary Czasem sza-

rawo-czarny, bardzo rzadko indygowo błękitny.

Zmayduie się w massach rzadko w kryształkach po-

staci włosów. Ukaznie blask słaby perłowy 1 odłam

pośredni między wąsko promienistym a włóknistym

wzdłuż narzynany. Jest nieprzezroczysty. W ry-

sie ziełonawo - szary. Miękki.  Wpół — ciągły.

Chudy. Ciężki 2,584. W ogniu natężonym do

154 pyr. topi się' na kruchą dziurkowatą massę.

Różni się od amiantu, kolorem, częściami oddziel-

nemi krótko prętowatemi, rysą, i niedostatkiem *
giętkości.  Zmayduie się w Saxonii, w górach

' pierwiastkowych z kruszcami.
'2) Promieniec pospolity. * Gemeiner Strahlstein

W. OGwxnoeennui Aumu. F. Actinote ćtalć H.

Kolor ma porowo, czarnawo, lub oliwno -zielo-

ny. Znaydvie się w massach lub wkrapiany.

Ukaznie blask perłowy zbliżaiący się do szkliste-

_go, oraz odłam promienisty w wiązki lub gwiazdy
- ułożony, który nayczęścićy bywa o dwóch bie-

gach. Składa się z części oddzielnych klinowato
prętowatych, albo podłużnie ziarnistych.  Prze-
świeca po brzegach. Nabywa w rysie koloru
ciemno* zielonawo- białego.. Jest wpół- twardy,
podobno od 5,75 do6,25s. Ciężki od 5 do 3,39.
W ogniu natężonym do 154s., topi się na ciemną
massę kruchą i dziurkowatą, albo na czarne i

zbite szkło. Składa sięz 64 krze., 20 magnezyi, 9,3
wapna, 4 n. żelaza, i 2,7 glinki. Różni się od
hornblendy pospolitćy,  Światlćyszym kolorem ,
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światlćyszą rysą, cokolwiek większą twardością,
większą kruchością, oraz tćm, iż nie wydaic za
pachu gorzkiego za zmoczeniem. Znayanie si
w całóy Europie w górach pierwiastkowych o0=
sobliwie gnćysowych lub łapka mikowego.

3) Promieniec szklisty. Glasiger StrahlsteinW.
Cmekaoeujnvii dumu. F. Acti hewąedre H. Ac. vi
triformis, Różni się od pospolitego: 1) kolorem .
górno-zielonym, który czasem przechodzi w czar
nawo-zielony , czasem w zielonawo-biały; 2) iż
nayczęścićy bywa krystalizowany w długie igla- .
ste czworokątne bardzo ukośne graniastosłupy,
w których krawędzie ostro są ścięte; 5) blaskiem
mocnym szklistym; 4) iż massy tego podgatunku
składaią się z częsci oddzielnych, bardzo* cieńko
prętowych, które są w wiązki ułożone, i wzdłuź
narzynane; 5) nierównie większą przezroczysto-
ścią, albowiem kryształy iego bywaią wpół-prze-
zroczyste; 6) większą krnchością: Znayduie się -
w łupku talkowym w Tyrolu, Saxonii, Szway=,
caryi, i w Syberyi.

4) Promieniec ziarnisty. Koerniger Strahlstein
W. Jepnucmedć sfumu. F, Ac. lamellaire H. Ko-
lor ma trawisto-zielony, przechodzący czasem
w szmaragdowo czasem w górno-zielony. Znayduie
się w massach. Ukazuie blask perłowy iodłam nie-
doskonale blaszkowy. Składa się z części oddziel-
nych podłużnie ziarnistych. Mocno po brzegach
prześwieca. "Twardy od 6 do 8 s. Ciężki od 3 do
3,55. Wogniu topi się: na emalią szarą lub zie-
lonawą. Składa się z 50 krzemionki, 135 wapna,
11 glinki, 6 magnezyi, 5,5 n: żelaza, 7,5 n.chroww
nu, 1,5 n. miedzi, /. Zmaydunie się zazwyczay
w zbitym feldspacie w Korsyce, SzwaycaryiiKa-
ryntyi.
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Gatunek 159.Kamień plewisty. Spreu-
"stein IW. Bepemaunumb F. Bergmanite H.

4

Bergmanites.

Kolor ma -Żółtawo-szary lub popielato-szary,
czasem żółtawo, lub czerwonawo-biały, niekieay
zielonawo-szary. Znayduie się zawsze w maussach.
Ukaznie blask słaby perłowy i odłam włóknisty
w wiązki ułożony, Jest nieprzeztoczysty. Mięk-
ki, zbliżający się do wpół-twardego. Ciężki 2,5.
"W ogniu bieleie i topi się spokoynie na bez-kolo-
rowe szkło. Różni się: 1) od skapolitu kolorem
brudnym, znaydywaniem się tylko w massach,
odłamem, nieprzezroczystością, i niższym-sto-
pniem twardości; 2) od promieńca, kolorem, od-
łamem, i twardością. Znayduie się w Norwegii
w okolicach Sżawern zrosły razem z feldspatem.

Gatunek 4d Kabli t. Karpholith IV.

Kolor ma wysoki słomiano-żółty. Znayduie
się w massach.; Ukazuie blask mocny migaiący

' perłowy i odłam włóknisty w wiązki lub gwiazdy
ułożony. Skłąda się z części oddzielnych grubo
lub cieńko ziarnistych. Jest nieprzezroczysty.
Twardy od 5,5 do 7s.' Ciężki 2.935. W rysie
przybiera kolor biały. Końce włókien tego mine-
rału trzymane w ogniu natężonym wzdymaią
się , nabieraią ciemnego koloru szarawo-białego,
1 blask swóy powiększaią. Karfolit różni się
od ceolitu, kolorem, większą kruchością, i
większą ciężkością. Zmayduie się w Czechach
(w Schłackenwałde w granicie razem z fluspa-
tem). Nazwisko ma z greckiego od podobieństwa
w kolorze do słomy. ARA
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Gatunek 141. Tremolit. Tremolith W.
Tpemoaumih, F. Grammatite H. Tremolithus4

Ch. gatunku: 1) kolor powiększćy części bia-
ły, czasem szary, który rzadko miewa w sobie .

cokolwiek-zielonego, częścióy małą ilość żółtego
lub błękitnego; 2) blask perłowy; 3) twardość*'od

6 do8s. Przytóm, tremolit przez uderzenie lub

tarcie ostrzćm w ciemnicy; wydaie światło czer-

wone, oraz ma kryształy i części oddzielne wzdłuż

i w szerz narzynane. Charakterem tym ostatnim
różni się w ogólności od promieńca z którym
częstokroć może bydź za iedno wzięty; promie-

*

niec albowiemiest tylko wzdłuż narzynany,i nie

znaydnuie się tak iak tremolit zawsze z kamieniem

wapiennym pierwiąstkowym lub dolomitem. A po-

dług różnicy co do natężenia blasku, stopnia

przezroczystości i spoienia cząstek, gatunek tre-

molitu dzieli się na podgatunki następuiące:

1) Iremolit asbestowy.  Asbestartiger Tre-

molith W. Tpem. as6ecmoaugniii F, Gr. fibreuse H.

Tre. asbestiformis. Kolor ma zazwyczay szarawo lub

Żółtawo-biały, który czasem przechodzi w zielona-

wo rzadko w czerwonawo-biały lub fioletowo-

błękitny. Znayduie się w massach. Ukazuie blask.

słaby i odłam prosto-włóknisty nayczęścićy w wią

ski ułożony. Składa się z części oddzielnych kli-

niasto-prętowatych. ledwo po brzegach prze-

swieca, Jest miękki lub bardzo miękki. Ma cięż-

kość gatunkową 2,778. Nacierany piórem wy-

daie światło fosforyczne w ciemnicy. Różni się:

1) od amiantu, większą kruchością, niedostatkiem

sprężystości, chudością w. dotknięciu, odłamem

bardzićy ułożonym w wiąski, kolorem rzadko

zbliżającym się do zielonego, i fosforescencyą;

2) od ceolitu włóknisiego, cokolwiek większym

=
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blaskióm, słabszćóm przeświecaniem, mnićyszą
twardością, i słabszćm spoieniem cząstek.

2) Tremolit pospolity. Gremeiner Iremólith W,

 OGwnnoseunzii T., Gra. deforme determinćĄ/. Tre,

vulgaris. Kolor ma zazwyczay szaruwo lub żółta”
wo-biały, rzadko zielonawo lub czerwonawo-bia-
ły, niekiedy dymowo-szary. Bywa w massach, nay-
częściey iednak znayduie się krystalizowany
w długie bardzo ukośne czworokątne graniastosłu-
py, zaokrąglone w tępych krawędziach bocznych,
i zrosłe w kształt wiązek. Massy tego minerału
ukazuią odłam promienisty, który czasem prze-
chodżi w blaszkowy o dwóch biegach ukośnie się
przecinaiących; oraz składaią się z części oddziel-
nych kliniasto-prętowatych lub podłnażnie ziar-
nistych. M'remolit pospolity mą błąsk mocny zbli-
Żąiący się do szklistego. Jest wpół-twardy. Mier-
nie kruchy. Chudy. Ciężki od 2,925 do 3,2.
W ogniu natężonym wzdyma się i formuie bia-
łą nieprzezroczystą massę. Składa się z65 krze.,
10,55 magnezyi, 18 wapna, 8,16 n. żelaza, 6,5
kwasu węglowego i wody, K. Różni się: 1) od
tremolitu asbestowego, krystalizacyą, większym

- blaskiem, szerszym odłamem, i większą twardo-
ścią; 2) od coizytu, odłamem promienistym, mnićy-
szą twardością, i mnieyszą ciężkością. |

5) Fremolit szklisty. Glasiger Tremolith W. Cmek-
Aoeamuii mpe., Tre, vitriformis. Różni się od po-
spoliiego tremolitu: 1) krystalizacyą w długie igla-
ste graniastosłupy, chociaż bywa i w massie; 2).
odłamem więcćy wąsko promienistym; 3) skła-

-daniem się z części oddzielnych bardzo cienko
i prosto-prętowych; 4) wielką kruchością.

Tremolit znayduie się w Czechach, Saxonii,
Tyrolu, i Syberyi (szklisty), Nazwisko ma od do«

RĄ , 22
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liny Tremola leżącćy przy górze $. Gotarda, wktó-
róćy naypierwćy został odkryty.

© AMILIA CYANITU.

ś,unek 143. Ret.ycyt. Rhaetizić W.
Disthćne H.

Kolor ma szaro, mleczno lub żółtawo-biały,
czasem iząbelowo żółty, ceglasto-czerwony, lub
błękitno-szary. Zmayduie się w massach. Ukazuie
blask perłowy słaby, i odłam wońsko promienisty

_ w.wiąski ułóżony. Składa się z części oddzielnych
wielko i grubo ziarnistych. lsedwo po brzegach
prześwieca. "Twardy w stopniu g,25 czyli iest
w wysokim stopniu wpół-twardy. Znaydnie się
w Tyrołu (w Psitzsch w kwarcu  pomięszany
z miką). Nazwisko ma od mieysca fhaetienw któ-
rćm go odkryto.

Gatunek 143.Cyanit W. Kianumb F.Di-

sthene H. Cyanites.

Kołor ma berlinowo-błękitny, który często-
kroć przechodzi w błękitnawo-szary lub mleczno-
biały, czasem w niebiesko-błękitny seledynowo-
zielony, lub zielonawo-szary. Zazwyczay ukazu-
ie na %iałćm albo szarćm dnie pręgi lub płomie=
nie błękitne. Zmayduie się w massach i krystałi-
zowany: 1) w długie szerokie cokolwiek nkośne
czworokątne graniasto-słupy. z mnićy więcćy,
ściętemi krawędziami bocznemi, 2) w nierówno

*kątne sześcio-boczne graniastosłupy zdwóma na
przeciw stoiącemi szerszemi ścianami. /F'kryszta-
łacł, tych, ściany boczne szerokie, wpoprzek, a.
wońskiepaw są paołacię. Massy RAE skła-

 



daią się z części oddzielnych wielkich i podłu-

Żnie ziarnistych. W ogólności cyanit ukazuie błask
perłowy, odłam szeroko lub wońsko promienisty
ułożony czasem w wiązki, i dosyć często bla-
szkowy o trzech biegach ukośnie się przecinaią-

cych. W kryształach bywa wpół - przezroczysty,

w massach przeświecaiący. Jest wpół-iwardy lub

miękki. Cokolwiek tłusty. Łatwy do rozbicia.

Ciężki od 3,6, do 35,618. W ogniu nie ulega:

stopieniu, traci kolor, i nie zmienia swćy twar-

dości. Składa się z 55 glin., 29,2 krzemionki, 6,65

n. żelaza, 4,9 wody, 2,25 wapna, i 2 soli gorze

kićy. Leży w górach pierwiastkowych, osobliwie

w łupku talkowym i mikowym, w Szwaycaryi,

Tyrolu, Karyntyi, Austryi, Francyi, Hiszpanii, i

Syberyi. Niektórzy cyanit szlifnią i przedaią
zamiast szafiru. Ź

VL RODZAY WAPIENNY.

Ch. rodzaiu: 1) kalor powiększćy części.bia-
dy lub szary; 2) pośrednia ciężkość; 5) mała
twardość, gdyż gatunki tego rodzaiu ognia nie
"krzeszą; 4) w składzie pierwiastek panuiący wapno,

które bywa połączone: 4) z kwasem węglowym, ,
B) kwasem fosforycznym, C) z kwasem fluoro-
wym, D) zkwasem siarczanym, E) z kwasem bo-
raxowym. REŻ gi ch ;

ryj 6 UALLI

4). Gatunki węglanu wapna,

Ch. węglanów. Wszystkie węglany wapna

wprost lub utarte na proszek burzą się z kwgsa-
w

mi, i w ogniu wypalaią się na wapno.
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—-- Gatunek. 144. Wa pno gębczaste.
| Bergmilch W. Puxcaaa naeecm» F. Chauz

carbonatee spongieuse et purvćrulente JH.
Calcareus farinaceus.

Kolor ma zazwyczay żółtąwo-czasem śnie-
żno lub czerwonawo-biały. Znayduie się w mas-
sach gębczastych. Jest złożone z cząstek prosz-
kowatych słabo spoionych, -lub wolnych. Mocno
farbuie w dotknięciu. Czasem słabo prześwieca.
Chnde. Po wodzie pływa. Znaydnie się w Ty-
rolu, Karyntyi, Szwaycaryi i Bawaryi wyższćy.
Leży w próźniach kamienia wapiennego powtór-
nego.

Gatunek 145. Kreda. KreideW. Mżab
F. Chaux carbenatće crayeuse H. Creta.

Kolor ma żółtawo-biały i odłam delikatno-
ziemisty. Farbuie w dotknięciu i pisze biało.
Chuda i szorstka. Charakterami temi ostatniemi i
własnością burzenia się z kwasami, rozróżniamy
kredę od kamienia glinianego, od gliny białćy i
od trypli. Kreda znayduie się w wielu mićy-
scach, stanowi warsty gór powtórnych ostatnićy
formacyi, oraz zawiera w sobie często-kroć krze-
mienie, belemńity i rozmaite muszle.

Gatun.146.Kamień wapienny. Kalk-
stęin M. Maeecmikoeoń Kamenb F. Calcareus.

|) | Ch. gatunku: 1) wielka rozmaitość kolorów;
2)twardość od 3,75 do 4,25s. 3) Ciężkość od 2,5
dę 2,7. Podług zaś różnicy w postaci, w blasku,
przezroczystości i odłamie, gatunek kamienia wa-
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piennego został podzielony na cztóćry podgatun=
ki następuiące: *4

1) Kamień wapienny zbity. Dichier Kalkstein

PY. llaomnou useecmxoeoi kamenę HF. Chaux
carbonatć compacte H. Calcareus  densus. O-

dłam ma zbity i dzieli się na dwie odmiany
takie:

x) K. w. 2. pospolity. Gemeiner dichter
Kaikstein W. OGwxnoeenntii u36eCMkOGOL KAMEKŁ

H. Calcareus densus valgaris, Bywa zazwyczay
w kolorze szarym, czasem ziełonawo-szarym, iza-
belowo-żółtym, żółtawo-brunatnym, mięsno lub
brunatno-czerwonym. Niekiedy ukazuie na sobie
naturalne malowidła ruin, obłoków, płomieni,
obrączek, wstążek, plamek, żyłek lnb dendrytów.
Zmayduie się zazwyczay w massach.Zawiera w sobie
petryfikacyej muszel, ślimaków, korali, pektini-
tów, gryfitów, mytulitów, chamitów, ostracytów,
terebratulitów, turbinitów, strombitów, amoni-
tów, madreporitów, fungitów, enkrenitów i en-
trochitów,bardzo czadkó skamieniałości ryb mor-
skich. Jest bez blasku. Ukazuie odłam zadzioro-
wy który czasem przechodzi w muszlowy ze sła-
bym blaskiem lub ziemisty. Prześwieca po brze-
gach. Chudy. Znayduie się w Karyntyi (z opa-
lowemi kolorami, nazwany lumachella , we Flo-
rencyi (z malowidłami rozwalin, miast), w Ara--

bii (z dendrytami ), w Bawaryi (także z dendry-
tami), oraz w całćy Europie i Syberyi. Rzadko
leży w górach pierwiastkowych, dość często
w przechodowych, a nayczęścićy w powtórnych,
i niekiedy bywaz samych konch złożony. Mi-
nerał ten iest znaiomy w użyciu podiimieniem mar--
muru przechodowego i powtórnego, oraz see
nia który na wapno się wypala.

y) K.w. z.ikrowiec Rogenstein W. Honancń
j
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 useecmnoebii wament F. Ch. car. concrćtionnće glo-
bulifforme H. Calcareus densus głlobułosus. - Różni
się od kamienia wapiennego zbitego pospolitego,
składaniemsię z części oddzielnych okrągło-ziar=
nistych podobnych do ikry, które bywaią cza-
sem tak drobne, że ikrowice _ przechodzi w po-
przedzaiącą odmianę. ,
' 2) Kamień wapienny blaszkowy. Blaetlriger '
Kalkstein W. Odłam ma ziarnisto-blaszkowy luh
blaszkowy, i dla tego dzieli się na dwie odmia-
ny następniące:

x) K.w. blaszkowo-ziarnisty. Koernigblaettriger

Kalhstein W. Jepnucmui useecmkoeoi kamnenv FE.
Ch. car. sacharotde H. Calcareus granularis. Mie-
wa kolorśnieżno-szarawo, zielonawo-żółtawo,lub
czerwonawo- biały,czasem izabelowo-żółty,mięsno--
czerwony, perłowo, błękitnawo, zielonawo, lub
popielato-szary; a czasem blady czyżykowo, lub
oliwno-zielony. Nayczęścićy bywa iedno-farbny,
rzadko ukazuie na sobie plamki, płomienie, ob-
łoczki, lub wstęgi. Znaydnie się zawsze w mas-
sach. Ukazuie blask słaby środkuiący między
perłowym a szklistym.  Skłąda się z części od-
dzielnychcieńko- ziarnistych, i w każdćm ziarnie
ma odłam blaszkowy o iednym biegu. Prześwieca
w massie lnb po brzegach. Ciężki od 2,7 do 2,72.

Wpół-twardy. Składa się z 56,5 wapna, 45 kwa-
su węglowego, i 0,5 wody Ruchóla. Leży war-.
stami w gneysie, łapka mkówóm, lub hornblen-
<lowym we Włoszech (w Karrara, naybielszy i
naypięknieyszy'), w Bawaryi, Saxonii, Tyrolu,

_ Szwaycaryi, Anglii, Szwecyi, i Syberyi. Zinaiomy
iest w pospolitym ięzyku pod imieniem marmu-

"ru _ pierwiastkowego, cukrowego, solowego, lub
, karrarskiego. Używa się na, posągi, popiersie,
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nagrobki, stoły, postumenta, ido ozdób archi-
tektonicznych.

y) Spat wapienny. Kalkspath PF. IIInamoeni
uscecmxoeoi namenŁ F. Ch. car. de forme deter-

zninćes H. Calcareus lamellosus s. spathosus. Ko-

lor ma zazwyczay śnieźno, szarawo, zielonawo,
„żółtawo, rzadko czerwonawo-biały; czasem żółta-
wo, popielato, lub perłowo-szary; oliwno, szpa-
ragowo, pistacyowo, lub porowo-zielony; wo-
skowo, miodowo, lab brunatnawo-żółty; różowo,
ceglasto, mięsno, brunatnawo, lub wiśniowo-czer=
wony; a czasem fioletowo, lub niebiesko-błęki-
tny. Znaydnie się w massach, kształtach kuli-
stych, nerkowatych, komórkowatych, nacieko-
wvych, i krystalizowany przeszło w sto dófimien-
nych postaci które wyprowadzaią się przez r07-
maite odmiany z trzech kształtów pierwiastko-
wych: 1) z ostrosłupa sześciokątnego poiedyn-
czego lub podwóynego, w którym ściany bo-
czne iednego, są osadzone na ścianach bocznych
drugiego; 2) z sześciobocznego równo-kątnego
graniasto-słupa; 8) z ostrosłupa tróykątnego po-
iedynczego, lub podwóynego; w ostatnim ściany
boczne iednego, na krawędziach bocznych drugie-
go są osadzone. We wszystkich odmianach kry-

 stalizacyi, płaszczyzny zaostrzenia , znayduią się
prawie-zawsze osadzone na krawędziach, a rzadko
na ścianach bocznych;w zaostrzeniu tylko pow-

tórnćóm bywaią czasem osadzone na płaszczy-
znach pierwszego zaostrzenia, lub gdy graniasto-
słup sześciokątny iest zaostrzony w podstawach
trzema płaszczyznami. Spat wapienny nkazuie blask

 szkłisty mocny zwierciadlany lub słaby, czasem
zbliżający się do tłustego lub perłowego i odłam
nayczęścićy prosto rzadko krzywo-blaszkowy, a za
wsze o trzech biegach ORO.się Pa. ie-

 



dnostaynie ukośnym kątem. Ma ciężkość gatunko-
wą, 2,75. Bywa przezroczysty, wpół-przezro-
czysty, lub przeświecaiący. Dwoi obrazy. W mas-
sach składa się z części oddzielnych grubo-ziarni-
stych lub prętowatych ułożonych w wiązki. Ła-
twy do rozbicia. Powstaie z 36,5 wapna, 45
kwasu węglowego, 0,05 wody, Buchołz. Znaydu-
ie się w Iślandyi (naypięknieyszy, doskonale dwo-
iący obrazy), w Anglii, Saxonii, Francyi i Hiszpa-
nii. Leży w żyłach należących do gór pierwia-
stkowych .i przechodowych.

3) Kamień wapienny włóknisty. Fasriger Kalk-
stein VW. aKuanoeamuidit useecmkoeoii amen PB.
Ch. car. fibrause H. Calcareus fibrosus. Odłam

ma vd$enisty, a podług różnicy w blasku, po-
staci zewnętrznćy,i sposobie powstawania, dzie-
li się na dwie odmiany, które są:

x) K. w.w. pospolity. Gemeiner fasriger Kalk-
stein TV. OGuknoeennwui, FV ulgaris. Kolor ma żół-
tawo-biały, prawie śnieżno-biały, czasem czer-
wonawo-biały. Znayduie się w massach, lub Ży-
łach. Ukazuie blask słaby perłowy i odłam
prosto lab krzywo-włóknisty, równoległy. Słabo
prześwieca. Leży w formacyi węgli kopalnych
w Anglii i Saxonii. .

y). K. w. w. naciek albo sopel. Fasriger Kalksin-
ter W. Kaneaenukoeamui. Calcareus stalactites,

et stalagmiies. Miewa kolor żółtawo, ziełonawo,

szarawo,;czerwonawo, lub śnieżno-biały; winno-
woskowo, lub miodowo-żółty; czerwonawo-bru-

natny, mięsno-czerwony; szparagowo, czyżykowo,

górno, lab gryszpanowo-zielony. Kolory te nay--

częścićy bywaią w nim ułożone w pręgi równo-

-Jegłe lub współ-środkowe. Znayduie się w mas-
sach, wypełnia mnićy więcćy próznie podziemne

leżące w kamieniu wapiennym powtórnym i for-
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muie w nich, kształty guzowate, nerkowate, kuli-
„ste, naciekowe, soplowate, lub krzaczkowate. Ukazu-
ie blask słaby migaiący 1 odłam włóknisty, czę-
ścią równoległy częścią w wiązki lub gwiazdy uło-
Żony. Składa się z części oddzielnych nerkowa-
to lnb cylindryczno skorupiastych czasem ziarni-
stych. Przeświecaw massie lub po brzegach. Znay-
duie się na wyspie Antyparos, w Hareu, Sabaudyi,
Karyntyi, Tyrolu, Toskanii i w powiecie U-

_' pickim (w grocie zwanćy święta dziura). Nie-
- którzy minerał ten nazywaią sżalaktytem gdy ma
postać soplowatą, stalagmitem gdy guzowatą, ner-
kowatą, i t. d.  -

4) Kamień wapienny grochowiec. Erbsenstein
WY. Ch. c. concrćtionće globuliforme H. I'opoum-

emaii useecmkoeoć kamenv EF. Calcareus  pisi-

formis v. pisolithus, Kolor ma żółtawo, czasem

śnieżno-biały, niekiedy Żółtawo-brunatny, lub

grochowo- żółty. Jest bez blasku. Składa się
„z części oddzielnych grubych, okrągłó-ziarnistych,

© które powstaią ze współ-środkowych warsteweki

zmaią wewnątrz ziarno piasku, Po brzegach prze-

świeca. Miękki. Łatwy do rozbicia. Różni się

od ikrowca, kolorem i składaniem się z delika-

tnych współ-środkowych warstewek. Przychodzi

do nas z Toskanii i Karlsbadu, gdzie się formu-
_ iew wodach mineralnych.

Gahenej 147. Tuf wapienny. Kalktuf
W. Typb F..Ch. earbonatće concretionnće

et incrustante H. Tophus calcareus.

Kołor ma żółtawo-biały. Znayduie sięwmas-
| sach dziurkowatych, pogryzionych, gałęzistych i

mę,

ząónych do uchu, Ukazuie na sobie częstokroć
23



 

wyciski liści, trawy, lub trzciny błótnćy. Jest
bez blasku, nieprzezroczysty, łatwy do rozbicia, i
nie ciężki. Leży w górach napływowych we Wło-
szech, w Saxonii i w Litwie. Używa się do wy-
palania na wapno, i był niegdyś nazywany o0s<
teacolla,. j h

 

Gatun. 148.Wapn pieniste. Schaum-
kalk W. „dcbpumb K. Ch. car. nacrće la-

mellaire H. „Aphrites.

Kolor ma żółtawo-biały, rzadko śnieżno lub
szaro-biały, a nayrzadzićy srebrzysto-biały. Znay-
duie się albo w massach albo w postaci łuszczek
wolnych lub słabo skupionych. Ukaznie blask
dość mocny perłowy, i odłam krzywo-blaszkowy.
Jest nieprzezroczyste, miękkie, kruche, ilekkie,
W dotknięciu delikatne, i mało farbnie. Leży"
w kamieniu wapiennym powtórnym i w gipsie
w Turyngii i Misnii, |

Gatunek 149g. Spat łupkowy. Schiefer-
spath W. Ch. car. nacrće testacće H. „lu-
cmocamzih adhpumb. PF, Caoucmoń ausamb

S. „Calłcarćus schisto-spatosus.

Kolor ma nayczęścićy śnieżno, czerwonawo,
lub szarawo-biały, rzadko zielonawo, lub żółta-
wo-biały. Znayduie się w massach. Ukaznie blask
doskonały perłowy, i odłam krzywo-blaszkowy
zblżaiący się czasem do lupkowego. Mocno po
brzegach prześwieca. Jest twardy od 3,75 do 4,28 s.
Ciężki od 2,47 do 2,61. Miernie łatwy do
rozbicia. Składa się z 55 wapna, 41,66 kwasu.
węgłowego, ił3 n. manganezu, -Bucholz. Leży
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w górach pierwiastkowych, w Saxonii, Czechach,
Norwegii i w Sardynii razem z kwarcem, pirytem
żelaznym, Klendą i t. d.

Gatunek 150. Spat brunatny. Braun-

spath W. Bypuhi uusiamb F. Ch. car. ma-
gnósifóre rose H. Spathum brunescense.

"Charakter gatunku: 1) kolor szaro, żółtawo,
lub czerwonawo-biały , czasem różowo , krwisto,
mięsno, lub brunatno-czerwony; 2) własność za-
mieniania swych kolorów w powietrzu na zupeł-
nie czarne, lub czarnawo- brunatne; 5)twardość
od 4,5 do 5s. 4) ciężkość od 2,7 do 2,8. Podług .
zaś różnicy w odłamie, gatunek ten dzieli się na.
dwie odmiany :

1) Spat brunatny blaszkowy. Blaettriger braun-
spath W. Znayduie się w massach,w kształtach
nerkowatych, gronkowatych, kulistych, z wyciska
mi tablic lub rombusów , i częstokroć krystalizo-

wany: 1) w sześcian ukośny ze ścianami płaskiemi -

lub cylindryczno-wypukłemi; 2) w soczewkę kn-
listą lubsiodełkowatą; 5) w:sześciokątny poiedyn-

"czy lub podwóyny ukośny ostrosłup. Ukaznie
blask słaby lub mocny perłowy, i odłam rzadko
prosto nayczęścićy kulisto- bląszkowy o trzech bie-
gach ukośnie się przecinaiących. W. massach skła=

da się z części oddzielnych wielko, grubo i cień=
ko-ziarnistych, Prześwieca po brzegach. Utarty
nawet na proszek słabo burzy się z kwasami. W'o-

gniu nabiera koloru brunatnego a potćm cząrnieie.
Składa się z 45 kwasu węglowego i wody, 26,5
wapna, 15,5 n. żelaza, 11,5 magnezyi, 2,25 n.

manganezu, Descotilli. Różni się od spatu wapien-
nego, ukazywaniem w swych kolorach większćy
ilości farby czeryonćy, odłamem wypukło- blaszko-

żęT
szit
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wym, słabszóm przeświecaniem, cokolwiek więk-
szą twardością, większą ciężkością, oraz znaydy-
waniem się względem kwasów i ognia. Nayczęścićy
leży w żyłach razem ze srebrem. Zinayduie się

- w Saxonii, Turyngii, Czechach, Węgrzech, Francyi,
Szwaycaryi, i w Szwecyi. :

| 2) Spat brunatny włóknisty, Fasriger . Braun-
spath W. Móżni się od blaszkowego nieznaydy=
waniem się w postaci krystalicznóy; słabszym bla-
skiem, i odłamem grubo i prosto-włóknistym
w wiązki lub gwiazdy ułożonym. Został odkryty
w Schemnitz, w Fróybergu 1 w Kapnik. Jest:
rzadkim minerałem, leży razem z poprzedzaiącą
odmianą. pa i

|
Gatunek 151. Warstowiec. Schalstein

W. Spathe en table H. "e

Kołor ma pośredni między żółtawo a czerwos
nawo-białym. Zmayduie się w massach. Ukaznie -
błask słaby lab mocny perłowy , i odłam niedo-
skonały blaszkowy o trzech biegach; z których
dwa niewiele ukośnie się przecinaią z sobą i są
przecięte od trzeciego biegu w kierunku dłuższćy
przekątnćy. Składa się z części oddzielnych prosto
skorupiastych. Prześwieca. Twardy od 2,25 do
5,75 s. Ciężki 2,863. Kruchy. Składa się z 50 krz.,
49 wapna, i 5 wody, K. Różni się od spatu
wapiennego„odłamem, częściami oddzielnemi, i
większą twardością. Znaydnie się w Węgrzech,
(Banat) tyggrsze ma przy sobie granaty ze spatem
wapiennym. s 0
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Gatunek 152. Dolomit FV. „Moaomumb
(©  F. Chauz carbonatće H. Dolomites.

1 ( sie
CIELT" AA CANOE MAH

Kolor ma śnieżno, żółtawo lub szaro-biały.
 Zmaydunie się w massach. Ukazuie blask migaiący
lub słaby perłowy iodłam drobno icienko blasz-
kowy przechodzącywzbity. Składa się z części
oddzielnych drobno i delikatno - ziarnistych. maią-

cych prawie zawsze między sobą drobne łuszczki
miki. Po brzegach tylko prześwieca. "Twardy

'od 4,5 do5 s. Ciężki od 2,768 do 2,915. WY po-.
wietrzu psuie się i traci kolor.  Utarży na pro-
szek. wydaie na węglu rozżarzonym światło czer-
wone. Składa się z 52,0 węglanu wapna, 46,5
magnezyi, 0,5 n. żelaza, 0,25 n. manganezu. Ró-
Żni się od kamienia wapiennego ziarnistego, pias-
czystym swym składem, i słabszćóm spoieniem
cząstek. Leży w górach pierwiastkowych w Szway-
caryi, Myrolui w Bawaryi. Nazwisko ma na czećś
Dolomicu który go pierwszy odkrył. (352 ) |

Gatunek 153. $pat magnezyowy.
Rautenspath W. llukpumb EF. Chaua car-

bonatće magnesifere H. Picrites,

Kolor ma żółtawo, zielonawo, lub szarawo=

  

(52) Gurhofian, tak nazwany przez Karstóna od mićysćca
Gurhof niedaleko Goetwaih, w któróm minerał ten zo-
stał odkryty. Kolor ma żółtawo, śnieżno, lub zielonawo -
biały. Znayduie się w massach, rzadko w kształtach ko-

mórkowatych.. Ukaznie odłam wielki płasko muszlowy
bez blasku. Moeno prżeświeca po brzegach, W wyso»
kim stopniu wpół- twardy. Niebardzo trudny do roózbi-
cia. Ciężki 2,76. Przez tchnięcie wydaie zapach gorzki,
Utarty na proszek, z burzeniem się rozpuszcza w kwasie
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biały; czasem żółtawo lub dymowo -szary, żółta-

wo-czarny, a niekiedy grochowo, lub izabelo-
wo-żółty. Znaydnie się w rnassach i krysta-
lizowany: 1) w doskonały sześcian ukośny lub
z krąwędziąmi zaokrąglonemi; 2) wostrosłup tróy-
kątny podwóyny płaski, w którysa ściany boczne
jednego są osadzone na krawędziach bocznych
drugiego. Ukazuie blask mocny szklisty zbliża-
iący się niekiedy do perłowq0. Posiada odłam
główny prosto rzadko krzywo - Baszżdoy, dosko=
nały, o trzech biegach ukosnie się przecinaiących,
i poprzeczny niedoskonały mało muszlowy, Skła-
da się z Części oddzielnych grubo i drobno-ziar-

nistych, czasem prętowatych. W odmianach
białych bywa przezroczysty, w szarych i czar-
nych przeświecaiący. Jest twardy od 4,5 do5 s.
Ciężki od 2,9 do 5,0. VW ogniu nabiera koloru
szarego lub brunatnego. Utarty na proszek,
zwolna i z niewielkiem burzeniem rozpuszcza się
w kwasach. Zawiera w swym składzie 68 wę-
glanu wapna, 25,0 magnezyi, 2 wody, 2 glinki,
i 1 żelaza. Różni się od spatu wapiennego
v .ększą twardością, większą cię*kością, oraz znay-
dywaniem się względem kwas w i ognia. Leży
częścią w łupku chlorytowym kaków żaliia; częścią
„w gipsie lub muriacycie w 'Tyrolu, Szwaycaryi,
Bawaryi i w Syberyi.

 

siarczanym rozlanym wodą, Składa się z 29,5 magne,
1 70,5 wapna. Różni się od opalu niedostatkiem blasku
i większą ciężkością, leży w górach serpentynowych.
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Gatunek 154. Kamień śmierdzący.
Stinkstein W. /Aluasogumb F. Chaux carbon.
Jetide H. Lapis suilius Wal. Dysodites.

Kolor ma ciemny drewno, włosowo lub czar-
nawo-brunatny, czasem popielato lub żółtawo-
szary, a czasem szaro - czarny. Znayduie się
w massach i postaciach organicznych. Jest mi-
gaiący lub bez blasku. Ukazuie odłam delikat-
no - zadziorowy, w wielkich zaś częściach pro-
sto-łupkowy. Czasem po brzegach prześwieca.
Twardy od 5,05 do 4,05s. Poskrobany ostrzem
zeląznóm wydaie zapach urynowy. Składa się
z 50 wap., 45 kwasu węglowego, i5części stra-
conych w rozbiorze. Leży w górach powtórnych
w towarzystwie z gipsem, w Saxonii, 'luryngii,
Tyrolu, Francyi, Anglii i w Szwaycaryi. Używa
się podobnie iak marmur czarny.  '

+

| Gatunek 155. A RE akolit. Anthrako- |
lith WY. Ch. car. baccillaire H.ch

Kolor ma szaro - czarny. 'Znaydnie się
wmassach.  Ukazuie blask szklisty zbliżający się
do perłowego, i odłam krzywo -blaszkowy o
trzech biegach ukośnie i iednostaynie się prze-
cinaiących. Składa się z części oddzielnych krzy=
wo lub prosto -prętowych. Jest nieprzezroczysty.
Twardy od 3,75 do 4,25s, Ciężki 2,623. W o-
gniu traci kolor. W kwasie saletrowym rozpu-
szczą się z wielkićm burzeniem i opuszcza cokol-

wiek węgla. Leży warstami w górach przecho-
dowych i powtórnych, rzadko w pierwiastko-
wych, miewa w towarzystwie piryt żelazny i ka-

  



mień śmierdzący. Został odkryty w Norwegii i — *
- Hispani. Używa się podobnie iak marmur. ?

Gatunek 156. Margiel. Margeł W. ,

Pyzankb F. Marne H. Marga. » M

Ch. gatunku: 1) kolor żółtawo, popielato,

rzadko dymowo - szary; 2) nieprzezroczystość; -

5) w składzie wewnętrznym glinka i węgłan wap-

na. Zatóm margiel z kwasami się burzy, a zwilżony

zapachgliny wydaie. Wreszcie w powietrzu u=

lega zepsuciu-i rozsypnie się na drobne cząstki.
Podług zaś swego spoienia, dzieli się na dwa pod |
gafunki. | 3

1) Margiel ziemisty. Margelerde W. Znaydn-

je się w postaci.proszku i 4lrobnych cząstek. ©
Mało farbnie wdotknięciu. Chudy i lekki. Ż:

2) Margiel stwardniały. Verhaerteter Mergeł

/ W. Znayduie się w massach, kształtach kulis-

_  - tych, rzadko organicznych iako to, chamitów;

' tebrebatulitów, it. d. Odłam ma bez blaskugru-
bo lub cienko ziemisty, w wielkich częściach dą-
(Ży do ukazywania odłamu prosto - łupkowego.

Jest miękki., Ciężki 2,3564. W -ogniu natężo-
nym łatwo się topi. Różni się: 1) od kamienią
wapiennego zbjlego, odłamem, mnićyszą twar-
dością, mnićyszą ciężkością, i słabszęm spoieniem

częstek; 2) od gliny garncarskićy, chudością

w dotknięciu, i większą kruchością; 3) od ka-

mienia glinianego, kolorem, mnićyszą twardo-

ścią, większą kruchością, i burzeniem się z kwa-
sami. W ogólności margiel znayduie się w wie-

+. lm mićyscach gór napływowych, isłuży do upra-
wy gruntu gliniastego.,

   



poż | k aa. a

Gatiuiek 157. Kamień trąbkowaty,
Dutienstęin r.

Kolorma światły czerwonawo lub włosowo=
brunatny, i zbliżaiący się czasem do Zółławo-sza-

rego. Zmaydnie się w massach. Ukazuie od- ;

łam niewyraźny prosto-włóknisty. Jest bez blas- A

ku. Nieprzezroczysty. Twardy w 5,75 stopniu.
"Mało- kruchy. Składa się z części oddzielnych
cienko skorupiastych, które są poskręcane w trąbki

_ podobne do belemnitów i wpoprzek narzynane. KE
| Leży w kamieniu wapiennym powtórnym sla- łą
"rym w Derbischy: iABE. BOOL

b: AltyJett AJSC
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| Gatunek 158. Łupek smolisto mar-
glowy. Biturńinoeser Margelschiefer P>

© Kolor ma pośredni między szaro a bruńatno=
a Znayduie się w massach z wyciskami

„rybi roślin. _Bywa czasem z blaskiem migaiącym. M
| Ukaznie odłam prosto -łupkowy. Jest nieprzezro-
czysty. W rysie nie zmienia koloru i nabywa
cokolwiek blasku. Twardy od 5 do 4s. Ciężki
od2,651 do 2,69. / Ukaznie na sobie wyciski
ryblub roślin. 4 kwasami: słabo się burzy.
SIPogniu wydaie zapach smoły ziemaćy i często-
-'kroć palisię płomieniem. Bardzo często bywa.

przeięty miedzią, i dlatego- niektórzy go nazy-
«a walą. .łupkiem miedzianym: czasem zawiera |
_w sobie warstiewki miedzi pstrćy, pirytn mie-

<B na miedzi szkiisićy , lub piryta żela- a8
, nego, a niekiedy chociaż w małćy znay=

lnie sięwnim sróbro , zynk, kobal, rikiE, ołów,
bizmuutiarsenik. Różni się od łapka.ałunowe-

pospolitego ły MIRA rośli R
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blaskiem i znaydywaniem się względem kwa=-
sów. Zawsze leży warstami razemzkamieniem
wapiennym powtórnym starym, w Turyngii, Har-
cn, Szwecyi, Dalmacyi, we Włoszech, i t. d.
Używa się do wytapiania na miedź.

Gatunek 159g. Arragonit. Arragon W.

nites.

. <ppaeonumb F. _drragonite H. <Arrago-
i

Ch. gatunku: 1) kolor śnieżno, żŻółtawo, sza”
ro, lub zielonawo - biały; czasem żółtawo lub
zielonawo-szary; górno lub gryszpanowo-zielo=
ny; fioletowo-błękitny, lab wreszcie czerwona-
wo - brunatny; 2) blask perłowy zbliżaiący się do
szklistego; 5) własnść dwoienia obrazów (33);

>. 4) twardość od 4,5 do 5,25s.; 5) ciężkość od 2,926
do 5,488. Przytóm, arragonit rozpuszcza się
z burzeniem w kwasie saletrowym, posypany zaś
na gorącą blachę wydaie świątło pomarańczowe.
Gatunek arragonitu dzieli się na dwa podga=
tunki.

1) Arragonit pospolity. CGemeiner Arragon W.
Zmaydnie się w massach, lub krystalizowany:
1) w doskonały graniastosłup cześciokątny z dwó-
ma szerszemi i czterma węższemi ścianami bos

.%- cznemi; 2) w ukośny sześciokatn raniastosłuż J JS P
po końcach sklinowany płaszczyznami osadzone-
mi na ścianach szerszych; 3) w graniastosłup walco-
waty; 4) w tablicę sześciokątną, 5) w graniasto-

zw

 

z
*

(55) Bio i Thenard patrząc przez dwie ściany równeległe
między sobą uformowane ze ścięcia krawędzi braniastosłu.

/ pa arragonitu, widzieli potróyny obraz przedmiotów.
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słupy iglaste; 6) w bliznięta: kryształy te maią
ściany boczne wzdłuż narzynane i bywaią czasem

w krzyż przerosłe. Arragonit ukazuie odłam

główny niewyrąźny blaszkowy o czterech biegach,

czasem nierówny lub włóknisty, 1 poprzeczny

niedoskonale muszlowy. W 'kryształach bywa

przezroczysty, lub. wpół - przezroczysty, w mas-

sach prześwieca. Jest kruchy. Składa się

z 56,551 wap., 42,919 kwasu węglowego, 0,75

wody, Biot i Thenard. Znaydnie się wHiszpanii

(w, Arragonii i Walencyi, w gipsie czerwonym),

w Saxonii, w Czechach (w próźniach trapu pow-
tórnego), w Salzburgskićm, w Tyrolu, w Auver-

gne, w Śzotlandyi, it. d. | |

2) Arragonit prętowy. Staenglicher Arragon W.

Kolor ma żółtawo-biały przechodzący w żółta-

wo lub perłowo - szary. Zmayduie się w mas-
sach lub krystalizowany » długie sześciokątne gra-

niastosłupy. Ma odłam nierówny. Składa się z czę-

ści oddzielnych prętowatych na krzyż się przeci-

nąiących. Prześwieca. Wpół-twardy. Wydaie
czerwoną fosforescencyą. Kruchy. Znaleziony
został we Francyi w Basten.

Wogólności arragonit naypodobnićyszy iest
do spatu wapiennego, lecz różni się krystaliza-

cyą, wielokrotnieyszym odłamem  blaszkowym,
większą twardością, większą ciężkością, i wyda- .
waniem fosforescencyi.

B). Gatunki fosforanu wapna.

Ch. fosforanów: 1) w ogniu nie topią się,
łecz tracą przezroczystość i zmieniaią swóy ko-

lor; 2) rospuszczaią się zwolna i bez burzenia

w kwasie saletrowym; 3) trzymane na węglu
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rozpalonym wydaią światło fosforycznei są w szó-
stymstopniu twardości. JSK DT tma

Gatunek 160. A pa tyt. „Apatit W. 4Ara-
mumó F. Chauzc phosphateeH. Apatites.

Kolor ma zazwyczay śnieżno, żółtawo, Szaro;
łub zielonawo -biały; czasem  zielonawo - szary,
górno, lub gryszpanowo - ziełony, fioletowo =
biękitny, lub wreszcie żółtawo - szary. zadko
znayduie się w massach, nayczęścićy bywa krys
talizowany: 1) w nizki równokątny. sześcioboczny
graniastosłup, doskonaly lub ze ściętemi albo
sklinowanemi krawędziami; 2] w takiż graniasto=
słup, lecz. maiący zaostrzone podstawy raz lub
dwa razy sześciu płaszczyznami osadzonemi na
ścianach; 3) w tablicę sześciokątną foremną do-.
skonałą, lub z krawędziami i kątami sciętemi.
Ściany. boczne krysztatów nayczęścićy są wzdłuż
narzynane. Apatyt ma blask mocny szklisty, i
odłam miedoskonale blaszkowy o czterech bie-
gach. "Jest wpół- przezroczysty, Y Na węglu. roz

„, palonym wydcie Josforeścencyą zieloną, Składa się
'z55wapna, i45 kwasu fosforycznego, K. "Różni
się:1) od berylu,mnićyszą-twardością, a wię-
kszą ciężkością; 2) od ametystu,mnieyszą twar-
dością, i wszystkiemi innemi charakterami.
Zmaydnie się w górach pierwiastkowych w Saxo-
nii, Czechach, Anglii, Szwaycaryi i Francyi.

4 Galuńck 16:. Kamien szparagowy.
„Spargelstein w. „Acnapazoawmib F. Chauz
/.  phosphatće HI. <sparagolithus. -

Kolor ma szparagowo lub pistacyowo—zielo-
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ny. Zmayduie się w massach, ziarnach, lub„krys-
talizowany w sześcioboczne równokątne graniasto-
stnpys w których krawędzie mnićy 'więcćy są
ścięte; i podstawy zaostrzone sześciu płaszczy-
znami osadzonemi"na ścianachbocznych. Ukazu-

"ie blask tłusty, odłam główny niewyraznie blaszko-
wy o czterech biegach, i poprzeczny mało muszlo-

"wy niedoskonały. Prześwieca, bytwa czasem prze-

ź

„zroczysty. Ciężki 5,098. Ogrzany nie okrywa
się światłem fosforycznóm. Składa się z 55,85
wapna, i 46,25 kwasu fosforycznego. Leży wał
rach. pierwjastkówych w Tyrolu (wrosły w talk),

w Hiszpanii (w kam. wapiennym dziurkowatym),
w. Norwegii (w_ Arendal w żyłach razem z augi-
tem, granatem, i galeną). Nazwisko ma sobie
nadane od koloru szparagąwego. ,

D. P>7 ztM"A

Oafuak 162/F o syeA Baznkonić W.
dochopumb F.  Chaya porewo HH.

Phosphj ites.

 

Kolor ma żółiawo — biały,  Zmayduie się
w Massach. Jest bez blaskn, łub z blaskiem mi-
gaiącym tłustym. Ukazuie odłam niedoskonały
krzywolub kwiecisto« blaszkowy, czasem przecho-
dzącywzbity. Składa się z części oddzielnych
krzywo - skorupiastych cienkich. Prześwieca po
brzegąch. Miękki. W.ydaie fosforescencyą zielo-
ną...Składa się z 5gwapna, 34 kwasu fosfo-
rycznego, 2,5 kwasu fluorowego, 2 krze., 1,0
kwasuwęglowego, 1 n. Żelaza, Pelletiet. Leży
warstami naprzemian z kwaccem w Hiszpanii,
odkryto go także w cm wsaeó a
Sm wek.
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C, Gatunki fluoranu wapna.

Ch. fluoranów: 1)flnorany maią twardość od
2;75 do5,25 s. (doskonale blaszkowej 2) są cięż-
kie od 5 do 3,1; 5) po większćy części ogrzane lub
położone na węglu rozpalonym, okrywaią się świat-
łóm fosforycznćm; 4) w ogniu cokolwiek mocniey-
szym łatwo ulegaią stopieniu.

Gatunek 165. Fluor. Fłus W. Ilnaenkb
F. Ca zac H. Fluor.
w

Chawaliaś sałuwką są Gołożóne na zaje flu=
oranów. Przez wzgląd zaś na odłam, blask, i
postaci, gatunek ten dzieli się na podgatunki na-
stępniące :,

1) Fluor ziemisty. Fluserde IV. Ch. flu. pul-

verulenteH.Kolor ma pośredni między fioletowo-
błękitnym a perłowo-szarym, czasem zielonawo
lub szarawo-biały. Znayduie się wpostacipro-
szku. Jest bez blasku, Farbuie w dotknięciu.
Na węglach rozpalonych okrywa się światłóm
błękitnawo-zielonóćm. Składą się z 49,5 fluoranu
wapna, 20 fosforanu wapna, 2 k. wodosolnęgo,
3,75 fosforanu żelaza, 10 wody, i 6,25 wapna,
John. Znayduie się w Saxonii, Norwegii iw Ros-
Ssy1. " j ;

: 2) Fluor zbity. Dichter Flus. TP. ITaomtunnić
naaeuxs F. Ch. flu. compacie H. Fluor densus.

"Prawie zawsze ukazuie w sobie cokolwiek koloru

błękitnego, i bywa nayczęścićy w kolorze zielo-
nawo-szarym, lub zielonawo-białym, rzadko w po-

- średnim między mięsno a brunatno- czerwonym,
czasem w ciemnym górno zielonym albo zielona-
wo-czarnym. Kolory te częścią są iednofarbne czę-

ścią, upokąnte wRZE la po Zmo: zbity
P

weg
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znayduie się w massach. Fosiada błask migaią=
cy, lub iest zupełnie bez blasku. Odłam ma zbity
równy, albo przechodzący w płasko-muszlowy lub
delikatno-zadziorowy. Mmićy więcćy prześwieca.
'Miernie wpół-twardy. Ciężki od 3,120 do 3,191.
Znaydnie się w Szwecyi, Norwegii, Harcu, i
w Syberyi. Leży wgórach pierwiastkowych lub
przechodowych i iest dość rzadkim minerałem.

5) Fluspat albo fluor blaszkowy. Flusspath W,
Illnamucmuić naacuns F. Ch. flu. en formes deter-
minables H. Fluor spatkosus. Bywa zazwyczay
w kolorze białym, żółtym, zielonym, lub błękit-
nym; rzadko w czerwonym, szarym, albo bru-
natnym, a nayrzadzićy w czarnym. Kolory te
bywaią nayczęścićy iednofarbne i żywe, a czasem
iednak w plamki, pręgi, lub obłoczki są ułożone.
Fluspat znayduie się w massach, i nayczęścićy
krystalizowany: 1) wsześcian ze ścianami płas-
kiemi lub wypukłemi, doskonały albo maiący ró-
żne odmiany od ścięcia,sklinowania lub zaostrze=
nia krawędzi, kątów bryłowych, i podziału ścian
bocznych; 2)wośmiościan doskonały,lub ze ścię-
temi krawędziami, albo kątami; 3) w niski sze-
ścioboczny równokątny graniastosłup, maiący za-
ostrzone podstawy trzema płaszczyznami osadzo-
nemi na krawędziach bocznych, wziętych naprze-
mian; 4) w podwóyny ośmiokątny ostrosłup,
w którym wierzchołki są zaostrzone płasko, cztór-
ma płaszczyznami osadzonemi na krawędziach bo-
cznych naprzemian wziętych ; 5) w sześcian u-
kośny. Ukazuie blask mocny szklisty Vodłamnaye
częścićy prosto blaszkowy o cztćrech biegachprze-
cinaiących się pod równie ukośnym kątem. NW mas-
sach składa się z części oddzielnych ziarnistych,
czasem prosto-prętowych lub pogiętych,i skoru=
Piastych. Bywa przezroczysty, wpół-przezroczy-

j tPARA £
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sty lub po brzegach przeświecaiący. "Twardszy
od apatytu. Kruchy. Ciężki od 3,094 do 5,191.

Składa się z 67,75 wapna, 32,25 kwasu flnoro-

wego, i cokolwiek żelaza, Richter. Różni się:

1) od spatu wapiennego, większą twardością, od-

łamem, i nieburzeniem się z kwasami; 2) od a-

patytn, także większą twardością, i odłamem;

5) od ametystu, mnićyszą twardością, edłamem,

i wszystkimi innemi charakterami, oprócz koloru.

Fluspat znayduie się w Saxonii, Francyi , Anglii,

i Syberyi. Leży w górach pierwiastkowych, lub

. przechodowych, rzadko w powtórnych, nayczę-

($cićóy w Żyłach w towarzystwie z krnszcami. U-

Żywa się na piękne sprzęty, osobliwie sybirski

szmaragdowo zielony, tudzież do wytapiania me-

tallów, wreszcie wydaie kwas, używany do ry-

sowania szkła ikryształu górnego.

D). Gatunki siarczanu wapna.

Ch. siarczanów * 1) kolor powiększćy części
biały lub szary; 2) odłam włóknisty, blaszkowy

lub zbity; 3) mała twardość. Wreszcie siarcza-
ny nie burzą się z kwasami, i w wodzie zwolna

4 =.

się rozpuszczają: (0005 rad Sf2 YĆ.

Gatunek. 164. Gips. Gips W. Fuzch PF.
+  Chaua sulfatće Il. Gypsum Pi.

$t > ; ; i

Ch. gatunku: 1) twardość od 1,75 do 2,25;

*9) ciężkość od 2,1 do 2,5; 5) własność wypalania

się w ogniu na białą ziemię, która zarobionazwo-

dą, krzepnie. Gips podług odłamu dzieli się na.

pięć następniących podgatunków: że >
© a) Gps pianisty. Schaumgips TY. Ilanucmaii

KEIT E*T
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euncz F. Gypsum spumosum. Kolor ma źółtawo lub

śnieżno-biały. Zmayduie się w massach. Uka-
zuie blask słaby perłowy i odłam drobny łuszczko=

wo- blaszkowy. Słabo po brzegach prześwieca.

Kruchy, lekki. Od wapna pienistego tóm się ró-

Żni, iź nie burzy się z kwasami. Leży w towa-

rzystwie z gipsem zbitym 1 selenitem wMontmar=
tre przy Paryżu: 60" % sh

* 2) Gips siemisty. Gipserde FV. Jemaucmui euncs F.
Ch. sulterreuse H. Gypsum terrosum. Kolor ma

żółtawo, rzadko szaro-biały. Znayduie się w mas-
sach ziemistych lub w postaci proszku. Mało farbuie
w dotknięciu, iest delikatny, i chudy. Prawie
pływa po wodzie,. Leży na wierzchu gór gipso-
wych, lub w nich iest gniazdami rozłożony
w Turyngii i w Szwaycaryi. Używa się do u-
prawy gruntów. s 0

5) Gips zbity. Dichter Gips W, Ilaomuvuk ;
Junce PF. Ch. sulfatće compacteH, Gypsum densum.

Kolor miewa żółtawo , czerwonawo, lub szaro =
biały, czasem popielato lnb dymowo-szary. Znay=
duie się w massach. Ukazuie blask migaiący, i
edłam delikatno-zadziorowy przechodzący w ziar=

nisty. Po brzegach prześwieca. Ciężki 2,287.
W ogniu topi się na lekką massę podobną do e-
maliii Składa się z 44,16 kwasu siarczanego
53,88 wapna i 21 wody, Hose. Leży prawie za-
wsze w towarzystwie z kamieniem śmierdzącym
w Turyngii, i iest minerałem rzadkim.

4) Gips blaszkowy. Blaettriger Gips VF, Bep"
uucmudi euncz F., Ch. sul, lenticulaire H. Gypsum

granulare. Kolor ma biały, który czasem przecho-

dzi w popielato lub dymowo *szary ; czasem

w mięsno lub krwisto-czerwony, a czasemwwo- ;
skowo-żółty. Znaydnie się w massach, rzadko
bywa krystalizowany w soczewki z sobą zrosłę.

jt BLPN LEA LTC $ «
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Ukazuie blask słaby lub mocny perłowy i odłam
blaszkowy, rzadko promienisty w gwiazdy ułożo-
-ny. Prześwieca. Ciężki od 2,269 do 2,195.
Składa sięz 535,88 wapna, 44,16 kwasu siarcza.

21 wody, Rose. Różnisię od kamienia wapien-

nego ziarnistego i dolomitu, mnićyszą twardością,

większćm przeświecaniem, mnićyszą ciężkością,

oraz tóm, iż nie burzy się z kwasami,i iest mnićy

zimny w dotknięciu. Bywa napotykany w górach
pierwiastkowych, lecz zazwyczay leży w górach
powtórnych. Niekiedy zawiera w sobie kryszta-

ły arragonitu, kwarcu, lub boracytu, ima prze-

to skład porfirowy. Gips drobno-ziarnisty biały
znaiomy iest w użyciu na piękne sprzętyi ozdo-

by po imieniem alabastru.
5) Gips włóknisty. Fasriger Gips HM. Boaok-

mucmeii eunca F., Ch. sal. fibreuse JH. Gypsum fi-

brosum. Bywa zazwyczay w kolorze szarawo,

żółtawo, lub czerwonawo-białym ; rzadko w mięsno

lub ceglasto-czerwonym; a nayrzadzićy w dymo-

wo lub żółtawo-szarym. Zmnayduie się w mas-
sach lub żyłach. Blask ma perłowy z odłam pro-

sto lub krzywo-włóknisty. Prześwieca. Ciężki 2,285,
W ognin się topi. Powstaie z 44,135 kwasu siar-

czanego , 55,0 wapna, 21,0 wody. Różni się od
kamienia wapiennego włóknistego i od arragoni-

tu, mnićyszą twardością i znaydywaniem się wzglę-

dem kwasów. Leży tylko w górach powtórnych.

Dwa ostatnie podgatunki gipsu stanowią

wielkie pokłady w Turyngii, w Harcu,wTyrolu,

w górach Karpackich, we Francyi, w Hiszpanii,

w Anglii, w Litwie (w powiecie Upickim), w Chi-

nach,i Azyi, oraz są wielkiego użycia. war-

" chitektonicznych ozdobach i robotach śnicerskich.
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Gatunek 165. Selenit. Fraueneis W.
Illnamucmek eujicb F., Ch. sulfatće en for=

mes dćterminables. Gypsum spatosum.

 

Kolor ma zazwyczay śnieżno-biały, czasem
szaro, zielonawo, lub żółtawo-btęły, a czasem wo-
skowo lub żółtawo-brunatny. Dość często uka-
'zuie na sobie kolory tęczowe. Znaydnie się w mas-
sach albo krystalizowany: 1) w sześciokątny gra-
niastosłup, cokolwiek szeroki, sklinowany dwóma.
płaszczyznami osadzonemi na ścianach bocznych
szerszych; 2) w graniastosłup sześciokątny ze ścia-

„nami wypukłemi; 5) w soczewkę kulistą; 4)
w sześcian ukośny; 5) w bliznięta z dwóch gra-
niastosłupów lub dwóch soczewek; 6) w poczwór- |
ne bliźnięta. Ukazuie blask perłowy. Ma ieden ©
odłam doskonale, i dwa niedoskonale blaszkowe:
z tych ostatnie przecinaią się z sobą pod cokol-
wiek ukośnym kątem, i są przecięte prostopadle
od pierwszego. Wydaie ułamek w pastaci tablicy
romboidalnćy. Jest przezroczysty lub wpół-prze-
zroczysty. Twardy od 1,75 do 2,26 s. Ciężki od
2,1 do.9,3. W ogniu zwyczaynym wypala się na
ziemię białą, która podobnie iak gips zarobiona

'z wodą, krzepnie; w natężonym zaś, topi się na
białą emalią. W składzie swym zawiera 46 kwasu
siarczanego, 52 wap. i22 wody, Bucholz. Różni się
od gipsu blaszkowego, przezroczystością, krystaliza-
cyą, i wielko-blaszkowym odłamem. Znayduie się
w Saxonii, Anglii, Francyi (w Montmartre przy
Paryżu, w kształcie strzał), w Litwie (w powiecie
Upickim), i na Wołyniu. Leży zazwyczay w nów-
szych formacyach gipsu i używa się na gipsa-
tury, > |

d z £

j AG).

CEĘ a

6)

 



KAR

Gatunek*166. Muryaoyt. Muriazit W.
gdobidikeć F. Chautvsulfatće enhydre H.

Anhydrites.

Ckarakter gatunku: a) kolor biały, błękitny
> blady czerye 1y; 2)twardość od 5,5 do 4,25

5) Ciężkość od 2,8 do 5,1. Przy tćm murya-
je w ogniu się nie zmienia. Podług „mnieyszćy
lub większćy ilości soli kuchenućy, którą często”
kroć w sobie zawiera, prędzćy lub późnićy ule-
ga zepsuciu leżąc w pawietrzu. Stosownie zaś
do różnicy w kolarze, blasku, przezroczystości i
odłamie, muryacyt iest podzielony na pięć pod-

_ gatunków:
1) Muryacyt sześcienny. FVuerflieher Muria-

" git WW. Ch. sul. anhydre form. determ. et laminaire
H. I namuecmeii an. F.Adnhydrites spatosus. Kolor

ima pośredni między ceglasto a mięsno- czerwonym +
czasem czerwonawo, żółtawo, lub szaro-biały,a
czasem perłowo-biały lub blady fioletowo-błękit-
ny. Znaydnie się w massach i krystalizowany:
1) w cokolwiek podłużne prostokątne tablice, da-
skonałe lub ze Ściętćmi kątami albo krawędzia-

"mi bocznemi. Ukazuie blask pośredni między
perłowym a szklistym, i odłam doskonale blasz-

_kowy o trzech biegach przecinaiących się pod ką-
tem prostym. Składa się z części oddzielnych maą-

 iących postać tablicy prostokątney. Jest wpół-
przezroczysty, w kryształach przezroczysty, Lbar=
dzo często słony: W wodzie trudnićy się rozpu-
szcza od gipsu. Składa się z 40 wapna, i Go
kwasu siarczanego, V. Różni się od selenitu wię-
kszą twardością, krystalizacyą, i wydawaniem u-
łamka prostokątńego. Znaydnie się w Tyrolą i
Saxonii razem z solą kuchenną.

2) Muryacjt anhydryt. dnhydrit FV. Sepuu-
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emi aneuzpuma F., Ch. sulfatće-anhydre lamel-

daire H. Anhydrites. Hmaczy z greckiego 14/01mo-

wany beż wody, gdyż w ogniu nie traci swćy prze-

zroczystości. Kolor ma smaltowo-błękitny. Anay-

duie się w massach. Ukazuie blask perłowy, 1

odłam niedoskonały krzywo-blaszkowy. Składa

się „z części oddzielnych ziarnistych. Prześwieca.

Zawiera w swym składzić 57 kwasu siarczanego,

42 wapna, 0,1 n. żelaza, i 0,25 krzemionki, K.

Znayduie się razem z solą kuchenną. sa

5) Muryacyt pofałdowany. Gekroesstein TV.

Ilaomuwi aueugpume F., Ch. sul, anhydre concre-

żionnće, contournće H. Anhydrites densus. Kolor ma

ciemny młóczno-biały. Znayduie się w massach,

które są złożone '2' części oddzielnych grubo-skoru-

piastych i pofałdowanych na podobieństwo kry-

sek cieleńcych. Póki nie zwietrzeie ma blask

słaby perłowy, odłam drobno zadziorowy, i mo-

cno po przegach prześwieca. Składa się z 56,5

*'kwasn siarczanego, 42 wapna, i 0,25 soli kuchen-

nóy, K. Znayduie się razem Z solą kuchenną

w Wieliczce i Czechach. |
4) Muryacyt zbity. Dichter Muriazit PY.Ilao-

 muwmiń aneugpum B., Ch, sul. anhydre compacteH.

Anhydrites densus. Kolor ma szaro-biały, lub po-

średni między popielato-szarym a ceglasto-czer-

wonym. ŻZnayduie się w massach. Jest bez bla-

sku lub migaiący. Ukazuie odłam grubo lub cień-

ko-zadziorowy, który częścią zakrawa na równy,

częścią na cieńko ziarnisty. Słabo prześwieca. Cię-

żki 2,906. Składa się z 56,28 kwasu siarczanego,

41,48 wapna, i 0,75 wody, ftose. Różni się od

gipsu zbitego, większą twardością, większą ciężko-

ścią, i wytrzymywaniem ognia. Znayduie się 7 S0-

łą kuchenną w Wieliczce i w Tyrolu.

 



—_198 —-

5) Muryacyt włóknisty, Fasriger Muriazit W.
Boaoknucrmuci aneuZpDume F. ? Anhydrites fibrosus.
Kolor ma ceglasto lub krwisto-czerwony. Znay--
dnie się w massach stanowiących żyły. Ukazu-
ie blask słaby perłowy, i odłam grubo-włóknisty
o włóknach równoległych prostych, rzadko krzy-
"wych. Mocno po brzegach prześwieca. Jest
miękki. Ma ciężkość gatunkową 3,0. Różni się;
1) odkamienia wapiennego włóknistego, mnićy-
szą twardością, większą ciężkością, mocnićyszym
blaskiem i tćm, że się nie: burzy z kwasami;
2) od gipsu włóknistego, wytrzymywaniem 0g=
nia. Zmayduie się w kopalniach Salzburgskich.

Nazwisko muriacyt uformował P. Pota, który
rozumiał że kwas wodosolny accidum hydro-muri-
aticum wchodzi do składu chemicznego tego mi-
nerału.

Ej. Gatunki Boranu wapna.

Ch. boranów wapna: 1) łatwe topienie się
w ogniu ze wrzeniem, 2) pośrednia twardość.

Gatunek 167. Datolit. Datholith W.
 fAamoaumb F. Chauż boratće siliceuse H.

Datholithus.

Kolor ma zielonawo-biały. Zimaydnie się w mas-
sach złożonych z części oddzielnych ziarnistych i
bywa krystalizowany: 1) w niski równoległobo-
czny graniastosłup, doskonały, lub z odmianami.
co do ścięcia krawędzi i kątów; 2) w prostoką-
tny graniastosłup cokolwiek szeroki, i zaostrzo»
ny po końcach czterma płaszczyznami osadzone-
mi na ścianach. Ukazuie blask tłusty i odłam
zbity, który iest pośredni między drobno-ziarni-_

| =
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stym a niedoskonale muszlowym. Mocno prze-
świeca, w kryształach bywa prawie przezroczy-

sty, Ma twardość od 6 do 6,5 s. Ciężki od

2,878 do 2,98. WW ogniu topi się na kulkę ia-

sną koloru różowo-czerwonego. Składa się z 55

wapna, 36,5 krzemionki, 24 kwasu boraxowego,

i 4 wody, /. Różni się od prenitu, blaskiem

tłustym, odłamem zbitym, cokolwiek mnićyszą

twardością i większą ciężkością.  Znayduie się

w Norwegii (Arendal. Leży w warście żelaza

magnetycznego razem ze spatem wapiennym,

fluspatem, kwarcem, i niekiedy z hornbłendą. Na-
zwisko ma z greckiego od składu swego z czę-

ści oddzielnych. —... mada

Gatunek 168. Boracyt. SHBorazit W,

bopaunmb F. Magnćsie boratće H.  Bo-

> raciteS.

Kolor ma zazwyczay zielonąwo lub szaro-biały,

czasem dymowo,żółtawo, lub zielonawo-szary,nie-
kiedy żółtawo-brunatny lub przechodzący w siar-
czysto-żółty. Zmayduiesię zawsze krystalizowa-
ny: 1) w sześcian doskonały, lubz odmianami co
do ścięcia kątów i krąwędzi; /2)w czworościan
lekko ścięty po wszystkich krawędziach i maią-'
ey wierzchołki zaostrzone trzema płaszczyznami

 osadzonemi na ścianach; 5) w niski sześciokątny

foremny graniastosłup, zaostrzony. płasko w pod-

stawach trzema płaszczyznami osadzonemi na

, ścianach naprzemian wziętych, oraz maiący nie-
kiedy wierzchołki zaostrzenia i innych kątów,
ścięte. Ukaznie blask dyamentowy i odłam ma-
ło-muszlowy niedoskonały. Nayczęścićy bywa

 przeświecaiący, rzadko przezroczysty. Twardy
od 8,75 do g s, Ciężki od 2,8 do 2,9. W o: -
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gniu wre i topi się na białawą emalią. Przez
ogrzanie łatwićy się elektryzuie aniżeli turma-
lin. Składa się z 68 kwasu boraxowego, 15,5
magnezyi, 11 wapna, 2 krzemionki, 1 glinki, i
0,75 n. Żelaza. Zuayduie się w Saxonii (Lune-
burg), Leży w gipsie należącym do formacyi
kródy, i miewa”w towarzystwie kryształki kwar=
cu. Nazwisko zaś ztąd ma boracytu, iż składa
się powiększćy części z kwasi boraxowego.

, Gatunek 169g. B otri olit. Botryolith
W. bompnuoaumb F. . Chaua boratće sili-
cieuse concretionnće, mamellonnće H. Bo-

tryolithuś.

Kolor ma powiększćy części szaro lub żół-
tawo-biały, czasem żółtawo-szary. Znaydnie się
w kształtach małych nerkowatych, gronkowatych,
łub osobnych małych kulkach. Ukaznie powierz-
chnią zewnątrz ziarnistą. Wewnątrz iest pra-
wie .bez blasku, rzadko migaiący. Ukaznie od-
łam grubo włóknisty w gwiazdy lub wiązki uło-
żony. Składa się z części oddzielnych drobno-ziar-
nistych, które są przecięte przez inne części oddziela

ne skorupiąste i pokrzywione. Po brzegach prze-
świeca. 'Twardy od 6 do 6,5 s, Ciężki od 2,8
do 5,0. W ogniu wre i topi się, W składzie
swym zawiera 56 krzemionki, 59,5 wapna, 13,5
kwasn boraxowego, 6,5 wody, i1n.żelaza. Ró-
żni'się od kamienia wapiennego włóknistego,
postacią, częsciami oddzielnemi, i składem ch
micznym. Bywa znaydywany w Norwegii (w ko-
palni Oestre-Kjenlin, w Arendal). Leżywwar-
ście żelaza „magnetycznego razem z kwarcem,
spatem wapiennym, szerlem i pirytem żelaznym.

i
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Nazwisko ma od wyrazu greckiego botrioeis gron=

kowaty.

SM.RODZAĆ BARYPYE

Ch. rodzaiu: 1) kolory powiększćy części
białe lub inne iakie światłe; 2) wielka ciężkość;
5) mała twardość, 4) w składzie wewnętrznym
baryta i kwas węglowy albo siarczany.

Gatunek 170.  Witeryt czyli wę-
glan baryty. Witherit W.  Bume-
pumb F. Baryte carbonatće H.  Withe-

rites.
mm (

Kolor ma źółtąwo lub szarawo-biały,rzadko błę-
kitnawo-szary. Znayduie się w massach,w kształ-
tach kulistych, nerkowatych, prawie groniastych,

czasem komórkowatych, rzadko krystalizowany z
1) w równokątne sześcioboczne graniastosłupy ze

,ściętemi krawędziami w podstawie; 2) w sześcio-
kątny podwóyny ostrosłup w którym ściany bo-
czne ieduego na ścianach bocznych drugiegosą
osadzone, i krawędzie wspólnćy podstawy, lub
wierzchołki ścięte; 5) w foremną sześciokątną
tablicę. Ukazuie blask tłusty i odłam główny kwie-
cisto-blaszkowy, przechodzący w promienisty, oraz
poprzeczny delikatno-żiarnisty. Składa się z czę-

ści oddzielnych prętowatych lub ziarnistych. Mnićy
więcćy prześwieca. "Twardy od 4,25 do 5s. Ciężki j
od 4,0 do 4,53. W ogniu natężonym nie topisię. 4
Posypany w proszku na węgiel rozpalony wy=
daie światło fosforyczne. W wodzie z kwa4<
sem saletrowym rozpuszcza się z : burzenie,i 5

-formuie osad biały. Składa się z 78,6 baryty, i /
21,4 kwasu węglowego. Znaydnie się w Aoglii, l
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(gdzie leży w żyle osadzonćy w górze należącóy
do formacyi węgla kopalnego, ma przy sobie
spat ciężkii piryt żelazny), w Styryi (w warście z że-
lazem spatycznym), Węgrzech i w Syberyi. Jest o
trucizną dla. zwierząt. Nazwisko ma na cześć

(P. Wikhering, który pierwszy skład chemiczny
tego minerału oznaczył.  - s

Gatunek 171. Spat ciężki. Schwer-
spaih IV. bapumb F. Baryte sulfatće H.
ĄA— , |Barytes. ÓW ŚĆ >,

Ch. gatunku: 1) twardość od 5,6 do 4,25 s.;,
2) ciężkość od 4,2 do 4,5; 5) w składzie wewnę-'
trznym baryta i kwas siarczany. Przytćm, spat cięż-
ki ogrzany do pewnego stopnia, mnićy więcćy świeci
przez nieiakiś czas w ciemności. WW kwasach nie
ulega odmianie. Przez wzgląd zaś na postać, odźe
łam, i części oddzielne, gatunek: ten podzielony

iest na dziewięć podgatunków następuiących :
1) Spat ciężki ziemisty.  Schwerspatherde W.

Jemaucmuii 6apumz F. Barytes terrosus. Ko-
lor ma 'zółtawo , lub czerwonawo-biały. Znńay-
duie się w postaci proszku na innych podgatun-
kach tego minerału. Jest szorstki. Mało farbu-
ie w dotknięciu, nie ma blasku i iest rzadkim
minerałem. > |

2) Spać ciężki zbity. Dichter Schwerspath W.
llaomuvai 6apums HF. Bar, sul. compacte H. Bary-

żes densus. Kolor ma żółtawo lub szarawo-bia-
dy. Zaayduie się w massach, w kształtach ner-

«  kowatych, iz wyciskami sześciennemi. Ukazuie
(// plask migaiący i odłam ziemisty, który czasem

przechodzi w niedoskonały blaszkowy lub delika--
tno - zadziorowy. Jest nieprzezroczysty albo po

| brzegach przeświecaiący, Chudy. Łatwy do roz-
4
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bicia. Ciężki od 3,30 do 53,4. Składa się z 83,0
siarczanu baryty, 6,3 krzemiońki, 2 wapna, 2 wo-
dy , i 1,5 glinki, Wesstrimb. Różni się od ka-
mienia wapiennego zbitego i gipsu zbitego, zna-
cznićyszą ciężkością, większą twardością, wpół-
ciągłością, i składem chemicznym. Znayduie się
w Saxonii, Syberyi, Anglii, Harcu, i w Sabaudii.
Leży w żyłach a Jest rzadkim mi-
nerałem.

5) Spat ciężki ziarnisty. kacoże Schwer-

spath W. Jepnucmo-aucmocamui Ba. B,. Bdez,
ryte sul. granulaire H. Kolor ma żółtawo, mle-
czno, śnieżno, czerwonawó, lub szaro biały.
Znaydnie się tylko w massach.  Ukazunie bląsk
słaby perłowy i odłam: drobny niedoskonałe błasz=
kowy. Składa się z części oddzielnych delikatńo-
ziarnistych. _ Słabo prześwieca.  Powstaie z go
siarczanu baryty, i 10 krzemionki,K. Różni się
od kamienia wapiennego ziarnistego, gipsu Ziar=-
nistego, i dolomitu, większą ciężkością, i tćm, że

nie burzy się z kwasami. Znayduie się w Sa-
xonii, Harcu, Morawii, Styryi iw opra Leży
w żyłach kruszcowych.
, 4) Spat ciężki krzywo= skorupiasty. Knutachowa |
liger Schwerspath W.  Baryte sulfatee. cretće a
Kolor ma czerwonawo, żółtawo, lub szaro- bia-
ły; czasem Żółtawo, dymowo, lub perłowo- sza-
ry; mięsno, lub krwisto - czerwony; a czasem
czerwonawo, lub żółtawo-brunatny. Znayduie
się w massach , kształtach nerkowatych, albo
podłużnie kulistych, i iest częstokroć pokryty.
drobnemi kryształkami także spatu ciężkiego. U+
kazuie blask słaby perłowy zbliżaiący się do tłus=
tego i odłam krzywo- blaszkowy: niedoskonały, któ-
ry niekiedy przechodzi w kwiecistoblaszkowy ,

" siE niekiedy w grubo zadziorowy. Składa się z CZę-
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ści oddzielnych krzywo - skorupiastych pogiętych
w kształt nerkowaty, i przecinaiących się prosto-
adle z blaszkami odłamu. Mało prześwieca.

Ciężki od 4,156 do 4,3507. Znayduie się w Saxo-
nii, Karyntyi, Harcu, Anglii, Palatynacie, i
w ziemi siedmiogrodzkićy. Leżywżyłach kru-
szcowych.
_5) Spat ciężki prosto — skorupiąsty. Geradscha-

liger Schwerspath W.  Baryte sul. form. deter,
poczęści laminaire t lamellaire H., „łucmogamuiń
Bap. F. Który iest świeży lub zwietrzały.

x) O. c. p. s. świeży. Frischer geradschaliger-
Schwerspath W. Pucawh ba. E. Kolor ma

zazwyczay szaro, mleczno, żółtawo, a szczegól-
nióy czerwonawo-biały; czasem mięsno-czer-
wony; smaltowo- błękitny; błękitnawo, żółtawo,
zielonawo-szary; a czasem woskowo-żółty; 0-
liwno, lub oliwkowo - zielony. ' Kolory zaś iego
zorzowo - czerwone, pomarańczowo i cytrynowo-
żółte, zależą od przymięszanych cząstek realga-
ru. Odmiana ta spatn ciężkiego, znayduie się
w magsach i krystalizawana: 1) w czworokątną
ukośną tablicę z rozmaitemi odmianami; 2) w co-
/kolwiek podłużną sześciokątną tablicę; 5) w pod-
łażną prostokątną tablicę, która w iednych dwóch
ścianach końcowych, płasko; w drugich dwóch,
ostro, iest sklinawana; 4) w podłużną ośmiokątną
tablicę 5) w sześciokątny graniastosłup z dwó-
ma naprzeciw stoiącemi ostremi krawędziami, i
po końcach sklinowany; 6) w cokolwiek ukośny
'czworokaątny graniastosłup sklinowany w podsta-
wach. Ukazuie blask zewątrz mocno tłusty, we-
wnątrz pośredni między perłowym a szklistym, 1od-
łam a trzech biegach prosto blaszkowy doskonały,
rzadko krzywo - błaszkowy, lub kwiecisty. PJmas-
sach składa się z części oddzielnych prosto - sko=
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rupiastych. Jest przeświecaiący, w kryształach żaś

bywa wpół-przezroczysty. Łatwy. do rozbicia.

Ciężki od 4,45 do 4,472. W oguiu tradno się

topii wydaie biełą emalią. Składa się z 97,0 siar-

czanu baryty, 0,85 siarczanu slroncyanny, 0,8,

krze., 0,1 żelazaiwapna, 0,05 glinki, 0,7 wody,K.

(Różni się od fluspatu krystalizacyą, częściami

©ddzielnemi, mnieyszą twardością, i większą

ciężkością.  Zmayduie się w Ńaxoni, Węgrzech,

Harcu, Anglii, i w Ziemi siedmiogrodzkićy. lue-

ży w żyłach z kruszcami, o |
Y) 0. Gim 4 zwietrzały. Muimiger geradscha-

liger Schwerspath W. Różni się od świeżego:
1) znaydywaniem się tylko w massach; 2) słab-

szym blaskiem; 3) niedoskonałym odłamem blasz-

kowym, który ledwo może bydź dostrzeżony;

4) mieprzezroczystością, lub słabćm prześwie-
caniem po brzegach; 5) słabćm spoieniem czą-

stek.
6) Spat ciężki prętowy. Stangenspath W." Bpyc-

xoeambui ia. F. _Baryte sulfatće bacillaire H.

Barytes scapiformis. Kolor ma szaro lub, źółta-

wo-biały. Zmayduie się zawsze krystalizowany
w czworokątne cokolwiek ukośne graniastosłu-
py, rozmaicie z sobą zrosłe, mąiące postać i-
glastą, i mocno wzdłuż narzynane. Ukazuie blask
perłowy, i odłam blaszkowy taki iak w poprze-

 dzaiącym podgatunku.  Prześwieca. Nie bardzo
kruchy. Ciężki od 4,409 do 4,461. Składa się
z 63 baryty, 52 kwasu siar., 3,1 stroncyanny,
1,5 n. Żelaza, i 1,8 wody, Lam. Znaydnie się
w Freybergu, w Anglii, Czechach, i we Fran-
cyi (Auvergne). Leży w żyłach z kwarcem,
fluspatóm, spatem ciężkim słupiastym, ołowiem,
srebrem i miedzią. j i |

7) Spat ciężki słupiasty. Saeulen - Schwerspath
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W. Cmoa6camuii Ba. P. Baryte form. det. H.
Barytes prismaticus. Ma kolory zazwyczay świat-
łe szare.  Znaydnie się w massach złożonych
z części oddzielnych graniastosłupowych, lub krys-
talizowany: a) w graniastosłup prawie równole--
głoboczny, sklinowany w podstawach lub za- .
ostrzony ezterma płaszczyznami;2)w nieforemny
sześciokątny graniastosłup; 5) w ośmiościan co-
kolwiek płaski.  Ukazuie blask zewnątrz mocny
tłusty, wewnątrz perłowy zbliżający się do tłus=
tego;i odłam prosto. blaszkowy, lecz mnićy do-
skonały od odłamu w spacie ciężkim prosta-sko-
rupiastym. Jest ciężki 44471. Przechodzi często-
kroć w spat ciężki prętowy, od którego różni
się kolorem szarym, krystalizacyą w graniastosłu-
py grube, i niedostatkiem narzynania. Znay-
duie się w Saxonii, Francyi i w Czechach. Leży
w żyłach osadzonych w gnćysie i łupku miko-
wym, rzadko daie się postrzegać w górach prze-
chodowych, a prawie nigdy w powtórnych.

8) Spat ciężki bonoński. Bologneser-Spath W,
Jlyzucmeai Ba. FH.  Baryte sulfatóe radiće H.

Barytes radiatus. Kolor ma dymowo-żółto lub
zielonawo-szary. Zmajduie się.w massach okrą-
głych lub soczewkowatych.  Zewnątrz iest pokry-

"ty drobnemi kryształkami. Wewnątrz ukazuie
blask słaby perłowy, i odłam wąsko promienisty
w wiązki ułożony. Zkłada się z części oddziel-
nych cienko prętowych lub grubo ziarnistych.
Po brzegach lab w massie prześwieca. _ Ciężki
od 4,4% do 4,568. Ogrzany, okrywa się świat-

łóm fosforycznóm w ciemnicy. W składzie swym.
"zawiera 62 siarczanu baryty, 16 krze., 14,75

. glin., 6 siarczanu wapna, 0,24 n. Żelaza, Arbid-
son. Minerł ten naypierwćy został odkryty we
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| Włoszech niedaleko Bononii przez szewca Ca-="
rasciolo, potóm. w Czechach, i w Saxonii.

9) Spał ciężki włóknisty. TFasriger Schwerspath
Ź W. Boaonnucmeii ba. F. Baryte sul. concretio-

- nóe fibreuse H.  Barytes fibrosus. Kolor ma żół-
" tawo lub drewno-brunatny. Zmayduie się nay- -
— częścićy w kształtach nerkowatych, rzadko w: mas-

sach. Ukazuie blask słaby lub mocny perłowy, -
i odłam grubo -włóknisty wwiązki ułożony. Skła-
da się z części oddzielnych nerkowato skorupias- :

wę tych, które kolorami swemi formuią pręgi ró-

- „ 'wnoległe. Po brzegach prześwieca. Ciężki 4,08. 

 
"Jest nayczystszym., siarczanem baryty, gdyż na
100 częściach, zawiera 99 c: tóy soli i 1 straty ze
śladem n. żelazu, K. Znayduie się w Saxonii, Fran-
cyi i wCzechach. Leży zawsze w żyłach.

VIIL RODZAY iąpyeaa. CYANNY.

Ch. rodzaju: ry Kółór: hak części.
światły zielony, biały, lub błady błękitny;2) co--
kolwiek mnićysza ciężkość aniżeli w gatunkach
baryty, a równa lub mało co większa twardość;
3) w składzie wewnętrznym stroncyanna 1 kwas

, Waowy, albo siarczany. a

Gatunek 172. Stronccy anit czyli w ę-
glan stroncyanny. Stronthian PV,
Cmponuianumb F.  Strontiane carbonatće

| + | H.  Strotianites.

Kolor ma szparagowo lub iabłkowo -. zielony
 €zasem zielonawo rzadko żółtawo- biały.  Nay- ©

+ częścićy bywa krystalizowany. w cienkie iglaste

rz TPany keeę wJE a blask
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perłowy, odłam główny prosto i wąsko promie-
misty w wiązki ułożony, oraz poprzeczny drob-
no - ziarnisty. Niekiedy składa się z części od-
dzielnych kliniasto - prętowych. Mocno prze-
świeca, w kryształach bywa przezroczysty. Jest
twardy od 4,25 do 5 s. Ciężki od 3,6 do 5,7.

| W ogniu się nie topi, lecz wydaie Światło fos-
foryczne. Leżąc w świetle słonecznem, naby-
wa nieco własności świecenia w  ciemnicy.
W kwasach z burzeniem się rozpuszcza, a papier
w takowym roztworze zmoczony i wysuszony,
pali się płomieniem karminowo -czerwonym. Stron-
cyanit składa się z 69,5 stroncyanny, 50 kwasu
węglowego, 10,5 wody, K. Różni > od arrago-
nitu: 1) kolorem, i większą ciężkością; 2) od
witerytu, także kolorem i mnieyszą ciężkością.
Znaydnie się w Szkocyi (w Strontion w żyłach
osadzonych w gneysie i ma przy sobie spat cię-
żki, spat wapienny, i galenę), we Francyi (Paryż),
w Syberyi (o 7 wiorst od Miask), i w Królestwie
peruwiańskićm (Pisope). ;

 

Gatunek 173. Celestyna, czyli siar-
czan stroncyanny. : Zoelestin IV.

 Jjeaecmunb F. Strontiane suljatde H. Coe--
4> Z A:

|. Ch. gatunku: a) kolor powiększćy części bla-
dy; 2) twardość od 5,6 do 4,25 s.; 5) ciężkość
od 5,8 do 4,0. Przytćm celestyna wydaie w ogniu:
błękitny płomień z czerwonemi brzegami, i nie
łatwo się topi na emalią. A podług różnicy
w odłamie, postaci, częściach oddzielnych, i blas-
kn, gatunek ten iest ponow naBRE Roe
tunków: |
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t) Celestyna drobno - ziarnista. Feinkoerniger Z/oe>
iestin. |llaomnodź ycaccmuna.EF. Stron, suł. cal

carifóre H. Coelestinus densus. Kolor ma zieto-
nawo lub żółtawo-szary, Czasem oliwkowo - zie
lony. Znayduie się w.massach ikształiach 0
krągło płaskich poświdrowanych ze: wszystkich
stron. Blask ma słaby lub migaiący, 1 odłam
drobno-bląszkowy przechodzący czasem w nie+
równy drobno-ziarnisty. Ledwie po brzegach
prześwieca. Jest wpół - twarda, przechodząca
«w miękką. Ciężka 3,5, W powietrzu leżąc zwolna.
się rozsypuie* na proszek. W. kwasach sła=
bo się burzy, gdyż zawiera w sobie cokolwiek
węglanu wapna. „Składa się z g1,42 siarczanu.
stroncyanny, 8,58 węglanu wapna; 1 0,25 n:
żelaza 7: Móżni się od kamienia wapiennego
ziarnistego i dolomitu, kolorem i większą cięż=
kością. Została ódkrytą w łupku marglówym
przy Paryżu w Mont-marte. ;

2) Celestyna włóknista. Fasriger Zoelestin W.
dAMoaoknucmotź ueaec. F. Stron. sul. fibreuse con=
jointe H.  GCoelestinus fibrosus, Kolor ma po:
średni między smaltowo a indigowo - błękitnym

światłym, lub  mleczno - biały. Znayduie się
w massach wypełniaiących żyły. Ukaznie blask
słaby perłowy; odłam grubo - włóknisty i poprze-
czny niewyraźnie blaszkowy. Gdy ma odłam
włóknisty przechodzący w promienisty, składa
się z części oddzielnych prosto-prętowych. Sła-
bo prześwieca. Ciężka iest 3,853. W ogniu
nabywa koloru izabelowe-żółtego. Składa się.
z 58 strdncyanny i 42 kwasu siarczanego. Róż-
mi się: 1) od kamienia wapiennego włóknistego
pospolitego, od gipsu włóknistego, i mntyacytu
włóknistego; kolorem błękitnym, i większą cięż-
kością; 2) od spatu ciężkiego włóknistego, odła-

| ć i | 24
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mem o włóknach równoległych, i cokolwiek

mnićyszą ciężkością. Zmayduie się w Ameryce

północnóćy (Frankstown), we Francyi (Loul), i |

w Niemczech (Dornburg), Leży w postaci żył

w marglu.
2) Celestyna promienista. Strahliger Zoelestin

W. Jłyzuemuić yeaecmunś F. Stron. sul. fibro -

łaminaire H.  Coelestinus radiatus. _ Kolor ma.

mileczno, rzadko żŻółtawo- biały. -Zuayduie się

w massach. Ukazuie blask mocny-perłowy zbli-

Żaiący się do szklistego. Posiada odłam prosto

„A szeroko-promienisty powiększćy cięści w wiązki

ułożony. Składa się z części oddzielnych grubo-
prętowych. Mocno prześwieca. (Ciężka 3,785.
Znayduiesięw Tyrolu (Fassathal) razem z żół-
tym kamieniem wapiennym zbitym.

4) Celestyna skorupiasta. Schaliger Zoelestin W.

Jlucmoeameui dleaec. F. Stron. sul, laminaire en

form. determ. H. Coelestinus lamellosus. Kolor

ma zazwyczay błękitny pośredni między „ciemnym.

mleczno - białym ,a smaltowo -błękitnym, czusem

niebiesko- błękitny, błękitnawo-szary, mleczno-

łub żółtawo- biały, a rzadko czerwonawo- biały,

albo zbliżaiący się do mięsno-czerwonego. Znay-

duie się nayczęścićy w massach, bywa niekiedy kry-

stalizowana: 1) w prostokątną tablicę, w którćy

jedne dwie ściany przeciwne końcowe ostro, a

drugie dwie tępo są sklinowane; i krawędzie

końcowe mocno ścięte; 2) w równoległoboczną.

tablicę, w którćy krawędzie końcowe ostre moc-
no a płasko, tępe zaś słabo a ostro są sklinowa-

ne. Ukazuie blask słaby szklisty zbliżaijący się

do perłowego, odłam niedoskonały prosto - blasz-

kowy 9 trzech biegach ; z tych dwa przecinaią-

ce się z sobą ukośnie, są od trzeciego biegu

przecięte prostopadle.  Skłąda się z części od-

 



dzielnych prosto - skorupiastych. Mocno prześwie-
ca. _ Jest ciężka od 5,697 do 3,84.  Powstaie'
z 56 stron., 40,58 kwasu siar., 2,2292 Slarczanu

' baryty, 0,254 krzemiouki, 0,116 n. żelaza, o,19

wody, Stromeyer. Różni się od spatu ciężkiego
prosto-skorupiastego świeżego, większą twardo-
ścią, mnićyszą ciężkością, i tóm, że w tablicach
celestyny, krawędzie ostre końcowe mocno a .

płasko są sklinowane; pomienionego zaś spatu,

krawędzie takowe, są ostro sklinowane. Celes-
tyna skorupiasta znayduie się w Westfalii (Sdn-
tel, w Szwaycaryi (Arau), w Anglii i Saxonii.
Leży w górach wapiennych. powtórnych.

5) Celestyną słypiasta. Saeulenfoermiger Zoe--
lestin 'W.*VJMlucmoeamui ueaecmunz HF. Stron. *

sulf. for. det. H. Kolor ma żóltawo lub mle--
czno-biały. Rzadko bywa w massach, nayczę-
ścićy iest krystalizowana w długie równoległo-
boczne graniastosłupy; w których krawędzie ostre
boczne są mnićy więcćy ścięte, i podstawy skli-
nówane płaszczyznami osadzonem na krawędziach
tępych, albo zaostrzone czterma płaszczyznami,
osadzonemi na krawędziach. Ukaznie blask tłus-

"dy zbliżaiący się do perłowego i odłam niedo-
skonały blaszkowy o trzech biegach iak w po-
przedzaiącym podgatunku. W/massach składa się
z części oddzielnych grubo i prosto-prętowych,
którewkońcach wolnych przybieraią postać krys-
taliczną. Mocno prześwieca lub iest przezro-
czysta. Ciężka 3,88. Składa się z 54 stroncy-
anny, i46 kwasusiar., /. Różni się: 1) od spatu
ciężkiego słupiastego, większą twardością, mnićy-
szą ciężkością, i tóm, żę w graniastosłupach spa-
tu ciężkiego sklinowanie podstaw iest ostre i
osadzone na krawędziach bocznych ostrych;
w graniastosłupach zaś celestyny, iest płaskie, i  
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osadzone na'tępych krawędziach; wreszcie, w ce-
lestynie krawędzie boczne ostre, a w spacie cięż-

kim tępe, bywaią częstokroć ścięte; 2) od sele-
nitu, większą ciężkoscią i większą twardością.
Celestyna słupiasta znayduie się w Sycyli (Nota
i Mazzara, gdzie leży w górach marglowychą
gipsowych, iest naypięknićyszą, lecz kopalnie
ićy zostały zalane), w Salzburgu (błękitna), we
Francyi (Meurthe - Departement, osadzona w krze=
mieniach) i w Hiszpanii. |

Nazwisko celestyna została uformowane od
wyrazu coelestis niebieski, gdyż odmiana tego mi-
nerału naypierwćy poznana miałą kolor błę-

kiiny. ZŁ dza.

| IX. RODZAY HALITU.

Rodzay ten zawiera w sobie tylko ieden gatu
nek, przeto charakterów iego nie podąlemy.

Gatunek 174. Kryolit. Kryolith 'W.
Kpioaumb F. dAlumine fluatće alcaline H.

Kryolithus,

Kołor ma szaro lub zółtawo - biały. Jnay=
dnie się w massach. Ukazuie blask słaby szklis-
ty, i odłam niedoskonały prosto-blaszkowy a
trzech biegach przecinaiących się prostopadlę, cza-

sem poprzeczny nierówny. Prześwięca, Mięk-

ki. Łatwy do rozbicia, Ciężki od 2,945 do
2,969. Trzymany w wodzie, nabiera przezroczys=
tości i podobieństwa do galarety. W ogniu, z po-
czątku bardzo łatwo prawie iak lod (krios) topi

się, i dlatęgo iest tak nazwany; lecz potćm o0-
krywa się białą skorupą i trąci sposobność to-
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pienia się. Zawiera w składzie 21 glinki, 32 sody,

i 47 kwasu fluorowego 1 wody, K. Minerał ten

' rzadki przychodzi do nas z Grenlandyi. Mie-

wa przy sobie , żelazo spatyczne, galenę, piryt
i kwarc, musi zatóm leżeć w Żyłach.

Sole.

 

Ch. klassy: 1) mała twardość; 2) słabe spo-
ienie cząstek; 5) mała ciężkość; 4) smak alkalicz-
zy; Spłatwe rozpuszozanie się w wodzie; 6) w skła-
dzie wewnętrznym, kwas, zasada solna i woda.

| RODZAY WĘGLANOW.

Gatunek 175. Węglan sody. Vatuer-
liche Mineral-Alkali W. Camopoqnaz coga

F. Soude cąrbonatęe H. Soda. ;

Kolor ma żółtawo - biały.  Zrayduie się
w massach. Ukazuie odłam ziemisty lub włók-
nisty, Jest krucha. Ciężka 1,421. Smak ma
alkaliczny palący iak w ługu., Z kwasami się
burzy. W ogniu łątwo się topi: Zawiera w swym
składzie 352,6 węglanu sody, 51,6 wody, 20,8
siarczanu sody, 15,0 solnika sody. Sol tę zbie-
raią na dnach iezior wyschłych w Egipcie, znay-
duie się ona także w Węgrzech, Czechach, Sy-
beryi i w Neapolu. Służy do wyrabiania sody.
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I. RODZAYSALETRANOW.

Gaturek 176. Saletra rodzima. /Va-

tuerlicher Salpeter W. Ceaumpa F. Potas-

se nitratće H. Nitrum nativum.

=P Kolorma szarój lib, żółtawe skiąły. Znay-

 

dnie się w postaci szronu lub delikatnych wło-
sów na starych murach, lub w niektórych po-

wierzchownych warstach ziemi organicznćy. U--
kazuie smak słony: chłodzący. Miernie ogrzana
topi się; nawęglach zaś rozpalonych, żywóćm świa-
tłem się okrywa. Zawiera w swym składzie 42,55
czystóy saletry, 22,45 siarczanu wapna, 50,4 wę-
glanu wapna, i o,2 solnika potażu. Używa się
do wyrabiania prochuiw aptekach. (35)

IL RODZAY SOLNIKOW.

Gatunek 177. Sól kuchenna rodzi-
m a. /Vatuerlich Kochsalz W. Kamecnnaa

coaŁ F. Soude muriatee H. Sal gemmae.
Ch. gatunku: 1) smak przyiemnie słony, czyli

słodko słony; 2) własność wydawania. trzasku
na węglach rozpalonych; 5) w składzie wewnę-
trznym 60 części solirodu i 40 metallu sodu.
Podług zaś sposobu znaydywania się w natu-
rze soli kuchennćy i odłamu, gatunek ićy dzieli
się na podgatunki następuiące: za

1) Sól kuchenna rodzima skalista.  Steinsalz W.
Stanowi wielkie massy lub góry w naturze,i
dzieli się na dwie odmiany: sca

 

5
wydobywaią saletrę. Jaskinie te leżą w skale zawiera. |

iącóy w sobie rozkładaiący się feldspat i węglan wapna:

s Nawyspie Cćylan znaydnią się 22 iaskinie z których -
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x). 9. k. r. s. blaszkowa. Blaejtriges Steinsalz W.
Soude muriatće primitive et laminaire H. Kolor ma
szaro, zółto, lub czerwonawo- biały, niekiedy ce-
 glasto-czerwony, albo berlinowo - błękitny. Rzad-
ko iest krystalizowańa: 2) w doskonały sze-
"ścian; 2) w grubą prostokątną tablicę. Ukazuie
odłam blaszkowy o trzech biegach.  Znayduie się
w Wieliczce, Bochnii, Szląsku, Bawaryi, Au-
stryi, Hlarcu, Styryi, T'yrola, Saxonii, Węgrzech,
Szwaycaryi, we Włoszech, w Hiszpanii, Sycylii,
Syberyi, Chinach, Japonii, i w Egipcie. Sta-
nowi żyły, warsty i sztoki w górach powtórnych.
Ma zawsze w towarzystwie warsty gliny, gipsu,
dosyć często różnę odmiany muryacytu: i ka-
mień smierdzący. i

y) $. k. r. s. włóknista.  Fasriges Steinsalż W.
Soude muriatique fibreuse H. Różni się od blasz-
kowćy, znaydywaniem się tylko w żyłach, słabszym
blaskiem, odłamem włóknistym.  Znayduie się
w Austryi wyższćy, w Tyrolu, i zapewne we
wszystkich górach solnych.

2) Sól kuchenna rodzima morska. Seesalz W. Soude
muriatóe ląmelląire H. Kolor ma szaro - biały.
Znayduie się w ziarnach. Ukaznie blask słaby
tłusty i odłam niedoskonale blaszkowy trudny do
oznaczenia. Podgatunek ten soli otrzymnie si
przez umyśne parowanie wody morskićy. (35)

 

(55) Szpak, Spak Breithapta, tak iest nazwany przez górników
polskich. Kolor ma żółtawo i szato - biały, Znayduie się
w żyłach, Ukazuie wewnątrz blask tłusty i odłam blasz-
kowy o trzech biegach przecinających się pod kątem.
prostym. Składa się z części oddzielnych bardzo cieńko-
prętowych. Mocno prześwieca. Bardzo miękki Łatwy
do rozbicia  Niebardzo ciężki, Ma smak słodko słony
znacznie zbliżaiący się do ostrego, W wodzie deskonale.3 | - się rozpuszcza. Jest solą kuchenną połączónąz solmiki a * ż

 



Gatunek 178. $Ól amoniacka. /Va-

tuerlicher Salmiak W. Hauamu.pb F. Am-

moniac muriatć H.  Muria ammoniaca

nativa.

Kolor ma cytrynowo -żółty. Znaydnie się

w inassach dziurkowatych, naciekowych, podob-

nych do żnżźli, lub w. postaci proszku osadzona

na lawie. Ukaznie blask szklisty, i odłam drob-

no-ziarnisty. Po brzegach mocno prześwieca.

Jest miękka, bardzo krucha. Ciężka 1,455. Po-

siada smak sobie właściwy zimno-słorzy, gorzki

ź szczypiący. Posypana na węgle rozpalone, ula-

tuie w postaci białych dymów z zapachem ostrym.

Składa się z 69 kwasu wodo solnego, i 51 amo-

niaku. Zaaydnie się zawsze osadzona na lawie.

przy wólkach. GE,
Ej” z

VL RODZAY $IARCZANOW.

Ch. rodzaiu: 1) smak słony ściągaiący; 2) w skła-

dzie wewnętrznym kwas siarczany 1 zasada

solna.

Gatunek 179. Kóperwas rodzimy.

Natuerlicher Vitriol W. Kystopoch F. Zine

sulfatć, cuivre sulfatć, et fer sulfatć H.

T |. Fitriolum nativum.

 

| Siarczyki zynku, miedzi, żełaza, a czasem +:

kobaltu, nlegaiąc rozkładowi, formuią kóperwas

zynkowy, miedziany, żelazny, i kobaltowy. A

 " < ygć +

|wapniana. Został odktyty w Wieliczce w górach soli
kuchennćy, i iest bez użycia. |

   «
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ponieważ sole te, częstokroć nieznacznie iedne

w drugie przechodzą, przeto Werner wzioł ie

wszystkie za ieden gatunek, który nazwał kóper-

wasem rodzimym. 7 tóm wszystkiem: 1) kóper-

was zynkowy ma kolor biały; znaydnie się w mas-

sach z odłamem ziemistym bez blasku, i niefor<

mauie osadu czarnego z roztworem galasu; 2) kó-

perwas żelazny, kolor ma biały, szary, żółtawo-=

szary, zielony, lub ceglasto-czerwony; znayduie ©

się w massach z odłamem zbitym nierównym lub

ziemistym bez blasku; ukazuie smak słodkawo-

cierpki iściągający; oraz z roztworem galasu
„ wydaie osad czarny; 3) kóperwas miedziany, ko-

lor ma iasnyniebiesko -błękitny, lub seledyno-
wy; znaydnie się w massach ikrystalizowany

w długie czworokątne ukośne graniastosłupy; u-
kazuie blask szklisty, bywa iednak bez blasku;

smak ma obrzydliwy, cierpko gorzki, 1 Ściągaią-

cy; 4) kóperwas kobaltowy, kolor ma świaiły. ró-
Żów6-czerwony, znayduie się w massach nacie-
kowatóy postaci, lub krystalizowany w równo-
ległościany prostokątne; ukazuie blask szklisty
i odłam muszlowy. 'W ogólności, kóperwas ro-
dzimy leżąc w powietrzu okrywa się powłóką
zieinistą lab zupełnie zamienia się na proszek nie-
przezroczysty. Rzadko znayduie się w takićy ilości
aby mógł bydź celem handlu. Ma położenie

geognostyczne przypadkowe i niestałe, wreszcie
bywa w wielu mićyscach znaydywany.

Gatunek 180. $61 włók nista. Haar-
salz W. Keac1vt 6040KHKCTTILLĘ F, dAlumen

łfibrosum. |

„A Kolor ma zielonawo lub iede biały. Zmay-
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duie się w żyłach rozmaicie z sobą się przeci-
naiących, rzadko bywa w kształtach włosowa-
tych. Ukazuie blask słaby perłowy i odłam pro-
sto lub krzywo- włóknisty o włóknach równole-
głych. Mocno prześwieca. Ma smak pośredni
między smakiemkóperwasu i ałunu. Składa się
z 15,25 glinki, 77 wody, 7,5 n. zelaza, 0,25
potazu, K. Leży w rozpadlinach kamienia glinia-
nego między warstami węgli kopalnych, w Cze- .
chach, Austryi, Karyntyi, Anglii, we emech i
w węgrzech. (56) i

Gatunek 181. Masło górne. Bergbutter
W. Topnoe macao F. Alumine sulfattefer-

„|. rugineuse H. dlumen butyraceum.

Kolor ma słomiano lub izabelowo-żółty. Znay-
«luie się w kształtach główkowatych lub nerko-
watych. Ukaztiie odłam pośredni między: odła-
mem ziemistym a włóknistym, który częścią nie-
„regularnie, częścią wwiązki iest ułożony iniema
blasku. Jest nieprzezroczyste, wkształtach iglas-
tych prześwieca. Bardzo miękkie. Cokolwiek tłus=
te. Prawie pływa po wodzie, ABA; smak więcćy

; : |
| ji |

|
(56) Ałun rodzimy, Ałaun oder Alaunsałz Breit. Alumine

sulfatć alcalinę H, Kolor ma światły szaro- biały. Znay-
duie się w masgach stanowiących żyły, Ukazuie wewnątrz
blask mocny- tkusty zbliżaiący się do szklistego i odłam

. miedoskonale blaszkowy © czterech biegach. Składa się
z części oddzielnych cienko - prętowych. Jest mocno
przeświecaiący| lub prawie przezroczysty Twardy od 2,5
do 5,5 s, Ciężki od 1,8 do 2,0. Ma smak ałunowy,
słodki ściągaiący. Podobnie się cachownie w wodzie iak.
„ałun sztuczny. |W powietrzu nie ulega zmianie, Został
odkryty w Częjchach (Egier),wwarstach węgla kopalnego

_ brunatnego, oraz w górze. kont -oś

    

    
   

   



_koperwasowy iak ałunowy. Składa się z 49 wo-
dy, 51 kwasu siarczanego ; 6,25 magnezyi , 6,1
n. żelaza, 4,5 wapna, 2,5 glinki, 0,25 n. manga-
nezu, 0,25 sody, i zawiera ślad amoniaku. Sączy .
się w Saxonii, i w Syberyi z łupka ałunowego i
krzepnie w powietrzu,

Gatunek 181. Siarczan magnezyi,
czyli sól gorzka rodzima. Natuerlich Bit-
tersalz IV. Iopkaa coa» F. Magnesie sul- -

b fatóe H. $al amarum nativum.  -

Kolor ma szarawo-biały. Zmaydwie się w mas-
sach lub krystalizewana: 1) w delikatne igiełki
włoskowate; 2) w długie niewyraźne czworokątne
graniastosłupy. Ukaznie odłam włóknisty, czasem
promienisty, a czasem ziemisty. Jest przezroczy-

sta lub przeświecaiąca. Ma smak słono- gorzki.
Bardzo łatwo się rozpuszcza w wodzie. Zmay-
duie się między skałami w postaci efłorescencji'
w Czechach, w Mont martre przy Paryżu,wWe-
zuwiuszui w Ses

Gatunek 185. Siarczan dY albo. sól
Glaubera rodzima. MVatuerlich Glau-
bersalz W. Soude sulfatće H. SS
> F. Glauberinum.
—

Kolor ma szaro-biały i smak słony zobię wła=
ściwy. WW wodzie się łatwo rozpuszcza. W po-
wietrzu rozsypuie się na proszek. Składa się
2 67,024 siarczanu sody , 16,553 węglanu sody;
m.soli kuchennćy, i 5,643 węglanu WApnA >

U

 



 

Reuss. Leży razem z solą knchenną w Austrfi,

MVęgrzech, Szwaycaryi, Syberyi i wStyryi. (37)

KLASSA TRZECIA.

Ciała palne. ,

Ch. klassy: 1) kolor powiększćy części czarny

* łub brunatny, czasem żółty; 2) postać w massach;

3) blask tłusty lub pół-metaliczny; 4) odłam

zbity lub łapkowy, rzadko blaszkowy albo włókni-

sty; 5) zupełna nieprzezroczysiość w gatunkach

- czarnych i brunatnych; 6) mała twardość; 7) zna-

czny stopień wpół -ciągłości; 8) słabe spoienie.

W reszcie ciała tóy klassy, w dotknięciu są tłuste,

lekkie, i wydaią. dobrowolnie zapach bituminiczny

czyli przypalony, lub siarczysty. W ogniu się pa-

lą z wydawaniem także zapachu bituminicznego

lub siarczanego. WY składzie swym wewnętrznym

maią powiększóy części węgiel albo siarkę i
wodę. |

IT RODZAY SIARKI.

(Ch. rodzaiu, kolor żółty i palenie się w 0-
gniu z zapachem siarki.

 

(36) Kwas borazowy. Borarsaeure und Sassolin Breit. Zo-
stał odkryty na wyspach Liparyyskich w rospadlinach
około krateru wólkanicznego razemzsiarkę wlawie. Kolor
ma biały, błask perłowy, postać w blaszkach, twardość
od 1 do 2, smak kwaśny gorzkawo zimny, potóm słodki.
Znaleziono go także we Włoszech w Sasso na brzegach
wód słonych, lecz ten ma przy sobie cokolwiek sody i

nazywa się u miektórych Sassolinem od anaydowania się
"w Sasso. za

le
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"Gatunek 184. Siarka rodzima. MNa-

tuerlicher Schwefel W. Chpa o6w.xnosen-

|, uaa F. Soufre H. Sułphur natiwum. :

| Siarka rodzima przez wzgląd na postać, dzieli

się na cztćry podgatunki następuiące : i

* 4) Ś. r. krystaliczna. Kristallinischer natuerli-

cher Schwefel W. Kolor ma zazwyczay wysoki siar-

| czysto-żółiy, Znayduić się w małych „massach,

w kształtach główkowatych lub krystalizowanas

1) w ośmiościan z różnemi odmianami, co do ścię-

cia i sklinowania iego części; 2) w niski równo-

ległoboczny graniastosłup po końcach zaostrzony

cztórma płaszczyznami. Ukazuie_ blask zewnątrz

mocny, wewnątrż” słabszy, który iest  pośre-

dnim między dyamentowym a tłustym. Ma od-

łam zbity o wielkich lub. małych ziarnach, czą-

sem muszlowy. Zazwyczay prześwieca. Dosko-

nale dwoi obrazy. Wypełnia lub pokrywa ściany

rozpadlin w górach powtórnych wapiennych, 050-

bliwie marglowych i gipsowych w Szląsku, Wę-

grzech, Szwaycaryi, Hiszpanii, Sycylii, i w Syberyt.

2) S.r. pospolita. Gemeiner natuerlicher Schwe-

fel W. Kolor ma żółtawo-szary. Zmayduie się

tylko w massach lub wkrapiana. Zewnątrz iest

bez blasku. Nieprzezroczysta lub słabo po brze-

gach prześwieca. -A podług różnicy w odłamie,
dzieli się na dwie odmiany: |

x) S. r. p. muszlowa. Muschlicher. Ma odłam
płasko muszlowy, czasem prawie równy, ukazuie

blask wewnątrz słaby, i ledwo po brzegach prze-

świeca. t 20 R i

y) S. r. p. ziemista. Frdicher. Kolor ma sło-

miano-żółty, i odłam ziemisty bez blasku. Jest

krucha i zupełnie nieprzezroczysta. -_ . Sos

|. _ Obie te odmiany siarki pospolitćy, znay-

AE
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, j . . .. s .duią się w Krakowskićm, w Swoscowicach, w Szlą-/
sku, Węgrzech, it.d. Leżą wpostaci warst, mass,
lub żył, w górach powtórnych, i maią zazwy-
czay w towarzystwie gips, glinę, margiel, spat
wapienny, kamień wapienny i niekiedy celestynę.

5) S.r. mąępasta. Mehl Shwefel W. Kolor
ma światły siarczysto-żółty. Zmayduie się w po-
staci proszku lub słabo skupionych łuszczek. Jest
słabo migaiąca i cokolwiek tłusta. Leży razem
*z węglem brunatnym w Turyngii i Morawii.

4) S. r. wólkąniczną. TVulkanischer JVatuerli=
cher Schwefel W. Różni się od poprzedzaiących
podgatunków: 1) postacią Żużlowatą; 2) odłamóm
nierównym ogrubych i małych ziarnach; 5) znay-
dywaniem się tylko na lawie. |

Użycie siarki iest obszerne i dobrze każdemu
wiadome. LUF KZGEU GO

II. RODZAY ZIEMNEY TŁUSTOŚCI.

Ch. rodzaiu: 1) kolor czarny lub brunatny?
2) mała ciężkość; 3) zapach sobie właściwy, czyl!
bituminiczny, i zupełna nieprzezroczystość.

_ Gatunek185. Oley ziemny. Erdoeż W*
|. lopnoe macao F. Bitume liguide brun ou

"M noiraitre H. Pertroleum, Bitumen fluidum.
Kolor ma czarnawo-brunatny,iblask tłusty.

Znayduie się wstanie płynnym. Prześwieca, wdot-
knięcin tłusty, lekki, po wodzie pływa. Łatwo
się pali i wydaie żółtawypłomień. Leżąc wpo-
wietrzu, zwolna twardnieie, i formuie smołę
ziemną. Składa się z ga tłustości ziemnćy (bitu-
men), i 8 węgla. Leży zazwyczay w piaskowcu |
lub sączy się z węgli kopalnych i pływa po wo- ;
dzie im przyległóy w Westfalii, w Xięstwie

. Po R a Aa
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Modeny, Sycylii, Szwaycaryi, Francyi, Anglii,
Persyi, i w Syberyi. Używa się do smarowania
poiazdów i. machis, do zalewania szpar w: okrę-
tach i oświecania miast. Przez destyllacyą wyda-
ie naftę.

Gatunek 186. Smoła ziemna. Erdpech
W. Iopuaa cmoaa F. Bitume H. Bitumen

Ji solidum. KAaK 1 OR UE

"Ch. gatunku. w ogniu pali się żywym pło- are
mieniem ,/ topi się, wydaie mocny zapach bitumi-
niczny,i dzieli sięna trzy podgatunki: ź

1) S. ż. sprężysta. Hlastisches Erdpech w.
Jrpyeaa e. c. F. Bitumen elasticum. Kolor ma
czarnawo-brunatny, i błask tłusty. Słabo po brze-
gach prześwieca, bardzo miękka i sprężysta. Cokol-
wiek tłusta. Ciężka 0,926. Składa się z 38 cali
sześciennych gazu wodorodnego, 4cali kubicznych
gazu kwasu węglowego, 73 gran oleiu ziemnego,
1,5 gran wody kwasnćy, 6,25 gran węgla, 2 gran
wapna, 1,5 gran krzemionki, 0,75 n. żelaza , 0,5
siarczanu wapna, i 0,25 glinki, 7. Leży razem

_2 oleiem ziemnym w Azyi, znaleziono ią w An-
glii (Casteltown) i w Neufchatel. i |

i 2) 5.2. ziemista. Prdiges EKrdpech W, 3emau
emaa e. c. F. Bitumen terrosum. Kolor ma czar-
"nawo brunatny i blask migaiącylubzupełnie iest
bez blaskn. Ukazuie odłam grubo-ziarnisty. Bar-
dzo miękka. Doskonale wpół-ciągła. Nie trudna
do rozbicia. W dotknięciu tłusta. Znayduie się
w Neufchatel 1 w Dalmacyi. |

3) 5. z. żużlowata czyli żydowska. Schlakkiges i
Zrdpech W. Ckopaynoeamaa e. c. EF. Bitumenscoria-
<ceum. Kolor ma smołowo lub axamitno-czarny.
Ukazuje blask mocny tlustyi odłam muszlowy, Jestję,

p i » ESA =
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nieprzezroczysta. Wpół-ciągłą. Łatwa do roz=
bicia. Cokolwiek tłusta. Ciężka od 1,120 do 1,205.
Składa się z 56 cali sześciennych gazu wodoro-
dnego, 52 gr. oleiu ziemnego, 6,1 gr. wody sła-

-bo amoniakalnćy, 30 gr. węgla, 7,5 gr. krze. i
4,5 gr. glinki, K. Leży warstami lub żyłami
w piaskowcn, w Szwaycaryi, Palatynacie, i w Pa-
lestynie. Znaioma była u starożytnych pod imie-
niem kleiu babilońskiego.

Gatunek 187. Węgiel ko palny b ru-
natny. Braunkohle W. bBypwh yeoaż F.

0 Houille H. Lignites.

Charakter gatunku: 1) Kolor brunatny po-
mięszany mnićy więcćóy zczarnym; 2) postać w mas-
sach lub kształtach podobnych do drzewa; 5)

 nayczęśoićóy odłam łupkowy; 4) blask wrysie; 5)
twardość od 1 do 2s.; 6) mała ciężkość od 0,8 do .
1,4. Węgiel kopalny brunatny łatwo się pali
w ogniu i wydaie mocny zapach, a podług różni-.

cy w postaci zewnętrznćy i natężeniu blasku,
dzieli się na sześć podgatunków:

1) W.k.b. drzewo smoliste. Bituminoeses Holz

W. Cmoaucmuui F., Hou. brune commencće H. Li-

gnum fossile bituminosum, Kolor ma ciemny lub

* światły czarnawo-brunatny, drewno-brunatny, nie-
kiedy zbliżaiący się do czerwonawo-brunatnego.

Prawie zawsze ma w sobie ślady słoiów drewnych,

pni igałęzi. Ukazuie odłam główny cylindryczno-

łupkowy złożony z włókien będących bez blasku;

' póprzeczny zaś nierówny z blaskiem migaiącym.

lub słabym. Gdy ten podgatunek przechodzi w wę-
giel brunatny pospolity, ma odłam poprzeczny

muszlowy. Jest ciężki od 0,301 do 1,3585. Otrzy-

mano z destylacyi 2,00 gran drzewa smolistego,

; śwacł£ ef Ma AEK KanalŁŁ. £: W

„pe  
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60 gran wody kwasnćy i maiącćóy w sobie cokol-
wiek żywicy ziemnćy , 21 gran zsiadłćy brunat-
nóy żywicy ziemnóćy podobućy do oleiu, gogran
węgla i 29gran gazu wodorodnego czystego, wę-
glistego, i kwasi węglowego. Drzewa smoliste
leży w górach napływowych we Francyi,w Anglii,
Turyngii, Saxonii, Syberyi, Iślandyi, Sycylii i na
Wołyniu, niekiedy formuie wielkie pokłady, rzad-
ko bywa przykryte massą bazaltu i naywyraznićjy
swym kształtem pokaznie, iż zostało uformowa=
ne ze zwyczaynego drzewa.

2) JY, k,b, ziemisty. Erdkohle W. Semiuemud
F. Hou. brune commenscóe terreuse H, Lignites ter-
rosa. Zmaydniesięwmassach kruchych, które
złożone są 2 cząstek proszkowatych słabo spoionych.
Cokolwiek farbuie w dotknięciu. Jest lekki. Le= "7
pićy się pali od poprzedzaiącego podgatunku: -
Dwieście gran tego węgla wydały przez destylla-  ;,.
cyą, 17 cali szekcjenitych gazu kwasu węglowego,
118 cali sześciennych ggazu wodorodnegó, 403 gran
węgla , 60 gran oleiu, 24 gran wody kwasnćy;
5 gran siarczanu wapna, 4gran wapna, 1 grano
glinki, 2 gr. n. żelaza, i 25 piasku. Podgatunek
ten znaydnie się w okolicach Lipska, w Turyngii,
i w Meissner. Leży w górach napływowych i

powtórnych, oraz nayczęścićy miewa py sobie
drzewo smoliste.

5) PY. k b. ziemia jażunówą. dla 1/48

Keacycebui,F. Terre alumineuse.H. Terra aluminosa:
Kolor.ma prawie brunatnawo--czariy. Źnaydu-
je się w massach. Ukazuie odłam wwielkich
częściach łapkowy w małych ziemisty bez błasky.
Jest bardzo miękka. Daie czuć smak.ałunu ,*AŻ.
bywa pokryta iego eflorescencyą. Na1012 czę-
ściach ziemi ałuuowćy ż Freinwald znalazł Kla-
pzęta >s, de5 wake 160 gliny,*400

gi: Ba: Pk 2 w.
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krzemionki, 64 n.czarnego żelaza ze śladem man-
ganezu, 18 siarczanu Żelaza, 15 gipsu, 2,5 talku,
15 siarczanu potażu, 5 solnika potażu, i 107,5
wody. Minerał ten przychodzi do nas z Saxo--
nii, Czech , Węgier i Sycylii. Leży w górach

, nmapływowych pod warstami piasku.
4) W. k. b. papierowaty. Papierkohle W.

„lucmoeameuź F. Houille papyracće H. Znayduie
się w massach. Blask ma migaiący lub słaby tłu- .
sty, i odłam bardzo cieńko łupkowy, wydaie uła-
mek podobny z postaci do papieru. Jest miękki, i
nadzwyczay łatwy do rozbicia. Znaleziony zo-
stał w Saxonii (Skoplau) przy innch podgatun-
kach węgla brunatnego. (57) i

5) HV. k.b. torfowy. MoorkohleW. Boaomnud

F. Lignites fuliginosa. Po wydobyciu ziemi wy-
sychaiąc w powietrzu pęka w różnych kierunkach,
i dla tego bywa zawsze w massach popękanych.
Wydaie ułamek postaci trapezoidalnćy. Blask
ma słaby tłusty i odłam główny grubo-łupkowy
niedoskonały, poprzeczny zaś równy, czasem płasko-

(muszlowy. Nadzwyczaynie łatwy do rozbicia i

ciężki od 1,203 do 1,293. Znayduie się w Saxo-
nii, Czechach, Węgrzech, i t. d. Jest naypospolit-

=szym podgatunkiem, formuie się z torfu, i leży
w okolicach gdzie ten ostatni obficie się znaydnie.

6) Y. k. b. pospolity. (Gremeiner Braunkohle:
"HM. Ocennoeenuwii F. Lignites vulgaris. Kolor ma

czarnawo brunatny lnb smołowo-czarny. Znay-

duie się wmassach ukazuiących ieszcze skład dre-
wny.. Posiada wewnąirz blask mocny tłusty iod-

ELA Gg (0 "A 4

 

(57) Xiądz Dominikan Czaplic zrobił piękne odkrycie wę-
gla k. b, papierowego w Gubernii Grodzieńskićyw Po- >
 niemoniu. i r
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łam poprzeczny wielko muszlowy cokolwiek płaski,
w odłamie zaś podłużnym, który iest Światlćy-

"szego koloru od odłamu poprzecznego, nie ma tak
doskowałego składu drewnego iak drzewo smoliste,
Przytćm podgatunek ten rzadko napotykany, iest
mało kruchy, miernie łatwy do rozbicia. Ciężki
1,286. Stanowi pośrednie ciało między węglem ko-
palnym brunatnym a czarnym, i przechodzi raz,
w drzewo smoliste, drugi raz w węgiel ko-
palny czarny smołowy. Różni się od pierw-
szego, odłamóćm „poprzecznym muszlowym , wię-
kszym blaskiem, i lepszćm paleniem się w ogniu.
Zmayduie się w Hassyi (Meisner) i w Szwaycaryi
(przy iezierze Ziirich). Leży w formacyi trapu
powtórnego. Węgiel kopalny brunatny w ogól-
ności używa się na opał

Gatunek 188. Węgiel kopalny czar-
ny. Schwarzkohle W. Kamennwihi yeoab F.

Hauille H. Lithanthraz.

Ch. gatunku: 1) kolor czarny; 2) postać w mas- ż
„sach rzadko w kształtach niewyraźnych drewnych;
5)blask mocny tłusty; 4) twardość od2 do 3,75s.
5) ciężkość od 0,8 do 1,4. Podług źaś różnicy
w odłamie, tudzież w blasku i kolorze , gatu-

nekten,dzieli się na sześć podgatunków:
1) W. k.c. smołowy. Pechkohle W, Czoaanbuż

Jayet H. Lithanthrax piceus. Kolor ma axami-
tno-czarny. Zmaydnie się w massach, a niekiedy /*-
w kształtach drewnych. Ukazuieblask mocny tłu- '
sty, i odłam doskonale muszłowy. Nie zmienia ko-
loru w rysie. Mało kruchy. Ciężki od 1,298 do
1,3506. Nie łatwo się pali. Bywa brany za ie-
dnoze smołą |ziemną żużlowatą, od którćy różni
się, iż nie tak łatwo się pali; a szczególnićy , że

pI rd MŁ A41 LQ ŚĆ PLO 5B5 tt RR ( 2 s
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nie topisię czasu palenia. Znaydnie się w Hassyi
_ (Meissner),w Saxonii (Łwickan), we Francyi (Aci-
de Ardćche), w Anglii (Lincołnshire), w Szląskn,

i w Węgrzech, Stanowi warsty naprzemian z wę-

glem kopalnym czarnym łupkowym. Naychara-

skterystycznićyszy leży pod bazaliem. Używa się
w tokarstwie do wyrabiania paciorek, guzików,

100: : : |

2) W. k, c. prętowy. Stangenkohle W. Bpy-

ckoeamuliiF. Houille' bacillairć H.. Lith. scapifar-

mis radiatus. Kolor ma smołowo-czarny. Źnay-|
duie się w massach. Ukazuie blask słaby tłusty
i odłam mało muszlowy niedoskonały. Składa się
'g części oddzielnych 'tg2 7PrŁÓ) które są sła-

bo skupione, maią powierzchnią zewnętrz w ko-
lorze smołowo-czarnym z blaskiem migaiącym, i
powiększćy części są 'chropawe. Węgiel ten ko-
alny iest bardzo łatwy do rozbicia. Ciężki od
3,494 do 1,403. Trudno się pali, nie wydaie dy-

mu i płomienia; wreszcie zostawnie popioł ma-

jący w sobie wiele krzemionki, glinki, i n. że-
laza. Zwayduiesię tylko w Hassyi (Meissner gdzie
formuie warsty wierzchnie w pokładzie węgla

.prunatnego). | zi ŁA
- BYW. k.c. łupkowy. Schieferkohle NV. Cxo-

ucmaci F. Houille fissile H. Lith. schistosus. Kolor ma

pośredni między axamitno a szaro-czarnym. Lie-

żąc w”powietrza nabywa tęczowych kolorów.

' Znaydnie się w massach lub. warstach. Ukaznie
blask słaby lub mocny tłusty, odłam podłużny

prosto-lupkowy.. gruby, i poprzęczny płasko muszlo-

wy, który czasem przechodzi w równy lub nie-
A równy. Nabywa cokolwiek blasku w rysie. Ła-

twy do rozbicia. Ciężki od 1,542 do 1,275. Do-

brze lecz zwolna się pali,i zostawnie żużel. Skła-

da się z 56,875 żywicy ziemnćy , 57,995 węgla,

d
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5,823 ziemi, i 1,157 n. żelaża, Richter. Znaydnie

„się w Saxonii, Anglii, Czechach iw Szkocyi. Sta-

nowi główne warsty w formacyi węgli kopalnych

ułożone naprzemian z warstami gliny łupkowćy,
piaskowca, porfiru, it. d,; a Co iest nayważnićyszą,

iż zawiera w sobie częstokroć formacye żywego

sróbra. Węgiel ten dostarcza obficie materyału

na opał i do wytapiania kruszców,

: 4) W.k.c. gagaz. Kaennelkohle W. Ilaomneti

F. Houille compacte H. Kolor ma pośredni mię-

dzy axamitno a szaro-czarnym. /mayduie się

w massach. Ukazuie blask słaby lub migaiący |

tłusty, i odłam równy, który czasem przechodzi

W łasko - muszlowy. Jest prawie ama

Nie bardzo trudny,do rozbicia. Cięż iod1,252
do 1,274. Pali się żywym płomieniem, lecz kró-
tko. Zawiera w sobie 75,2 węgla, 21,60 tłustości

ziemnóy (Bitumen) i 3,1 popiołu. Leży w górach

węgli kopalnych w Anglii ( Lancashire, Sheffield,
Shrophire), w Szotlandyi (Kdinburg) i w lślandyi.
Służy na opał, używa się w tokarstwie do wyra-

biania guzików, tabakierek, i t. d. |
5) W. k c. blaszkowy. Blaetterkohle W.

„lucmocamauiF,Houille feuilletće H.Lith. lamellosus.

Kolor: ma axamitno-czarny. Bardzo często uka-

znie na sobie kolory pstre podgarla gołębiego lnb-
ogona pawiego, Znaydnie się w massach z blłą='

„skiem tłustym mocnym, Ukazuie odłam prosto-

blaszkowy o dwóchbiegach ukośnie się przecinaią- ©
cych, z których ieden iest wyraźnićyszy. Jest bar-
dzo łatwy do rozbicia, Ciężki od 1,510 do 1,406.
Dobrze i długo się pali żywym płomieniem, lecz

razem i topi się. Zawiera wśwrm: składzie 57
węgla, 41,5 tłustości ziemnóćy, i 1,7 popiołu.

- Przechodzi czasem w węgiel łapkowy, od którego

iednak różni się mocnićyszym blaskiemi odła-
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mem blaszkowym. Znayduie się w Saxonii (Wal-
deburg), w Prusach (Lóbejun), w Tyrolu (Eerin-
gen), w Anglii (Whitehaven), i we Francyi. LeżyPR

X zazwyczay razem z węglem kopalnym czarnym
A łupkowym, i daie dobry opał.
KR; 6) FP. k. c. gruby. Grobkohle VF. Ipy60-sep-
,, mucmtń FP. Houille cassante H. Lith. granulosus. Ko-
a X "lor ma szaro-czarny zbliżaiący - się częstokroć do.
ZI smołowo-czarnego. Znayduie się w massach. U-
i 2. kazuieblask słaby tłusty, odłam główny niedosko-
 ; mały grubo-łupkowy i poprzeczny nierówny o gru-
8 5 bych ziąrnach. Zbliża się do wpół- twardego,
;$ Nie bardzo kruchy. Ciężki od. 1,454 do 1,6.

W ogniu mało i trudno się pali. Zie wszystkich:
» podgatunków naymnićy iest palnym , naywięcćy
zawiera w sobie cząstek ziemnych, i nayłatwićy
się psuie w powietrzu. Został znaleziony w Sa-
xonii (Dresno, Planische Grund), w Harcu (Neu-
stadt), w Hlanowerze (Hameln), wAnglii,Bawa-
ryi i Palatynacie. Leży w górach powtórnych
węgla kopalnego razem z w. k. c. łupkowym.

II. RODZAY QŁOWKA.
| Jpachumib |

Ch. rodzaiu: 1) kolor metalliczny; 2) wię-
ksza ciężkość aniżeli w poprzedzaiących gatunkach.
węgla kopalnego; 5) po części większa twardość.

 Przytóćm gatunki tego rodzain palą siętylko wto-
gniu natężonym, mało lub zgoła nie wydaią dymui
nie udzielaią zapachu bitnminicznego; w płomie-
niu zaśświcy ogrzewaią się bez zepsucia tak mo-_
cno iak metall. (38).
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(58) Jednak węgiel kopalny ogniowy, który został pomieszczo*
nym w tym rodzaju, żadnych tych charakterów nie posiada,
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Gatunek 189. Węgiel kopalny b ły-
szczącyczyliAntracyt. Glanzkoklelv.

. <Aumpauymnb E. <niracite H. Antracites.

Ch. gatunku : 1) kolor Płonia:czarny ; A) po-
stać PAC, 3)blalask_ OGN...metalliciczny; 4

do

do45. ; ; 6) ciężkość od 1,4 do 1,8. A łóć odła-.
mu, gatunek węgla Blytzczącego, dzieli się na
dwie odmiany: |

1) W.k.b. muszlowy. Muschliche. Glanzkohle W.
Antr. compącte H. Ma odłam wielko -muszlowy
doskonały. Znayduie się w Anglii (w Newkastle ),
w Norwegi ( Kongsberg ), w Saxonii ( Altenberg)
w Tyrolu, Piemoncie, Węgrzech (Schemnitz) ©
i w Harcu. Używa się do wypałania wapnai
cegły, lecz potrzebuie wielkiego ciągu powietrza.

2) W.k. b. łupkowy. Schiefrige Glanzkohle W:
Anthr. feuilletćH. Różni się od muszlowego: 1)
mnieyszym Ślaskiemyc2) odłamóm łupkowym, któ-,
ry iest niedoskonały, gruby, i nayczęścićy prosto
łupkowy; 5) większą kruchością,ii cokolwiek wię-
kszą ciężkością równaiącą się 1,802. Składa się
m 68 węgla, 0 krzemionki, i 2 żelażać V. w ogól-
ności węgiel błyszczący został utworzony późniey
aniżeli w. k. czarny, a pierwćy niżeli ołówek, i
leży po części w górach pierwiastkowych, po czę-
ści wprzechodowych 1 powtórnych,

Gatunek 190. Ołówek. Graphit w. Ipa-
gumb F. Grcphit H. Graphites.

—o

Charaktery gatunku: 1) kolor pośredni mię-

dzy ;żelazno-czarnym a stalowo =szarym; 2) po-
stać wmassach; 3) blask metaliczny; 4) twardość ©

od odo 1,5 s.; 5)wielka GociROR:6) |

iż
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własnośćpisaniaczarno. Ołówek podług różnicy
w odłamie, dzieli się na dwa podgatunki: |

1) O. łuszczkowy. Schuppiger Graphit W. Temyi-
zamud. Graphite granulaire H. Ma blask mocny i

' odłam łuszczkowo-blaszkowy mnićy lub więcey do-

skonały. Składa się z części oddzielnych grubo
lnb drobno ziarnistych. Jest miernie trudny da
rozbicia. Po spaleniu zostawuie tylko n. żelaza.

Znaydnie się w Austryi (Śchoenpichel), w Bawa-
ryi (Griesbach, Langedorf), wWęgrzech,w Siedmio=
grodzie, w Tyrolu, w Salzburgu, we Francyi (Au-
vergne), w Hiszpanii (Granada), w Anglii (Bar-
rodal), w Saxonii (Freyberg), i w Syberyi ( Ner-
czynsk). Leży warstami w gućysie. lub mićysce
miki w nim zastępuie. Używa się zgliną na ty
gielki do wytapiania złota i srebra, przerabia się
nałołówki do pisania, i nasmarowidło do machin.

2) O. zbity. Dichter Graphit WW. Cnaoumuć FE.
Graphite lamellaire H. Różni się od ołówka łu-

szczkowego słabym blaskiem i odłamem, który.

w wielkich częściach iest łupkowy zbliżaiący się do
blaszkowego; w małych zaś, nierówny o małych
i delikatnych ziarnach, albo zbliżaiący się; czasem
do muszlowego lub równego. Składa się z 90,9
węgla, i.9,1 żelaza, Berthollet. Znaydnie się w Anglii
(Cumberland), iest naylepszy do wyrabiania 0-

- łówków, i rzadki w zbiórach mineralogicznych.
Znaleziono go późnićy w Bawaryi, (Gefrees) w ka-
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(59) Ołówek blaszkowy. Klaettriger Gra. Znayduie się wmas-
sach i krystalizowany w sześciokątną foreimuą tablicę śre-

_dnićy wielkości. Ukazuie odłam blaszkowy o iednym bar-

dzo wyrażnym biegu , który iest równoległy do ścian bo»
| cznych. Został odkryty w Arendal, w Friedrichswaerh,

ż qi w Grenlandyi. SA : j 5-4
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Gatunek.191. Węgiel Eora w 0-
gniu utworzony. Mineralische Holz-

kohle, I.

Kolor ma szaro-czarny, zbliżaiący się do a-
xamitno--czarnego. Rzadko znayduie się w mas-
sach, nayczęścićy stanowi cieńkie warstewki na
węglu czarnym łupkowym albo osobne małe sztu-
ki. Ma blask mocny iedwabny i odłam włóknisty,
Mocno farbuie w dotknięciu. Jest bardzo miękki
ikrachy. Cokolwiek tłusty i lekki.  Uformował
się z węgla ogniowego, który został zagrzebany
do ziemi. Tey kszem z węglem kopalnymczę jr

„nym. — daySsw łu widuew ; ą U4UTukkrUTE GRHANO

WOTAROWOTZYZZY, Ób CEO mustace!

IV. RODZAY ŻYWICY ZIEMNEY.

Charaktery rodzaiu: 1)kolor żółty, który dm
sem w brunatny, czasem w biały przechodzi; 2)
postać w massachlub krystaliczna; 5) mnićy wię=
kszy stopień przezroczystości ; 4) blask fłusty lub
szklisty.

Gatunek 192. Bursztyn. BokWw.
A ślumap>F. Succine H. Succinum.

Ch. gatunku: 1) postać w maśsach; 2) blask
tłusty; 5) twardość od 2,5 do 3s.; 4) ciężkość
od 1,0 do 1,2. Przytóćm, bursztyn w dotknięciu
nie iest zimny. Przez tarcie elektryzuie się pły
nem smolnym. W ogniu pali się z właściwym
Sobie zapachem, Podługróżnicy zaś w kolorze,
iest/ podzielony na dwa podgatunki:

1) Bursztyn biąły. Weisser BernsteinW. Suc.
blanc jaunótre H. Kolor ma ciemny żółtawo-biały,
który pocz czasem waRuka-

azA ; |
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/| jaune H. Różni się od białego: 1) wysokiemi ko-

— db mma

zmie blask mnićy więcćy słaby i odłam nayczę-
ścićy płasko-muszlowy wiełki, lub zbliżaiący się
do równego, oraz prześwieca.
veu,2) Bursztyn żółty. Gelber Bernstein VV. Succin

lorami żółtemi, które czasem przechodzą wczer-
wono-brunatne, lub hyacyntowo-czerwone; 2)
mocnićyszym blaskiem; 5) doskonalszym odłamem

muszlowym; 4) większą przezroczystością. Zawiera
w sobie 72 c. olelu ziem, i 4,5 kwasu bursztyno-
wego. Bursztyn, znaydnie się na brzegach morza
baltyckiego lub w warstach piasku z węglem ko-=
palnym, na Wołyniu (Dąbrowica), w Litwie, na
Zmuydzi (Połonga), we Francyi, we Włoszech ,
w Sycylii,w Szwaycaryi, wGrenlandyi,i t.d. Używa
się do kadzidłaina mnićy kosztowne ozdoby. (41) :
a

(81) Ziemia bursztynowa, Bernerde. Breit, Kolor ma światły
żóltawo-brumatny wpadasiący w miodowo-żółty pomięszany

„< z wielką ilością szarego, Składa się z cząstek ziemistych
bez blasku, i prawie zawsze cokolwiek z sobą spoionych,
Cokolwiek farbuie w dotknięciu, iest chuda i lekka. Wy«
daie żapach w ogniu podobny do zapachu bursztynu, lecz
nie tak czysty, Została znalezioną w Saxonii (Zittau).

  

Retinut, Breit. Kolor ma żółtawo, wątrobowo, lub czer-
wonawo brunatny. Znayduie się w massach zaokrąglonych,
lub kątowatych. Zewnątrz ukazuie powierzchnią chropa*
wą beż blasku, wewnątrz mocno błyszczy. Mablask tłu-
styi odłam doskonale muszlowy. Bywa wpół: przezroczy-
sty lub po brzegach przeświecaiący. Miękki Bardzo ła-

" . twy do rozbicia. bo wydobyciu z ziemi iest sprężysto-
giętki, lecz potóm zwolna tę własność traci. Ciężki 1,135.

* W ogniu wydaie gęsty dym z mocnym zapachem żywicy
ziemnćy, i nie ulegaiąc zmiękczeniu trudnićy się topi od.

;  imnych tego rodzaiu żywic. Składa się z 5b żywicy ro-

'w Merżendorf razem z węglem brunatnym, w Anglii (Boe:
_"vey),i w Grenlandyi, | e Ę

ślinćy, i 44 żywicy ziemnóy, Bucholz, Został” znaleziony
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Gatunek 195. Kamień miodowy.Ho-

nigstein FV. Meaaumb F. Mellite H. Mel-
lites. |

Kolor ma miodowo-żółty. Znayduie się pra-
wie zawszekrystalizowany: 1) wośmiościan do-
skonały lub ścięty w niektórych swychczęściach;

| 2) w dwunastościan granatowy; 5) w niski czwo-
 rokątny graniastosłup, w którym podstawy są za-
ostrzone cztćrma płaszczyznami osadzonemi na
ścianach bocznych. Ukazuie blask mocny szkli-
sty, i odłam mnićy więcćy doskonały płasko-mu-
szlowy wielki. Jest przezroczysty lub wpół-prze-
zroczysty. Dwoi obrazy. Twardyod3do 5,55.

„Ciężki od 1,55 do 1,56. Zostaiąc na węglach
rozpalonych, bielele, traci przezroczystość, lecz nie
wydaie zapachu i nie pali się płomieniem. Zrozbio-
ru tego minerału Klaproth otrzymał: 16d drogą
suchą, 54 cale sześcienne gazu kwasu węglowego,
15 cali sześciennych gazu wodorodnego, 38 gran
kwaskowatćy i aromatycznóy wody, 1 gr.aroma-
tycznego oleiu, 9 gran czystego węgla, i 16 glin-
ki zkrzemionką znaydniącą się przypadkowie; 2re
drogą wilgotną, 58 wody krystalicznćy, 16 glinki,
1 46 kwasu melitycznego. Kamień miodowy.
Zmaydnie się w Turyngii (Artern w warście węgla
brunatnego). (0.704,4 UC ALANAR Ą

ta pe db Ąmum eUllermM> 1a (C4Ł 8-07
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Ch. kłassy: 1) kolor i blask metalliczny; 2)
nieprzezroczystość; 5) mała twardość; 4) znaczna
ciężkość; 5) w niektórych gatunkach doskonała
ciągłośćiwielka spóyność cząstek; 6) gatunki tćy

FP asRcE

  



 

klassy nie paląsiępłomieniem w ogniu, lecz ie-

dne uchodzą w stanie gazu, a drugie, z dodatkiem

lub bez dodatku ciała metallizniącego odzyskuią
stan metalliczny. O

| Uwaga. Metalle znayduią się w ziemi: 1)
albo w stanie metallicznym, i nazywają się rodzi-

memi; 2) albo połączone z wielu razem innemi

ciałami czyli w stanie kruszców; 5) albo skombi-

nowane z siarką pod imieniem siarczyków; 4%)

albo wręszcie skombinowane z kwasorodem, czyli *
w stanie niedokwasów, które nazwane są rudami.

I RODZAY PLATYNY.

"Gatunek 194. Platyna rodzima. Ge-
diegen Platin W. IlaamunaF. Platine na-

tif ferrifere H, Platinum natiwum

Kolor ma stalowo-szary z blaskiem metallicz-

nym. Znayduie się zawsze w. ziarnach drobnych

okrągłych ispłaszczonych. W rysie blask swóy
powiększa. 'Twarda iest do 7,5s. Doskonale
ciągła, Giętka. Nadzwyczay trudna do rozbicia.
Bardzo ciężka od 15,601 do 18,947. W ogniu

natężonym nie ulega odmianie i niełatwosiętopi.
Rozpuszcza się tylko wkwasie saletro-solnym lub

"śoli- rodzie. Zawieraw sobie platynę połączoną

z małą ilością złota, sróbra, Żelaza,miedzi, chro-
mu, tytanu, iridium, osmium, rodium i pallasu.
Została naypierwćy odkrytą w południowćyAme--

ryce a niedawno w piaskach razem ze złotem,

w Syberyi. Oczyszczona platyna używa się na ty-
gielki, zwierciadła, dokładne narzędzia miernicze,

na łyżeczki i na wykładanie panewek w strzelbach;

 

we wszystkich tych razach lepićy służyyod zło- ż
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ta i sróbra , albowiem w ogniu się nie topi, nie

łatwo się ścierą, i| zgoła w powietrzu nie ulega.

odmianie.

IE RODZAY ZŁOTA.

Gatunek 195. Złoto rodzime. Ge-
seat Gold W. 3oaomo F. Or REH.
"> Aurum nativum.

Ch. gatunku: 1) kolor metalliczny Żoł-
ty; 2) odłam haczysty; 3) twardość od 3,5 do
4,5; 4) doskonała. ciągłość i  giętkość;5) bardzo
śrielka ciężkość. Gatunek złota rodzimego, po-
dług różnicy w kolorze dzieli się na trzy pod-
gatunki:

1) Z. r. złocisto-żółte, Goldgelbes Gediegen Gold. W.

Or natifH. Kolor mą złocisto-żółty. zadko

bywa w massach, nayczęscićy iest wkrapiane
w skałę kwarcową w postaci ziarn, listków, bla=
szek, lub krystalizowane : 1) w ośmiościan,. 2)/'**4
w sześcian, 3)wbardzo kończasty ośmiokątny. tęgi 44
ostrosłup, 4) wczworościan; kryształy zaś te mie- R
waią różne odmiany.  Ukazuie blask mocny
metalliczny. Ma ciężkość gatunkową od 15,0 do
18,5. Jest zupełnie czystćm złotćm. Leży za
zwyczay w żyłach osadzonych w gneysie, łupku
mikowym, sienicie, i porfirze. Niekiedy stano-
wi massy w szarćy wace. Dość s znayduie
się w postaci ziarn w piasku. udateweiĄ Lares

2) Z. r. mosiężno -żółte. AD odozeici Gediegen |
Gold W. Or natif argentifere H. Kolor ma
mosiężno- żółty. Znayduie się w massach, lub
wkrapiane wpostaci ziarn, blaszek, drótów, wło-
sów, oraz bywa krystalizówana; 1) w osmio-
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scian; 2) w sześciokątną tablicę. Składa- sięz 96,9
złota, 2,9 srebra, i 1,1 Żelaza, Lampadius. Lieży
także w żyłach i miewa nayczęścićy przy sobie
srebro rodzime, sżkliste, i czerwone.
_5) Z.r. szarawo-żółte. Graugelbes Gediegen Gold.
W. Różni się od poprzedzaiącego podgatunku:
1) kolorem brudnym mosiężno - żółtym, który za-
krawa nastalowo-szary; 2) znaydywaniem się
tylko w małych płaskich i wolnychi ziarnach;
5) słabszym blaskiem; 4) zawieraniem w so-
bie platyny.  Zmayduić się tylko w Ameryce
(w Choco) w górach napływowych razem z platy-
ną rodzimą, i żelazem magnetycznómźwirowatćm.

Złoto rodzime znayduie się: 1) w Ame-
ryce (w Brezylii, Choco, Chili, Mexyku, Pern); 2)
w Azyl, w Syberyi (w kopalniach Berezowskich,
w górze zmieiowskićy), w Lidii (w piaskach rzeki
Paktol, w Chinach, w Japonii, na wyspie Cey-
dan, Borneo, Sumatra, Jawa, i na wyspach Fi-
lipińskich 5) w Afryce, (w Kardofan, Bambuk,
Kafrerya); 4) w Europie, w Węgrzech (Schemniz
i Kremnitz), w ziemi siedmogrodzkićy, w Salz-
burskiem, w Szwaycaryi (Aedelfors), we Francyi
(w piaskach niektórych rzek, iako to: rzeki Foeuss,
Aar, i t. d.), w Piemoncie (Monte - Rose), w Tyrolu
(Heinzenberg, Zillerthale, w Czechach (Orlik,
Bergreichstein, w niższym Szląsku w piaskach,
w Saxonii (Johanngeorgenstadż), w 'Vuryngii (Stein-
heide, Goldisthal, Reichmannsdorf). W. ogólności
kopalnie węgierskiei amerykańskie naybogatsze
są ze wszystkich innych w złoto, Użycie tego
metallu iest każdemu dobrze wiadome, bywa on
w kunsztach fałszowany miedzią lub srebróm; dla
odkrycia tego robimy nim rysę na kamieniu li-
diyskim lub bazalcie, i potóm ścieramy ią piórem
zamoczonóm w kwas saletrowy; im więcćy ićy
zniknie, tćm więcćy iest przymięszanćy miedzi.

(M 3, A
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III RODZAY ŻYWEGO SREBRA. Ś

Ch. rodzaiu:. 1) kolor metaliczny cynowo -
biały, pośredni między ołowianym a koszenilo--
wo -czerwonym lub czerwony; 2) wielka cięż-
kość; 5) gatunki tego rodzaiu prawie wszystkie

 uwolniaią w” ogniu żywe sróbro w stanie pary.

Gatunek 196. Żywe sróbro rodzime.
Gediegen Queksilber FV. Camopojuaapmyma
£, Mercure natifH. Hydrargyrum natiyvum.

Kolor ma cynowo -biały. Znayduie się ma-
_ łemi kulkami wkrapiane 'w skały powtórne na-
leżące do formacyi węgli kopalnych.  Ukazuie
blask mocny metaliczny.” Jest doskonale płynne.
Bardzo zimne. Ciężkie od 15,568 do 141,4.
Znayduie się w Węgrzech (Riosenan), w Czechach,
w Austryi, (Jdria, w Xięztwie dwóch mostów
(w Stahlberg i Moschellandsberg), w Hiszpanii (A1-
maden),iw Peru. Zywe srebro stosownie przy-
gotowane obszernego iest użycia w medycynie.
Łącząc się ze złotem lub sróbrem daie miękki
aliaż, którym wysmarowane ciała metalliczne
wyzłacaią się lub wysrzebrzaią w ogniu

Gatunek 197. Amalgama rodzime;
(45) ZVatuerlich Amalgam W. dAdmaabea
ma F. Mercure argental H. Amalgama
„ nativum.

Ch. 'gątunku: 1) kolor biały metaliczny
wanny

(45) Amalgamatem nazywa się połączenie żywego sróbra z ia:
-. kimkolwiek innym metallem.

„

„=u4%

  



2) mała zsiadłość zbliżaiąca się do stanu płynnego;
3) wielka ciężkość. A podług stanu skupienia
cząstek, dzieli się na dwa podgatunki:

1) Amalgama rodzime wpół - płynne. Halbflues-
siges Natuerlich Amalgam W. Molor ma cyno-
wo - biały.  Znaydnie się wkrapiane małemi czą-
stkami lub krystalizowańe w dwunastościan do-
skonały albo ze ściętemi krawędziami. Zewnątrz

mocno błyszczy.  Ukazuie odłam nierówny o
drobnych ziarnach. Jest. miękkie. Łatwe do
rozbicia. Czasu rznięcia lub ugniatania, trzask.
wydaie. Składa się z 74 żywego srćbrai 25
sróbra, Hłeier. Różni sięod żywego srćbra nie-
równie muićyszą płynnością, którćy doświadcza-

my zazwyczay ostrzem szpilki. Miewa w towa-
rzystwie żywe srebro wodzime i cynober, p

xk

2) Amalgama redzime zsiadłe. Festes Naluerlich
„Amalgam 1246 Różni - się od wpół m płynnego, A

więcćy białym kolorem który iest srebrno - bia-

ły, znaydywaniem się tylko w postaci drobnych
mass , cokolwiek słabszym blaskiem, odłamem
muszlowym, większą twardością, i zawieraniem
w sobie większćy ilości srebra. Leży razem
z żywóm sróbrem rodzimćm, i iest rzadsze od
poprzedzaiącego podgatunku. 6

Amalgama żywego srćbra rodzime znaydu-
de się w Węgrzóch (Rosnau), w Szwecyi (Sahl-
berg), w Austryi (Friul, Idria), w Xięztwie
dwóch mostów;w Palatynacie (razem z cynobrem,
żywóm sróbrem wątrobowem, w kwarcu i glinie
stwardziałćóy, która ma kolor żółtawy lub czerwo-
nawy, i iest przeięta ochrą żelazna) i w Szwaycaryi,'
'A ponieważ iest rzadkim minerałem, przetochowa.
się za osobliwośćw zbiorach ciał kopalnych.

"

 

,



Gatunek 198. Aywe srćbro rogowe.
Queksilber - Hornerz W. | Coaenokucaas
pmym» F.: Mercure muriatć H. Hydrar-
= gyrum muriaticum. ©"

Kolor ma popielato - szary, czasem żółtac
wo-szary. Rzadko znayduie się w massach,
nayczęścićy stanowi cieńkie powłóki złożone z bara
dzo delikatnych kryształków i trudnych do o=
znaczenia, które zdaią się bydź, 1) niskiemi czwo=
rokątnemi graniastosłupami z zaostrzeniem w pod-
stawach czterma płaszczyznami; 2) ośmiościekią=
"mi.- Ukaznie blask dyamentowy, i odłam blasze
kowy.  Prześwieca w massie lub po brzegach,
JHwarde od 1 do 2 s, Doskonale wpół-ciągłe.
Łatwe do rozbicia. Ciężkie od 6,0 do 7,5. W o=
gniu uchodzi w stanie pary. Rozpuszcza się ła
two w wodzie i nadaie ićy kolor pomarańczo=
wy.' Składa się z 70 żywego sróbra, 50 kwasu
siarcźanego i wodo-selnego, K. Minerał ten rzadki,
został znaleziony w Xięztwie dwóch mostów,
w Czechach, i wHiszpanii. Miewaprzysobie Żya
we sróbro rodzime i cynober.

Gatunek 199. Żywe srćbro wątro-
bowe. Queksilber - Lebererz W.  Ileyven=
soóaa pmym» EF. Mercure sulfurć bitumia

nifćre H. Hydrargyrum hepaticum.

„./ Ch. gałunku: 1) kolor pośredni między cie=
mnym koszenilowo- czerwońym a ołowiano=sza=
rym; a) postać w massach; 3) blask pół=metal-
liczny; 4) w rysie kolor czerwony; 5) żwardość
od 2 do 5 s.; 6) bardzo wielka ciężkość.. 6

+
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"zaś „odłamu, dzieli się ten gatunek na dwa pod-
gatunki: |

1) Z. s. w. zbite. Dichtes Queksilber-Liebererz
W. Mer. sulf. bitumi., compacte H. Blask ma pół

metalliczny migaiący,i odłam równy, który rzadko
przechodzi w delikatno-ziarnisty. Jest mięk-
kie. Nie bardzo trudne do rozbicia.» Ciężkie od

"7, do 7,17. Składa się z 15,75 siarki, 2,5 wę+

gla, 81,8 żywego sróbra, 0,65 krze., 0,55 glin.,
o,2 n. Żelaza, 0,02 miedzi, i 0,78 wody, K.

2y Z. s. w. łupkowe.  Schiefriges Queksilber -
Lebererz W. Mer. sul. bitumi. feuilletć H. Różni
się od zbitego: 1) odłamemgłównym krótko i
krzywo-łupkowym zblaskiem mocnym; 2) słab-

szem spoieniem cząstek; 3) cokolwiek mnićyszą
ciężkością która iest od 5,898 do 6,9165.

Zjywe sróbro wątrobowe leży w górach |
nych,wAustryi (śdria), w Palatynacie, i w Hi-
szpanii (Almaden). Miewa w towarzystwie cynober,
węgle kopatne,margiel, i łupek smolisto-marglowy.

 

Gatunek 200. Cynober. Zinnober IV.
Kunocapv. F. Mercure sulfure H. Cinna-

baris seu hydrargyrum sulphureum.

T Ch. gatunku: a) kolor czerwony w massie,
w rysie szkarłatno — czerwony; 2) wielka ciężkość
od 77 do8,1; 5) mała twardość ed2 do 55.; (4 po-
części mały stopień przeświecania. (Gatunek ten
podługróżnicy w kolorze, dzielisię na dwa pod-
gatunki:
1) Cynober ciemno - czerwony. _Dunkelrother

Zinnober W. Mer. sulf. laminaire form. determ.
H. Kolor ma koszenilowo-czerwony, który sta-.

/ dącsię ciemnym, wpada w ołowiano - szary, lub
$ AA (ŁA ECT
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blednieiąc, zakrawa na karminowo - czerwony.
- Znayduie się w massach, bywa wkrapiany, w kształ-
tach naleciałych, dendrytycznych, i krystalizowa-
ny: 1) w sześcian ukośny, 2) w szecściokatną tablicę.
Ukazuie blask dość mocny dyamantowy lub mi-
gaiący i odłam prosto - blaszkowy, lub drobno-
ziarnisty. "W  massach iest nieprzezroczysty,
w kryształach wpół-przezroczysty. Łatwy do.
rozbicia, Mozpuszcza się tylko w kwasie sale-
tro - solnym*lub solirodzie. Składa się z 84,5.
Żywego srebra i 14,75 siarki, K.

2) Cynober iasno- czerwony.  Hochrother Zino-
der W. Mer. sulf. puloćrulent H. Różni się od.
„ciemno - czerwonego: 1) iaśnićyszym kolorem szkar-
łatno=czerwonym; 2) tóm, Że się nie znayduie
w postaci krystalicznóy; 5) słabym blaskiem, lub -
migaiąqeym perłowym; 4) odłamem, który iest
pośredni między ziemistym a włóknistym; 5) wię-
kszą kruchością; 6) farbowaniem w dotknięciu ;
7)że w rysie prawie nie zmienia koloru. Wre-
szcie iest dosyć rzadkim minerałem.

Cynober znaydniesię w Saxonii, w Austryi
(ldria), w Xięztwie dwóch mostów, w Czechach,
w Węgrzech, we Francyi, Hiszpanii, Japonii, i
w Ameryce. Leży w górach pierwiastkowych
i powtórnych. Używasię w medycynie i w ma-
larstwie. ŚR:

 

IV. RODZAY SREBRA

Ch. rodzaiu: 1) blask powiększćy części metal-
liczny; 2) krystalizacya,-1ódw sześcian z przey-
ściem w ośmiościan i dwunastościan granatowy,
2re w sześciokątny graniastosłup, Scie w sześcio-
kątnypodwóyny ostrosłup, śte w sześciokątną tablicę;
5) odłamzbity, 4) wielka ciężkość. z
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Gatunek 201. Śróćbro rodzime. Ge-
Giegen Silber W. Camopoanoe cepeópo F.

«<drgent natif H. 4Argentum nativum.

Ch. gatunku: 1) kolor mnićy więcćy wpada=
ący wsróbrno -biały; 2) doskonała ciągłość i gięt-
kość; 5) blask metalliczny, który natęża się
w rysie, 4) odłam delikatno - haczysty i twar=
dość od 4 da 4,5 s. / Gatunek srebra rodzimego
dzieli się na dwa podgatunki.

1) Srćbro rodzime pospolite.  Gemein Gediegen
Suber W. 4rgent nątif H, Rządko miewa ko-
lor srebrno - biały, nayczęścićy bywa pokryte
kolorem naleciałym żółtawo-brunatnym lub bru-
natno-czarnym. Znayduie $ię zazwyczay wkra=
plane w postaci ziarn, zębów, drótów, włosów, sia
tek, listków lub blaszek, i krystalizowane: 1) wo-
śmioscian doskonały lub ze ściętemi niektóremi
częściami; 2) w sześcian doskonały, lub ze ścię-
temi kątami. Jest ciężkie od 10,00 do 10,338.
W. rysie ukazuie kolor srćbrno-biały, Znayduie
się w Saxonii (Freyberg, Johanngeorgenstadt ,.
Schneeberg, Marienberg, i t. d. ), w Norwegii
(Kongsberg), w Szwecyi (Sahla), w Harcu (Andre-
asberg), w Węgrzech (Schemnitz i Kremnitz),
w Szwabii (Wo/fach, Witichen), w Bawaryi (Salz-
burskie), w Czechach (Joachimstahl), we Francyi
(Delfipat i Alzacya),. w Hiszpanii (Guadalcanal),
w Syberyi (góry Uralskie) i w Ameryce. Leży
w żyłach w górach pierwiastkowych lub prze-'
chodowych, bardzo rzadko w powtórnych, a:
przypadkowie tylko. znaydnie się w górach
napływowych |

2) Srebra rodzime złociste, Gueldisch Gediegen
Silber. Argent nutif aurifere H. Różni się od

*
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pospolitego: 1) kolorem pośrednim między mo-
siężno asrćbrno białym; 2) znaydywaniem się tyl-
ko w drobnych cząstkach wkrapianych, w war-
stewkach naleciałych, w cieńkich blaszkachlub
kształtach rurkowych; 5) większą  ciężkością.
Składa się z 54 złota i 36 srćbra. Znayduie się
w Norwegii ( w Kongsberg) w łupku hornblen-
dowym razem z kwarcem, spatem wapiennym,
blędą, galeną, i pirylem żelaznym, w Syberyi
(w Koływanie) w błękitnawo-szarym zadżziorowym
rogowcu, i w Mexyku.

Gatunek 202. Sr bro antymonial-
ne. Śpiesglas - Silber WW. Cypbmannoe ce--
peópo F. drgent antimhoniale H. dArgen-

tum antimoniale. i

Kolor ma z wierzchu naleciały żółtawo—
biały, w świeżym zaś odłamie srćbrno- biały, wpa-
daiący częstokroć w cynowo- biały, Znayduie
się. w: massach, bywa wkrapiane lub krystali-
zowane w długie sześciokątne fcremne gra-
niastosłupy. Ukazuie zewnątrz słaby wewnątrz
mocny blask metalliczny i odłam krzywo lub
prosto - blaszkowy 0 kilku biegach. Składa się
z części oddzielnych delikatno- ziarnistych. W ry-
sie zatrzymuie blask. Jest twarde od 5 do
4,25 s. Ciężkie od 9,44 do g,82. W ogniu na-
tężonym uwalnia antymon w stanie pary, i za-
mienia się na sróbrną kulkę. Składa się z 16
antymonu i 84 srebra, K. Znayduie się w Zli-
wolfach (w kopalni S$, Wacława), w Lirsten.
berg ( w Witlichen przy czarnym lesie) i w Har-
cu ( Andreasberg ). Leży w żyłach góra
pierwiastkowych i przechodowych razem ze
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sróbrem rodzimem, blędą i galeną wrosłć w ka-

mień wapienny.

Gatunek205. Śre br o arseni kalne.

Arsenik-Silber W. Mmiuuieaunoe cepe6po F.

gdrgent antimonial arsćnifere H. -drgen=-
tum arsenicaże.

Kolor ma zewnątrz naleciały szary lub czar-
nawy; w świeżym zaś odłamie cynowo-biaży. Zmay-
dnie się w massach lub kształtach nerkowatych. U-
kaznie blask słaby metalliczny i odłam delikatno-
ziarnisty, który czasem przechodzi w drobno-bla=-
szkowy. Składa się z części oddzielnych skorupia-
stych bardzo cieńkich i pokrzywionych w kształt ner-
kowaty. Nie traci blasku w rysie. Jest twarde
od 4 do 7,5 s. Ciężkie g,44. W ogniu wydaie
zapach arseniku, i zamienia się na srebro połączo-
ne z żelazem. Składa się bowiem z 44 żelaza,
35 arseniku, 12,75 srebra, i 4 antymonu, Klap.

Zmayduie się w Harcu (Andreasberg) i w Estrama-
durze (Casaglia). Leży w górach pierwiastkowych
i przechodowych, w skale kwarcowćy i wspacie
wapiennym, oraz miewa w towarzystwie srćbro
rodzime i czerwone.

Gatunek 204. Srebro molibdeno-

w e.  Molibdaen -Silber W.  Moanózeno-=
coe cepeópo W.  drgent molybdenał H.

drgentum molybdaenale. i

Kolor ma bardzo światły, stalowo-szary.
Zdaie się iż może bydź krystalizowane w sze-
ściokątną foremną tablicę iak tego domyślać się
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należy z ułamku znalezionego w zbiorze minera-
logicznym Wernera. Ułamek ten ukazuie blask
mocny zwierciadlano-metalliczny, i odłam dosko-
nale blaszkowy 6 iednym doskonałym biegu i trzech
mnićy doskonałych. W rysie nie traci blasku „i
nie zmienia koloru. Jest twardy od 2,5 do 3,5 s.
Mało wpół-ciągły. Bardzo łatwy do łupania.
W cierkich blaszkach sprężysto-giętki, Ciężki od
7,8238 do 8. Minerał ten nadzwyczay rzadki został
podobno znaleziony w: okolicach Deutsch-Pilsen,

Gatunek 205. Srebro rogowe, Horn-
erz IV. Pozoeoe cepeópo F. drgent mu-

riate H. „drgentum corneum. >

Kolor ma zazwyczay perłowo-szary, który
z iedney strony może przechodzić w fioletową
lub lawendowo-błękitny, z drugićy w zielonawo=
biały, czyżykówo lub szparagowo-zielony. Znay-
duie się w massach, stanowi warstewki nalecia<
łe, czasem pokrywa geody i miewa na sobie cień=
kie warstewki srćbra czarnego, oraz bywa kry<
stalizowane: 1) w sześcian doskonały lub ze ścię-
temi krawędziami; 2) w dwunastościan granat
wy. Ma zewnątrz mocny wewnątrz słaby blask
tłusty, który iednak z czasem leżąż w powietrzuzwolna traci. Ukazuie odłam zbity prawie pła<;sko-muszłowy. Prześwieca po brzegach, luhw massiee WW rysie nie zmienia koloru, leez.blaska mocnićyszego nabywa. Daie się rysowaćpaznogciem gdyż ma twardość od 1 do 4 s,
Jest doskonale ciągłe i giętkie. Ciężkie od 4,804
do 4,758. W ogniu natężonym łatwo się topi,
uwalnia z siebie gaz solirodny i zamienia się na
kulkę czystego sróbra. Srebro rogowe saskie skła-
da się z 14,75 kwasu wodosolnego, 67,75 sre-

eg   
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bra, 6,75 kwasorodu, 6 n. żelaza, 1,75 glinki,
0,25 kwasu siarczanego, K, 'lenże sam Chemik, |

| otrzymał ze srćbra rogowego peruwiańskiego, .
10,4 kwasu wodosolnego, 76,0 srćbra, i 7,6 kwa-
sorodu. Śróbro rogowe może bydź podobne do
żywego srćóbraą rogowego,.od którego iednak ró-

Żni się kolorem, gatunkiem krystalizacyi, mnićy-
szą ciężkością, słabszym blaskiem, odłamem i

zachowywaniem się w ogniu. Gatunek ten sre-
bra, znayduie się w Saxonii (w Johanngeorgenstadt,
;chneeberg, Raschaui Obersckoen ), w Czecha (Joa-
chimstahl), we Francyi (w Delfinacie i Allemort)
w Hiszpanii (w Guadalcanal), w Syber$i (w górze
Zmieiowskićy), i w Ameryce (w Mexyku iPeru).
Leży w żyłach gór pierwiastkowych razem
ze sróbrem czarnćm.

Gatunek 2066. Sróbro czarne. Silber-

schwaerze W. Hepnoe cepeópo F. „Argent
noir H. „drgentum nigrum.

Kolor ma błękitnawo- czarny, który często-
kroć zakrawa na czarnawy ołowiano-szary. Za-
zwyczay stanowi cieńkie powłóki na innych mi-
nerałach, bywa wkrapiane, a rzadko znaydnie się
w. massach.  Powstaie z cząstek proszkowatych

'mnióy lub więcćy słabo z sobą spoionych. Uka-=
zuie blask migaiący i odłam równy lub ziemi-
sty. Jest nieprzezroczyste. .Nabywa blasku me-
żallicznego w rysie. Mało lub zgoła nie far-
buie w dotknięciu. Bardzo miękkie. Wpół-cią-
głe. Łatwe do rozbicia. W ogniu natężonym
łatwo się topi, przybiera postać massy Żużlo-
watćy, wyziewa parę siarczaną, i zamienia się
na kulkę srćbrną. Jest minerałem rzadkim, znay-.
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dnie się wSaxonii (Jokanngeorgenstadł, Freiberg),
w Węgrzech (Schemniiz) i we Francyi (Delfinat):
Leży w żyłach gór pierwiastkowych, miewa!
w towarzystwie srćbro szkliste i rogowe.

Gatunek 207. Sróbro szkliste mięk-
kie. Glaserz W. Cmexaoeamoe cepeópo
EF. Argent sulfuerć H. Argentumvitreum.

|. Zewnątrz miewa kolory naleciałe ogona pa-
wiego lub stali hartowanćy; w odłamie zaś świe-
Żym, ukazuie kolor czarnawy ołowiano - szary.
Znayduie się w massach, bywa wkrapiane w po-
staci gałęzi, drzewek, zębów, włosów, siatki, w kształ-
tach spłaszczonych, pogryzionych, podziurawio-
nych, albo krystalizowane: 1) w sześcian z róż-
nemi odmianami, z przeyściem w ośmiosciani
dwunastościan granatowy; 2) w kończasty sześcio-
kątny podwóyny ostrosłup, czyli w krystalizacyą
lencytu. Ukazuie blask słaby metallicznyi od-
łam częscią delikatno-ziarnisty, częścią płasko-
muszlowy. Jest nieprzezroczyste. Nabywa mo-
cnićyszego blasku w rysie. Miękkie, gdyż ma
twardość od 2,75 do 3,5 s. Daie się skrobać iak
ołówimie kruszy się. Doskonale ciągłe. Giętkie.
Ciężkie od 6,82 do 7,215. W ogniu natężonym
trzymane na węglu, wyziewa siarkę, i zamienia
ię na kulkę srćbrną. Składa się z 85 srćbra
15 siarki, K. Znaydnie się w Saxonii (Schneem
erg, Marienberg ,- Johanngeorgenstadt), w Wę-_
rzech (Schemnitz), w Szwabii, Czechach,
orwegii, Syberyi, i w Ameryce. Leży wży-
ach w górach pierwiastkowych .osobliwie w gnóy-
e, łupku mikowym, hornblendowym i grin-
teinowym, a rzadko w górach przechodowych.

KOZY PR 202
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Gatunek 208. Śróbro szkliste kru_.

«che. Sproedglaserz W.  Apyltkoe cepe-
6po F. „drgent noir H.  Argentum jra-

! gile.

- Kolor ma Żelazno - czarny, rzadko ukazuie

naleciałe kolory podobne do kolorów stali har-

towanćy. Rzadko bywa w massach, nayczęścićy

znaydnie się wkrapiane, lub krystalizowane:

1) w niski sześciokątny graniastosłup doskonały,

lnb z kulisto wypukłemi podstawami; 2) w sze-

ściokątną foremną tablicę, która bywa doskona-

ła, lub ze sklinowanemi podstawami, a cza-

sem z kulisto wypukłemi ścianami bocznemi;

3) w płaską kulistą soczewkę.  Ukazuie blask

dość mocny metaliczny, i odłam w kryształach

mało-muszlowy, w massach drobno-ziarnisty za-

krawaiący niekiedy na niewyraźnie blaszkowy.

Jest przezroczyste. W rysie prawie nie zmie-
nia koloru i blasku. "Twarde od 5 do 3,75 s.

Kruche, i daie się podobnie strugać iak ołówek.
Ciężkie od 6,177 do 7,208. W ogniu natężonym

łatwo ulega stopieniu, wydaie cokolwiek zapa-

chu czosnku, lecz nie zamienia się na czyste

sróbro. Składa się z 66,5 srćbra, io antymo-

nu, 5. żelaza, 12 siarki, 0,5 miedzi i arseniku

K. Różni się od srćbra szklistego miękiego,

większym blaskiem, odmienną krystalizacyą, od-

'łamem, kruchością, i mnieyszą ciężkością. Źnay-

dnie się w Saxonii (Schneeberg,  Johanngeor-

genstadt, Freiberg Annebergy, w Węgrzech

(Schemnitz i Kremnitz), w Czechach, w Ziemi

siedmiogrodzkićy, w Harcu (Andreas berg), w Szwa-

bii (Aliwolfach), i w Syberyi (góra zmieiowska).

Z W

ł  
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Ma położenie geognostyczne takież iak srćbro
szkliste miękkie. (47)

Gatunek 209g. Sróbro czerwone.
Rothgiltigerz W. _Kpacnoe cepeópo F.
sdrgent antimonić sulfure H. „Aręentum

A rubrum. , A

ta gatunku: 1) kolor mnićy więcćy czerwony .
w massie, a wrysie zawsze czerwony; 2) twar-
dość od.3,5 do 4,258s., 3) ciężkość od 5,608 do
5,738. Gatunek ten podług natężenia koloru,
dzieli się na dwa podgatunki: '

1) S. ciemno czetWone.  Dunkles Rothgiliigerz
W. _ Argent antimonić sulfurć rouge obscur H.
Kołor ma pośredni między koszenilowo - czerwo-
nym a ciemnym ołowiano- szarym, który zakra-
wa czasem na Żelazno - czarny.  Znayduie się
w massach, formuie warstewki naleciałe, oraz
bywa krystalizowane w graniastosłup sześciokątny
z takiemi odmianami iak w spacie wapiennym.
Ukazuie blask mocny pół-metalliczny i odłarń
zbity mało- muszlowy przechodzący wdrobno-.

 

(57) Srebro miedziane- szkłiste.  Silberkupfergłanz- Breit,
Nazwisko to dostało od P. Hausmanna, Kotor ma czar=
nawy ołowiano-szary, Znayduie się w massach. . Ukas
zuje wewnątrą blask doskonały metalliczny i odłam pła-
sko maszłowy. W sysię powiększa swóy blask. Jest
miękkie. Doskonałe ciągłe, Nie bardzo trudne do roz-
bicia, Ciężkie 6,255, Uważać ie należy za ciało po-
średnie między miedzią szklistą i sróbrem szklistem. Od

, pićrwszcgo różni się większą, a od ostatniego mnićyszą
ciężkością. Składa się z 15,782 siarki, 30478 miedzi,
52,272 srebra, 1 0,335 żelaza. Zostało znalezione -

w Schłangenberge razem z pirytem miedzianym, spatem
wapiennym, i rogowcein. Ra

L
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ziarnisty. Jest ńieprzezroczystelub po.brzegach
przeświecaiące. W nysie ukazuie kolor koszenilo-
wo-czerwony i nie traci blasku. łatwe do roz-
bicia. W ogniu natężonym topi się, wyziewa.
siarkę, antymon, arsenik, i zamienia się wkoń-
cu na kulkę srćbrną. Składa się z 60 sreba, 20,5
antymonn, 11,7 siarki, i 8 kwasorodu, K. „Róż-
ni się od ciemno - czerwonego cynobrn, 'gatun-
kiem krystalizacyi, odłamem zbitym, ciemnićy-
szym kolorem. 'w rysie, i tćm, że nie składa się
z części oddzielnych. Srebro to znayduie się

w Saxonii (Freiberg, Schneeberg, Marienberg,

Braunsdorf), w Węgrzech (Schemznitz, Kremnitz),

w Szwabii (Witichen), w Czechach (w Joachim-
stahl, w Harcn (Andreasberg), we Francyi (Del--
finat i Allemont), w Norwegii (Kongsberg),

w Ameryce (Mexyk), i w Syberyi (Koływan).

Ma położenie geognostyczne takież iak srćbro

szkliste. WPIA 4
2) Sróbro czerwone iasne. _ Lichtes Rothgiltigerz

W. Argent antimonić sulfurć rouge vif H.  Róż-
ni się od ciemno - czerwonego: 1) światlćóyszym

kolorem koszenilowo - czerwonym, który raz się

zbliża do pośredniego między koszenilowo-czer-

wonym a oławiano- szarym, drugi raz do kąr-
minowo-czerwonego; 2) krystalizacyą w gra-

niastosłup sześciokątny z podwóynem zaostrze-
niem w podstawach, lub krystalizacyą w ostrosłup
sześciokątny podwóyny; 3) blaskiem dyamentowym;:
który w ciemnych odmianach przechodzi wpół-

metalliczny; 4) większą przezroczystością, albo-
wićm bywa wpół - przezroczyste w kryształach,

',/a przeświecaiące w massach; 5) ukazywaniem
-w rysie koloru zorzowo -czerwonego, lub świa-

tłego koszenilowo - czerwonego w odmianach
za . » . . . .

ciemnych; 6) zawieraniem w. sobie arseniku.
A RA ż z W A ;
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Składa się z 61 sróbra, '19 antymonu, 11,1 Siar-
ki, 7 kwasorodu,i 2,9 arseniku, Lam. Znayduie się
w tych samych mićyscach w których i poprzedza-
iący podgatunek, oraz leży w 16m samćm poło-
żeniu geognostycznóćm„, lecz miewa przy sobie
arsenik rodzimy, kobalt biały, srćbro rodzime,i t. d.

Gatunek 210. Srćbro białe. Weisgil-
tigerz W.  Beanan. cępeópanaa  pyda 0.
Plomb sulfurć antimonifere et argentifćre
H. „lrgentum mineralisatum album.

* Kolor ma świalły ołowiana + szary, który
czasem przechodziwstalowo- szary. Znayduie się
w massach lub wkrapiane. Ukazuie blask słaby albo
migaiący metalliczny i odłąm częścią doskonale
równy, częścią drobno - ziarnisty. Jest nieprze-
zroczyste. WW rysie nabywa cokolwiek większe-
go blasku. 'Twarde od 3,75 do 4,25 s. Wpół-
ciągłe. łatwe do rozbicia. Ciężkie od 5,322 do
4,647. Składasię z 7,88 antymonu, 48,06 oło-
wiu, 20,4 srćbra, 2,25 żelaza, 12,25 siarki,7 glin-
ki, 0,25 krzemionki, K. Różni się: 1) od sróbra
szklistego kruchego, światlóyszym kolorem, nie-
dostatkiem postaci krysztalicznćy, słabszym blas-
kiem, i mnićyszą ciężkością; 2) od srćbra szkli-
stego miękkiego, kolorem iniedostatkiem ciągło-
ści. Gatunek ten srćbra został znaleziony w Sa-
xonii (w Freibergu) w żyłach osadzonych w gnóy-
sie. Ma w towarzystwie galenę, blendę czarną,
piryt żelazny, spat brunatny, i kwarc.

W ogólności wszystkie pospolitsze gatunki
tego rodzaiu, wytapiaią się ną srćbro; ktorego.u-
życie iest wiadome.

LU
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V. RODZAY MIEDZI.

Ch. rodzaiu: a) kolor metalliczny, szma-
ragdowo - zielony,  lazurowo - błękitny, lub'
czerwony; 2) krystalizacya nayczęścićy w o0-
strosłup traokątny, rzadko w sześciokątny pod- -
wóyny, lub poiedynczy prostokątny, 2re dość
często w. sześcian prosty lub ukosny, z przey=
ściem z pierwszego w ośmiościan lub dwónasto-
ścian granatowy, Ście niekiedy w graniastosłup
sześciokątny lub czworokątny ukośny, rzadko
w prostokątny. Rudy za$ miedziane i kruszce,
rozpuszczają się w płynnym amoniaku i formuią
roztwor piękny błękitny.

= kę4

FAMILIA SIARCZYKU MIEDZI.

Gatunek 211. Miedź rodzima. Ger
diegen Kupfer W.  Camopożnaa mżąw F.
A Cuivre natif.H. Cuprum natiyvum. >

> Kolor ma miedziano-czerwony.  Znayduie
się wkrapiana w postaci ziarn, blach i drzewek,
bywa w massach lub krystalizowana: 1) w gra-
niastosłupy sześciokątne albo prostokątne po koń-
cach zaostrzone; 2) w sześcian z przeyściem
w ośmiościan. Ukaznie blask metalliczny,i odłam
haczysty. Jest twarda od 3 do 4 s. Doskonale
ciągła i giętka. Bardzo ciężka, od 7,728 do 8,3.
Jest czystą miedzią. Znayduie się, w ŚSaxonii
(Freiberg, Marienberg, Anneberg), wę Francyi
( Baigory),w Czechach, w Węgrzech (Banat,
Schemnitz, Kremnitz , w Anglii ( Kotnwalia ), i

jw Syberyi (góry Uralskie i Altayskie). Leży

z
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"w żyłach gór fpierwiastkowych, przechodowych

i powtórnych.

Gatunek 212. Miedź szklista. Kupfer-

glas W. Cmexaoeamaa mbą» F. Cuivre sul-

| furć H. Cuprum vitreum.
AAC 448.14 1

Ch. gatunku: 1) kolor zewnątrz. naleciały ©

czarny ołowiano-szary,. w świeżym odłamie świóży

ołowiano-szary z żywym blaskićm, 2) w rysie blask

metalliczny; 5) doskonała wpół-ciągłość; 4). cięż=

/ kość od 4,888 do 5,266; 6) twardość od3 do 3,75 s.

Przytóm miedź szklista daie się nożem skrobać bez

pokruszenia, i podług różnicy „w odłamie dzieli

się na dwa podgatunki :- TEMÓGLY 10H Ara

1) M. s. zbita. -Dichtes Kupferglas. W. Cu,

- compacte et form. determ. H. Znayduie się w mas-

sach , w postaciach główkowatych , lub spłaszczo-

nych, rzadko krystalizowana : 1) w graniastosłup

sześciokątny z odmianami co do kątów i krawę-

dzi w podstawach; 2) w ostrosłup sześciokątny

podwóyny. Zewnątrz ma blask bardzo słaby, i
odłam mnióy więcóy doskonały mało-muszlowy albo

' przechodzący w ziarnisty. W ogniu łatwo się za-

mienia na kulkę miedzianą. W amoniaku daie

piękny błękitny roztwór. Składa się z 78,5 mie-

dzi, 18,5 siarki, 2,25 żelaza, 0,75 krzemionki, K.

Różni się od srćbra szklistego miękkiego, większą

kruchością, gdyż miedź iest wpół-ciągłą, większą
twardością, mnićyszą ciężkością,iodmienną kry-

_stalizacyą. Leży w górach pierwiastkowych prze-

chodowych lub powtórnych w żyłach albo, war-

stach, w Saxoni (Marienberg, Freyberg) w Węgrzech |

(Banat), w Anglii, Norwegii, Szwecyi, Syberyi,

Łt. d. AR
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2) M.s. blaszkowa, Blaettriges andać Ww.
Cu. sulf. feuilletć H. Różni się od zbitóy : 1) od-
łamóm blaszkowym, 2) składaniem się z części
oddzielnych grubo i cieńko-ziarnistych. Znaydnie
Się w Korńwaki ii w Banacie. Miewa zazwyczay
w towarzystwie malachit. opagtać: :

Gatunek 215. Miedź pstra albofiole-
towa. Buntkupfererz W. Ilecmpaa mbą» F.
Cuivre pyriteua hepatigue H. Cuprum Tar
HL iegatum z

Zewnątrz ma kolory naleciałe pstre fioleto-
wo, lazurawo, i niebiesko-błękitne; w świeżym

odłamie ukazuie kolor pośródni między mićdziano=
czórwonym a tombakowo-brunatnym. Znaydnie SiĘ
w massach w kształtach płaskich, główkowatych, ,
lnb wkrapiana, bardzo rzadko w postaci ośmio-

- ścianów. Posiada. blask słaby metaliczny, który
w odłamie świeżym iest mocnićyszy, i odłam ma-

- ło muszlowy. W rysie przyimuie ciemno- czer-
owony kolor. "Twarda od 4 do 5 s. ( Łatwą do
rozbicia. Ciężka od 4,945 do 5,1. Składa się

z 69,5 miedzi, 19 siarki, 7,5 żelaza, i 4 kwasoro-
du. Leży: w tóm samóćm położeniu geognosty-
cznóm co i miedź szklista w Saxonii ( Annaberg,
Gicshuebel, Freiberg) w Harcu, w Szwecyi (w Fa-
lau, naycharakterystycznićysza), w Norwegii(Kongs-
berg), w Kornwalii,wBanacie, i w Syberyi (w gó-
rze Zmiiejowskićy, i w kopalniach 'Turyańskich

wydziału Ekaterynburskiego).

f
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Gatunek 214. Piryt miedziany. Kup-
Jerkies W.  Koaveganocaa móą F. Cuivre
4 pyriteuxH, Cuprum pyriticum.

| Zewnątrznayczęścićy miewa kolory pstre
naleciałe ogona pawiego, lub takie iak na pod=

SE

l

p

garlu gołębiem; w odłamie zaś świeżym, ukazuie
kolor mosiężno-żółty. Znaydnie sie w massach, -w ęĘ _kształtach okrągłych, spłaszczonych, drzewkowa-
tych, albo krystalizowany: 1) w ośmiościan zrów
źnęmi odmianami; 2) w czworościan ze ścięte-
mi czasem kątami; 3) w bliźnięta z dwóch u-
cinków od czworościanu. Ukazuie blask metalli-
czny iodłam ziarnisty, Jest twardy od 4do 4,75 ś.,
przeto ognia nie krzesi. Ciężki od 4,26 do 4,221.
Wogniu natężonym trzaska, traci siarkę, czer-
nieie a potóm się topi. Zawiera w swym skła-
dzie 41 miedzi, 17 żelaza, i 45 siarki. Lam.
Rozpuszcza się w kwasach, a roztwór iego wy-
daie z amoniakiem osad czerwonawo - brunatny.
Piryt miedziany różni się od miedzi pstrćy, ko-
lorem mosiężnym w świóćżym odłamie, krystaliza-
cyą, i cokolwiek mnićyszą ciężkością. Leżyw gó-
rach pierwiastkowych, przechodowychi powtór-
nych, wżyłach lub warstach, w Szwecyi, Norwe-
gii, Saxonii, Tyrolu, Czechach, Węgrzech, we
Francyi, w Anglii, Hiszpanii i w Syberyi. Towarzy=
szy mu zazwyczay miedź szklista i malachit.

Gatunek 2 17. Miedź biała. Weiskupfer-
erz W. Dłaan mbąz F. Cuprum album.

Kolor. ma pośrrdni między sróbrno-białym i.
bladym mosiężno-żółtym. Znayduie się w massach
lubwkrapiana. Ukazuie blask słaby metalliczny

reż ZA 35
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i odłam drobno-ziarnisty. Twarda od 7,5 do 8,25 s.
Krucha. Ciężka od 4,4 do 5. W ogniu na-
tężonym łatwo zamienia się na ziarno miedziane.

Zawiera na 100 częściach, od 40 do 50 miedzi,

i 1 srćbra. Podług zaś P. Henckeż, miedź ta
składa się 40 części miedzi i 60 arseniku z żelazem.
Zwaydnie się w Saxonii ( Freyberg), w Salfeld ,

w Szląsku (Rudelstadt), w Kornwalii, w Banacie,

i w Syberyi (przy Ekaterynburgu w górach Ural-
skich). :

Gatunek 216. Miedź szara. Fahlerz WP.

4 Chpaa mbąv F. Cuivre gris arsćnifere H.

| Cuprum griseum. |

Kolor ma stalowo-szary, czasem naleciały

stali hartowanćy. Znayduie się w massach, w war-
stewkach  naleciałych, lubkrystalizowana: 1)

w czworościan doskonały, lub z różnćmi odmia-

nami co do kątów; 2) w dwunastościan granatowy.

Ukaznie blask słaby albo mocny metalliczny, i od=

łam ziarnisty. W rysie nie zmienia koloru, lecz

cokolwiek większego blasku nabywa. Jest twar-

da od 4 do 4,758. Neżem skrobana , na proch się

zamienia. Ma ciężkość gatunkową od 4,569 do 4,684,

"Łatwa do rozbicia. W ogniu trzaska i topi

się na czarną kulkę. Składa się z 48 miedzi, 25,5

Żelaza, 10 siarki, 14 arseniku, 0,5 sróbra, Klap.

Oprócz tego bywa donićy czasem przymieszany

antymon i ołów. Miedź szara różni się: 1) od międzi

szklistćy, kolorem, większą twardością i tćm szcze-

gólnićy, że skrobana nożem, na proch kruszy się;

2) od sróbra białego i srebra szklistego kruchego ,

mnieyszą ciężkością, a większą twardością. Znay=

duie się w Saxonii, Tyrolu, Harcu, w Węgrzech,

Czechach, w ziemi Siedmiogrodzkićy, Francyi, we

w %
i
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W łoszech,wWęgrzech i w Syberyi. Leży w gó-
rach pierwiastkowych , przechodowych, i; nawet
w powtornych; nayczęścicy w Żyłach, rzadko
w warstach. Miewa zazwyczay w towarzystwie
piryt żelazny, miedziany, malachit, żelazo spaty-
czne; itd. RA

" j v

Gatunek 217. Miedź czarna. Schwarz-
erz W, Cui, gris arsćnifere HI.

Kolor ma doskonale żelazno-czarny, lub wpa-
daiący czasem w stalowo-szary. Znaydnie -się
'w massach, albo krystalizowana: 1) w czworo-
śeian doskonały lub zaostrzony po kątach trze-
ma płaszczyznami; 2) w dwunastościan granatowy
ze ściętemi niektóremi kątami. „Ukazuie blask.
mocny metalliczny i odłam mały muszlowy nie-
doskonały. Nie zmienia koloru w rysie, i blask
swóy miernie zatrzymuie. Jest twarda od 4 do
4,75s. Bardzo łatwa do rozbicia. Wogniu na-
tężonym z razu trzaska, wyziewa antymon
w stanie pary, i topi się na czarne ziarno. Skła-
da się z 57,75 miedzi, 22 antymonu, 3,25 żela-
za, 0,25 sróbra, 5 zynku,i 28 siarki, K. Bardzo
ma wiele podobieństwa do miedzi szarćy, od któ-
rćy różni się iednak ciemnićyszym kolorem, mo-
cnićyszym blaskiem , i odłamem muszlowym. Le-
żyw górach pierwiastkowych, przechodowych, i
powtórnych, a prawie zawsze w żyłach, w Flar-
cu, Tyrolu, Turyngii, i w Węgrzech.

Koniec familii siarczyku miedzi.

Gatunek 218. Miedź sadzowa. Xu-
pferschwaerze W. Mbanau ephh Ś. |
Kolor ma brunatnawo czarny. Rzadko bywa

ł



wmassach, nayczęścićy znayduie się %postąći:prom
szku napirycie miedzianym i innych miedzianych
kruszcach. Mało farbuie w dotknięciu. Nabywa
cokolwiek blasku w rysie. Jest ciężka do 5,3.
W ogniu natężonym łatwo się zamienia na ziarno
miedziane. Z kwasem saletrowym burzy się i
formnie roztwór zielony. Z amoniakiem przybiera
piękny błękitny kołor. Składa się z 50 miedzi „a
reszty kwasorodu z małą ilością żelazai siarki, K..
Różni się od sróbra czarnego, mnićysząciężkością
i charaktórami chemicznómi. Zmaydnie się w Sa-

"xonii, Węgrzech, Szląsku, Norwegii, Szwaycaryi,
wSandomirskićm i w Syberyi. Nayczęścićy leży
razem z pirytem miedzianym, malachitem;imie-.
dzią wozek

 

Gatunek 219. Miedź czerwona. Roth-
kupfererz W. KBo mbą» F.: Cuivre 0-

Śk: PSW . Cuprum rubrum.

Kasń PR: gatunku: 1) kolor w massie czerwony ?
wrysie ceglasto-czerwony; 2) twardość od 4,5
do 5,25 s.; 5) znaczny stopien kruchości. Miedź
czerwona dach się na trzy podgatunki: ed:

1) M. c. zbita. Dichtes Rothkupfererz W, Cu.
ozydulć compacte. Kolor ma pośredni między 0-
łowiano-szarym a.koszenilowo - czerwonym. Znay- -
dnie śię w massach, w kształtach nerkowatych
lub wkrapiana. Ukazuie blask_ mocny migaiący
pół-metalliczny i odłam równy. Jest nieprzezroczy-

sta. (Ciężka 5,405. Znayduie się w Węgrzech
(Schemniz, i Libethen). Leży zazwyczaj z ma-
Liga

M. c. bląszkowa. BlaettrigesPP
w. Cu. owy. form. determ. et lamellaireFH, Kolor
ma pośredni między koszenilowo -czerwonym a
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ołowiano-szarym. Znayduie się w massach lub

wkrapianź., stanowi powłóki, kształty pogryzione 1-44

bywa krystalizowana: 1) w sześcian ze wszystkiemi

odmianami i przóyściem w o$miościan lub dwunasto-

ścian granatowy; 2) w sześcian ukośny. Ukazuie ze-

wnątrz mocny wewnątrz nietak mocny blask me-

talliczny i odłam po większóy części niedoskonały

blaszkowy 0 cztórech biegach, a czasem drobno-

(ziarnisty. Składa się z części oddzielnych grubo

i drobno-ziarnistych. W kryształach bywa wpół-

przezroczysta, w moassach prześwićcaliąca pa Lrze—

gach. W rysie bardzo mało lub zgoła nie traci

blasku. łatwa do rozbicia. Ciężka od 5,828 do

5,945. W ognin natężonym trzymana na

węglu, zamienia się na miedź czystą. Składa się

z ga iniedzi, i g kwasorodu,K. Leży w żyłach,

w Saxonii, Harcu, Węgrzech, Norwegii, Anglii,i

w Syberyi.

5) MA c. włóknista. Haarfoermiges Rothkupfer-

erz W.Cu. owy.cąpillaire H. Kolor ma doskanały

karminowo-częrwony, któcy zostaiąc w powietrzu
zwolna blednieie: Znayduie się tylko w kształtach
włosowatych. Ukazuie blask zewnątrz słaby, lub
mocny dyamentowy: Jest ciężka 5,5. Leży w ży-

łach w Freibergu i w Banacie. Jest rzadkim
minerałem.

Gatunek 220. Miedź ceglasta. Ziegel-
erz W. Kupsuminaa mkąz F. Cuivre ocydulć

aj H. Cuprum lateritium.

Ch. gatunku: 1)kolor czerwony maiący wie-
łe w sobie farby brunatnćy; 2) zupełna 'nieprze-
zroczystość; 3) niedostatek blasku i krystalizacyj;
4) mała twardość i ciężkość; 5) wrysie kolor żół-
to-brunatny; 6) w składzie wewnętrznym niedo-

4
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kwas miedzi i żelaza. Gatunek ten pódług od-
łamu dzieli się na dwa podgatunki: */'

1) ZM. c. ziemista. Lrd.ges W. Cu. ozy. terreuc
friable H. Kolor ma hiacyntowo-czerwony prze-
chodzący w brunatny. Źnayduie się w massach
lub stanowi powłóki. Cokolwiek łarbnuie. w do-
tknięciu, albowiem składa się z cząstek proszkowa-
żych słabo. skupionych. W ognia czernieie, lecz
nie zamienia się na metall. Rozpuszcza się w a-
moniaku i uwalnia z siebie niedokwas żelaza.

2) M. e. stwardniała. Verhaerietes Ziegelerz
W. Cu. oxwy. terreua compacte H. Kolor ma po--
średni między hyacyntowo-czerwonym a ołowia-
no-szarym. Znayduie się: w*massach lub wkra-
piana. Ukazuie blask migaiący i odłam niedo-
skonały wielko-muszlowy płaski, WW rysie naby-
wa cokolwiek blasku. Miękka. Łatwa do rozbicia.
Nie bardzo ciężka. W ogniu czernieie.. Różni
się od miedzi czerwonćy kruchością, kolorem żół-
to-brunatnym w. rysie, 1 mnićyszą ciężkością.
Zinaydnie się w Saxonii, Węgrzech,piw Sy-
beryi.

„W ogólności, met ceglasta leży w7 żyłaśi gór
pierwiastkowych i przechodo AN FEP
m stanowi W jb any.

Ćarin=k 221. Miedź tab ita Kupfee-
lasaur W. Cunaa mbąb F. Cuivyre carbonatć
| bleu. H. Cuprum azureum.

„Ch gatunku: 1) kolor błękitny; 2) własność.
burzenia się w kwasie saletrowym, i przybiera-
nie kołoru czarnego w ogriu. Miedź błękitna
podług różnicy odlana Goko też kolorn, dzieli
się na dwa podgatunki:

:) M. b. ziemista. Brdige kupferlasur 3W. Cu.
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car. bleu.terreux H. Kolor ma smaltowe-biękitny.
Znaydnie się w massach , w postaci naleciałey,
rzadko w kształtach drobno-nerkowatych,lub wkra-
piana. Składa się z cząstek proszkowatych słąbo
spoionych. Cokolwiek farbuię w dotknięciu. Cięż-

ka 3,354. Jest bez blaskn'i nieprzezroczysta. ,

2) M. b. zsiadła. Feste kupferlasur PK. "Gu

carb. bleu form. determ. H. Kolor ma /ozurowo-
błękitny, czasem czarnawo-błękitny. Znaydnie się

w massach, postaci naleciałćy, ckrągławćy,1 ner-
kowatćy, rzadko krystalizowana; 1) w graniasło-

słap prostokątny po końcach zaostrzony lub skli-

nowany; 2) w sześcian ukośny. Ukaznie blask
zewnątrz migaiący,wewnątrz słaby, pośredni mię-

dzy szklistym a perłowym. Odłamma promieni-

sty w wiązki lub gwiazdy ułożony, 1 poprzeczny

zbity mało-muszlowy. Mnićy więcćy po brze-
gach prześwieca. W rysie ukazuie światlćyszy ko-

lor. Jest twarda od 4,5 do 5. fatwa do rozbi-
cia. Ciężka od 3,608 do 5,652. Zawiera w swym
składzie od 66 do 70 miedzi, od 18 do 20 kwasu

węglowego, od 8 do 10 kwasorodu, i 2 wody,
Pelletier. Znaydnie się w Czechach, Saxonii,

Harcu, Hassyi, T'yrolu, Węgrzech, Turyngii, Ńię-

stwie dwóch mostów, Norwegii, i w Syberyi.
__ Miedź błękitna leży w górach pierwiastkowych,
przechodowych, i powtórnych, w żyłach i warstach
kruszcowych z malachitem, z zielenią miedzianą,
it.d. Przerabia się na farbę bergblau, (48).

 

4

(48) Wiedź indygowa. Kupferindig, Breit, Kolor ma indygo"
wo-błękitny. Znayduie się w massach. Ukazuie blask sła-

by tłusty, i odłam płasko muszlowy lub drobno-ziarnisty. ©
Jest nieprzezroczysta, W rysie blask powiększa izatrzymuie ©

| kolor, który iednak staie się cokolwiek ciemnićyszym,
|Miękka, Łatwa do rozbicia. Ciężka 3,8. W ogniu natęże-
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4 / . . A 4 .. ł, a ważGatunek 222,Miedź axamitna.Kupfer-
 sammetert W. bapramnaa mbąn F. Cuprum

sericeum. Bard

Kolor ma piękny smaltowo-błękitny. Znay-
duie się tylko w postaci włosów które rozmai-
cie z sobą będąc ułożońe, formuią iakby axamit-
ną powłókę na innych. podgatunkach miedzi. Uka-
znie blask iedwabny mocno imigaiący. Została
znalezioną w Banacie razem z malachitem i mie-
dzią ceglastą. | i=

| Gatunek 223. Malachit. W. Maaaxumb
F. Cuivre carbonatć vert H. Cuprum ma-
; lachites. SE

R,
LŁtę e

4

s PASE okedaddai

h. gatunku: 1) kolor zielony nie ukazuiący
w sobie żółtego; 2) słabe przeświecanie ; 5) twardość
od 5,5 do 4,5 s.; 4) ciężkość od 5,5 do 5,9. Podług
różnicy w odłamie, malachit dzieli się na dwa
podgatunki:

1) Maląchit włóknisty. Fasriger Malachit W, Cu.
car. vert. soyeuc. H. Kolor ma szmaragdowo-zielony,
Zmayduie się w massach lub wkrapiany, stanowi
powłóki, rzadko bywa krystalizowany w grania-
stosłupy czworokątne postaci włosowóćy. Ukaznie .
blask słaby lub migaiacy iedwabny, i odłam pro=
sto włóknistyw wiązki ułożony. W kryształach
mocno prześwieca, WWrysie przyimuie kolorbla-

nym na węglu pali się błękitnym płomieniem , i wydaie
kulkę miedzianą z żużlem. Niedostatkiem powierzcho%wno-
ści metaMicznćy, różni się od miedzi pstrćy, i pirytu mie-
dzianego. Została znalezioną w Turyngii (Sangerhausen)między łupkiem smolisto marglowym maiącym w sobie
miedź fioletową a marglem, |

 

*
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do = zielotty. Jest łatwy do rozbicia. W ogniu
czernieie bez wydawania trzaską. W kwasie sa-
letrowym z mocnićyszćm burzeniem się rozpu-
szcza aniżeli miedź błękitna. Składa się z 19,4
kwasu węglowego i kwasorodu, 75,0 miedzi,i 5,6
wody, K..

2) Malachit zbity, Dichter Malachit W. Cu. cąr.
vert, concretione H, Kolor ma pośredni między szma=
ragdowo a szparagowo-zielonym, i pręgi współ-
środkowe okrągłe mnićy lub więcćy ciemno-zie-
lone. * Znaydnie się w massach, w kształtach ner-
kowatych, gronkowatych, bywa wkrąpiany lub
krystalizowany w równoległoboczny  gramiasto-
słup. Zewnątrz ięst. chropawy, wewnątrz bez
błasku, lub słabo błyszczący. Nayczęścićy miewa
odłam drobno-ziarnisty, czasem włóknisty. Skła-
da się zazwyczay z części oddzielnych cieńko sko-
rupiastych, wychylonych w kształt kulisty. Nie tak
mocno iak poprzedzaiący podgatunek burzy się
z kwasami. Powstaie z 18 kwasu węglowego ;
11,5 wody, 58 miedzi, 12,5 kwasorodu. Używa
się do wyrabiania pięknych sprzętów, fichtarzy;
kolumn, wazonów ido wykładania cieńkiemi iego
blaszkami rozmaitych rzeczy służących do ozdob
wyrobionych z blachi miedzianćy lub żelaznćy.

 Małachit leży w żyłach lub warstach, nayczę-
„Ścićy w górach powtórnych, w Saxonii, Węgrzech,
włarcu , Szłąsku, Tyrolu, Anglii, a mianowicie
w Syberyi (naypięknićyszy i w naywiększych bry- *
łach). Nazwisko ma od wyrazu greckiego mala=
che malwa, albowiem z koloru iest podobnydo
iści tćy rośliny. BĘDĄ R

i
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Gatunck 224.Zieleń miedziana. Kup-
fergruen W. Móguan aeaena F. Cuivre

carbonatć vert. pulyćrulent H. Cuprum

ochraceurn chrysocolla. Cuprum siliceum
terreum F.

AK

* Kolor ma gryszpąnowo-zielony, który czasem.
zbliża się do niebiesko-błękitnego, a czasem wpa-
"da w szmaragdowo lub pistacyowo-zielony. Źnay=
duie się, w niewielkich massach, rzadko wkszałt-

tach nerkowatych lub gronkowatych, oraz bywa
wkrapiana. Wewnątrz ukazuie dość mocny lub sła-

by blask tłusty, i odłam. mało-muszlowy, Wydale

ułamęk z mnićy więcćy ostrómi krawędziami. Prze-

Świeca w masie lub pe brzegach. "Twarda od2 do

5,25 s. Ciężka od 2,2 do 2,5. W kwasie sale-
trowym rozpuszcza się zwolna bez burzenia. Za-
wiera w sobie 17 wody, 26 krzemionki, 7 kwasu
węglowego, 40 miedzi, 10 kwasorodu,K. Znayduie

się w Saxonii, Szląsku, Norwegii, Harcu,wWę-

grzech, Anglii, Syberyi, i w Ameryce. Leży ra-

zem z malachitem, pirytem miedzianym, miedzią

biękitną i kwarcem. (49) |

(49) Turkus naturalny. Kalait F. Tuerkis, Kolor ma wyso-

ki błękitnyaż do gryszpanowo-zielonego, postać soplowatą

lub w massach, odłam muszlowy lub równy, blask, słaby

szklisty, w rysie kolor prawie biały z mocnym blaskiem,
twardość w 8s,, ciężkość od 2,7 do 2,8, P. John znalazł

wtwardym turkusie perskim wiele glinki połączonćy z mie-

ddzią i żelazem; przeciwnie, Bouitilon- Lagrange dowiodł
iż wpół-twarde turkusy i prawie miękkie, są petryfika-
cyiami kości. Naybogatsze kopalnie perskie w turkusy,
znayduią się w MWichapur i w Phirusku,

ś
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- Gatunek Ja5. Zi eleh miedziana że-

lazista. Eisenschuessig Kupfergruen W.
fheabaucmaa mbanaa 3exęub HF. Cu. carbo-
natć vert ferrugineuc Cuprum ochra-
ceum ferruginosum. Cuprum siliceum fer-
> | riferum F. |

Ch. gatunku: 1) kolor zielony pomięszany
z małą Uością brunatnego; 2) zupełna nieprzezro-
czystość; ó) wrysie kolor ś$wiatlćyszy; 4) w.skła-
dzie wewnętrznym zieleń miedziana i niedokwas
Żelaza. (Gatunek ten dzieli się na dwa podga-
tunki: s |

1) Z. m. Ż. ziemista. Erdiges Kisen- schuessig
Kupfergruen W. Cuiore car. vert. fer. friable H.
Kolor'ma pośredni między pistacyowo a oliwko-
wo-zielonym, który czasem się zbliża do porowo-
zielonego. Zmayduie się w małych massach lub -
stanowi powłóki na innych podgatunkach miedzi.
Składa się z części proszkowatych mnićy więcćy
słabo spoionych. Ukaznie odłam ziemisty bez
blasku. Wdotknięcin nie farbuie, w ogniu na-
biera koloru czarnego. Z kwasami się nie burzy.
Od malachitu zbitego i zieleni miedzianey różni
się składem ziemistym. |

2) Z. m. Ź. żużlowata.  Schlakkiges Eisen-
schuessig Kupfergruen W. Cu. car. vert. fer. com-

, pacte H. Kolor ma czarnawo-zielony przechodzący
w ciemny pistacyowo-zielony. Znayduie się tylko
w małych massach. Ukazuie wewnątrz blask sła-
by tłusty i odłam mało-muszlowy. Wydaie uła-
mek z mało ostrómi krawędziami. Jest nie-
przezroczysta i miękka. Różni się: 1) od malachi-
tu zbitego, kolorem i składćm wewnętrznym; 2)
od zieleni miedzianćy, kolorem, słabszym bla- -
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skiem, i nieprzezroczystością. Jest dość rzadkim
podgatunkiem. j

Zieleń miedziana  żelazista, znayduie się
w Węgrzech, Turyngii, Tyrolu, Ameryce, a mia-
nowicie w Syberyi. Łeży w żyłach, nayczęścićy
w górach powtórnych, razem ze spatem ciężkim,
miedzią błękitną, i pirytem miedzianym.

ł + ń »

Gatunek 326.Mied Ż pienista. Kupfer-
schaum W. llbuncmaję wbaąv F. Cuprum

spumaceym.

Kolor ma, szparagowo -zielony zakrawaiący
czasem na niebiesko-błękitny. Stanowi powłóki
na innych gatunkach miedzi, albo bywa w drob-
nych kształtach nerkowatych. Ukazuie blask mi-
gaiący perłowy i adłam bardzo wąsko-promienisty
w wiązki lub gwiazdy ułożony. Po brzegach tylko
prześwieca. WWrysie nabiera cokolwiek bladszego
koloru. Jest twarda od 2,5 do 3,5 s. Ciężka od
2,9 do 5,1. Wcieńkich blaszkach cokolwiek giętka,

Minerał ten, został znaleziony w Banacie
z galmanem, w Libethen z kwarcem,i w Tyrolu
(Schwatz). . +

Gatunek 227. Miedź szmaragdowa.
*Kupfersmaragd W. Msympygnaa mkąs F.

Cu. diaptase H. Cuprum, smaragdinum.

Kolor ma.szmaragdowo-zielony, który czasem
wpada w szparagowo lub w czarnawo-zielony.
Znayduie się tylko krystalizowana: 1) w graniasto-
słup sześciokątny foremny zaostrzony w podsta-
wach trzema płaszczyznami osadzonemi na krawę-
dziach; 2) w sześcian ukośny. Ukazuie blask mo-
cny perłowy, odłam główny doskonale blaszkowy 6

l
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trzechSiagiekii poprzeczny mało muszlowy. W cień-
kich blaszkach bywa przezroczysta. . Twarda od
5,6 do 6s. Ciężka od 5,2 do 3,4. łatwa do
rozbicia. W ogniu natężonym z początku trze-
szczy i topi się na brunatny żużel. Rozpuszcza
się w kwasie saletrowym i nadaie mu piękny błę-

_kitny kolor. Składasię z 55 n. miedzi, 55 krze-.
mionki, i 19 wody, Mowitz, Została Znajenka

ną w Syberyi (stepy Kirgiskie). Zapewne leży w gó-
rach pierwiastkowych w żyłach, gdyż miewa przy

_ sobie kwarc, a podług Hermanna bywa przy nićy
malachit i spat wapienny. Jest rzadkim minera-
łem.

Z

Gatunek 228, Miedź bły szcząca. Ku--
pferglimmer W. „lutmocamax motubaYnaN
mbjn F. Cuivre arsćniatć lamelliforme H.ę..

Cuprum mineralisatum arsenicale.

Kolor ma śódtiy iemaragdowo-zielóży. Znay-
duie się w massach lub krystalizowana wsześcio-
boczny foremny graniastosłup z ukośnie leżącemi
podstawami. Ukazuie blask mocny perłowy i od-
łam doskonale blaszkowy o iednym biegu.. Mocno'
prześwieca. Twarda od 2,6 do s. Ciężka od
2,5 do 2,6. Bardzo łatwa do rozbicia. Składa
się z 17 wody, 59 n. miedzi, i 45 kwasu arse-
nikowego. Zmnaydnie się w Anglii (w Kornwalii
razem z pirytem miedzianym , miedzią pstrą ce-
glastą, malachitem, i miedzią oliwkowa). Jest
rzadkim minerałem.
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Gatunek 229. Miedź soczewkowa.
Linsenerz W. Okmaezpnyeckaa MAULIŁAYKAA
mb F. Cu. arsćniatć primitifH. Cuprum

octaedricum. |

Kolor ma niebiesko-błękitny wpadaiący w szpa=
ragowo-zielony. Nayczęścićy ziayduie się kry-
stalizowana; 1) w bardzo płaski cokolwiek podłużny
ośmiościan;2)w bardzo ukośny czworokątny grania-
stosłap, sklinowany w podstawach płaszczyznami
osadzonemi na krawędziach tępych. Ukaznie blask
zewnątrz znaczny, wewnątrz słaby perłowy, i
odłam drobno - ziarnisty, Prześwieca. WW rysie
przybiera kolor biały. Twarda od 3 do 3,75 s.
Bardzo łatwa do rozbicia. Ciężka do 2,881.
W ogniu ulega ztopieniu i wydaie zapach arsćni-
ku. Składa się ż 14 kwasn arsenikowego, 49 n.
miedzi,i55 wody. Znayduie się w Anglii (w Korn-
walii). Jest rzadkim minerałem

|
= > o)

Gatunek 250. Miedź oliwkowa. O-
livenerz W. Oumnexoeaa mdunatnan młą F.
Cu. arsćniatć octaedrique et capillaire H.

Cuprum olivaceum.

.

Ch. gątunku: 1) kolor zielony maiący w so-
bie mnićy więcóy czarnego ; 2) odłam blaszkowy
lub włóknisty; 3) twardość od 4 do 4,75 s., i
ciężkość od 4,0 do 4,2. Gatunek ten podług od-
łamu dzieli się na dwa podgatunki: |

2) M. o. blaszkowa. Bląettriges Olivenerz W.
Cu. arsćniątć wer. octaćdre ażgu H. Kolor ma cie-
mny oliwkowy przechodzący w pistacyowo lub
czarno - zielony. Zwayduie się nayczęścićy kry
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stalizowana: 1) w ośmiościan doskonały lub ze
ściętemi kątami we wspólnćy podstawie; 2) w n-
kośny czworokątny graniastosłup w którym pod-
stawy są sklinowane płaszczyznami osadzonemi na
krawędziach bocznych ostrych. Ukazuie błask tłu=
"styi odłam niedoskonale blaszkowy.  Prześwieca
"w massie lub po brzegach. Nabywa w rysie kolo-
ru światło zielonego. Fatwa do rozbicia. Trzy-
mana na węglu w ogniu natężonym wre, nie
wydaie wyraźnie zapachu arseniku, i zamienia się

na ziarno miedzi. Składa się z 60,0 n. miedzi,i
39,7 kwasu arsenikowego, Cheniviz. Zmaydnie:
ers w Kornwaliii Zinwald. ś
'2) M.c. włóknista. Fassriges Olivenerz W._ Cu.

arsćniatć capillairć mamóllonnć H. -Kolor ma
czarnawo ,. pistacyowo , lub oliwkowo-zielony,
czasem słomiano-żółty lub wątrobowo-brunatny.
Zmaydnie się w massach, kształtach nerkowa-
tych, bywa krystalizowana w graniastosłupy po-
staci iglastćóy i włosowóy. Ukazuie blask ze-
wnątrz mocny, wewnątrz słaby perłowy ż odłam
włóknisty w wiązki ułożony. Jest nieprzezroczy-
sta, rzadko prześwieca po krawędziach. W ry-.
sie przybiera kolor słomiano-żółty. W ogniu
trzymana na węglu, trzeszczy, wydaić zapach ar-
sćniku, i topi się na kulkę czarńawo-szarą. Roz-
puszcza się spokoynie w kwasie saletrowym i
formnie roztwor czysty błękitny. Składa się
z 45 n. arseniku, 3,5 wody, i 50,62 n. miedzi.
Leży w górach pierwiastkowych, w żyłach lub
warstach, w Bibethen i w Kornwalii, razem
z malachitem 1  poprzedzaiącym  podgatun-
kiem. |

Z
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Gatunek 251. Miedź promienista.
„Strahlerz W. Mywcmaa, msiubasnan MBĄB.
EF. Cu. arsćniatć ferrifćre H. Cuprum

radiatum. |

Kolor ma zewnątrz ciemny gryszpanowo-
zielony zbliżający się do czarnawo-zielonego ;.
w odłamie zaś świeżym, światły. gryszpanowo-zie-
lony maiący w sobie cokolwiek błękitnego.
Zmayduie się w kształtach nerkowatych z powierz=
chnią druzycęzną, rzadko bywa krystalizowana
w długie szęściokątue graniastosłupy, uformo-
wane z równoległobocznych przez ścięcie tę-
pych krawędzi. Ukaznie blask perłowy i odłam
wąsko promienisty w wiązki ułożony. Ledwo
psześwieca po brzegach. Ciężka 3,4. Twarda
od 5 do 4 ss W ognin topi się it wydaie parę
arseniku. Składa się z 53,5 kwasu arsenikowe-
80, 12 wody, 27,5 n. żelaza, 22,5 n. miedzi, 5
krzemionki. Znayduie się w Kornwalii razem
z malachitem, miedzią oliwkową, pirytem mie-
dzianym i t. d. (50)

 

(50) Skorodit, Breit, Kolor me porowo-zielony, który czasem
wpada w seledynowo lub czarnawo-zielony, czasem w czar-
nawo lub wątrobowo-brnunatny.  Znayduie się w massach
i krystalizowany w bardzo niskie prostokątne szerokie gra-
niastosłupy zaostrzone w podstawach czterma płaszczyzna-
mi od ścian bocznych, i maiące ściariy boczne wąskie wzdłuż
narzynane. Ukazuie blask mocny pośredni między szklistym
a perłowym, i odłam czasem blaszkowy o iednym biegu,
czasem nierówny albo drobno muszlowy. Prześwieca po
„brzegach, w cieńkich blaszkach wpół-przezroczysty. Twar-
dy od 4,25 do 5 s, Łatwy do rozbicia. Ciężki od 3,
do 5,5. Wognin natężonym, trzymany na węglu, ry-
ehło się topi, wydaie zapach czosnku (skorodion), i for-
muie massę czerwonawo-brunatną, która po dobróm wy-
paleniu, poczyna działać na igłę magnesową. Minerał ten

R
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m. 259. Miedź sześcienna.
Wuerfelerz Ww. Fezarsenialć H.

Kolie ma SEP ORNE który raz się
zbliża do oliwkowo-zielonego, drugi raz do czar
nawo-zielonego. Zawsze iest krystalizowana w sze-
ścian doskonały, lub ze ściętemi krawędziami.
Ukazuie blask dyamentowyi odłam drobno-bla-
szkowy niedoskonały. Prześwieca w massie lub
po brzegach. W rysie przybiera kolor słomiano-

 śżółty. Jest miękka. Nie bardzo krucha. Cięż-
ka 2,999. W ogniu natężonym topi się i wy-
daie zapach arseniku. Składa się z 10,5 wody,
45,5 n. żelaza, 351 kwasu arsenikowego, g n.
miedzi, i 4 krzemionki. Znayduie się w Korn-
walii, razem z innemi arseninami miedzi, we
Francyi zee Wiennejy i w Hiszpanii.

Gatunekls58. Solwik miedzi, Sale
kupfererz W. Coaanokucaaa wżąb PF. Cu-
iyre muriatć H. Cuprum muriaticum,

Kolor ma porowo-zielony, zakrawaiący nie-
kiedy na czarnawo-szary, a niekiedy na pista-
cyowo-zielony. Znayduie się w massąch, w kształ-
tach niedoskonale nerkowatych z powierzchnią
druzyczną i krystalizowany w równoległoboczne
lub sześciokątne iglaste graniastosłupy. Ukazuie
blask perłowy, i odłam wąsko-promienisty wwią-
skiułożony. Po brzegach prześwieca. Jest twar-
dy od-4,5 do 5 s. Ciężki od 5,6 do 3,7. Ła-,
twy do rozbicia. 'Trzymany na węgla w ogniu

 

został znaleziony w Schneeberg w towarzystwie z piry*
tem arsenikalnym 1 żelaznym, 35
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natężonym, wydaie płomień błękitno-zielony, tra-
ci solirod i zamienia się na ziarno miedzi. Skła--
da się z '10,6355 kwasu wodosolnego, 12,767wo-
dy, i 76,595 n. miedzi, Proust. Znayduie się
w Ameryce (w piaskach pustyni Atakama), w Chi-
lii (razem z miedzią ceglastą),'w „_yberyi. i wSa-
xonii (Kothenberg). Zdaie się iż musiPe
kowo je20€ w żyłach.

Gatunek R RE>RTZA miedzi...
Phosphorkupfererz W. „Bochophax mózb
b Cuivre phosphatć 0 Cuprum phos=

phoratum.

ać ma zewnątrz zielonawo-czarny, we-
Só ciemny gryszpąnowo-zielony. Zmayduie się

w massach, kształtach nerkowatych z powierz-
chnią AMY Ezńą, łub krystalizowana w płaskie

| sześciany ukośne, które czasem bywaią z wypu=
kłemi ścianami i maią niektóre odmiany co do
ścięcia. Ukazuie blask tłusty, zewnątrz mocny,
wewnątrz słaby i odłam prosto-włóknisty w wiq-
ski ułożony. Jest BEN RZZY Łatwy do
rózbicia. Twardy od 4,25 do 6 s. Ciężki od
35,514 do 4,07. W ogniu natężonym topi się
na massę żużłowatą koloru ciemno-brunatnego.
Składa się z 50,95 kwasu fosforycznego, 68,13
n. miedzi. " Zmaydnie się w Akoirate ac
w szaróy wace razem z kwarcem chalcedowem,
miedzią czerwoną i malachytem, w Węgrzech
(w Habethen w warscie krnszcu. rhiedzianego),i
w Syberyi. Zresztą jest rzadkim s Boeratdi

'W ogólności wszystkie pospolitsze 3tego
rodzaju, wytapiaią się *na„Kp metall cbazora i

T AETEY
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ŻÓANL RODZAYCZELAZA. i:

| Ch, rodzaiu: 1) w znacznćy części hlask me-

talliczny; 2) nayczęścićy kolor czerwony lub bra-

natny,. czasem. żelazno-czarny,. lub rdzawo-żółty;

3) krystalizacya 16d w. sześcian. prosty lub uka-

śny z przćyściem. w ośmiościan i dwunastościan.

granatowy, 2re w graniastosłupy sześciokątne,

prostokątne ,. albo równoległoboczne, a czasem

w sześciokątną tablicę, Ście w ostrosłup sześcio=

=kątny podwóyny i tróykątny poiedyńczy lub pe-

dwóyny, 4te w dwudziestościan troykątny , 1

w oczewkę kulistą lub siodełkowatą. Przytćm

gathnki tego rodzaiu , rozpuszczone w kwasach,

formuią osad. czarny z. infuzyą gałasu;: se
4

Gatunek 235. Żelazo rodzime. Ge
'diegen Eisen W.. Camopognoe xeab3o E.

Fer natifmótćorique H. Ferrum nativum.

4) Fzia: nayczęścióy bywa czarne. lub rdzą

pokryte. W świeżym odłamie ma kolor stalo”

wo-szary 2, blaskiem metallieznym, Znaydnie się

czasem. w wielkich, bryłach z powierzchnia haczy=

stą. Jest giętkie idoskonałe ciągłe. Twarde od;

n,5 do'7,8 s. Składa się z czystego Żelaza, któ-

re zawiera ;w. sobie nikiel, i mechanicznie u-

tkwione ziarna podobnedooliwinu. Zelazo ró--

dzime, nazywa się meteorycznćn, albowiem spa-

da z atmosfery z wielkim hukiem i ogniem, 0-

raz wbiia się. w ziemię: do zuacznćy głębokości. »

WY początkach póki ten minerał był rzaakimy:

ceniono go zarówno ze złotem. (51) A

(bi) Niektórzy autorowie piszą o żelazie rodzimóm znalezionówe

warstewkami wżelazieczerwonóćm we Francyi (Quilóe) ń.

w. Brezylii ( Minas Geraes ). |   

     KEfOYC ę1 ; i . Fock sy. żh
M: sc 5 jet,

y powa 4 , ; nk ć , PA 9
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Gatunek 256. Piryt żelazny. Schwe-'
felkies W. rKeadsuwit kozieganbF. Fer sul-
Jure H. Ferrum pyriticum s. sulphuricum,.

| | Ch. gatunku: 1) kolor Żrązowa-żółty;
2) bląsk metalliczny; 5) odłam zbity; 4) twardość
od 7,75 do 8,5 s., przeto piryt żelazny nie zwie-
trzały agnią krzesi, i tómsię różni od pirytu
miedzianego; 5) ciężkość gatunkowa od 4,8 da
5,2; 6) niesposobność działania na igłę - ma-

1e się na pięć pod-
gatunków: Tada Pół o, % G ADEŁWONA

_1).P, z,pospolity. Gemeiner Schwefelkies W. Fer_
sulfure H,  O6uknoceneci xoa. b.  Znayduie się
w mąssąch, w kształtach kulistych, z wyciskami, lub
krystalizowany: 1) w sześcian ze wszystkiemi od-
mianami i przeyściemwośmiościan; 2) w ośmio-
ścian; 5) wdwunastościan pięciokątny; 4) w dwu-

g

« »dziestościan tróykątny. Rzadko bywa w fałszywych
kryształach. Niekiedy stanowi skamieniałości a=
moniłów, umbilicitów, j. t. d. Ukazuie odłam
drobnoi grubo-ziarnisty, czasem zbliżaiący się da
płasko muszlowego. Jest łatwy do rozbicią, W pos
wietrzu leżąc mnićy więcóy się psnie. _ Ża-
wiera w sobie 47,3 żelaza,i 52.7 siąrki
3d. promienisty. Strahlkies W,  Myzucmadć

xoa.PF. Per. sul. blanc. H. Bóżni się od piry*
tu żelaznego pospolitego: 1) światleyszym kolo-
tem; 2) znaydywaniem się nayczęścićy w kształ»
tach nerkowatych, główkowatych, lub z wyci-
skami sześcieunemi i ośmiościenuemi; 3) krysta«/
lizacyą tylko w ośmiościan z różnemi iego od-

 mianami; 4) odłamem promienistym  ułożonym
w wiązki; 5) wreszcie tćm,-iź męssy tego pirytu

gal "8
j y P.ł rf 4) jk 7 +

f) ? pow ł M :
1% mj, d
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ą częstokroć złożone z części oddzielnych prę--

stowatych. PO CNA | i

8) P. 2. grzebieniasty. Kamkies W. Fer _ sul.

„dentelć H. Mzadko bywa w massach, nayczę-

ścióy iest krystalizowany w szerokie ośmiościany,

które stykaiąc się z sobą ścianami węższemi, wy-

rażaią iakby zęby grzebienia. Odłam ma dro-

bno ziarnisty. | |

4) P. ż. wątrobowy. Leberkies. W. _ Hlezen-

koebuź koa. F. Pyrie hepatique HL. Kolor ma

pośredni między brązowo żółtym a stalowo-sza-

rym. Zmayduie się w massach, kształtach kuli-

stych, nerkowatych, główkowatych, z wyciskami,

lub krystalizowany: 1) w graniastosłupszescio- //,

kątny foremny; 2) w podobnąż tablicę dosko»= _....

nałą lub ze ściętemi krawędziami bocznemi. We-

wnątrz ukązuie blask migaiący i edłam zazwyczay

równy, który przechodzi czasem w drobno ziarnisty,

czasem w płasko muszlowy. W powietrzu leżąc ,

łatwo się psule. YwŁu LC). LEA rx owe Pal cz

5) P. 2. komórkowaty. Zelkies. W. Fer. sul.

lamelleux H. Kolor ma blady brązowo - żółty

zakrawaiący na stalowo-szary.  Znayduie się

rawie zawsze złożony z drobnych pr stokątnych

komórek, z druzycznemi ścianami. Ukażnie blask

migaiący i odłam drobno-ziarnisty.

(_ Piryty żelazne leżą w żyłach lub wwarstach
w różnych gatunkach gór, w Saxonii, Czechach,
Węgrzech, Harcn, Syberyi, znayduią się niekiedy.
w piaskach niektórych mieysc Litwy.  ozu-
miano dawniey iż są początkiem zapalania się wól-

_kanów. Stykaiącsię z wodą formuią wody mine<-
ralńe. Wreszcie używają się w fabrykach do

wyrabiania kóperwasu. AR 63

£ 38 fig
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Gatunek. 2559. , Piryt żełązny 'o-

szczepowy. Spaerkies MW.  „lucmoca--
meih saabautik koasejaud E. |

Kolor ma pośredni między brązowo-żółtym
a stalowo - szarym. Rzadko bywa w massach,

prawie zawsze iest krystalizowany w równole-

głoboczne graniastosłupy mocno wzdłuź narzy-

nane, i najczęścićy zrosłe podstawami tak, że

krawędzie ich ostre boczne formuią z iednćy stro=-

ny kąt wskakuiącyy z drugićy wyskakuiący i przez.

żo maią podobieństwo do ostrza? oszczepu.  Ukazu-

ie blask zewnątrz znaczny, wewnątrz słaby me-
talliczny, i odłamgrubo-ziarnisty. Piryt ten,

zdaie się nie ulegać odmianie w powietrzu, i
nie działa naigłę magnesową. Leży nayczęścićy

w formacyach węgli kopalnych, w Czechach i

w Saxonii. (952) hs

Gatunek 258. Piryt żelazny ma-
gnetyczny.* Magnetkies W. Mazuum--
umi koaiedqauz S. Ferrum magnetico pyri-
4 "Łaceum. ". EB

| | Kolor ma zewnątrz żółtawo lub czerwona-
Wo - brunatny, wewnątrz w świeżym odłamie po-
średni. między brązowo żółtym. a miedziano- czer-
wonym.  Zmaydnie się zazwyczay w  massach,
rzadko bywa krystalizowany w ośmiościan. U-
kazuie blask metalliczny i odłam prosto - bla-

 

(52) Werner powiada , iż w tym pirycie arsenik obficie się
znayduie, i uważa go za pośrednie ciało między pirytem żeła-

j  znym i arseaikowym, i

WZ
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szkowy, a czasem grubo lub cieńko ziarnisty.

Jest twardy od 5 do 6, s. Ciężki od 4,585 do

4,518. ' Pociąga igłę magnesową. Składa się

z 63,5 żelaza, i 36,5 siarki. Leży prawie tylko

"w górach pierwiastkowychw Saxonii, Bawaryi,

Szląsku, Czechach,$zwaycaryi, Norwegii, Francyi,
i Anglii. i Pa.

Gatunek 259. Żelazomagnetyczne:
MagneteiseensteinW.  Maeuumnóe xeabaa
F. [er oxcydule H. Ferrum magneticum.

R: gatunku: 1) kolor żelazno - czarny

w massię i w rysie; 2)twardość od7,25 do 8 s.;
5) ciężkosść od 4,9 do 5,2; 4) własność działa-
nia na igłę magnesową lub przyciągania do siebie
Żelaża osobliwie w opiłkach; 5) wielka spóyność.
Zelazo magnetyczne podług różnicy w postaci,
dzieli się nadwa podgatunki:

1) Z. m. pospolite. Magneteisenstein W.  Oób--
xkocennoe maenurmnoe eaćóso EF. Mer oxydulć H.
Ferrum magneticum vulgare. Zuaydnie się zazwy-

czay w massąch lub. krystalizowane: 1) w oś$mio-
ścian z rozmaitemi odmianami; 2) w .szęścian
z rozmaitemi odmianami; 5).w dwunastościan

granatowy; 4) w prostokątny graniastosłup zao-
strzony w podstawach czterma płaszczyznami;
5) w czworościan ze ściętemi kątami i w bli-
znięta z niego uformowane; 6) w sześciokątną .
tablicę. Ma blask zewnątrz mocny, wewnątrz
słaby metalliczny, i odłam drobno - ziarmisty,
czasem blaszkowy 0 cztćrech biegach , rzadko

mało-muszlowy. W massach składa się z Czę-
ścioddzielnych grubo i drobno « ziarnistych. W o-

Bdiu nie ulega stopieniu, lecz nabiera koloru
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brunatnego. Składa się z, Żelaza i kwasorodu. Le-
_Ży prawie zawsze w górach pierwiastkowych
w postaci warst lub kryształów, w Saxonii, Szlą-
sku, Tyrolu (w postaci kryształów w łupku.
chlorytowym), w Czechach, we Włoszech,
w Szwecyi, Norwegii, i w Syberyi.. Wydaie
naylepszy gatunek żelaza. |

2) Z. m. źwirowate. dMagnetischer Fisensand
W. Fer owydulć granulaire. H. llecoznoe ma-
euumnuoe meać30o F. Ferrum magneticum sabulosum.
Zmayduie się w postaci wolnych okrągłych ziare-

nek. Ma blask zewnątrz migaiący, wewnątrz.
mocny metalliczny ' 1 odłam mało - muszlowy.
Wogniu się nie topi. Powstaie z 79,0 żelaza ma-
gnetycznego, 15,9 n. * tytanu, 2,6 manganezu,
i 1 glinki. "Pociąga igłę magnesową. © Znay-

dnie się w piasku nad rzeką Elbą, w Saxonii
(w strumyku Schandau),w Węgrzech, we Wło-
szech, Szwecyi, Norwegyi i Syberyi (w górze.
Bnaropam>.) (55) Łę POW

Gatunek 240. : Zelazoch romiczne.
Chromeisenstein W. Apomoewń xeabaunkb
F. fer chromatć H. Ferrum chromife-

t Tum.

Kolor ma żelązno- czarny wpadaiący w cie=
mny stalowo - szary. Znayduie się w massach

 

(55) Żelazo magnetyczne proszkowate. Mulmiger Magnetci-

1

senstein, Breit. Kolor ma błękitnawo - czarny. Źnay-
dnie się w massach i warstach z żelazem mognetycznem
pospolitóm. Mocno farbuie w dotknięcia. Chude, Mier-
nie ciężkie. Działy na igłę magnesową, Źnayduie się
w Westerwalde, w Ehrenfrierdersdorf, i w Johan-Ge»

-. orgenstadt.
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i wkrapiane.  Ukazuie blask słaby niedoskonale
metalliczny, i odłamdelikatno ziarnisty, niekie-
dy mało muszlowy. Jest źwarde od 7 do8 s., i
ciężkie od 4,1 do 4,4. WW ogniu się nie topi.
Podług zdania iednych mineralogów działa cza-
sem na igłę magnesową, podług drugich nie
działa. W rysie przyymuie kolor brunatny. Skła=
da się z 54,7 żelaza mało ukwaszonego, 43 n.
chromu, 20,5 glinki, 1 2 krzemionki. Różni się
od żelaza magnetycznego, rysą branatną i mnićy-

. szą ciężkością. Leży w górach serpentynowych,
we Francyi, Czechachiw Szląsku. ,

+

«

Gatunek 241. Żelazo menakanit Q9-
w e. Menakeisenstein W. Tumanoewiń xe-

„abanaxb F. Titan owydćferifere H. Ferrum
titaniferumi.

Kolor ma pośredni między Żelazno = czarnym
a stalowo-szarym, zakrawaiący na czerwonawo- '
brunatny. Zmaydnie się w massach. Ukazuie
blask słaby pół - metalliczny i odłam równy po-
części drobno - ziarnisty. Nie zmienia koloru

_.w rysie. Jest nieprzeźroczyste. 'Uwarde od 7
do 8 s. Niebardzo trudne do rozbicia. Cięż-
kie 4,75. Różni się od żelaza magnetycznego,
kolorem, mnieyszą ciężkością,i słabćm lub zu-
pełaćm niedziałaniem na igłę magnesową. Le-
Ży warstami w górach pierwiastkowych jw Nor-
wegii (Egersund).
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Gatunek iżetsżą błyszcząc:e. Ei-

senglanz W. fkeabauwi Gaeceb F. Fer oli-
4. giste H. Ferrum wee.

Ch: gatunku: 1) koląń ciemny wpadający
w stalowo -szary dub żelazno--czarny, w rysie
wiśniowo - czerwony; 2) blask wielki metalliczny; 3)

w składzie wewnętrznym n. Żelaza; 4) ciężkość
od 5,0 do 5,5. Gatunek ten żelaza, podług mo-
cy spoienia swych cząstek, dzieli się na dwa pod-.
gatunki:

1) Z. b. pospolite. Gemeiner Eisenglanz W.
Fer oli. form. det. H. W dotknięciu nie bru--
dzi rąk, i dzieli się na dwie odmiany podług
różnicy w odłamie.
x) 2, b. M zbite. Dichter gemeiner Fiisenglanz

W. Kolor ma ciemny stalowo - szary, i uka=
zuie na sobie częstokroć kolory naleciałe pstre
bardzo piękne i żywe. Znayduie się w massach
i krystalizowane: 1) w płaski podwóyny ostro-
słup tróykątny, w którym ściany boczne iedne-
go, na ścianach bocznych drugiego są osadzo-
ne z rozmaitemi odmianami; 2) w socze-
wkę kulistą; 3) wsześcian ukośny z różnemi od-
mianami;4)w sześciokątną foremną tablicę z róż-.
nemi odmianami; 5) w niski sześciokątny grania-
stosłup; 6) w bardzo kończasty sześciokątny pod-
wóyny ostrosłup. Ukazuie odłam nayczęścićy ma-
ło- muszlowy lub drobno- ziarnisty. Jest twarde
od 6 do 8,5 s. Nie bardzo trudne do rozbicia.
W ogniu się nie topi. | Czasem pociąga igłę

magnesową. Składa się z kwasorodu i żelaza,
które zdaiesię tu bydź. więcóy ukwaszonćm ani-
żeli'w żelazie magnetycznóm.

_'.y) £.b. p. bląszkowe. Wlaętricher gemeiner Ki-

l j
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sengląnz W. Kotor ma stalowo-szary.  Znay-
duie się w massach lub krystalizowane: a) w czwo-
rokątny ukośny graniastosłup albo sześciokątny
zpłaszczony; 2) w ostrosłup tróykątny cały, lub
ze ściętemi kątami. Ukaznie odłam, częścią pro-
sto, częścią krzywo-blaszkowy 0 czterech biegach
ukośnie się przecinalących. Ściany zaś kryszta-
ów i blaszki odłamu, potróynie są narzynane
w kształt siatki. j

Zelażo błyszczące pospolite, leży w żyłach
lub formuie warsty w górach pierwiastkowych,
1ako to: w Saxonii, Czechach, Francyi, Węgrzech,

_na wyspie Elbie (naypięknićysze), w Korsyce, Szwe-
cyi, Norwegii, i Syberyi. Obiete odmiany daią
dobre żelazo. (Lep a s

2) Błyszczak żelazny.  EKisenglimmer W. Fer
oligiste ecailleux H. Kolor ma żelłazno - czarny.
Zimayduie się w massach lub krystalizowane w sze-
ściokątną tablicę. Ukazuie blask mocny metal-
liczny i odłam krzywo-blaszkowy falisty o iednym
biegu. Powstaie z części oddzielnych cieńko i
grubo ziarnistych. /W cieńkich blaszkach trzy-
mane przeciw światła, ukazuie w sobie kolor
ciemny krwisto -czerwony. ' Jest łatwe do roz-
bicia. Kruche ź w dotknięciu zostawuie na pal-
cach cieńkie błyszczące blaszeczki. W ogniu nie
"topi się i nie traci blasku. Składa się z 66 że-
laza, 28 kwasorodu, 4,25 krzemionki, i 1,25glin-
ki, Henry.  Zmayduie się w Saxonii, Harcu,
Węgrzech, Piemoncie, Francyi, Norwegii, Szye-
cyi, na wyspie Elbie, i w Syberyi. Leżyw ży-
łach lub formuie warsty w górach pierwiastko-
Wych późnićyszych.



AK
Gatunek 245. Żelazo czerwone.
Rotheisenstein W. Kpacuwń xeabkauakb F.
Fer oligiste rouge H. Ferrum ozygenatum
ga 0 PUOTUT.

| Ch. gatunku: 1) kolor czerwon$ który nay-
częścićy bywa ciemny a-czasem wpada w czarny;
2) zupełna nieprzezroczystość; 3) w składzie we-
wnętrznym .n. Żelaza. W rysie kolor czerwony
lub prawie zbliżaiący się do brunatnego. Podług
różnicy w odłamie, gatunek ten dzieli się na czte-
ry podgatunki: >

1).Z.c. lśkniące. Rotheisenrahm W. Baecma=
uqiń, Fer oligiste luisant H. Fer. owy. rubrum
inquinańs. Kolor ma pośredni między ciemnym
stalowo - szarym i brunatno - czerwonym, który
czasem przechodzi w wiśniowo albo krwisto-
czerwony, czasem wstałowo-szary. Składa się
z cząstek proszkowatych maiących blask metalli-
czny. Mocno farbuie w dotnięciu. Bardzo tłuste.
Zgoła nie działa na igłę magnesową. W ogniu
czernieie, lecz nie ulega stopieniu. Składa się
z 66 żełaza, 28,5 kwasorodu, 4,25 krzemionki,
i 1,25 glinki. Leży w żyłach różnych formacyy,
w Saxonii, Czechach, Węgrzech i w Harcu.

2) Z.c. ziemiste. MothsisenokerPY.  Oxcpucmud.
Fer oligiste pulverulent H. Fer. ory. rubrumo

pulverulentum, Kolor ma światły brunatno-czer-
wony przechodzący w krwisto czerwony, i skład
krucho ziemisty. . Bardzo rzadko znayduie się

w massach, nayczęścićy bywa w postaci proszku
osadzone na dwóch następniących podgatunkach.
Jest bez blasku. Mocno farbuie w dotknięciu i
cokolwiek tłuste. Różni się od miedzi ceglastćy
ziemistćy kolorem, składem, i charakterami che-| i FA

ł : ze St ok
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micznemi. Leży w górach kruszcowych, w Saxo-

nii i w Czechach. r 5
5) Z. o. zbite. Dichter. Rotheisenstein W.

Jlaomuwai. Fer oligiste compacte H. Fer. oay.

rubrum densum. Kolor ma pośredni między ciem-

nym stalowo - szarym a' krwisto - czerwonym.

Zmaydnie się nayczęściey w massach, czasem

miewa powierzchnią zwierciedlaną, bywa kry-

stalizowane: 1) w sześciokątny podwóyny ostro-

słup; 2) w, sześciany które są fałszywemi kry-

ształami. Żelazo to nie mą blasku, lub iest mi-

. gaiące.  Ukazuie odłam zbity równy przecho-

dzący czasem w płasko-muszlowy, czasem wgru-

bo lub cieńko-ziarnisty. Ma twardość od 7

do 7,5 ss Nie bardzo trndne do rozbicia. Skła-

da się z 65,4 n. żelaza, 2,7 n. manganezu, 20,7

krzemionki, 9,3 glinki, Lampadius. Różni się

od miedzi ceglastey stwardniałćy, kolorem, rysą,

twardością, i charakterami chemicznemi. Leży

zazwyczay w górach pierwiastkowych w żyłach
razem z następuiącym podgatunkiem, w Saxonii,

w Turyngii (rzadkie z blaskiem zwierciadlanym,

niedaleko Salfeld), we Francyi, i Syberyi.

| 4) Z. ce. włókniste. Masriger Rotheisenstein FP.

Boasonuucmuti. Fer oli. concretionć H. HFer. oay. :

rubrum fibrosum. Kolor ma zazwyczay pośredni
między stalowo-szarym a brunatno lub krwi-

sto -czerwonym. Znayduie się w massach, kształ-
tach półkulistych (te miewaią powierzchnią pra-
wie czarną), nerkowatych, gronkowatych,na-
ciekowych, i w postaci fałszywych kryształów,
któremi są sześciany i podwóyne sześciokątne
ostrosłupy.  Ukaznie blask pół - metalliczny ze-
wnątrz mocny, wewnątrz słaby lub migaiący,

ż odłam włóknisty w wiązki ułożony. Ma twar-

dośćod7 do 7,5 s... W ogniu nabywa ciemnićy-
-
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szege koloru. |
Gatunek ten przez wytopienie daie bar-

dzo dobre żelazo, był dawnićy znałomy w medycy-
nie pod imieniem kaemątites, pospólstwo zaś go na-
zywa pomocnikiem i używa od bolu żołądka.

Gatunek 244, Żelazo brunatne.
Brauneisenstein W. bypwń xeabanakb F.
Fer ozyde H. Ferrum owygenatum fus-

cum s. ferrum ochraceum brunum.
= m, Nysę

Ch. gatunku: 1) kolor w. massie brunatny,
w rysie żółty lub zbliźaiący się do brunatnego ;
2) w składzie wewnętrznym n. żelaza i manga-
nezu; 3) przybieranie koloru czarnego w ogniu.
Gatunek ten podług odłamu, dzieli się na cztóry
podgatunki:

1) Z. b. lśkniące., Brauneisenrahm W.: BKuec-
maugii. Manganćse ozydć metalióide argentin. H.
PF. o. b. inquinans. Kolor ma pośredui między
$wozdzikowo - brunatnym i stalowo -' szarym ,
lub zbliżaiący się do brunatnego. Znayduie się
w massach ziemistych, ałbo w stanie proszku
osadzone na innych podgatunkach tego żelaza.
W cząstkach swych łuszczkowatych, ukazuie blask
pół - metalliczny słaby. (W dotknięciu iest tłu-
ste. Po wodzie pływa. WW ogniu zaś cokolwiek
trzaska, i okrywasię miernie natężonćm świa-
tlem.

Z, 5 ziemiste, Okriger Brauneisenstein IV.
Ozrpucmuń. Fer orvy. pulverulente H. Kolor ma
żółtawo - brunatny.  Znayduie się w massach
4% odłamem grubo -ziemstym. Cokolwiek: farbu-
ie. Miękkie. Łatwe do rozbicia. Wpół- ciągłe
i nie bardzo ciężkie.

, sę
€



 

3) Z.b. zbite.  Dichter .Brauneisenstein W”.
llaomuvii. Fer ocydć form. det. HH. Kolor ma

częścią żółtawo-brunatny, częścią gwozdzikowo-
brunatay. Zńayduie się w massach, w kształtach
rurkowatych, naciekowych, komórkowatych ,
w geodach, w postaci fałszywych kryształów:
1) sześcianów; 2) dwunastościanów pięciokątnych,
5) ośmiościanów.  Ukazuie zewnątrz blask sła-
by, wewnątrz migaiący, lub zupełnie iest bez
blasku. Ma odłam równy przechodzący w drobno-
ziarnisty, 'lwarde od 6 do zs. i ciężkie od
5,544 do 5,522.. Roach

4) Z. b. włókniste. Fasriger Brauneisenstein
W.  Boaonnuemuńć „£. Fer oay. hćmatite. H.
Kolor ma zewnątrz axamitno lub błękitnawo-
czarny, w odłamie zaś gwozdzikowo brunatny
zakrawaiący czasem na czarnawo-brunatny, żół-
tawo lub włosowo - brunatny.  Znayduie się
w massach, w kształtach główkowatych, nerkowa-
tych, grónkowatych, naciekowych, i t. d. rzadko
w;kryształach fałozywych maiących postać włosów
lub sześciokątnych podwóynych ostrosłupów. Uka-
zuie blask zewnątrz dość mocny, wewnątrz słaby al-
bo migaiący perłowy, i odłam prosto lub krzywo włó-
knisty w wiązki :albo gwiazdy ułożony. Ma
twardość od 6 do 7, s. i ciężkość od 3,944 do
5,704. Różni się od Żelaza czerwonego włó-
knistego,kolorem, rysą, i mnieyszą ciężkością.

Żelazo brunatne leży zazwyczay w górach
powtórnych w postaci sztokow, w Śaxonii, Tu-
ryngii, Bawaryi, w Węgrzech, 'Tyrolu, Styryi,
Szwabii, Marcu, Hassii, Palatynacie, Francyi,
Anglii, iw Syberyi. Daie dobre żelazo. (5+)

 

(54) Stilpnosiderit, Breit. tak iest nazwany od dwóch wy.
razów greckich siiłpnos błyszczący i sideros żelazo. Ko:
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Gatunek 245. Naciek żelazny. Et-
sensinter FV. Fer oxydć resinite H.

Kolormażółtawo, czarnawo, lub czerwona-
wo-brunątny. Zmayduie się w massach, stanowi
powłóki na innych gatunkach żelaza, bywa w kształ-
tach nerkowatych i naciekowych. Ukaznie blask
wewnątrz tłusty i odłam muszlowy. W rysie
przybiera kolor blado żółty. Jest przezroczysty
lub po brzegach przeświecaiący. 'Uwardy od 3,75
do 4,5 s. Ciężki 2,4. W. wodzie nabywa blasku
szklistego t koloru czerwonego, staie się więcćy prze-
zroczystym i rozsypule się na drobne cząstki.  VV o-
gmiu czasem się wzdyma, czasem wydaie zapach
arseniku, i wczęści ulega stopieniu. Słada się
z' 67 n. żelaza, 25 wody, i 8 kwasu siarczanego.
Powstaie z psuiących się pirytów żelaznych,
„znayduie się w starych kapalniach, w żyłach i
w wąrstach węgła kopalnego, w Saxonii iw wyż-
szym Szląsku. |

 

lor ma brunatnawo - czarny. Znayduie się w massach po-
gryzionych, w kształtach nerkowatych i drzewkowatych. U-
kazuie wewnątrz blask. mocny tłusty i odłam muszlowy.
Niekiedy składa stę z części oddzielnych krzywo skoru -
piastych. Jest nieprzezroczysty,  Przybiera kolor żółta-
(wo brunatny w rysie. Twardy od 6,24 do7s, Łatwy
do rozbicia. Cieżki 5,7 Skłąda się z 80,5 n, żelaza, 2,25
krzemionki, 16 wody i śladu n. manganezu. Znayduie się
w towarzystwie z żelazem bruuatnóm w Saxonii (Śchei-
benberg), w fłaschau, w Zshopau, w Turingii, i w Ba-
waryi (Amberg). Bywa nazywany Schłakkiger oder gla*
siger - Brauneisenstein, Pecheisensiein, Glanzeisenstein.



Gatunek 246. Żelazo spatyczne.

Spatheisenstein W. |Illauamoewhi xeabanaxb
"FE Fer ozwydć carbonate H. Ferrum spa-

tosum.

Kolory ma żółtawo-szary, czasem izabellowo=

żółty, lub brunatnawo-czerwony. leżąc w po=
_ wietrzi przybiera zwolna kolor brunatny a.

w końcu czernieie.  Znayduie się nayczęścićy|

w massach lub krystalizowane: 1) w sześcidn u-
kośny: z różnemi odmianami; 2) w sączewkę ku-
listą i siodełkowatą; 5) w sześcioboczny foremny
graniastosłup zaostrzony w podstawach trzema
płaszczyznami, osadzonemi na krawędziach. U-
kazuie blask perłowy i odłam rzadko prosto,
nayczęścićy wypukło-blaszkowy o trzech biegąch
przecinaiących się pod iednostaynie ukośnym ką

łem. W światłych odmianach prześwieca po
brzegach, w ciemnych iest nieprzezroczyste. I'ware
de od 4,5 do 5,25 s. Ciężkie od 3,3 do 3,758.
Łatwe do rozbicia, W ogniu cokolwiek trząska
(świeże) ź czernieie. ozpuszcza się w kwasie są-
letrowym ze słabóm burzeniem, i nadaie mu ko-
lor żółtawo-brunatny. Składa się z 56 kwasu wę-
glowego, 57,5 n. żelaza, 5,5 n. manganezu, i 1,20
wapna. Różni się od spatu wapiennego, spatu
magnezyowego, i spatu brunatnego, większą cięż=
kością, i większą twardością. *Znaydnie się w Ży-
łach; w powtórnych zaś górach formnie sztoki
w ŚSaxonii, Czechach, act Szwabii, Tyrolu,
Węggrzech, „Francji, Karyntyi, Styryi, i w Hassyi,

Wytapia się na żelazo które daie dobrąstal,

a „37

+,
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Gatunek'e$7. Aelazo czarne. Schwarz=
eisensteinPY. Jepuwit xeabauaxb F. Fer 0-

s«ydć noir. H. Ferrum ocygenatum nigrum.
ł

Ch. gatunku: a) kolor czarny w massie i.
w rysie; 2) blask migaiący pół-metalliczny; 5) nay-
częścićy postać naciekowa; 4) twardość od 7,5 do
8,25 s.; 5) ciężkość od 4,2 do 4,5; 6) zupełny
niedostatek przezroczystości; 7) w składzie we-
wnętrznym n. Żelaza i manganezu. Gatunek ten
podług różnicy w odłamie, dzieli się na dwa pod-
gatunki :

1) Z. c. zbiłe.  Dichter Schiwarzeisenstein W,
Odłam ma wielko-muszlowy płaski, przechodzą-
cy czasem w równy lub drobno-ziarnisty. Na-
bywa blasku w rysie, i składa się czasem z czę
ści oddzielnych cieńko, skorupiastych pofałdowa-

"nych. opi się z łatwością na metall, lecz ścia-
ny tygla psuie i dziurawi. . , ć |

2) 2. c. włókniste. _Fasriger Schwarzeisenstein
W. Ma odłam częścią prosto, częścią krzywo-
włóknisty w wiązki lub gwiazdy ułożony i cza=
sem składa się z części oddzielnych grubo i
cieńko' ziarnistych. Leży wżyłach w. górach
pierwiastkowych i przechodowych, w Saxonii,
Hassyi, Harcu, Palatynacie, w Sandomirskiem i
w. Syberyi.

Gałunek 248. Zelazo gliniaste.
Thoneisenstein W. luunucnuih xetb3nakb

k. Ferrum ocygenatum argillaceum, |
mó

t

|. Ch. gałunku: 1) kolor brunatny nieżywy”
wpadaiący czasem w czerwony lub w żółty,
rzadko w szary lub czarny; 2) postać zawsze

4 ń PÓ a 72 i j? f Pal OJ" PP wł
4; Fo fo Lg dA PO?

 



 

w: massach; 3) niedostatek blasku; 4) odłam: zbi-:

ty; 5) zupełna. nieprzezroczystość ; 6) twardość

od. 3,5. do. 5,5. s.; 7) ciężkość od.3,0 do 35,5;.

8) w składzie. wewnętrznym. glina stwardniała i

niedokwas żelaza. Przeto. wszystkie podgatunki
żelaza gliniastego w ogniu czernieią , a te są:.

1) Z. g. kreda. czerwona, albo rubryka, - Roethćł

W.  Argil. ocreuse. rouge. graphique H.  OGwiuno-

eennvii . Kolor. ma światły drunatno-czerwo-

ny, i odłam. główny łapkowy, poprzeczny delika-

'tpo-ziemisty. W. rysie. ukazuie kolor światły
krwisto-czerwony. Jest, miękka. Pisze czerwo-

„no. Różni się: 1) odłupka glinianego, czerwo-
ną rysą, gdyż łupek daie szarą; pisaniem, i wię-

*kszą ciężkością; 2y:od żelaza czerwonego .zbitego,
mnićyszą twardościąi ciężkością. Leży. warsta-
mi w łupku glinianym. przechodowym, w. Cze-
chach, Hassyi, Turyngii i wSyberyi. .
2) Z. g. prętowe.  Staenglicher Thoneisensteim

TF. Bpyckosameii. Mer. oligiste bacillaire-conjoint

'H.; Kolor ma. zazwyczay : brunatno -czerwony -

odłam: grubo - ziarnisty. Składa się z części oddziel-

nych. prętowatych, mnićy: więcćy pokrzywionych.
Działa. naigłę magnesową. W.powietrzu leżąc roz-

sypnie się na części prętowate.Znayduiesięw górach
powtórnych przy warstach gliny łupkowćy i pra-*

wiezawsze- wtych. mićyscach, które uległy poża-
romziemnym, w Czechach i w Saarburgu, przy- ...
 tóm.iest dosć: rzadkim minerałem.

5) Z. g. soczewkowe. Koerniger Thoneisenstein

W. Jepnuemuń. Kolor ma brunatnawo- czerwo-
ny, czasem. czerwonawo. lub żółtawo - brunatny.
Stanowi.niekiedy skamieniałości robactwa:skoru=——.

piastego.. Ukaznie blask. słaby: migaiący,pośredni

między. perłowym a pół-metallicznym. Skłąda się
= częścioddzielnych drobno- ziarnistych podobnych

ERĄ
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2 kształtu do soczewek. Różni się od ikrowca
większą ciężkością i nieburzeniem się z kwasami.
Zielazo to, czerwone znayduie się warstamiwmi-
gdałowcu, w górach przechodowych, brunatne zaś
leży między piaskowcćm pstrym a kamieniem wa-

, piennym. konchowym.
4) Ż. g. skorupiaste, Schaliger Wożeenawa

W. Cnopaynocamui. Kolor ma pośredni między
żółtawa i czerworkiwo- brunatnym; w tych zaś
mićyscach, gdzie części oddzielnez sobą się stykaią,
ukaznie kolor smołowo-czarny z blaskiem. Posia-
da odłam drobno= ziarnisty. Skłąda się z części
„oddzielnych bardzo cienkich, cokolwiek krzywa- ska-
rupiąstych, i radórzykośdadyjć które razem z so-
bą leżąc formuią odłam łupkowy wwiększych
massach. Minerał ten przyymuie w rysie kolor
ochrowo-żółty, i iest prawie miękki. Znaydnie
się w Szląsku (Tarnawitz), w Czechach Spale
gebirge), i w Bawaryi (Bodenwehr).

5) Ż. g. iaspisowe. Jaspisartiger Thoneisen=
steinm W. śluurocugnyw. Kolor ma czerwonawo-
brunatny, blask wewnątrz migaiący, £ odłam ró-
wny, który wpada w płasko muszlowy. Jest twarde
do 0,6 s. Różni się od iaspisu, większą ciężka-
ŚcIĄ którą ma 5,194, i mnićyszą twardością. Le-
Ży warsiami w gOnac powtórnych, w Austryi

Eo,
6) Z. g. DOLROŻ Ć aniólraf: Thoneisęnsteim

PY. Hacmoauii, Fer ozydć massif H. Kolor ma
zółtawo-szary, czasem Szaro-czarny, a czasem

- ż6łlawo lub czerwonawo-brunatny. Leżąc w po-
wietrzu, mienia swe kolory światłe, i staie się
prawie czarnóm. Stanowi niekiedy petryfika-
cye turbinitów, chamitów, muszkulitów, i t. d.
Ukazuie odłam mnićy  więcćy doskonale. ziarnisty,
czasem płasko muszlowy. Leżywarstammi w gós

i s. ż y €

e
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- gach powtórnych, w Sandomirskićm,K rakowskićm,
w Saxonii, Czechach, i t. d. iEDA AZ

. 7) £. g. nerkowe czyli kamień orli. Eisenniere

FV. lozkocamvń. ker owydć góodigque 4.Kolory ma
nayczęścićy ułożone naprzemian żółte z brunatne-
mi. Znayduie się w kształtach niedoskonale ku-
listych, nerkowatych, lub eliptycznych. Bywa
wewnątrz próżne lub z iądrem ruchomćm, które
za poruszeniem minerału, brzęk wydaie. Składa
się:z części oddzielnych krzywo skorupiastych współ-
środkowych.  Ymayduie się w wielu mićyscach
na wierzchu gór, lub w warstach gliny. >

8) Z. g. bobowe. hnerz JV. MoGoeugnbit,
Fer oaydć rubigineux globuliforme .H. Kolor ma
ciemny Żółtawo-brunatny , czasem czerwonawo-

- brunatny. Znayduie się w wielkich, grubych, lub
drobnych ziarnach postaci okrągłćy, spłaszczonej ,.
lub podłużno-okrągłćy. Składa się z części oddziel-
nych współ-środkowych,cieńkich, gładkich i co-
kolwiek błyszczących. Jest miękkie i łatwe do

rozbicia. Różni się od żelaza nerko wego, mnićy-

szą wielkością i gładkością powierzchni w czę-
ściach oddzielnych. Leży w próżniach kamienia

wapiennego konchowego, w Hessen ( Marldorf )

we Francyi, w Saxonii, Bawaryi, Szwabii, Szląsku,

i w Czechach. Daie żelazo nie tak dobre iak po-
przedzaiące podgatunki. (55)

 

(55) Zełazogliniaste ikrowate. Roegenformiger T'honeisen*
stein, Breit, Fer ozydulć pulyerulent H. Kolor ma bru-

* natno-czerwony. Znayduie się w massach, Ukazuie odłam

delikatno-ziemisty bez blasku. Składa się z części od-

dzielnych podobnie iak ikrowiec. Jest nieprzezroczyste. Nie

zmienia kołoru w rysie. Łatwe do rozbicia. Zostało znae

lezione w Czechach (w okolicach Bilin) w dość małóy ilo=

ści, i podobno w takićm położeniu, iak ż,g. prętowe:

sł
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Gatunek 249. Żelazo darniowe. Ra-
seneisenstein FV. „lepnoewh xeabauakb F.

, Fer oxydć góodique H. Ferrum oxygena*
tum cespitium.

- Ch. gatunku: 1) kolor ochrowo- żółty lub.
czarnawo brunatny; 2) postać w massach ziemi-

stych i gębczastych; 3) zupełna nieprzezroczy-
stość; 4) w składzie wewnętrznym, niedokwasże-
laza z cząstkami mechanicznie przymieszanemi gli-
ny, wapna, krzemionki, i istot roślinnych. Ga--
tunek ten, podług różnicy w spoieniu cząstek,
w blasku, odłamie, twardości i gięakości , został
podzielony na trzy podgatunki: Lys

1) Z. d. torfowe. JMarasterzW.Okaż.

„Fer ocydć pulverulent H. Fer. oxy. ces. lacustre
Kolor ma ochrowo--żółty lub światły żółtawo-,
brunatny. Znayduie się w massach kruchych lub
bywa w stanie proszku. NW dotknięciu mocno far-
 buie. Jest lekkie. Leży warstami na torfie lub
"w mićyscach bagnistych. Nie używa się do wy-
tapiania na żelazo, gdyż go mało wsobie zawie-
ra.

2) Z. d. bagniste. Sumpferz W. H.aoeamuii-
Fer ozydć rubigineuc compacte ou massif H. Fer-

rum osy. ces. paludinare. Kolor ma żółtawo-bru-
natny, który czasem wpada w popielato-szary ,
czasem prawie w czarnawo - brunatny. Znaydu-
ie się w massach okrągławych, guzowatych, podziu-
rawionych, lub bezkształtnych. Jest bez blasku.
Ukazuie odłam drobno- ziarnisty, lub ziemisty.

Miękkie: Łatwa do rozbicia. Nie bardzo ciężkie,
albowiem ma ciężkość gatunkową 2,937. Leży
w mićyscach błotnistych, w trzęsawicach pod
warstami rudy „eacY torfowćy, i ztey osta-

web
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tnióy się formuie nabieraiąc większćy zsiadłości,
twardości i ciężkości. Daie na 100 fun. 35 f. że-
laza w dobrym gatunku.

5) Ż. d. łąkowe, albo poddarniowe. Wiesenerz
W. Jlyeoemii. Mer. ocy. ces. pratense. Kolor ma

żółtawo-brunatny, przechodzący czasem w. czar-
nawo-brunatny, lub brunatno-czarny. Zmayduie
OCHA 'massach, ziarnach, kształtach główkowatych

nerkowatych, podziurawionych i nieforemnych.

Zewnątrz bywa chropawe, migaiące, lub bez bla-

sku; wewnątrz zaś ukazuie blask tłusty i odłam

mało muszlowy. niedoskonały, rzadko drobno-ziar-

nisty. Jest żwarde od.5-do 6 s. Łatwe do roz
bicia. Ciężkie 2 „605. Składasię z 66 n. czarnego
żelaza, 23 wody. 8 kwasu fosforycznego, i 1,5 n.

mainuganezu. Różm się od poprzedzaiącego pód-

gatunku ciemnićyszym kolorem, blaskiem, odła-

mem, twardością, i mocnićyszćm spoieniem czą-
stek. Na 100 częściach wydaie 40 czystego że-
laza, które zazwyczay bywa kruche z przyczyny
zawierania w sobie fosforku żelaza. Żelazo dar-
niowe łączne, "HI warstamiSć darniną na łą-
kach.

—-

Gatunek 250.Ru ą żelazna smoło-
wa. HKisenpecherzVU Bocdopnoe CMOJA-
cmoe xeabzo F. M nganćse phosphatć H.

Ferrum phosp aticum vulgare.

Kclor ma czarńnawo-brunathy pomięszany co-
kolwiek z czerwonym. Znayduie się w massach
lub wkrapiana. Ukaznie blask wewnątrz tłusty zbli-
Żaiący się czasem do dyamentowego, i odłam wiel-

ko-muszlowy niedoskonały. Bywa nieprzezroczysta
lub mocno po brzegach przeświecaiąca. W AE

 



(

przybiera kolor żółtawo -szary. Łatwa do roż=

bicia. Twarda w 5s. Ciężka od 3,450 do 3,562.

W ogniu łatwo się topi na czarną emalią. Roz-

puszcza się spokoynie i prędko w kwasie saletro-

wym. Składa się z 27 kwasu fosforycznego, 42

n. manganezu, i 51 n. żelaza. Minerał ten zo-

stał znaleziony we Francyi (w Limoges) w żyle

kwarcowćóy osadzonćy w granicie. 3

Gatdnek su. (BR Beż ela znaobłękih
j na. Blaue-Fisenerde W.

_ Ch. gatunku, kolor indygowo-błękitny, cza-

sem smaltowo-błękitny. Gatunek ten podług sta-

nu skupienia cząstek, dzieli się na trzy podgae

tunki : PYŁY EG i

1) R. ż. błękitna mąezasta. Zerreibliche, Blau

Eisenerde. Cuneo gocdopnoe sweaćao. F. Fer phos-

phatć H. Fer. pkos. coeruleum. Zmaydnie się w po-

staci indygowo-błękitnego proszku na rudzie że-

laznćy darniowćy. W dotknięciu farbuie. Jest

chuda, lekka i bez blasku. W ogniu, iako też i

w kwasach, przybiera kolor czarny. Składa się

z 47,5 n. żelaza, 52 kwasu fosforycznego, i 20

wody, Klaproth. A CLOW A %

2) R, ż.błękitna stwardniała. Verhoertete Blau

Eisenerde W. albnBlaueisenstein Klapr. Cuniu ske-

abanako E£. Fer phosphatć H. Ferrum coeruleum sie

liciferum. Kolor ma indygowo - błękitny, cokol-

wiek zbliżaiący się do lawendowo-błękitnego.

Znaydnie się w massach z wyciskami sześcienne=

mi. Zewnątrz ukaznie blask migaiący, wewnątrz

jest bez blasku. . Ma odłam nierówny zbliżaiący

się do gruboreziarnistego. Jest nieprzezroczysta.

Wpół-twarda. Nie trudna do rozbicia. Ciężka

3,5. W ogniu natężonym, położona na węglu, for=

,

v
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muie okrągłą czarną kulkę zewnątrz błyszczącą.
Składa się z 40,5 n. Żelaza, Do krzemionki, 1,5

wapna, 5 sody, i $ wody. Minerał ten został od-
kryty w przygórku dobrćy nadziei, i używa się
tu do malowania domów, albowiem daie farbę

nie błakuiąc FLY dłutett 1 : '

5) R. ż. błękitna krystaliczna. Kristallisirte

Blaueisenerde W. Kolor ma ciemny indygowo-
błękitny wpadaiący po części w czarnawo-błękitny.
Znaydnie się krystalizowana w szerokie prostoką-
tne graniastosłupy, w których krawędzie boczne są
ścięte ukośnie ze strony ścian węższych, i podsta-
wy sklinowane płaszczyznami osadzonemi na ścia-
nach bocznych szerszych. Ukazuie blask mocny.
perłowy i odłam doskonale blaszkowy. Jest prze
świecaiąca. Bardzo miękka. W cieńkich blaszkach
giętka. łatwa do rozbicia. Ciężka 2,7. W ogniu
natężonym topi się na czarny Żużel pociągaiący
igłę magnesową. Składa się z 31,25 wody,
19,25 kwasu fosforycznego, 41,25 n. żelaza, 5
glinki, 1 1,25 krzemionki z ochrą Żelaza. Mine-
rał ten był długi czas za iedno wzięty z błękit-
nym gipsem, od którego różni się kołoremi wię-
kszą ciężkością. leży razem z żelazem magne-
tycznóćm w Bawaryi (Oberpfalz), w Siedmiogro-
grodzie (Voeroespatak), w Anglii (Kornwallia), i
est rzadkim minerałem.

Gatunek 252.Ruda Arizni zielona.
Gruene - EisenerdePPĄ BZezenniii xexubaunkb

F. Ferrum oxygenatum viride.

(.. Ch. gatunku: 1) kolor zielonyż 2) zupełna
mieprzezroczystość; 5) minerały tego gatunku nie
topią się w ogniu naiężonym, lecz przyymuią na-
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przód kolor brunatny, a potóm czerwonówo-czar-
ny. Ruda ta dzieli się ną trzy podgatunki:

1) R. Ż. z. ziemista. Zerreibliche gruen -
isenerde PF. Oxpucmuii 3eaenbiui eab3nake „JE.

Fer orydć terreuc jaune verdatre H. Ferrum oxcy:
viride terrosum.. Kolor ma czyżykowo-zielony, któ
ry czasem zbliża się do siarczysto-żółtego lub o-
liwno-zielonego. Rzadko bywa w massach, nay-
częścićy znayduie się w stanie proszkowatćy po-
włóki. Jest bez blasku. Chuda. Nie rozpuszcza
się w kwasie saletrowym. Leżyw łupku glinia-
nym pierwiastkowym w Saxonii (Śchneeberg ,
Braeunsdorf): c

2) R. ż. z. zbita. Dichte gruen Eisenerde W.
Kolor ma taki iak w poprzedzającym podgatu-
ku. Znłiydunie się w massach i wkrapiana. Jest
bez blasku. Uikazuie odłam równy przechodzący
w drobno-ziarnisty. Wpół-źwarda. Łatwa do roz=
bicia. Znayduie się razem z poprzedzaiącym pod-
gatunkiem, i iest rzadszą od niego.

35) R. 2. z. włóknista. Fasriche gruen  Kisen-
erde FV. „lyzucmuńseaenudć »weaósuaks F, Molor

ma czarnawo-zielony lub zielonawo--czarny. Znay»

duie się w bardzo małych kształtach kulistych,
nerkowatych, i gronkowatych.  Ukazuie blask tłusty
i odłam włoknisty w_ wiązki ułożony. Składa si
mnićy więcćy wyraźnie zęzęści oddzielnych krzy-
wo -skorupiastych. W rysie przyymuie kolor żół-
tawo-brunatny. Jest wpół-twardą i łatwa do roż-
bicia. Różni się od włóknistego malachitu i pro-
mieńca, kolorem, twardością, kruchością, i zacho-

| wywaniem się w ogniu. Jest dość rzadkim mine-
ralem. Ma to samo położenie geognostyczne co
i wodnym poipinali,
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Gatunek. 255. Gadolinit W. Tazoun--

uumb F. Gadolinite H. Gadolinites.,

Kolor ma zielonawo-czarny. Zmaydnie się
w massach. Ukaznie blask wewnątrz tłusty i od-
łam muszlowy. _ Po brzegach prześwićca. Twardy

od 8,5 do gs. Nie bardzo trudny do rozbicia.

Ciężki od 4,049. do 4,2357. Składa się z części
oddzielnych ziarnistych. WW rysie przybiera ko-

. lor ciemno-zielony. W ogniu. pęka się na drobne:
cząstki. Pociąga igłę magnesową. Składa się z 45
itryi, 10,26. n. żelaza. mało ukwaszonego, 16,69
n. ceresu,, 25,8; krzemionki,i. 0,6.c. straconych

w ogniu, K.. Znaydnie sięwSzwecyi (Finbo,Jiterby
_ dt Braddbo w górach:pierwiastkowych razem: z kwar-
cem,feldspatem.i fizalitem): Jestrzadkimminerałem..

VI... RODZAY O£OWEU...

Ch. rodzaiu :: 1) kolor: panuiący. ołowiano -
szary; 2) krystalizacya,, 70d:: nayczęścićy, w gra-
niastosłup. sześciokątny foremny, lub. w równoległo-
boczny, czasem.w tablicę. sześciokątną foremną lub
czworokątną zkątami. prostemi,, 2re: dość często
wostrosłup sześciokątny, lub. czworokątny podwóy-
ny, cie: niekiedywsześcian: ukośny lub prosty z

przćyściem. w. ośmiościan;, 3) znaczna ciężkość. (56)

Gatunek 254. Ołów błyszczący czyłi
Galena. Bleiglanz W. Cenuuyoewh Guecxb
F. Plomb: sulfurće H. Plumbum galena seu

, - sulphureum,

- Ch. gatunku : a) kolor świeży ołowiano-szary;
ina

(56) Pan Fiszer kładzie na czele tego rodzaiu ołów rodzimy
którysię znayduie niekiedy w pOstaci włosów w lawie,
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2) blask mocny metalliczny; 3) twardość od 3
do 5,75s.; 4) wielka ciężkość, od 7,2 do 77. A
podług różnicy w odłamie, dzieli się ołów bły-
szczący na trzy podgatunki: ch

1) O. b. pospolity. Gemeiner Bleiglanz W
OGurenocennnii.F. Plomb. sulf, deform. determ. etc"H.
Zmayduie się w massach, w kształtach gronko.
watych, z wyciskami sześciennemi; niekiedy bywą
pogryziony, oraz nayczęścićy iest krystalizowany :
1) wsześcian z rozmaiiemi odmianami i przóyściem

+ do ośmiościanu; 2) w ośmiościan z różnemi od-
 mianami; 5) w szeroki sześciokątny nieforemny
graniastosłup sklinowany prostokątne wpodstawach
płaszczyznami osadzonemi na krawędziach bocznych
ostrych. Ma edłam powiększćy części prosto, rzad-
ko krzywo lub kwiecisto blaszkowy o trzech
biegach przecinaiących się pod kątem prostym, a
czasem niewyraźnie-blaszkowy. Wydaie ułamek
postaci sześciennćy. Jest łatwy do rozbicia. Skła-
się z 15,02 siarki, 85,13 ołowiu, i 0,5 żelaza.

2) O.b. proszkowaty. Mulmicher Bleiglanz W.
Tewyuzamuń. Fr Kolor ma. ciemny świeży oło-
wiano-szary. Zmayduie się w massach lub war-
stach grubo-naleciałych, które są złożone z czą-
stek proszkowatych mnićy więcćy słabo skupio- -
nych. Ukazuie blask migaiący metalliczny. W do-
tknięciu nie brudzi. R

5) O. b. zbity. Bleischweif W. IlaomnaeżFE.
Plomb sulfurć compacte H. Różni się od ołowiu
błyszczącego pospolitego: 1)odłamem zbitym prawie
równym ; 2) blaskiem wewnątrz migaiącym metal-
licznym, gdyż w tamtym iest zwierciadlano metal-
liczny; 5) wydawanfóm ułamku postaci ziarnistćy.

Ołów błyszczący znayduie się w Saxonii,
Szląsku, Czechach, Styryi , Harcu, Węgrzech,
Szwecyi, Norwegii, Francyi, Anglii i w Syberyi:

: ć
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Leży w żyłach lub warstach gór pierwiastkowych
a ię na ołów.

Gatknek|255. ołów błękitny: Bai.
bleierzW. Cunii docdhopnosncawii, ceuneub F.
Plombphosphate gris cęndrć il. Plumbum

phosphaticum cderuleum.

Kolor ma pośredni między ciemnym  oło-

wiano-szarym a bardzo ciemnym indygowo-błę-
kitnym. Rządko znayduie się w massach, nay-
częścićy bywa krystalizowany w Śrówiastostip
sześciokątny foremny wzdłuż narzynany. lub
chropawy i czasem we środku: pękaty. Ukazuie
blask wewnątrz pół-metalliczny migaiący i odłam
zbity prawie równy. Jest nieprzezroczysty.Wpół-

ciągły. Łatwy do rozbicia. Twardy od 5 do 3,95.
Ciężki od 5,286 do 5,461. Nabywa w rysie bla-
sku metalicznego. W ogniu wydaie płomień błę-
kitny i zamienia się na ołów. Podobno zawiera
w sobie fosfor. Znayduie się w Saxonii (w ko-
palni S. Tróycy). Leży w żyłach w gnćysie ra-
zem ze spatem ciężkimi ołowiem zielonym. ;„Jest
rzadkim minerałem.

Gatunek 256. Ołów brunatny. Braun-
bleierz W. Bypi gpocpopnosucaih cennenibD
F. Plomb phosphatć brun H. Plumbum

phosphaticum fuscum.

Kolor ma ciemny lub światły gwozdzikowo-
brunatny. Rzadko bywa w massach, nayczęścićy
iest krystalizowany w. doskonały sześciokątny” f0-
remny graniastosłup, niski lub długi iglasty, a cza-
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sem pękaty i wzdłuż narzynany. Ukazuie blask
tłusty i odłam drobno-ziarnisty. Po brzegach prze-
świeca. Twardy od 4 do 5s. Łatwy do rozbicia.
Ciężki od 6,6 do 6,909. W ogniu natężonym
wydaie zapach arseniku i prędko się topi. Pow-
staie z 19,75 kwasu fosforycznego, 78,08 n. ołó-
wiu, 1 1,65 kwasu wodosolnego, K. Leży w żyłach
razem z galeną, ołowiem zielonym i rudą oło-
wianą w Saxonii, Częęhach, Francyi , Węgrzech.

_4.w Syberyi., ? :

Gatunek 257. Ołów czarny. Schwarz-
bleierz IV. Jepnax ceuwyoeaa pygaS. Plomb
caróonatć noir H. Plumbum. mineralisa--

| tum nigrum.

Kolor ma szaro-czarny: wpadający czasem w po-
pielato-szary. Znayduie się w massach lub kry-.
stalizowany w bardzo drobne sześciokątne gra-
niastosłupy. Ukazuie blask zewnątrz mocny, we-
wnątrz pomierny dyamentowy i odłam zbity

„drobno ziarnisty, czasem mało muszlowy. Prze-
Świeca w massie lub po brzegach. Przybiera ko»
lor szaro-biały w rysie. Jest twardy od 4,25 do
4,758. Ciężki od 5,74% do 5,77. Kruchy. W o-
gniu natężonym trzymany na węglu  trzesz-
czy, zwolna się ogrzewa, i w końcu zamienia
się na ołów. PY kwasie saletrowym z burzeniem się
rozpuszcza, i zostawuie cokolwiek. węgła. Składa się
z 18 kwasu węglowego, 79 n. ołowiu, i 2 wę-
gla. Leży w żyłach razem z fluspatem, spatem

_ ciężkim, kwarcem,i niekiedy ołowiem zielonym,
w Saxonii, Czechach, Anglii, Szkocyi,iwSyberyi.
Wytapia się na ołów. *
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Gatunek 258. Ołów bia ły. Weisbleierz
W. Jaiekncaih ceuneuŁ F. Plomb carbon
Sa natć H. Plumbum carbonatum.

Kolor ma śnieżno, żółtawo, szaro, lub zielo-
nawo-biały. Zmayduie się w massach lub kry-

 stalizowany: 1) w nieforemny sześciokątny gra-
niastosłup, zaostrzony w podstawach sześciu al-
bo czterma płaszczyznami osadzonemi na krawę-
dziach, i maiący czasem kąty lub krawędzie za-
ostrzenia ścięte; 2) w podwóyny sześciokątny 0-
strosłup; 3) w czworokątny bardzo ukośny gra-
niastosłup, po końcach płasko sklinowany płasz-

_ czyznami osadzonemi na tępych krawędziach; 4)
w czworokątny ukośny ostrosłup podwóyny; 5)
w bliznięta podwóyne złożone z dwóch grania='
stosłupów zrosłych ukośnie podstawami;6) w bli-
znięta potróyne uformowane z trzech ostrosłu-
pów sześciokątnych  podwóynych, zrosłych
w kształt gwiazdy. Sciany kryształów bywaią,
gładkie lub wzdłuż mocno narzynane. Zewnątrz.
mocno, wewnątrz nie tak mocno, błyszczą i maią
blask dyamentowy. Ołów biały, ukazuie odłam czę-
ścią mało-muszlowy, częścią drobno-ziarnisty, cza”
sem niewyraznie blaszkowy, rzadko grubo-włó-
knisty. Jest przezroczysty lub przeświecaiący. Ła=
'twy do rozbicia. Miękki, Ma ciężkość gatnnko-
wą od 6,48 do 6,528, Nagle ogrzany pęka, zwol-
na zaś ogrzewany w płomieniu białym, wydaie
światło piękne czerwone, a w błękitnym żółte;
łatwo się topi i redukuie naołów. Rozpuszczą
się z burzeniem w kwasie saletrowym. ”Powstaie
z 16 kwasu węglowego, 80,72 ołowiu, 0,2% n.
żelaza, 0,57 glinki, i 0,7 wapna, K. Różni się:
1) od arragonitu, większą ciężkością i mnievszą

| 8 | ,
m7
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twardością; od spatu ciężkiego prętowego i ce-
lestyny, krystalizacyą, odłamem, blaskiem 1 wię-
kszą ciężkością. Ołów ten znaydnie się w Saxo-
nii, Czechach, Harcu, Karyntyi, Węgrzech, we
Francyi, Anglii, w Sandomirskićm i w Syberyi..
Leży w żyłach, w górach zaś powtórnych znay-
dnie się w warstach. Jest dość pospolitym mine-
rałem i wytapia się na ołów.

fr

Gatunek 259g. Ołów zielony. Gruen- -
bleierz W. Jeaenbik bocdbopnokucawih Ccen-
neuyb F. Plomb phosphatć vert H. Plum-

bum phosphaticum viride.

Kolory ma źrawiasto, pistacyowo, szparagowo,
lubą czarnawo- zielone, i przechodzące czasem
w białe lub żółte. Znayduie się w massach,
kształtach nerkowatych, albo krystalizowany: 1)
w równokątny sześcioboczny graniastosłup z róż-
nemi odmianami; 2) w foremny sześciokątny po-
dwóyny ostrosłup; 5) w foremną sześciokątną
tablicę z odmianami co do scięcia i sklinowa-
nia krawędzi.  Ukazuie blask mierny tłustyi
odłam grubo lub cieńko - ziarnisty, rzadko zadzio-
rowy albo przechodzący w mało muszlowy.
Prześwieca w massie lub po brzegach. "Twardy
od 4 do 5s. Łatwy do rozbicia. Ciężki od
5,86 do 6,27. W rysie przybiera kolor biały. W o0-
gniu natężonym bieleie, łatwo się topi i wyda-
ie zapach arseniku, lecz nie przechodzi do sta-
nu metallicznego. Składa się z 18,37 kwasu
fosforycznego, 1,7 kwasu wodosolnego, 78,4 n
ołowiu, i 0;a n. Żelaza, K. Leży w żyłach kwar-

| cu a spatu wapiennego razęga ze spatem ciężkiga,

 

i
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z galeną, ołowiem białym, i ochrą żelazną, w Sa-
xonii, Czechach, Bawaryi, Harcu, Szwabii, F'ran-
cyi, Szkocyi, Syberyi, i Anglii. Wytapia się na
ołów.  ampadius zaś radzi wydobywać z tego
kruszcu kwas fosforyczny. |

Gatunek 260. Ołów czerwony Rotń-
bleierz W.  Mpacuwh ceuneub F. „Plomb
chromatć H. Plumbum chromaticum ru=
21 brum.

Kolor ma hyacyntowo = czerwony. Rzadko
bywa w massach, nayczęścićy iest krystalizowa=
ny w długie czworokątne ukośne graniastosłupy,
w których krawędzie boczne są ścięte, podstawy
sklinowane płaszczyznami osadzonemi na ścia-
nach bocznych, i ściany te ostatnie wzdłuż mo-
cno narzynańe. Ukazuie blask dyamentowy i o-
dłam główny prosto -blaszkowy o dwóch biegach
ukośnie się przecinaiących, poprzeczny drobno«
ziarnisty lub muszlowy. Mnićy więcćóy prześwie-
ca. Przyymuie w rysie piękny żółty kolor zbliża”
lący się do pomarańczowego: Jest twardy do3 s.
Łatwy do rozbicia. Ciężki od 5,8 do6,1. Trzy-
many na węglu w ogniu natężonym z początku
trzeszczy, a potóm topisię na czarne bły-
szczące ziarno, maiące wewnątrz ołów. Składa
się z 356,04/kwasu chromicznego, 57,16 ołowiu,
16,86 kwasorodu. Znayduie się w Syberyi (w gó-
rach Uralskich, gdzie leży razem z żelazem bru-
natnćm, pirytem Żelaznym, złotem rodzimóm, o-
łowiem zielonym, galeną i kwarcem, w Żyle osa-
dzonćy w gnćysie). Powiadaią, iż w r. 1791

5g
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znaleziono go także w Szląsku (w Tarnowic),
Używa się na farbę wmalarstwie.

1

Gatunek 261. Ołów żółty. Gelbbleierz
W. rKkeamwuk ceuneub F. Plomb molłybda-
żć H. Plumbum molybdaenatum flavum.

Kolor ma woskowo-żółty przechodzący cza-
sem w cytrynowo albo pomarańczowo - żółty,
czasem w żółtawo - brunatny. , Rzadko bywa
w massach, nayczęścićy znayduie się w kształ-
tach komórkowatych, lub krystalizowany: 1)
w prostokątną tablicę z różnemi odmianami; 2)
w czworokątny podwóyny ostrosłup płaski lub
kończasty; 3)w ośmiokątny podwóyny ostrosłup;
4) w czworokątny ukośny graniastosłup, zao-
strzony w podstawach czterma płaszczyznami o0-
sadzonemi na krawędziach. Ukazuie blask tłusty
zbliżaiący się do dyamentowego,i odłam częścią
drobno-ziarnisty przechodzący w muszlowy, czę-
ścią mniey więcóy doskonały blaszkowy o czterech

biegach. Jest zazwyczay przeświecaiący, w mas-
sach bywa wpół - przezroczysty, Twardy od 3,5
do 4. s. Ciężki od 5,692 do 5,869. Nagle o-
grzany trzeszczy, zwolna zaś ogrzany topi się
na ciemne ziarno, które nie łątwo daie» się za-

* mieniać na metall. W kwasie saletrowym zwol-
na się rozpuszcza. Powstaie z 34,25 n. molib-
denu, i 64,42 ołowiu. Znaydnie się w ;Saxonii,
Karyntyi w kamieniu wapiennym zbitym żół-
tym,w Austryi iw Węgrzech. Bywa zazwyczay
w małćy ilości i używa się w malarstwie na
farbę.
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Gatunek 262. Siarczan ołowiu. Vitri-
elbleierz W.  Plomb sulfatć H.  Cżpno-
sucawih ceuneuyb, Plumbum sulphaticum.

Kolor ma żółtawo lub szaro-biały. Znay-
duie się tylko krystalizowany: 1) w ukośny czwo-
rokątny graniastosłup, sklinowany po końcach pła- -
sźczyznami osadzonemi na krawędziach bocznych -
ostrych z niektóremi odmianami co do ścięcia;
2) w ośmiościan szeroki; 5) w rombus z dwóma
przeciwnemi kątami ściętemi.  Ukaznie blask
mocny dyameńtowy i odłam mało - muszlowy.
Jest twardy od 3,6 do 4,25 s. Łatwy do roz-
bicia. Bywa zupełnie przezroczysty. Ciężki

"6,5. W ogniu trzeszczy i topi się na biały Żu-
żel. Powstaie z 24,8 kwasu siarczanego, 71 n.
ołowiu, 2 cząstek płynnych, i 1 n. żełaza. Le-
Ży w Żyłach sam ieden lub z innemi gatunkami
ołowiu na wyspie Anglesea,w Szkocyi, iw Hi-
szpanii (w Andaluzyi). Ę

Gatunek 269. Ruda ołowiana. Bleż-

erde W.. Semaucmuih ceuneub. Plomb car<
bonate terreuxc H. Plumbum terrosum.

= Ch. gatunku: 1) kolor pomięszany z wiel-
ką ilością szarego; 2) postać ziemista bez blasku;
5) znaczna ciężkość, od 6,4 do 6,6. Przytóm
minerały tego gatunku, w ogniu zamieniaią się
na metall, i rozpuszczają się z burzeniem w kwa-
sach. .

1) R. o. stwiardniała. Verhaertete Bleierde W.
Koloć ma żółtawo, dymowo, lub perłowo-szary,
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czasem żółtawo-brunatny, słomiano-szary, sza-
ro - biały, lub brunatno-czerwony. Ukazuie od-
łam zbity drobno-ziarnisty, niekiedy drobno-za-
dziorowy. Jest po większćy części nieprzezro-
czysta. Twarda w 4,25. s. łatwa do rozbicia.
Składa się z 66 n, ołowiu, 12 kwasu węglo-
'wego, 10,5 krze., 4 glin., 2,25 n. żelazai man-
ganezu, oraz 2,25 wody. ó

2) R. o, ziemista.  Zerreibliche Bleierde W..
Plomb carbonatć terreux H. Kolor ma żółtawo =
szary. Składa się z cząstek proszkowatych. Ma-
ło lub zgoła nie farbuie w dotknięciui iest chuda.

Ruda ołówiana leży zazwyczay razem z ga-
leną i ołowiem białym, w Saxonii, Hiarcu, Bawa-
ryi, Szląsku, w Sandomirskićm, i w Syberyi
„Wytapia się na ołów. *

YIN. RODZAY CYNY...

Ch, rodzaiu: kolor po większóy części bru-
natny, |

/Gatunck 264. Piryt cynow y. Zinkies
MW. Jioavezannoe oaoeo F.  Etain sulfurć
H. Stannum pyriticum seu sulphureum.

Kolor ma pośredni, między światłym stalo-
wo - szarym a mosiężno - żółtym.  Znayduie się
w massach lub wkrapiany.  Ukaznie blask słabo
metalliczńy i odłam grubo lub cieńko - ziarnisty,
czasem muszlowy.  Jesź twardy od 4 do 4,5 s.
Ciężki od 4,5 do4,5. Łatwy do rozbicia. Wo-
gniu natężonym topi się na czarny Żużel. Za-
wiera w sobie 54 c. cyny, 36 miedzi, 2 n. żela-
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za, i a5siarki. Różni się: 1) od pirytu Żelazne-
80, mnićyszą twardością, kolorem i ciężkością;
2) od miedzi szarćy, ukazywaniem w sobie cokol-
wiek farby żółtćy i cokolwiek mnićyszą cięż-
kością. Piryt cynowy został odkryty w An-
gli (w Kornwalli w żyle kruszcowćy razem
z pirytem miedzianym 1 blendą brunatną), i
iest rzadkim minerałem. — , |

Daaadan afkanĄ Mn 6 :

(Gatunek 265. Kruszce pospolity ARnowy.  Zinstein MW.  Owncaeunoe 0080
„F. Etain owydć H. Stannum owygenatum.

Kolor ma czarnąwo, gwozdzikowo , włosowo,
czerwonawo lub żółtawo - brunatny, czasem axa-
mitno lub szaro-czarny, żółtawo lub popielato -
szary, a czasem izabelowo lnb miodowo-żółty.
Znayduie się w massach, albo krystalizowany:
1) w prostokątny graniastosłup, zaostrzony albo
poiedyńczo w podstawach czterma płaszczyznami
osadzonemi na krawędziach bocznych, albo zao-
strzóny podwóynie, naprzód ośmiu płaszczyzna”
miz których wszystkie , biorąc po dwie, osa-
dzone są na krawędziach bocznych; a potćm czter-
ma, także osadzonemi ną krawędziach bocznych;
2) w ośmiościam; 3) w bliznięta podwóyne lub
poczwórne uformowane ze zrośnięcia się ukośnie
podstawami dwóch 'graniastosłupów wyżćy wspo-
mnionych. Minerał ten ukaznie blask mocny
dyamentowy zbliżaiący się do tłustego, i odłam
grubo lub cieńko ziarnisty, czasem.mało-muszło-
wy, rzadko prosto blaszkowy o dwóch biegach.
Bywa wpół-przezroczysty w odmianach świa-
tłych, a prz eświecaiący lub nieprzezroczysty w cie-



"mnych. W rysie przyymuie kolor szaro-biały.
Jest twardy od 8 do 9 s. Ciężki od 6,7 do 7,1.
Łatwy do rozbicia. W ogniu blednieie, z tru-
dnością i w części tylko zamienia się na me-
tall. Powstaie z 99 n. cyny, 0,75 krzemionki,
i 0,25 n. Żelaza. Znayduie się w Saxonii, Cze-
chach, Anglii, Hiszpanii, w Iadyach wschodnich
i w Ameryce. Leży w żyłach, warstach, lub
formuie małe massy, a zawsze w górach pierwiast-
kowych starych, i z tychdostaie się niekiedy do gór
napływowych. W pierwiastkowćm położeniu mie-
wa zazwyczay przy sobie kwarc, dość często apa=
tyt, fluspat, litomargę, molibden, piryt arseni-
kalny, wolfram, spat ciężki i żelazo błyszczące.

Gatunek 266. Cyna kornwalska.
Kornisch-Zinerz W. „lyvncmoe okucaen-
noe oaoeo F. Etain oxydć concretionnć H.

Stannum ocygenatum -radiatum.

Kolor ma włosowo, drewno, lub czerwona
wo - brunatny, czasem brunatnawo - czerwony
rzadko izabelowo - żółty. Zazwyczay ukazuie
na powierzchni zewnętrznćy kolor bardzićy czar-
ny niź wewnątrz gdzie bywa zafarbowana w prę-
gi współ-środkowe. Znaydnie się zazwyczay w po-
staci ziarn zaokrąglonych lub w małych massach
kształtu nerkowatego. Ukazuie blask migaiący
albo iest bez blasku. Ma odłam włókuisty w wią-
zki ułożony, czasem zbity i prawie zadziorowy.
Jest nieprzezroczysta. Przyymnuie rysę szarą co-
kolwiek wpadaiącą w brunatną. Twarda od 7,5
do 8 s. Łatwa do rozbicia. Ciężka od 6,5 do

6,4, W ogniu przybiera kolor brunatny, mocno

«

  



przygrzana pęka i nie zamienia się na metall.
Powstaie z91 n. cyny, i 9 n. żelaza, 7, Leży w gó-
rach napływowych w Anglii (Kornwalia) iw A-
meryce.

Oba ostatnie gatunki tego rodzaiu wytapia--
ią się na cynę.

(IX RODZAY BIZMUTYU.

Ch. rodzaiu: 1) bardzo mała twardość; 2)
znaczna ciężkość; 3) krystalizacya w czworościanu
lub w graniastosłupy iglaste czworokątne; 4) ła-
twe tópienie się w ogniu; 5)łatwe rozpuszczanie
się w kwasie saletrowym, a otrzymany roztwor
daie z wodą osad biały. -

Gatunek 267. Bizmut rodzimy. Ge-
diegen Wismuth W. Camopozumi eucnymb
F. Bismuih natif H. Wismothum na-

28 tivum.

Kolor ma zewnątrz naleciały pstry iak na
podgarlu gołębiem lub stali hartowanćy; w odła-
mie zaś świeżym srćbrno biały wpadaiący wczer-
wony. Nayczęścićy bywa wkrapiany w postaci
ziarn, zębów lub blach pierzasto narzynanych,
stanowi powłóki na innych minerałach i znay-
duie się krystalizowany: 1) w czworościan ze
ściętemi kątami; 2) w ośmiościan.  Ukazuie
blask zewnatrz słaby, wewnątrz mocny metal-
liczny i odłam prosto-błaszkowy o czterech bie-
gach przecinaiących się pod iednostaynie uko=
śnym kątem. Jest twardy od 2 do 5 s. Nie bar-
dzo trudny do rozbicia, Ciężki od g,6 do g,8.



Topi się w płomieniu świecy. Leży w żyłach
kwarcowych, rogowcowych lub spatu wapienne-
go, w Saxonii, Czechach, Szwabii, Xięztwie Wir-
temberskićm, Ziemi siedmiogrodzkićy, Francyi,
i Szwecyi. Nazwisko ma od wyrazu Wiesemut-
że znaczącego kwitnącą łąkę.

fjGatunek 268. Bizmut błyszczący.
Wismuthglanz W.  bBucnymoewhń G6aecxb

F. Bismuth sulphurć H.  Wismuthum
oda sulphureum.

Kolor ma pośredni międzi stalowo=szarym
a światłym ołowiano - szarym. Znayduie się
w massach, bywa wkrapiany, lnb w kształtach
iglastych, które są równoległobocznemi lub sze-
ściokątnemi graniastosłapami. Ukazuie wewnątrz
blask mocny metalliczny i odłam częścią prosto—

blaszkowy , częścią wąsko - promienisty o trzech
biegach. Nie zmienia koloru w rysie. Twardy
od 2,6 do 5 s. Nie wiele kruchy. Ciężki od 6,0
do 6,3. Łatwo się topi w płomieniu świecy,
trzymany zaś na węglu w ogniu natęźonym
wydaie zapach siarki i uchodzi w postaci pary.
Rozpuszcza się w kwasie saletrowym i opuszcza
siarkę. Składa się z 60 bizmutu, 4o0 siarki,i
z cokolwiek żelaza. MRóżnisię: 1) od żelaza bły-
szczącego, większą ciężkością, mnićyszą twardo-
ścią i rysą; 2) od miedzi szarćy, odłamem +bla-
szkowym lub promienistym i mnićyszą twardo-
ścią. ” A
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Gatunek 269. Bizmut arsenikalny:.
Arsenik - Wismuth W. Muaunavunk 6u-
cmymb F. Wismuthum arseniciferum.

Kolor ma włosowo-brunatny. Znaydnie się
wkrapiany lub w kształtach zreełych z kuł i ich
odcinków. Ukazuie wewnątrz blask słaby lub
migaiący tłusty i odłąm niewyraźnie włóknisty
w wiązki lub gwiazdy ułożony. Przyymnie kolor
żółtawo - szary w rysie. Składa się z części od-
dzielnych, cieńkich, współ-środkowych i krzy-
wo - skorupiastych. „ Jest twardy od 5 do 6 s.
Ciężki. W ogniu trzeszczy i topi się na szkło.
Został odkryty w Schneeberg w kwarcu i ro=
gowcu. Jest rzadkim minerałem. -

Gatunek 270. Ochra bizmutu. W;-
„smuthokker W.  Ozpanwiń eucmymb F.
Bismuth ozydć H. Wismuthum oacyda-

tum.

Kolor ma słomiano - żółty, czasem popiela-
to - szary lub czyżykowo-zielony. Rzadko by=
wa w massach, nayczęścićy znayduie się wkra-
piana lub w postaci naleciałych warstewek. U-
kazuie wewnątrz blask słaby lub migaiący, któ-
ry się zbliża do. dyamentowego, i odłam drobno-
ziarnisty lub ziemisty. Jest zupełnie miękka.
Krucha. Łatwa do rozbicia.  Ciężką 4,561.
W ogniu łatwosię zamienia na metall. Roz-
puszcza się z burzeniem w kwasie saletrowym.
Powstaie z 86,35 n. bizmutu, 5,3 n. żelaza, 4,1
kwasu węglowego, i 3,4 wody. Leży |. z bi-

ę | | o

=



ża "316 5

zmutem rodzimym, w Saxonii, Czechach,iSzwabii.
Bizmut rodzimy i ochra iego wytapia się

na metall zwany bizmutem, który w stanie kom=-
binacyi z kwasorodem używa się w medycynie
i dorobienia atramentu sympatetycznego; rołączo=
ny zaś z innemi metallami słaży do odlewania liter
drukarskich, zwierciadeł metallicznych, i t. d.

X. RODZAY ZYNKU.

-Ch. rodzaiu: 1) kolor panuiący brunatny i
żółty; ś$) blask po większćy części dyamentowy;
5) wydawanie w ogniu białćy pary. -

Gatunek 271. Blenda.  Blende W.
baenąa. Zinc sulfurćH. Zincum sul-

hureum,+4 £
Ch. gatunku: 1) kolor brunatny lub wosko=

wo- żółty ze znacznym stopniem przezroczysto=
ści, 2) twardość od 4,5 do 5,25 s.; 3) ciężkość
od 3,8 do 4,1. . Przytem blenda rozpuszcza się
we wszystkich kwasach, i nie topi się w ogniu.

- Podług zaś koloru iest podzielona na dwa pod-
gatunki:

1) B. źółta.  Gelbe Blende W. Zine sulfure
jaune -citrin, verdatre H. Kolor ma zazwyczay
woskowo-żółty, czasem szparagowo lub oliwno-
zielony, czasem cytrynowo, miodowo, lub poma-
rańczowo-żółty, a czasem hyacyntowo-czerwo=
ny. Znaydnie się w massach, lub krystalizowa-
na: 1) w ośmiościan z rozmaitemi odmianami;
2) w dwónastościan granatowy; 3) w bliznięta
uformowane z połączenia się podstawami dwóch

»



A RE LA

odcinków czworościanu.  Ukaznie blask moeny-
zwierciedlano dyamentowy i odłam prósto bla-.
szkowy o sześciu bigach ukośnie i iednostaynie-
się przecinających. W massach składa się z części
oddzielnych ziarnistych. Jest przezroczysta lub
przeświecaiąca. Nie dwoi obrazów. Łatwa do
rozbicia. Składa się z 64 zynku, 20 siarki, 5
Żelaza, 4 kwasu fluorowego,, 6, wody, i 1 krze-
mionki.

' 2) B. brunatna.  Braune Blende W. Zine
sulfurć brun H. Która podług różnicy w odła-
mie dzieli się ną trzy odmiany.

x) B. b. blaszkowa. Blaetriche braune Blende
W. Kolor ma, czerwonawo,- brunatny, hyacynto-
'wo - czerwony, lub. cżarnawo - brunatny, i w tym
razie przechodzi w blędę czarną. Znayduie się
w massach lub. podobnie krystalizowana iak blen-
da żółta. Ukazuie. wewnątrz. blask mocny po-
średni między perłowym a dyamentowym, , który
test albo zwierciadlany, albo mocny migaiący. Ma
odłam blaszkowy taki iak w blędzie żółtćy, cza-
sem zbity równy. WW massach składa się z czę-
ści ziarnistych. Po brzegach prześwieca gdy ma
odłam blaszkowy, nie prześwieca gdy zbity,
w kryształach zaś bywa przezroczysta.: Przyy-
mule rysę żółtawo - brunatną. Składa się z 44
zynku, 17 siarki, 5żelaza, 24 krzemionki, 5 glin-

(ki, i 5 wody, Berg. Różni się: 1) od żelaza.
brunatnego, odłamem, większym blaskiem,wię-
kszą ciężkością; 2) od miedzi czerwonćy, kolo-
rem, rysą i mnićyszą ciężkością; 3) od ołowiu
brunatnego, większą twardością, i mnićyszą cięż-
kością; 4) od ołowiu błyszczącego, kolorem, prze-
świecaniem po brzegach, i większą twardością.

y) 8. b. promienista. Strahliche braune Blende
W. Kolor ma ciemny czerwonawo - brunatny
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zbliżaiący się częstokroć do żółtawo - brunatnego.
Znayduie się w massachlub kształtach nerkowa-
tych. Ukazuie wewnątrz blask perłowy i odłam
wąsko - promienisty w wiązki ułożony. Po brze-
gach prześwieca.

z) B.b. wtóknista, Zowichi braune Blende W.

Zinc sulfurć concret. mamel. H. Kolor ma cie-
mny lub światły czerwonawo brunatny. Rzadko
bywa w  massach,  nayczęścićy. znayduie się
w kształtach nerkowatych lub gronkowatych.
Ukazuie blask migaiący tłusty i odłam włóknisty
w wiązki ułożony. Składa się z 62 zynku, 21
siarki, 5 żelaza, 5 ołowiu, 1 arseniku,2 glinki,.
i 4 wody (?)

3) B. czarna. Schwarze Blende W. Zine sulfurć
noir H. Kolor ma szaro - czarny lub prawie a-
samitno - czarny, w kryształach bywa krwisto-
czerwona, czasem ukazuie na sobie kolory nale-
ciałe stali hartowanćy lub podgarla gołębiego.
Zmayduie się zazwyczay W massach, bywa z wy-
ciskami tablic. i ostrosłapów sześciokątnych , a
niekiedy podobnie krystalizowana iak blenda
żółta.  Ukaznie blask pośredni lub słaby dya-
mentowy i odłam iak w blędzie żółtćy. WW od-
mianach krwisto - czerwonych prześwieca, w cie=
mnych iest nieprzezroczysta. "Przyymuie rysę
źółtawo - brunatną. Składa się z 45 zynku, 29
siarki, g żelaza, 1 arseniku, 6 ołowiu, 4 krze-

 mionki, i 6 wody (?), Berg. Różni się: 1) od
kruszcu cyny, krystalizacyą, mnićyszą twardością,
3 ciężkością; 2) od żelaza magnetycznego, bla-
skiem, mrićyszą twardością, i mnićyszą ciężko-
ścią; 8) od galeny pospolitćy, ciemnićyszym ko-
lorem. |

W ogólności blenda leżywżyłach lub war-
stach z innemi kruszcami,w Saxonii, Czechach,

o
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Hafcu, Węgrzech, ziemi siedmiogrodzkićy, w Nor-
wegii, Francyi, Anglii, i w Szwecyi. Nazwisko ma
od wyrazu blenden błyszczeć, i iest bez użycia.

Gatunek 27 2. Galman.  Galmei W.
Oxncaenuzii 23unkb FP. Zinc ozydć H.'
i. Zincum ocydatum.

Kolor ma zielonawo, sząro, lub żółto - biały;
czasem czyżykowo-zielony, popielato lub żółto-
szary; izabelowo, słomiano, albo ochrowo- żółty,
a czasem gwozdzikowo-brunatny.  Zmayduie się
w mmassach, bywa wkrapiany, w kształtąch ner-

- kowatych, gronkowatych, komórkowatych, pogry-
zionych, i krystalizowany: 1) w podłużne pro-
stokątne tablice, w których ściany boczńe są skli-
nowane, i krawędzie sklinowania ścięte; 2) w o-
śmiościan podłużny. Ukazuie blask zewnątrz
mocny, wewnątrz słaby perłowy, lub iest bez
blasku. Ma odłam częścią mało- blaszkowy, czę-
ścią drobno - ziarnisty. W kryształach bywa
wpół- przezroczysty, w massach z odłamem zbi-
tym prześwieca lub żest nieprzezroczysty. Twar-
dy ed 5 do 5,75s. Ciężki od4,0 do4,5. W o-
gniu trzeszczy i nietopi się, Z kwasami formu-
ie galaretę. Skropiony wodą wydaie zapach gorz-
ki Będąc ogrzany do 6s. Reau. pociąga igłę
magnesową. Niektóre odmiany krystalizowane,
przez natarcie piórem w ciemnicy, wydaią świa--
tło fosforyczne.  Galman zawiera w sobie 66 n.
zynku, i 55 krzemionki, K.' Różni się: 1) od o0-
łowiu białego, większą twardością, i  mnićyszą
<ciężkością; 2) od warstowca, arragonitu, i ceoli-
tu, większą ciężkością; 3) od rudy ełówianćy,
mnićyszą, a od żelaza brunatnego, większą cięż-



kością. Znayduie się.w Karyntyi, Szwabii, Sty-
yi, Westfalii, Tyrolu, Bawaryi, Szląsku, w gó-
rach Krakowskich, Sandomirskich, w Anglii, i
w Syberyi. Leżywgórach powtórnych w postaci
kryształów lub mass między warstami kamienia
wapiennego, gliny stwardniałćy, i żelaza glinia-
stego.  Wytapia się na metall zwany zynkiem
który połączony z miedzią daie mosiądz , uży-
wa się do robienia wielu innych aliażów, i do
farbowania kolorem zielonym płomienia w o-
gniach sztucznych. Nazwisko ma uformowane
z dwóch słow włoskich, gialo mina żółta ruda.

XI. RODZAY ANTYMONU.

Ch. rodzaiu: 1) kolor panuiący ołowiano -
szary; 2) blask metalliczny lub perłowy; 5) kry-

„ stalizacya zazwyczay w graniastosłupy iglaste, cza-
sem w tablicę prostokątną, rzadko w ośmiościan
płaski. Przy tóm, gatunki tego rodzaiu łatwo
się topią w ogniu i uchodzą w postaci dymów.

Gatunek 275. Antymon rodzimy.
Gediegen  ddntimon oder Spiesglas w:
Camopoznaa cypama F. Antimoine natifH.

Antimonium nativutn.

Kolor ma wewnątrz naleciały stalowo - sza-
7y, w świeżym zaś odłamie cynowo-biały. Zmay-
duie się w massach, w kształtach nerkowatych,
i bywa wkrapiany.  Ukazuie wewnątrz blask
mocny metaliczny i odłam. częścią prosto, czę-
ścią krzywo - blaszkowy o kilku biegach.  Skła-
dą się z części oddzielnych grubo i cieńko ziar-
nistych. Gdy ma kolory naleciałe, nabywa bla-.
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sku w rysie. Jest twardy od 3 do 4,255. Nie
trudny do rozbicia, Ciężki 6,72. W ogniu
trzymany na węglu, prędko się topi, uchodzi wpo-
-staci szarego dymu, nie wydaie zapachu, i osiąda-
iąc na zimnych ciąłach formuie białą powłókę.
Składa się z 98 antymonu, 1 sróbra, i c,25 że-
łaza. Różni się: 1) od bizmutu rodzimego, nie-
dostatkiem kolorów naleciałych pstrych , białym
kolorem w odłamie świeżym, mnićyszą ciężko-
ścią, większą kruchością, i znaydywaniem się
w ogniu; 2) od srćbra antymonialnego, mnićyszą
ciężkością i kolorem.

Antymon rodzimy leży w żyłach gór pier-
„ wiastkowych razem 'że spatem wapiennym, kwar=
cem, galeną i sróbrem czerwonóm w Szwecyi,
Francyi, i w Harcu. Nazwisko ma uformowane.
z wyrazu greckiego anti przeciw, i francuzkiego
moine mnich, z przyczyny iż niegdyś ieden za-
konnik leczył nim swych współ-kolegów.

Gatunek 274, Antymon szary. Grau
Spiesgłaserz W. Chpaa cypoma F. An
timoine sulfurć H. dAntimonium griseum
SE 5. sulphureum.

Ch. gatunku: 1) kolor ołowiano- szary; 2)blask metalliczny ; 5) twardość od 2,5 do 5 S.; 4)łatwe topienie się w płomieniu świecy. Gatunekten podług różnicy w postaci, dzieli się na dwapodgatunki:
1) 4. s. pospolity, Gemeines Grau Spiesglas=erz WW, Oó6wknocennaą FP. Podgatnnek ten przez

wzgląd na odłam, podzielony iest na trzy od-miany : :
x) 4, s. p, promięnisty. Strakliches gemeines Grau-

PĘ
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Spiesglas W. Miewa na powierzchni zewnętrznóy
'kolory naleciałe tęczowe lub stali hartowanćy;
w odłamie zaś ukazuie kolor świeży ołowiano-szary.
Znayduie się w massach lub w postaci iglastych
kryształków, które zdaią się bydź równoległo-bo--
cznemi graniastosłupami, maią krawędzie bocznę
ścięte, Ściany mocno wzdłuż narzynane ,-1i pod-
stawy zaostrzóne. Ukaznie blask mocny metal-

« liczny i odłam szeroko lub wąsko promienisty/, o
iednym biegu, w wiązki lub gwiazdyułożony. /Ira-
ci blask w rysie. Łatwy iest do rozbicia. Cięż-
ki od 4,451 do 4,845. W ogniu natężonym pali
się płomieniem błękitnym, wydaie parę białą ma-
iącą zapach siarki iczosnku. Łatwo się topi w pło-
mieniu świćcy. Rozpuszcza się w kwasie saletro<
wym i opuszcza siarkę. Składa się z 74 anty-
monu i26 siarki. Jest naypospolitszym podgatun-
kiem.

"y) 4. s. p. blaszkowy. Bląetriches gemeines
Grau Spiesgłaserz W, Kolor ma ołowiano-szary
pospolity. ŻZnayduie się tylko w massach. Uka-
zuie blask słaby lub mierny metalliczny 1 odłam
po większćy części prosto-błaszkowy 0 iednym bie-
gu, a w wielkich massach łupkowy. Składa się
z części oddzielnych drobno i delikatno - ziarni-

stych, przeto czasem przechodzi w następniącą od-

mianę. Ciężki iest od 4,50 do 4,582. Różui się

od ołowiu błyszczącegoziarnistego, kolorem, nie-

rówiie mnićyszą ciężkością i znaydywaniem się
w ogniu, , EJ „ia

z) 4. s. p. zbity. Dichtes gemeines Grau Spies-

glaserz W. An. sul. compacte H. Kolor ma świa-
tły ołowiano-szary pospolity. Znayduie się tylko
w massach ze słabym blaskiem metallicznym lub

migaiącym, i ukaznie odłam drobno ziarnisty
".* :



przechodzący w równy. Odmiana ta różnisię:.
1) od antymonu s. p. blaszkowego, $wiatlćyszym

kolorem, słabszym blaskiem, i odłamem; 2) od

sróbra białego, od ołowiu błyszczącego zbitego,

i od miedzi szklistóy, po części kolorem, mnićy-

szą ciężkością, twardością, i zachowywaniem się

w. ogniu. | |
2) 4. s. pierzasty, Federerz W. Boaoknucmaa

F. Anti. sul. capillaire H. Antimonium griseum ca-

pillare. Kolor ma pośredni między ciemnym 0-

łowiano-szarym a dymowo-szarym. Niekiedy by-

wa pokryty kolorami nałeciałemi tęczowemi..

Znayduie się żylko w postaci kryształków podobnych

do włosów, które albo,są ułożone w wiązki, albo

formuią powłókę kutnerowatą na innych gatun-
kach antymonu lub kwarcu. ' Jest bardzo mięk=
ki i łatwy doskruszenią. Bywa wytapiany na
sróbro. i :
/- W ogólności antymon szary, leży w żyłach
gór pierwiastkowych, w Saxonii, Harcu, Szwa-
bii, Węgrzech, w ziemi siedmiogrodzkićy, w Salz-
burskićm, Toskanii, Francyi, Hiszpanii, Anglii,
i w Szwecyi. w |

Gatunek 275. Antymon czarny.
Schwarz Spiesglaserz WW. epnaa cypbma
FE. Antimoine noir, 'antimoine sulfurć? H.

„Antimonium nigrum,

Kolor ma światły żelazno-czarny, Rzadko
bywa w massach nayczęścićy iest krystalizowa-
ny: 1) w cokolwiek podłużną prostokątną tabli-

 €ę ze ściętemi nieki dy krawędziami; 2)w płaski
ośmiościan. Ukazuie blask mierny lub słaby me-
talliczny 4 odłam mało muszlowy. Jest twardy

Pk | 65.
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od 5,75 do 4,25s. Nie bardzo kruchy, miernie
ciężki, należy dorzadkich minerałów. Leży w ży-
łach gór pierwiastkowych i przechodowych, w An-
glii, Węgrzech, i w ziemi siedmiogrodzkićy.

Gatunek 276. Antymon czerwony.
Roth Spiesglaserz W. Kpacnaa, okucaennaz
cypoma F. Antimoine sulfurć H. Antimo-

*nium oxydatum rubrum.

Ch. gałunku : 1) kolor czerwony maiący w so-
bie cokolwiek bTinatnego; 2) twardość od 1 do
/1,58.; 3) w rysie kolor światły czerwony.Apo-
dług różnicy w postaci, dzieli się antymon czer-
wony na dwie odmiany: 5 5

1) 4. c. pospolity. Gemeiner Roth Spiesglas-
erz W. Kolor ma wiśniowo - czerwony, niekiedy

_ naleciały podgarla gołębiego. Znaydniesię w mas-
sach, wkrapiany, w: postaci warstewek naleciałych.
lub w kryształkach włoskowatych, które są uło=
Żone w wiązki. Ukazuie blask mierny dyamento-
wy, i odłam włóknisty w wiązki ułożony. Jest
nieprzezroczysty łub po brzegach przeświecaią-
cy, Mało kruchy. Ciężki od' 3,741 do 4,090
W ognin trzymany na węglu wydaie słaby.
zapach siarki. WW kwasie saletrowym  dostaie

. białóy powłóki. Składa się z 67,5 antymonu, 10,8
kwasorodn, i 29,7 siarki. „RECE

2) 4, c. płatkowaty, Zundererz W. Kolor
ma ciemny lub iasny wiśniowo-czerwony. Znay-
duie się w postaci cieńkich płatków ma. galenie.
Ukaznie blask migaiący. Jest iakby z cieńkich
włokien utkany Nieprzezroczysty. Nabywa bla-
sku w rysie. Kruchy. Doskonale giętki. W ogniu
traci antymon, ołów isiarkę, które uchodzą wsta=
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nie pary, i na węglu osiadaią, oraz łatwo: się to-

ina czarne szkło pociągaiące igłę magnćso-

wą. Składa się z 35 n. antymonu, 40. n. żelaza,

16 ołowiu, i 4 siarki

| Antymon czerwony leży w żyłach gór pier-

wiastkowych, w Saxonii, Węgrzech ,: Francyi,

Włoszech, i w Flarcu,

Gatunek 277. Antymon biały. Meis

Spiesglaserz W. błaaa okucacnuaa Cypbma-

F. Antimoine ozydć H. Antimonium oxy-

datum album. |

Ch. gatunku: a) kolor biały ; 2) blask dya--

mentowy; 3) mała ciężkość. Wreszcie- antymon.

biały topi się w płomieniu świócy,. rozpuszcza się

prawie bez reszty w kwasie saletro-solnym.. Ga-

tunek ten dzieli się na dwa podgatunki:

1) 4.b. blaszkowy. Blaetriches Weis. Spiesglas=

erz W. An. ozy. laminaire H. Kolor ma. śnieżno.

lub szarawo-biały. Rzadko bywa w massach, nay-

częścićy iest krystalizowany w podłużne prostoką-

inć tablice bardzo cieńkie i. mocno wzdłuż narzy-.

nane. Ukazuie odłam prosto-blaszkowy. Prześwie-

ca. Jest miękki. Łatwy do rozbicia. Składa.

się z 86 n. antymonu, 3 n. żelaza,8 krzemionki.

2) 4. b. promienisty. Strahliches Weis Spies-

glaserz W.  Antimoine ozy. aciculaire H.  Kzolor-

ma żółtawe lub. szaro-biały. Znaydnie się w ma-

łych massach,. stanowi warstewki naleciałe , lub.

bywa krystalizowany w graniastosłupy: ukośne

czworokątne iglaste, ułożone w wiązka. Ukazuie

blask słaby dyamentowy, i odłam. wąsko. promie-

misty W wiązki ułożony.

- Antymon biały leży w żyłach gór pierwiast=-
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kowych razem z galeną, kwarcem, i spatem. wa-
pienuym, w Saxonii, Czechach, Węgrzech i we
„Francyi. b

Gatunek 278. Ochra' antymonu.
Spiesglasoker W. Oxpannan OKUCACHNQR
cypzma £. „dntimoine ocydć terreux H.

Antimoniuim ozydatum terrosum.

Kolor ma słomiano-żółty, który czasem wpa-
da w żółtawo-biały, czasem w żółtawo-brunatny
lub żółtawo-szary. Nayczęścićy stanowi warstew=
ki naleciałe. Jest bez blasku. Ukaznie odłam
drobno- ziarnisty. Nieprzezroczysta. Miękka. Kru-

„cha. Wydaie ząpąch gorzki, który traci leżącwpow
wietrzu. W ogniu bieleie i zupełnie ulatniew po-
staci białych dymów. Leży w warstach razem
z autymonem szarym i rodzimym, w Saxonii ,(Węgrzech, Franvyi, Hiszpanii, i w Syberyi.

Pospolitsze gatunki tego rodzaiu wytapiaią
się na metall antymon, który wchodzi do mię-
szaniny z iakićy się odlewaią” litery drukarskie;
przygotowany zaś w pewen sposób, używa się
w medycynie.

+ XIL RODZAY ZIEMIANU.

Ch. rodzaiu : 1) kolor metalliczny biały; 2)
bardzo mała twardość; 3) łatwe topienie się
w ogniu'i wydawanie płomienia zielonego z zapa”
chem rzepy, i

-
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Gatunek 279. Ziemian rodzimy.
Gediegen Silvan W.  Camopo,jutih'meaay-
piń F. Tellure natif auro - argentifere fd.

2 Tellurium nativum.

Kolor ma cynowo-biały. zbliżaiący się do srć-

brno-białego. Znayduie się wkrapiany ziarnami

rozmaitóy wielkości. Ukazuie błask metalliczny i

odłam drobno blaszkowy o kilku biegach. Składa

się z części oddzielnych drobno-ziarnistych. Jest

twardy od 2 do 5,5s. Nie bardzo łatwy do roz-

bicia. Ciężki 6,115. Składa się z 92,55 ziemia-
nu, 7,2 Żelaza, i 0,25 złota. Różni się: 1) od
bizmutu rodzimego ,,kolorem wewnątrz zbliżaią-

| cym się do srćbrno-białego, i naleciałym żółtawo- ©

szarym, mnićyszą ciężkością, większym blaskiem,
który wewnątrz i zewnątrz iest iednostayny,

i wydawaniem zapachu rzepy; 2) od antymonu

rodzimego, mnićyszą twardością item że nie ma
kolorów naleciałych stalowo-szarych.

Ziemian rodzimy leży w żyłach, w górach
szaróy waki razem z kwarcem, pirytem żelaznym,

i blendą, w ziemi siedmiogrodzkićy. Nazwisko
tego metallu iest uformowane z wyrazu ziemia.
Kirwan go nazwał Sylwanitem, a Werner Sylwanem
od Transylwanii czyli ziemi siedmiogrodzkićy
w którćy się znayduie. |

Gatunek 280. Ziemian napisowy.
Schrifterz W. Tullure natif aurifere et ar-
gentifćre H. Tlncmeunuh: meanypik F. Tellu-

rium graphicum.

Kolor ma w odłamie świeżym świaiły stą-
Pp
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lowo-szary. Zmayduie się zazwyczay krystalizo-
wany w krótkie iglaste czworokątne graniastosłu-
py, które nayczęścićy będąc prostopadle zrosłe,
wyrażuią podobienstwo do liter drukarskich, Uka=
zuie blask metalliczny i odłam drobno-ziarnisty.
Jest twardy od 1,5 do 2 s. Łatwy do rozbicia.
Ciężki od 5,7 do 8,8. W ogniu topi się, ucho-
dzi wstanie pary, i zostawnie ziarnometalliczne.
Fozpuszcza się w kwasie saletro-solnym i wyłań-
cza z siebie srćbro w postaci osadu. Składa się
z 60 ziemianu, 30 złota, i 1o sróbra.. Leżyw gó-
rach przechodowych w żyłach osadzonych w ska-
le porfirowatćóy szarćy i wytapia się na złoto.

Gatunek 281. Ziemian biały. Teis
Silvanerz W. Bźamić meaaypiń E.  Tellure
natif auro-plombifćre H. Tellurium album.

Kolor ma srebrno-biały mocno zakrawaiący
na mosiężno-żółty. Znayduie się częścią wkra-
piany, częścią w postaci krótkich cokolwiek sze-
rokich iglastych graniastosłupow z sobą zrosłych.
Ukazuie blask zewnątrz mocny,wewnątrz słaby
metalliczny i odłam blaszkowy. Jest twardy od
1,5 do 2s. Ciężki 10,678, Wogniu topi się i
wydaie ziarno metalliczne. Formuie roztwór zie-
lony w kwasie saletrowym. Składa się z 44,75

, ziemianu, 26,75 złota, 8,5 sróbra, 19,5 ołowiu, i
0,5 siarki. Leży w górach przechodowych ra-
zem z kwarcem w ziemi siedmiogrodzkićy (Na-
6528), wytapia się na złoto. |

 



 

Gatunek 282. Ziemian blaszkowy.
Nagyakererz W. „lmcmoeameih meaaypik

F. Tellure natif auro-plombifćre H. Tellu-
| riwim lamellosum. i

Kolor ma czarnąwo ołowiany-szary wpada-

iący w żelazno-czarny. Znaydnie się w maassach

lub krystalizowany w sześciokątne foremne tabli-

ce. Ukazuie blask zewnątrz mocny metalliczny

i odłam nayczęścićy krzywo-blaszkowy. W massach

składa się z części oddzielnych grubo i cieńko-

ziarnistych. Cokolwiek farbnie. 'Twardy 1,5 s.

- Wpół-ciągły. TVcieńkich blaszkach giętki. Ma cięże

kość gatunkową 8,919. WW ogniu się topi i for--

muie ziarno metalliczne. W kwasie saletrowym,

mocno z burzeniem się rozpuszcza. Powstaie z 32,2

ziemianu , 54 ołowiu, 9,0 złota, 0,5 srćbra, 1,5

miedzi, i 5 siarki. Różni się: 1) od ołowiu

błyszczącego, odłamem krzywo-blaszkowym oie-
dnym biegu i giętkością blaszek; 2) od sróbra

szklistego kruchego i miedzi szklistćy, doskonal-

szym odłamem blaszkowym i giętkością; 3) od

Żelaza błyszczącego, mnićyszą twardością iwpół- ©

ciągłością; 4) od ołówka, słabszćm farbowaniem.

> Ziemian 'błaszkowy znayduie się w ziemi

siedmiogrodzkićy (Nagyag). Wytapia się na złoto.

"XIII: RODZAY MANGANEZU.

' (Ch. rodzaiu: 1) kolor nayczęścićy szary lub
czarny, czasem różowo - czerwony; 2) mała lub

Średnia twardość; 3) niebardzo wielka ciężkość;

4%) krystalizacya w graniastosłupy czworokątne
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lub ośmiościany; 5) niesposobność topieniasię we-
gniu natężonym. (37) *

Gatunek 288. Manganez szary. Grau-
er Braunstein W. Chpuii okucienunń map--
zaneyb F. Manganćse owydć metalloide H.
; Manganium oxydatum:griseum.

| - Ch. gatunku: 1) kolor szary lub czarny; 2)
blask metalliczny lub pół-metaliczny; 3) twar-
dość od 3 do 5,75 s.; 4) zupełna nieprzezroczy=
stość; 5) słabe rozpuszczanie się w kwassach. Ga-
tunek ten podług różnicy w odłamie, dzieli się na
'cżtóry podgatunki.
| a) M.s. promienisty. Strahlicher Grauer Braun=
stein W. Manganćse owydć gris metalloide H. „ly-
zuemuń HF. Kolor ma ciemny stalowo -szary.
Znayduie się «w massach, kształtach nerkowatych,
gronkowatych, lub krystalizowany w graniasto-
słup czworokątny ukośny, w którym krawędzie
boczne tępe są sklinowane lub zaokrąglone, pod-
stawy także sklinowane albo zaostrzone, i ściany
boczne wzdłuż mocno narzynane. Ukazuie blask
metalliczny i odłam wąsko promienisty w wiązki
lub gwiazdy ułożony, o trzech biegach z powierz-_.
chnią promieni wzdłuż narzynaną. WW massach
iecst miękki, w kryształach wpół-twardy. Mało
kruchy. Ciężki od 4,181 do 4,516. Łatwićy się
rozpuszcza w kwasach gdy iest wprzódy wypa-
lony w ogniu. Składa się z go,5 n. czarnego

 

(57) Nazwisko manganezż iest uformowane z wyrazu wło-
skiego manganizo oczyszczam, albowiem ten matall używa
się w hutach do wybielania szkła.

 



 

> da
manganezu, 7 wody, i 2,25 kwasu węglowego.
Różni się od antymonu szarego promienistego,
ciemnieyszym kolorem, wielokrotnieyszym  bie-
giem odłamu promienisiego, większą twardością
i nietopieniem się w płomieniu świćcy. Leży
nayczęścićy w żyłach gór przechodowych 1 po--
wtórnych. A |

2) M. s. blaszkowy. Blaettriger Grauer Braun-
stein W, Różni się od promienistego: 1) cie-
mnićyszym kolorem, który się zbliża do żela-
zno-czarnego; 2) odłamem prosto-blaszkowym o
kilku biegach; 5) krystalizacyą w krótsze gra-
niastosłupy; 4) składaniem się z części oddziel-
nych ziarnistych. — .. | i

3) M. s. zbity, Dichter Grauer Rraunstein W. .
Różni się od blaszkowego: 1) nieznaydywaniem
się w postaci krystalicznóy, gdyż stanowi massy
zbite lub nerkowate; 2) słabszym blaskiem pół
metalicznym, albowiem bywa migaiący lub zupełnie
bez blasku; 5) odłamem zbitym równym; 4) przyy-
mowaniemw rysie czarnićyszego koloru; 5) pod-
gatunek ten, iako stanowi przćyście do następu-
iącego, brudzi pałce w dotknięciu. WW składzie
swym zawiera 50 żółto-brunatnego n. mang.,5,57
kwasorodu, 0,4 węgla,. 14,7 baryty, 1,2 krzem. Y,

4) M. s. ziemisty.  Erdiger Grauer Braunstein
W. Różni się od zbitego, odłamem ziemistym
i mocnćm farbowaniem w dotknięciu. W ogól-
ności manganez szary towarzyszy wielu innym
 kruszcom, w Saxonii, Francyi, Karyntyi, Lnza-
cyi, i w Syberyi. Używa się do wybielania szkła,
do malowania porcellany, do farbowania pole-
wy i ulepszania tak żelaza iako i stali, (58)

ssoniwyć
3 ,

458) Kruszec manganeżu miedzisty., Kupfer manganerz Breit.

r:

 



A RSW Wa

Gatunek 284. Manganez czarny.
Schwarzer Braunstein W. Jepuui okn-
czeunbih mapeanei,Ł F. Manganćse oxzyde
noir H. MManganium oxydatum nigrum.

Kolor ma smołowo-czarny.  Znayduie się '
'w massach, wkrapiany, lub w postaci osmioscia-
nów drobnych. Ukazuie blask dyamentowy i ode
łam po większóy części krzywo-blaszkowy niedosko-
mały, czasem w wiązki ułożony. W rysie przyy-
muie kolor czerwonawo-brunatny. Jest twardy od
7 do 8 s. Ciężki od 4,6 do 4, 7. MKóżnisię od
blendy czarnćy;, krystalizacyą, poiedyńczym bie-

_giem blaszek a szczególnićy rysą. Leży nayczę-
ścióy w żyłach w porfirze powtórnym, w T'yro-
lu, Francy1i Turyngii. Liepićy służy od mang. szare- -
ggo w fabrykach szkła i porcellany, oraz. nżywa

' się w laboratoriach chemicznych i aptekach.

    
  

Gatunek 285. Manganez Piemont-
ski. Piemontischer Braunstein W. Jly-
gncmuii xpacneiń mapeaneuyb F.  Epidote
mnanyanćsifere H. Manganium radiatum

rubrum. (59). i

Kolor ma światły czerwonawo-czarny. Znay-

 

Kolor ma błękitnawo-czarny. Znayduie się w massach ,
kształtach nerkowatych i gronkowatych. Ukazuie blask
tłasty i odłam niedoskonale muszlowy, Jest nieprzezro-

czysty, W rysie nie zmienia się, Twardy od 4,0 do
4,75 s, Łatwy do rozbicia. Ciężki 5,197.  Utarty na
proszek rozpuszcza się w kwasie wodosoinym. Powstaie
z 82 czarnego n. manganezu, 13,5 brunatnego n. miedzi,
i 2 krzemionki, Znaleziony został w Czechach (Schlac-
kenwalde). zyć :

(59) Piryt manganezowy. Manganbiende Bred. „Mangane”
*

  nolodoy o
44 dod
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duie się w massachikrystalizowany w dłngie bar=
dzo ukośne graniastosłupy mocno wzdłąż narzy=
nane, podobne do trzciny. Ukaznie blask szkli-
sty zbliżaiący się do perłowego i odłam wąska
promienisty w wiąski ułożony. WW cienkich łuszcz-
kach po brzegach prześwieca. WW rysie przyy-
muie kołor karmazynowo-czerwony. Jest twar=.
dy od 8 dog s. Nie bardzo trndny do rozbicia
Ciężki 5,4. W ogniu natężonym nie bardzo się
łatwo topi po krawędziach. Nie ulega czynno=
ści kwasów. Składa się z 23. wapna, 46,125 krz.;
45,981 n. manganezu z n. żelaza, 0,781 glinki,
5 wody i kwasu węglowego. Móżni się: 1) od
pistacytn i coizytu, kolorem i rysą; 2) od szer-
lu, kolorem, odłamem, i krystalizacyą. Leży ra-
„zem z kwarcem, feldspatem, miką czerwoną, 4
tremolitem asbestowym w Piemoncie (Fel d 4-
OBW DRYAN zli

| MA sf

Gatunek 286. / Manganez czerw0x
ny.  Rother Braunstein W.  Pogoapo”
3umb F.  Manganćse owydć earbonatć rouge
de rose H.  Manganium ochraceum ru*

> brum. E

Miewa na powierzchni zewnętrznóy kolor
drewno-brunatny, wewnątrz zaś światły różowom
czerwony. Zmayduie się w massach lub w kształ-
tach nerkowatych. Jest bez błąsku. Ma odłam

se sulfurć FH. Kolor ma żelazno-czarny, cokolwiek wpa*
daiący w ciemny stalowo-szary. Znayduie się w massach,
i krystalizowany w równoległoboczne graniastosłupy z ró*
Znemi odmianami, Ukaznie blask półmetalliczny i odłam
blaszkowy o kilku biegach. 'W rysie traci kolor i blask,
a wydaie proszek światły porowo-zielony. Jest nieprze-
zroczysty.  Wpół-twardy, Łatwy do rozbicia. Ciężka

A a

Ń



 

zbity, rzadko zadziorowy. "Twardy od 4,75 do.
5,5s. Nie bardzo trudny do rozbicia, Ciężki:
od 3,588 do 5,40g. WW ogniu czernieje. Bu-

rzy się z kwąsem saletrowym. Powstaie z 49,2
kwasn węglowego, 48 n: manganezu, 2,1 n. że-
laza, i 0,9 krzemionki, Lamp. Leży w żyłach.

w górach przechodowych w ŚSiędmiogrodzkićm
(Kapnik). (60) o

Gatunek 287. Manganez spaty-
czny. Manganspath W. MKpemuncmuń u-=
an kpacneih mapeaneuyb F. Manganćse ozydć
rose silicifóre H.  Manganium owydatum

siliciferum s. rubrum.

| Kolor ma ciemny różowo-czerwony. Zmay+

duie się tyłko w massach. Ukazuie blask słaby
pośredni między perłowym a szklistymi odłam
drobno blaszkowy o kilku biegach. Składa. się
z części oddzielnych drobno-ziarnisiych.  Prze-
świecą po brzegach. Twardy od 475 do 5,5 s.
Prawie kruchy. Ciężki od 3,538 do 5,685. W o--
gniu nabiera koloru brunatnego, łatwo się topi

4 1

3,95, W ogniu natężonym farbuie borax kolorem fiole=
towym.  Utarty na proszek rozpuszcza się w kwasie Sa»
letrowym i wydaje gaz wodorodny siarczysty. , Składa się
z 82 manganezu małe. ukwaszonego, 11 siarki, i 5 kwasu
węglowego, WF. Minerał ten został znaleziony w Sied-
miogrodzie (Nagyag). *

(60) Węglan manganezu romboidalny. Das rhomboedrischę
koklenstofsaure Manganerz.  Zmayduiesię w massach

/ lub. kryształach romboidalnych. Ma kolor różowo-czer-
wony, blask perłowy, odłam prosto lub krzywo-blaszko-
wy o trzech biegach przecinających się pod iednostaynie
ukośnym kątem.  Prześwieca w massie lub po brzegach.
"Twardszy od spatu. brunatnege z którym ma wiele pode»
bieństwa. Kruchy. Ciężki od 5,556 do 3,434, e
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ze wrzeniem, i formuie kulkę koloru czerwona-
wo-brunatnego. Składa się z 61 n. manganezu,
30 krzemionki, 5 n. żelaza, i 2 glinki, Lamp.
Różni się od feldspatu pospolitego, kolorem,i
większą ciężkością. Jest rzadkim minerałem. Zna-
leziony został w Szwecyi w warstach żelaza ma-
gnetycznego, w Syberyi abok manganezu czar-
nego i w Harcu. Sybirski iako dość piękny mi-
'nerał używa się na ozdobne sprzęty.

VIv. RODZAY NIKLU.
Ch. redzaiu: 1) kolor miedziano-czerwony,

łub iabłkowe-zielony; 2) gatunki tego rodzaia
„ daią roztwor trawiasto-zielony w kwasie sale-
trosolnym, w ogniu wydają zapach czosnku.

Gatunek 288. Nikiel arsenikalny.
Kupfernikel W. Kyndgepunkkeab F.  IVic-
jkel arsenicale H. ' Niccolum arsenicale..-

| Kolor ma zewnątrz naleeiały brunatny albo
szary, w świeżym zaś odłamie miedziano-czerwo-
ny. Zmayduie się w massach, kształtach nerko-

watych, dendrytycznych lub siatkowatych. Uka-
zuie blask metalliczny i odłam drobno-ziarnisty,
czasem mało-muszlowy. Jest twardy od 5,do 6,5 s.
Nie bardzo trudny do rozbicia. Ciężki od 7,5
do 7,7. (W ogniu z wielką trudnością. topi się
na czarne metalliczne ziarno. Powstaie z 22 ar--
seniku, 75, niklu, i 2 siarki. Różni się od piry-
tu miedźianego, więcćy czerwonym kolorem,
"większą ciężkością, i wydawaniem zapachu arse-
niku w ogniu. Leży w żyłach sróbrnych i ko-
baltowych , lub w łupku smolisto marglowym,

w Saxonii, Turyngii, Harcu, s: Styryi,
-
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Węgrzech, Francyi,iw Hiszpanii. Nazwanie tego
minerału Kupfernikel znaczy w ięzyku niemiec-

„kich górników podła miedź, którćy dla tego nie
lubią, iż maiąc powierzchowność miedzi, nie za-
wiera ićy w sobie, i nie łatwo daie się stopić.

Gatunek 289g. Nikiel w łosisty. Ha-
arkies W. Camopofguwiń uukkeab F.  INic-

kel natif H. Niccolum nativum.

Kolor ma mosiężno-żółty zbliżaiący się cza=
sem do stalowo-szarego. Znayduie się w kry-
ształkach włoskowatych.  Ukazuie blask metalli-

" czny. Jest krhichy.  Tęgi i nie giętki. "Twardy
od 4 do 4,5 s. W ogniu natężonym wydaie
zapach śtucki iarseniku, oraz topi się na ziar-
no metalliczne. Leży w żyłach w gnćysie ra
zem z rogowcem, spatem wapiennym i manga-
nezowym, w Saxonii (Johan-Georgenstadt).

Gatunek 290. Ochra niklowa. Ni-
keloker W. Oxpannhi unckea F. Nickel

ozyde H. Niccolum oxydatum.

_ Kolor ma iabłkowo zielony, czasem zielona=
wo-biały, Znayduie się w massach lub warstew=
kach. Jest beż blasku. Ukazuie odłam ziemi-.
sty. Mało farbnie. Lekka. W ognin natężo-
nym wydaie zapach arseniku. Składa się z 67,0
n. niklu, 23,2 n. żelaza, i 1,5 wody. Znayduie
się razem z niklem arsenikalnym w Węgrzech
i we Francyi. (61) |

gw
CJ

U
 

(61) Ochra nikluma ziemie oodekiakiwe z kolorui postaci
1 do wymiotu gęsiego, 4 ŻARCAW
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XV. RODZAY KOBALTU
"Ch. rodzaiu ;„ 1) kolor biały, czarny lub czer-

wony kwiatu brzoskwini; 3) krystalizacya, 16d
(w sześcian z różnemi odmianami i przóyścićm
Av osmiościan, 2re wosmiościan, Scie w dwuna=_
stościan granatowy, 4te w graniastosłupy igla-
ste, Ste wostrosłup sześciokątny podwóyny, 6te
w dwudziestościan, 7me w dwunastościan Rie-
ciokątny. .Przytem gatunki tego rodzaiu przez
mocne uderzenie lub ogrzanie wydaią zapach ar-
seniku. (62) s; Ź EA

Ki FAMILIA SIARCZYKU KOBALTOWEGO.i |
Gatunki tćy familii maią blask metaliczny,

pośrednią twardość, znaczną ciężkość, i raz prze-
chodzą w siarczyk niklu, drugi raz w arsenik.

Gatunek 291. Kobald biały. Weis
ser Speiskobold W. (63). Błami ko6oamb
EF. Cobalt arsenical H. Cobaltum album

s. arsenicale.Pa

/ Ch. gatunku: 1) kolor cynowo-biały w świe-żym odłamie, zewnątrz zaś szary lub pstry na-leciały; 2) blask metalliczny mocny lub słaby; 3)twardość od 5,75 do 6,5 s.; 4) ciężkość od 6,9do 7,5, Kobalt ten podług różnicy w odłamiedzieli się na trzy podgatunki. R
DN

X

£ (62) Nazwisko kobalt uformowano 2 wyrazu kobol/, którymdawni górnicy nazywali złego dncha, iego dzieła i krusz-ce o których tu będziemy mówić, a to z przyczyny, że teczasu topienia wydają parę arsenikalną duszącą, 6) Speis znaczy w ięzyku metallurgicznym istotę metalli=czną, kruchą i stopioną. "6  



— 3556 = LĄ 45 4

1) K b. zbity, Dichter ZA Sakdca w.
Znayduie się w massach, w kształtachzpowierz-

| chnią zwierciadlanną i krystalizowany : 1) w sze--
ścian nayczęścićy ze ścianami „wypukłemi, z ró»
Żnemi odmianami co do ścięcia, i z przćyściem
w  osmiościan; © 2) w dwunastościan granatowy.
Ukazuie odłam grubo i cieńko-ziarnisty. Jest kru-
chy. Nie bardzo trudny do rozbicia. WW ogniu
pali się płomieniem błękitnym i zamienia się na
czarny niedokwas. Z, kwasem saletrowym daie
roztwor koloru mięsno-czerwonego. Składa się
z kobaltn, arseniku, niklu, i siarki.

2) K. b. włóknisty. 'Fasricher Weisser Speis=
koboldd W. Coboli arse. concretionnć H. Znay=
duie się w massach i kształtach nerkowatych.
Ukaznie| odłam włóknisty przechodzący w wąsko
promienisty i w wiązki lnb gwiazdy ułożony.
W ogniu wydaie zapach siarki i topi się na kul-
kę, która zewnątrz iest czarnawo-szara, wewnątrz

biało-szara błyszcząca, i krucha. Kobalt ten
składa się z 45,2 kobaltu, 14,4 miedzi, 5,05 że-
e 38,5 siarki, i 0,538 zięmi, Hissinger.

', 5) K. b. poplątany. Gestrikter Weisser Spels=
kobald W.  Ukazuie w swćy massie żyłki kolo-
rusróbrno-białego poplątane w kształt ponczo-
szkowóy roboty, lub podobne do krzaczków.
Ma twardość od 6 do 1,75, która iest cokolwiek
większa od twardości kobaltu białego zbitego.

Kobalt biały leży w żyłach razem z bizmu-
tem rodzimym, niklem arsenikalnym, kwarcem, i
rogowcem, w Saxonii, Czechach, Harcu, Szwa-
bii, Styryi, Hassyi,i w Norwegii. Po oczyszcześ
niu od obcych ciał używa się do wyrabiania
smalty która iest piękną kłękitnąfarbą i nie bla=

- kuiącą, wchodzi do składu emalii Ii| do

| malowideł porcellany saskićy,0 | ogoo
; x PAŁ zę, weż.

koreaGać GP
"AOS 7
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Gatunek 292. Kobalt szary. Grau-
er Speiskobold W.  Chpuii xoboavmbF.
Cobalt arsćnical amorphe H.  Cobaltum

asenicale griseum. 4
LANDO CKAŁE

Kolor ma zewnątrz naleciały stali harto-
wanćy, czasem szary, w świeżym zaś odłamie
stalowo-szary. Zmayduie się w massach, wkra-
piany, w kształtach nerkowatych i zwiercie-
dlanych.  Ukazuie wewnątrz blask metaliczny
mnocny migaiący, lub słaby, i odłam płasko-mu=
szlowy albo drobno-ziarnisty. W rysie blask
powiększa. Jest twardy od 5,75 do 6,25 s,
MKruchy. Miernie łatwy do rozbicia. Ciężki
od 6 do 6,2. W płomieniu swićcy wydaie za-
pach arseniku. WW ogniu natężonym nie łatwo
się topii formuie czarną kulkę wewnątrz pró-
żną. WW kwasie saletrowym i saletro-solnym ,
zupełnie się rozpuszcza; z pierwszym daie roz-
twor czerwony. Składa się z 20 kobaltu, 24
żelaza, i 33 arseniku. Różni się od kobalt
białego zbitego, postacią, kolorem, odłamem,
cokolwiek mnićyszą ciężkością. Leży w żyła
gór pierwiastkowych, w Saxonii, Czechach,
syi, Szwabii, Węgrzech, Francyi i w Anglii, /
żywa się podobnie iak kobalt biały. = de

Gatunek 293. Kobalt błyszczący.
Glanz kobold W.  JMlockoebrń koboavftb F.

Cobalt gris H. Cobaltum nitidim.

Kolor ma zewnątrz naleciały cze/wonawy,
lnb pstry podgarla gołębiego; w świeżym zaś
odłamie sróbrno-biały, wpadaiący w/miedziano-
czerwony, Znayduie się w. massąch lub krysta-
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co do ścięcia, z przćyściem w osmiościan i narzy-
naniem ścian naprzemian wziętych; 2) w osmio-

"ścian z odmianami co do ścięcia; 5) w dwnuna-
stościan pięciokątny; 4) w dwudziestościan tróy-
kątny. Ukązuie blask mocny metalliczny, który
w odłamie. poprzecznym iest słaby. Posiada od-
łam główny prosto-blaszkowy 0trzech biegach prze=
cinaiących się pod kątem prostym, i poprzeczny
mało-muszlowy. Jest twardy od 7 do 7,70 s.
Łatwy do rozbicia. Ciężki od 7,545 do 7,751
W kwasie saletrowym ogrzany zwolna się roz-
puszcza i daie roztwor ciemno-zielony, który
stygnąc nabiera koloru czerwonawo-brunatnego.
Minerał ten składa się z 44 kobaltu, 55,5 arse-
niku, i 0,5 siarki. Różni się od kobaltu białe=

go kolorem, poczęści krystalizacyą, odłamem,

większą ciężkością i większą twardością. Leży

w warstach w gnćysie lub łupku mikowym ra-

, zem z pirytem miedzianym, żelaznym, ipro-

1mieńcem, w Saxonii, Hassyi, Szwabii, Czechach,

Szląsku, Hiszpanii, Anglii, Norwegii1 w Szwecyi.

FAMILIA KOBALTU ZIEMISTEGO.

Gatunki tćy familii są postaci ziemistćy,

bez lasku i nie_twarde. i

Gaturęk 294. Kobalt czarny. Schwar-

zer dyędkobotdi W. Zemancemuń  cepiniń

«oGaawrb F. Cobalt,owyde notr H. Cobal-

|7PaAtum oxzydatum nigrum.

Ch. gatunku: 1) Kołor czarny pomięszany

z błękitnym albo brunatnym; 2) twardość od 1
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do 1,58. ; 3) słabe Ignienie do ięzyka; 4) małe- fav-- y

bowanie w dotknięciu; 5) blask w rysie; 6) słabe:
wydawanie w ogniu zapachu arseniku; 7) rozpiusz=-
czanie się z burzeniem w kwasazh. Kobalt ziemi--
sty-czarny podług różnicy w Sspoieniu cząstek,.
dzieli się na dwa podgatunki.

1) K. C..ziemisty. Zereiblicher Schwarzer Erd-

kobold W.-Kolor ma smołowo-czarny,. czasem
czarnawo - brunatny. Składa się z cząstek prosz-

kowatych. Jest bez blasku. WY dotknięciu deli- ARA
katny. Bardzo lekki. |... 45,0. Ż0 £

F

2) K z. a. ztwardziały. Fester Schwarzer Erdż1)6

kobold W. Kolor ma błękitnawo- czarny. Znaydu=//,14
ie się w massach, w warstewkach naleciałych „,.
kształtach nerkowatych, gronkowatych, podob-
nych do mchu łub kluczów, naciekowych, zwier-
ciedlanych, albo z wyciskami ostrosłupów. We-
wnątrz iest bez blasku, zewnątrz ukazuie blask.
migaiący. Ma odłam. delikatno -ziemisty. Bar-
dzo miękki. Łatwy do rozbicia. Ciężki 2,2. Składa.
się na 500 gr. z.97 gr. n. kobaltu pomięszanego z n.
manganezu; 80. gr. czystego n. manganezu; 1.
gr. n. miedzi; 124 krzemionki, 102 glinki, i 85
wody. K. Różni się od manganezu szarego i że-
laza czarnego, odłamem,. rysą, i mnićyszą cięż-.
kością. |

Kobalt czarny leży w żyłach lub próźniach.
kamienia wapiennego powtórnego w Saxonii,.
Hassyi, Szwabii, Tyyolu, Saltzburskićm, Węe
grzech i we Francyi. Używa się podobnie iak.
kobalt biały. i

Gatunek 295.Kobalt brunatny. Brau=-
zer Erdkobold W. Semancmnit 67peih ko=

6aavmb F. Cobaltum ocydatum fuscum..

Kolor ma wątrobowo-brunatny czasem zbli-
=
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Żaiący się do czarnego, czasem do żółtawo- sza-
rego. Zmnayduie się tylko w massach. Jest bez
biasku. Ukazuie odłam delikatno ziemisty. MY ry-

sie nabywa blasku tłustego. Twardy od 1 do 3,
Wpółciągły. Łatwy do „rozbicia. W ogniu wym
daie zapach arseniku. Łeży w żyłach częścią w gó-
rach pierwiastkowych częścią w przechodowych
razem ze sróbrem rodzimóm, kobaltem czerwo-
nym promienistym, i białym, w Saxonii, Francyi,
Turyvgii, i w a>

* Gatunek |g6. k odalt żółty. Gelber
Erdkobold W. Zemau0Tih KEATILIK _ KO-
6aavmb F. Cobalt arseniatć terreux argenti-
fere H. Cobaltum ozydatum fiavum.

, Kolor ma słomiano = żółty, czasem żółtawo=
szary. Zmnayduie się w massach i w kształtach

'iakby odrobactwa pogryzionych. Jest bez bla-
sku. Ukazuie odłam delikatno ziemisty. /Vabywa.
blasku w rysie. 'Iwardy od 1 do 5s. Wpół-cią-
gły. Łątwy do rozbicia. Lekki. W ogniu wydaie
słaby zapach arseniku i nie ulega stopieniu. Da-
ie pięknieyszą smalię niżeli poprzedzaiący ga-
tunek, Lezy w żyłach gór pierwiastkowych i po-
wtórnych razem z kobaltem czerwonym, ochrą
niklu i sróbrem rodzimóćm, w 'Turyngii, w Wir-
temberskićm, we Francyi, i w Szotlandyi.

Gatunek 297. Kobalt czerwony. Rot-
her Erdkobold W, Mauurayuwh koboavmb
F. Cobalt arsóniatć H. Cobaltum arsenia-

tum rubrum.

Ch, gatunku: 1) Kolor czerwony maiący
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w sobie cokolwiek błękitnego; 2) wydawanie wo-
gniu słabego zapachu arseniku bez stopienia się; 3)
formowanie szkła błękitnego z boraxem; 4) szyb-
kie rozpuszczanie się w kwassie saletrowym, i
wydawanie zielonego roztworn. Gatunek ten
podług różnicy w odłamie dzieli się na dwa pod-
gatunki.

1) K. e. promienisy. Koboldbluete W. Co arse.
aciculaire H. Kolor mą karmazynowo - czerwony, -
czasem czerwony kwiatu brzoskwini, lub czer-
wony podgarla gołębiego, rzadko zielonawo-
szary; leżąc zaś w powietrzu, staie się bruna-
tnym lub białym. Znaydnie się w massach,
w warstewkach naleziałych, w kształtach gron-

'kowatych, stanowi powłóki na innych minera-
łach podobne do kutneru axamitnego, oraz by=
wa krystalizowany: 1) w bardzo cieńkie nie-
oznaczone iglaste graniastosłupy; 2) wsześcioką-
tne podwóyne ostrosłupy. Ukaznie zewnątrz
blask słąby lub migaiący, wewnątrz mocnieyszy
perłowy, i odłam promienisty w wiązki lub gwiaz=
dy ułożony. W kryształach bywa wpół-prze-
zroczysty, w massie zazwyczay iest prześwieca-
iący. Twardy od 3,0 do 3,5 s. Łatwy do rozbicia.
Ciężki od 4,0 do 4,3.  Ogrzewany w srćbrnćy
łyżce nabiera pięknego koloru lazurowo- błęki-
tnego. Składa się z 37. kwasu arsenikowego,
59 n. kobaltu, i22 wody. Wydaie bardzo piękną
smaltę. | |

2) K. c. proszkowaty. Kobodbeschlag W. Co. ar-
se. pulverulent H. Kolor ma czerwony kwiatn
brzoskwini, który czasem wpada w karmazynowo-
czerwony, czasem w czerwonawo biały. Znay-
duie się w postaci proszku na innych minerałach
lub stanowi massy nerkowatć. W pierwszym ra-
<ie ukazuie blask migóiący, w drugim iest bez
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blasku. Ma odłam delikatno-ziemisty. Mało lub

zgoła nie farbuie i obficićy się znaydnie aniżeli

poprzedzająca odmiana. Kobalt czerwony napo-

tyka się we wszysikich formacyach pomienio-

mych gatunków kobaltu w Saxonii, Czechach, Fias-

syi, Szwabii, Francyi i w Norwegii. e.

XVI RODZAY ARSENIKU.

Ch. rodzaiu: 1) wielka ciężkość; 2) wydawanie
zapachu czosnku w ogniu lub za mocnćm ude-

rzeniem minerału.

Gatunek 298. Arsenik rodzimy. Ge-

diegen „Arsenik W. Camopoqunh MBLIUŁAKA

F. Arsenic natif H. Arsenicum nativum.

r Kolor ma zewnątrz czarny, w świeżym od-

' łamie białawo ołowiąny-szary. Zmayduie sięwMas-
sach, w kształtach nerkowatych, i bardzo rzadko

krystalizowany w romboidalne kształty. Zewnątrz

iest bez blasku, wewnątrz ukazuie słaby blask

metalliczny i odłam delikatno blaszkowy, który
częstokroć przechodzi w drobno -ziarnisty lub
wąsko promienisty. Zazwyczay składa się z części

oddzielnych grubo i cieńko skorupiastych wygię-

tych w kształt nerkowaty. W rysie przyymuie

blask metalliczny. Jest twardy od 4 do 7,5 s.

Ciężki od 2,7 do 5,9. Trudny do rozbicia. Mo-
cno ogrzany pali się błękitnym płomieniem. Znay-
duie się w żyłach w Saxonii, Czechach, Karyn-
tyi, Szwabii, ziemi siedmiogrodzkićy i we Fran-
cyi, i Si

Arsenik w stanie metallicznym używa się
do robienia miedzi białćy i wielu innych aliażów



— 545—©

metallicznych. Połączony za$ z kwasorodem daie
gwałtowną truciznę lub lekarstwo gdy iest umie-
ietnie użyty. Wreszcie przydatny iest w far-
bierstwie, w hutach do wybielania szkła i w wy-
prawianiu skury.

Gatunek 299g. Piryt arseniko wy.
„Arsenikkies W. Koaveżannuch muaunkb P.
Fer arsenical H. Arsenicum pyriticum Seu

sulphureum.

Ch. gatunku: 1) kolor w» świeżym odłamie
srebrno-biały; 2) twardość od 4 do 7,38.; 3)

"€eiężkość od 5,5 do 6,5; 4) blask metalliczny.
Piryt arsenikalny dzieli się na dwa podgatunki :

1) P. a. pospolity, Gemeiner. arsenikkies W.
Oóbknosenntuii F, Kolor ma zewnątrz naleciały=
szary, czasem stali hartowanćy, rzadko podgarla
gołębiego, lub ogona pawiego. Znaydnie się w mas-sach, warstewkach naleciałych, ziarnach, lub kry-stalizowany: 1) w graniastosłup równoległobo-czuy w podstawach sklinowany płaszczyznami 0-sadzonemi na krawędziach bocznych, i maiącyniektóre odmiany co do ścięcia; 2) w szeroki 0-śmiościan; 3) w bliźnięta uformowane ze z ro-śnięcia się podstawami dwóch graniastosłupówwyżćy pomienionych. Ma odłam grubo i drobno«aarnisty, rzadko niedoskonale blaszkowy o dwóchbiegach. W massach składa się z części oddzielnych prętowatych. Powstaie z 48,1 arseniku,56,5 żelaza, i 15,4 siarki. Leży w żyłach lubwarstach nayczęścićy gór pierwiastkowych, w Sa-X0nl, Szląsku, Czechach, Węgrzech, Anglii, Sy--€ryj, i t. d.

Podgatunek ten przerabia się na niedokwas

(R
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biały i na realgar sztuczny używany w malar-
stwie. | Ę

| 2) P. a. srebrzysty. Weiserz W. Cepeópue-
mauii F. Fer qrsenical argentifćre H. Ars. pyriteum

argentiferum. Różni się od pospolitego: 1) świat-
lóyszym kolorem sróbrno-białym; 2) znaydywa-

niem się w postaci drobnych ziarn mocno bły-
szczących i nayczęscićy wkrapianych w materyą
kwarcową, bywa iednak niekiedy w bardzo de-
likatnych kryształkach; 5) odłamem drobno i de-
łikatno-ziarnistym; 4) zawieraniem w sobie srć-
bra, albowiem składa się z 58 arseniku, 14,7 srć-
bra, 15,5 siarki, i 12 krzemionki. Znayduie się
w Saxonii (Briunsdorf), leży prawie zawsze
w górach pierwiastkowych w postaci Żyła osa-
dzonych w gnóysie,i łapku mikowym. Wytapia
się na srćbro.

Gatunek 500. Realgar. Rauschgelb W.

Czpuzń mtuuraxb F. Arsenic sulfurć -H,
| dArsenicum sulpureum. .
+

'

Ch. gatunku: 1) Kolor cytrynowo-żółtylub
zorzowo-czerwony; 2) blask dyamentowy *lub iłu-
sty; 8) realgar pali się w ogniu płomieniem błę-
kitnym, wydaie zapach siarki i arseniku, orąz
rozpuszcza się w kwassach. Gatunek ten iest po-
dzielony na dwa podgatunki:

1) R. żółty. Gelbes Rauschgelb IV, ikeamud PF. Ar.
sul. jaune H. „Ars. sulphureum flavum. Kolor ma

„cytrynowo-żółty. Znayduie się w massach,w kształ-
tach lub krystalizowany: 1) w niski czworokątny
nkośny graniastosłup sklinowany w podstawach
płaszczyznami osadzonemi na krawędziach bo-
cznych; 2) w płaski ośmioscian.  Ukazuie blask



        

mocny dyamentowyi odłam doskonale blaszkowy,
Po brzegach prześwieca. Twardy od 1,5 do 2,75 8,
Giętki. Doskonale wpół-ciągły i ciężki od 3,2
do 5,5, Składa się z 38 siarki i 62 arseniku.
Leży w górach powtórnych w marglu lub gli-
nie w Węgrzech, ziemi siedmiogrodzkićy , Ser-_
wii,i w Walachii. Używa się do olóynego malo- -
wania, do robienia atramentu sympatetycznego; za-
gotowany zaś z wodą wapienną, używa się dą
probowania wina. ża

2) R, czerwony. Rothes Rauschgelb W, Kpa-
euuiu. Ar, sul. rouge H. Ars, sulphureum rubrum.
Kolor ma zorzowo-czerwony , który w powietrzu
zamienia się z czaseq na pomarańczowo - żółty,
"Znayduie się w massach, rzadko bywa krystali-
zowany; 1) w dość długie równoległoboczne u-
kośne graniastosłupy wzdłuż narzynane, maiące
krawędzie boczne tępe sklinowane, oraz niekiedy
kąty i krawędzie ścięte. Ukazuie blask tłusty ą
edłam częścią ziarnisty, częścią mało-muszlowy,
W rysie nabiera koloru pomarańczowo-żółtego, Jest
twardy od 1,5 do2s, Mało wpół-ciągły. Łatwy
do rozbicia. Ciężki od 3,5 do do 5,8, Różni
się od ołowiu czerwonego, kolorem maiącym
w sobie więcóy farby czerwonćy , przyymowam
niem żółtóy rysy, mnićyszą twardością, odłamem
zbitym, mnićyszą ciężkością, psuciem się w po»
wietrzu, i zachowywaniem się w ogniu. Realgar
czerwony leży w żyłach gór. pierwiastkowych
lub przechodowych, »rzadko w powtórnych ,
w Saxonii, Czechach, Harcn, Tyrolu, Węgrzech,
t ziemi siedmiogrodzkićcy. Używa się w malar-
stwie, iest trucizną lub lekarstwem , chinczycy
zaś wyrabiają z niego małe ozdobki.
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Gatunek 501. Arsenik biały. Arsenik-
bluetće PW. Owncaeunnii meiuubaxb F. Chauz
arseniatće H. Pharmacolith, Arsenicum 0-
: aydatum.

e"

Kolor ma śnieżno lub Żółtawo-biały,czasem
czerwonawo. lub szaro < biały. Znayduie się w ma-
łych massach:ziemistych, stanowi warstewki na-
leciałe, bywaw kształtach gronkowatych, lub w po-
staci kryształków włosowatych w wiązki ułożo=
nych. Ukazuie blask słaby migaiący i odłam włókni-
sty w wiązki ułożony, czasem ziemisty. Po brzegach
prześwieca. Twardy od 1 do1,5s. Łatwy do roz=
bicia. Ciężki od 2,556 do 2,64. Wogniu wyda=
iebiałe dymy z ostrym zapachem arseniku. W kwa-
sach się rozpuszcza. Składasię z 46,5 kwasu arse-
nikowego, 22,5 wody, 25 wapna, F kwasu wę-
glowego. i 6 krzemionki z glinką. Leży z ko-
baltem, arsenikiem rodzimym i srćbrem czerwo-
nóćm, w żyłach gór pierwiastkowych. przechodo-=
wych i powtórnych, w Czechach, Węgrzech, zie=
mi siedmiogrodzkićy, Saxonii, Parodie i w Hi-.
szpanii.

XVII. poż” RAEM:
e

Gat. 502.Moi bóćenwłaciEk1. Wasserblei
W. Cbpuoxncaaa moan6zena F. Molybdene
sudfurć H. Molybdaenum sulphuratum.

|*. Kolor ma świeży ołowiano-szary. Znaydnie
się w massach, wkrapiany lub w postaci sześcio=

bocznych nieforemnych tablic, które bywaią do-
skonałelub ze sklinowanemi ścianami końcowe-

mi. Ukazuie blask mocny metaliczny ż odłam
ń

N4
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krzywo-blaszkowy. Składa się z części oddzielnych:
grubo i wielko-ziarnistych. Cokolwiek farbuie.
Pisze kolorem oliwkowym po faiansie. Jest twar-
dy od a do 1,25 s. Doskouale wpół-ciągły.
Giętki, Ma ciężkość gatunkową od 4,667 do 4,738.
W ogniu nie ulega stopieniu, wydaie zapach siąr=
ki, i w części ulatnie. 7 burzeniem się rozpu-
szcza w kwasie saletrowym i osiada w postaci
niedokwasu szarego. Składa się z 60 molibdenu.
i 40 siarki, Bu. Różni się od ołówka, światlćóy-
szym kolorem, doskonalszym blaskiem metalli-
cznym, 1 nierównie większą ciężkością. Znayduie
się wkrapiany w granit, gnóys i łupek mikowy,
w Saxonii, Czechach,, Iślandyi, Szwecyi, Norwe-

„gii iwe Francyi. Re
Molibden czysty używa się do farbowania

płomienia w ogniach. sztucznych i do, wyrabiania
niektórych farb.. MESIĘ.

XVIII. RODZAYSZELINU. (64) -

Ch. rodzaiu : 1) twardość pośrednia; 2) zną=
czna ciężkość; 5) niesposobność topienia się w o0-
gniu; 4) odłam. blaszkowy.. OK

Gatunek 505. Kamień ciężki czylitak
nazwany niewłaściwie T u nste n. Schweer-
stein W. Ilaeecmkoewń meniń F. Scheelin.

calcaire H. Ścheelium calcareum..

Kolor: ma: szarąwo,, Żółtawo, lub, brunatno=.

(6%) Nazwisko to rodzaiowi nadał. Werner przez. wdzięczność.
dla chemika Scheel, który w gutunkach tego rodzaju da-
krył nowy metall żunsten, | „A
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biały, czasem Żółtawo albo czerwonawo-bruna-
tny. Znayduie się w massach, w kształtach ner-
kowatych i krystalizowany: 1) w ośmiościan do-
skonały albo z niektóremi odmianami; 2) w so-

czewkę o cztórech krawędziach. Ukazuie blask

mocny tłusty przechodzący w dyamentowy iod=

łam: rzadko włóknisty, nayczęścićy niedoskonale

 blaszkowy © dziewięciu biegach; z których, ieden

jest równoległy do współaćy podstawy ostrosłu-

pa podwóynego, cztćry. do ścian iego, a ostatnie

cztóry, do płaszczyzn zaostrzenia wierzchołków

tegoż ostrosłupa; odłam zaś poprzeczny.ma gru-

bo lub cieńko-ziarnisty. Zazwyczay prześwieca,

bywa iednak wpół-przezroczysty: Jest twardy

od 5 do 5,75 s. Łatwy do rozbicia. Bardzo

ciężki od 5,9 do 6,1. WW ogniu trzeszczy i kru-
szy się, lecz nie ulega stopieniu. WW kwasach

przy mocnóćm ogrzaniu rozpuszcza się, z kwasem

wodosolnjm Jformuie piękny cytrynowo-żółty. roz-

'twor. Składa się z 51 wapna, 65 żółtego n. tun-
stenu, i 4 krzemionki, K. Różni się: 1) od 0=-

łowiu żółtego, po części kolorem i większą cięż=
kością; 2) od spatu ciężkiego, krystalizacyą, bla-
skiem, odłamem, i większą ciężkością. Leży w war-
stach gór pierwiastkowych razem z kru-'

szcem cyny, w Saxonii, Czechach, Szwecyi, i

w Anglii. Służy do wyrabiania pięknćyfarby żół-
tóćy używanćy w fabrykach porcellany i w ima=
larstwie. a »

Gatunek 504. Wolfram W. keaż-
Snem meaiń mam Boaveub F.  Scheelim
Jerrugineuc H. Scheelium ferrugineum.

|| Kolor maszaro,brunatno, lub axwamitno-czara

ny. Znayduije się w massach albo krystalizowa*
PB j h . * AZ AE SKA *£—
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ny: a) w równoległoboczny graniastosłup do-
skonały, lub po końcach zaostrzony czierma pła-
szczyznami osadzonćmi na krawędziach bocznych
i czasem maiący ieszcze niektóre odmiany co do
sklinowania i ścięcia osobliwie krawędzi bocznych;
2) w bliznięta z dwóch takowych graniastosłu-
pów złożone. Ukazuie blask tłnsty mocny zbli-
żaiący się do dyamentowego, odłam doskonale bla-

,szkowy o dwóch biegach przecinaiących się pod ką-
tem prostym, czasem wąsko promienisty i poprze-
czny grubo lub cieńko-ziarnisty. W massach skła
da się z części oddzielnych cieńko skorupiastych,
narzynanych i pogiętych w kształt fortyfikacyy-
ny. Jest nieprzezroczysty. Twardy od 5,75:d6

(88, W rysie przyymuie kolor czerwonawo-bru-
natny. łatwy do rozbicia. Ciężki od 7,0 do 7,6.
W ogniu trzeszczy i nie ulega stopienin. W kwa-
sie wodosulnym formuie niedokwas żółty, któryz a-.
 moniakiem bieleie. Składa się z 65 kwasu tun-
stenowego, 22 czarnego n. manganezu, 13,5 czar.
n. żelaza, /. Różni się: 1) od manganezn sza-
rego i żelaza chromicznego , odłamem, i nieró-
waie większą ciężkością; 2) od kruszcu cyny iże-
laza błyszczącego , tómi samómi charakteramii
mnićyszą twardością. Leży w górach pierwiast-
kowych w formacyach cyny w Saxonii, Cze-

_.chach, Francyi, Anglii i w Syberyi. Służy
także do wyrabiania farby żółtćy. Nazwisko.
wolfram uformowali górnicy od wyrazu wolfrig
pożeraiący, którzy rozumieią że ten kruszec przy
wytapianiu cyny, ilość ićy zmnićysza.

XIX. RODZAY TYTANU.

| __ Ch.rodzaiu : 1)kolor czarny pomięszany z bru-
natnyr; 2) postać w ziarnach, osmiościanach i
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graniastosłupach prostokątnych lub równoległo-
bocznych; 5) mierna twardość; 4) mierna cięż-
kość 4 niesposobność topienia się w ogniu natę-
żonym. (65) ! +

Gatunek 505. Tytan menakanit.

Menakan W. Ilecovuwiń okucaenneih mn-
maub F.  Titane oxzydć granuliforme H.

Titanium orydatum sabulosum.

Kolor ma szaro-czarny. Znayduie się dro-
bnómi ziarnami w piasku.  Ukazuie blask ze-

wnątrz migaiący wewnątrz słaby perłowy, Ł od-

łąam blaszkowy. W rysie nie zmienia koloru.

"Twardy od 7 do 8 s. Ciężki od 4,5 do 4,7 io

nieprzezroczysty. Składa się z 45,25 n. tytanu,
51 n. Żelaza, 0,25, n. manganezu, i 5,5 krze-
mionki. Różni się od żelaza magnetycznego Zwi-
rowatego, kolorem, odłamem, i tóm że słabo al-
bo zgoła nie pociąga igły magnesowćy. Leży
w piaskach. w Anglii na równinach Kirchpiels
Móenakan, i ztąd tak iest nazwany.

Gatunek 506. Tytan oktaedryt. O-
ktaedrit W.  „duamasb F. JTitane ana-

tase H. Titanium anatas.

Kolor ma indygowo-błękitny, albo ciemny
czerwonawo, żółto, lub gwozdzikowo-brunatny,
czasem brunatno-czarny. Znayduie się tylko kry-
stalizowany w. ośmiościan z niektóremi ścięciami i

zaostrzeniem wierzchołków. Ukaznie blask mo-

 

(65) Tytan znaczy pewen metal), który odkrył ez i
nazwał go tym.pzmitologii,

—
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cny dyamentowy ż odłam prosto blaszkowy o iedz
nym wyraźnym Ł cztćrech mnićy wyraźnych bie-

gach. Prześwieca. Bywa niekiedy przezroczysty.
W rysie przyymuie kolor szaro-biały. Jest twar-
dy od 7,25 do 8,5 s. Łatwy do rozbicia. Nie
bardzo ciężki, 5,857. Z równą sobie częścią bo-
mraxu daie szkło szmaragdowo-zielone , a z wię-
kszą czerwonawo-brunatne. Składa się z niedo-
„kwasu tytanu mało ukwaszonego i niewielkićyi-
lości krzemionki, /. Leży w żyłach w gnćysie
z feldspatem, axinitem, żelazem błyszczącóm,
kryształem górnym i chlorytem,we Francyi (Dan-
phine, Bourg d” Oisans), w Szwaycaryi ( St. Go-
thard, i w .Norwegii--(Hadeland). Jest rzadkim
minerałem. |

Gatunek 507. Tytan rutyl. Rutil W.
Ilepnoeamuii mumanub F. Titane ozydć H.

Titanium scorlaceum.

Kolor ma czerwonawo-brunatny, czasem hy-
acyntowo lub krwisto-czerwony, czasem iżabel-
lowo-żółty.  Zmaydnie się nayczęścićy krystali-
zowany: 1) wdługie prostokątne graniastosłupy
wzdłuż narzynane, doskonałe lub w podstawach
zaostrzone cztóćrma płaszczyznami osadzonóćmi na
ścianach bocznych: pierwsze miewaią krawędzie
boczne ścięte. albo sklinowane; 2) w bliznięta n-
formowane z dwóch graniastosłapów podobnie iak
w kruszcu cyny. Kryształy te nayczęścićy bywa-
ią postaci włosowóy i wrosłe w kwarc. Rutyl
ukazuie blask mocny dyamentowy. Ma odłam
główny blaszkowy o dwóch biegach wyraźnych,
dwóch niewyraźnych, 1 poprzeczny nierówny po-
średni między ziarnistym a muszlowym. _ Jest
nieprzezroczysty lub po brzegach przeświecaiący. |.

zk
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W rysie ukaznie kolor izabellowo-żółty zbliżaiący

się czasem do światło-brunatnego. Twardy od 8

do gs. Kruchy. Ciężki od 4,0 do 4,9. W o-

gnin trąci przezroczystość. Nie ulega 'czynności

kwasów. Z boraxem formuie szkło bębliste bru-

natnawo-żółte. Składa się z czystego niedokwa-

su tytanu, K. Różni się od kruszcu cyny, po

części kolorem, mnićyszą ciężkością, adłamem bla-

szkowym i wytrzymywaniem ognia natężonego.

Leży zawsze z kwarcem w gnóysie lub łupku

mikowym, w Syberyi (Ekatarynburg), we Fran-

cyi (Limoges), Szwaycaryi (St. Gothard), w Wę-

grzech (Rhonitz), w Tyrolu (Fassa), Hiszpanii

(Burgos), Norwegii (Arendal), Szwecyi (Westman=

nand), i w Ameryce (Siidcar olina, Pondleton),

Używa się na farbę w fabrykach. porcellany,

Nazwisko ma od wyrazu rutilus czerwony.

' Gatunek 508. Tytan nigryn. /Vigrin

W. Sepnncmui okucaeuntiń mumanb FE.

* Titane owydć ferrifere H. Titanium cxy-

'datum globuliforme seu Titanium nigri-
num.

Kolor ma brunatno - czarny, lub kasztano=

wo - brunatny wpadaiący cokolwiek w fioletowy.

Znayduie się w postaci ziarn w piasku. Ukazuie

blask wewnątrz mocny szklisty i odłam główny

blaszkowy o dwóch biegach, poprzeczny nieró-

-wny lub mało - muszlowy. Czasem prześwieca

po brzegach. Przyymnie w rysie kolor izabello-

wo-żółty zbliżaiący się do światło brunatnego.

Jest twardy od 8 dog s. Ciężki 4,74. Składa

się z 84 n. tytanu, 14 n. żelaza, i 2 n. manga-

nezu. Różni się od tytanu menakanitu, kolorem

.



brunatnym, znacznićyszą twardością, większością
ziarn i przyymowaniem w rysie kołoru izabello»
wo - żółtego. Leży w piaskach w ziemi siedmio-
grodzkićy (Ohlapiau).

AA j ża, As * *:
Gatunek 509g. Tytan izeryn. Iserin
W. Jepuncmuhk okucaennwiń mumaub PF.
litane oxydć ferrifere granuliforme H,

litanium iserinum. .

Kolor ma pośredni między żelazno a smoło-
Wo - czarnym, czasem wpadaiący w brunatny, Zmay-
„duie sięwmałych okrągłych ziarnach. Zewnątrz
 iest chropawy i mało błyszczący, wewnątrz u-
kazuie blask mocny metalliczny i odłąm dosko-
nale muszlowy. Nie zmienia koloru w rysie. 'U war=
dy od 8 do 8,5s. Ciężki 4,65. Daie się pocią=.
gać od magnesu Częstokroć przechodzi w żem
lazo magnetyczne. Składa się z 7a n. żelaza i
28 n. tytanu. Różnisię: 1) od nigrynu, ciemnićy-
szym kolorem, odłamem muszłowym, rysą, i mo-
cnićyszym blaskiem; 2) od menakanitu, mocnićy-
szym blaskiem i odłamem mnuszlowym. Leży
w piaskach w Czechach (Marklissa, ;Flinsberg),
w rzece ser, i dla tego iest nazwany.izery-
nem. >   

   
2 3Łan brunatny.

/ aż my

„Bypzii. mumanurub F.5 4; : |
A. Titanitesfuscus,

Gatunek 510.
Braun menakerzM
Litane siliceo - calcai.

Kolor ma zazwyczay czerwono - brunatny,
czasem czarnawo-brunatny. Znayduie się tylko
krystalizowany: 1) w niski bardzo ukośny czworgm

4
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kątny graniastosłup, ostro wpodstawach sklinowa-
ry płaszczyznami osadzonćmi na krawędziach bo-

cznych tępych, i maiący niektóre ścięcia lub skli-

nowania; 2) w bardzo płaski cokolwiek szeroki

ośmiościan. Ukazuie blask zewnątrz mocny, we-

wnątrz słaby szklisty i odłam cieńko - ziarnisty,

czasem nidoskonały muszlowy, lub niewyraźnie

blaszkowy. Jest nieprzezroczysty, albo po brze-

gach przeświecaiący. Twardy od 7,5 do 8 s.

Ciężki od 3,51 do 5,492. Przyymuie w rysie >

kolor szarawo-biały. WW ogniu natężonym po-

krywa się bęblami. Składa się z 55 wapna, 55

n. tytanu, 55 krzemionki, i śladu n. mangane-

zu. Różni się: 1) od staurolitu, mnićyszą twar-

dością i cokolwiek odmienną krystałizacyą; 2) od

cyrkonu, krystalizacyą, nierównie mnićyszą twar-

dością i mnićyszą ciężkością. Leży w sgnćysie

lub sienicie razem z kwarcem, feldspatem, miką

i hornblendą, w Norwegii ( Arendal), Bawaryi

( Passau ), Szwecyi ( Trollbatta, Sóderfors , Mo-

rawii, i w JakonęPc Grund |.

Gatunek Bir cj Tytan żółty.  Gełk-

menakerz W.  Lllnwamosukń mumauumó F.

ditane siliceo calcaire H.> Titanites spa-

| | thosus. |

"Kolor ma zazwyczay grochowo-żółty, cza=

sem miodowo lub siarczysto - żółty, a czasem

światły gwozdzikowo - brunatny, lub żółta-

wo-szary. Rzadko bywa w massach, nayczę-

ścićóy znayduie się: krystalizowany podobnie iak ty-

tan brunatny. Ukazuie blask mocny tłusty i od-

"łam częścią drobno-ziarnisty, częścią blaszkowy

_6 dwóch biegach przecinaiących się p )d kątem

rozwartym. Mocno prześwieca po rzegach.
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Przyymuie w rysie kolor śnieżno-biały. Jest
twardy od 7,5 do 8 s. Ciężki 3,702.  Przechoa
dzi częstokroć w tytan brunatny. "Składa się.
z 58,5 n. tytanu , 52,2, wapna,i 28 krzemionki ,,.
Cordier.  ieży. w warstach żelaza magnety-
cznego razem z pistacytem, w Szwecyi (Arendal),
Szwaycaryi (St. Gothord), we Włoszech i.
Francyi.

XX. RODZAY URANU. (66)

Ch. rodzaiu: 1) kolor czarny, trawiasto- zie-
tony,. cytrynowo lub pomarańczowo- żółty; 2).
gatunki tego rodzaiu formuią roztwor żółty
-w kwasie saletrowyni.

Gałunek 512. Uran czarn y. Pecherz:
W. Cmoaauiń ypanb F. Urane ocydulć HI,

Uranium oxydulatum.. SA

Kolor ma zazwyczay szaro - czarny, czasem.
zbliżaiący się do Żelazno czarnego, rzadko do.
brunatno lub zielonawo - czarnego.  Znayduie
się zawsze w massach albo kształtach nerkowa-
tych. Ukazmie blask wewnątrz mocnićyszy tłu-
sty i odłam płasko - muszlowy, rzadko grubo —
ziarnisty, Jest nieprzezroczysty. /Twardy od 6.
do 6,75 s. Kruchy. Ciężki od 6,294 do 6,515,
W rysie nie zmienia kolorn i blasku. W ogniu
nie ulega zmianie. Z boraxem lub z sodą topi
się na ziarno. źużlowate. Rozpuszcza się dosko-

1

W .

(66) Urąn znaczy pewny metall który odkrył Kłaprożh i nie
- zwał od planety uzranusa, 5
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nale w kwasie wodo-solnym , saletro-solnym, i

opuszcza siarkę. Składa się z 66,5 n. uranu,

9,5 n. żelaza, 5,0 krzemionki, i 6 siarczyku oło-

wiu, K. Różni się: 1) od blendy czernćy, odła-

mem zbiiym, i nierównie większą ciężkością;

2) od wolframu, odłamem zbitym, blaskiem, i ry-

są; 8) od rudy żelaznćy smołowćy, rysą i zna-

cznićyszą ciężkością. Uran smołowy leży w Ży-

łach maiących w sobie kruszce srćbra w Saxo-.

nii (Johann-Georgenstadt, Schneeberg, Marien=
berg),i w Czechąch (Joachimsthal).

Gatunek 515. Uran błysźczak. Uran

glimmer PT. Orncaenusiie aucmoeamtih ypanb

JF. Urane ozyde H. Uranium ocydalum,

zmicaccumu.
8

"s

Kolor ma trawiasto-zielłony przechodzący nie-
kiedy w szmaragdowo lub iabłkowo-zielony, a
niekiedy w czyżykówo lub siarczysto-żółty. Bar
dzo rzadko bywa w massach,. niekiedy stanowi
warstewki naleciałe, nayczęścićy znaydnie się kry=
stalizowany: 1) w prostokątną tablicę z różnćmą
odmianami; 2) w spiczasty ośmiościan, maiący
ścięle krawędzie i ściany w poprzek narzynane.
Ukaznia błask mocny perłowy i odłam doskonale
prosto =blaszkowy 0 iednym biegu wyraźnym i
dwóch niewyraźnych. W rysie przybiera kolor
zielonawo-biały lub żółty. Jest przezroczysty al-
bo przeświecaiący. Twardy ód 1,5 do 2,5 s. Bar-
dzo łatwy do rozbicia. Ciężki od 3,0 do 3,2.W o-
gniu natężonym czernieje i nabiera podobieństwa
do żużla. Składa się z 72 do 74uranu, 15 wody, od
o do 8 n. miedzi, od odo 3n. cyny, od odo7 wapnia.
„Leży w żyłach gór pierwiastkowych 10.5%; forma

ę
m

*
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cyi w Saxonii (Fibenstock, Johann - Georgenstadt)
w Bawaryi ( Welsendorf),we Francyi (Haute Saonne,
Autun), w Anglii (Conrwallis, Carrarach).

ZO:

/

Gatunck 514. Ochra uranu. Uranoker
W. Jemancmuih osucaenniń ypaubF. Ura-
ne ocydć pulverulent H. Uranium oxyda-

! tum terrosum.

Ch. gatunku: a) kolor żółty lub czerwony;
2) w składzie wewnętrznym niedokwas uranu,

a w odmianach ciemnych cokolwiek: n. żelaza.
Ochra uranu podług spoienia cząstek dzieli się

„na dwie odmiany. **
1) O. u. stwardniała. Feste Uranoker W. Ko-

lor ma słomiano,'cytrynowo, lub pomarańczowo-żół-
ży, czasem hyacyntowo - czerwony, czerwonawo

albo żółtawo-brunatny. Znayduie się w massach,
niekiedy stanowi warstewki naleciałe. Wewnątrz
ukazuie blask słaby lub migaiący tłusty i odłam
niedoskonale muszlowy. Jest nieprzezroczysta.
-Bardzo miękka i miernie ciężka.

2) O. u. mączasta. Zerreibliche Uranoker W.
Urane oxydć pulverulent H. Kolor ma cytryno-

wo— żółty, czasem siarczysto lub pomarańczowo-

żółty. Znayduie się w postaci proszku na uranie
czarnym, a niekiedy bywa w kształtach nerkowa-
tych. Jest bez blasku. W dotknięciu nie farbu-
je, iest lekka i rzadsza od poprzedzalącćy. i

Ochra uranu leży razem z uranem czarnym
w Saxonii i Czechach. Używa się do malowania
porcellany. i
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XXI. RODZAY CHROMU. (67)

Ch. rodzaiu: +)kolox stalowo-szary, lub zie-
lony; 2) postać graniastosłupów iglastych lub
w massach; 3) gatunki tego rodzaiu formuią roz-
"twór 7żart w kwasiesaletrosolnym.

Gatunek"Biba Chr)o m iglasty. Wadel-
erz IV. OenunoGniń eucytymb F. Bismuth sul-
furć plombo- ouprejere H,Chromium acicu-

lare. |

Kolor ma zewnątrz naleciały żółtawy lub
podgarla gołębiego, w świćżym zaś odłamie sta-
lowo-szary. Znayduie się tylko w postaci gra=
niastosłupów iglastych, wzdłuż narzynanych, i o-
sadzonych zazwyczay w kwareu. Ukazuie blask
słaby metalliczny i odłam drobno-ziarnisty alba
blaszkowy. Jest twardy od 5 do 4 s. Kruchy.
Ciężki 6,128. WW ogniu topi się z burzeniem,
wydaie zapachsiarki, i formuie kulkę metalliczną.
Utłuczony na proszek i wsypany do kwasn wo=
dosolnego burzy się, i daie roztwór zielony. Z, bo-
raxem Fonisożh szkło zielone. Składa się z 11,58
siarki, 43,2 bizmutu, 12,1 miedzi, 24,52 ołowiu,
a,52 tellurium, 1,58 skie, 1 0,79 złota , John.
Leży karo Syberyi (kopalnie Berozowskie),
miewa przy sobie ochrę zteloną chromu , i nie-
kiedy cząstki złota rodzimego. Ziazwyczay wyta-
pia się na złoto. (68)

3%

PI

t 

+

(67) Chrom znaczy pewny metali, nazwany od wyraz grec=-
„kiego chroma oznaczaiącego pićrikiastek farbuiący,albowiem
niedokwasy iego farbuią niektóre minerały.

(68) Kamień chromiczny. Chromstein. Brcit, Kolor ma pośrę-

«
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; SĄ
Gatunek 3516. Oc hra chromu. Chromo-
ker WW. Xpomocaa n36ecm% S$. Oxuczenuwić

" zpomia F. Chromium ochraceum.

Kolor ma trawiasto, czyżykowo,. lub szpa-
ragowo-zielony, czasem słomiano-żółty. Rzadko
bywa w massach, nayczęścićy stanowi warstew-
ki naleciałe. Jest bez blasku, Ukaznie odłam
delikatno-ziemisty. Bardzo miękka. Prawie sy-
pka. Nie bardzo ciężka. Znayduie się w Sybe-
ryi (kopalnie Berozowskie) razem z chromem i.
glastym. | RORPRR

XII RODZAY CERESU. (69).

Gatunek 517. Kamień ce resowy. (e-
rinstein W. Ijepepumb F. Cerium owydć

silicifćre H. Cererium owydatum.

Kolor ma pośredni między gwozdzikowo-bru-
natnym a wiśniowo- czerwonym, Zmaydnie się
w massąch i wkrapiany. Ukaznie blask wewnątrz
słaby lub migaiący ż odłam: delikatno- ziarnisty ,
czasem zadziorowy. Po brzegach  prześwieca.
Twardy od 7 do 8,5 s. Kruchy. Nie bardzo tru-

 

dni między szparagowo i iabłkowo zielonym, Znayduie
się w massach. Ukazuie odłam grubo-ziarnisty bez blasku.Jest nieprzezroczysty. W. rysie zielonawo biały. Wpół -
twardy, , Nie bardzo trudny do rozbicia. Ciężki 2,6.
W ogniu natężonym farbuie szkło boraxowe pięknym zie-
łonyn: kolorem, Nie rozpuszcza się w kwasach. Składa się *z 64 krzemionki, 2,30 glinki, 10,5 n. chromu, 2,5 wapna
1 magnezyi, oraz cokolwiek żelaza, Drapicz. Minerał ten
został znaleziony we Francyi (w okolicach Creusoż w De-

" parłamencie Saon t Loire). „A
(69) Ceres znaczy metall poświęcony planecie eres,
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dny do rozbicia. Ciężki od 4,53 do 4,66s, Wo-
gnin natężonym nie topi się. Z boraxeim wyda-
ie szkło, które ma kolor zielony póki iest ciepłe,
a potóm go traci. Składa się z 54,0 n. ceresu,
34,5 krzemionki, 5,5 n. żelaza, 1,25 wapna, i 5
wody, K. Różni się: 1)od kruszcu cyny, mnićy-
szym blaskiem, mnićyszą ciężkością i po części ko-
lorem; 2)od tunstenu, postacią, mnićyszą cięż-
kością i większą twardością.

Kamień ten leży w warstach pirytu mie-
dzianego w gnćysie nowym w Szwecyi (Westman-
land).

Uwaga. Niedawno znaleziono w Szwecyi
(» Riddarhytta) węglan ceresu cerium ocidulć car-
bonąte.

Minerały dla których w układzie Wernerą
trzeba uformować nowe rodzaie.

a) Zawieraiące w sobie metall tantal.

1 Tantalit Breit. Tantale orydć H. Kolor
ma szaro lub brunatno-czarny. Znayduie się kry-
stalizowany w niskie równoległoboczne grania-
stosłupy sklinowane w podstawach. Ukaznie bląsk
tłusty zbliżający się do dyamentowego. i odłam
grubo-ziarnisty. WW odmianach ciemnych gwoz-
dzikowo:-bhanątnych daie rysę szarą. Jest nie-
przezroczysty. Twardy od 8 do 8,75s. Ciężki
7,955. W ogniu natężonym topi się z boraxem,
przyymnie kolor Z który traci stygnąc..
Składa się z 85 n. tantalu, 8 n. manganezn,i 12

n. żelaza, /. Został odkryty wPOZ (Zins=
gui Brokaernesi).

2, Kolumbit albo Tantólit z Bawaryi Breit,

Kolor ma czarny, wry sie MRNY brunatny. Jest
4 A

—

wę
w

i
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twardy od 7,5 do 8 s. Ciężki od 5,9. do 6,5,
Wogniu się nie zmienia. Ż boraxem lub solą
fosforyczną wydaie szkło światło-zielone. Został
odkryty w Ameryce (New-London) i w Bawaryi
(Bodenmais). Amerykański składa się z 80 n. tan-
talu, 15 n. żelaza, i 5 n. manganezżu, Wollaston;
bawarski zaś, z 75 n. tantalu, 17 n. żelaza, 5 n.
manganezu, i 1 n. zynku. i

3 Yitrotantalit Eckeberg. Tantale ozydć yt-
trifere H. Kolor ma czarny prawie brunatny,
w rysie szary. Zmayduie się w ziarnach wrosły
w warstę feldspatu razem z miką i gadolinitem
w Szwecyi (w Ytterby, Finbo i Kaerafsberg), Uka-
zuie blask dyamentowyi odłam częścią blaszko-
wy, częścią nierówny lub muszlowy. ' Jest twar-
dy w 6s. Ciężki od 5,5 do5,8. W ogniu nie
topi się bez dodatku boraxu lub soli fosforycznćy.
Składa się z 57 n. tantalu, 20,25 itryi, 3,5 n.
żelaza, 8,25 kwasu tunstenowego, 0,5 n. uranu,i
6.25 wapna, Berzelius.

b) Zawieraiące w sobie metall palladium.

4 Palladium Wollastona. Minerał ten zo-
stał odkryty w Brezylii między ziarnami platy=
ny. Kolor ma stalowo- szary zbliżaiący się do
sróbrno białego. Jest ciągły. Ciężki od 11,8 do
12,1. Wogniu sam przez się nie ulega stopieniu.
Riozpńszcza się w kwasie saletrowym. Składa się
z metallu pallasu, platynyi irysnu.

c) Zawieraiące w sobie metall ośmium i iris.

5 Ośmium-Iridium Breit. Znayduie się ra-
zem z ziarnami platyny w nowóćy Grenadzie.
Kolor ma światły stalowo-szary. Jest twardsze
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«d platyny. Mało ciągłe. Ciężkie 19,5. Ogrzane-
z-kwasem saletrowym nabiera czarnego koloru.

d) Zawieraiące w sobie itryQ,

6 Pyrorthit  Berzeliusa. Znaydnie się razem
z gadolinitem w Fahłun w Szwecyi, osadzony

w granicie w postaci cićńkich długich promieni,

i ułożonych w wiązki. Kolor ma smołowo-czar-
ny, wrysie zaś zbliżaiący się cokołwiek do bru-
 natnego. Jest miękki. Ma ciężkość 2,19. W o-
gniu natężonym bieleie inie łatwo sam przez się
ulega stopieniu. iozpuszcza się w kwassach 1o-
puszcza czarny proszek. Składa się z 10,45 krze-
mionki, 5,59 glinki, 1,81 wapna, 15,92 n. zie-

mianu mało ukwaszonego, 6,08 n. żelaza, 4,87 i-

tryi, 1,59 n. manganezu mało ukwaszonego, 26,5

wody, 13,41 węgla, Berzelius. dż2%:
7 Yttrocererit Berzelius. Znaydnie się w Fin-

bo w Szwecyi w massach rzadko rozsianych w kwar-
cu razem z gadolinitem, topazem, berylem, i flu-

spatem. Kolor ma błękitny, szary lub biały, blask
szklisty, 1 odłam niedoskonale blaszkowy czasem

równy. Jest wpół-twardy. Ciężki 5,4. "'raci
kolor w ogniu i topi się za przydaniem gipsu.
Utarty na proszek rozpuszcza się bez reszty przez

zagotowanie w kwasre wodosolnym, i nadaie te-

mu kolor żółty. Składa sięz 47,65 do 50 wapna,
'g,11 do 8,1 itryi, 18,22 do 16,46 n. ceresu, i
25,05 do 25,45 kwasu wodoflnorowego, Berzelius.

'8 Orthit. Został odkryty w Finbo w Szwe-
cyi w postaci graniastosłupów równoległobocznych,
długich, oraz prostych, w granicie grubo ziarni-
stym. Ma ciężkość od 5,0 do 5,4. W ogniu na-
tężonym długo trzymany, topi się na czarne
bębliste szkło. Składa się z 56,25 krzemionki,

%i)
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14,0 glinki, 5,8 itryi,. 17,39 n. ceresu, 11 n. Że
łaza, 1,55 n. manganezu, 4,89 wapna, 8,7 wody;,
Ber. P. Waeter znalazł potóm ten minerał w-gra-
nicie w Sztokolmie (na wyspie Schepiholmer) ar
Berzelius w ułamkach kamieni przy Schanie.

Minerały odkryte po śmierci Werneraanie-
opisane wtem dziele.

a) Których. gatunki dokładnie są: poznane.

2 Braunsalz Breiż. znaleziona: w kopalni Stąamme
Asser w Szwarzenberg. i

2 Tinkal Breit. Soqde boratć H. Boran sody:
(> odkryty w Indiach wschodnich, Persyż.i Ty-

becie. | |
5 Glauberit: Zł. w nowćy Kastylii.
4 Kwas arsenikowy Breit. Arsenic oxydć H,
5 Rabenglimmer Brett. w'Saxonii (Penig).
6 Chromglimmer Breit. w Tyrolu.
7 Pyrosmalit Breit, Margarit: Fuchs,w:Fyrohw

, (Sterzing): $
8 Chloromelan  Breit. Cronstedtit Seinmann.

w Czechach (Przibram).-
g Blei-Chlorit Breit. Vauqueline. Berzelius.
10 Chalkosiderit Ulman. w: Prusiech (Hollerter

Zwye). |
11 Scheelblei- spath- Breiż, w Zinnwald.
12 Phosgen-spath Breit. Plomb murio-carbonatć H.
13 Polyhalit Stromeier,
1x4 Hornsinter Breźt. w-Czechach (Karlsbad).
15 Porzellan-spath Fucks w Bawaryi (okolice

_ Oberazell). |
16 Eudialith Stromeyer w Grenlandyi.
17 Erłan Breit. w Saxonii (w Schwarzenberg).
18 Mellilit Carpi. w'Cąpo di bove, w lawie.

4

m .



is 8Ę

19 Periklin Breit. znaleziony między odmianami
feldspatu pospolitego w Zoeblitz,

zo Anorthit Gust-Hose.
21 Comptonit Brewster w Wezuw*iuszu.
22 Fluolith Lampadius na Archipelagu Greckim,.

w lawie.
25 Dyskolit Breit. Sausurite Theod de Saussure,

w niższćy Styryi. |
24 Mangan-kiesel Breit. Rhodonit. Photizit, Horn-

mangan, w Harcu (Elbingerode).
25 EKisenmangan-kiesel Zreit.
26 Kisenjaspis Zreit. w Cyprze (Trula).
27 Skorian ŻBreit. w Saxonii (5chandau).
28 Allanit Ereit. Cerin Hisinger, Cerium oxydć

silicifer noir H. w Grenlandyi.
,29 Kieselzinkerz Breit. w Schwarzenberg.
50 Pecheisenerz Breit. w Turyngii (Friedrichrode).
e51 Nadeleisenerz Breit. w Czechach (Woina).
52 Weichbranneisenerz Bret. Liepidokrokit U//-

mann, w Westerwald (Kirchen).
55 Gelbeisenerz Breit. Misy Hausmann w Cze-

chach (Bilen), leżyżyłami w węglu kopalnym
brunatnym.

34 Crichtonit albo Creitonite, Graf Bournon,
w St. Christoph w Depar. a?lsere.

35 Roihzinkerz Zreit. Red Zinc Ore Bruce.
w iNew- Versey (Sparta).

356 Mennige Zreit. Plomb oxydć rougeH. w Ba-
deńskićm.

57 Kobalt arsenik-Kies ZBreit. w Schneeberg.
38 Antimonikel-Kies Breit. w Prusiech (Gosen=

_ bach),

59 Melan-glanz Mohs. nie wiadomo gdzie został
znaleziony.

40 Antimonkupfer-Glanz Breit. wPE (
Geriraud), |

*

4
kn
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41 Stahlantimon- Glanz Mohs, w Kornwalii
(Nanslo).

42 Arsenik-Glanz Breit. w Harcu. -
43 Oxalit Breit. Faser-Resin, Eisen-Resin, w Cze-

chach w węglu brunatnym torfowym.
44 Sordowalit  Nordonskioeld, około  Wiborg

(Sordawala). |
45 Kerolith Breit. w Szląsku.
46 Talksteinmark Freięsleben.

b) Których natura niedokłądnie iest poznaną, lub
które niedawno zostąły odkryte.

1 Bleigumit Breit. we Francyi (w Bretanii).
2 Chlorophazit Mac-Culloch. i
5 Niedokwas zielóhy .chromu Mac-Culloch

w Szotlandyi.
4 Couzeranit Charpentier w górach Pireneyskich,
5 Dysodit Cordier. Houille papyracće H.. Nieda-

leko Syrakuzy w Mellii stanowi warstę w k.
wapiennym powtórnym.

6 Eisentitanerz Mohs w SalzburguiwAmeryce.
7 Elektraum Klaproth.
8 Eukairit Berzelius w Somland. Z rozkładu

tego minerału otrzymał pomieniony: chemik
26 selenium, 38,93 srebra, 23,05 miedzi,i8,9
cząstek ziemnych.

g Zinkeisenerz Zreit. Ż
10 Griinmanganerz Jasche w Harcu.
11 Peratomes, Kalk-Haloide Breit w Steiermark.
12 Humit Breit. w Neapolu w Somma,
15 Weicheisen-Kies Kreśt. w Freibergu.
14 Kupferwismuterz Breit, w Xięztwie Badeń-

skićm.
15 Ligurit Fiviani w górach Apeninskich.
16 Lithrodes Breit. w Norwegii (w Friederich-

swdrn). , i
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17 Mascaganin Breit. Amoniaque sulfatće H.
w Wezuwiuszu iw Etnie.

18 Mesolith Fuchs.
19 Molybdineker Karsten w Norwegii (w Nu-

mendalden).

20 Nikelglanz Pfaffw Sżwecył.
21 Blei-Phyllit Brooke w Leadhilbs.
22 Piklit Pictet w Falćfre.
25 Schlackiges Rausehgelb Breiż, w Harcu.
24 Reussin Reuss w Sedlitz.
25 Schoharit Breit. w Naw-York, w Hrabstwie

Schoharin. |
26 Schilfglaserz Breit. w Freibergu.
27 Silberwismuterz Sełb w Badeńskićm.
„28 Tomsonit Brooke przy Dumbarton w Kii.

patrik.

*29 Frona Bayge. Strahliges Natrum  Klaprotk..
„30 'Tulit Breit. w Norwegii.
31 Zeagonit Gismondi w Capo di Bove.
H6. ZoGlińcali Kivero Sonde nitratće H. w Peru.
35 Zurłit Remondini w. Wezuwiusza.
54 Euchroit Breit. w Libethen.
55 Sodalit albo Eckebergit w Grenlaudyi, który

zdaie się bydź. pausiaą cze
skapolitu.

56 Cronstedtit w Przibram. Składa się z 0,2245 -
krzemionki, o,5885miedokwasu żelaza, 0,0508.
magnezyt, 0,0288 n. manganezu, 0,107 wody,
Steinman.

57 Lenzinit w okolicach de Saint-Sever, składa się
z 0,5 krzemionki, 0,22 glinki, i 0,26 wody,

- Pelletier.

38 Kamień kokosowy, le pierre de Coco; podobny
z kształtu do iaia iaszczurki uciętego w końcu
węższym, kolor ma błękitnawo-biały, formu-

ie się z krzemionki w płynie mlecznym wę
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środku orzechów kokosowych. Jest przy-
tćm bardzo rzadkiem ciałem. Mieszkańcy
nowćy Gwinći przyznaią mu własność nad-
przyrodzoną leczenia chorob i bronienia od
czarów; przeto wysoko go cenią, i drogo
przedaią chinczykom.. .

59 Polymignit, znaleziony przez Berzeliusa w gra.
nicie cyrkonowym w Friederichswaern, wpo-
staci czarnych kryształków.

40 Hershelit znaleziony przez P. Az. Leoy w Sys.
cylii (w Aci-Reale). '

41 Phillipsit, znaleziony także przez P. Lepy
w tŁómże. mićyscu. A

42 Gay-lussit Boussingał, %y glinie w Ameryce
(Laganilla).

43 Edingtonit Haidingier w tomsonicie z góry
Kiipatrik. x" GA

44 Gyps-Haloid Hoidingier w zbiórze P. Fergu-
son de Raish. -

45 Kamienie postaci ośmiościennćy odkryte przez
D. BKwersman w żiarnach gradu spadłych
w Sterlitamak w Syberyyi.

46 Pholerit Guillemin,  stąnowi plamy białe
w skałach gór węgla kopalnego z Fins i Mons,

47 Achmit, w Norwegii. —«
48 Eplan Bergmann w Erala.
49 Jeffersonit Kaeting w Ameryce północnćy

(Sparta) ! ]
50 Fosforan glinki Debassin na wyspie Burbon.51 Opal żelazisty Bernhardi i Rudolf Brandes

w Węgrzech. |„52 Czysta krzemionka we Francyi osadzona gnia=
zdami w glinie garncarskićy. PE,53 Smołowiec pachnący oleiem ziemnym, Graf
AKnoks w Irlandyi. (Newry).



54

55

56

57
58

59
60

=
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Humboldtit Graf Levy w Londynie wzbiórze
mineralogicznym z Tyrolu..

Walmsztedtit Walmsztedt w zbiórze minera-
„logicznym Berzeliusa.
Żelazo magnetyczne zwierciadlane Baron Fsz--
weh w Brezylii.

Hatszetin w glinie źokdzistćy.
Nikiel antymonialny Ażeł w górach Pirenćy-
skich.

Stromnit na wyspie Stroma w Szkocyi.
Hialosiderit Balchner w Szwaycaryi (Kayser-
stul

kadzi ać zielony zynku Torpei w stanach
ziednoczonych Ameryki.

Bedantyt Levy w zbiorze Mar RÓ
Kenigin Levy tamże.
Torrelit Rennewik w Ameryce.
Baryto-Kalcyt Bruka w Angli.

) Frugardyt Nordenskiold w Finlandyś (Frugard).
Rozelit Levy w zbiorze P. Turnera.
Hetepozyt /auquelin we Francyi.
Rodomit Jtiner w Harcu.
Diploit Breit. na wyspie Amitok.
Tachylit Breit. w Saesebiihl.
'Pholerit Guiliemin w Rice de Gier.

Fluellit Levy w wawelicie z Kornwallii.
Argentin w Ameryce (Massahuset).
Nemalit, marmur magnezyowy, i marmalit
Nuttal w Niu- Zerzeja. |
Nuttalit Nuttal w stanach ziednoczonych Ame-
ryki.
Arfwedzonit i Latrobit.

 



 

G EO G NOZŻZYA m

 

PIERWSZE ZASADY TEY NAUKI

NY póżdsania żewnętrznóm góry ZWTaca-
my uwagę naićy część naywyższą nazwaną wierz=
chołkiem (la cime), środkową nazwaną bąrkami (les
flancs) i spodnią która się zowie stopami (le pied).

Wierzochołek góry zakończony powierz-
chnią płaską nazywa się blatem (plateau), maiący
postać ostrokręgu, dziobem (pic), a cieńko zao-
strzony, żgłą (aiguille) się zowie.

Góry wznoszące się wysoko nad powierz-
chnią przyległego londu lub morza, rozmaicie
z sobą połączone i poprzerzynane dolinami, oraz -
maiące na sobie inne ieszcze góry czyli wierz-
chołki, nazywaią się łańcuchem gór (chaines de
montagnes), |

Dla łatwićyszego wyobrażenia wszystkich
części łańcucha gór, wystawmy go sobie w po-
staci dachu, w tym: dwie ściany bocznę nazy-
waią się ścianami cofaiącemi łańcucha (versants)

E ?

=

(70) Wyięta z dzieła pod tytułem „,Traitć de Geoghosie par.
J. E. d'Aubuisson de Voisins 4 Paris 1819.

47
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linia wynikaiąca z przecięcia się tych ścian

w wierzchu, nazwana iest szczytem iego albo

grzbietem (faite), dolne części płaszczyzn cofaią-

cych zowią się |stopami (pieds), dwie zaś Ściany

końcowe dachu. nazwane są koricami (extrómitćs).

Odległość między końcami łańcucha, stanowi iego

długość (longueur); wymiar między stopami łań-

cucha iest iego grubością czyli szerokością (lar-

geur); wzniesienie się pionowe szczytu nad po-

zióm morża przyległego nazywa się wysokością

(hauteur); punkta zaś wzięte na niebie, do któ-

rych szczyt dwóma swómi końcami zmierza, 0-

znaczaią kierunek łańcucha (direction).

Wystawmy sobie na ścianach cofaiących pro-

stopadłe rowy do szczytu, te wyrażą nam doli=

ny główne (vallćes principales) znaydujące się

w.łańcuchach gór, i podzielą te ostatnie na czę-

4ci nazwane gałęziami (rameaux). zgi

Szczyt każdóy z osobna gałęzi nazywa się

grzebieniem albo szczytem drugiego rzędu, (crete.

ou faite du second ordre). wie ściany w ka-

żdóy gałęzi z których przecięcia się powstaie

grzebień, spadzistościami się zoówią (pentes). 5pa-

dzistości dwóch przyległych gałęzi, przecięciem

się swoióm w dolinie głównćy formuią linią krzy-

wą, która nazwana iest drogą wdolinie (thał-

weg).
Doliny główne dziełą na części szczyt łań-

cucha, i formuią w mim szczerby nazwane wą-

wozami (col); z tóy przyczyny części szczytu le-

Żące między dolinami głównemi wyrażaią iakby

szereg zębów po sobie następuiących. a:

Gdybyśmy podobnie podzielili spadzistości

rowami prostopadłemi do szczytu drugiego rzę-

du, otrzymalibyśmy gałęzie i doliny drugiego rzę-

)  
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du, o których to samo. rozumieć. należycośnvy-powiedzieli o łańcuchu i iego częściach.  -
Gałęzie rozciągaiące się daleko od łańcucha:

gór nazywaią się iego odnogą (bras: de monta._ gnes); która, ieżeli wpada do morza i. iest. spa-
dziście zakończona, zowie się przygórkiem (cap.
©n promontoire); ieżeli za$ morze wpada między:
dwie gałęzie łańcucha, formuie odnogę morską
(golfe).-«

Chcąc poznać łańcuchy gór wynayduiemy
kierunek szczytu, oznaczamy pochylenie  pła-
szczyzn cofaiących do-poziomu, rozważamy gałę-
zie, zastanawiamy się nad dolinami, drogą w do--
kinie, wierzchołkami gór, wąwozami, i. ieziorami-

_'w nich się znayduiącemi: wszystkich tych Cczę-
ści położenie względnestaramisię oznaczyć, oda
rysować i opisać.

Nazywamy pagórkami (collines) nie bardzo
wysoko wzniesione massy ziemi nad przyległe
iey mićysca i nieprzechodzące zazwyczay wyso-
kości 460 łokci Litt. Pagórki rzadko miewaią
wymienioną wyzćy foremność, zazwyczay bowiem
łączą się z sobą. nieregularnie, są okrągławe inie maią ogólnego szczytu. SPaĘ

Wszystkie góry, pagórki, równiny, doliny,
dna morskie, słowem cała powierzchnia ziemi,
chociaż nie wyraźnie i zwolna, lecz ciągle zmie”
nia swoię postać. Powietrze i woda, iedne ićy
części rozkłada, drugie mechanicznie rozrywa,przekształca i nnosi. z sobą w mióysca niższe,
które przez to wypełniają się ipodnoszą. Trzę-
sienie. ziemi i ogień wólkaniczny wypróżniająe

"niektóre góry kosztem ich podnosi mićysca
przyległe niższe, i zamienia ie na góry wólkani-
czne.

Nazywamy warstami (couche) massy kopalne,
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rozległe wzdłuż i wszerz a mało grube. Niekiedy

warsty 1 massy kopalne bywaią podzielone na cień-

sze warsty, Czyli słoie (strates). W oznaczeniu

warst i słoiów sznkamy ich kierunku, pochylenia

do poziomu, grubości w przecięcin prostopadłóm

i zmian w biegu.
Zbiór mass lub warst kopalnych utworzo-

nych w jednym czasie, stanowiący wyraźnie ieden

oddzielny układ, zowie się formacyą skał (forma-

tion). Każdćy formacyi nadaie się nazwisko od ska=

ły nayobficićy się w nićy znaydnjącćy. W iednćy

i tóy samćy formacyi leżą warsty równolegle

jedne od drugich , wszystkie razem wzięte maią

jeden kierunek, iedno pochylenie do poziomu, ie-

dno i to samo pogięcie; w dwóch zaś różnych

formacyach, warsty-iednćy formacyi, nie są ró-

- wnoległe od warst drugićy formacyi.

Jedne warsty składające formacyą nazywa-

ią się głównemi (essentielles), te zawsze się znay-

duią razem ze skałą od którćy formacya bierze

nazwisko, i leżą z nią naprzemian: drugie są na-

zwane podległemi (snbordonnećs), z przyczyny iż

leżą w warstach poprzedzającego gatunku i nigdy

same się iedne nie znaydują: trzecie zoówią się

warstami stowarzyszonemi (habituelles), te bowiem

nie nałeżąc wyraźnie do formacji, częścićy przy

nićy się znayduią aniżeli gdzie indzićy : czwarte

nakonieczowią się przypadkowemi (accidentelles),

z przyczyny iż rzadko się znayduią *w forma-
cyi i mogą w nićy bydź lub nie. |

Zbiór wszystkich formacyy jednćyjakićy ska-

ły nazywa się w geognozyi górą (terrain), i po-
wiadamy; góry granitowe, gnćysowe, łupkowe, i

t. d. podług tego iak zwracamy uwagę na zbiór

wszystkich formacyy granitu, gnćysu, łupka i t, d.
okolicy jakićy lub całćy ziemi. i

b
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Góry zawierają w sobie materye metalliczne *
albo osadzone drobnómi cząstkami w skałach,
albo ułożone: 46ód w postaci niewiele rozległych
warst (Krzclager, des couches); zre w postaci kup
(Liegendes stock, des amas) różniących się od
warst większą grubością, a mnićyszą szerokością;
ście w postaci żył (Gaenge, des filons) które tak-
że są warstami lecz ułożonemi prawie w piono-
wym kierunku, przecinaią w poprzek inne war-
sty kopalne, i są uformowane „dakby przez na-
pływ materyi do rozpadlin ziemi; 4te nakoniec,
'w postaci tak nazwanych Stocwerk czyli mass 'ko-
palnych zawieraiących w sobie drobne żyłki roz=
„maicie się przecinaiące.

W poznawaniu 'geognostycznóm ziemi szu-
kamy: 1) z iakich minerałów i iakim sposobem
są złożone skały; 2) z iakich skał i iak są zło-
żone warsty; 5) z iakich warst lub mass i iak
są złożone formacye; 4) z iakich formacyy i ia-
kim porządkiem są złożone góry; 5) ziakich gór
ipodług iakiego układu złożona iest z nich kula
ziemska.

Nakoniec, góry stosownie do czasu swego
powstania względem epoki w którćy zostały
ozpne istoty organiczne , dzielą się na sześć

lass. A

KLASSA PIERWSZA.

Góry pierwiastkowe, terrains- primitifs,

Góry tóy klassy nie zawierając w sobie Ża-
dnych śladów iestestw organicznych, musiały
więc odebrać byt przed ich utworzeniem
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A iako góry pierwiastkowe naypierwćy po-
wstały, tak też naygłębićy w ziemi leżą, i
przedłużeniem swóm w niekiórych mióyscach
nad ićy powierzchnią, stanowią wierzchołki gór
wysokich. Skały należące. do. klassy gór pier-
wiasikowych są następuiące: a

L Granit. Granit M. Granite d.du. Granites

Wall, _ Składa się z ziarn lub kryształów mnićy
więcóy wyraźnych feldspatu, kwarcu i miki. Ziar-
na te ścisle są połończone z sobą i zazwyczaj
feldspat iest między niemi pierwiastkićm panu-
idącym. ,

Niektóre odmiany granitu maią *sobie na-
dane szczególne nazwiska, iako to: |

1) G. popisany, albo skała hebrayska. Granit

graphique d4u., gdy na dnie feldspatowćm,.,
ziarna lub kryształy kwarcu wyrażaią iakby li-
tery hebrayskie.

2) G. talkowy.  Protogine P. Jurine, Granit

talqueua dQAu., gdy zamiast miki talk się znay-
dnie. ; „a Ą

3) G.sienitowy,albo sienit. Sienit W”. Sienite

dAu., gdy zamiast miki hornblenda się znay-
dnie.

4) G. porfirowy. Granite porphyrique d'Au.
gdy rka a dlspatii wchadaicych „do skła-
du granitu, znayduią się ieszcze w nim udziel-
ne wielkie kryształy feldspatu.

"W ogólności, granit znaydnie się w wielkich
massach nie podzielonych na warsty. Im iest
dawnićyszćy formacyi, tćm z grubszych ziarn się
składa. Zawiera w sobie niekiedy turmaliny ,
pinit, lepidolit, szmaragdy, topazy, i t. d. Bar-
dzo iest ubogi na metalle, zdaie się iż tylko kru-
szec cyny w nim się obficie znayduie. Bywa u-
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żywany na kamienie młyńskie, bruki, do budowli
na kolumny, i t. d. *. »

Il. Skała topazowa, Topasfels W. Roche
de topaze d”Au. Składa się z ziarn kwarcu, tnr-
malinn, topazu i litomargi. Znaydnie się tylko
w Auerbach w Saxonii, i dostarcza topazów.

vg1IL Gneys. Gneis W. Gneis d'Au. Powstaie
z ziarn kwarcu, feldspatu, miki, i ukazuie w sobie
skład łupkowy. Charakterem tym ostatnim gnćys
różni się od granitu, i dzieli się na trzy podga-
tunki: i

1) G. ubogi na mikę, lub gneys krzywo-warstowy.
Gneis ondulć d?Au. Tak mało zawiera miki,
Aż ledwo ukazuie w*%obię skład łupkowy. Po-
(wstaie z warst prostych lub krzywych osobno
leżących miki, kwarcu i feldspatu. Warstewki
miki są bardzo cieńkie i składaią się listków
prawie z sobą niestykaiących się; warsty zaś
feldspain nayczęścićy bywaią grube dofkilkuz li=
niy. Gneys ten przecięty w kierunku piono-
wym do warst, ukazuie na sobie równoległe prę-
gi postaci wstążek, lub ma podobieństwo do
drzewa skamieniałego. i |

2) G. pospolity. Gneis commun d”Au. Składa
się ,z ziarn kwarcn i feldspatu przełożonych
rmiką, które rozmaicie ;z sobą połączone formuią
soczewkowate warsty. |

5) G. ze zbytkiem miki czyli cićńkowarstowy.
Gneis tres-chargeć de mica d'Au. Zawiera feld-
spat 1 kwarc wbardzo drobnych ziarnach, które
tak są szczelnie okryte miką, Że trudno iest ich
dostrzedz. Gneys ten dzieli się doskonale na
cieńkie i obszerne warsty.
W ogólności: 1) gneys nabywaiąc coraz wię-aS

 

£
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cóy feldspatu przechodzi w granit przez pier-
wszy podgatunek, a tracąc gocoraz bardzićy za-
mienia się na łupek mikowy przez trzeci pod-
gatunek; 2) zawsze się znayduie w postaci wiel-
kich warst podzielonych na słoie czyli cieńsze
warsty; 3) zawiera w sobie turmaliny, gra-
naty, złoto, sróbro, miedź, kobalt, antymon, o0-
łów, iiest ze wszystkich skał leżących w Europie
naybogatszy w materye metalliczne. 'Wre-
szcie używa się do muru, na bruki, fundamen-
ta, it, d.

"IV. Łupek mikowy.  Glimmerschiefer W,
Schiste micacć dAu. Saxzum fornacum et Sacum
molare Wall. Składa się z miki, ziarn kwarcu
i dzieli się na małe a grube warsty, Nie iest
tak doskonale łupkowaty iak gneys, gdyż skład
iego częstokroć gruzłowaty, nadaie okrągławą
postać warstom, które przez to nie daleko się
rozciągalą.

| W ogólności: 1) łupek mikowy przechodzi
w talkowy gdy w nim talk zamiast miki się:
znayduie, w gliniany zaś gdy ziarna kwarcu po-
łączą się ściśle z ziarnami miki; 2) znayduie się
w ziemi pod postacią wielkich warst; 5) obfi-
tuie w granaty, zawiera w sobie turmaliny,
kryształy hornblędy, staurolity i szmaragdy; 4)
równie iest bogaty iak gneys w materye me-
talliczne; 5) używa się na fundamenta do mu-
ru i na bruki.

V. Łupek gliniany. Thonschiefer VF. Phyllade
H. sSchistus mensalis, tegularis, durus Wall, Został
opisany w oryktognozyi na s. 157, gdyż iest
skałą iednorodną.

W ogólności: 1) łupek 'gliniany nabywaiąc
coraz bardzićy kwarcu może przechodzić 'w ro-

 gowiec lub skałę składu łupkowego.. złożoną
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' zkwarcu i cieńkich warstewek miki, żwaną d”ar-

doise; a) leży w ziemi wielkiemi warstami; 5ukazuie w sobie riaywyraźnićy ze wszystkich skał
podział na słoie; 4) zawiera Żyły kwarcowe, horn=
blendę i niektóre metalle; 5) używa się na po-
krycie domów, na stoły, na tablice do pisania,EU ;—+Ł-— VI. Porfir. Porphyre W. dAu. Wal, Skła-
da się z iednorodnóy massy kamiennćy zwanóy
zasadą,i zawiera w sobie ziarna lub kryszta-ły feldspatu, albo innych iakich minerałów.
„. . Nayobficićy się znayduie porfir czerwony,
zasadę tego iedni maią za kwarc, drudzy zafeldspat niekrystalizawany, a inni za iaspis. P.
ddAubuisson uważa ią za massę uformowaną z po-
łączenia się pierwiastków wchodzących do skła-
du granitn i nazywa eurytem. (71); albowiem ob-
serwował iż granity staiąc się w niektórych mićy=
scach bardzo drobno -ziarnistemi, przechodziły po-
tćm w porfir czerwony. Postrzegł jeszcze i to, żekiedy w granicie panował feldspat, euryt uformo-wany .z granitu zbliżał się w charakterach do- feldspatu zbitego; kiedy mika albo hornblenda,
euryt przybierał kolor zielony i zbliżał się w cha-
rakterach do afanitu; kiedy zaś granit nabywa-
iąc coraz więcóy hornblendy, przechodził w ka-mień horublendowy, euryt uformowany -z niegozamieniał się na afanit o którym niżćy powiemy,„Z tych powodów P. dAubuisson dzieli porfir nacztery podgatunki:

1) P. eurytowy czyli pospolity,  Feldspath -
Porphyr W. Porphyre euriiigue d'Au, Został u-

OR

 

4
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5.5

(71) Euryt dzieli sięna zbiży, łupkowy, i ziemisty,

+



= 378 dk

dormowany z granitu obfitniącego w materyą
feldspatu, ma kolor ceglasto-czerwony, zawiera
w sobie kryształy feldspatu lub tylko białe ich
plamy i czasem ziarna kwarcu.

2) P. rogowcowy.  Hornstein - Porphyr W.
Porphyre d base de keratite ou d'hornstein dYAu,
Uformował się z granitu obfituiącego w materyą
'kwarcową, przeto wiele ićy w sobie zawiera
i ma chardktery rogowca, a tóm szczególnićy
różni się od porfiru eurytowego, Że trudnićy
od niego topi się w ogniu, zresztą bywają o0-
ne między sobą bardzo podobne,

3) P. sienitowy. Sienit - Porphyr W. Porphyre.
sienitique d”Au. Powstał z granitu obfituiącego
w materyą hornblendy, czasem miki, lub talku,
Ma kolor zielony, i topisię na zieloną emalią.

4) P. ziemisty albo gliniany. Thon - Porphyre
W. Porphyre terreux ddu. Ma za zasadę eu-
ryt zwietrzały lub cokolwiek zmieniony czasn
swćy formacyi. Zasady tóy nie można nważać
za osóbny gatunek od enrytu, albowiem porfir
eurytowy i ziemiesty stanowią iedne 1 te same
góry, oraz nieznacznie iedne w drugie przechodzą.
Kamień nawet gliniany Wernera iest earytem
ziemistym czyli zwietrzałym. P

Trzy są odmienne formacye porfiru: pier-
wsza formacya naydawnieysza leży razem z gra-

nitem, gneysem, lub łupkiem mikowym, i skła”

da się z eurytu zbitego; druga formacya pó-
źnieysza ed pierwszćy, a naywiększa ze wszy-

stkich trzech, składa się także z eurvytu zbitego
łub ziemistego, i leży razem z granitem sie-
nitowym; trzecia zaś formacya naypóźnieysza, zło-

„żona iest po większćy części z porfiru ziemistego

i zdaie się należeć do gór powtórnych, albowiem

leży zazwyczay na węglach kopalnych.. Forma-

4
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cya ta: ostatnia zgoła nie ma. w sobie kwan-.
o€u, zawiera kryształy feldspatu, listki miki, ku-=
le lnb. geody chalcedonowe , i dla tego miewa.

- częstokroć skład migdałowcowy.. :
W. ogólności: 1) porfir znaydnie się w po-

staci wielkich. mass niepodzielonych na warsty;
porfiry iednak węgierskie, podług obserwacyy,
P. Beudant bywaią podzielone na słoje, 2) ma-
ło zawiera w sobie obcych minerhłów; 5) obfi-
tuie w. materye metalliczne; 4) ulegdiąc zepsu-.
ciu zamienia się na glinę; 5). nakoniec , „porfir
pospolity używa się w podobnóm przeznaczehin.
iak granit, rzadsze zaś iego gatunki, służą. do o-
zdob .grchitektonicznych, do.wyrabianiapięknych
„sprzętów i rozmaitych naczyń.

VLI. Trap pierwiastkowy.. Urtrapp W.. '
 Amphibolite dAu, Składa. się albo z samóy tyl-.
ko. hornblendy, albo z hornblendy. i feldspatu.,-
Zaąd podzielony iest na dwa podgfitnnki:

1) Kamień. hornblendowy. Hornblendegestein FV.
Amphibolite.Au. Powstaie z samćy tylko horn..
blędyy idzieli się na odmiany następniące:
» ziarnisty. albo blaszkowy, ukazuie odłam.

ziarnisty lub blaszkowy. |
„«:y)K. h. zbity, ma. odłam. zbity, zawiera cza-.
sem kryształy hornblendy, i bywa pospolity al-.
ba łupkowy.

2) Kamień.hornblendo -feldspatowy, czyli kamień.
zielony.  Gruenstein. W.  Diabase d* Au. Składa.
się „z. ziarn hornblendy i feldspatu , oraz dzieli.
ię na trzy odmiany.

x) Granitowy, czyli kamień: zielony ziarnisty,
Granitoide d'Au. Składa sięzwyraźnych ziarn.horn-.blendy. i feldspatu. |
Y)Łupkowy, czyli kamien.zielony tupkowy. Grun-.

steine - Schiefer VF. Schisteuse dAu. Składa SIĘZ 0x

 



za. D8O «aa ge"

sobnych warst hornblendy i osobnych feldspata
zbitego białego.

2) Zbity, czyli kamień zielony zbity, Składa się
prawie z iednorodnćy massy w którćy ledwo
można rozróżnić ziarna feldspatu 'od ziarnhorn- -
blendy. Odmiana ta dzieli się na dwie inne
następuiące:

a) Zbity pożnóliy. Nie ukazuiewsobie kry-
ształów hornblendy. K

b) Zbiży porfiroidalny. Pokiackiże)Griin-
stein W. Prócz ziarn feldspatu wchodzą-
cych do składu, ma ieszcze kryształyiego.

Afanit. Aphanite d” Au. Dichter. GriinsteinW.
Składa się z hornblendy połączonćy w iednę mas-
sę z feldspatem. Przeto afanit iest skałą iedno-
rodną. Kolor ma szarawo-zielony lub wpadaią-
cy w czarny. Jest wpół- twardy. Topisię wo-
gniu na szkło czarne. Różni się: 1) od eurytu
zielonawego, ciemnieyszym kolorem, mnićyszą
twardościąi formowaniem szkła czarnego; 2) od
bazaltu, położeniem geognostycznćm, i niezawie-
raniem w sobie oliwinów.  Afanit podzielony iest.
na cztóry odmiany:

1) 4. zbity. Odłam ma płasko-muszlowy gładki,
należy do rzadkich skał, i stanowi zasadę: ród
porfiru zwanego porfirdo nero który na czarnóćm
dnie ukazuie kryształy lub ziarna białawego feld-
spatu; 2re porfiru zwanego serpentine verde an-
tico, który ma zasadę ciemno-zieloną z odłamem.:

'zbitym równym lub zadziorowym,izawiera w so-
bie krysziały przedłużone feldspatu zbitego w ko-

-lorze światłym zielonym, przecinające się z Są
w różnym kierunku.

2) 4. pospolity. Communed” Au. Ma odłam ziar=
z lub owiany i mocne spoienie cząs
stek.

© dm
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3) 4. ziemisty, Terreuse d' Au.-Składa SiĘZ czę-
ści oddzielnych grubo-ziarniśtych i ma słabe spo-
ienie cząstek.

4) A.łupkowy. Schisteuse d” Au. Ma odłam łup-
kowy.

W ogólności: 1) trap pierwiastkowy leży
warstami na gnćysie, łupku mikowym, lub w łup=
ku glinianym; 2) miewa w. sobie żyły srćbra,
miedzi, ołowiu, i t. d.; 3) obficie się u nas znay-
dnie w postaci ułamków zaokrąglonych, używa
się do bruku, na fundamenta, do muru i t.d.

VIII. Serpentyn. Serpentin W. Serpentine
d” Au. Jest opisany w oryktognozyi na s. 15g.
Leży w postaci wielkich mass nie podzielonych

"na warsty. Mało wsobie zawiera materyy me-
tellicznych, i stanowi dwie udzielne formacye:
z których iedna nazywa się formacyą starą, dru-
ga nową: w pierwszćy serpentyn iest pomięsza-

„ny z kamieniem wapiennym i leży warstami w gó-
rach gnóysowych i łupka mikowego, (do ićyże
formacyi odnosi się verde antico, i verde di Susu, .
które są mięszaniną serpentynit z kamieniem wa- i
piennym białym);w drugićy ząśfJormacyi znayduiącćy
się w Zoeblitz, serpentyn leży na gnćysie i iest od
niego póznićyszćy formacyi.

IX. Skała kwarcowa. Quartz fels W. Quartz
en róche d) Au. Jest opisana w oryktognozyi na
s. 81 pod imieniem kwarcu pospolitego. Nigdy
sam przez się nie stanowi gór wielkich, lecz za-
wsze się znayduie w postaci warst w innych skałach.osadzony. Nie zawierawsobie obcych minerałów.Jak żyły kwarcowe są dosyć bogatew materye
metalliczne, tak massy są zupćłnie w nie ubogie.

X. Kamień wapienny pierwiastkowy. Urkalk=
stein DV. Calcaire primitif d Au. Jest opisany
_W oryktognozyi na s. 172 pod imieniem kamienia
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wapiennego blaszkowo-ziarnistego. Skała ta nayda-
wnićyszćy formacyi leży w granicie i w gnćy-

sie, póznićyszćy zaś, znayduie się w łupku mi-

kowym i glinianym. Zawiera w sobie dosyć

wiele obcych minerałów i materyy metallicznych,
iako to: galeny, blendy, pirytów, i żelaza ma-

gnetycznego.

Uwaga. 7% obserwacyi P. Brochant pokaza-
ło się, iż niesłusznie umieszczano dawnićy część.
gipsu między górami pierwiastkowemi.

KLASSA DRUGA.

Góry przechodowe, terrains iniermćdiaires;

. Stanowią przóyście gór pierwiąstkowych do-
powtórnych, składają się ze skał do obu tych klass.
należących, zaczynają w sobie ukazywać pierwsze
ślady istot organicznych,izawieraią wiele ułam-
ków skał pierwiasikowych. Góry tćy klassy są.
następuiące : , i

l. Szara waka: Grauwacke W. Traumate;jdAu.
Składa się z ziarn i ułamków kwarcu, kamieniapro-

bierskiego i łupka glinianego, spoionych małą ilo-
ścią materyi iednorodnćy która została uformowana.

- z łapka glinianego i kwarcu. Ziarna te czasem prze-
chodzą wielkość pięści, czasem są tak drobne że
trudno iest ich dostrzedz, a czasem są zupełnie
niewidzialne; w ostatnim razie skała przechodzi
w łupek gliniany przechodowy. Szara więc wa-
ka iest piaskowcem przechodowym i dzieli się
na trzy podgatunki. ! |

1) 8. w. pospoliżą.  Traumate proprment dit.

d Au. | |
2) S$. w. łupkowa.  Schieffrige Grauwacke W

Traumate schisteuc d! Au. 2 siĘ
bm
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3) Łupek gliniany przechodowy. Grauwacken=
Śchiefer W, Phyllade intermedidairć d? Au,

Ostatni pedgatunek bardzo iest bogaty w ma-
teryą ołowiu, sróbra i złota. Zawiera w sobie
wiele obcych minerałów i ukazuie pierwsze śla-
dy istot organicznych iakiemi są madrepory, tri=
lobity, amonity, hysterolity , turbinity, i wyciski
niektórych ryb. 8.

ll. Kamień wapienny.  Uebergang”s kalkstein
WY. Calcaire intermódiaire d? Au. Różni się od
kamienia wapiennego pierwiastkowego szczegól-
nićy położeniem geognostycznóm, gdyż w chara-
kterach oryktognostycznych bywa do niego po-
dobny. Jest opisany. w oryktognozyi na s. 175
pod imieniem k. wapiennego zbitego. Zawie-
ra wsobie obficie madropory, millepory, ortho-
ceratity, ułamki enkrinitów, turbinity, amonity,
trilobity i t. d., oraz żyły galeny, blendy i pi-
rytów. [Leży zazwyczay warstami na granicie i

- łupkach pierwiastkowych. i
LIL. Trap przechodowy albo Migdałowiec. Ue

bergang”s trapp W.  Amphibolites d” Au. Składą
się z kamienia zielonego który uległ po części
zepsuciu 1 zamienił się na drobno-ziarnistą mas-
sę. Zawiera w sobie zaokrąglone ułamki skał
obcych, i mnóstwo okrągłych próżni; te ostatnie
bywaią wypełnione lub pokryte kryształkami kwar-
cu, spatu wapiennego, a niekiedy ziemią zieloną.
Do tego gaianku skały przyłączył Werner trap
kulisty, czyli kamień zielony znacznie zepsuty od
powietrza i wilgoci, złożony z wielkich kal u-
kazniących w sobie warsty współ-środkowe mnićy
twarde od iędra wewnątrz ich leżącego.

W ogólności: 1) trap przechodowy nie sta-
nowi ciągłych pokładów; 2) dość często formuie
góry stożkowate i leży naprzemian z marmurem

%
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przechodowym; 5) zawiera w niektórych mićy-
scach żyły miedzi, cyny i żelaza; 4) bywa u nas
znaydywany w postaci ułamków zaokrąglonych.

IV. Gips. CGypse d? Aubuisson. Jestopisany
w oryktognozyi na s. 192. Leży między war-
stami łupka glinianego PECO w Salz-
burgu.

Podług obserwacyy Charpentier gips w kopalni
de Bec maiący solkuchenną, leży warstami w ka-
mieniu wapiennym przechodowym, KRATY |
wsobie wiele gliny.

Między górami tćy klassy znayduie się w nie-
których mićyscachgranit,e łupek mikowy
serpentyn i kwarc.

KLAS3A PRZEGRA.

Góry powtórne czyli warstowe, terrains secondatres.

Leżą na górach przechodowych, niekiedy na
górach pierwiastkowych.  Zawieraią w sobie mnó-
stwo ciał organicznych osobliwie roślinnych, ska-
mieniałości, skorup, ułamków, skał pierwiastko-
wych i przechodowych. Góry -więc tóy klassy
powstały w czasie gdy istoty organiczne byt
swóy iuż miały,i są następniące:

I. Piaskowiec. Sandstein, albo Sandsteingebir-
ge W. Gres d” Au. Składa się z ziarn kwarcu
lub ułamków skał spoionych massą wapienną al-
bo glinianą, niekiedy marglową, czasem kwar-
cową. Gdy ziarna przechodzą wielkość orze-
cha laskowego, są zaokrąglone i spoione ma-
teryą krzemienną, piaskowiec taki zowie się
pudingstein; gdy zaś są pętówate nazwany jest
bresz (breches).

rzy są odmienne formacye piaskowca znay-

z:
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duiącego się w górach powtórnych i nazywaią się:
1) Piąskowiec stary. Gres ansien, gres houilier

d» Au.  Rothe-todte-liegende. Kolor ma czerwo=
ny i znaczną twardość, gdyż przeięty iest ma»
teryą krzemienną. Zawiera w sobie pokłady
węgli kopalnych. Nie ukaznie żadnych śladów
istot zwierzęcych, osobliwie morskich. Obfitu--
ie w materyą żelaza„ miedzi i ołowiu. Forma-
cya ta dzieli się na dwie części, na pokłady wę-

' gli kopalnych 1 na piaskowiec o którym mowa.
_ 2) Piaskowiec gliniany. Buntersandstein W. Gres
avec argile d” Au. Składa się z drobnych ziarn
kwarcu i zasady glinianćy, czasem marglowćy.

, Ukazuje na sobie kólory szare, brunatne i czer-
wone pasami ułożone, osobliwie w mićyscu wy=
stawionćm na działanie powietrza. Zawiera nie-
kiedy mikę, a w tym razie nazywa się piaskowe
cem mikowym. |

5) Piaskowiec nowy.  Quader-Sandstein W,
Gres presque entieremćnt quartzeuw d” Au. Jest
zazwyczay białawy. Składą się z bardzo dro--
bnych ziarn: kwarcu spoionych tak małą ilością
gliny iż trudno iest ićy dostrzedz, i bardzo mało
zawiera w sobie istot organicznych kopalnych.
Zmayduią się w nim muskulity, mytulityi tellinity,

Piaskowiec używa się zamiast cegły do muro-
wania, do ostrzenia narzędzi stąlowych, na tygle,
do wytapiania Żelaza; krystalizowany zaś w równo-
ległościany iest pożądany do zbiorów mineralogi-
cznych. :

II. Kamien wapienny powtórny,  Floetzkalka
stein W. Calcaire secondaire d? Au. Jest opisa-
ny po części w oryktognozyi. na s. 175 pod i-
mieniem kamienia wapiennego zbitego. Podług zaś
różnicy co do czasu w którym został uformowa-
Dy, dzieli się na trzy następniące formacye :

: ; 49
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1) Kamień wapienny stary, który znaydnie się
w dwóch mićyscach: naprzód w Turyngii, for-
macya tego składa się z warsty łupka smolisto-
marglowego, warsty łupka pisarskiego, warsty

kamienia wapiennego przeiętego materją kwar-

cową, i warsty kamienia śmierdzącego; leży bez-

pośrednio na piaskowcu starym, w dolnych swych

częściach zawiera wiele miedzi, a w górnych sol

kuchenną; przytćóm w warście kamienia wapien-
nogo zbitego, znaydnią się chociaż w małćy i-
lości, korallity, 'millepory, niektóre gatunki  tere-

bratulitów 1 czasem amonity;powtóre kamień wa-
pienny tćy formacyi znaydnie się w Alpach i le=

ży na łupku glinianym maiącym pod spodem ka-

mień wapienny przechodowy.
2) Kamień wapienny konchowy. Muschelkaik W,

Różni się od poprzedzającego ukazywaniem w so-

bie bardzo wiele skornp, niedostatkiem pierwiast-

ku śmierdzącego i większą iednorodnością składu.

Leży w Turyngii na formacyi kamienia wapien-

nego starego, oddzielony od nićy piaskowcem

glinianym drugićy formacyi. Wreszcie iest cha-

rakterystyczny w wierzchnich częsciach, skoru=

pami terebratulitów gładkich, chamitów gładkichi

narzynanych, familiami amonitów i mytiulitów.

8) Krćda, iest opisana w oryktognozyi, stano-

wi naypóźnićyszą formacyą, nie wiele w sobie u-

kazuie warst obcych, charakteryznie się terebrą=

© żuliami, milleporami, ostrygami, i belemnitami.

III. Gips powtórny. Floetzgyps W. Gypse

secondaire d'Au. Jest opisany w oryktognozyi

na s. 192 Zawiera w sobie częstokroć sól kuchenną,

siarkę, czasem kryształy kwarcu, boracytu, ara-

gonitu istanowi dwie udzielne formacye, które są: *

a) Gips leżący na warstach kamienia wapien-

nego starego. Gips du calcaire alpin d”Au. , Gips

g.'"

 



ten: ma. odłam. prawie zawsze ziarnisty. lub zbliża-.
ący się do zbiiego, nie zawiera w sobię skoruq-
robactwa morskiego, rzadko w nim postrzegają się
ślady istot roślinnych, i bywa. początkiem źró-
deł słonych, albowiem znayduie się częstokroć
przeięty solą kuchenną. RÓS NA

' 2) Gips. należący do piaskowca glinianego.
Salzformation W. Gyps du grts avec drgile d'Au,
Leży między pierwszą formacyą kamienia wa- ,
piennego a piaskowcem drugiey formacyi, czyli /
glinianym. Zawiera w sobie wielkie pokłady sa=
li kuchennćy i znaczne warsty gliny. Ma odłam
włóknisty i bywa w warstach lub żyłach.

Uwaga. Kamień wapienny wszystkich kłass,
- równie iako.i gips, rózpuszczaiąc się zwolna w wo-
dzie, formnie w niektórych imićyscach próżnie i.
groty podziemne. Z tych naywiększe, znajome są
w Niemczech pod imieniem Baumannshóhle wBlan-

„ kenburg, Bielshoehie, Licorne czyli Finhornshoehle,.
wHanowerskićm, Gayleureuth w. Bamberg, Mamy

_ podobnegrotyiwpowiecie Upitskim. Groty pod-
ziemne zawieraią w sobie częstokroć sople wa-
pienne i niekiedy kości źwierząt czworonożnycił
nie uszkodzone przez pędy wody. Z postrzeżenia
tego wnosi P. Cuvier, że źwierzęta, których kości
w takowćm położeniu znaleziona, musiały same
za Życia iesźcze schronić się do kryiówek pod-
ziemnych, a ile że groty pomienione nie ukazu
iąw sobieżadnych śladów zalewu.

KLASSA CZWARTA. .
Góry przechodowe powtórne, terrains tertiaires,.

Stanowią przóyście gór powtórnych w napły-
wowe. Składaią się z warst piaskowca ikanuenia



4

— 388 <=

wapiennego powtórnego, ułożonych naprzemian

z warstami piasku i gliny, przeprowadzaiącemi

góry powtórne w napływowe. Pierwsze ze

wszystkich gór zaczynaiąw sobie ukazywać zwłó-

ki [zwierząt czworonożnych ssących, i zawiera-

« ią wielkie pokłady węgli kopalnych. Są-forma-

cyami mało rozległemi. W iednych mićyscach

się znayduią w drugich nie znayduią. Podług

rozmaitości mióysca uległy różnym zmianom, i

dla tego nieukaznią.w sobie ogólnych i stałych

sów. Zie wszystkich formacyy tego rodzaiu nay--

dokładnićy iest poznana i opisana formacya

mićyscowa okolic Paryża. 3

KLASSA PIĄTA.

Góry napływawe, terrains de transport.

Składaią się z warst gliny i piasku. Ziawie=
raią w sobie mnóstwo kamyków -różnćy wielko-
ści mnićy więcćy zaokrąglonych. Powstały zze-

psucia się i pokruszania zewnętrznćy powierzchni

gór pierwiastkowych, przechodowych i powtór=
nych, których cząstki porwane zostały t zło-
Żone siłą wody w mićyscach niskich ziemi. Prze=.

to góry napływowe ukaznią w sobie.niekiedy u=
łamki pirytów Żelaznych, czasem odrobiny złota,
platyny , cyny, i innych ciał należących do gór
pierwiastkowych. i A

Jedne góry napływowe zwane żerrains de
diluviens zostały uformowane czasu powszechne-
go zaburzenia ziemi, iakie kiedyś wynikło z dzia=
łania sił powszechnych; góry tćy formacyi okryły
wszystkie niższe mićysca ziemi warstami piaskn
i gliny, przysypały gwałiownie żyiące wówczas
żwierżęta czworonożne nieznajomego nam świata,

m
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wywróciły całe lasy i pokryły ie warstami maią-
cemi w sobie szczątki źwierząt morskich i tych,
których zwłóki znayduią się dziś w iaskiniach
podziemnych. Drugie zaś góry napływowe, na-
zwane terrąin dalluvien, uformowały się w cza-
sach późnićyszych po tóćy rewolucyi, przez napływ
materyy z wodą rzeczną do mićysc niskich,do ie-
zior i do morza; góry te ostatnie, zostały umie-
szczone na pierwszych, rzadko maią doskonałe
warstowanie, nie wiele w szerz i w dłuż się roz-
ciągają, ukazują w sobie częstokroć szczątki zwie-
rząt czworonożnych żyiących w czasach teraźnićy=
szych, a zgoła nie zawieraią kości należących do
tych gatunków źwierząt, które czasu zaburzeń

„ziemi skryły się do niektórych] jaskin podziem=
nych. ( 72) i

Wreszcie do gór napływowych należy tuf
wapienny, ruda żelazn darniowa, po części sół

kuchenna i torff; który się formuie w niskich
mieyscach z napływu do nich cząstek roślinnych.

KLASSA SZOSTA.

Góry wólkaniczne , terrains volcaniques.

W klassię tóy są pomieszczone góry ufor4
mowane z lawy wólkanicznćóy; które, ponieważ
się u nas nie znaydują, przeto też nic o nich nie
powiemy.

 

(72) Pan Prerost zhiia opiniią geologów , iż ziemia ulegała
kiedyś nagłym rewolucyom, i stara się wszystkie w nićy
fakta tłumaczyć przez zmiany mićyscowe. Bulletin uni-
versel de sciences et de Dindustrie. N, 1 Janwvier 1826.
Des sciences naturelles et de Geologie p. 1. Paris.
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KAMIENI

Wyięty z dzieła pod tytułem 7raitć ćle-
zmentaire de Mineralogie par F. $. Bendant

a:Parix u83%,455

——

 

Loawix Bergueem wynalazł w roka 2576
sposób szlifowania dyamentow za pomocą wła-
snego ich proszku. Odtąd w miarę doskonale-
nia się tey sztuki, poczęto nadawać im różne:
kształty, i przekonano się nakoniec; ze szlifowa-
ne w brylant. lub rozetę, ukazują w. sobie nay-.
dbz grę kolorów, i naymocnićy blask natę-
alą. ;

Dyamenty cieńkie szlifnią się zazwyczay:
w rozetę, któnćy. kształt z boku wyraża fig. 12,
z wierzchu fig. 153. Spodnia część rozety koń-
czy się podstawą płaską która pospolicie ukry-
wa się w osadzie. Gdy zaś dyamenty są bar-
dzo cieńkie , szlifuią się w tabliczki tub bla-
szki.

Djamentom grubym nadaie się postać na-
zwane Śrylantem, którą wyraża, z boku fig. 14,
z wierzchu fig. 15, z dołu fig. 16, MW brylan-
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cie ściana wierzchnia nazywa się żablicą, iest 0-
, toczona ściankami tróykątnemi i czworokątnemi,
spodnia równoległa do tablicy zowie się: dnem;
bywa zażwyczay piątą częścią pierwszćy, i 0=.
prawuie się ażur. WETA R

Przy równych przymiotach i iednostaynćy
wielkości, naydrożćy się płacą dyamenty szlifo-
wane w brylant, potóm w rozetę, a naytannićy
w tabliczkę, lub inne iakie kształty.

Zaletą dyamentu iest doskonała przezroczy=
stość, nazwana od iubilierów wodą i kolor czy-

sty biały; wadą zaś, rozpadliny, skazy, plam-
ki, i gruzły. Z dyamentów maiących ieden i

"ten sam kolor przy spólnych innych przymio-
tach, drożćy się płaci ten, którego kolor iest Ży-
wszy i mocnićy natężony.

1) Karat dyamentów szlifowanych w rozetę,
drobnych, których idzie przeszło sztuk 40 na
ieden karat, ceni się od 15 do 20 rubli sróbr.;
cokolwiek większych 55 rubli srćbr.; a ieszcze
większych, których nie można było szlifować
w brylaut z przyczyny, iż nie miały do tego
potrzebnćy grubości, przedaie się karat w cenie
zbliżaiącćy się do wartości karatu brylantów. (73).

2) Karat dyamentów szlifowanych w brylant,
ważących po szczególe od pół do trzech granów,
branych bez wyboru, i których idzie na ieden
karat od 10 do 50, płaci się od 42 do 48 r. srć;
ważących zaś po szczególe przeszło 3 grany, ce-
ni się karat do 54 rub. sreb. k> i

5) Brylant sam ieden ważący 4 grany, czyli
ieden karat, ieżeli iest bardzo piękny, ceni się

(73) Karat waży cztóry grany , granów zaś iest 240 w jee
| dnym łócie, więc karat jest sześćdziesiątą częścią łóta, .
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od 54 do 60 rub. srób. a nawet i do 72 rub.

srćbr.
4) Cena brylantu ważącego więcćy niż 4 grany

nagle wzrasta, i tak brylant ważący od 5 do 6

gr. ceni się od 75 do 84 rub. srćbr.; ważący zaś

6gr., ceni się od 100 do 120 rub, srćbr.

5) Brylant ważący 8 gr. ceni się od 162 do

180, a nawet i do 210 rub. sróbr. Jeden dya-

ment ważący 10 gr. koloru chryzolitowego, z0-

stał przedany za 155 rub. srebr.; a inny wa-

 żący tylko 8 gr. lecz maiący piękny zielony ko-

lor, przedano za 222 rub srćbr. (47)

6) Brylant ważący 16, gr. ceni się od 4q0 do

487 rub. srebr. Za iednę rozetę ważącą 11 gr.

wzięto 500 rub. srebr.-
7) Brylant ważący/6a gr. ceni się od 600 do

780 rub. srćbr., a ważący iednym granem wię-

cóy, może się podnieść do ceny 950 rub. srebr.

Jeden dyament ważący 15 gr., koloru hyacynto-

- wego, został przedany za 5go rub. srćbr.

8) Rzadko się zdarza widzieć dyamenty ważą-

ce 30gr., a cena takich, miarkuie się podług o-

koliczności i potrzeby ,kupuiącego, i bywa od

1,075 do 1,200 rub. srćbr.
g) Dyamenty szlifowaneszacnią się w ogól-

ności mnożąc przez 48 rub. srćbr. kwadrat z li-

czby wyrażającćy każdego wagę. wziętą w kara-

tach. Postępuiąc jednak tym sposobem, nie mo-

Żna otrzymać ceny oznaczonćy z pewnością: dya-

ment np. ważący 49 karatów, podług tóy taksy,

byłby tylko wart 49 X 49 XX48= 115,248 rub.

 

(74)Przedaż ta równie iak i inne, kióre się tu wspomną; Za-

szła w Paryżu w handlu należącym do Pana Dree.
ad

_
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srćbr.; niedawno iednak za podobny dyament zas. /
*$ płacił Basza:Egiptu 190,000 rub. srćbr.

-_ 10). Kamienie kolorowe szlifuią się w kształt
nazwany brylant ze stopniami (brillant a degrós),.
którego kształt z boku, wyraża fig. 17, z wierz-
chu fig. 18, ze spodu fig. 19. Pozostałe zaś fi-
gury 20 L 21, ukazuią postać dawnićy: im nadą-
waną, W kamieniach kolorowych, popłaca się ie-
dnostayność koloru w, całóy massie, i żywe iego
natężenie takie jak w axamicie. «| |

11) Po, dyamencie. naydrożćy się płaci szafir
czerwony nazwany rubinem, który gdy ma kolor
różowo-czerwonyciemny ,, droższy iest od dya-

„mentu: po nim, szafir. berlinawo-błękitny; potóm
cytrynowo-żółty; szmaragd, i t. d. Dla pokaza-
nia wartości szafirów. i innych kamieni używa=
nych do ozdob, przytacza się tu cena podług ia-
/kićy niektóre z nich zostały niedawno przedane
w Paryżu.. SA

Szafir. wiśniowo-czerwony,. ważący 8 gr. 250 r. s.
— — pą4sowo -czerwony, -. —— 6gr.100- -

- = — Czerwono-gwozdzikowy —— 10 gr. 550-
——czerwono gwoz. świątły — — 12 gr. 500 -
 —=— nazwany ametystem wschod.— 6 gr. 100 -
——fioletowo-purpurowy m męemi (O QTSI20-

—— fioleto..purp, iaśnićyszy —— 6gr. 27-
ACH berlinowo-błękitny: - —— 24gr.440- = .

——indygo-błękitny - - ——27gr.375-
—— błękitny, światły - - —— 16gr. JSi-
—— biały = - = - - ——18gv. 350=- *
—— nazwany topazem wscho- | |

„ dnim, w kolorze narcyzo=. >
wo-żółtym bardzopiękny— — 26 gr. 155- = a,

Y
E
T

Ł
A

     A
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2) Szpinel w pięknym kolorze, ważący od 24 |
do 30 gr., kosztuje od 255 do 275 rub. srebr.

15) Szmaragd mający kolor axamitny zielony,
czysty i bez żadnych skaz, iest naydroższy ze
wszystkich innych szmaragdów, i tak:

Szmaragd ważący 4gr.kosztuie od 25 do. Ż0T. 8.
mówi, id ma BET mm maDOZ OO *

wu mó M2 15 gr. au CENLSIĘdQ370%
— — m — 24gr. — — sieja!ię: MaQOBÓRO

s

' 14) Beryl szlachetny w kolorze błękitnawo-
zielonym, lub czystym, błękitnym, ważący prze=
szło 10 granu, kosztuie od 7 do y rub. sr.

15) Chryzoberyl doskonale przezroczysty, maią-
cy kolor piękny żółto-zielony,albo nkazniący w so-
bie plamkę kociego oka, drogo się płaci w An--
glii. Jeden piękny awalny chryzobery!, długi 7
linii, a szeroki 5 i 3, został przedany przez P.
Dróe za 150 rub. sr. Inny maiący plamkę kocie=.
go oka, bardzo piękny, długi 5 linii, szeroki 4,
przedano za 151 rub. sr. Światłe chryzoberyle
albo błade są nierównie tańsze od wyżźćy przy=

toczonych
_ 16) Za dwa opale arlekiny postaci owalnćy;
długie 44 linie, a 5% szerokie, zapłacono 600
rub. srebr. ; i

Za opał wschodni okrągły, maiący średnicy ,
blisko 5 linii, zapłacono 165 rub, srćbr. |

Za opal żółty mleczny, ukazujący wielkie |

płomienie czerwone izielone, tóy samćy wielka=
ści co poprzedzający, zapłacono 525 ruh. sr.

' Opale nie mające w sobie gry kolorów, ta- -
nio się płacą.
- 17)'Topaż, naydroższy iest różowy. Jeden to=

4, > Ź paz w tym kolorze, mający długości blisko 9 linii,

*
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* % 7 szerokości, został przedany za 100 rub. sreb.
Topaz żółty oranżowy, czysty, wielkości poprze-
„dzającego, ceni się od 62 do 75 rub. srćbw. Błę-

- kitny zaś lub biały, małą ma cenę. AR
18) Granat szlachetny, w kolorze fioletowym

aksamitnym, nazwany syryyskim, ma wysoką ce- :
nę. Jeden taki granat maiący kształt ośmiościa-
nu długiego na 84 liniy, a szerokiego 63 został
przedany za 882 rub.srćb. Inny z Ceylan w ko-
lorze ciemnym różowo -czarnym, owalny, długi
11 linij, szeroki 7 liniy, kosztował 250 rub. sreb,

„ Czerwone zaś granaty, zwane czeskiemi, szlifo-
wane w kształt pereł, niedrogo się płacą.

19) Piropy piękne, wielkości poprzedaiących-
, granatów, szlifowane w. brylant ze stopniami,

cenią się ad 37 do 62 rub. srób. i
. 20) Jeden cyrkon oliwno-zielony, długości 5+

liniy, a szeroki 44 został przedany za 22 rubusr.
Inny ciemno żółty, za 5 rub. srćb.

21) Sztuczkę owalną oliwinu, długą 93 liniy,
szeroką 734 liniy, bardzo piękną, przedano za
25 rub. sreb.

29) Turmalin w kolorze czerwonym rubino-
wym drogo się płaci. Jeden taki turmalin wy-

' szlifowany okrągło, maiący 4 liniy srednicy nie
chciano przedać tanićy od 150 rub. srćb.

25) Awanturyn naturalny wysoko się ceni, za
ieden takowy kamień wielkości paznogcia, zapła-
cono 250 rub. srćb. Jednakże u nas Sybirski
awanturyn nie jest tak drogim.

24) F'eldspat adularya, gdy ukaznie w sobie
plamkę kaciego oka w kolorze żywym drogo się
ceni. Za ieden adularya okrągły, maiący średni-
cy do6 liniy, zapłacono 175 rub. srób. Kamień
ten z góry St Gotarda, mało iest szacówany,

© w AGE  
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gdyż nie, ukaznie w sobie tak pięknóy i żywóy
lamki, iak aduląrya wschodni. -
20) Feldspat labradorski, z pięknemi kolorami,

wyszlifowany na pieczątki średnićy wielkości ce=
ni się rubel srćbrem.

' 26) Kwarc ametyst pospolity, drogo się ceni
gdy przy znacznćy wielkości, posiada kolor fio=
letowy axamitny i jednostayny, co bywa rzadko.
Jeden ametyst iak bydź może naypięknićyszy,
długi 15 liniy a szeroki 11, OSzaCowano 625
rub. srćb.

27) Kocie oko wyrównywaiące w Bowiśnicia
calowi kwadratowemu„ gdy iest czyste, i ma.
p biegaiącą żółtawą lub oe płaci
się od 100 do 125 rub. srćb.
7.80) Chalcedony, krwąwniki, wwyiąwszy wscho=.
dnie, agaty, i chryzoprasy, są tanne. Pieczątki
z nich wyrobione, przez wzgląd na wielkość, ko-
łor, i mićysce ich rodzime, cenią się od kilkn-.
nastu groszydo kilku rubli.

KON I ESC.
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