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A porczellánföld iszapolva volt, szobában száradt meg, s mielőtt elem
zés alá vettem 130°-nál szárítottam állandó súlyig.

1,23 % hygroscopos vizet tartalmazott. Á ron  és S e g e r  módszere 
szerint számított okszerű elemzés ad a ta i:

Agyagképzö _ 82,80
Quarz ... ... .... 0,50 
Földpát ... ... ... 10,55.

A chemiailag kötött vízből kiindulva a %-os mennyiségeket feltüntető 
elemzés adataival a számított okszerű elemzés a d a ta i :

Kaolin ... ... _ 83,18
Quarz ... ... 10,15
Földpát ... ... 1,50
Vasoxyd .......... . 2,17.

Ezeket az adatokat hasonló módon számítottam, mint azt az yrieix-i 
föld számításánál fel is tüntettem.

A számított adatok helyességének ellenőrzése végett itt is a számított 
adatokból visszaszámítok a siliciumdioxyd mennyiségére:

83,18 s. r. kaolinban van =  38,00 s. r. siliciumdioxyd 
4,50 « földpátban van =  2,01 « «

a differentiából számított =  10,15 « «

összesen =  51,00 s. r. azaz % .

míg a teljes elemzés 51,73 %-ot tüntet fel, tehát itt sincs 0,1 % eltérés.
A már közölt elemzésen kívül még két más porczellánföldből végeztem 

es számítottam mind a két módszer szerint okszerű elemzést, azonfelül ellen
őrzés czéljából a litteratura adatait is átszámítgattam, és mindezek a szá
mítások arról győztek meg, hogy pontos chemiailag kötött vízmeghatározás 
es %-os elemzés mellett felesleges a hosszantartó okszerű elemzési módsze

re k h e z  folyamodni, mikor egy kis számítás is hasonló, ha nem .jobb ered

ményhez vezet.

G e s e l l  SÁNDOR-tól.

Arvamegye közopén, Namenztó mezővárostól északkeleti és keleti irányban  

ogész (iácsországig egy teknő húzódik, melyben harmadkon és alluvial képződések  

lerakodtak. Alapja kárpáti homokkő (magúra homokkő), m ely a teknő széleit is 

képezi.
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A harmadkon képletek csak egyes pontokon, hol t. i. a patakok az allu- 
viumba mélyebben bevágnak, különösen a teknő szélén jönnek napfényre és kékes- 
szürke márgákból állanak, melyek a becsi teknő agyagához hasonlítanak és 
boetterle Ferencz cs. kir. bányatanácsos a bécsi birodalmi földtani intézet tagja 
felvételei szerint kövületeket, úgy mint lenyomatokat tartalmaznak.

Ezen márgák fölött barnaszén rakodott le és a teknő déli szélén Szlanicz, 
Usztya, Trsztena, Lieszek, C'sunliova, Lafkó és Vavrecska mellett, északi szélén 
Alsó- és Felső-Lipnicza, Alsó-Zsobricza, Bobro és Üszada környékén.

Ezen barnaszénlerakodás kevés ingadozással majd vízszintes fekvésben 
mutatkozván, nagy valószínűséggel arra következtethetünk, hogy a teknő belse
jében Arvamegyében 100 km-nyi nagyobb területen a szén található lenne.

A bécsi cs. kir. földtani intézet felvételei és a helyszínén tett észleléseim 
alapján az eddigi feltárt pontokon a szén 0,00, 0,05, 1,20 és 1,6 m vastagságban 
mutatkozott és egy helyen Usztyától délre L2 telepet egymás fölött is láttam. 
Eddig ezen szén nem értékesíttetett és csak Usztya, Lieszek és Csunhova mellett 
régebben kutató míveletek voltak, de egy kimerítő fúrás általi kutatás, mely az 
előjövetel lapos településénél és nagy kiterjedésénél fogva indokolva lenne, eddig 
még nem eszközöltetett.

A régi kutatások parlagon hevernek, daczára hogy a szén több helyen 
mívelésre méltó és fejtése nem nehéz.

A barnaszén minőségét illetőleg ez a cs. kir. bécsi földtani intézet vogymíí- 
helyében annak idején eszközölt elemzése nyomán igen használhatónak bizonyult 
és 7°/o átlagos hamutartalom mellett nagyobb tüzelési erőt mutat, mint a 
kemény fa. Megerősíti ezt a m. kir. földtani intézet laboratoriumában legújabban 
eszközölt elemzése, mely szerint tűzképessége 4-387 caloria 0,10 hamutartalom 
mellett.

Magyarországi szenekkel szemben, úgy mint a brennbergi (4250 caloria) 
salgótarjáni (4080) és jeroveczi (4381 caloria), leginkább ez utóbbi horvátországi 
kitűnő lignittel hasonlítható össze.

E barpaszenet, barna vékony rétegzettí márga fedi, mely némely helyeken 
egy méteren alul, más helyeken 0—8 m vastagságban mutatkozik és igen sok 
( )jlJicrina-héy(ú  tartalmaz ; ezen márgára alluvial képződések következnek a Tátra 
főtömzs töredékéből és kárpáti homokkőből állván a terület mélyebb részeit végre 
agyag lerakodások fedik, melyeken kiterjedt tőzeg lerakodások fordulnak elő."

Ezen tőzeglerakodások 0,00—3 méter vastagok; a tőzeg kitűnő minőségű ó h  

a nagyban való értékesítését illotőleg úgy mint a barnaszén figyelmet érdemlő tár
gyat képez.

* V. ö. Földtani Közlöny, XVI. köt. U14. 1.
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