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IV. M ik roszk óp os v izsgá la tok .

E vizsgálatokat nem vékony csiszolatokon végeztem, hanem az érces 
darabkákat egy oldalon lecsiszolva és fényezve, vertikal-illuminatorral felszerelt 
mikroszkóppal ráeső fényben és némelyiket színezve, tettem vizsgálatom tárgyává.

A vizsgált darabok a József-bányából származnak.
Végeredményként az eddigi kísérleteim mind ugyanazt a struktúrát adták, 

mint a minőt makroszkopice is észlelhetünk.
Az aranyosbányai ideális terület bányageologiai vizsgálatának e kis rész

letét előre bocsátom, mert nem tudom, hogy a nem várt változott viszonyok 
lehetővé teszik-e a tanulmányozás további folytatását.

Annyi bizonyos, hogy a tönkrement bányászat az alapos kutatást meg
nehezíti. Illetve most már nem lehet e vidéknek azt az igazi képét visszaadni, 
mint aminőt lehetett volna annak idején, a kitűnő bányafeltárások korában.

Abrudbánya, 1919 jan. 1.

ARANYTARTALMÍI ÉRCES TELÉREK MIKROSZKÓPOS 
VIZSGÁLATA.

Irta: B ányai János.

—  Az 5— ti. ábrával. —

Az arany előfordulási módjai vizsgálati módszereink és eszközeink tökéle
tesedése dacára is eléggé homályban vannak. A tudnivalóinkban beállott hézag 
természetesen nemcsak a tudományos ismereteinkben jelent hátramaradást, 
hanem a gyakorlatban, az arany termelési módok megválasztásában is érezteti 
hatását.

Az aranytartalom kiválasztásának módjai elvileg évszázadok óta nem 
változtak. Még ma is elsősorban a szabad arany kitermelése a fődolog, értvén 
ezalatt azt, hogy az arany bármily apró szemcsékben is forduljon elő (!), azt egy
szerű porrázúzás által szabadítják ki addigi zárt börtönéből s viszont a kiszaba
dítás pillanatában higannyal foncsorrá kötik meg. Ezt az eljárást a modern kali
forniai zúzok által elég magas fokra is emelték. A mechanikai úton kiválasztott 
arannyal szemben megkülönböztettek bányászaink t ü z i a r a n y a t  is, melyet 
oly módon nyertek, hogy a zúzókból kiszabadult iszapból rázószéreken fajsúlyúk 
szerint különítették el az apróra tört ércszemcséket. így aztán a pirit, markazit, 
kalkopirit, galenit, szfalerit stb. a közéjük keveredett kevés földpát, kvarc, mész- 
pát stb. részecskékkel egy olyan arany tartalmú színport (slikk v. mara) adtak, 
melyekből kohózás által még jelentős mennyiségű aranyat tudtak kiolvasztani.
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E tapasztalati tény, hogy a színpor — amelyből a feltevés szerint mechanikai 
úton már minden szem arany eltávolíttatott — még is csak tartalmaz aranyat, 
arra vezette bányászainkat, hogy a színpor, főként a pirit és érces társai vegyileg 
kötött aranyat kell hogy tartalmazzanak, amely csak kohósítás által távolít
ható el. E felfogással a tényleges aranyércek (Sylvanit, Nagyágit, Krennerit stb.) 
fogalmát önkényesen az analóg kohózási műveletek alapján kibővítették. Ez a 
feltevés aztán annyira beleélte magát bányász társadalmunkba, hogy az összes 
aranytermelési eljárásaink e felfogásnak megfelelően vannak beállítva.

Hogy az arany a piritben pl. vegyileg kötve forduljon elő, e gondolatot 
már az első pillanatra is kétkedően fogadja egy mineralogiailag képzett ember. 
Ezért a kiválóbb bányageológusok csak szukcesszorikus aranytartalomról beszél
nek. (Beyschlag, B öckh H., K rusch, P app K.) Érdekes, hogy ennek dacára is 
alig találunk adatot az irodalomban a tényleges állapot megvilágosítására. Ennek 
részben az lehetett az oka, hogy kutatási módszereink ezen a téren csak az utóbbi 
időben haladtak annyira, hogy a kémiailag kimutatott aranyat, tényleg szemmel 
láthatóvá lehessen tenni.

A mikroszkópnak a geológiában s különösen az érctelérek vizsgálatában 
való alkalmazásával jött el az ideje annak, hogy az ásványok finom repedéseiben 
rejtőzködő aranyat kimutathassuk. A vizsgálatokhoz való csiszolatok elkészíté
sére legalkalmasabbak a pirites előfordulások, mert mint a tapasztalatok mutat
ták, az aranytermő vidékeinken majdnem mindig tartalmaznak aranyat.

A pirites telér darabokból nem szükséges a petrografiai módszerekhez 
hasonlóan vékony csiszolatokat csinálni. Tekintve azt, hogy tele lévén átlátszatlan 
foltokkal, csak ráeső fényben, vertikális, vagy opak illuminatorral megvilágítva 
alkalmasak mikroszkopi vizsgálatokra, ezért e l é g  e g y  c s i s z o l t  l a p n a k  
az e l ő á l l í t á s a .  A csiszolatot vizsgálva mindjárt kezdetben is csalódás 
ér minket. A pirit, kalkopirit, aranysárga színe annyira egyöntetű mezőben tűn
nek elénk, hogy az egyes részleteket elválasztani egymástól nem tudjuk.

Az egyszínű s különösen a sárgaszínű ércek elkülönítésére mikroszkóp alatt, 
Max Leo dolgozott ki egy ügyes módszert,1 melynek segítségével az egyszínű 
ásványok kémiai reakciók alkalmazásával ellentétes oxidációs színnel vonatnak 
be. Max Leó módszere a "modern érctelepvizsgálatok megbecsülhetetlen eszköze 
lett. Hány esetben történt meg, hogy a kompaktnak látszó piritben a kémiai 
elemzések rezet állapítottak meg s ezt az adatot a telérek genetikai vizsgálatánál 
nem lehetett alkalmas módon felhasználni. A Max Leó módszerével az ilyen eset
ben mindig ki lehetett mutatni nem a termésréz — mint azt sokan gondolták —, 
hanem a kalkopirit jelenlétét. A kémiai reakciókkal különböző színekre festett 
s ily módon szerkezetileg tényleg elkülönített elegyrészek a mikroszkóp alatt 
vizsgálva s eddig jól ismertnek vett ásványi előfordulásoknál is bámulatos ese
teket eredményeztek. (L. Pentlandit kérdés megoldása.) Az így kapott adatokkal 
most már egészen más képet alkothatunk magunknak az igazi ásvány paragene- 
zisről s az ilyen előfordulások bánya értékbecslése is egészen elütő s a valóságnak 
megfelelőbb eredményeket szolgáltat.

1 Max Leo: Die Anlauffarben, Dresden 1911. Steinkopf.
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5. ábra. Aranytartalmú ércek mikroszkópos képei. Magyarázat:

1. A rodochrózit-rodonitos alapanyagban (vonalkázott) automorf pirit- 
kristálykák (keresztezett) ikerképződésben és szfalerit (pontozott) foglalnak 
helyet. A piritben lévő repedésekben arany (fekete) van kristályokban kiválva. 
(Verespatak, Rákosbánya az ú. n. mangántömzs részlet. Cementációs zóna.)

2. Termésarany (fekete) rodochrózitban (fehér). A pontozott hely, a termés
aranynak a rodochrózitban levő áttetsző részei által a felszínen látszó barnás 
foltjainak a területét mutatja. (Az előbbi lelőhelyről.)

3. Színpor (slikk, vagy mara) elemzés. Gipsz (1.); Pirit (2. kockák; 3. na
gyobb darab összetört alaktalan része; 4. ötszögtizenkettős és kocka kristályok). 
Kvarc (5. citrin; 6. amethist; 7. rózsakvarc; 8. hegyi jegec; 9. tejkvarc; Szfalerit 
(10.); Kalkopirit (11.) 5 Galenit (12.); Tetraedrit (13.) (A szinpor a verespataki 
kincstári zúzóból van, amely a kőzetet az altáró cementációs zónájából nyeri.)

4. Tetraedrit (keresztes) és szfaleritből (pontozott) álló repedés tömör 
kalkopirit (vonalkázott) tellértöltelékben. A tetraedritben a repedések calcedon 
(vonalozott) anyaggal vannak kitöltve. A kalkopiritben termésarany (fekete) 
fordul elő és szétszórtan piritrészletek is vannak (kis körök.)

(Bucsony. Aráma-bánya. Cementációs zóna.) A szerző eredeti rajzai, 60-szo- 
ros nagyításban.

Földtani Közlöny. X L IX . köt. 1919.
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Max L eo a festési eljárásainak ismertetésénél annak a feltevésnek ad ki
fejezést, hogy «talán ezen eljárás alkalmazásával az arany tartalmú piritben az 
aranyat láthatóvá lehetne tenni, mely esetben az mint mechanikai keverék fordul
hat csak elő». A pirit megfestésére ő a rézgálic oldatnak az elektrolitikus hatását 
tartja alkalmasnak, mely eredményekép a pirit fekete kéreggel vonódnék be. 
Kísérleteimnél ez az eljárás nem sikerült s azt hiszem nem is válhat be, mert a 
finom repedésekben meghúzódó aranyat a piritre rárakodó rézréteg oldali vasta
godásával valószinűen befedi. Megpróbáltam ehelyett a piritet vörös oxidréteggel 
befuttatni. Erre a célra kaliumbromat oldatot használtam. 25 cm3 bromvízben 
feloldandó kb. 12‘5 gr vegytiszta kaliumhidroxid. A felmelegített oldathoz 0*5 cm3 
folyékony brom öntendő. Lehűlés után az oldat citromsárga lesz (esetleg fehér 
csapadék is keletkezik). Az így elkészített és jól lehűtött oldatba helyezendő a 
már elkészített csiszolat. A kaliumbromatot tanácsom mindig frissen készíteni, 
bár én azt tapasztaltam, hogy jól bedugaszolt üvegben hosszabb idő múlva is 
használható. Egy pár órai nyugvás után az oldatból kivett csiszolatban a pirit 
rézvörös színűvé válik (vigyázni kell, hogy a csiszolat felszínén légbuborékok ne 
maradjanak!) s így a sárga színét megtartó arany az előállott kontraszt által 
élénken kiválik a pirites alapanyagból.

Kísérleteimhez az anyagot Abrudbánya klasszikus aranytermő vidékéről 
szereztem be. Alkalmasnak Ígérkezett különösen a híres verespataki Rákosy- 
bánya mangán tömzséből vett részlet, mely köztudomás szerint a legszebb és leg
gazdagabb termésaranyat szolgáltatta. A szép rózsaszínű rodochrózit rhodonitos 
alapanyag tele van, makroszkopice nézve is, az aranysárga foltjaival. A csiszolt 
darabok szépségük és ritkaságuknál fogva is e vidék speciális drágaköveit szolgál
tatják.1 A híres Rákosy-kövek a mikroszkopikus vizsgálatoknál meglehetős nagy 
meglepetést hoztak számomra.

Tényleg bebizonyosodott az a régi magyar közmondás, hogy: «Nem mind 
arany ami fénylik!» Találtam ugyanis olyan darabokat, melyekben az alapanyag
ban nem arany, hanem pirit volt beágyazva, még pedig igen szépen kifejlődött 
automorf hexaederek alakjában (5. ábra 1.) Egy ilyen példány adta meg a bányá
szok ú. n. tűzi aranyának is az igazi előfordulási módját. A kaliumbromatos ol
dattal vörösre festett pirit repedéseiben ott maradt az arany változatlanul. Ez 
volt tehát az első originális példány, melyben a piritben előjövő arany végre 
tényleg láthatóvá vált.

Egy másik rhodochrózitos darab már valóban termés aranyat tartalmaz. 
A csiszolt felszínen a korálszerűen előforduló s kristályokból összenőtt ágak szel- 
vénykéi apró szabályos idomokat alkotnak, melyeket a beágyazott részeknek, 
az alapanyagon keresztül áttetsző folytatásai felhős foltokban vesznek körül 
(5. ábra 2.)

Az Abrudbányától nem messze eső bucsonyi A r á m  a-bánya hatalmas

1 Abrudbánya— Yerespatak—Zalatna vidékén igen gyakori a csiszolt szép 
rózsaszínű, sárga arany foltos gyűrűfej, inggomb, melltű stb. Ezek a csiszolat ok 
mind a zalatnai kőipari szakiskola műhelyében készülnek. Ma már nem igen 
ehet hozzájutni, mert a Rákosy-báuya évek óta nincs üzemben.



6. ábra. A bucsonyi Aráma-bánya szelvénye az elsődleges, másodlagos (cementált) és az oxidált zónák feltüntetésével.

Magyarázat: Az I. elsődleges vagy mélységbeli zóna a 755— 854 m. t. f. magasságú szintek között van feltárva 100 m. 
függélyes közben. Főásványa: a pirit, mely 1— 2 % rezet tartalmaz, s aranytartalma tonnánkint az 5 gr.-on alul marad.

A II. koncentrált vagy cementált zóna a talajvíz szintje fölött a 840— 990 m. t. f. között ismeretes mintegy 150 m. 
függélyes közben. Ásványai: chalkopirit, galenit. szfalerit, tetraedrit, bornit, kvarc, ka'cit, termés réz és termés arany. Az 
érc átlag 10 % rezet, s tonnánként 318 gr. ezüstöt és 00 gr. aranyat tartalmaz.

A III. oxidációs zóna az Aráma felső szintjeiben 990— 1020 m. t. f. magasságokban van. s ásványai: limonit, pirolú- 
zit, malachit, azurit, chrysokolla, melaconit és kvarc. Az Aráma telérei a vegyes telérek sorába tartoznak, mert az arany, 
ezüst és a réz érceit együttesen tartalmazzák.

(Papp K á r o l y  szelvénye. A m. k. Földtani Intézet Évi Jelentése 1913. kötetének 280. oldalán.)
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kalkopirites telérei már régóta híresek magas arany tartalmukról. A P app K. 
által közölt elemzési adatok szerint1 pl. a N a p o l e o n  altáró szintjén az arany 
tartalom tonnánként 50 gr-ra tehető, amely arany tartalmat szintén kohósítás 
útján nyerik ki a Zalatnára beküldött ércekből. Ezeknek az alapján igen alkal
masnak látszott, hogy vizsgálataimhoz innen is használjak fel anyagot. Kalium- 
bromatos festés után a csiszolt telérdarab igen szép színdifferenciákat adott. 
A barnára festett kalkopiritben szétszórtan fellelhető az arany. (5. ábra 4.) A kal
kopirit tömeg közepét egy repedés foglalja el, melyet makroszkopice is nézve, egy 
tetraedritnek tartható szürke ásványi anyag tölt ki teljesen. Mikroszkóp alatt 
szép szerkezetet árult el. A repedés falát a sárgás fehér oxidréteggel bevont szfa
lerit foglalja el s az ezen belüli részt meg tetraedrit tölti ki. Viszont ennek az 
üregecskéiben kalcedon van lerakódva. (Valószínűen tévedés lesz a P app K. által 
említett h i a l i n , 2 mely kalcedon lesz szintén valójában!) Az érintkezési ha
tárokon még kalkopirit és pirit szemcsék vannak oly kis méretekben, hogy azokat 
e nagyítás mellett az esetleges zavarok elkerülése céljából el kellett hagynom.

E megvizsgált három érces előfordulás mikroszkópos adatai világosságot 
vetnek keletkezési módjaikra.

A verespataki anyagban nyilvánvaló, hogy az egykori repedést a mészkő 

VATER-féle vagy azt megelőző amorf módosulatához hasonlóan a rodochrozit- 
rhodonitos kocsonyás alapanyag töltötte ki, amelybe a L iesegang 3 kísérleteivel 
igazolt diffúziós jelenséggel jutott be az érces anyag és az oldatából kicsapott 

arany.
Az arámai kalkopirit, a kis repedésével valamint a szétszórtan álló pirit 

részletekkel, egy primér pirites tel érből átalakult szekundér képződésre mutat. 
Nyilvánvaló így, hogy mind a három darab a c e m e n t á c i ó s  z ó n á n a k  
j e l l e m z ő  előfordulási módját tünteti fel.

A koncentrációs elméletet, amelyet Stelzner-B ergeat 1905-ben s 
K rusch berlini geológus 1907-ben a délafrikai aranybányák alapján meg
alapított, a magyar irodalomban P app K ároly alkalmazta először és pedig 
épen a bucsumi Aráma-bányában. Kimutatta 1918-ban, hogy az Aráma-bánya 
az Erdélyi Érchegység vegyes teléreinek a legszebb példája, amelyben emel
lett a zónabeli elkülönülés is pompásan kifejlődött. A teléreknek abban a 
zónájában, amely a felső oxidációs színt és az eredeti mélységbeli ércesedés 
szintje között van, a nemes fémek felhalmozódnak. Ugyanis a szulfidoknak 
redukáló hatása következtében, az ú. n. cementációs zónában a nemes fémek 
kicsapódnak és koncentrálódnak. A zónabeli elkülönülést jellemzően illusz
trálja P app K ároly szelvénye, amelyet a 6. ábrán eredetiben bemutatok.

Mikroszkópos vizsgálataimból kétségtelenül kitűnik, hogy az arany a 
piritek és más kísérő ércekben tényleg csak mint s z u k c e s s z ó r i k u s

1 P app  K á r o l y : Buesony környékének geologiai viszonyai. A m .k ir . Föld
tani Intézet Évi jelentése 1913-ról, 276. oldal.

2 P app  K á r o l y : Buesony környékének geologiai viszonyai. 268 old.
3 L ieseoanc; E. B . : Geologische Diffusionen 1913. Dresden-Leipzig. 

Steinkopf.



e l e g y r é s z  fordul elő s így a praxisban annyira elfogadott t ü z i-, k o h ó-, 
s v e g y i l e g  k ö t ö t t  a r a n y  elnevezéseknek semmi alapjuk nem lehet, 
mennyiben azt az Abrudbánya vidékén szokásos értelemben használják.

Az aranyelőfordulás kérdésével kapcsolatban szinte lehetetlen, hogy köz- 
gazdasági vonatkozások is ne jussanak az eszünkbe.

Ha az előbbi vizsgálati eredményeket összevetjük az arany kitermelési 
módozataival, megérthetjük könnyen, hogy a zúzok tökéletlen munkája miatt 
•a kőzetanyagból kihullott ércek finom repedéseikben az amalgámozástól meg
óvják az aranyat. Megvizsgáltam mikroszkóppal a verespataki kincstári zúzómű 
szinpor anyagát s abban bizony a piritek legnagyobb részét ép  k r i s t á l y -  
k á k b a n  t a l á l t a m  az anyagkőzetből kihullva. (5. ábra 3.) Megjegyzem, 
hogy a színporanyagnak több mint 90%-át épen a pirit alkotja. Most már el
gondolhatjuk, hogy parasztzúzóink primitiv munkájukkal milyen tetemes arany
mennyiséget veszítenek el, ha a tökéletesnek ismert verespataki kaliforniai rend
szerű zúzok színporanyaga ilyen eredményt mutat. A zúzok vizétől zavaros pa
takok az aranyat magába záró ércek hatalmas tömegét szállítják el s rakják le 
a  parti iszapba. Idáig csak ezen iszap termésaranyának a kimosására gondoltak. 
Látnivaló, hogy e dús érces iszapnak a feldolgozására, e mikroszkópi vizsgálatok 
alapján is, tökéletesebb módszerekre van szükségünk, melyek az eddigi heverő 
nemzeti vagyont nem hagyják odaveszni közgazdaságunk nagy kárára.

Abrudbánya, 1919 február 20.
B ányai János.

Cenzúrát Abrud 30—V. 1919. D avid.
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A «MACSKAMEZŐ»-TÍPUSÚ VAS-MANGÁNÉRCEK ELTERJEDÉSE 

ERDÉLYBEN.

Irta : R ozlozsn ik  P á l.

— A 7—10. ábrával. —

I. B evezető .

Magyarországnak mangánérc-szükséglete a világháború előtt meglehetősen 
jelentéktelen volt. Vasércei közül a legfontosabbak mint a vaspátok és az abból 
keletkezett barna vasércek már annyi mangánt tartalmaznak, amennyi nyers
vassá való kohósításukra szükséges. Jóformán csak az osztrák-magyar állam
vasúttársaság vaskő-dognácskai magnetites ércei szorultak jelentékenyebb 
mangánérc-adagolásra. A bessemeracél és vas gyártásához szükséges ferroman- 
gán mennyisége szintén nem volt nagy, pl. 1913. évben 7790 t s ezt a szük
ségletet kizárólag külföldről, főleg a witkovici ferromangankohóból fedeztük.


