
3. Jelentés 1912-röl.

SziN Y E I M EESE ZsiGMOND-tÓl.

1911. nov. 29-én Diósgyőrött a községházán tartott tárgyaláson 
S z o n t a g h  T a m a s  főbányatanácsos úr, intézetünk aligazgatója és én meg- 
bízattunk annak az eldöntésével, hogy a borsodmegyei ú. n. Forrásvölgy
ben fakadó Királykút-forrás és Felső-forrás között van-e összefüggés 
vagy nincs és ha van, úgy az milyen mértékű. A téli időre való tekin
tettel a vizsgálatot csak oly feltétellel voltunk hajlandók elkezdeni, ha 
az esetleg beálló és nézetünk szerint a vizsgálat eredményességét meg
hiúsító kedvezőtlen időjárás esetében abbahagyhatjuk azt; ezen feltéte
lünk az említett tárgyalás jegyzőkönyvébe be is vétetett.

Az előkészületek megtétele után dec. 5-én utaztunk ismét Diós
győrbe s dec. 6-án r. 8h-kor kezdtük meg a helyszínen a munkát, melyet 
eleinte közösen, majd később egyedül végeztem megszakítás nélkül dec.
17-ig. Akkor a folyton ismétlődő hatalmas esőzések miatt kénytelen vol
tam a kísérleteket beszüntetni.

A Felső-forrás és a Királykát kettős forrása közt esetleg fennálló 
összefüggés kimutatására a sózási eljáráshoz folyamodtam, már csak 
azért is, mert esetleges összefüggés esetén a kapott eredmények alapján 
az összefüggés mértékét is ki lehet bizonyos körülmények között szá
mítani.

A munkát dec. 6-án azzal kezdtük meg, hogy d. u. 12h 30T-kor 20 
darab 50 kg-os pénzügyőrileg leólmozott zsák marhasót szórtunk a Felső
forrás medrébe, kb. 60 lépésnyire a forrás foglalásától. Ezzel egyidejűleg 
több vízmintát vettem chemiai vizsgálat céljából a Királykát mindkét 
forrásából, a Felső-forrásból és két a völgy jobboldalán eredő ú. n. Kö
zépső-forrásból; ez utóbbi két forrásból azért, ment a diósgyőri m. kir. 
vas- és acélgyár chemiai laboratóriumának egy régebbi elemzése szerint 
ezek dolomitos eredésűek és így magasabb Mg tartalmuk révén könnyen 
felismerhetők, ha a Királykút forrásának vízhozamához jelentékenyen 
hozzájárulnak.

A királykúti forrásokból eleinte naponta háromszor, majd midőn
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a helyszínén állandóan végzett qualitativ ellenőrző kísérletek a víz sótar
talmának igen lassú változását mutatták, naponta kétszer vettem víz
mintát a chemiai elemzés számára. Eközben minden másodnap a Felső
forrásból is vettem vízmintát (természetesen a sózási zóna fölött), hogy 
a konyhasó tartalom esetleges változását abban is figyelemmel kisérhes
sem; egyszersmind minden próbavétel alkalmával a források vízbőségét 
is megmértem (a kultúrmérnöki hivatal által kiküldött mérnök útmuta
tása szerint), továbbá a víz és a levegő hőmérsékletét is. A chemiai vizs
gálatok eredményei a következők voltak:

2 0 *
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A NaCl mennyisége 1 m3 vízben grammokban kifejezve:
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A táblázatból kitűnik, hogy míg a Felső-forrás vizének konyhasó
tartalma a kisérleti idő alatt alig változott, a Királykút fő- és mellék
forrásában körülbelül az ötszörösére emelkedett fel, ami nem tulajdo
nítható másnak, mint csupán a Felső-forrásba juttatott sónak. Ez a kö
rülmény pedig azt jelenti, hogy a források között van összefüggés, vagyis 
hogy a Felső-forrás hozzájárul a király kúti források táplálásához. A 
táplálás mértékének a megállapítása nem lehetséges, mert a közölt ered
mények alapján nem lehet a király kúti forrásokba jutott egész sómennyi
séget kiszámítani. Ha a vízpróbák vételét addig lehetett volna folytatni, 
míg legalább a sótartalom lényeges csökkenése minden kétségen felül 
megállapítható lett volna, akkor a kérdésnek ez a része is megoldást 
nyerne. ; !#i|

Mulasztást követnék azonban el, ha nem emlékeznék meg e helyütt 
azon szives támogatásról, melyben ezen kísérletek végzésénél a diósgyőri 
m. kir. vas- és acélgyár engem részesített s melyért ezúttal is hálás kö- 
szönetemet nyilvánítom.

G r u b e r  Béla által Élesdről (Bihar vm.) beküldött vasércminta 
vizsgálata a következő eredményeket adta:

Oldhatlan m aradék.........................  62-02%
Fe20 3 (vasoxyd)................................... 13-21%
S (k én )....................................................0 1 2 %

K á l m á n  K á r o l y  sóskúti plébános Sóskútról (Fejér vm.) meszes 
homokot küldött be, melyben a mésztartalom meghatározását kérte és 
azonkívül annak az eldöntését, hogy használható-e a homok üveggyár
tásra. A vizsgálat szerint:

A homok sok vasat tartalmaz, úgy hogy üveggyártásra nem 
alkalmas.

CaO ( m é s z ) ....................................14-82%

Gróf B a t t h y á n y  L ajos v . b. t. t. nagybirtokos szabadbattyáni 
uradalma által beküldött s mésztartalomra megvizsgált fúrópróbák elem
zési eredményei a következők voltak:

400 m-ről: CaO =  39*40% 
1300 m-ről: CaO =  2623% 
2800 m-ről: CaO — 36*61 % 
4800 m-ről: CaO =  4070%
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II. fúrólyuk:

III. fúrólyuk:

IV. fúrólyuk:

V. fúrólyuk:

YI. fúrólyuk:

VII. fúrólyuk:

VIII. fúrólyuk:

IX. fúrólyuk:

X. fúrólyuk:

XI. fúrólyuk:

XII. fúrólyuk:

X III. fúrólyuk:

XIV. fúrólyuk:

XV. fúrólyuk:
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F. é. október hó 3-án S zontagh  T am á s  aligazgató úrral a sáros
megyei Bártfaújfalura utaztunk, hogy a közeli Szemelnye község hatá
rában bányászott és állítólag bitúmen tartalmú palát megvizsgáljuk. A 
gyűjtött palát a laboratóriumban megvizsgáltam s benne igen kevés bi- 
túment találtam, úgy hogy azt mennyiségileg meghatározni nem volt 
érdemes. Azonkívül a szomszédos Andrásvágása község mellett csörge
dező Andrejovka patak medrében található agyagból is vettünk mintát, 
melyet tűzállóság szempontjából vettem vizsgálat alá.

Az agyagminta 1200 C°-on még változatlan, 1500 C°-on azonban 
megolvad, tehát nem tűzálló és tűzállósági foka: IY.

Ferrovas meghatározások R ozlozsnik  P á l  geológus úr gyűjtéséből 
származó kőzetekben Cooke J. P. eljárása szerint (Treadwell módosí
tásában) .

Olivínos bázisos telérkőzet (Rézbánya).
FeO =  6-23%

Ferrites diabáz (Menyháza).
FeO =  2-48%

Kvarcos porfir (Szuszány).
FeO =  049%

Diabáz (Menyháza).
FeO — 7‘85%

Kerato-diabáz (Berkény).
FeO =  4-77%

Keratofir (Tárkányka).
FeO =  1-99%

Gránátos, kvarcos porfir (Nadalbest).
FeO =  0-52%

Kvarctartalmú keratofir (Nadalbest).
FeO =  2-19%
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Az országos geológiai felvételből szármázó kőzetek teljes eíemzese*
Bihari kőzetek, Rozlozsnik Pál geológus gyűjtése :


