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Az ércek poláros fényben való mikroszkópi vizsgálata elsegíti
azok felismerését, világot vet az ásvány társul ásókra, a keletkezés
szolgálhat a
sorrendjére (suecessióra) és hasznos útbaigazítással
feltárást illetleg is. Az ércek opak viselkedése tudvalevleg kell
csiszolás után megsznik és azok ráes fényben szimmetriájuknak
megfelelen isotrópok, illetve anisotrópok. E jelenséget csak némelykor zavarja meg a bels reflexió.
Az ércekre nézve egyébként jellemz a visszavert fény színe
mind
mind pedig
nikclok mellett, ez utóbbi esetben ez orien'

+

||

jellemz az interferencia-szín. A visszavert
az egyes ércekre jellegzetes sajátság, akár az átlát
szó ásványokra a fénytörés; a fény visszaverdési együttható, /?
anisotróp ásványoknál az o és e, illetve «, /? s / szerint határozható
táció szerint változó és

fény erssége

is

A

fény visszaverdési együttható meghatározása J. Orcel mó
végezhet el 0.02 pontossággal.* E szerint az érc
mikroszkópban a visszavert fénysugarak egy argonnal töltött, kb
80.000 óhmos érzékenység galvanométer áramkörébe kapcsolt elek
t romos
photooellára esnek
a feszültség eca. 150 180 volt.

meg.

1

szere 1 szerint

—

—

A

phötocella a visszavert fénysugarak ersségének és mennyiségének

megfelelen kitéríti a galvanométert, a mérést a mértékegységként
használt gyémánt, illetve ahhoz viszonyított más érc (hematit, tetraedrit, pirít, galenit) hasonló módon meghatáimotl értékére vonatkoztatjuk.

Négy bányavidék érceit volt alkalmam megvizsgálni rz emlí
szempontok szeri 1, fi. m. Ru'da hánya, Eplény elfordulásaiból
néhány darabot, valamint a Mátra- és Börzsönyi hegység kutatásaiból származó mintákat.
Rudabányáról ankerit, sziderit, limonit, tetraedrit. galenit,
szfalerit, pirít, továbbá
termé -réz, malachit és azurit ismeretes. 2
tett

A

1

vizsgálat során galenit,

szfalerit,

pirit

kalkopiiit és a medd
jól megfigyelni. A

ásványainak egymáshoz való viszonyát lehetett

galenit és a kalcitos medd határa nem éles, a kaiéit néha myrmekit
szeren benyomul a galenitha. A galenitban szabálytalan elrendez
d sben apró szemekben zárványként pirit, kalkopirit, szfalerit és
tetraedrit volt látható.
pirit minden esetben igen korrodált volt.
galenit
— 0.454.
Recsk - rl enavgitot, tetraedritot, piritet, kalkopíritet, szfaleri2
tot, termés-rezet, malachitot és aznritot írtak le eddig.
vizsgálat
alkalmával az enargit
mint az reá egyébként is jellemz
élénk

A

A

R

[

'

—
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szín

interferencia

pedig zöldeskék.
fí

j

=

0.26,

fí

a

A

volt: rózsaszín-narancssárga, a

9

másik helyzetben

kioltásai határozottak. Fehér fényben vizsgálva
0.24. Az enargit közt alárendelten poliszintótes

Forrasztócs
ikres össze növés egyéneket is lehetett megfigyelni.
eltt Sb-t nem lehetett kimutatni, As-t ellenben igen, így ez az enargit luzonit változata.
Ugyancsak az enargit közt, mint másodlagos elegyrész ereket,
helyenkint foltokat képez covellin-t sikerült felismerni. A eóvellin
.,pleochróssága“ szembetn Re fehér, Ro sötétkék. Kioltásai
niko
lók mellett határozottak. A épvei lin eddig nem volt ismeretes Recsk
rl. A pirit idiomorf kristály óikban vagy korrodált halmazokban
jelenik meg az enargitban. A xenomorf halmazokban feltn piritet
gyakran kvarc szegélyezi.
successió szerint tehát a pirit az enar
gitnál fiatalabb.

+
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A Mátra hegy ség egy másik vontjáról. Gyöngy ösoronzi határú
bán lev kutatásokból szfalerit-galenit tartalmú kvareos-telérbl
származó mintát vizsgáltam meg. A szfalerit szabad szemmel tekintve
barna, megszokott, szürke interferencia színével tnik, melyet olykor
bels reflexió zavar meg. Egybefügg egyéneit ritkán pirit- és kalkopirit erek járják át. A vizsgált mintában a szfalerit az uralkodó érc.
A galenit idiomorf, helyenként darabokra hasadt, ami tektonikus
erk hatására utal. A galenit mint ér járja át a szfaleritot, tehát
annál fiatalabb kepzdés. Az ércmintát Pánté Dezs fbányatanácsos úr volt szíves átengedni.

A Börzsönyi - hegység számottevbb ércelfordulásai a hegység
nyugati részén vannak. A nyugati rész északi határán a Huszár
hegyen, valamint a Csóványos csoportjában, a Miklós bérc oldalában
továbbá a déli végén, a Márianosztrai Csakhogy en hematit, a középen
Bányapuszta körül a már régóta ismert szül f ids ércelfordulások
találhatók. Ezekkel legutóbb bányageológiai szempontból
Liffa
Aurél dr., Vitális
István dr. és megbízásából Din dn
János bányamérnök, tanársegéd foglalkoznak. A Miklós-bórc
oldalában nyirok között található 0 7 mm hosszú. 2 3
széles
hematit kristályok, valamint a Csákhegy,
Feketebánya biotitos
hipersztéu-amfibol, andezit padjai közi fenn öve található, 2 3 min
lenntt táblás kristályok, ij elfordulások. A Huszár-hegyi hematit
közül egy megfelel táblás kifeildéifíí kristály (0 0 0.1) lapján (me
l.vet csiszolni sem kell)
fehér fényben R
0.297
értéket
lehetett

—

— mm
—

=

megállapítani.

A szüli ids érceket egyrészt a Kovács-patak, másrészt a Kuruc
patak egyes pontjain még 1928 nyarán Ecker László, dr. S a rk e r József és dr. Weszelszky L á s.z.l,ó és 1929 szén B a dics
Kálmán társaságában gyjtöttem. A vizsgálat alkalmával kitnt,
I

hogy

pirit, markaz.it,* pirihotin,* melnikovit-pirit,* kalkopirit,* borait,
galenit, íetr.aedrit
és szfalerit 2 van jelen az ércek között.
pirit

A

A

*

gal jelöltek eddig ismeretlenek voltak e vidékrl.
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vagy önállóan, idiomorf kis kristályokban található a zöldkövesedett
dócitban vagy a többi érc között xenomorf módon. Olykor anisotróp
magatartású. A Kovács-patak, Kuruc-patak és -bérc, valamint
Oltói k-patak dácit jóban, illetve andezit jóban gyakori elegyrész.
A fenntt kristályokon { 210 ) ismerhetk fel. A markazit jóval ritkább a Kovács-patak ércei között található. M. a. anisotrópiája révén

A pirhotirt, illetve a melnikovitpirhotin gyakori a Kovács-patak ércei között.
Szabadszemmel tekintve tombakbarna szín, ni. a. rózsaszín. Élénken
anisotróp,
ritkán poliszintétes ikrei is jól megfigyelhetk, R
0.230 0.257.
Szegélyén gyakran varratszeren szétszaggatottak,
fogazcttak, a meddbl kvarc és kalct tölti ki és rzi meg a szerkezetet, amely tektonikai hatásokra utal. Egyes pirhotinokban apró
g'ilenittörmelék helyezkedik el páros sorokban, rendekben.
Összernehákovit-pirit
A
részben
FeS 2
kristályosodéit
té telét iletleg meg kell jegyezni, hogy csekély As-t is tartalmaz és
hogy S feleslegben van. Szabad szemmel tekintve a mi esetünkben a
piritnél sötétebb árnyalatú (barnás), csiszoltál! jellemz zónás-sávos
szerkezet tnik el. Fizikai tulajdonságai egyébként eltérnek a pirít
lehet megkülönböztetni a pirittöl.
}>i ri

tét

kiséri.

A

—

—

.

keménysége kisebb, így könnyebben csiszolható és
fényesíthet. R
0.39—0.42. Isotróp, gyenge, alig észrevehet anizotrópiáját bizonyára a finoman
betelepült kaiéit okozza. A mikro
kémiai reagensekkel szemben kevóshbé ellenálló, mint a pirít. így
HNO már 2' után megtámadja, a finom, apró szemek megfeketednek.
sajátságaitól:

=

HCl ugyanannyi id alatt hasonlóan hat, FeCl 3 IvCN nem támadják
Megjegyzend, hogy a melnikovit-pirit mellett gyakori a markazit. Kovács-patak tárnáiból származó
szüli ids ércdarabok közt
,

tneg.

A

kalkopirit vékony erei keresztülszövik a pirhotint, néha
egyénei is föl ismerhetk, ismét más
esetekben a telérekben idiomorf kifejldós. Fehér fényben vizsgálva
0.300 0.27. A
telt, sárgaszín, fényvisszaverdési együtthatója, R
vékony ereket gyakran szakítják meg apró törések, melyek
akár
a pirhc, tinnál az említett varratok
a kiválás utáni tektonikai
hatásokra utalnak. A megvizsgált minták a Kovács-patak és Kurucpatak feltárásaiból valók voltak.
Mint nagy ritkaság, bernit is került el, kékesszürke szín, isotróp magatartás jellemz reá. (Kovács-patak, Kuruc-patak.)
A tetraedrit ritka, táblás kristályain Pav lov its St. úr szíves
segítsége folytán a következ értékeket kaptam: fehér fényben
R =0.318,
330, 590 X
R
0.300, monochrómás fényben 465 1 P
0.312. A tetraedrit diszperziója normális.
670 X R
A szfaleritben sok kalkopirit zárványt lehetett észlelni szabálytalan elrendezdésben. A ga lenit nagy fényvisszaverdési készsége,
találni.

poliszintétes iker összenövés íí

=

—

~

—
—

=

ismerhet fel.
Eplény és Úrkút érceit 3 vizsgálva mindenekeltt ki kell emelni
a nagy hasonlóságot, mely a két elfordulás ércei közt mutatkozik
s amit az azonos geológiai viszonyok magyaráznak. Az els ízben
megfigyelt pszi lom elán és polianit mellett legutóbb az Bp lénybl,
tiszta fehér színe folytán
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A. dr. gyjtésébl származó mintákban az említetteken
m. A behatóbb vizs
slen
nganit braunit és pirolusit i
kívül:
a psilomelán
részletét
szemcsés
durván
a psilomelán
gála
változat
Mindkét
közre.
fogja
változata
rostos
Finomabban szemcsés,

Földvári

m

(

isotróp. HNO;,,

H..SO, megtámadta.

HOL,

A

manganit 1—2

mm

nagy

psilomelán közbezárta üregeikben már szabad
ságú
szemmel is felismerhetk. M. a. a minták tanúsága szerint gyakori,
árnyani kólók mellett határozottan anisotróp. sárgás és rózsásain
(110)
valamint
ikrei,
(0111
szerinti
szín.
latú fehér interferencia
itta
pol
ián
a
lehetett
Több
helyt
szembeötlk,
nyomai
basadas
szerinti
való átalakulás foltjait felismerni.
Braun it pz-ürkcsbaium szürkéskék, eléggé anizotrop érc, ti*
kán iker kifejldésben, psilomelán közt fordul el, abból képzdött.
A pirolusit halmazokat finom szemcsés szerkezet, igen élénk fény
mgánércek alacsony
Mi l<
iellemz
v-dési kés?
kristályai

a

+

—

1

1

<

.

hmérsékleten képzdnek

szedi menta ció révén.
# # *

Es wurden sodimentogene und snlfidische Erze aus Ungarn
untersucht! und beschrieben. An dem Erz von Rudabánya (No-IIngarn) hat Verfasser den Paragenesis von Galenit, Zinkblende, Pyrit,
Chalkoipyrit und Tetraedrit festgestellt, In dem Mangánéra dér
Grube bei Eplény (Bakony-Gebirge) beobaohtete Verfasser nebst
den lierrschenden Psilomelán und Pyrolusit noch Manganit, Braun it
und Polianit. Aus einem Gangstück von Gyöngyösoroszi (Mátra
Gebirge) wurde als Haupterz Zinkblende bekannt gemacht, ausser
dem konuten noch Galenit, Pvrit und Cbalkopyrit festgestellt werden. lm Enargit-Erz von Recsk (bei Párád Mátva-Gebirge) beobachTm Börzsöny-Gebirge
Pyrit und Covellin.
f.ete Verfasser noch
(uördlieh etwa 50 Km von Budapest)
entdeckte Verfasser neue
Hám-Mii Vorkommnisse. In den vererzíeo Stiickeu dér propylitisierton Paci te und Andesite wurdeu Pyrit, Mnk mit, Melnikovit-Pyrit,
Pvrrhotin. Cbalkopyrit Bernit Zinkblende, G ’len.it und Tetraedrit
aefunden und untersucht.

—
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