
RÚDABANYA OXIDÁCIÓS ZÓNÁJÁNAK ÚJ ÁSVÁNYAI.
Irta: Kertai György.*

NEUE VORKOMMEN AUS DÉR OXYDATIONSZONE VON
RUDABÁNYA.

Von Gy. Kertai.**

Unlangst kamen mis dér Oxydationszone (les metasomatiselien

Erzlagers von Rudabánya folgende neue M inéval Imidé zum ^ ér-

sekéin: / ) Malaehit-Pseudomorphosen naeh Azurit, 2) oharakteri-

stiseli zonarstruierte Kristalle, bestehend von gédiegenem Kupfer,

Cuprit und Malachit; 3) wasserklare, farbloee Cerussite, 4) Selrwe-

fel, 5) erdiger Cinnabarit und 6) Barytkristalle.

Die eine Grösse von 4 cm erreichenden Malachitkristalle sind

den bekannten Pseudomorphosen von Cbe.-s.v ganz áihnlich. Dér
ehemalige Aznrit besüss I? Fennen, die auch an den Pseudomorpho-
sen dureli Messung feststellbar sind, u. ziv die Fennen: (001), (201)

und (111). Kleine Malachitkristalle aus dér pseudomorphosierten
Masse sind von gut ausgebildeten Flachen dér Fennen: (001) und
(110) begrenzt. Fin typisoher Unnvandlungsprozess ist an den Okta-
ederkristallen (les gediegenen Kupfers zu beobachten: das Kupfer
ist an seiner Oberflácbe bis zu einer gewissen Tiefe zu Cuprit oxy-

diert, und dér so entstandene Cuprit wandelte sich nach aussen

in Malachit um. An hergestellten Querschnitten dér Stiieke ist dér

chemische Umwandlungsvorgang dér Pseudomorphosen gut zu ver-

felgen. Die Entstehung dér sekundaren Produkte des Kupfers kön-

nen wir durch chemische Formeln ©infach ausdriieken. (Seite 25.).

Das erste Produkt ist von den Hydrekarbenaten dér Azurit,

das karbonatreichere Glied. Diese Entstehungsart ist auch dadurch
leicht verstandlioh, dass das primáre Kupfercrz in Eisenspat einge-

bettet ist und mit demselben gleichzeitig dér Zersetzung ausgesetzt

wird. Demnach muss bei dér Entstehung des ersten Zersetzungs-

produktes ein höherer Disscziationsgrad des CO L,
angenommen

werden. Wenn das Mineralgemenge sclion an CO. ármeren
Lösungen ausgesetzt wird, so vollzieht síeli die Umbildung des

Azurits in Malachit.

Cerussit und Sehweffel sind aus dem Galenit hervorgegangene
Produkte. Be'ziiglich dér Fi men dér genannten Mineral© verweisen

wir auf den ungarisclien Text (Seite 26.).

Cinnabarit ist sek.undar: das vermutete primare Quecksilber-

erz ist von Rudabánya bisher noch unbekannt
In dér Serie dér sekundaren Minerale von Rudabánya sind

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1935. január 2-i szak-

ulsén
** Vorgetragen in dér Fachsifcüung dér Ung. Geol, Gesellschaft am

2- jan. 1935.



22 Kertai György

samtliche Elemente dér primrén Zone aufznfinden; diesbezüglich

siehe die Tabelle an dér Seite 29.

(Aus dem Mineral-Petr. Tnstitut dér Königl. I ng. Petrus Pázmánv
Universitát zu Budapest, 1934. Direktor dr. Mauritz Béla.)

# * #

A rudabányai netaszomatikus érctelep vaskai apjából eddig a

sziderit és kalkopirit másodlagos termékeit ismertük. (4, 8.)

Mauritz Béla professzor úr 1934 júniusában Riulabánya
ra vezetett tanulmányi kirándulást. A kiránduláson gyjtitekkel a

rudai oxidációs zónára vonatkozó ismereteink világosabbá és gazda

gabbá váltak.

A remek rzririt-utáni m ’l ’ehit pszeudomorfózák é : a réz-kup

rit-malaehit bármas°n zónás kristálvai a rézércek oxidációs gene-

zisét teszik világossá. A eerussit és terméskén a galenit málási

folyamatára utal. A cinnabarit elfordulásából egy még eddig

ismeretlen primr higanyén- jelenlétére következtethetünk. Végül
a kristályosodott baritok a primr bárium-t‘irtatom másodlagos
kiválásaként jelennek meg.

Munkámnak úgy anyagát, mint a feldolgozás szempontjait
Koch Sándor egyetemi magántanár úr tzte ki számomra,
amiért is tanítványi hálámat leróni els kötelességem

Malachit-pszeudomorfózák azurit utón.

A kristályok barna földes, limonitba ágyazott gumók alakjá-

ban fordulnak el. A limonit leiszapolása után tnnek el, üde, zöld

színben, selyemfényben csillogva, a majdnem teljesen tiszta mala-

chitból álló tömör kristály-druzák. A legnagyobb gyjtött kristály

hossza 49.7 mm szélessége 26 mm, megközelíti ezt egy 46.8X23.5
mm méret darab, de az ennél kisebb 2—3 om-es kristályok igen

közönségesek.

A megjelenés színben, habitusban igen hasonló a világhír
Chessy-i kristályokhoz (2.). Az azuritkristály formáit selyemfény,
rostos malachit és 2—3 mm-t is elér üvegfény, szép, világoszöld

malachit-krisfcályok alakítják ki. A pszeudomorfózák felületét a

legtöbb helyen tömött, egybefügg, szívós rosttömegek alkotják. A
bels állományban a rostok ritkábbak, az üveges kristályos anyag
uralkodik. Az iiregecskéklie benyúló átlátszó kristályokon a Tökö-
li y L. által észlelt (001) és (110) formák figyelhetk meg (8) A
repedésekben s üregekben az átkristályosiító oldattal természetsze-

ren érkezett földes, sárga limonit rakódott le.

A kristályok tömöttségére jellemz, hogy a 49.7—26 mm méret
kristály súlya 91.5 g.

Az azurit eredeti formái közül a (001), (111) és a (201)-eí sike-

rült a pszeudomorfózákon felismerni. A kristályok csúcsai és élei

legömbölyödöttek. így a kontakt-goniomóteres mérés nem az éleken
történt, hanem az összenövések árkaiban, ahol az egymáshoz ntt
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kristályok határvonalai élesek és mérhetk. A mért és számított

szögadatok összehasonlítva a következk:
mért számított

(201) : (001) = 61°30' 62°18'

(111) : (1 11)= 64°45' 63°57'

A 3. a) és b) ábra a két legnagyobb kristályt leiére kicsinyítve

tünteti fe!l. — A fényképfelvételeket Wéber József tanár úr volt

szíves készíteni.

Ejg. 3. ábra.

fíéz-kup r it-malaeh i t krhtályok.

Ezek a liáromzónás kristályok a réz oxidációs paragenezisé-

nek remek példái. Az egyik darabon 8—9 mni-t is elér szép mala-

chit-oktaéderek csoportja ntt fenn A malaehit-kristályokat eltör-

ve az élénk zöld szín alól kuprit és ezen belül a termés réz oktaéde-

rei tnek el. A nagy kristályokon a knprit tömege az uralkodó.

A darab alsóbb részein a réz ágas-bogas formáira a kuprit és a

malachit nemcsak oktaéderek, hanem kisebb 3—4 mm-es hexaéderek

alakjában is telepszik.

E darabok keresztmetszetén tanulságosan látjuk a kémiai ps/eu

domorfóza-képzdés folyamatát. Amint a vázlatrajz ábrázolja (5-

ábra) a rézoktaéder kifelé oxidálódva kuprittá alakul s. a létrejött

kuprit a felületén már szénsavas máiást szenvedve malachitosodik-

Ha már most a folyamat valamelyik nyíl irányában teljesen végig-

megy, akkor jön létre a réz utáni kuprit-, illetleg a kuprit utáni

ina 1aeh i t pszeudomorfóza

.

A rezet minden oldalról körülveszi a kuprit. A tömött kuprit

sokhelyütt kis rézszemecskéket zár magában. Tehát a réz az id-
sebb; s e réz nem a kuprit redukciója útján keletkezett. Az ismert

réz-kuprit-élfordulások nagy része az utóbbi genezis szerint jött

létre. A rudabányai réz ugyancsak létrejöhetett kuprit redukció
eredményeként, azonban ezt, a réznél idsebb kupritot darabjain-

kon sehol nem találjuk. Az eddig ismert kupritok tehát a réz oxi-
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dációja útján jöttek létre. Ezt bizonyítja az ércmi kvoszkópos vizs-

gálat is. Az órccsiszolatban jól látni, mint rágja bele magát a luip-

Fig. 4. ábra. 1. Kéz — Kupiéi, 2. Kuprit — Cuprit. 3. malachit, 0.

oxidáció, C. Szénsavas múlás — Karbonatisierung.
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rít a rézkristályokba. A kuprit zónája, mint az oxidációs, — „rozs-

dásodó rész“ — likacsot?, nem összetartó. A kupritból malachittá

való átalakulás azonban ifién jelents térfogatnövekedéssel jár

(OH,—00.) s így az oxid réteg re települ szénsavas érc kompakt
egyöntet felületet ad a mikroszkópos képen. (4. ábra.) A knprit-

ban gyakran láthatjuk a még elváltozz tian réz s/emecskéit, ereit

A három kristályréteg aránya változó, de a malachit legvékonyabb

részén is meghaladja a kupritzóna 10%-át. S c h n e i dler h ö h n

szerint a termésréz ércmikroszkópiai vizsgálata igen nehéz s a poli-

rozást megnehezítette még az oxidációs ércek különbz?) megtar-

tása is. Az ércnek meghatározása, a legegyszerbben, a szép bels
reflexek segítségével (malachitzöld, kosén ilpiros) történt. A felvétel

sárga színszrvel és ccn 25 inp es expozícióval készült.

A réz primer érce Rudabányán a szideritben erek alakjában

elforduló kalkopirit, (és jelentéktelen mennyiség fakóérc.). A
rézércek másodlagos folyamatait lelhelyünkön (Sehneiderhölm

Tsumeb AI i ne-i vizsgálataival összevetve) három sorban különíthet-

jük el:

1) kalkopirit szénsavas múlás — malachit v. azurit

2) kalkopirit reduktió tennósréz

szénsavas múlás malacb.it v azurit

3) kalkopirit reduktió termésréz

oxidáció kuprit

szénsavas múlás malachit v. azurit.

Az els folyamatok S cli n ei d e r h öli n szulfidos érctelepre

alkalmazva a mellékkzet CaH_.(C0,)_ oldatával hozza kapcsolatba

(6). Itt azonban karbonátos ércteleprl lévén szó a Sehneídeír-
höhn-féle egyenletet a következ formában írhatjuk fel:

CuFe S.+ 80=CuS04 + FeSO,

2CuS04
4- 2H.,(FeCa)(C0 .)„ — OuCO,— Cu(OH)., -f

+CaS0 4 + FeS04 +3C0., + H..O

[FeS0 4 -f6H .0 = 2Fe(OH) s
-J-3H

2 . S041.

Az els folyamatot Schneide r li ö li n szulfidos érctelepre

ugyanúgy írhatjuk fel, mint S c b ne.i de r li öh n. A nemes rozsdá-

sodás folyamata szintén ismert E sorozatba tartoznak a szép ruda-
bányai termésréz ágas-hogas, patinás darabjai.

A harmadik málási sorozat demonstrálására egyrészt az emlí-
tett háromzónás kristályok szolgálnak, másrészt sok tanulságos da-
rab, melyen a szemcsés kuprit szemmelláthatóan megy át elször
azuritba, majd malaehitba.

Mármost, hogy a két bázisos rézkarbonát közül melyik kelet-
kezik, erre vonatkozólag ugyancsak ékes bizonyítékot szolgáltat
Rúdabánya.

Ismeretes Auger tétele, mely szeiint az oldatból akkor válik
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ki az azurit, ha a széndioxid disszociációs foka magasabb az oldat-

ban a környezet széndioxid-disszociációjánál. Mi'llesowich ki

sérltbei pedig bizonyították, hogy a rézhydrokarbonát rendszer

egyensúlya a C0 2-nyoirnással arányosan tolódik el az azurit felé. (1).

A rudabányai kalkopirit a szideritben alkot ereket. Az oxidá-

ciós folyamat szintje egyszerre éri el a vaspátot és a rézércet A
sziderit limonitosodása folytán az oldatokban természetesen bsé-
gesen van széndioxid. Az els termék tehát a magasabb CO,-nyo-

máson keletkez azurit. Az oxidáció szintje lejjebb vándorol vagy
a darab a felszínre kerül, az azurit szénsavban szegényebb oldatok

hatása alatt malachittá alakul.

Ezt a folyamatot bizonyítják az azurit utáni malaehit-pszeu-

don orfózáink s az említett zónás darab is; viszont ez magyarázza
meg a pszeudomorfózák keletkezését.

Ha mindezen folyamatokat figyelt™ be vesszük, látjuk, hogy a

malachit darabjainkon tulajdonképen a föllelhet negyedik, illet-

leg egyes eseteikben ötödik ásványgenerációt képviseli.

Cerussif és termésbeh.

Ersen limonitos darabon, primer reüktumként szerepl gale-

nit társaságában találjuk e két ásványt. A limonit repedésein fel-

váltva rendszertelenül foglalnak helyet s a einnabarit egyenleteben
vonja be a eerussitot és a ként. Azonos koruk s a galenitbl való
keletkezésük ilyen módon kétségtelen. Az elfordulás genetikai ér-

dekessége, hogy az innen már rég ismert galenit másodlagos folya-

mata is fellelhet.

A cerussit kristályok 4 mm nagyságot is elérnek. Villogó, ki-

tn fény, éles, jól fejlett, a cinnaba vittél néhol rózsásan festett

kristályok. A kristályok habitusa: c tengely szerint kissé lapított,

a tengely szerint megnyúlt A lapok megjelenésében érdekes, hogy
a Tok od y L. által Magya roi szagra számított 7 vezet forma mu-
tatkozik itt is s ezeken kívül csak egy lap, az ugyancsak gyakori:
( 102 ). _ (9.)

A megvizsgált bárom kristályon a lapok mind kitn reflex-

szel mérhetk voltak.

Jel Index. F. érték

(Tokody)

Magya rország
a (100) 77.2

b (010) 100.0

X (012) 72.7

i (021) 95.4

ÍJ (102) (30.31

ni (110) 100.0

r (130) 81 80

V (111) 90.9
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Kombinációik: 1) a b x i y ni r p
2. b x i jj w p

Az els fajta prizma zónában az .v uralkodik. Az els kombi-
náción a harmadik tengely zónája alárendelten fejldött ki. A má-

sodik kombináción az (110) szerint ers ikerrovákoltság jelenik meg;
és ez a b-n az i m b-bl alkotott kis növekedési idomok képzdésére
vezet.
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A terméskén 0 5—1 ram-es kristályos kérget alkot. Színe hal-

vány kénsárga, lteá legtöbbször cinnabarit telepedett. A kéreíg fe-

lületén binokuláris mikroszkóp alatt apró fenntt piramisokai ész-

lelhetünk. Említett para,genezisében hasonló a Mies-i elfordu-
láshoz.

A cerusszit mérés
'

1 adatni:

J<íl Lap Mért Síámított

a b - (100) (010) = 90° 90°

y = (102) = 59°22 /30" 59°20'48"

m = (110) = 31 23 31 22 55

r = (130) = 62^19 30 61 20 40

P = (Hl) = 46 06 46 09 10

b X = (010) (012) = 70 08 70 07 30

i
= (021) = 34 42 30 34 39 58

m = (110) = 58 37 30 58 37 05

r = (130) = 28 46 28 39 30

i i, = (021) (021) ==110 34 1 10 40 04

X (012) = 35 29 35 27 32

(110) = 64 30 64 38 26

(130) = 29 40 29 57 45

X x'= (012) (012) = 39 44 39 45

y X = (102) (012) = 36 08 30 35 59 56

y p = (102) (Hl) = 31 16 31 08 03

P: p'= (111) (Hl) = 49 59 49 59 28

P m = (Hl) .010) = 35 46 35 45 48

Cinnabarit.

A földeis cinóber limoniton, cerussiton s termóskénen telepe-

dett, élénk pirostól sötétvörösig terjed színárnyalatban. A cinna-

barit tudvalevleg lehet elsdleges és másodlagos ásvány is Itt

azonban kétségtelenül másodlagos, miután a terméskénen és a

cerussiton telepedett.

A primer higany-ércet Rudabányáról eddig nem ismerjük. A
higany elsdlegesen cinnnbaritban, vagy selrwatzitban jelenhet

meg. A cinnabarit másodlagos, kétségtelen tehát, hogy Rúdahányán
meg kell, vagy meg kellett, hogy legyen a Hg-tetracdrit. Ez egyál-

talán nem valószíntlen, tekintve Rudabánya genetikai hasonlósá-

gát egyes Szepes-Gönnör-i hányákkal és ismerve a higany-fakóérc

ötösbánya i megjelensét

.

Barit.

Tokody L. leírásából innen eddig a kisér palák szürkés-

vasikos sulypátját ismerjük. (8.) A most gyjtött barit a vaskalap

limonitján, annak repedéseiben ntt fel. Megfigyeltünk azonkívül

vaskos baritereket a primer ércben is.

A limoniton fenntt barit tehát egyrészt a sziderit (a nkorit)
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esetleges báriumtartalmából, másrészt az említett, a szí derítben hú-

zódó barit-erek málásáhól származik. A kristályok kétfélék:

1) 5—8 mm-es fehér táblák (001), (110)

2) 0.5 mm-es villogó, vi/.tiszta, kitn lapokkal határolt

egyedek.
Ez utóbbi kristályok a b tengely szerint kissé nyúltak és raj-

tuk a (001) (110) (011) és az (102) jelenik meg.

A Rudabányáról ismert másodlagos ásványokban tehát a pri

mér zóna minden eleme fellelhet.

Elem Primer Szekundér
Fe Ankerit

Sziderit

Kalkopirit
Pirit

Markazit
Tetraedrit

Limonit
Hematit

Cm Kalkopirit

Tetraedrit
Rés
Azurit

Malachit
Kuprit

Pb Galenit Cerussit

Hg Cinna bari

Ca Ankerit Aragon it

Kaiéit

Gipsz
Mn Szülei-

it Wad
Pirnlnzit

Ba Sziderit

Ankerit
Barit

Barit

*

Cü 2 Ankerit
Sziderit

Aragonit
Kaiéit

Azurit

Malachit
(Oldat)

S Kalkopirit

Pirit

Markazit
Galenit

Tetraedrit

Barit

Kén
Gipsz

Barit

(Oldat)
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A tanítványi hálán kívül mély tisztelettel kell köszönetét

mondanom dr. Maurijtz Béla professzor urnáik jóalearatü párt-

fogásáért és tanácsaiért, amivel munkám elvégzését lehetvé tette.

(Készült a Kir. Ma.gy. Pázmány Péter Tudományegyetem Ásvány-
Kzettani Intézetében.)
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A SÁROSPATAKI SZELT VINCE-HEGY PIROXÉNANDEZTTJA.
írta: vitéz Lengyel Endre dr.

I)ER PYROXENANDESIT DES SJZENT VINCE-BERGES BEI
SÁROSPATAK.
Von E= Lengyel.

Szerz a Szent Vinoe-hégy igen apró, perfíros elegyrészei sötét-

szürke, helyenként üveges szövet piroxénandezitját és 1—5 mm
porti,ros elegyrészeket tartalmazó világosszürke pivoxénandezitjá

L

írja le.

* * *

In einer Entfernung von 1—2 km W-lieh von Sárospatak sind

mehrere Andesitkegel anzutreffen. Am grössten Teil dersetlben ste-

hen primitive Steinbrüehe in Betrieb, elie elás Matéria! dér Beirge

gint aufschl ittasén und zn pet re>graph isclien Untersuohungen geeig-

neten, frisehen Andesit liefern.

Von diesen Kuppen hangén dér Gombos-Berg (142 in) und dér

Páncél-Berg (110 m) durcli einen flaehen Sattel mit einander zn-

sammen unel bilden cinem NNW—SSO-lichen Grat. In eler S-liehen,

Fortsetzung desseliben erheben sicli NW-lich von dér Ortsclmft Bod-

roghalász dér Kutya-Bei'g und dér Szent Vince-Berg als selh-tán-

elige Kuppen aus eler mit Nyirok (einer zabén Lehmart) liedeekten

Ebene.

An (len beiden zuletztgenannten Bergen stehen zr Zeit die

groissem Steinbrüehe dér Firma Várszóly Testvérek im Betrieb. Am


