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Ausserdem stehen mir derzeit drei vollstándige Scliotter-

analysen zr Verfügung, bei denen die Abrollungsverháltnisse in

sámtliehen Fraktionen (vöm gröbsten Schotter bis zr Korngrösse
0.06 mm) mit demselben Verfabren bestimmt wurde. (Analysen dér

Szamosablagerung bei Gyalu und bei Kolozsvár, und die das pleisto-

zanen Donauflusses bei Hegyeshalom.) Es wurde dabei dns Ver-
fahren dér — bei gröberen Fraktionen makroskopiseli, bei feineren

unter binokularen Mikroskope durchgeführten — Kategorienbestim-

mung angewandt. Fig. 11. zeigt die Abrollungsmittelwerte tler Quarz
bzw. Quarz-Feldspat-Gruppe dieser Analysen, welche Gruppé nám-
lieh in sámtliehen Fraktionen mit geniigender D itenzibl gemessen
werden konnte. Es ist ersichtlich, dass die Abrollung^inittelwerte in

allén drei Falién bei 1, bzw. 0.5 mm, alsó bei dér fii r Wasser an-

gegebenen Abrollungsgrenze síeli assymptotisch einem Minimal-

wert annáhern, welche r dann weiter, bei den feinsten Korngrössen
ziemlich konstant erlialten bleibt.

(Min.-Geol. Inst. d. Kgl. Ung. Palatin-Joseph-Univ,, Sopron,)

RÖVID KÖZLEMÉNYEK - KURZE MITTEILUNGEN

SZTUDENE1 REZÉRCELÖFOR DULÁS.
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KUPFERERZYORKOMMÉN VON STUDENE (SÜJ)SERBIEN).

Von T. Gedeon.**

Délszerbiában, Nistl kelet-délkeletre mintegy 22 km-re, a

liatalmas mezozocs masszívum É—D-i törésében van Sztudene község.

Déli szélén kelet t'elé nyíló völgyben találták meg a rézércet. 1 A terü-

let legidsebb tagja a kristályos karbonmészk, melyre vörös—vörös-

barna, kemény permi homokk, erre szürkés, tömött triász mészk
települt. Fölötte vörösagyag, majd alluvium található. A rézérc a

triász mészk K—Ny-i törésén képzdött völgy legalsó részében fek-

szik, rajta vörösagyag- (1. 12. és 1 3. ábrát).

* Eladta a Földt. Társ. 1034. nov. 7-i szakülésén.
** Vorgetragen in dér Fachsitznng dér Ung. Geol. Gesellschaft

aui 7. November 15)34-

! Kruscb; Metál 1 u. Erz XIII, 65). 1916.

A vörösagyag korára kövülethiánya miatt, a Bancar?vo felé

vezet út mély szurdokában feltárt 1.5 in fehér, biotitos andezit-tufa

betelepülésébl következtethetünk. Szicsevo melletti és Pirot környéki,

mint legközelebbi andeziterupeiók kora alsómiocén. így a képlékeny

vörösagyag, mely a permi vörös homokkbl kimosott agyagos rés/.
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A rézérc sáriin, kissé meszes, szögletes kvarehomokos törme-

lékben található 5—15 em nagyságú görgetegek alakjában. A görge-

tegek kevéssé koptatottak, felületükön mészk részek között malachit

található. Széjjeltörve üde, szürke, fémes csillogásé érc válik lát-

hatóvá, n ely 1—2 cm-es telérhálózattal járja át a mészkövet. Az érc

7232% Cu, 0.22% Ag, 17 50% S tartalmú chal kosin. Ércmikrosz-kópiai

vizsgálata
:

'

„Szabadszemmel acélszürke fémfény, helyenként tompa

-

fény, malaehittal bevont az érc. Mikroszkój)i vizsgálat alkalmával

kékesszürke, táblás kifejldésü kovellin is észlelhet benne.
4- nikoloknál isotrep 11 XO, és KCN 20%-cs oldata 3 után meg-

támadja (megmarja). Keménysége 2.5. Mindezek alapján ez érc

szabályos rendszerben kristályosodó kék clialkosin.“

A völgy alját az érce hordalék 3—1 m vastagságban tölti ki

A völgy két oldalán medd tálókkal, kevés-é produktív lejtaknákkal

és a völgy talpán egy 35 ín-es aknával tárták fel a telepet (1. 12. áb-

rát). A sárga, durva kvarcos hordalékban az órcgörgetegek meny-
nyisége 10%-nak vehet, átlagban 40% Cu tartalommal (a kirostált

sárga homok (i—7% Cu t’rtalivú). A rostált éré <S—10 ezer tonnára

becsülhet A eha 1 kosin prímé.- elfordulási helye ismeretlen. A
sztudenei telep miocén eltti. A teleptl délfelé, a cigánykovácsok

lakóhelyei mellett, valamint e fölött 50—60 m-ivl magasabb térszí-

nen hajtott tárók vörösagyag harántolása után a karhonmó->zkö

malaehittal impregnált felszínét érték. Mélyebb részeiben a karbon-

mészk rézmentes.

A leírt területtel szemben, a Szua Planina északi letörésénél,

a völgyben hasonló rézérc nyomok találhatók.

Sztudenetl északkeletre mintegy 5 km-re, Bancarevo község

határában, a Zarovopadalistye hegy keleti lejtjén barna permi
homokk és triászmészk határán, a homokkövet 60—80 cm vastag-

ságban átjáró rézérc található- Az érc anyaga a külszíinen malachit,

szedimcutációjából keletkezett, miocén korú. — Elemzése: SiO.,: 55.74,

14.(8. Fe..()a : 10 72, TH).,: 0.07, MnO,: 0.12, CaO: 6.25, Mgl): 4.62,

CG.,: 7.ii(i. J10 4-110": 0 5)8, SO a : nyom.
Az ércmikros/.kópi vizsgálatot dr. Papp Ferenc egyetemi adjunk-

tus úr végezte.
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mélyebben azurit, pár méter mélységben fekete oxid. A rézérctele-

peiket kísér oxidációs, kevés és sok kristályvizet tartalmazó karbo-

nátos zónák jól felismerhetk. Minden remény megvan arra, hogy
megfelel mélységben a primér érc (pl. a chalkosin) is megtalálható

lesz (1. a 13. ábrát) . Az ércesedés 70°-os csapás irányban kb. 100

m-en át követhet. Dlése É leié 02'. Az impregnált homokkrész
átlagban 8—10% Cu tartalmúd

* * #

22 Km OSOiich von Niseh, in dér Gemiarkung dér Ortschaft

Sitndene siód in dem durch einen Bruchentstandeuen Tál des Txias-

kalkes im quarzitischen Geschiebe einzelne Gerölle von Kupfererz

zu finden. Sie bestehen aus öhalkosin mit 72.32% Cu- und 0 22% Ag-

Gehalt. Das erzhaltige Geschiebe wird in 30 m Machtigkeit von rtem
miozanem Tón iiberlagert. Die Menge dér Erzgerölle betrágt im Ge-

schiebe oa. 10% mit einem durchschnittliehen Cu-Gehalt von 40%.
Die Menge des separierbaren Érzés kan a auf 8—10.000 To geschatzt

werden. Malachitspuren sind in dér Gestalt von 1—2 cm dicken
Impregnationen auch an dér Oberflaehe dér Karbonkalke anzutref-

fen. Auch 5 km NOlich von Studene, in dér Gemarkung dér Ort-

sehaft Bancarevo ist ein Kupfererzvorkommen bekannt. Hier ist

an dér Grenze des iiiaskalkes und permisében Sandsteins dér letz-

tere in einer Machtigkeit ven (10—80 cm mit Malachát und Azurit
impregniert. Das Gestein entbalt 8% Cu. Die Vererzung lásrt sicli

in einer Lángé von 100 m verfolgen.

4 Szeibiai geológiai irodalom összeállítása:

Tou la: Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanstalt Wien XXXIII, 61. 1883.

Antul a: Preg'ed nidista u kraljevini Szrbiji, Beigrad, 1900. Szerbül.

Rai ner: Berg u. Hiittenmán. Jahrb. LXIII, 51/. 1915.

Káposztás: Földt. Közi. LX1V, 136. és 198. 1934.



NEMZETKÖZI BÁNYÁSZATI, KOHÁSZATI ÉS ALKALMAZOTT
ÖKOLÓGIAI KONGRESSZUS PÁRIZSBAN

1935. ÉV OKTÓBER 20—26-ÁN.

A fentnevezett nemzetközi kongresszus VII ülésszaka a jelzett

idben Párizsban lesz a francia kormány fvédnöksége alatt és a leg-

elkelbb francia egyesületek rendezésében.

A kongresszusnak három ágazata van, amint a cím is magában
foglalja: a bányászati, kohászati és alkalmazott geológiai ágazat.

Az egyes ágazatok programmját csak általánosságban szabták

meg; a leglényegesebb programinpontokból a következket emeljük ki;

Bányászat. Szénbányák: a bányamvelési technika haladása vé-

kony és vastag telepek mvelésénél. Bányatiizek. Gázkitörések. Szén-

nemesítés, szénosztályozás. Kokszgyártás és szén lepárlás, stb. Érc-

bányák: Éreflotáció. Szegény vasércek elkészítése. Flotáció. Arany-
ércek elkészítése, stb. Petroleum. Fúrás. Jövesztési módok. Szállítás stb.

Kohászat. Vaskohászat: torokgázok tisztítása. Kénes ércek metal-

lurgiája Metallurgiai folyamatok stb. Fémkohászaí: különlegesen
tiszta alumínium gyártása, stb. Vas- és fémötvözetek. Öutészet: elek

tromos öntészet. Különleges öntvények. Öntés nyomás alatt, stb. Át-

alakító folyamatok: Felhasználás ás kezelés: nitrálás, edzés, krómozás,
nikkelezés, hegesztés. Sínek. Kovácsolhatóság. Kísérletek, kutatások.

Alkalmazott geológia. Magmatikus elfordulások. Üledékes elfor-
dulások. Petróleum. Geológia és közmunkák. Agrogeológia. Hidrológia
és h- vagy ásványvizek. Geofizika. Gazdasági geológia. Oktatás- és

kutatásügy.

A kongresszust megelzleg, vagyis október 20 eltt, továbbá
utána, október 27. és 31. között, igen érdekes tanulmányutak vannak
programúiba véve, amelyekre külön kell jelentkezni.

A kongresszus szervez bizottságának címe: Comité D‘Organi-
sation du Congrés International des Mires eto. I. Rue Montgolfier,
Paris (3-e). Jelentkezési díj 1 szakra 150 fi*s, további szakokra egyenként
50 frs. Egyelre csak tájékoztató jelentkezéseket kérünk a kongresszus
magyarországi szervez bizottságához: Vida Jen felsházi tag,

kir. gazdasági ftanácsos, elnök kezeihez. Budapest, V., Zoltán-u. 2—4.
Kívánatos, hogy a kongresszus három szakján magyarországi

tudományos és gyakorlati szakemberek ez alkalommal is tartsanak
eladásokat. Idevonatkozó javaslatokat, illetleg ajánlkozást fenti
címre kérünk, ahol minden a kongresszussal kapcsolatos kérdésre in-
formáció szerezhet. A Magyar Nemzeti Bizottság a Kongresszus
Szervez Bizottság'ának felkérésére alakult: a magyar kormány, az
egyetemek. Társulatunk, tudományos intézetek és egyesületek kikül-
dötteibl, (Dr. Hg.)


