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tanár úrnak, a ki e vidékről szerzett bőséges tapasztalatai alapján bölcs 
tanácsaival útba igazított.

Köszönettel tartozom a természettudományok bőkezű pártfogójának, 
di*. S e m se y  A nd o r  ő Méltóságnak is, a ki a helyszínén folytatott tanul
mányaim anyagi költségeinek fedezésében volt kegyes támogatni.

És a legbensőbb köszönettel tartozom dr. B öckh  H ugó bányataná
csos, bányász, és erdész, főiskolai tanár úrnak, a ki nemcsak a petro
graphiai vizsgálati módszerekbe vezetett be, de más tekintetben is min
dent elkövetett, hogy ez a kis dolgozat a Balaton-fölvidék bazaltos kőze
teinek ismeretéhez használható adatokat szolgáltasson.

Selmeczbánya, 1904. május hó 2-án.
A m. k. bányászati és erdészeti főisk. ásvány-földtani intézetében.

A KAZANESDI KÉN-KOVANDBÁNYA HUNYAD VÁRMEGYÉBEN/

L ackner  ANTAL-tól.

A III-ik táblával.

Bevezetés.

A Maros és a Fehér-Kőrös vízválasztó hegylánczolatának a Fehér- 
Kőrös felé eső lejtőjén van Kazanesd falú, attól a Tataroja patak völgyén 
felfelé haladva, körülbelül 2*5 7%,-re találjuk a «Felsőmagyarországi 
bánya és kohómű részvénytársaság» kénkovandbánya telepét. A világtól 
és a többi bányáktól teljesen elszigetelve fekszik a bányatelep és üzeme 
napról-napra rohamosan növekedvén, úgyszólván úttörője, előhírnöke egy 
jövendő élénk bányászatnak. Egykor virágzó bányászkodás volt ezen 
hegyekben rézérczekre és Felvácza község határában kohó is működött, 
melynek romjai és salak-terei részben ma is láthatók.

Hogy mikor volt eme bányák művelése, erről pozitív adattal nem 
rendelkezem, de a környékbeli lakosok beszéde után Ítélve, a szabadság- 
harcz kitörése előtti időkben lehetett és pusztulása az erdélyi oláhság 
rombolásának tudható be.

A kohó Felváczán működött ; a bányák termelt érczeiket ide fuva
rozva, azonnal beválthatták.

Innen magyarázható meg, hogy daczára a bányák szegény ércztar- 
talmának, azok mégis haszonnal dolgozhattak, minek oka másrészt a réz

* Bemutatta: dr. P ap p  K ároly  a Magyarhoni Földtani Társulat 19U4 már- 
czius 2-iki szakülésén.
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magasabb árfolyamában, de főleg a csekély munka- és fuvarbérekben is 
rejlik. Ma, ugyanazok a bányák, mint rézérczbányák nem állhatnak fenn, 
miután a réz ára alacsony, a munkabér megdrágult, a feldolgozó kohók 
távol esnek és így az odavaló vasúti szállítás, valamint az állomásokhoz 
a fuvarozás olyan költségek, melyeket a 2—4%-os rézércz nem bír meg. 
Ezen tényezőkben kell keresnünk a környékbeli bányák üzemen kívüli 
állapotát. Maga a kazanesdi kénkovandbánya se dolgozhatna haszonnal, 
ha belőle rézérczeket bányásznának, de minthogy azok termelése csak 
másodlagos feladat és a fősúly a kénkovand termelésén van, ezért élet
képes e bányamű, sőt fejlődni is tud.

Helytelenül itélnők meg azonban a környék többi bányáit, h a  fel- 
tételeznők, hogy azok is haszonnal működnének, ha a kénkovand bányá- 
szását tűznék ki főfeladatul. Igaz ugyan, hogy a  legtöbb bányában a  réz- 
érczek a kénkovandhoz kötve vagy pedig abban zsinórokat képezve for
dulnak elő ; azonban a kénkovand csak a legritkább esetben mutat 1*0 
vagy annál nagyobb vastagságú teléreket, melyeknek kitöltése annyira 
szegény és tisztátalan, hogy a kéntartalom 20—30% -ot alig halad meg 
és így nem értékesíthető. Ott pedig, hol 45—50% -os kéntartalom meg
állapítható volna, rendesen a  telérvastagság oly csekély, hogy az előállí
tási, szállítási stb. üzemi költségek nem állanak arányban a termék 
értékével.

Kereslet oly termék iránt, mely magas kéntartalom mellett is olcsó, 
a vegytechnikai gyárak keletkezésével mutatkozott és így hazánkban is a 
kcnkovandok bányászat tárgyává tétettek, minthogy a fentebb említett 
két feltételnek megfelelnek. Így helyezték Szomolnokhutát üzembe és a 
kénkovand után való bányászás adott új impulsust a Maros-Kőrös közti 
vidék bányászatának is. Elődeink is ismerték a kénkovandot, de nem 
tudván értékesíteni, nem is bányászták. Ez a körülmény ad magyarázatot 
arra nézve is, hogy a kovandos telérekből a régiek csakis a rézérczeket 
termelték ki.

Újabban a kénkovandra való kutatás ezen környékben mind nagyobb 
mérveket ölt és sikerült találni több olyan előfordulást, melyek ma, bár 
feltárva teljesen nincsenek, mégis reményekre jogosítanak. Ilyenek főkép 
a esugányi Tinzsi és a Cserboja nevű völgyekben látható KöRMENDY-féle 

feltárások, továbbá a f e lv á c z a i  templom völgyben levő R e i n e r -fé le  kovand 
feltárás.

Az egyetlen nagyobb kiterjedésű üzem azonban csak a kazanesdi 
kovandtelep, a mely által termelt magas kéntartalmú kovand nemcsak a 
hazai igényeknek felel meg, de exportképes is.
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I. G eo lo g ia i v iszo n y o k .

Kazanesd vidékének geologiai viszonyairól S tu k  D én e s  bécsi geoló
gusnak Halmágy vidékéről írt munkájában* találunk némi adatokat.

S tú b  ugyanis a gróf B E T H L E N - f é l e  uradalom megbízásából 1868-ban 
geologiai é s  bányászati szempontból majdnem egy hónapon át tanulm á
nyozta a 24 ezer holdas nagyhalmágyi uradalmat, s minthogy a jelenlegi 
bányatelep is az uradalom területére esett, ide is ellátogatott. Szerinte e

1. ábra. A kazanesdi bánya fényképe. 
D. =  diabáz ; Gr. — granodiorit-dyke.

vidéket dioritszerű kőzetek alkotják, a melyek Felvácza felé augitporphy- 
ro!vba mennek át.

A magyar földtani intézet részletes geologiai felvételei során a 
Maros-Kőrös közelében Papp K á e o ly  dr. geologus számos kőzetet külön
böztetett meg és Petris vidékéről irt jelentésében** Kazanesd vidékének 
kőzeteiről is megemlékezik.

E munkából kitűnik, hogy a Maros Kőrös közében Zám és Alvácza

* S t u k  D .: Die geologische Beschaffenheit der Herrschaft Halmágy im Zarán- 
der Comitate in Ungarn. Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstallt. Wien, 1868, 
18. Band, 4. Heft, IG. és 58. oldalakon.

** Dr. P a p p  K á b o l y : Petris környékének geologiai viszonyai. A magyar királyi 
földtani intézet 1901. évi jelentése, Budapest, 1903, 3. és 10. oldalon.
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között főként diabás, gabbró, augitporphyrit és porphyrok uralkodnak, a 
melyek oly nagy területet borítanak, a milyent ezen ősi eruptiv kőzetek
ből nem sokat találunk hazánkban. Ezen leírás nyomán nekem is sike
rült nehány kőzetet a bányatelep környékén megkülönböztetni és a követ
kezőkben bátor leszek röviden ezeket felsorolni.

A bányatelep környékének hegyeit főkép diabás alkotja, sötétzöld 
színű, tömött kőzet, mely a Tataroja völgy számos helyén hatalmas göm
bökben tűnik elő, többnyire azonban pados elválásban mutatkozik. Benne 
pyrites szemeket csaknem mindig találunk.

Gabbrót a bányatelep környékén nem találtam, hanem innét 2 7%,-re 
északra, Kazanesd nyugati völgyében, bukkantam reá, selymes fényéről s 
durva szemcséiről jól megkülönböztethettem a diabáetól.

s *
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*
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2. ábra. A kovandtömzsök geologiai szelvéuye.

Még élesebben elválik ezektől a quarczporphyr, a melyben a hús- 
vörösszínű orthoklas kristályokat már szabad szemmel meg lehet ismerni.

Helyenkint quarczosabb, máshol tömöttebb szövetű. A bányatelepen 
rózsaszínű, tömött formában található; a mely mint vékony kőzettelér 
nemcsak a diabást, hanem magát a kovandtömzsöt is áttöri. A kovand- 
tömzs keleti csücskén ugyanis egymástól 4 7/,/-nyi közben két porphyr- 
dyke van, az egyik 3 ™', a másik 2 w/-es padot alkot; mind a kettő 
20 h csapásban és 45° DNy dülésben a bánya mélyebb szintjeiben is 
megtalálható.

A bányateleptől délkeletre a Ponor völgy bejáratán pedig trachyt- 
szerü kőzetet találtunk, a mely a telep építkezéseinél jó építőkövet adott. 
Ez a kőzet dr. P app  K ároly szerint granodiorit.

Ezek a kőzetek alkotják a kovandtelep környékét ; üledékes kőzet
nek itt nyoma sincs; legközelebb innét keletre 3 ^„,-re találjuk jurakorú 
mészköveket.

Tekintsük most már a kovandtelep helyzetét. A Tataroja és Ponor
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völgy összeszögelésén minteg}' 335 m. t. f. magasságban a völgy mélyén 
van a kovandtelep, a felszínen 4 főtömzsben, a melyek együttes hossza 
K—Ny-i irányban mintegy 80 szélessége 15—20 mj  körül van. A mély
ség felé eddigelé csaknem 40 méterig konstatáltam a kovandot. Az ércz- 
tömeggé sűrűsödött kovandtömzsöket csaknem minden oldalon diabás 
határolja, s egymástól is ez különíti el őket. Csupán a keleti oldalon 
találjuk az említett porphyrteléreket, melyek mentén a kovand rézben 
gazdagabb lesz.

A kovand anyakőzete tehát diabás, mert a porphyr-dyke aligha mű
ködött volna közre a kovand képzésében, hanem ez úgy a diabást, mint 
a már meglevő kovandtelepet egyaránt áttörte, s hatása abban nyilvánul
hatott, hogy réztartalomban dús ásványokat képezett.*

Nem messze, innét északra, a Kaprilor völgy oldalain az elhagyott 
rézbányák anyakőzete többnyire quarzporphyr, a hol már határozott telé- 
rekben találjuk a különböző réztartalmú ásványokat, milyenek a chalko- 
pyrit, bornit, azurit, malachit.

A kazanesdi bányatelep kovandjánál azonban telérképződésről szó 
sem lehet, határozott ércztömzsökkel van itt dolgunk. Ezen kovandtömzs 
keletkezésének magyarázatánál vegyük röviden szemügyre a nagy kovand- 
telepeket. A délspanyol Huelva vidéki és a szomszédos portugáli óriási 
kovandtelepek kristályos és paleozoós palákhoz és diabás porphyritekhez 
vannak kötve. A szomolnokhutai kovandtelep agyagpalák, chlorit és csil
lámpalák közé van beágyazva. Az érczelőfordulás mintegy 300 Vlf~es 
szürke, palás zónára szorítkozik, amelyben hatalmas lencseszerű kovand
tömzsöket és telepszerű impregnátiókat találunk.

Ezek eredetéről Vogt** a következőkép nyilatkozik:

* Azon időtartam alatt, mely e munka felolvasása és megjelenése között 
lefolyt, a bányászati feltárások előhaladása folytán több érdekes megfigyelést sike
rült eszközölnöm, melyek a következők :

Azt a granodiorit-dyket, melyet a Ponor völgyén ismerünk s a mely körül
belül 20*1 irányban csap, közel a szállító aknához, tőle nyugatra, 30 m. mélységben 
majdnem 25 méter szélességben megtaláltam. Csapási iránj^a tehát egyező a quarz- 
porphyr-dykeokéval. Másik fontos észlelés, hogy a szállító aknától északra S-0 ni. 
távolságban az említett 1 m. vastag kovandos telért szintén megtaláltam és azt 
követve azon tapasztalatra jutottam, hogy ezen telér a granodiorit-dyken is áthatol. 
Tekintve, hogy ezen kovandos telérben épen itt, hol granodioritban halad, egy 
kisebb szélességű (2*0 in.) kénkovandlencsét sikerült feltárnom, következik, hogy 
a granodiorit idősebb a kénkovand tömzseinknél. Úgy a kénkovandtömzsöket mint 
a diabázokat a quarzporphyr-dykeok áttörtek, tehát a quarzporphyrok a fiatalab
bak. Ezen különféle áttörésekből megállapítható a képződési sorrend, mely szerint 
legidősebb a diabáz, utána következik a granodiorit, az után a kénkovand és leg
fiatalabb a quarzporphyr. L a c k n e r  A n t a l .

** J. H. L. V o g t : Ueber die relative Verbreitung der Elemente, besonders 
der Schwermetalle, und über die Concentration des ursprünglich fein vertheilten
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«A kovandtelepülések már régóta egymással teljesen ellentétes fej
tegetéseknek képezték tárgyát. (Körös, Rammelsberg, Kio Tinto, Agordo, 
Szomolnokhuta.) A norvégiai előfordulások tanulmányozása alapján azon 
végeredményhez jutottam, hogy a kovandtelepülések, melyek csak erősen 
összenyomott, palás kőzetekben lépnek fel, eredetre nézve az eruptiv 
kőzetekhez kötöttek, (Norvégiában az összenyomott gabbrokhoz), hogy 
tehát azokat a szó legtágabb értelmében contact képződmények egyik 
neme gyanánt kell felfognunk, fiatalabb korral, mint a környező palás és 
összenyomott kőzetek, és hogy ezen ellentét oka a környező palákkal és 
súrlódott telepszerű jelleget mutató érczekkel abban keresendő, hogy a 
kovandelőjövetelek pneumatohydatogen folyamat által (a túlhevített olda
tokból) erős hegynyomás mellett képződtek.»

Ezeket az előfordulásokat B e ck  : Az ércztelcpekről szóló tankönyvé
ben* az  epige »etikusok közé sorozza, azaz az olyan érczek közé, a me
lyek a mellékkőzetük után keletkeztek. Ezzel szemben megkülönbözteti a 
syngenetiku* ércztelepeket, azaz a melyek a mellékkőzettel egyidejűleg 
keletkeztek. Ezen csoportba osztja a norvégiai nick el és réztartalmú 
é rezeket, a melyek mint magmatikus kiválások keletkeztek.

Pyrit es pvrrhotin szemcsék sok eruptiv kőzetben, különösen a dia- 
basokban és dioritokban rendkívül elterjedtek. A teljesen üde kőzetekben 
is ott találjuk, úgy hogy primär eredetükről kétség se lehet.

Tehát nagyobb fészkek, tömzsök kiválása — mondja B eck  — ma
gukban az eruptiv kőzetekben is lehetséges, miként a norvégiai Krteli 

körül 200 m‘ átmérőjű kompakt éreztömegek tényleg vannak is.
A magmában az érczek konczentrálásánál a nyomás alatt levő olda

tok, folyékony szénsav, vízgőz stb. szerepelhettek.
Azonban számos olyan érczelőfordulás, a melyet a szerzők közvet

lenül az eruptiv kőzetekből való kiválással származtattak, az érczek má
sodlagos átkristályosodásának (vizes úton) bizonyultak.

Hogy a kazanesdi kovandtelep keletkezését illetőleg eredeti ma^ma- 
tikus kiválás-e, vagy már átkristályosodott éreztömeg, a mely az idők 
folyamán több helyről összegyűl emelve is képződhetett volna, természete
sen ennek eldöntése speciális tanulmányokat igényelne.

Szabad legyen azonban még egy érczelőfordulásra hivatkoznom, s 
ez a csungányi Cserboja völgyi KöKMENDY-féle feltárás. Itt üde diabásban 
hordó nagyságú fészkekben tömött erezet látunk, a mely nickelt tartal
maz. E helyütt kétségtelenül meggyőződhetünk épen a kicsiny fészkek

Metallgehaltes zu Erzlagerstätten. Zeitschrift für Praktische Geologie 1899 január, 
11. oldal.

* Dr. Bkck R i c h a r d : Lohre von den Erzlagerstätten, Berlin, 1903. 470. és 
496. oldal
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alapján az érez magmatikus eredetétől, mert sem a kőzetmállásnak, sem 
telérnek nyoma sincsen a feltárásban. Ezt kétségtelenül azonos képződés
nek kell tartanunk a norvégiai nickel és rézércztelepek képződésével, a 
melyek ott gabbrószerű kőzetekhez vannak kötve és pedig főként a kőze
tek szélein találhatók, ott, hol a mellékkőzettel érintkeznek.

A kazanesdi kovandtelep képződésére is valószínűnek tartom az 
eredeti magmatikus kiválással való magyarázatot, de ha másodlagos át
kristályosodott képződésről volna is szó, ezen pyritconcentrátiónak még 
a porpbyr kitörése előtt kellett volna megtörténni, minthogy a porphyr 
telér egyaránt áthatja úgy a diabást, mint a kovandtörzsöket.

Minden esetre a kazanesdi kovandtelep egyike a legérdekesebb geo
logiai jelenségeknek, mert úgy a kőzet, mint az érczelőfordulás, minden 
esetre hasonlóságot mutat a norvégiai és kanadai érczelőfordulásokhoz.

i

II. A kovandtelep leírása.

A kazanesdi kovandbányát már Stúr isméi te. Említett művének 28 

oldalán a következőkép irja le: «A tiszta kénkovandot tartalmazó telepek 
között első sorban Kazanesdtol délnyugatra a Szent-kereszt völgy száján 
levő kovandtelep érdemel figyelmet. A telep a nevezett völgy talpán 30 öl 
kiterjedésben, 4 tárnaszerű építménynyel van feltárva, a melyek azonban 
be vannak omolva. Nem bírtam kinyomozni, hogy mily mélyen nyomul
nak be ezek a tárnák a baloldali hegylejtőbe. Egy munkás mondása sze
rint a kovandtelep oly hatalmas, hogy a tárnák egészen kénkovandba 
vannak hajtva, s ezzel sem feküjét, sem fediijét nem törték át. Való
színű, hog}̂  a kovandtelep dioritszerü kőzetbe van beágyazva és lankásan 
kelet felé hajlik, miután az egymásra következő tárnák keletről-nyugatra 
kissé mind magasabban vannak egymás felett. Annál inkább bizonyos, 
hogy itt a kénkovandnak tetemes mennyiségben kell előfordulnia, mert a 
górezón is tetemes készlet van felhalmozva. A kénkovandot sem quarcz, 
sem más ásvány nem tisztátalanítja és a gorezon daczára, hogy részben 
porrá esik, még sem mállik szét.»

Jelenleg a tömör alaktalan pyrit (FeS3) négy nagyobb tömzsökben 
található a Tatarója  és a Pouor patakok összeszögelésén. Ezeket a töm- 
zsöket két kovandlencse kiséri. Kristályokat legritkább esetben találni a 
szürkés érczes tömegben. Elméletileg a pyrit, mint tudva van, 46*67 Fe 

és 53.33 N-ből áll és néha Cu vagy X i  tartalommal is bir. A kazanesdi 
igen megközelíti ezt, a mennyiben a vegyelemzések gyakran 49—50% 
*S-t is mutatnak és csak egyik tömzs, a legkeletibb, mutat magasabb Cu 

tartalmat, míg a többiek inkább csak a fedűn pár %t -es vastagságban 
tartalmaznak rezet.
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A legkeletibb, ú. n. rezes tömzsben, a pyrithez kötve markasit, 
chalkopyrit, bornit, malachit, azurit láthatók.

A rézérczek majd mint erek szeldelik át a tömzsöt, majd pedig 
mint impregnácziók találhatók. A réztartalom növekedésével a kéntarta
lom arányosan csökken.

Konstatálható ez a következő analízisek eredményeiből:

Cu s
l-ső osztály 15-96% 41-74%
á-ik « 7*66% 46-48°o
3-ik « 5-58% 47-53%
4-ik « 4*56% 49*13%
5-ik (i 4*04% 48-62%
6-ik (( 104% 49-43%

Az egyes tömzsök elhelyezéséről a III. tábla ad képet.
Az északi hegyoldalt a diabas alkotja, a melyet áttör 2 quarcz- 

porphyrdyke. Ezen dykeok választják el az egyes kovandtömzsöket is a 
keleti részen. Az északi oldalon a tömzsöktől 5—8 mf távolba egy 
kovandos telér húzódik alig egy méter vastagságban, átlagosan K—Ny-i 
csapásban. Undulácziókat lépten-nyomon észlelhetni e telér követésénél 
és a mi pedig főleg meglepő, hogy helyenkint lencseszerűleg kiszélesedik
4—5 vastagságig és csak e lencsék méltók fejtésre. Maga a telér palás 
szerkezetű, agyagos, tisztátalan kovandot ad, a mi nem értékesíthető.

A tömzsök 30 m mélységig tárattak fel és jelenleg fejtés alatt is 
állanak, míg a további mélységben való felkutatásuk kutató aknával tör
ténik s eddigelé 15 mj  mélységben kovandban hatoltunk le, tehát a fel
színtől számítva 45 mélységig biztosan várhatjuk a kovand-tömzsöket.

Az egyes kovandtömzsök nagyságát a következő táblázat m utatja :

I A tömzs [̂ B  tömzs ■ C tömzs i D tömzs

méter 
1 hosszú

méter
széles

méter l 
' hosszú

méter
széles

1 méter j méter méter 
hosszu| széles hosszú

méter
széles

Napszinen ........ „ ! 30
i:
j 20

12
7 , 1

í
12

1
20 4 1 ^ 3

A 14 méteres szintben 5 50 7 25 4 |l 20 4

A 30 — 30 22 ; i2 (i 1' 20 8

Hozzávéve még a két lencsét a 14 w/-es és a 30 w'-es szintekben a 
kazanesdi tiszta kénkovand mennyiségét dr. P a p p  K a r o l y  geologus 
37,200 köbméterre becsülte, azaz köbméterét 40 métermázsával számítva 
1.488,000 métermázsára, kerekszámban másfél millió métermázsára.
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IH . B ányam űvelés.

Kazanesd és környékének bányászata kis mérvű, mert e vidék 
lakossága tőke hiányában inkább csak feltárásokra és kutatásokra szorít
kozik. Egyetlen rendszeres bányamű a Kazanesd község határában fekvő 
és a Felsőmagyarországi bánya és kohómű részvénytársaság tulajdonát 
képező kénkovandbánya. A következőkben röviden megismertetem ennek 
a bányaművelését, a melyet feltáró, fejtő, szállító, biztosító, szellőztető és 
vízmentesítő munkálatokra osztok fel.

a) Feltár'ási m unka .

(L. III. tábla.)

A kazanesdi bányát a mélységben feltárni csak aknával lehetett, 
miután a kovandtelepülés a völgy fenekén van. Kovandkibúvásra lett 
telepítve az első kutató, később feltáró akna és ez mint a későbbi feltárá
sok mutatták, épen a kovandtelepülés közepe tájára esik. Jelenleg ezen 
aknát főaknának nevezzük. A biztosítás módja ácsolás, bárdolt tölgy
keretekkel. Az aknából több harántvágat indíttatott a világtáj mind a 
négy része felé, rendszer nélkül és inkább sötétben való tapogatásnak 
lehetett ezen munkát nevezni, semmint feltárásnak.

A midőn K ö r m e n d y  G y u l a  dr. brádi járásorvostól a «Felsőmagyar
országi bánya és kohómű részvény társulat» e bányát megvette, a társu
lat a bányát rendszeres művelésbe vette. A feltárást első sorban a 
14 w/-es mélységben határozták el. És miután az akna e mélységben a 
kovand északi oldalában a meddőbe jutott, tehát egy délfelé haladó 
harántvágattal első sorban a déli kovandhatárt igyekeztek feltárni. 
A midőn ezt elérték, ezen harántvágatból keletre egy fedű és egy fekű 
tárnát kezdettek hajtani kovandban olykép, hogy a fedű, illetve fekűlap, 
a vágat északi, illetve déli oldalfalát képezze. Nyugat felé pedig az A  

tömzs északi határlapjánál hatoltak be a vágattal. Az előbb említett két 
vágattal a fekűt és fedűt feltárva, B  tömzsöt keresztül karolták és a két 
vágat egymással találkozott. A C tömzsöt csak később fedezték fel, a 
midőn egy 2 mj  -es harántvágattal az elválasztó quarzporphyr-dykeot át
törték. Ezen áttörés révén lett ismeretessé a C tömzs, s ennek feltárása 
a fekűn és fedűn egyidejűleg folyt. Itt ugyanazon eset ismétlődött, mint 
J?-nél, azaz a két vágat körül kerülvén a kovandtömzsöt, újra találko
zott. A második quarzporphyr dykeot nem törték át és D  tömzset nem 
ismerték. Időközben napszíni fejtést határoztak el és a kovandról a föld 
letakarítását meg is kezdették. Ezen kitakarás révén tárták fel a D  töm
zsöt, a quarzporphyr dykeot áttörték és a kovandtömzsöt, egy a kovand
ban hajtott, keresztvágattal egész vastagságában átharántolták.
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Ez volt a keleti részen a feltárási munka a 14 mf -es szintig. A nyu
gati részen a tömzsöt egy vezető agyagos lap követésével, a közép táján 
átvágták és ezen hosszanti vágatból északra és délre több harántvágatot 
létesítettek, a kovand fedűjének, illetve fekűjének megvilágítása czéljából.

A fedű és fekű határozatlan dőlése következtében nem lehettek 
tisztában, vájjon a kovandtömzsök a mélység felé nem ékülnek-e ki? Ezt 
megtudandó egy ereszkét mélyítettek le egészen a 30 w/ mélységig. Azon
ban csakhamar a 14 mf talp alatt a kovandot elvesztették és határozat
lanságban maradtak újra. E közben bekövetkezett a hegycsuszamlás, bé- 
temette a napszíni fejtés legnagyobb részét, s így a föld alatti művelésre 
szorultak. Ezt természetesen meg kellett előzni feltáró műveletekkel. 
A völgy mélyén az északi hegyoldal lábánál a patak színével majdnem 
egy niveauban mélyítettek egy aknát, a fennt ismert kovandtömzsöktől 
nyugatra 30 w/-rel távolabbra, 30 w/-es mélységig. Ez az akna 32 m/ 
mélységig végig diabasban  haladt

Az akna 30 m/ -es szintjéből az északi hegyoldalba betörtek és 4 mj -1 

haladva észak felé, egyszerre irányt változtattak. Elhatároztak ugyanis, 
hogy a feltáró vágattal a régi főaknát és azután a már említett ereszkét 
veszik czélba, mert így kettős az eredmény, t. i. létesül a légkeringés, 
másrészt pedig épen az A  és B  tömzsök alatt kell áthaladni, tehát azo
kat egy csapásra fel is tárják. Sajnos ezen remény nem teljesült, mert a 
főaknába betörtek és még nyoma nem volt a kovandtömzsnek és csupán 
igen dúsan pyrittel impregnált sötét színű diabásokon haladtak át. A fő
aknába betörve, így légkeringést biztosítottak és tovább haladt a feltáró 
vágat, czélba véve az ereszkét. Alig 10 w/-*e voltak az ereszkétől, midőn 
x  pontban a kovandtömzsöt megütötték. E ponttól kezdve, hasonlólag 
mint a 14 w/-es szint keleti részén, itt is fekű és fedű vágatok hajtattak 
és pedig olykép, hogy a feltáróvágat maga meddőben haladt, azonban az 
egyik oldalfalat a kovandtömzs fedűje, illetve fekűje képezte volt. így a 
következő feltárások bebizonyították, hogy a B  tömzsöt feltártuk a 
30 ™/-es mélységben, később feltáratott a C és D  tömzs 30 Wí/-es szinti 
nyúlványa is. Az A  tömzset a o0 m'-es mélységben eddig feltárni nem 
sikerült.

Az x  pontból észak felé a fedűoldal átkutatása czéljából egy haránt
vágatot telepíttettem és 9 w/-nél egy telért kereszteztem. Ezen telér 1 m! 

vastag, palás szerkezetű volt, agyagos és pyrittel dúsan impregnált s a 
mi leginkább feltűnő volt, hogy a harántvágat diabás kőzetében a telcr 
előtt 2—3 m'-re már vöröses színű, a já sp ish o z  hasonlatos, pyrittel 
impregnált fészkeket találtam, melyek a tapasztalat szerint a kovandok 
mellett rendesen feltalálhatók. Ezen jelek biztató reményt adtak, miért is 
ezen telér követését és csapás irányban való feltárását határoztam el és 
csakhamar kovandlencsét tártam fel további előhaladásomban, melynek
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hossza 16 18 m/, vastagsága pedig átlagban 4 '"/. Ezen telér feltárása 
ösztökélt további feltárásokra. Első sorban tisztába óhajtottam jönni, 
hogy ezen telér a felsőbb szinten is megvan-e, valamint hogy nyugat 
felé ezen telér huzódik-e? E czélból a 14 m'-es szinten // pontban a regi 
feltáró vágatból hegyes szög alatt egy új feltáró vágattal az északi oldal
falba betörtünk. Előre hajtásunk ismét szerencsével járt és a 30 M,/-es 
szinten látott telér újból feltűnt s rövid követése után ujabb lencsét tár
tam fel, melynek hossza 14 w\  szélessége pedig átlagban 5*0 w,/.

b) Fejtési munkák.

1. Külfejtés.

Ez volt az első fejtési mód, melylyel a kovand fejtése megkezdetett. 
A kovandtömzsöket takaró földréteg eltávolítása után a külfejtés kezdetét 
vette olykép, hogy a főakna körül pillér hagyatott és az egész fejtés ez
által két részre osztatott ú. m. keleti és nyugati fejtésre.

A nyugati fejtés tárgyát /I tömzs, a keleti fejtés tárgyát B, C töm
zsök, később í) tömzs képezték.

/í 9 tr g , n . <2

3. ábra. A kovandtömzsök külszíni fejtése.

A fejtés mindkét részen talppásztákkal történt. Ezen fejtésmod 
választása nem volt szerencsésnek mondható. Az igen mállott diabasbói 
álló északi hegyoldal a csuszamlásnak nagyon ki lett téve azáltal, hogy 
a kovandtömzsöket külfejtéssel egészen a 14 m -es szint talpáig lemüvel- 
ték és berakatról gondoskodva nem lett. Ezen eshetőséggel úgy látszik nem 
számoltak és a csuszamlás nagyobb mérvben, semmint gondolni lehetett 
volna, 1901 deczemberében be is következett.

A talppászták egész szélessége a kovandtömzsök egész vastagsága 
volt, tehát helyenkint 10 is, magassága pedig keleten 4*0 w/, nyuga
ton 6—7 }nf volt. A keleti részen 3, a nyugatin 2 pászta volt munkában. 
Mindhárom tömzs együtt körülbelül 100 '"'-t tett hosszban.

A hegycsuszamlás bekövetkezése a külfejtést elárasztotta meddő
vel, elannyira, hogy a további külmivelés nem volt lehetséges.

Földt ani  Kö z lö n y .  XXXIV. /.»/. - 7
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Nem maradt máö hátra tehát mint a földalatti mivelést beren
dezni.

2. F öldalatti művelés.

A 14 m -es szinten a külszíni míveléstől visszamaradt kovand lefej
tését kellett első sorban megkezdeni.

Az A  tömzs feltáró vágata a kovandtömzs közepén vonul át, tehát 
ezen tömzsnek még visszahagyott kovandját a 14 m -es szintig ezen

f e t  r<*jz. .

cl .

/
V
/V

/'ecltc

%
V /

S  s  
/  

/  

/  

a /

l  ot r' /  ^

4. ábra. A 14 méteres szint keleti részének fejtése.
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vágatból észak és délnek hajlott oldalharántpásztákkal fejtettük. A kivá
gott kovand helyére tömedéket helyeztek. A tömedékelést azonban meg
előzte a fából készült alaprács, melyet a talpra fektettek, erre jött a 
tömedék anyag.

A keleti részen a fedű és fekűvágatok révén könnyű volt a fejtés, 
mert «a» harántvágat létesítése által 2 pillérre osztottuk a még megma
radt kovandtömzsöket. így keletkezett I. és II. sz. pillér. Ezen pilléreket 
«(/» vágatból támadtuk meg. A kovandvastagságnak megfelelő szélességű

pásztával a pillérből 1*0 mJ vastagságú sávot lefejtve, azt ácsolatokkal 
biztosítottuk és azután ujabb 1*0 w előhaladás után ugyancsak biztosí
tottuk a pásztát, azonban az első 1 M -es sávot betömedékeltük.

A 30 -es szinten az első fejtésmód oldalharántpásztákkal történt, 
azaz 2 széles és magas pásztákkal a fekűvágatot követve meg
kezdették a kovand fejtését. A midőn így az első pászta 4 m‘ -t előre 
haladt, megkezdtük a 2-ik oldalpásztát is és így tovább.

Ezen fejtésmódnál a tömedékelés munkája nehéz és lassú, miért 
is ezen fejtésmód széles kovandtömzsöknél nem válik be.

Ezért csakhamar át kellett térni oly fejtésmódhoz, hol a tömedéke
lés könnyű és bármikor keresztülvihető legyen. Erre legalkalmasabbnak 
mutatkozott egy pillérfejtés módosítása. Tekintve ugyanis, hogy az egész 
30 w/-es feltárás hossza f>0—70 w -nél nem több és így ezen rövid hossz

/ /

o. ábra. A 30 méteres szint fejtése.
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bán minél több támadó pontot kell nagyobb termelés elérésére létesíteni, 
tehát előnyös, ha a kovandtömzsöt több pillérre osztjuk, azaz így minden 
pillért 4 szabad oldalról megtámadhatóvá teszünk. Ezen czélt tehát x  

ponttól számított kelet felé a fedűvágaton mérve 10— 10 ^ -n é l  délfelé 
hajtott harántvágatokkal, valamint a kovandtömzs közepe táján a csapás 
irányban hajtott vágattal óhajtottuk elérni.

így keletkeztek harántvágatok és «a» vágat, melyek együttesen fedű 
és fekű pillérekre osztották be a fejtést. A «6» harántvágat pedig a rezes 
tömzset választotta el C tömzstől, melynek lefejtése ezen IV. számú 
harántvágatból délnek hajtott harántvágatokkal folyik.

Az egyes pilléreket bármely oldalról harántpásztákkal fejtjük.
Röviden összefoglalva tehát jelenleg kétféle fejtést használunk, t. i. 

pillérszerű fejtést, vagy pedig az oldalharántpásztákat. Az elsőt nagyobb 
vastagságú kovandtömzsök lefejtésénél, a másodikat pedig kovandlencsék- 
nél, melyeknek vastagsága kisebb 10 ™/-nél.

c) Szá llí tási  munkák.

1. Bányaszállítás.

A míg külfejtés volt, addig targonczával szállították a külre az 
üregből a fejtett érczet. Ez igen fáradságos és költséges volt.

A midőn a 30 ^ -e s  szinten megindult a fejtés, akkor már a főfel
táró és szállító vágatban sinek voltak lerakva és a szállító gőzgép is mű
ködött. Itt tehát előre buktatható Vs m3 űrtartalommal biró vascsillékben 
lett a kovand szállítva. Magában a bányában emberi erővel a rakodóig 
szállítva és onnan gőzerővel hajtott szállítógép segélyével kasokkal a 
külszínre vontatva.

A szállítóakna szabadon áll és fedetlen. Fenyőfából épült ®° 20 cm. 
szelvényű oszlopokon nyugszik ós londinákkal is bir.

A gép és kazán egy épületben van, mely a szállító aknától teljesen 
elkülönítve áll.

A külszínre kerülő csillék kovandtartalmát bakkokon nyugvó gör- 
dítőpályán ürítjük ki.

Ezen készletet úgy osztályozzuk, hogy a kovandot kézi erővel külön
féle lyukbőségű rostán dobatjuk át. Rendesen a következő szemnagyságo
kat állítjuk e lő :

1. Liszt 0 — 10 •% szemnagysággal.
2. Apró 10—20 }Wnn «
3. Kis koczka 20- -40 mjm «
4. Koczka 40 60 «
5. Darabos 60 -feljebb.
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6. Aknakovand oly elegy, melyben legalább 1 8 rész darabos kovand
foglaltatik, a többi apró és liszt.

Általában véve a szemnagyság a gyárak berendezései szerint vál
tozik. Megemlítem még azt is, hogy a kézi erővel való osztályozást be fog
juk szüntetni és géposztályozást alkalmazunk. A kovandosztályozóban 
forgó körrostát fogunk alkalmazni.

Osztályozásról szólva meg kell említenem a rezes kovand osztályo
zását is. Már a bányában elkülönítjük és külön válogatjuk a rezes 
kovandot. Első sorban rostán átdobjuk, úgy hogy a rostán áthulló liszt az 
első osztályozási terméket adja és 6. sz. rezes kovand vagy rezes lisztnek 
neveztetik. A liszttől ment rezes kovandot most már ökölnyi nagyságú 
darabokban, szemmel való becslés útján, a réztartalom szerint 5 osz
tályba sorozzák. Ha nagyobbak a darabok, szét is tördelik. Ilyen módon 
fi osztály rezes kovandot nyertünk.

Újabban azonban csak 3 osztályt különböztetünk meg, miután az 
egyes osztályokat alig lehetséges 6 osztálynál szigorúan elkülöníteni, mit 
a föntebbi analysisek is igazolnak. Ezen 3 osztály tehát a következő:

1. osztály 10— 14% Cw-tartalommal
2. « __ 4— (j % « «
3. « 1— 2% « «

2. Külszínen való szállítás.

Ezen czím alatt a kovandoknak a bányatelepről az Alvácza állo
másra való szállítását értem. Ez a bánya megkezdése óta egészen 1903. 
év április hó 1-ig tengelyen való fuvarozással történt. A környékbeli lakók 
saját jószágaikkal és szekereikkel fuvarozták a kovandot a kocsikra alkal
mazott ládákban. Egy szekérbe rendesen 6—8 métermázsa kovand fért. 
A rósz út, mely esős időben szinte járhatatlan volt és a nagy távolság, 
igen drágították a fuvarozást, úgy hogy 1 métermázsa lefuvarozása 40 fil
lérbe került.

Ezen bajok elkerülése czéljából a bányavállalat egy bányavasút ki
építését határozta el. Ezt 1903. év április 1-én át is adták a forgalom
nak. A vasút keskenyvágányú (76 cm. nyomtávolsággal) és 12*6 Km. hosszú. 
Összeköti a bányatelepet Alvácza A. Cs. E. V. állomásával és kizárólag 
kovand-szállításra szolgál.

Építési költsége körülbelül kétszázezer korona. A leszállítás gőz- 
mozdonynyal történik és 23 TRÚcK-féle rendszerű kocsival. A kocsik rak
súlya 50 q. A menetsebesség óránkint lő A bányánál a lerakás lapá
tolás és targonczázással történik; a vasútnál az átrakás szintén így.
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d) Vízmentesítés.

A külszíni műveléskor a vízmentesítés csak a 14 m'-es szint vízmen- 
tesítésére szorítkozott, mely a III. sz. gurítóban felszerelt szivattyúval 
történt.

Jelenleg a vízmentesítés a 30 w/-es szintről történik, ugyanis a szál
lító akna járó osztályában van egy 3 hengeres rudazatos GARVENs-féle 
szivattyú felszerelve, melynek összes savas bányavízzel érintkező része 
ágyúfémből van. Épen a chorisikus bányavíznek hatása miatt kellett a 
szívó és nyomócsöveket is ólomból készíttetni.

Ezen szivattyú hajtása egy 3 I-P BÁNKY-CsoNKA-féle szab. biró ben
zin motor szolgál. A szivattyúmunka teljesítménye perczenkint 160 liter.

e) Szellőztetés.

A szellőztetés kérdése kevés gondot okoz és a légcsere természetes 
ée csak igen kevés esetben volt szükség szellőztető géphez nyúlni, e 
czélra egy kézi erővel hajtott szellőztető is jónak bizonyúlt.

Befejezés.

Ismertetésemben képet akartam adni Kazanesd vidékének geologiai 
viszonyairól és Kazanesd kovandbányászatáról. Kiegészítésképen még 
nehány szót szólok a munkás viszonyokról, lakásokról stb.-ről.

Úgyszólván az erdő középen van a telep, mely keletkezésének első 
stádiumában van. Mindössze egy bányamérnöki lakból, mely irodahely
séggel is el van látva, továbbá egy altiszti lakból (2 család részére) egy 
kovács és ácsműhelyből, gép és kazánházból, egy nagy munkáskaszárnyá
ból állt a telep. Újabban épült a fütőház a mozdony részére és továbbá 
2 munkáslakás és 2 altiszti lakás, tehát 4 épület.

A munkások leginkább oláhok Brád, Boicza. Kajanel, Muszári stb. 
vidékéről. A mindinkább kevesebb munkaerővel dolgozó aranybányáktól 
Kazanesdre húzódnak. Földjeik, házaik azonban az említett vidékeken 
vannak és így 2 hetenkint egyszer haza utaznak. Vannak azonban, keve
sen székelyek, olaszok, horvátok, krajnaiak is, kiknek a telepen állandó 
lakásuk van. A bérviszonyok eléggé kedvezőek. Vájárok 2—3 koronáig 
keresnek műszakonkint szakmánymunkánál. A napszámosok bére rende
sen 1*20—1*40 korona.

Az üzem napról-napra fejlődik és míg tavaly 5—6000 métermázsa 
termelés volt, addig ez évben már 15000 métermázsát is elértünk 
havonta.

Maga a bánya kicsiny és inkább geologiai viszonyai kölcsönöznek
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neki érdekességet. E tekintetben mindinkább kiemelkedik és számos szak
embert vonzott már e vidékre rövid idő alatt. így B öckh J ános, minisz
teri tanácsos és a magy. kir. földtani intézet igazgatója, dr. Keilhack  

K onrád berlini bányaakadémiai tanár, dr. S chmidt K ároly, a baseli egye
temen a geologia tanára, továbbá dr. P álfy M ór osztálygeologus és dr. P app 

Károly geologus urak, kik a viszonyokat mindannyian igen érdekesnek 
találták.

Azon reményben, hogy ezen kis dolgozatban* sikerült mindazon 
lényegest kiemelni, melyek úgy a geologiai viszonyokat, mint magát a 
bányaművelést jellemzik, még azon óhajtással zárom munkámat: vajha 
a kazanesdi bányaüzem e vidék többi kovandelőjöveteleinek kihasználá
sára jó példával előljárjon.

ISMERTETÉSEK.

(1.) B ö ck h  H u g ó :  Geológia **

Tankönyvirodalmunk nem minden évtizedben mutathat föl olyan mű
vet, a minő B öckh H ugó (Teológiája. Nem csupán tankönyv ez, hanem való
sággal a Geológia kézikönyve. Nem csak a főiskolai hallgatók tanulhatnak 
ebből, hanem haszonnal forgathatja ennek lapjait minden szakember. Egyes 
fejezetei új dolgokat, kritikus feldolgozással tárnak elénk, sőt annyira vissza- 
tükröztetik a szerző önálló fölfogását, hogy a tanulót az anyag áttekintésében 
szinte meg is zavarják. Ez azonban csak a munka magas színvonalát mutatja 
s valóban hálásak lehetünk a szerző iránt, hogy a tanulni vágyó főiskolai 
ifjúság kezébe komoly munkát adott.

A megjelent első kötet az Á ltalános (Teológiát ötödfélszáz oldalon tár
gyalja. Jóval nagyobb terjedelmű tehát, mint S zabó J ó zsE F n e k  2 0  évvel ezelőtt 
írott Geológiája. sokkal bővebb, mint C r edn er  leipzigi tanár Geológiája: 
T oula (Wien), L eo n h a r d - H oernes  (Leipzig), vagy S cott W i l l i a m  (New-York) 
geológiai tankönyveit terjedelemre mind fölülmúlja, s körülbelül olyan bőven 
tárgyalja az  Általános Geológiát, mint K ayser  1893-ban Stuttgartban meg
jelent Általános Geológiája, vagy mint G e i k i e  (London) Geológiája.

A munka a következő fejezetekből á ll:

* El nem mulaszthatom köszönetemet kifejezni a felsőmagyarországi bánya 
és kohómű részvénytársaság vezérigazgatójának hevesi H e v e s s y -B is ic z  L a jo s  úrnak 
és V e r e s s  J ó z s e f  bányatanácsos úrnak, azért, hogy L a c k n e r  mérnök úr ezen dol
gozatának közzétételét megengedték. Dr. P a p p  K á r o l y .

** Geológia. Tankönyv főiskolai hallgatók számára. Ir ta : Dr. B ö c k h  H u g ó , 

m. kir. bányatanácsos, a selmeczbányai m. k. bányászati és erdészeti akadémián 
az ásvány-, föld-, és őslénytan rendes tanára, i. kötet. Általános geológia. 180 ábrá
val ée 8 táblával. Selmeczbánya, J o e r g e s  Á g o st  özvegye és fia kiadása, 1903. 
Nagy 8°, 462 oldal. Ára 12 korona.


