HETEDIK KÖNYV
hatodik könyv a bányászok szerszámait, edényeit és gépeit ismertette, a hetedik az ércek
megvizsgálásával, próbájával, 123 annak módszereivel fog foglalkozni. Ugyanis, érdemes a fejtett
ércfajtákat előzetesen próbának alávetni, annak
megállapítása céljából, hogy kiolvasztásuk
haszonnal jár-e, és lehet-e belőlük, a salak kivonása után, tiszta fémet előállítani. Jóllehet a régi
írók említést tesznek ilyen próbákról, mégsem
akadt köztük egy sem, aki az ércvizsgálat szabályait reánk hagyta volna,
így nem csoda, hogy a későbbi korok írói is hallgatnak erről. A
bányászok az ilyenfajta vizsgálatokkal állapítják meg, hogy az érc tartalmaz-e valamilyen fémet, s ha egy vagy többfajta érc jelenléte bebizonyosodik, akkor a vizsgálat további célja meghatározni, hogy ezekből a
fémfajtákból sok van-e az ércben vagy kevés. De a vizsgálat még azt is
kimutatja, hogyan lehet egy bizonyos érc fémtartalmú részeit a meddőtől, illetve a fémben dús részeket a fémben szegényektől elkülöníteni.
Ha ezeket a vizsgálatokat nem végzik el gondosan, még mielőtt az
ércekből a fémet kiolvasztanák, akkor a tulajdonos megkárosodása alig
kerülhető el. Ugyanis az ércnek azon alkotórészei, amelyek nem olvadnak meg könnyen a tűzben, magukhoz ragadják a fémeket, sőt meg is
semmisíthetik őket. A fémek egyrésze a füsttel elszáll, más része a salakkal, vagy a cadmiával 124 elvegyül, miáltal a kohásznak a kemence vagy
tűzhely felépítésére fordított munkája kárba vész és újabb költségek
merülnek fel a salak feldolgozásával és egyéb műveletekkel kapcsolatban.
De a már kiolvasztott fémeket is meg szoktuk vizsgálni, hogy megtudjuk pl. mennyi ezüst van egy mázsa rézben vagy ólomban, vagy
123
Próbálás vagy kémlelés alatt még a mai nyelvhasználatban is az ércek értékes - a feldolgozás számára fontos - alkotórészeinek mennyiségi megállapítását értik, amikor általában minden egyes meghatározáshoz külön mintát vesznek. Ezzel az eljárással ellentétben
az elemző kémiánál az Összes minőségi és mennyiségi kutatások egy anyag összetételének
megállapítását célozzák úgy, hogy egyszeri mintavételből, próbavételből lehetőleg minden alkotóelemet meghatározzanak.
A régebbi eljárások csak száraz úton történtek és - mint azt Agricola is kifejti - az érc
próbaolvasztásából álltak. A próbaolvasztásokat előbb nagyobb mennyiségű, később
kevesebb érccel végezték. A próbából kíoivasztott fémek mennyiségéből következtettek
az érc fémtartalmára. A száraz kutatóeljárásokat még ma is használják, arany, ezüst, ólom,
réz, ón, nikkel, kobalt és higany vizsgálatánál. Az eíemzések természetesen bizonyos
hibákkal terheltek, de ezek nagyságát többé-kevésbé ismerik a kutatók, és számításba
vehetik. A mérlegek fokozódó pontossága lehetővé tes7i, hogy mindig kisebb és kisebb
mennyiségű anyag szükséges a próbákhoz. A próbavétel manapság általában grammokig,
de az izzítócsövek elemzésénél ennek töredékrészéig, milligrammokig csökkent. Korunk-
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hogy egy font ezüst mennyi aranyat tartalmaz. És fordítva, hogy egy
mázsa ezüstben mekkora az ólomnak vagy réznek mennyisége, avagy
mennyi ezüst van egy font aranyban? Ebből aztán meg lehet állapítani,
hogy gazdaságos-e vagy sem a nemesfémek elválasztása a nem nemesektől. Ilyen vizsgálat alapján ki lehet mutatni azt is, hogy a pénzérme teljesértékű-e vagy hamis, illetve, hogy a pénzverők a megengedettnél
több ezüstöt kevertek-e az aranyhoz, vagypedig a törvényesnél több
rezet adagoltak-e az aranyhoz vagy ezüsthöz. Mindezeket a vizsgálati
módszereket a lehető legbehatóbban kívánom tárgyalni.
Az ércek fémtartalmának megállapítására irányuló vizsgálat, amely a
bányász szempontjából oly fontos, csak az anyag csekély mennyiségében különbözik a nagybani ércolvasztástól. A kis anyagmennyiség kiolvasztásából megtanuljuk, hogy a nagybani olvasztás haszonnal jár-e
vagy kárral. Hogyha a bányász nem alkalmazná az ilyen vizsgálati módszereket, akkor - mint már említettem - a fémek kiolvasztása az ércből
nemegyszer ráfizetéssel járna, vagy legalább is nem hozna hasznot. Az
ércek próbája csak csekély költséggel jár, annál költségesebb megolvasztásuk.
Először is: mind az ércek próbája, mind a nagybani olvasztásuk
kemencében történik. Az első a kis- vagy kémlelőkemencében, a második a kohóban. Másodszor: mindkét esetben nem fával fűtünk, hanem
faszénnel. Továbbá: amikor az érceket agyagedényben próbáljuk
aranyra, ezüstre, ólomra vagy rézre, éppúgy elegyítjük a legfontosabb
olvasztó-adalékkal, mínt amikor a nagyolvasztóban olvasztjuk őket.
Azután: úgy, ahogy azok, akik az érceket tűzzel próbálják, a nyert
fémet vagy olvadt állapotban kiöntik, vagy a tégelyben hagyják megdermedni és a tégely összetörése után megtisztítják a salaktól, ugyanúgy az
olvasztárok is, amint a fémet az előtűzhelybe lecsapolták, hideg vízét
locsolnak rá és a salakot a kaparókapávai leszedik. Végül: ahogyan
125
hamuból való tégelyben, űzőkében választják el az aranyat vagy az
ezüstöt az ólomtól, ugyanúgy járnak el a leűzőpestben is.
bán inkább a nedves eljárás különböző módjait alkalmazzák, pl. térfogatelemzést, az elektrolitikus és kalorimetrikus módszereket, amelyek egyszerűségük, gyorsaságuk és
sokoldalúságuk révén előnyösebbek.
124
Lat. cadmia (németül: Ofenbrüche}, kemence vagy pesttapadéknak nevezi a kohász
azokat a fémtartalmú, meg nem olvadt lerakódásokat, amelyek hibás égetésnél, vagy az
adagolás helytelen összetétele miatt - főleg 32 ólom- és rézércek magas horganytartalma
okából - az olvasztókemence felső részein a falakra tapadnak. A „cadmia" szó különböző
jelentéseivel Agricola könyvében többször találkozunk.
''^ Űzőkének nevezzük azokat a fa- vagy csonthamuból készült, lapos, tálcaformájú
edényeket, amelyekbe a nemesércet tartalmazó ólmot beleoívasztják és levegővel kezelik.
Ezáltal a teljes ólomtartalom ólomoxiddá (ólomgletté) alakul át és ezt a lyukacsos edény
felszívja, míg a nemesfémek szemcse formájában megmaradnak. Ezt a leűzésnek nevezett
műveletet nagy un. leűző tűzhelyen végzik, amelynek bélelését régebben szintén csonthamuból készítették. Manapság az erősen megnövelt tűzhelyeknél döngölt márgát, vagy más
tűzálló anyagokat használnak.
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Az ércet vagy fémet próbáló mesternek jól felkészülve, és a próbához
szükséges minden eszközzel felszerelve kell munkához látnia. A helyiséget, amelyben a próbakemence áll, tartsa zárva, nehogy valaki alkalmatlan időben nyisson rá és elterelje figyelmét a próbafolyamatról. A
mérleget a mérlegszekrényben tartsa, nehogy azt a fémek mérése közben a léghuzat megmozgathassa. Ez a pontos mérés egyik előfeltétele.126
Most pedig ismertetni fogom a próba elvégzéséhez szükséges dolgokat. Ezeknek sorát a kis próbakemencével kezdem, amelynek alakja,
anyaga és felállításának heíye különböző lehet. Alakjára nézve lehet
hengeres vagy négyszögletes. Ez utóbbi alak az ércek próbálására alkalmasabb.
Anyag tekintetében a próbapestek annyiban különböznek egymástól, hogy egyesek téglából, mások vasból, ismét mások agyagból vannak. A téglából falazottat közvetlenül a 3V2 láb magas tűzhely fölé építik. Ugyanoda építik a vasból és az agyagból valót is. A falazott téglapest
egy rőf magas, belül egy láb széles és egy láb + két ujj hosszú. A tüzelőhely felett öt hüvelyknyire - tehát egy nyers tégla vastagságának megfelelő méretre - a téglákra vaslemezt helyeznek, amelyet agyaggal bekennek, hogy a tűz kárt ne tehessen benne. A kemence homlokfalán, a vaslemez feíett van az egy kéz magas, 5 ujj széles, felső részén félkörös nyílás - a kemence vagy pest szája. A vaslapon három nyílás van, éspedig
jobbra-balra egy-egy, hátsó részén a harmadik. Ezek l ujj szélesek és 3
ujj hosszúak. Ezeken a réseken keresztül hull le az elégett faszén hamuja, és ítt áramlik be a vaslemez aiatt lévő kamrába a léghuzat, amely a
tüzet éleszti. Ez okból ezt a kemencét, amelyet a kohászok, rendeltetése
alapján próbapestnek neveznek, a kémikusok szélpestnek hívják. A vaslemeznek az a része, amely a kemencéből kinyúlik vagy kiáll, rendszerint l arasz + l kéz széles. Az erre az előtétre helyezett széndarabokat
fogóval könnyen be lehet ral^ní a szájon át a kemencébe, illetve ki lehet
onnan venni és a lemezre visszatenni.
A vasból való próbakemence négy darab, l'/ 2 láb hosszó vasrúdból
áll, amelyek a biztosabb állás céljából alul kissé kifelé vannak hajlítva és
szélesre kovácsolva. Az elülső kettő a kemence homlokfalát, a hátulsó
kettő a hátsó falát képezi. Ezekkel a vasrudakkal mindkét oldalon 3-3
vasból való keresztrúd van összekovácsolva, az első az alaptól egy kéznyi magasságban, a második egy lábnyi magaságban, a harmadik a rudak

126

' Lange (1955. p. 118.) írja: „Ezek olyan alapelvek, amelyek ma is modernek és amelyeket ma így foglalhatnánk Össze: tapasztalt és lelkiismeretes elemzők, elkülönített és
nem mindenki számára hozzáférhető laboratóriumok, abszolút pontos mérések. Azt,
hogy a próbaolvasztásokat nem bízták akárkire, mutatják a 119. és a 120. ábrákon látható
- a próbát végző - személyek ruházata, ápolt külseje. Valószínű, hogy a próbát leggyakrabban a bányatulajdonos végezte. A képek a kerek és a négyszögletes próbakohókat
mutatják.
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119. ábra. H engeres próbakemence

120. ábra. Négyszögletes próbakemence

felső végén. Az álló rudak azon a ponton, ahol a keresztrudak hozzájuk
kapcsolódnak, át vannak lyukasztva, hogy a másik két oldalról is 3-3
keresztrudat lehessen beléjük tolni. Végeredményben tehát 12 vasrúd
van s ezek három, különböző méretű szakaszt képeznek. A legalsó
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szakaszban a távolság az egyik álló rúdtól a másikig l láb + 5 ujj. A
középső szakaszban az elülső rudak a hátulsóktól 3 kéz + l ujjnyira
vannak, míg az oldalak rúdjai között a távolság 3 kéz + 3 ujj. A legfelső
szakaszban az elülső és hátsó rudak között 2 kéznyi a távolság, az oldalak rúdjai között pedig 3 kéznyi, vagyis a kemence felül szűkebb. Ezenkívül még egy, a kemenceszáj alakjára félkörbe hajlított vasrúd van az
első szakasz legalsó rúdjába erősítve. Ez a száj, éppúgy mint a falazott
pestnél, l kéz magas és 5 ujj széles. A legalsó szakasz elülső keresztrűdja
a kemenceszáj mindkét oldalán át van fúrva, ugyanígy a szakasz hátsó
keresztrúdja is. Ezeken a lyukakon két vasrúd halad át, amelyek az-alsó
szakasz négy rúdjával együtt tartják az agyaggal bekent és a kemencéből
részben kinyúló vaslemezt. A próbakemence külső oldalait a legalsó
rudaktól a legfelsőkig vaslemezek borítják, amelyeket vashuzallal erősítenek a rudakhoz és sárral bekennek, hogy minél tovább ellenállhassanak a tűz erejének.
Az agyagból való próbakemencét kövér, tömött, lágyság és keménység tekintetében közepes agyagból építik. Magassága kb. megfelel a vasból készült pest magasságának. Talpa két darab, l láb + 3 kéz hosszú,
l láb + l kéz széles agyagtáblából áll. Mindkét tábla elülső része, egy
kéznyi hosszúságban fokozatosan keskenyedik úgy, hogy ily módon
szélessége l/2 láb + l ujjnyira csökken. Ez a keskeny rész kinyúlik a
kemencéből. Az agyagtáblák kb l ! / 2 ujjnyi vastagok és ugyanilyen vastagok az oldalfalak is, amelyeket keresztbe állítanak az agyagtáblákra, l
ujjnyira azok szélétől, s melyek ily módon hordozzák a felső agyagtáblákat. Az oldalfalak 3 ujj magasak és négy, egyenként kb. 3 ujjnyi magas
nyílásuk van. A hátsó fal és a két oldalfal nyílásai 5 ujj szélesek, a homlokfal nyílása azonban l V2 kéz széles, hogy a készletre készült hamutégelyeket (űzőkéket) kényelmesen be lehessen rakni az előrészbe, ahol
annak felmelegedése folyamán kiszáradhatnak. Minden agyagtábla szélébe köröskörül vashuzalt préselnek, hogy szét ne essen. E táblák mindegyikén, miként a vastáblákon is, 3-3 darab, 3 ujj hosszú és l ujj széles
nyílás van. Ha a felső táblák a tűz hatására meghibásodnának, az alsó
táblákat megfordítva, a hibásak helyére lehet rakni. A nyílásokon át,
mint már említettem, lehull a szénhamu, de ezeken át éleszti a tüzet a
kemence nyílásain beáramló levegő is.
Az ilyen kemence négyszögletű. Alsó része belül 3 kéz + l ujj széles
és 3 kéz + 3 ujj hosszú; felső része 2 kéz + 3 ujj széles, tehát felfelé keskenyedik. Magassága l láb. Hátsó falának alsó részén, a középen félkör
alakú, '/2 ujj magas nyílás van, ugyanígy az oldalfalakon is. És ugyanúgy, mint a már ismertetett kemencének, ennek is a homlokfalon egy
felül lekerekített, l kéz magas, l kéz + l ujj széles szája van. A hozzá tartozó ablakos ajtók szintén agyagból vannak, egy-egy fogóval. Az
ugyancsak agyagból készült kemencefedőnek szintén van fogantyúja és
vashuzal tartja össze. Vashuzal övezi a kemence külső részét és oldalfalait is. Ezt rendszerint háromszög alakban préselik az agyagba.
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121. ábra,. Falazott próbakemence munkalemezzel
A-a vaslemez részei; B - a lemeznek a, kemencéből kiálló része

A téglából épült próbakemencék helyhez kötöttek, ellenben a vasból
és agyagból valókat egyik helyről a másikra lehet vinni. A téglából falazottakat gyorsabban lehet felépíteni, a vasból valók viszont tartósabbak, míg az agyagakemencék praktikusabbak. Néha ideiglenes kémen-
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céket állítanak fel a kohászok, éspedig a következő módon: három téglát állítanak a tűzhelyre, mindkét oldalára egyet, a harmadikat hátsó falként. Elöl nyitott marad a huzat számára. Ezekre a téglákra vaslemezt
fektetnek. Erre ismét három téglát állítanak, amelyek összetartják és
körülzárják a szenet.
Felállítás tekintetében a kemencék abban különböznek egymástól,
hogy némelyiket magasabbra, másokat alacsonyabbra állítják. A magasabb felállításúaknál a próbamester, aki az érceket és fémeket vizsgálja,
a próbaedényeket egy fogó segítségével teszi be a kemenceszájon
keresztül, míg az alacsonyabb felállításúaknál, amelyek felül nyitottak
maradnak, felülről rakja be őket. Az utóbbi esetben vasgyűrűt helyeznek a tűzhelyre s azt alul sárral körültapasztják, nehogy a fújtatóból
jövő levegő ott elillanhasson.
Ha ez túl lassan történne, az érc megolvadna és a réz a háromszögletű
tégelyben, amelyet fogóval raknak be és vesznek ki, folyékonnyá válna.
A vasgyűrű 2 kéz magas és V2 ujj vastag. Belső mérete többnyire l láb
+ l kéz, és ott, ahol a fújtatóból a levegő beáramlik, kivágása van.
A fújtató kettős hatású. 127 Olyan, amilyent az aranyművesek és néha
a kovácsok használnak. Közepét deszkalap alkotja, rajta szelelőnyílás.
Ez 5 ujj széles, 7 ujj hosszú és egy kis deszkalapocskával van lefedve,
amelyet a deszka alsó részéhez erősítenek. Szélessége és hosszúsága
ugyanannyi méretű. A fújtató hossza, fejét leszámítva, 3 láb; hátsó,
lekerekített részén l láb + l kéz, a fejénél 3 kéz széles. Maga a fejrész 3
kéz hosszú, és azon a részén, ahol a deszkához kapcsolódik, szélessége
2 kéz + l ujj. Majd lassan szűkül. Egyetlen fúvócsöve l láb + 2 ujj hoszszú. Ezt az l láb + l kéz vastag fal nyílásába ágyazzák be, úgyhogy a
fúvócsövet tartó fejrésznek a fele még a falba kerül. A tűzhelyen álló
vasgyűrűt éppen csak érinti, mert a falból nem nyúlik messzebbre ki.
A fújtató bőrözetét különleges szegfajtával erősítik a deszkákhoz, és
így kötik össze bőrrel a két deszkalapot a fújtató fejével is, amely felett
széles fejű szegekkel keresztbőrt erősítenek a deszkákra és a fej végére
összekötés céljából. A fújtató középső deszkája vasrúdon nyugszik,
amelyhez mindkét végén kihegyezett és lefelé irányuló vasszegekkel
van hozzáerősítve, hogy a fel- és lemozgatásnál se lazulhasson meg. A
vasrúd két felállított gerenda között halad át. Fent, az álló gerendákban
lévő lyukakba egy vascsapos fatengely van beágyazva. E tengely közepébe egy emeltyűkart eresztenek be és erősítenek oda vasszegekkel,
hogy ki ne ugorhasson. Ez az emeltyű 5'/2 láb hosszú és hátsó végét vas127
A kettősen működő fújtató a próbánál és olvasztásnál szükséges állandó légáramlást
biztosítja. Egy alsó és egy felső szélzsákja van, amelyeket szeleppel ellátott középdeszka
köt össze. A szelep átengedi a levegőt az alsó szélzsákból a felsőbe, amikor az alsó szélzsák
megemelkedik és egyben táplálja a tűztérbe vezető szelepet is. Amikor azonban az alsó
szélzsák levegőt szippant be, záródik a szelep és a felső zsák adja át levegőjét a fúvókának.
Ezzel elkerülhető a légbefúvás szüneteltetése és állandó a légszolgáltatás.
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gyűrű kapcsolja a vasrúdhoz, amely a fújtató legalsó deszkájának nyúlványához vezet, s ahhoz azonos módon, szintén vasgyűrűvel kapcsolják. Amikor a mester az emeltyűt lefelé húzza, akkor a fújtató alsó része
felemelkedik és a levegőt a fúvócsőbe nyomja. A levegő másrészt a
középső deszka szelelőlyukán áthatolva, felemeli a fújtató felső felét,
amelynek fedőlapján nehéz ólomdarab van, s ez súlyával visszanyomja.
Ezáltal ebből a részből, éppúgy mint az alsóból, levegő nyomul ki a
fúvócsövön keresztül. Ilyenformán a fújtató kettős hatást fejt ki és
nagyon jól szolgálja a vasgyűrűt, amely befogadja a fémtartalmú érc és
réz olvasztására használt háromszögű edényeket.

123. ábra. Próbaborítók
A-a borítók &w szé/es ablakai; B-keskeny ablakok; C-a hátsó fal nyílásai

Miután így elmagyaráztam a próbakemencéket és a vasgyűrűt, áttérek a borítókupolák és a tégelyek ismertetésére. A borítókupola agyagból van és fordított, öblös tetőcseréphez hasonlít. A tégelyek fölé borítják, nehogy széndarabok hulljanak beléjük és veszélyeztessék a vizsgálat sikerét. A borítókupola ll/2 kéz széles, és magassága, amely rendszerint l kéz szokott lenni, megfelel a kemence magasságának, hossza
pedig majdnem egyenlő a kemence mélységével. A kemence falát csak
elöl, a szájnál érinti, míg az oldalfalaktól és a hátsó faltól kb. 3 ujjnyi
távolságra van, hogy az így keletkező szabad területre be lehessen rakni
a szenet. Vastagsága a jó vastag agyagedények vastagságával egyenlő,
felső része zárt, hátsó falán két kicsi ablaka, az oldalfalakon két vagy
három, néha négy ablakocskája van. Ezeken árad be a tégelyben lévő érc
megolvasztásához szükséges hőség. Az ablakok helyett esetleg keskeny
nyílásai is lehetnek, a hátsó falban tíz, az oldalfalkban még ennél is több.
Sőt néha a hátsó fal ablakai vagy nyílásai alatt még három helyen, félkör
alakban, félujjnyi magasan ki is van vágva, az oldalfalakon pedig négy
kivágása van. A borítókupola hátsó fala rendesen valamivel alacsonyabb
az elülső falnál.
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124. ábra. Próbaedények
A - cserépedény; B - háromszögletű tégely; C - kamiitégely

A próbaedényeket különféle anyagból készítik: agyagból vagy hamuból. Az agyagból készültek, melyeket cserepeknek is neveznek, alakra
és nagyságra különbözők. Vannak csésze alakúak, közepes falerősséggel, magasságuk 3 ujj, űrtartalmuk egy uncia. Ezekben olvasztják az
ércet, adalékokkal együtt, mert azok használják őket, akik az ércet
arany- vagy ezüsttartalomra vizsgálják. Vannak ezután háromszögletű
cserepek, amelyeknek fala erősebb, befogadóképességük nagyobb,
éspedig 5, 6 vagy még több uncia. Ezekben olvasztják a rezet, hogy
kiönteni, nyújtani és tűzben kipróbálni lehessen. A rézércet is többnyire ezekben olvasztják. A hamutégelyek vagy űzőkék hamuból készülnek kis csészék formájára, mint a fentebb említettek. Fenekük elég
vastag, ahogy a képen látható, azonban űrtartalmuk csekély. Ezekben
választják el az ólmot az ezüsttől, amely művelettel a próba befejeződik.
Mivel a hamutégelyeket maguk a próbamesterek készítik, ismertetnem kell a készítéshez szükséges anyagot és a csinálás módját. Vannak,
akik bármilyen közönséges hamuból állítják elő őket. Ezek a tégelyek
azonban nem jók, mivel a hamuban többnyire zsíros alkatrészek is vannak és ezek a hevítésnél a tégelyt könnyen szétvetik. Mások ugyancsak
bármiféle hamut használnak, azonban azt előzőleg átszűrik. Ilyen fajta
hamu az, amelyet lúgkészítés céljából először forró vízzel leöntenek,
majd a napon vagy a kemencében megszárítanak és végül szőrszitán
megtisztítanak. Bár a forróvíz a hamuban lévő zsíros anyagokat kimos-
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sa, az ilyen hamuból készült edények mégsem jók, mert a hamu többnyire apró szénnel, homokkal és kőmorzsákkal kevert. Ismét mások a
közönséges hamut először vízzel elkeverik és a felszínre felúszó tisztátlanságokat eltávolítják, azután a vizet a megtisztított hamuról leöntik,
majd a megszárított hamut átszitálják és csak ekkor készítenek belőle
próbatégelyeket, amelyek bár jók, de még mindig nem a legjobbak,
mivel még az így kezelt hamuban is akadnak homokszemek és kőrészecskék. Kiváló minőségű hamutégelyeket csak úgy lehet készíteni, ha
a hamut minden szennytől megtisztítják. Először kí kell vonni belőle a
könnyű salakot, mint szénport, zsiradékot és a vízben úszó egyéb tisztátlanságot, másodszor a nehéz szennyet, tehát az apró köveket, homokot és azokat a salakszerűségeket, amelyek a víz aljára süllyednek. Ezért
először vizet öntenek a hamura és kiszedik belőle a könnyű salakot.
Aztán a hamut kézzel átgyúrják, hogy alaposan elkeveredjék a vízzel,
majd a zavaros és szennyes vizet áttöltik egy másik edénybe. Ilyenformán az első edényben visszamaradnak az apró kövek, a homok és a tÖbbi, nehezebb salak. Ezeket eldobják. Miután az összes hamu a második
edényben leülepedett, amit arról ismerni meg, hogy a megtisztult víznek nincsen már lúgíze, a vizet kiöntik, az edényben visszamaradt
hamut pedig a napon vagy a kemencében megszárítják. Az így elkészített hamu már alkalmas hamutégelyek csinálására, különösen, ha a
hamu bükkfából vagy más, lassú növekedésű fafajtából származik.
Ezzel szemben az a hamu, amely szőlővenyigéből vagy más, erős évi
növekedéssel bíró fából adódik, kevésbé jó, mivel az abból készített
tégelyek nem száradnak ki tökéletesen, a tűzben megrepednek, szakadnak és még fel ís isszák a fémeket.
Ha azonban bükkfa, vagy hasonló fa nem kapható, akkor a próbamesterek a fent leírt módon tisztított hamuból kis golyókat formálnak
és ezeket pék- vagy fazekaskemencében kiégetik. Amikor a tűz már
minden zsírféleséget és nedvességet megemésztett, akkor készítik el a
tégelyeket. Minél régibb a hamu, annál alkalmasabb, persze teljesen száraznak is kell lennie. Ezért az a hamu, amelyet csontok, főleg állati
koponyacsontok elégetéséből nyernek, szintén alkalmas hamuedények
készítésére. Utána következik minőségben a szarvasagancs és a halszálkák elégetéséből származó hamu.
Végül akadnak olyan mesterek is, akik elégetett bőrhulladékból nyerik a hamut, tehát azokból a hulladékokból, amelyek akkor keletkeznek, amikor a tímárok és irhakészítők a szőrtől megtisztított bőrt levakarják és simítják. Sokan ezt a keveréket részesítik előnyben. Különösen dicsérik azt a további keveréket, amely másfél rész csont- vagy
halszálkahamuból, egy rész bükkfahamuból és fél rész bőrvakarékhamuból tevődik össze. Ebből a keverékből nagyon jó minőségű hamutégelyeket csinálnak. De még ezeknél is jobbakat lehet készíteni, ha
egyenlő részben veszünk bőrvakarékhamut, birka- és borjúkoponyacsont-hamut és szarvasagancshamut. A legeslegjobbat pedig a szarvas-

252

HETEDIK KÖNYV

12%. ábra. Hamutégelyek készítésére szolgáló eszközök
A - présforma; E-fel/ordított présforma; C- mozsártörő; D - ennek dndora;
E - másfajta mozsártörő

agancs porrá zúzott hamuja szolgáltatja, mert a csak ebből a hamufajtából készített tégelyek rendkívüli szárazságuk folytán legkevesebb fémet
szívják fel.
A mi mai próbamestereink a hamutégelyeket többnyire bükkfahamuból készítik, amelyet a már ismertetett módon készítenek elő, és
sörrel vagy vízzel locsolnak, hogy összetartson, aztán mozsárban megtörik.
Ezután a hamut állati koponyacsontból vagy halszálkából nyert
hamuval elegyítik és újból megtörik, hogy jóságát fokozzák. Némelyek
téglát törnek porrá és szitáit bükkfahamuport kevernek bele, mert az
ilyen por meggátolja, hogy az ólomtól megrágott tégely aranyat vagy
ezüstöt szívjon magába. Mások, a tégelyek tartósságának növelése céljából, a hamut tojásfehérjével nedvesítik be, majd a napon megszárítják és
újból porrá zúzzák, főleg, hogyha a tégelyekben vastartalmú ércet vagy
rezet szándékoznak olvasztani. Sokan tehéntejben áztatják a hamut,
utána megszárítják, mozsárban megtörik, majd ezt az eljárást néhányszor megismétlik, és csak azután készítenek belőle tégelyt. Azonban a
mühelyekben, ahol ezüstöt választanak el réztói, az űzőkemence tűzhelyének tökéletesen száraz hamujából készítik a tégelyeket, éspedig két
rész ilyen kemencehamuból és egy rész csonthamuból.
Mindezeket a fent leírt különböző módon készített hamutégelyeket
a napon vagy a kemencében ki kell szárítani. Utána a bárhogyan készített tégelyeket száraz helyen tárolják huzamosabb ideig, mert minél
régebbiek és szárazabbak, annál jobbak.
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Az agyagcserepeket és a háromszögletű tégelyeket sem készítik mindig fazekasok, hanem gyakran maguk a kohászok. Éspedig zsíros,
tömött, közepes mennyiségű vagy lágyságú agyagból formálják őket.
Ehhez ugyanolyan fajta régi, törött edények porát, vagy égetett és porrá
tört tégláknak porát keverik. Ezt a porral kevert agyagot mozsártörŐvel
formálják a mintába s azután kiszárítják. Ezeknek az edényeknek a
jósága is korukkal és kiszáradásukkal párhuzamosan növekszik.
Kétféle présforma van: egy kisebb és egy nagyobb. A kisebben készítik azokat a tégelyeket, amelyekben az aranyat és az ezüstöt tisztítják
meg az ólomtól; a nagyobban azokat a tégelyeket formázzák meg, amelyekben az ezüstöt választják el a réztől és ólomtól. Mindkét fajta forma
anyaga sárgaréz. Fenekük nincsen, hogy a kész edényeket sértetlenül ki
lehessen belőlük tolni. Mozsártörő vagy döngölő is kétféle van: kisebb
és nagyobb, mindkettő sárgarézből. Alsó részükből félgömb alakú
dudor áll ki, amelyet a formába belenyomnak és ily módon alakítják ki
az edény üreges részét. A döngölő pereme, amelyből a dudor kiáll, megfelel az edényforma felső felületének.
Ennyit erről. Most pedig arról beszélek, hogyan készítik elő az ércet
a próbára. Az előkészítés égetéssel, pörköléssel, zúzással és mosással 128
történik. Minden próbához az ércből egy bizonyos meghatározott
súlymennyiséget kell venni, hogy megállapítható legyen, mekkora
azoknak az alkatrészeknek a részaránya, amelyek az előkészítés folyamán elvesznek. Égetni a kemény, fémtartalmú kőzetet kell, hogy a tűz
által megporhanyítva, könnyebben darabolhatóvá és moshatóvá váljék.
A különösen kemény kőzetet égetés előtt savval kell meglocsolni, hogy
a tűzben könnyebben lágyuljon meg. A lágy kőzetet először kalapáccsal
törik, majd mozsárban porrá zúzzák, aztán mossák és végül újra megszárítják. Ha az érc földdel kevert, akkor teknőben kell mosní, s ami
belőle a teknőben visszamarad, azt megszárítják és tűzben próbálják.
Minden mosott ércet meg kell szárítani. A fémben dús érceket nem szabad sem égetni, sem zúzni, sem mosni, csak pörkölni, nehogy a többi
előkészítési művelet folyamán valami elvesszen belőlük. A pörkölés egy
zárt, agyaggal letapasztott fedőjű edényben történik, amelyet kívülről
izzítanak. Szegényebb érceket tűzhelyen, faszénen is égetnek, mert nem
számottevő a kár, ha belőlük valami elvész. Az ércelőkészítés módszereiről később és a következő könyvben még bővebben szólok.
128
Az érc mosása un. kézi szérkével, egy lapos, keskeny, hosszúkás fateknőben történik, amelyben a por finomságú ércet vízzel elkeverik úgy, hogy a könnyebb anyagokat a
víz elsodorja, míg a nehéz, fémtartalmú anyagok a teknő fenekén leülepednek. Ezután a
teknot a keskenyebb végénél fogva kézzel rázzák. Ennek eredményeként az érc szemcséi
a fajsúlyuk szerint oly módon rendeződnek, hogy a nehezebbek a meglökött vég fe!é vándorolnak, míg a könnyebbek az alján maradnak. Az eljárással meg lehet határozni az érc
összetételét és megközelítően az előforduló ásványok mennyiségét is. Ennek megismerése
a következő próbák szempontjából fontos, mén az ásványok fajtájától és mennyiségétől
függően határozzuk meg a rámérés nagyságát és minőségét.
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Most pedig arról akarok beszélni, ámít a kohászok „adaléknak" szoktak nevezni, vagyis azokról az anyagokról, amelyeket a kohászok nemcsak a próbáknál, hanem a nagyolvasztásnál is az érchez adagolnak. 129
Hatásuk igen nagy, de tudjuk, hogy hatásfokuk különböző s nem mindegyik hat egyformán, soknak pedig nagyon eltérő és bonyolult a természete. Ha az adalékokkal kevert ércet a próbakemencében vagy a
nagy kohóban olvasztjuk, akkor az adalékok egy része, könnyebb olvadékonysága folytán, elősegíti az érc gyorsabb megolvadását, mások,
mivel vagy magát az ércet hevítik fel vagy abba behatolnak, felfokozzák
a tűz hatását a fémeknek a tisztátalanságoktól való elválasztására. A
megolvadt fémeket ólommal elegyítik, hogy megóvják a könnyen elégő
fémeket a tűz emésztő hatásától és attól, hogy a füsttel elillanjanak a
kemencéből. Egyes adalékok végül még fémeket ís felvesznek.
Az első fajtához tartozik az ólom, akár szemcsézett formában,130 akár
a tűz által ólomhamuvá alakítva, akár mint vörös mínium, 131 mint sárga,
olvasztatlan ólomoxid,132 mint ezüsthab, 133 mint molibdén, 134 mint
ólomtartalmú kéneskő. Ide tartozik továbbá a réz, éspedig mind az égetett,135 mind a lemezkés vagy ennek reszeléke, az arany-, ezüst-, réz- és
ólomsalak, a nitrum 136 és salakja, a salétrom,137 a főtt timsó, a vitriol, az
izzított és olvasztott só, a kohóban könnyen olvadó kő, az ilyentől megtisztított homok, a lágy mészkő 138 és a fehérpala bizonyos fajtái. Az
előbb említett anyagok, tehát az ólom, ólomhamu, mínium, sárga
ólomoxid és az ezüsthab különösen a könnyen olvaszthatókhoz adagolandó, míg az ólomtartalmú kéneskő a legnehezebben olvadó ércek
olvadását segíti elő.
129
Agricola a következőkben megkísérli az olvasztási adalékanyagok rendszerbe foglalását, de sok mindent Összezavar. Megkülönböztethetünk: olvadáspont-süllyesztő;
hőmérsékletemető és lecsapató, redukáló; salakosodás ellen védő; és gyűjtő anyagokat.
130
A hozzáadandó próbaólmot a kényelmesebb lemérése és a vizsgálandó anyaggal
való gondos összekeverése érdekében golyókba öntik vagy szemcsézik.
131
A mínium a Pb3C>4 világosvörös vegyülete, amelyet bázisos óiomkarbonát izzítássál, vagy ólomoxidnak levegőn történt oxidálása útján nyerünk.
lí2
Sárga olvasztatlan ólomoxid, amely akkor áll elő, ha olvasztott ólmot levegővel
kezelünk olyan hőfokon, amely az ólomoxid olvadáspontja alatt marad.
133
Lat. spuma argenti, ezüsthab, az ezüstöt tartalmazó üzelék-ólomnál az utoljára
megolvadó ólbmoxid.
134
Lat. molybdaena, itt és később is német nyelvre „Herdblei" szóval fordították.
Amint a X. könyvből kitűnik, Agricola a használt leűző kemence anyagát érti, amelyet
átitattak az ólomoxid és a fémes ólom kis golyócskái is.
135
„Égetett vörosréz"-re, tehát rézoxidra gondolhatnánk, de ez valószínűtlen, mert ezt
a vegyületet egyetlen próbamódszerhél sem alkalmazzák. Agricola valószínűleg rézkénesőre (Cu2S) gondolhatott, amelyet réznek és kénnek zárt edényekben történő izzításával
tehet előállítani. Erre az értelmezésre utal az anyagnak a továbbiakban történő leírása is.
136
Lat. nitrum szót szódával fordították, de kétségtelenül még más alkálisókat is jeäentett, amelyeket Agricola kibogozhatatlanul összekevert. A De natura fossilium című
művének III. könyvében azt írta, hogy létezik természetes és mesterséges nitrum, a föld
alatt mint kemény, tömör követ találják és Velencében krizokollát - amelyet Agricola
boraxnak nevez - készítenek belőle. Agricola a krízokolla szóval más helyen zöld, réztar-
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Az adalékok második fajtájához tartoznak a vasreve, a vastartalmú
salak, a mesterséges só,139 szárított bor- és ecetseprő 140 (borkő) és annak
a savnak az üledéke, amely az aranynak az ezüsttől való elválasztására
szolgál. 141 Ennek az üledéknek és a mesterséges sónak az a tulajdonsága,
hogy be tud hatolni az ércbe. Erre még inkább képes a borkő és az ecetből nyert borkő, mindezeknél erősebb azonban a választóvíz üledéke.
A vasreve és a vastartalmú salak hatása abban nyilvánul, hogy mivel lassan indulnak olvadásnak, az ércet erősen felhevítik.
Az adalékok harmadik fajtájában találjuk a pintet és a belőle olvasztott kéneskövet, a salétromot s ennek salakját, a sót, vasat, vasrevét, vasreszeléket, vassalakot, vitriolt, a könnyebben olvadó alkatrészektől tűzben megtisztított homokot és a mészkövet. A pirít és a belőle olvasztott
kéneskő elsősorban képes fémeket abszorbeálni és megvédeni a fémeket
a tűz tol, amely megemészti őket,
A negyedik csoportba az ólom, a réz és az ezekkel rokon anyagok tartoznak. Az adalékok egy része a természetben előforduló
anyag, másik része salakanyag, egy további része pedig salaktalanított
anyag,
Az ércpróbához csak csekély mennyiségű és kevés költséggel járó
adalékanyag szükséges. Ha azonban az ércet nagyban olvasztják, akkor
elkerülhetetlen a nagyobb mennyiségű, tehát nagyobb költséget okozó
adalék felhasználása. Jól meg kell tehát fontolni, mekkorára növekedhet
ez a költség, nehogy az ércolvasztás többe kerüljön, mint amekkora a
kiolvasztott fémekből várható nyereség.
calmú ásványokat jelöl. Ismét más helyen azt mondja, hogy a krizokollát az aranyművesek
aranynak aranyhoz vagy ezüsthöz való forrasztásánál használják, innen származik a neve
is, aranyenyv. A nitrum második fajtáját fold alatti barlangokban találták, ahoi csapokat,
vagy puha, habszerű tömegeket alkotott. Egy harmadik fajtája völgyekben vagy szántóföldeken kivirágzásként található Szászországban, Thüringíában és Csehországban. Ez
utóbbi alatt lényegében szódat, vagy szóda-glaubersó-konyhasó keverékét értették.
Agrkola egyéb közlései a „nitrum" előállításáról, tulajdonságairól és alkalmazásáról
nem adnak tiszta képet, nem világos, hogy egyes esetekben melyik alkálísó-fajtáról van
szó.
37
Lat. halinitrum, ezt általában salétrom szóval fordítják le, de még Agricolánál sem
jelenti mindig azt.
38
Lat. tofus molhs kifejezést általában puha mészkőként fordítják. De alatta nem a ma
zsírkőnek (talk, szteatit) nevezert anyagot értették, mert ez utóbbi egy magnéziumszilikát (Mg3(OH)2Si4Oic), mely maga is nehezen olvasztható és nem szolgálhatott más anyagok olvadását előmozdító anyagként.
"9 Lat. sál arttficiosus, különböző alkáii sók keveréke.
140
Lat. siccae faeces vmi ét aceti, tehát szó szerint: megszárított élesztő vagy a bor és
az ecet maradéka. A kettő ugyanaz, mert az ecetet borból állították elő. A hatékony alkatrész ezekben a maradékokban a borsav vagy a borkősavas só. A továbbiakban ezek nevezésére a borkő megjelölést használjuk.
41
Lat. siccae faeces aquarum, quae aurum.ab argento secernunt, tehát szó szerint:
választóvíz maradéka, azaz salétromsav, amelyet az arany és ezüst elválasztására használtak. Salétrom és tímsó keverékéhez még kismennyiségű homokot és téglaport is adtak.
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A lapáton vagy lemezen izzított érc füstjének színe elárulja, hogy az
ólmon kívül milyen mennyiségű adalékot kell a próbánál vagy olvasztásnál az érchez hozzáadni. Legjobb a bíborszínű füst, mert azt jelenti,
hogy az érc általában mindennemű adalék nélkül olvasztható. Ha kékes,
akkor piritet vagy kéneskövet kell hozzáadni, ha sárga, akkor az ólomzselé és a kén a megkívánt adalék, ha piros, akkor üvegsalak és só, ha
zöld, akkor rezes ércekből olvasztott kéneskő, ólomzselé és üvegsalak,
ha fekete, akkor olvasztott só vagy vassalak, ólomzselé és fehér mészkő.
Ha a füst fehér, akkor az adalék kén és elrozsdásodott vas, ha zöldesfehér, akkor vassalak és olyan homok, amelyet a könnyen olvadó alkatrészeitől megtisztítottak, ha a füst közepe sárga és sűrű, míg pereme zöld,
akkor ugyanilyen homokot és vassalakot kell adagolni.
De a füst színe nemcsak az érchez adandó legalkalmasabb anyagokat
jelöli meg, hanem elárulja azt is, hogy melyek azok a megmerevedett
oldatok142 az ércben, amelyektől a füst színét kapja. Kék füst többnyire
azurít, sárga auripigment, píros realgar, zöld malachít, fekete bitumen,
fehér a fehér bitumen jelenlétére utal, míg a zöldesfehér füst oka fehér
bitumen és malachit keverék, a zöldszegélyű és sárga közepű füsté pedig
a kén.143
Azonban egyes földfajták és bizonyos fémekkel együtt jelentkező
anyagok is idézhetnek elő a fentiekhez hasonló füstöt. Hogyha az ércben stíbium van, akkor adjunk hozzá vassalakot, ha pirit van benne,
akkor az adalék réztartalmú ércekből kiválasztott kéneskő és a könnyen
olvadó alkatrészektől tűzben megtisztított homok. Ha az érc vasat tartalmaz, akkor piritet és ként adnak hozzá. Ahogyan a kéntartalmú ércek
adaléka a vassalak, ugyanúgy az arany- és ezüstérchez, hogyha az nehezen elválasztható vasat is tartalmaz, ként és tisztított homokot kell hozzáadni.
Az ércek megvizsgálására szolgáló mesterséges sót különféle módon
lehet készíteni. Egyenlő arányban vett borkőből, száraz borecetből és
emberi vizelet egybefőzött üledékéből, amely végül sóvá változik.
A gyapjúfestők által használt hamuzsír, továbbá mész, tisztított, szárított borseprű és olvasztott só egyenlő részeiből, éspedig mindegyikből
egy librát (fontot) 20 libra emberi vizelethez. Mindezt egyharmadra
befőzik és átszűrik, majd a fennmaradó mennyiséghez 1.libra és 4 uncia
sót adnak hozzá. Az egészet azután egy belül ólommázas edénybe
öntik, amelyben 8 libra olvasztott sót oldottak fel, és a keveréket addig
főzik, míg száraz sót nem kapnak.
1+2

Lat. succi concreti. Agricola e megjelölés alatt - az alkimisták szóhasználatát
követve - olyan szilárd anyagokat ért, amelyek oldatoktót csapódtak ki vagy az oldószerek elpárolgása után szilárdultak meg. Ide sorol azonban néhány oíyan anyagot is, amelyek a mai tudásunk szerint nem így keletkeznek, pl.: kén, arzénszulfid, sárga arzénkéneg stb.
143
Ebben a felsorolásban a füst színe általában azonos az ércben található ásvány
színével.
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A mesterséges só elkészítésének harmadik módja « övetkező:
olvasztatlan sót és rozsdamart vasat edénybe tesznek és embc,. -Szelettel leöntik, majd a fedővel lezárt edényt 30 napig meleg helyen állni
hagyják. Akkor a vasat vizelettel lemossák és félreteszik, az oldatot
pedíg addig főzik, míg száraz só nem képződik.
A negyedik mód ilyen: egyenlő résznyi mészből és a gyapjúfestők
által használt hamuzsírból álló oldatban egyenlő résznyi sót, szappant,
száraz fehér borseprűt és salétromot addig főznek, míg a sók ki nem
válnak. Ezek megolvasztják a mosás folyamán gyűjtött fémvakarékot.144
A salétromot ilyen módon teszik alkalmassá az ércek próbálására:
belül ólommázas edénybe rakják, ismételten leöntik oltatlan mész oldatával és addig főzik, míg a tűz le nem párolja. Hogyha a salétrom a tűzben már nem lobban lángra, mert a mészoldatból párolt só a lángolást
meggátolja, akkor a salétrom a használatra érett.
Mindenekfelett azokat a vegyületeket dicsérik, amelyek bármilyen
ércet megolvasztanak, azokat is, amelyek a tűz hevének és bontóerejének egyébként ellenállnak. Az egyik ilyen vegyület a harmadik fajta,
égetőkemencében könnyen megolvadó kőből áll. Megtisztítják és
finom porrá őrük. Ennek a pornak fél unciáját összekeverik 2 uncia
aranysárga, őrölt ólomzselével. Ezt a keveréket megfelelő nagyságú
edénybe teszik és a forró próbakemence borítója alá állítják. Amikor
kb. fél óra múlva a keverék folyékonnyá válik, mint a víz, az edényt
kiveszik és tartalmát kőlapra öntik, ahol kihűlve üvegszerűvé lesz.Újra
összetörik és a port a próba alá vont, nehezen olvadó ércekre hintik,
amelyek salakjának kicsapódását elősegíti. Vannak, akik ólomzselé
helyett ólomként használnak. Ennek készítési módja a következő: az
edényben megolvasztott ólomba ként habarunk, mire hamarosan hártya képződik az oldaton. Ezt eltávolítjuk, újból ként adunk bele és az
újabb hártyát ismét levesszük. Ezt a folyamatot mindaddig ismételjük,
míg az egész ólommennyiség porrá nem változott.
Erős hatású, összetett adalék keletkezik, ha a fent leírt módon előkészített salétromból, olvasztott sóból, üvegzseléből és borkőből l-l
l
2
unciát, ezüsthabból /y unciát és üvegporból / 3 unciát keverünk össze.
Ha ezt az adalékot azonos súlyú érchez adják, az gyorsan megolvad.
Egy még erősebben ható adalék a következő: fehér, száraz borseprőt,
közönséges sót és előkezelt salétromot összekevernek és ólommázas
edényben addig pörkölnek, amíg porrá nem változik. Ehhez még ólomzselét adnak hozzá. Ebből a keverékből egy részt kell venni a vizsgálandó érc két részére.
144

Vakaráknak (kemencevakaréknak) nevezi a kohász a kemence faláról és fenekéről a
fém kiöntése után lekapart, nagy fémtartalmú salakot. Vörös (1978. p. 142.). Agricola
vakaráknak nevezi az összes fémtartalmú hulladékokat, amelyek a fémek kinyerésénél és
feldolgozásánál keletkeznek.
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Még ennél Js erősebb adalékot kapunk a fekete ólom hamujából,
salétromból, realgárból, antimonból és a választóvíz üledékéből.
A fekete ólom hamuja l font ólomból és l font kénből készül. Az ólmot
kalapáccsal lemezekké nyújtják, majd felváltva l ólom, l kénréteget
tesznek tégelybe vagy fazékba, és ezeket együtt addig hevítik, míg a tűz
meg nem emésztette a ként és az ólom porrá nem lett. Egy font apróra
tört salátromot elkevernek egy font porrá tört realgárral. E keveréket
vasserpenyőben addig hevítik, míg cseppfolyóssá nem lesz. Akkor
kiöntik és a kihűlt masszát újra porrá törik. Majd l font antimont és
l
/2 font szárított borkövet váltakozó rétegekben tégelybe tesznek és
addig izzítanak, míg olvasztott cipóvá nem lesz, amelyet hasonló
módon feloldanak. Ennek a pornak fél fontját egy font ólomhamuval és
egy font salétromból és realgárból előállított porral alaposan összekevernek. Ha ebből egy részt adagolunk két rész érchez, akkor az érc megolvad és kiveti a salakot.
A valamennyinél hatásosabb adalékban 2 drachma kén, ugyanannyi
üvegsalak, /2- /a uncia antimon, vizeletből főzéssel párolt só, közönséges olvasztott só, előkezelt salétrom, ólomzselé, vitriol, száraz borkő,
hüvelyes vetemények hamujából nyert só, választóvíz szárított üledéke
és izzítás által porrá változtatott timsó, továbbá l uncia kénnel együtt
porrá zúzott kámfor van. Ebből a keverékből, szükség szerint, egy fél
vagy egy egész részt egy rész érccel és két rész ólommal elegyítenek és
agyagedénybe tesznek, majd a keveréket finom velencei üvegporral
behintik. Ha azután az egészet l '/2-2 órán át hevítették, az edény alján
összegyűlik az olvasztmány, amelyből az ólomszemcse elkülöníthető.
Van azután még egy fajta adalék, amely a ként, auripigmentet s a realgárt a fémtartalmú ércből kiválasztja. Ez egyenlő mennyiségben vassalakot, fehér mészkövet és sót tartalmaz. Miután a felsorolt tisztátlanságokat kiválasztották, magát az ércet száraz borkő hozzáadásával megolvasztják. Olyan adalék is van, amely az antimont megvédi a tűz emésztő
erejétől, de egyben a fémeket is megóvja az antimon hatásától. Ez az
adalék egyenlő mennyiségű kénből, előkezelt salátromból, olvasztott
sóból és vitriolból áll. A keveréket emberi vizeletben vagy sóoldatban
addig kell főzni, míg a kénnek a szaga teljesen el nem tűnt, amihez 3—4
órai főzés szükséges.
Érdemes megemlíteni még néhány keveréket. Vegyünk kellően előkészített ércből két részt, hozzá egy rész vasreszeléket, egy rész sót és
keverjük ezeket össze. Aztán tegyük a keveréket cserépedénybe és állítsuk a próbakemencébe. Amikor a tűz a masszát megolvasztotta, a cserép alján összegyűlik a fémszemcse.
Vagy vegyünk ércből és ólomsárgából (molibdénből) egyenlő részt,
keverjünk hozzá csekély mennyiségű vasreszeléket, tegyük az egészet
tégelybe és szórjuk meg további vasreszelékkel. - Vagy vegyünk finoman őrölt ércet és hintsük szét a tégelyben, szórjunk ugyanannyi sót rá,
amelyet 2-3-szor vizelettel megnedvesítettünk és újra megszárítottunk,
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majd hintsünk rá még néhányszor felváltva őrölt ércet és ként, s állítsuk
a fedővel letakart és agyaggal lezárt tégelyt izzó faszén közé. - Vagy
vegyünk egy rész ércet, egy rész szemcsés ólmot, fél rész velencei üveget
és ugyanannyi üvegtajtékot. - Vagy végy egy rész ércet, egy rész szemcsés ólmot, fél rész sót, negyed rész száraz borkövet és ugyanannyi
választóvíz-üledéket. - Vagy végy egyenlő részt előkészített ércből és
egy porból, amely azonos mennyiségű szemcsés ólmot, olvasztott sót,
antimont és vassalakot tartalmaz. - Vagy végy egyenlő részt aranyércből, vasgálicból, borkőből és sóból. Az adalékokról ennyi elég.
A már ismertetett módon megépített próbakemencébe először a
tégelyborítót rakjuk be és fölébe parazsat, köréje pedig válogatott nagy
faszéndarabokat tegyünk, mert a kevésbé jó darabokból túl sok hamu
lesz, amely a borító körül halmozódva, a tűz hatását csökkenti. Ezután
tegyük, fogó segítségével, a tégelyeket a borító alá és rakjunk a borító
szájához izzó faszenet, hogy gyorsabban forrósodjék. Ha ólmot vagy
ércet kell tennünk az edénybe, a szenet fogóval újra kiemeljük. Mikor
pedig az edények fehér izzásba jöttek, távolítsuk el először is egy 2 láb
hosszú és l ujj átmérőjű vascső segítségével, abba belefújva, az edénybe
hullott hamut és széndarabkákat. Ugyanígy kell megtisztítani a hamutégelyeket (űzőkéket) ís a beléjük került hamutól és szénportól. Most a
fogóval ólomgolyókat helyezünk beléjük, s amint az ólom kezd füstté
válni, hozzáadjuk az adalékokkal vegyített előkezelt ércet papírzacskóba csomagolva.145 A próbamesterek többnyire előnyben részesítik a
papírcsomagolást a rézkanállal történő betöltéssel szemben. Ha ugyanis
az edények kicsinyek, a rézkanalas adagolásnál gyakran elszóródik az
érc egy része. Amikor a papír elégett, az ércet egy, a fogóba csíptetett
széndarabbal fel kell keverni, hogy az ólom felszívhassa és az ércben
lévő fém az ólommal vegyüljön. Az összevegyülés megtörténte után a
salak részben az ércet veszi körül, részben a cserép falán rakódik le
fekete gyűrű alakjában, részben az ólmon úszik, amely magába szívta
az aranyat és az ezüstöt. Ezeket aztán el kell választani az ólomtól.
A próbához használt ólomnak teljesen ezüstmentesnek kell lennie.
146
Ilyen a Bleibergben bányászott ólom. Ha ilyen ólom nincsen kéznél,
akkor az ólmot előzetesen ki kell próbálni, hogy megállapíthassuk,
mennyi az ezüsttartalma, mivel ezt le kell majd számítani a kipróbálandó érc ezüstmennyiségéből, hogy pontos eredményt kaphassunk.
Ha nem így járunk el az ezüsttartalmú ólom használatánál, akkor eredményünk hamis és félrevezető lesz.
Az ólomgolyók készítési módja a következő: Veszünk egy kb. l láb
hosszúságú vasfogót.
145

Az ilyen papirosból, vagy különleges célokra vékony próbaólomból készült lemezből előállított tölcséreket németül „Skarnidzel"-nek nevezik.
146
A karíntiai Bleibergben bányászott ólomban gazdag galenit jóformán nem is tartalmaz ezüstöt, így a kinyert ólom majdnem teljesen ezüstmentes.
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126. ábra. Fogó ólomnehezékek készítéséhez
A - a fogó pofái; B - tojás alakú rész; C - öntőlyuk

A fogó pofái kétrészes vastestből állanak, amely összecsukva tojás
alakú. Ha a fogó nyitva van, a vastest két felében belül két üreg látható.
Ha a pofák bezáródnak, akkor az üregből ÖntŐlyuk vezet kifelé. Ennek
két nyílása van, minden üregrészbe vezető egy-egy. A beöntött ólom
ezeken keresztül a két üregbe fut úgy, hogy egy öntéssel két ólomgolyó
készül.
Itt nem hallgathatom el egyes próbamesterek fentiektől eltérő eljárását. Ezek ugyanis az előkészített ércet az edénybe rakják és megolvasztják, s csak azután adják bele az ólmot. Ezt a módszert nem tartom
helyesnek, mert ilyen módon az érc összesül, következésképpen később
a kavarásnál rosszul vagy legalábbis nagyon vontatottan elegyedik az
ólommal.
Abban az esetben, ha a kemencének a borítókkal befödött része nem
telik meg teljesen az agyagedényekkel (néha megtelik, hogyha egyídőben sokféle ércet próbálnak, vagy egy ércből különféle próbákat csinálnak), akkor a fennmaradó üres helyekre hamutégelyeket állítanak, kiizzítás végett. Ez kb. l órát vesz igénybe, kisebbeknél valamivel kevesebbet, nagyobbaknál persze többet. Ugyanis, ha a hamutégelyeket nem
izzítják ki, mielőtt az ólommal elegyített ércet belerakják, akkor meg
szoktak repedezni és az ólom nyugtalanná válik bennük, sőt a repedéseken át ki is fut. Ha ez bekövetkezik, vagyis ha a hamutégely megreped
és az ólom kifut, akkor a próbát az érc egy másik darabjával meg kell
ismételni. Fröcsögő ólom esetén a hamutégelyt be szokták fedni egy
széles, vékony faszéndarab réteggel. Az ólomcseppek ebbe ütközve
visszaesnek és végül is a fémkeverékből elpárolognak. Hogyha az ólom
nem távozik el teljesen a keverékből a második olvasztáskor és azt
merev, erős hártyával vonja be, akkor ez annak a jele, hogy a hőfok nem
147
elég magas. Ilyen esetben száraz szurokfenyődarabot, vagy más
147

A kémlész azt a jelenséget, amikor a megolvasztott fémkeverékben a túl alacsony
hőmérséklet miatt egy megmerevedett, ólomoxidból álló hártya keletkezik, és ez a leűzés
folyamatát megállítja, a próba befagyásának nevezi.
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hasonló fát dugunk a keverékbe úgy, hogy egyik végét kézben tartjuk,
amíg a hőség a kívánt magasságot el nem éne. Akkor kihúzzuk és gondoskodunk arról, hogy a hő egyenletes és kellő fokú legyen. Ha a lángok a hamutégelyt nem ölelik körül egyenletesen - ahogy teszik, ha
minden rendben van - hanem valahol hosszú nyelvbe szöknek, mint
valami farok, akkor ez azt jelzi, hogy a hőség a hamutégely azon részén,
ahol a nyelv mutatkozik, nem elég erős. Ilyenkor az edényt egy kis vaskampóval, amelynek fogója ís vasból van, úgy forgatjuk, hogy ez a rész
ís megfelelő meleget kapjon.

127. ábra. Kis vaskampó

Ha a keverékben nincsen elegendő mennyiségű ólom, akkor vasfogós
hosszú nyelű rézkanál segítségével a hiányzó ólommennyiséget pótlólag beleadjuk. Nehogy a már megolvadt keverék ennek következtében
lehűljön, az ólmot előbb felmelegítjük. Persze jobb, ha már eleve annyi
ólmot adagolunk, amennyire szükség van az olvasztáshoz, mintha
később pótoljuk a hiányt, amikor a leűzés már félig megtörtént, mert
előfordulhat, hogy ezáltal az ólom egy része visszamarad, holott a teljes
mennyiségnek el kell távoznia.
Amikor a tűz heve az ólmot már majdnem teljesen megemésztette,
akkor a felületén mutatkozó arany- vagy ezüstszemcsék különféle tarka
színben csillognak,148 mikor pedig az ólom már teljesen eltűnt, akkor a
hamutégelyben tisztán visszamarad az arany- vagy ezüstszemcse üledék. Ekkor a hamutégelyt azonnal ki kell venni és a szemcséket még forrón ki kell emelni, nehogy hamuval szennyeződjenek, ami könnyen
megesik, ha a szemcsét csak kihűlés után vesszük ki. De ha mégis hamu
tapadna a szemcséhez, akkor azt nem szabad késsel lekaparni, mert
ezáltal hiány keletkezne és az eredmény hamissá válik. Ilyenkor a szemcsét fogóval kissé összenyomjuk, miáltal a hamu a szemcséről leválik.
Ajánlatos, egyazon érccel egyidejűleg két vagy három próbát végezni,
hogy az első sikertelensége esetén, a második vagy a harmadik megbízható eredményt szolgáltasson.
148
Azt a jelenséget, amikor az arany- vagy ezüstszemcsén röviddel a leűzés befejezése
előtt egész vékony ólomoxid hártyácska keletkezik, amelyen pompás, tarka színek jelennek meg, a szemcsék virágainak nevezzük. Ezeknek a színeknek az eltűnése és egy rövid,
nagyon világos felvillanása, majd a szemcséknek ezt követő megkeményedése mutatja a
folyamat végét. A jelenséget csillogásnak, vagy ezüstcsillogásnak nevezik.
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Nehogy a próbamester szeme a próba elvégzésénél az erős hőségtől
kárt szenvedjen, hiszen kénytelen többször a kemencébe nézni és a
benne lejátszódó folyamatot pontosan megfigyelni, jól teszi, ha egy
vékony, fából való kémlődeszkát tart kéznél, amely 2 kéz széles és fogóban végződik. A deszka szélességének közepén hosszúkás nyílás van,
amelyen keresztül nézve figyelni lehet a próba menetét.

128. ábra. Kémlödeszka
A - kémlSdeszka fogója; B - nyílása

Az ólom, amely az érc ezüstjét magába felvette, a hamutégelyben kb.
/4 óra alatt a tűztől felemésztődik. A próba befejezése után a borítót
kiveszik a próbakemencéből és a hamut is eltávolítják egy vaslapáttal.
Az eljárás ugyanaz a téglából falazott, a vasból és az agyagból készült
próbakemencénél, nehogy a kemencét helyéről el kelljen mozdítani.
A háromszögletű tégelybe rakott ércből így olvasztják ki az ólomtömböt, amelyből aztán kiválasztják a nemesfémet: először is a próbakemence vasgyűrűjébe izzó szenet raknak és ebbe állítják a háromszögletű tégelyt, amely az ércet és azokat az adalékokat tartalmazza, amelyek alkalmasak az érc kiolvasztására és salaktalanítására. Aztán felszítják a tüzet a kettős hatású fújtatóval és addig folytatják az olvasztást,
míg a tégely fenekén visszamarad az ólomkő.
A fentiekben a próba két módját 149 írtuk le: az első szerint az ércet az
agyagedényben ólommal keverik, majd az ércet a hamutégelyben az
ólomtól újból elválasztják; a második szerint az ércet először a háromszögletű tégelyben megolvasztják, aztán agyagedényben ólommal
keverik és végül a hamutégelyben az ólmot újra kiválasztják.
3

149

Az ércek összetételétől függően még ma is két módját alkalmazzuk a próbáknak. A
kémlőcsészés vagy óíomító próbát, amikor az ércet próbaólommal és egy olvasztószerrel
a kémlőcsészében, egy nemesfémet is tartalmazó színólom-kúpon megolvasztjuk. A
tégely- vagy kémlőcsupor-próbánál az ércet összeolvasztjuk a próbaólommal vagy ólomfehérrel és egy olvasztószerrel. Ez utóbbinál az összeolvasztás egy közönséges tégelyben
vagy egy lábakkal ellátott un. kérnlőcsuporban történik.
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Most azt fogjuk vizsgálni, hogy a két eljárás közül melyik alkalmas
az egyes ércfajták próbájára, vagy ha egyes esetekben egyik sem megfelelő, akkor melyik az az eljárás, amelyet alkalmaznunk kell.
Kezdjük az aranyércnél, amelyet mindkét eljárással lehet vizsgálni.
Ha az érc dús és nem rideg, tehát könnyen olvaszthatónak látszik, akkor
l próbamázsát (ez alatt a kisebb súlymértéket értjük) összekeverünk
1/2-2 uncia ólommal (itt a nagyobb súlymértéket kell venni), majd a
keveréket agyagedényben addig olvasztjuk, míg az egész jól össze nem
vegyült. Mivel az érc az olvasztásnak néha ellenáll, adjunk ilyenkor a
keverékbe egy kevés közönséges pörkölt vagy mesterséges sót. Ez legyőzi az ellenállást és elősegíti, hogy a fémszemcsén csak kevés salak
marad. A keveréket vaspálcával többször fel kell kavarni, hogy az ólom
az aranyat minden oldalról jól körülzárja és elnyelje, s kihajtsa belőle a
tisztátlanságokat. Miután ez megtörtént, kivesszük az ólomkúpot és
megtisztítjuk a reá ragadt salaktól. Ezután hamutégelyben addig izzítjuk, míg az összes ólom megemésztődött és az arany a tégely alján szemcsében visszamarad.
Ha az aranyérc nagyon nehezen olvadónak látszik, akkor meg kell
pörkölni és fiúgyermek-vizelettel - melyben sót oldottunk fel - locsolni
kell. Ezt ismételjük meg. Minél többször pörköljük és locsoljuk, annál
finomabbra lehet az ércet aprítani és annál könnyebben olvad meg a tűzben, kidobva az összes tisztátlanságot. Ebből a pörkölt, porrá tört és
mosott ércből egy résznyit elkeverünk egy olvadást elősegítő, összetett
adalék három részével, valamint hat rész ólommal. A keveréket háromszögletű tégelybe téve a vasgyűrűbe állítjuk, amelynek tüzet a kettős
hatású fújtató szítja. Eleinte lassú tűzön hevítjük, később fokozzuk a
tüzet, amíg minden meg nem olvadt víz folyékonyságúra. Ha az érc nem
akar megolvadni, akkor az említett adalékból még adunk hozzá egy
keveset, de egyben ugyanannyi rész sárga ólomzselét is. Az egészet izzó
vaspálcával addig kavarjuk, míg az egész massza folyékonnyá nem vált.
Akkor a tégelyt kiemeljük a gyűrűből és az olvadmányt, amint kihűlt,
leverjük. Miután megtisztítottuk, először agyagedényben megolvasztjuk, aztán hamutégelyben leűzzük. A hamutégely fenekén visszamaradó aranyszemcsét, annak kivétele és lehűlése után a próbakőhöz dörzsöljük, hogy megállapítsuk, mennyi ezüstöt tartalmaz.
Egy másik eljárás szerint az aranyércből egy próbamázsát (a kisebb
súlymérték szerint) háromszögletű edénybe teszünk és az üvegsalakbóí
l drachmát (a kisebbik súly szerint) hozzáadunk. Ha ellenáll az olvasztásnak, akkor még V2 drachmányi száraz, égetett borkövet kell beletenni. Ha ennek sincs kellő hatása, akkor még ugyanannyi pörkölt borkövet vagy választóvizet adunk hozzá. Ekkor a tégely fenekén már megjelenik a „király", melyet agyagedényben újra megolvasztunk és végül
hamutégelyben leűzünk.
Azt, hogy a pirít tartalmaz-e aranyat vagy sem, a következő módon
állapíthatjuk meg, még mielőtt a próbakemencébe tennők. Hogyha
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háromszor izzítjuk és ugyanannyiszor erős ecettel lehűtjük anélkül,
hogy szétrepedne vagy színét változtatná, akkor van benne arany.
A hűtésre szánt ecetbe vagy emberi vizeletet kell keverni, vagy olyan
sót, amely vizeletbe dobva, három napi gyakori, erős keverés után oldódik fel. Abban a píritben is van némi arany, amely izzítás után a próbakövön végighúzva, azon ugyanolyan színű vonalat hagy, mint az izzítatlan pirít. Nem hiányzik az arany abból a piritbői sem, amelynek egy
letört szilánkja a tűzben hevítve könnyen megolvad, csak keveset szaglik és változatlanul ragyog. Hevítése kivájt faszénben történik, amelyet
egy másik faszéndarabbal lefedünk.
Aranyércet, vagy méginkább annak homokját és vakarékát, valamint
mosás útján vagy más módon nyert port tűz nélkül próbálunk. Az
anyag egy kis mennyiségét megnedvesítjük, majd felhevítjük, míg szaga
nem támad. Ekkor a próbálandó anyag egy részét két rész higannyal
cserép alakú faedényben jól összekeverjük, kevés vizelettel két órán át
fából való mozsártörövel egybedörzsöljük, míg a keverék tésztaszerű
lesz és sem a higanyt a próbaanyagtól, sem az összegyűjtött vakarékot
a higanytól nem lehet már megkülönböztetni. Ekkor meleg vagy langyos vizet töltünk az edénybe és addig mossuk a keveréket, míg a róla
leöntött víz tiszta nem marad. Ha ekkor az edénybe tiszta vizet Öntünk,
akkor a higany, amely az összes aranyat felvette, elkülönül a próbaanyagtól és egybefolyik. Az aranyat a higanytól aztán úgy választjuk el,
hogy egy fazekat gyapotszállal átszőtt lenvászon kendővel vagy vékony
bőrrel lefedünk és ennek, kezünkkel kimélyített közepébe öntjük az
elegyet. Azután a kendőt vagy bőrt összehajtogatva, zacskószerűen
egybefogjuk és viaszos spárgával szorosra kötjük. Az eközben kipréselt
higanyszemecskéket a fazékban felfogjuk, a zacskóban visszamaradó
aranyat pedig cserépbe rakva, izzó szén rárakásával megtisztítjuk.
Vannak próbamesterek, akik a szennyet nem meleg vízzel mossák le,
hanem erős lúggal és ecettel. Ezeket a folyadékokat edénybe öntik és
ebbe rakják bele a higannyal Összevegyített próbaanyagot, majd a fazekat meleg helyre állítják. Huszonnégy óra elteltével a folyadékot a
szennyel együtt leöntik és a higanyt az aranytól a fentebb leírt módon
elkülönítik. Azután földbe ásott cserépkorsóba emberi vizeletet öntenek, a korsóba egy átlyuggatott fenekű edényt állítanak, ebbe teszik az
aranyat, és a korsót, lesározott fedővel lezárják. Majd vörösizzásig hevítik az edényt. Kihűlése után az esetleg visszamaradt aranyat ólommal
egy hamudényben leűzik, hogy a réz is kiváljék belőle. Végül pedig az
esetleges ezüstöt különítik el erre alkalmas savval.
Egyesek az aranynak a higanytól való elválasztása céljából a foncsort
nem bőrzacskóba töltik, hanem egy tökformájú agyagedénybe teszik és
ezt a próbakemencében, izzó szénnel lassan felhevítik. A lombik lyukas
tetejét vaslemez födi, amelyen lecsapódik a keletkező pára. Ha a gőzölgés megszűnik, agyaggal körülkenik a fedőt és rövid ideig erősen heví-
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tik, utána leveszik a fedőt és nyúllábbal 150 letörlik róla a reá sűrűsödött
higanyt, amelyet további próbák céljaira megőriznek. Ennél a módszernél több higany megy veszendőbe, mint az előzőnél.
A nagyon gazdag ezüstércet - például a termésezüstöt, ennek a fémnek természetes színében, vagy gyakrabban ólomszürke, ritkábban
hamuszürke színben, vagy fekete, vörös, bíbor, sárga színben - miután
megtisztították és kiizzították, a kisebb súlymérték szerinti egy próbamázsáját hamutégelyben megolvasztott egy uncia ólomba teszik és
addig hevítik, míg a keverékből ólomgőz nem tör fel. Szegény vagy
közepes ezüstércet először ki kell szárítani és finomra törni. Azután egy
próbamázsa érchez egy uncia ólmot kell adni, és a keveréket agyagedényben addig kell hevíteni, míg teljesen folyékonnyá nem lesz. Ha
nem akar hamarosan megolvadni a tűz hevétől, egy kevés adalékport
szórunk reá az elsőként leírt adalékból, s ha erre sem olvadna meg,
akkor még néhányszor megszórjuk az adalékporral, míg aztán megolvad és a salakot kiveti. Ennek meggyorsítása céljából a beleszórt port
vaspálcával jól belekavarjuk. Miután a tégelyt a próbakemencéből kivettük, a megolvadt masszát egy égetett téglába vájt üregbe öntjük. Kihűlése után, s miután a salaktól már megtisztítottuk, hamutégelyben leűzzük, míg az összes ólom el nem távozott. Az edény fenekén visszamaradó ezüstszemcse súlya megadja az érc ezüsttartalmát.
Rézércet ólom nélkül kell próbálni, mert ha ólommal olvasztjuk be,
a réz el szokott tűnni és veszni. Éppen ezért a rézércnek egy bizonyos
súlymennyiségét először is megpörköljük és 6-8 órán át erős tűzön
hevítjük. Kihűlése után összezúzzuk és mossuk. A mosással kapott
maradékanyagot újra hevítjük, aprítjuk, mossuk, szárítjuk és megmérjük. Az égetés és mosás folyamán elveszett mennyiséget össze kell számolni. A mosás által nyert dúsított mennyiség megfelel annak, amelyet
a rézércből kapunk. Ebből három próbamázsát ugyanannyi próbamázsa rézoxiddal, 151 salétrommal és velencei üveggel egy háromszögletű tégelybe teszünk, ezt a vasgyűrűbe állítjuk, amely a kemence tűzhelyén a kettős hatású fújtató előtt van, a tégelyt egy darab szénnel lefödjük, nehogy valami a próbálandó ércbe essék és hogy az olvadási folyamat meggyorsuljon. Eleinte csak lassan fújtatunk, a fokozatos felmelegedést tartva szem előtt, később erősítünk mindaddig, míg minden meg
nem olvadt, az adalékokat a tűz teljesen fel nem emésztette és az érc az
összes szennyeződést ki nem lökte. A kiemelt edényt lehűtjük, összetörjük és megkapjuk a rezet, amelynek súlyából megállapítjuk, hogy a
tűz az érc hányadrészét emésztette meg.

150

A nyúlláb használata por síh. letörlésére mind a mai napig szokásban maradt.
Itt feltétlenül nyomdahibáról van szó, mert ha t:gy rc/.crcci a réz mennyiségével
vizsgálunk, ahhoz nem szabad rézoxidot, más néven rézsziporkát (squama aeris) hozzáadni. Lehetséges, hogy vassziporkáról (squama ferri) van szó.
151
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Vannak, akik az ércet csak egyszer égetik, zúzzák és mossák. Az ilyen
módon kapott dúsított anyagból 3 próbamázsát l-l mázsa közönséges
sóval, égetett borkővel és üvegsalakkal összekeverve, háromszögletű
tégelybe tesznek és megolvasztanak. Kihűlés után megtalálják az edény
alján a tiszta rézcipót, feltéve, hogy az érc rézben gazdag volt. Ha szegény volt, az eredmény egy rezet tartalmazó kőcipó. Ezt újra égetni,
zúzni és egy másik agyagedényben másodszor is meg kell olvasztani,
1
2
könnyen olvadó kövek és halinitrium "'' hozzáadásával. Erre a tégely
fenekén már a tiszta rézcipó fog visszamaradni. Ha tudni akarjuk,
mennyi ezüstöt tartalmaz a réz, akkor hamutégelyben, ólom hozzáadásával leűzzük. Ezt a próbát később ismertetem.
Azok, akik nagyon sürgősen akarják tudni, mekkora az ólomcipó
ezüsttartalma, megpörkölik, összetörik és kimossák, majd a mosás áítal
nyert anyag l próbamázsájához kevés ólomzselét kevernek és a keveréket agyagedénybe teszik, amelyet % órára az izzó próbakemence borítója alá helyeznek. Amint az ólomzselé olvasztóereje folytán a salak
kivált, kiemelik az edényt, lehűtik, eltávolítják a salakot és az olvasztmányt másodszor is finomra őrlik. Ennek egy próbamázsáját l % uncia
szemcsés ólommal összekeverik, ezt egy második agyagedénybe töltik,
az izzó próbakemence borítója alá tolják és a keverékhez még egy csekély mennyiségű Összetett port adnak az olvadás meggyorsítása céljából. Az olvasztmányt kiveszik, lehűtik és salaktalanítják. Végül hamutégelyben addig űzik, míg az Összes ólmot kihajtották belőle és csak az
ezüst marad hátra.
A fekete ólom ércét a következő módon próbálják: tiszta ólomkénnek l/2 unciáját összetörik és a boraxnak nevezett krizokollából ugyanannyit felaprítva hozzákevernek. Az egészet anyagedénybe teszik és
izzó széndarabokat raknak rá. Amint a borax felfúvódik és pattogni
kezd s az ólomkén megömlött, amí mindkettőnél gyorsan bekövetkezik, kiveszik a szenet az edényből, amelynek alján már ott van az ólom.
Ezt megmérik s a tűz által megemésztett mennyiséget is számításba
veszik. Ha az ólom ezüsttartalmát kell megállapítani, akkor az ólmot a
hamutégelyben addig űzik, míg az összes ólom el nem tűnt.
Bármilyen ólomércfajtát pörkölhetünk, moshatunk és a dúsított érc
egy próbamázsáját három próbamázsa összetett ömlesztőadalékkal
egybekeverve agyagedénybe rakhatunk és olvasztás végett a vasgyűrűbe
helyezhetünk. Kihűlés után eltávolítjuk a salakot és a fennmaradó
ólmot úgy kezeljük, ahogyan azt már leírtam.
Egy további eljárás szerint az előkészített ércből 2 unciát veszünk,
hozzá 5 drachma rézoxidot, l uncia szódat vagy porrá őrölt üvegsala-
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Agricola itt halinitrumot nevez meg adalékként, amit korábban salétromnak fordítottak, de ez a szó ezen a helyen nem jelenthet salétromot, mert az oxidálná a rezet. Legalább még egy redukáló adalékanyagot kell hozzáadni.
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kot, V2 uncia sót és az egészet jói összekeverjük. A keveréket háromszögletű tégelyben lassan hevítjük, nehogy szétrepedjcn. Amint a keverék megolvadt, a tüzet a f új tatóval fokozzuk, majd levesszük a tégelyt
az izzó szénről és a levegőn hagyjuk kihűlni. Vizet nem öntünk rá,
nehogy a színólomgömbök a túl gyors lehűléstől mozgatva újra keveredjenek a salakkal, mert ez meghamisítaná az eredményt. A tégely
összetörése után, fenekén ott találjuk az ólomcipót.
Avagy vegyünk az ércből 2 unciát és adjunk hozzá. 73 uncia ólomzselét, 2 uncia velencei üvegport és V 2 uncia salétromot. Ha az érc nehezen
olvad, adjunk bele még \»asreszelékport, amely erős hevítőhatása révén
a tisztátlanságokat könnyen elkülöníti az ólomtól és a többi fémtől.
Végül a szokott módon előkészített ólomércet rakhatjuk és hozzá csupán ömlesztőport vagy vasreszeléket adunk, és máris elvégezhetjük a
próbát.
A fehér ólom, vagyis az ón próbáját így végezzük: először pörkölni,
majd zúzni és mosni kell az ércet. A dúsított anyagot újra pörköljük,
zúzzuk és mossuk. Azután l ' / 2 próbamázsányit összekeverünk l próbamázsa knzokollával, vagyis boraxszal, és a megnedvesített masszából
golyót formálunk. Most egy nagy, hengeres szenet átfúrunk, úgy hogy
a lyuk l kéz magas és fent 3 u j j átmérőjű, alant valamivel szűkebb legyen. Amikor a szenet helyére rakjuk, szűkebb része kerüljön alul, a
tágabb felül. A szenet agyagtégelybe tesszük, amelyet izzó szénnel
rakunk körül. Amint az átfúrt szén tüzet fog, a golyót a felső nyíláson
belehelyezzük és a nyílást széles, izzó széndarabbal befödjük. A tégely
körül elhelyezett izzó szénre további szenet halmozunk és a tüzet a fújtatóval erősen felszítjuk, amíg az összes ón az alsó nyíláson keresztül a
tégelybe nem csurgott.
Egy másik eljárás szerint vegyünk egy nagy darab szenet, vájjuk ki és
kenjük be a vájatot agyaggal, hogy a tüzes érc ki ne fröccsenhessen.
Majd a szén közepébe egy kis lyukat f ú r u n k és a szénbe vájt nagy üreget
megtöltjük apró szénnel, amelyre rászórjuk az ércet. A kis lyukba
rakjunk tüzet és dugjuk be a fújtató csövét, hogy a tüzet éleszthessük.
Most a nagy széndarabot az agyaggal kikent üregbe tesszük. Az olvasztás befejezése után a tégely alján ott lesz az óncipó.
Bizmutérc próbájánál az ércdarabokat agyagedénybe rakják, és ezt a
tüzes próbakemence borítója alá teszik. A hőség fokozásával a bizmut
l:>3
kicsepeg és cipóvá áll össze.
Higanyércet legalkalmasabb a következőképpen próbálni: a fe!aprított érc egy résznyi mennyiségét összekeverjük három résznyi szénporral és egy maroknyi sóval. A keveréket tégelybe, fazékba vagy korsóba
tesszük, az edényt lesározott fedővel lezárjuk, majd izzó szén közé állít-

5
Agncola korában csupán a termés bizmutot ismerték mint ércet és egyszerű csurgatás útján nyerték.

268

HETEDIK KÖNYV

juk, és miután felizzott, kivesszük. Ha túl soká hevítenők, az érckeverékből a füsttel együtt a higany is elillanna. A kihűlt edény alján megtaláljuk a higanyt.
Egy másik eljárás szerint a szétmorzsolt ércet egy agyagból való hasas
tök alakú lombikba rakjuk, ezt a próbakemencébe tesszük és egy hosszú
orrú fedővel lezárjuk. Az orr alá, a lecsepegő higany felfogására kis
edényt állítunk. Ebbe azonban hideg vizet kell önteni, hogy a tűz által
erősen felhevített higanycseppek gyorsan lehűljenek és lefolyhassanak.
Ugyanis a higany a tűz erejétől a levegőbe száíl és gőz formájában a fedő
orrán keresztül a felfogóedénybe csepeg. Egyébként ;\ higanyércei
majdnem teljesen oly módon lehet próbálni, ahogyan azt nagyban is
olvasztják. Erről megfelelő helyen bővebben fogok meg beszélni.
Végül lássuk még a vasérc próbáját. Ezt kovácstűzhelyen próbáljuk.
Először égetjük, zúzzuk, mossuk és megszánt juk. A dúsított anyagba
mágnest dugunk, amely magához ragadja a vasrészecskéket, melyeket
tollal egy edénybe söprünk. A mágnest mindaddig dugjuk bele az
anyagba, és a szilánkokat addig seperjük le róla, amíg a mágnes talál az
anyagban magához ragadhatót. Az így kivont vasport halinítrummal 1 3 4
együtt tégelyben felhevítjük, amíg meg nem olvad és vascipót nem
alkot. Hogyha a mágnes gyorsan és könnyen gyűjti össze a vasrészecskéket, akkor ez az érc vasgazdagságának a jele, ha csak lassan, akkor az
érc vasban szegény. Ha pedig szinte úgy látszik, hogy taszítja magától
a vasrészecskéket, akkor az ércben kevés vas van vagy semmi.
De ezzel be ís fejezem az ércpróbák ismertetését. A továbbiakban a
fémek vizsgálatát fogom tárgyalni.
Ez különösen fontos a pénzverők és a fémekkel kereskedők számára,
de fontos a bányászok és kohászok részére is, legfontosabb azonban a
bányák tulajdonosai és vezetői szempontjából, valamint azon kohók
tulajdonosai és vezetői számára, ahol fémeket olvasztanak vagy fémeket
választanak el egymástól.
Legelsőben is kifejtem, hogyan lehet a legjobban megállapítani,
mennyi nemesfémet tartalmaz a nem nemes fém. Nemesfém alatt az aranyat és az ezüstöt értjük, a többi fémfajta nem nemes. A nem nemes
fémet egykor elégették, hogy a nemeset tisztán megkaphassák. A régiek
még azt is pörköléssel állapították meg, hogy az arany mennyi ezüstöt
tartalmaz, vagyis az összes ezüstöt elégették, ami nem csekély veszteséggel járt. 1 "
Archimedes, a híres matematikus, hogy kedveskedjen Hieran királynak, az ezüst megállapítására feltalált egy eljárást, amely azonban nem
Haímitrum ezen a helyen sem jelenthet salétromot.
A fémek elégetésén - amennyiben nem nemesfémekről van szó - az oxidjaikká való
alakításukat értjük. Az ezüstöt azonban úgy távolíthatjuk el az aranyból, hogy ezüstszulfurrá vagy klórezüstté alakítjuk át azzal az eljárással, amelyet Agricola a X. könyvében
leír.
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valami könnyen végezhető el és nagy mennyiségeknél pontosabb eredményt ad, mint kisebbeknél. Magyarázó írásaimba ennek az eljárásnak
a leírását fel fogom majd venni. Az alkimisták viszont az ezüstnek
elválasztására az. aranytól olyan módszert találtak fel, amelynél semmi
sem vész el.
Az ezüsttartalmú aranyat vagy az aranytartalmú ezüstöt úgy vizsgáljuk, hogy először is vonást húzunk a fémmel a próbakőre, és e vonás
mellé egy másik vonást húzunk azzal az arany- vagy ezüst próbatűvel,
amelynek nyoma színben teljesen hasonlít hozzá. A vonásokból megállapíthatjuk, hogy mennyi ezüst van az aranyban, illetve mennyi az
arany az ezüstben. Azután az ezüstben lévő aranyhoz még annyi ezüstöt adunk hozzá, hogy egy rész aranyra három rész ezüst jusson. Most
próbaólmot olvasztunk hamutégelyben, némi - '/ 2 uncia - réz hozzáadásával, vagy ha aranyban vagy ezüstben nincsen semmi réz, V4 latnyit
adunk hozzá a kisebbik súlymérték szerint. Ugyanis a hamutégely
arany- és ezüstrészccskéket szív fel, ha nincsen ólom vagy réz az anyagban, amit megemészthet. Végül V3 font aranyat és l font ezüstöt
teszünk ugyanabba a hamutégelybe és megolvasztjuk. 1 5 7 Ha az aranyat
és az ezüstöt előbb dobnók a hamutégelybe, akkor- mint már említettem - a tégely részecskéket felszívna belőlük és az arany az ezüsttől való
elválasztása után nem bizonyulna tisztának. Az olvasztást addig folytatjuk, míg az összes ólom és réz fel nem emésztődött, majd a szemcsét
ugyanannyi súlyú ólommal egy újabb hamutégelyben mégegyszer leűzzük. A nyert színarany szemcséket kalapáccsal kilapítjuk és az aranylemezkéket cső alakra sodorjuk. Ezeket az aranytekercskéket l-l kis
üveglombikba rakjuk, leöntjük a harmadfokú választóvíz l uncia és l
nagyobb súlyú drachmányi mennyiségével (ezt majd a X. könyvben
részletesen tárgyalom) és lassan felhevítjük. Hevítés közben a kis tekercsekre gyöngyökhöz hasonló apró buborékok tapadnak. Minél pirosabb színűvé válik közben a választóvíz, annál jobb a víz. Amikor a
piros szín már eltűnt, a kis tekercseken olyan fehér buborékok képződ-

156
Agricola azt állítja, hogy ezt a?, eljárást a „commentariis"-ban leírja majd, hogy ezen
a címen egy általa megírt vagy megírandó müvet ért-e, az nem világos. Nem ismerünk tőle
ilyen cím alatt megírt munkát. Arkhimédész eljárása abból állt, hogy Hieronnak a megvizsgálandó - aranyból és ezüstből álló - koronáját vízbe merítette és így megállapította a fajsúlyát. Ebből, a korona teljes súlyából és az arany és ezüst fajsúlyából kiszámította az
ötvözet százalékos összetételét.
157
Az alkimisták - chymistarum fectatores - bevezették az aranynak és ezüstnek salét-omsavval történő szétválasztását. Ahhoz azonban, hogy egy arany-ezüst ötvözetből
m.uiicn ezüst gyorsan és teljesen eltávozzon úgy, hogy az arany összefüggő formában
visszamaradjon, egy rész aranyra legalább három rész ezüstnek kell esnie. Erről az arányról - V 4 arany és V 4 ezüst - az eljárást „negyedes eljárás-nak" nevezik. Ha egy ötvözetben
túl kevés ezüst van, akkor még annyi ezüstöt kell hozzáötvözni, hogy a helyes arányt elilyen cím alatt megírt munkát. Arkhimédész eljárása abból állt, hogy Hieronnak a megvizs1433-ban gyakorlatilag alkalmazták a Harz-hegységben.
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nek, amelyek nemcsak alakra, hanem színre is egymásra hasonlítanak.
Röviddel később leöntjük a választóvizet és újat öntünk reá. Amikor ez
már 6-8 fehér buborékot fejlesztett, szintén leöntjük az aranyról, a
tekercseket kivesszük, négyszer-ötször kútvízzel lemossuk, vagy - ami
még jobb — forró vízzel kifőzzük, mert ennek következtében színűk
fényesebben fog ragyogni. Ezután egy nyeles aranytégelyben, amelyet
kézben tartunk, lassacskán, enyhe tűz felett megszárítjuk a tekercseket.
A tégelyt most izzó szén közé állítjuk és parázzsal letakarjuk, a tüzet
pedig leheletünkkel addig élesztjük, míg egy kék láng fel nem lobban.
Most a két tekercset mérlegeléssel összehasonlítjuk. Ha nem mutatkozik súlykülönbözet, akkor a munka sikeres volt. Végezetül mindkét
aranytekercset egy mérlegserpenyőre téve lemérjük. Súlyukból valamicskét le kell számítani arra az ezüstre, amely az aranyban visszamarad, mert nem lehet kiválasztani. 1 5 8 A tekercsek súlyából megtudjuk az
ötvözetben lévő arany és ezüst súlyát. Ha a próbamester nem adott bele
annyi ezüstöt, hogy az elérte az arany mennyiségének háromszorosát,
hanem csak annak dupláját vagy másfélszeresét, akkor erősebb választóvizet keíl használni, olyat, amelyet később mint negyedik erősségűt
fogok ismertetni. Hogy a választóvíz megfelelő-e, hogy eléggé erős-e
vagy sem, azt hatásáról állapítjuk meg. A középerős választóvíz buborékokat fejleszt a tekercsen, és a lombikot s annak fedőjét mélyvörösre
festi, a gyengébb világosabb színt ad, a túlerős széttépi az aranytekercseket.
Tiszta ezüsthöz, amelyben egy résznyi arany van, nem kell további
adalékot adni, azt az elválasztás előtt hamutégelyben leűzzük. Mindössze 2/3 ólmon felül, az ötvözet l márkájára csak '/ 4 -'/3 márka rezet
adunk hozzá a kis súlyban számítva. És ha az ezüstben már volt némi
réz, akkor az ólommal leűzött szemcsét lemérlegelj ük, miután már elválasztottuk az aranyat az ezüsttől. Az első művelettel megtudjuk,
mennyi réz volt benne, a másodikkal, hogy mennyi volt benne az arany.
A nem nemes fémeket próbálás céljára még ma is égetik, mivel ilyen
fémnél a veszteség nem nagyon esik latba.
Majd a X. és XI. könyvben kifejtem, hogy nagytömegű ötvözetből a
nemesfémet hogyan kell kiválasztani.
Réz- és ezüstötvözeteket a következőképpen próbálnak: a próbamester néhány rézcipóból kivág l-l darabkát, kicsi cipóból kicsit,
középnagyságúból közepes nagyságút, nagyból nagyot. A kicsinyek
kb. fél mogyorónyi nagyságúak legyenek, a nagyok legfeljebb fél gesztenye nagyságúak, a közepesek pedig e kettő közön legyenek. Ezeket a
próbadarabokat az egyes cipók alsó részének közepéből veszi, belerakja őket együtt egy új, tiszta, háromszögletű tégelybe és mellékel
158

Az oka valószínűleg abban rejlik, hogy Agncola korában még nem ismerték a nagy
koncentrációjú salétromsavat. Korunkban salétromsavval oldják az aranyat, kétszer kifőzik a savval és háromszor vízzel, így elhanyagolható nyomokig eltávolítható az ezüst.
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hozzá egy cédulát, amelyen felírja az egyes rézcipók súlyát és a cipók
számát. Pl. ezt írja: „Ezeket a részeket 20 mázsa rézből vágtam ki." Ha
most tudní akarja, mennyi rész ezüstöt tartalmaz egy mázsa, akkor a
próbakemence vasgyűrűjébe izzó szenet rak és tetézi friss szénnel.
Amint a hőség elég nagy, kiveszi a cédulát a tégelyből és félreteszi megőrzésre, aztán a tégelyt belehelyezi a tűzbe és egy negyedórán át fokozatosan hevíti, míg a tégely fehéren izzani nem kezd. Ekkor a tüzet a kettős hatású fújtatóval egy félórán át tovább fokozza. Ez az ídő elegendő
az ólommentes réz felhevítésére és megolvasztására. Az ólomtartalmúnál a folyamat gyorsabb. Ha a fújtató a megadott időn át működött,
fogóval eltávolítja az izzó szenet, és egy vékony fadarabbal, amelyet
fogóval tart, felkeveri a rezet. Ha csak nehezen lehet keverni, akkor ez
annak a jele, hogy még nem olvadt meg eléggé. Ilyenkor egy nagy darab
szenet tesz a tégelybe, visszarakja helyére az előbb kivett izzó szenet és
rövid ideig a fújtatóval fokozza a tüzet. Persze, az újbóli fújtatás felesleges, ha a réz már az első menetben megolvadt. Ugyanis továbbfújtatás
esetén a tűz a réznek egy részét felemésztené és a visszamaradó mennyiségben az ezüst aránya nagyobb lenne, mint a rézcipókban, amelyből a
próbadarabok származnak, ez pedig súlyos hiba lenne. Tehát, amint a
réz jól megolvadt, beleontjük egy vasból való csőformába, éspedig vagy
nagyba, vagy kicsibe, aszerint hogy milyen mennyiséget olvasztottunk
a próba céljára. Az öntőformának vasnyele van, amellyel fogjuk, amikor
a rezet beleöntöttük, majd az előkészített vízbe merítjük, hogy a réz
megmerevedjék. A rezet aztán tűznél megszárítjuk és az öntecs egyik
csúcsát vasékkel letörjük. A törés melletti részt üllőn rézlemezzé kalapáljuk és azt szeletekre vágjuk.

Mások a megolvadt rezet hársfaszénnel kavarják, aztán új és tiszta
nyírfavesszőkből készült seprűre öntik, amely alá elég nagy, vízzel telt
dézsát állítanak, és ily módon a rezet apró, kendermag nagyságú szemcsékre bontják. Vannak, akik seprű helyett szalmát használnak. Mások
széles követ tesznek a dézsába és annyi vizet töltenek bele, hogy ellepje
a követ, majd a rezet a tégelyből erre a kőre töltik, amelyről apró
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golyócskákra szétesve szertefrÖcsÖg. Ismét mások az olvadt rezet a
vízbe öntik és ezt oly erősen kavarják, hogy ezáltal a réz golyócskákra
oszlik. !:>9 Ha a rezet nem öntik ki, hanem belőle lemezt, apró darabokat,
golyócskákat vagy reszeléket készítenek, akkor a hamutégelyben a tűz
hatására csak nehezen olvad. Ha pedig nem olvad meg, akkor a munka
kárba veszett. Ugyanúgy mint a rezet, az ólmot és az ezüstöt is golyócskákra osztják, hogy pontosan le lehessen mérni őket.
Most pedig visszatérek a réz próbájára.
Miután a rezet a leírt módon előkészítették, a kisebb súly l mázsájához l '/2 uncia (nagyobb súlymérték szerinti) ólmot adnak, feltéve, hogy
a rézben nincsen ólom és vas s ezüstben gazdag. Ha azonban van benne
ólom, akkor az ólomadalék csak l uncia, ha pedig vasat tartalmaz, akkor
2 uncia. Először az ólmot teszik a hamutégelybe, s amikor az füstölögni
kezd, hozzáadják a rezet. Ezt az ólommal együtt a tűz l'/4 óra alatt meg
szokta emészteni. Amint ez megtörtént, a hamutégely alján ott találjuk
az ezüstszemcsét. A réz és az ólom megemésztése meggyorsul, ha fújtatóval szítjuk a tüzet a próbakemencében. Ilyenkor azonban még célszerűbb a hamutégely felét lefedni és a borító elé nemcsak egy nyílásokkal
ellátott előtétet helyezni, hanem a borító oldalfalainak nyílásait is szénnel vagy téglával elzárni. Ha a réz olyan természetű, hogy az ezüst
belőle nehezen választható ki, akkor, mielőtt a tégelyben tűzzel próbálnánk, előbb a hamutégelyben ólmot olvasztunk és a rezet, csekély
mennyiségű olvasztott sóval keverve csak aztán adjuk hozzá, hogy így
az ólom könnyebben felígya a rezet és a réz megtisztuljon a felesleges
salaktól.
Az ezüsttartalmú ónt a próbánál nem szabad rögtön hamutégelybe
rakni, nehogy vele együtt az ezüst is felemésztődjék és füstté váljék,
hanem csak akkor, amikor az ólom a hamutégeíyben már füstölög.
Ilyen módon az ólom felissza az ezüstöt, míg az ón kiszáll és hamuvá
lesz, amelyet vékony fadarabbal el kell távolítani. Ugyanez történik, ha
az olvasztandó ötvözetben ón van. Amint azonban az ólom felitta az
ónban volt ezüstöt, egy új hamutégelyben leűzzük. Az ezüsttartalmú
ólmot először egy vastégelyben, amely az izzó kemencében áll, megolvasztjuk, majd — mint a rezet - vas öntőformába öntjük, azután üllőn
kalapáccsal kinyújtjuk és íemezkéket készítünk belőle, amelyeket
hamutégelybe rakunk. Ez a próba kb. V 2 óra alatt elvégezhető. Túl erős
tűz ártalmas, ezért nem szabad a borító ajtaját előtéttel félig elzárni vagy
nyílásait teljesen befedni.
A pénzérmének nevezett, vert fémötvözeteket a következőképpen
próbáljuk: a kisebb ezüstpénzeket, amelyeket egy halom tetejéről, oldaláról és aljáról szedünk össze, mindenekelőtt jól megtisztítjuk, majd
háromszögletű tégelyben megolvasztjuk és az olvasztmányt szemcsésítjük vagy lemezzé hengereljük. A nagyobb pénzt, amelynek súlya l
159
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drachma, 74, l/2 vagy l uncía, laposra kinyújtjuk. A szemcsésített
mennyiségből vagy lemezkékből l, kisebb súlyméret szerinti márkát (2/3
font) veszünk kétszer, két próba számára és papírzacskóba töltjük
külön-külön. Azután két, már előzőleg felhevített hamutégelybe két
ólomgolyót teszünk. Minél értékesebb a vizsgálandó pénzdarab, annál
kisebb próbamennyiségre van szükség, minél silányabb, annál nagyobbra. Ha a pénzben lévő 2 / 3 uncia ezüstben állítólag csak l / 2 vagy l
uncia réz van, akkor a kisebb súlymérték szerinti 2/3-hoz V2 uncia ólmot
adunk. Ha az ötvözet egyenlő mennyiségű ezüstből és rézből áll, akkor
l uncia ólom adandó hozzá. Ha azonban a réz 2/3-ában csak V2 vagy l
uncia ezüst van, akkor 1 1 / 2 uncia ólmot kell hozzáadni. Amint az ólom
a két hamutégelyben füstölögni kezd, mindegyikre egy ezüst-réz-ötvözetet tartalmazó papírzacskót teszünk, a borító ajtaját szénnel elzárjuk
és a próbát lassú tűzzel addig hevítjük, míg az ólom és a réz meg nem
emésztődött. Túl heves tűznél az ezüst, némi ólommal együtt a hamutégelybe szívódik és az eredmény hamissá válik. Végül kivesszük az
ezüstszemcsét a hamutégelyből és megtisztítjuk a salaktól.
Hogyha a két mérlegserpenyő közül, amelyekre a szemcséket teszszük, az egyik nem húzza le a másikat, tehát mindkettő egyensúlyban
marad, akkor a próbában nincsen hiba. Ha azonban az egyik serpenyő
mélyebbre száll mint a másik, akkor a próba nem sikerült és azt meg kell
ismételni. Abban az esetben, amikor a fémötvözet l márkája csak 7
uncia tiszta ezüstöt tartalmaz, ennek oka az, hogy a király vagy fejedelem vagy a város, szóval a pénz veretője visszatartott l uncia ezüstöt,
amely részben nyereség, részben a pénzverés költségeinek fedezésére és
a hiányzó ezüst rézzel történt pótlására szolgál. Minderről bővebben
fogok írni „A fémek és pénzek értékéről" című könyvemben. 160
Aranypénzt különféle módon próbálunk. Ha az arany rézzel van
ötvözve, akkor ugyanúgy próbáljuk, mint az ezüstöt, tehát tűzben leűzzük. Ha ezüsttel van ötvözve, akkor ezt a legerősebb választóvízzel
választjuk el az aranytól. Ha pedig mind ezüst, mind réz van az aranyban, akkor először is hamutégelyben ólommal leűzzük, míg a tűz meg
nem emésztette a rezet és az ólmot, azután az aranyat elválasztjuk az
ezüsttől.
Hátra van még a próbakő ismertetése, amellyel már a régi időkben is
próbálták az aranyat és az ezüstöt. Mert, bár a tűzpróba biztosabb,
mégis nemegyszer a próbakőhöz folyamodunk, mivel sokszor nem áll
rendelkezésünkre próbakemence, vagy hiányzik a borító vagy a tégely,
a próba elvégzése pedig sürgős. A próbakövet mindig kéznél tarthatjuk,
hogy végighúzzuk rajta az aranyat vagy az ezüstöt. Nem mindig cél!6!
szerű aranypénzeket tűzben próbálni. Fontos, hogy minél feketébb
160

MDL.
161

Georgil Agricolae de praetio metallorum ét monctis libri III. Frobenius, Basileae,
Mert ezáiral az aranypénz használhatatlanná válik.
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és kénmentes követ válasszunk. Minél feketébb és minél kevesebb
benne a kén, annál jobb szokott lenni. Ennek a kőnek a termeszeiéről
másutt írtam. 1 6 2
A próbaköre először vonalakat h ú z u n k a próbálandó arannyal, amely
lehet ezüst- vagy réztartalmú, mosott vagy tűzben olvasztott. Ugyanígy
az ezüsttel. Azután azzal a kémlőtűvel, amelynek a színe - úgy véljük legközelebb áll a próbálandó aranyhoz, szintén vonalat húzunk a próbakőre. Ha a próbatű vonásának színe erősen eítérőnek látszik az
arannyal húzott vonás színétől, akkor sötétebb árnyalatú próbatűt
választunk. Ha ez viszont túl sötétnek tűnik, akkor egy harmadik valamivel elmosottabb színű tűt veszünk. Ez aztán megmutatja nekünk,
hogy mennyi ezüst vagy réz van az aranyban, illetve, hogy mennyi ezüst
van benne rézzel együtt, vagy mennyi ezüstöt tartalmaz a réz.
A próbatűknek négy fajtáját különböztetjük meg. Az első fajtabéliek
aranyból vagy ezüstből vannak, a második fajtájúak aranyból és rézből,
a harmadik fajta anyaga arany, ezüst és réz, a negyediké pedig ezüst
és réz. Az első három fajtával aranyat, a negyedikkel ezüstöt vizsgálnak.
A próbatűket a következő módon készítik: vannak kis és nagy próbasúlyok, amelyek egymás közt a beosztásukban arányosak.' 6 3 A kétféle
súlyt nemcsak a bányászok és kohászok használják, hanem a pénzverők
is. A próbatűket a kis súly szerint készítik. Mindegyikük l „bes" súlyú,
melyet mi, a mi nyelvünkön „márkának" nevezünk. 1 6 4
Azok, akik aranypénzt vernek, a „bes"-t, tehát a márkát, felosztják
24 kettős sextulára (bina sextula), amelyet görög szóval „ceratia"-nak

162

Az 1546-ban Bázelben Frobeniusnál megjelent műveiben Agricola leírja, hogy a
kémlőpala vagy lidit egy bitumen által feketére színezett kovapala, amelyből közepes vastagságú, 7-10 cm hosszú és 4-5 cm széles hasábokat állítanak eiő. Agricola adatai szerint
Hildesheim, Gosslar, Wiese község mellett és Eger (Csehország) közeiében találtak is
ilyen köveket.
163
Agricola különbséget tesz - úgy mint ma is - kisebb és nagyobb mértékegységek
között, amelyeket a felhasználási módjuk szerint érmesúlyként, kémlősúlyként, ill. kereskedelmi súlymértékként jelölt meg.
164
A márka '/2 fonttal egyenlő. Súlyértéke a különböző országokban változó. Poroszországban és a legtöbb nagyobb német államban 233,856 g volt, míg az ugyancsak gyakran
használt „kölni márka" csak 233,812 g súlyú volt. Az arany vagy ezüst „finom márka"
alatt tiszta arany és ezüst értendő. Ennek a márkának a felosztása más az arany és más az
ezüst esetében. Az „arany márka" számára Agricola további fejtegetései alapján a Függelék Aranysúlyok táblázatában leírt felosztás érvényes, amely tartalmazza a latin, német és
magyar elnevezéseket és a súlyrendszer egymásnak megfelelő értékeit is mű tatja.
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130. ábra. Próba- vagy kémlötíík

hívnak. A bina sextula feloszlik 4 semi-sextulára, tehát félsextulára,
amelynek neve „grana". Ez 3 négyes siliquára (quaterna siliqua) oszlik,
amit „granulá"-nak is neveznek. Ha tehát a próbatüket a négyes síhquák
alapján készítjük el, akkor 288 darabot, ha a semisextulák (vagy bina
sextula) szerint osztjuk be őket, akkor 96-ot kapunk. De e két beosztás
szerint a tűk száma szerfelett nagy lenne és ezért számos tű a csekély
aranytartalom-különbözet miatt nem mutatna érdemlegeset. Ezért
elegendő, ha a tűket a kettős sextula, vagyis a karát alapján osztályozzuk, amely esetben a tűk száma csak 24 lesz, amelyek közül az első 23
duella ezüstbői és l duella aranyból áll. Fannius író szerint a régiek a
bina sextulát „duellá"-nak mondták, s az egyenlő l karáttal. Ha tehát a
próbakőhöz dörzsölt ezüstrudacska a követ úgy színezi, mint az l. számú tű, akkor a rudacska l duella— l karát aranyat tartalmaz. Hasonló
módon állapíthatjuk meg, hogy az ötvözetben esetenként mennyi az
arany, illetve, ha több benne az arany, mint az ezüst, meghatározhatjuk
az ezüst mennyiségét. A második tű 22 karát ezüstből és 2 karát aranyból áll.
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Az egyes tűk adatai a következők: 165
l . táblázat
A tű

száma

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ezüstkarát

Aranykarát

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Acű

száma

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ezüstkarát

11

10
9
8
7
6
5
4

3
2
1
-

Arany karát

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

tiszta

arany

Az eiső 11 tűvel, a próbakövön való dörzsöléssel megállapítjuk,
mennyi aranyat tartalmaz a próbálandó ezüstrudacska, a többi 13-mal
pedig, mennyi az ezüsttartalma az aranyrudacskának vagy a pénzérmének. Mivel azonban egyes aranypénzek aranyból és ezüstből ötvözöttek, szükségünk van még 13 tűre, amelyek e két fém ötvözetét az alanti
arányban tartalmazzák:
2. táblázat
Acü

száma

1

2
3
4
5
6
7

Aranykarát

Réz-

karát

száma

A tű

Aranykarát

12
13
14
15
16
17
18

12

8
9
10
11
12
13

19
20
21
22
23
tiszta
arany

11

10
9
8
7
6

Réz-

karát

5

4

3
2

1

165
Agricola kevéssé áttekinthető szóbeli magyarázata helyett itt és a következőkben
táblázatos összeállítást közlünk.
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De az ilyen fajta tűket ritkán használják, mert az ilyen összetételű
aranypénzek is ritkán fordulnak elő, főleg azok, amelyekben nagy a réztartalom. Ezzel szemben gyakran van szükség egy harmadik fajta próbatűre, amely arany, ezüst és réz ötvözetéből áll, mivel az ilyen összetételű pénzek nagyon gyakoriak. Mivel az arany vagy ugyanannyi ezüsttel és rézzel lehet ötvözve, vagy eltérő mennyiségűvel, ezért két készlet
tűre van szükség. Ha az ezüst és a réz aránya azonos, akkor a tűk adatai
a következők:
3. láblázat
Alii
s /..ima

Aram karát

K /u-ikarát

Rézkarát

A tű
száma

Aranvkarái

K/.üstkarát

Rézkarát

1

12
13
14
15
16
17
18

6
5V 2
5
4 V,
4
3'/ 2
3

6
5l/2
5

8
9
10
11
12
13

19
20
21
22
23
tiszta
arany

2'A
2
l'A
1
%
-

2V 2
2
1
l /,
1

2
3
4
5
6
7

4'/a

4
3 1 /,
3

V2

-

Vannak, akik 25 tűt készítenek, hogy így kimutathassák még a 2 scripulum— l gran vagy l semisextula ezüstöt vagy rezet is, amí egy „bes"
(márka) aranyban van. Ezekből a tűkből az első számú 12 rész aranyból,
6 rész ezüstből és 6 rész rézből áll, a második tű 12 karát + 2 gran aranyból, 5 karát és 3 gran ezüstből és ugyanannyi rézből van. A többi tű
ötvözete ezekkel arányos. Plinius szerint a rómaiak az Ötvözetek
ezüst- és réztartalmát l scrupulumnyi = V 2 gran pontossággal határozták meg.
A tűk, amelyekről már szóltam vagy még szólni fogok, az egyik vagy
másik beosztás szerint készíthetők.
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Ha egyenlőtlen mennyiségű ezüstöt és rezet ötvöznek arannyal,
akkor 37 darab, alanti összeállítású tű szükséges a próbához:
4. táblázat
Ezüst

Arany
A tű
száma

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

duellae
= karát
12
12
12
13
13
13
14

14
14

15
15
15
16
16
16
17
17
17
IS
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
tiszta
arany

duellae

9
8
7

8
7
6
7
6
5
6
6
5
6
5
4
5
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1
.-

Réz

sextulae siliquae

—

1
1

V,
V2
V2

iv1 a

l -/,
V,

-

V,

1
1

Vj

-

1

-

1

l'/ 3
l

/a
1V2
1
Vi
V2
-

1V 2
í
V,
iVa
1
1
-

_
—

4
8
8
4
4
8
8
4
4
8
8
4
4
8
8
4
-

= karát

duellae

9

3

8
7
8V 4

4
5

T1/,

6 5 / 12

7VZ
2
6A
5%
63/4

6

5'/ 4

6

5V3

42/3
5'/ 4
4 2 /3
4'/ 1 2
4 1 /,

4

3V2

3V 4
3V,

2"/«

3
2V 3
2'/,
2'A
2
l'/ 3
l'/ 2
T/3

IV,
J

/4

V,
7

/,2
-

2
3
4
2
3
4
2
3
3
2
2
3
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
-

sextulac

siliquae

_

_
8
4
4
8
8
4
4
8
8
4
4
8
8
4
4
8

T/ 2
1
1
1
V2
-

'/,

-

T/ 2
í
V,
1

l l/.

/l

iVa

1

-

1
1

V2

l

1

/i

l'/2
-

1
1

V2

TA
V2
V2

%

-

-

= karát

3
4
5
2V4

3%
4 7 / 12
2%
3 1 /,
4'/6
2'/<

3

3%
2

2V,
3'/3

iV4

2 1 /,

2"/B

iva

2

2'/i

i'A
!2/3

2 ! /, 2

1

T/}
T/3
%
1

l1/,

v
/

?
5/3
6

2

V,

'/J

Va
-

166
Az Agricola által duellákban, sextulákban, és siliquákban nagyon áttekinthetetlenül
megadott ötvözetek átszámítása karaira a Függelék Aranysúlyok című táblázata szerint
történt (l semisextula = V 4 duella, l quaterna siliqua = V ] 2 duella stb.)-
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Mivel ritkán fordul elő olyan aranypénz, amelyben l „bes" (márka)
aranyra ne esne legalább 15 duella színarany, némelyek csak 28 tűt készítenek és ezeket másképpen állítják össze, mint az eddig ismertetetteket, mivel az ezüst és a réz aránya az aranyban más is lehet. Ennek a
tűkészletnek az adatai a következők;
5.táblázat
Arany
A tű
száma

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ducllae
= karát

15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
tiszta
arany

Réz

Ezüst
duellac

6
6
5

6
5
4
5
5
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
-

scxtulae süiquae

1
-

va
va

1

1V2
1
-

1
1

-

1

1V 2
V2
íVj
-

1

-

'/,

iva
1

1

-

1

1V2
1V2

1

-

= karát

8
4
-

6V3

8
8
4
4
4
4
4
4
-

52/}

4

4
8
8
4
4
8
-

6V ! 2

5'A

6V 4

4"/u
57/!2

5VU

4?/12

4V 2
4

3'/ 2

3V6
3V 5

25/6

3

2'/2

2

2V3

1%
iV 3

1V3

l'/ 2

l'/3
%

V4
2

/3
-

duetlae

2
2
3
1
2
3
1
1

2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
-

sexmlae

siliquae

V2

8
8
-

lV a

i'/ 2
lV a

V2
V2

1V2
l
/2
1
1
1
l
1
-

V,
V2

1
1

-

V,
_V2

4
4
8
8
8
8
8
8
_
8
8
4
4
8
8
4
-

= karát

2'/ 3

2"/u
3V 4

1V4
2'/3

3VU
15/12
1"/H

25/12

l'/ 2

2

21/,

l'/6
1V3

2V 6
1

i'/ 3

2

2

/3

1V 6
íVi

'/J
%

2

/3

'/6

V4
Vj
-
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Következik a negyedik számú tű, amellyel réztartalmú ezüstpénzeket
vagy ezüsttartalmú rézpénzeket próbálnak. A márkát, amellyel az ezüstöt mérik, kétféleképpen osztják fel: vagy tizenkétszer 5 drachmára + l
skrupulusra (ezeket a mértékeket a nép egyszerűen „pénzdarabénak
nevezi).167 Ezeknek minden egyes részét ismét felosztják 24 quaternae
síliquaere vagy 16 semunciae-re, amelyeket „gran"-nak neveznek.
A második felosztás szerint a „bes"-t 16 semunciae-re vagy latra, ezt
4 drachmára, a drachmát pedig 4 numulusra vagy pfennigre osztják.
A próbatűket mindhárom felosztás alapján gyártják. Az első alapján
- a számnak megfelelően - 24 latot, a második alapján a fél latok száma
szerint 31 sícilicust. Ha a kisebb súlyok száma szerint gyártanák őket,
akkor túlságosan nagy számú tű keletkeznék, amelyek közül számosan
a csekély ezüst- vagy réztartalom miatt számunkra semmit sem jelentenének.
Mindkét fajta próbatűvel egyaránt vizsgálhatók ezüstből és rézből
való fémrudacskák és az ezekből álló pénzérmék. Ez így történik: az
első tű 23 rész rézből és l rész ezüsből áll. Ha most a fémrúd vagy az
érme a próbakövön ugyanolyan színű dörzsnyomot hagy, mint ez a tű,
akkor az ötvözetben V24 rész ezüst van és az ezüsttartalomból a réztartalmat, mint fennmaradó részt, meg lehet állapítani.
A tűk összetétele a következő:
A tű
s/áma
1

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
167

Ke/
súly rés z

23
22
21
20
19
18
17
16
15.
H"
13
12

li/üst
súly rés z
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

A tű
s /..ima

13

14
15

16
17
18
19.
20
21
22
23
24

Re/
súly-rész

N , t K IX'SZ

11

13

10
9

8
7
6
5
4
3

2
1
—

í-./lisl

14

15

16
17

18
19

2Z
2\
22
23
Us/UU/.ilSt

Németül Guldengroschen vagy Dickgroschen vagy Guldiner. Súlyuk 2 lac volt, l
márkából tehát 12 darabot készítettek. Az ezüstből való aranyforinttal (Goldgulden in Silber) voltak egyenértékűek. Ebből a „Joachimsthaler"-nek nevezett pénzből fejlődött kj
később a „tallér", amelyből ugyancsak 12 darab ment l kölni finom ezüst márkára, míg a
Guldengroschen később a tallérnak már csak kétharmadát érte, ezért „kétharmad pénz"nek is nevezték úgy, hogy l márka finom ezüstből 18 Guldengroschent vertek.
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A második módon felosztott tűk adatai:

7. tábla/
A tű
ináma

Re/
súiyrésy

h/ üst
üúlvrcs/

v .így i.u

V.1g\ l.U

15

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

l'/a

14Va

2
2'A
3
3'A
4
4'A
5
5'A
6
6'A
7
7'A
8
8 1 /,

14
13'A
13
12'A
12
11 'A
11
10'/ 2
10

9'/2
9
8'A
8
7'A

A tű
száma

17
18
19
20
21 •
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Réz
súly rész
VJlJV

[• / ÜM

s u ív ró/
vigvlai
'

].ll

9

7

9'A

6'/2
6

IC
10'A
11
11 'A
12
12'A
13
13'A
14
14'A
15
15'A
tiszta
ezüst

5'A
5
4'A
4
3'A
3
2'A
9

l'A
1
'A
—

Erről a tárgyról ennyit. Lehet, hogy azok, akik már jártasak ebben az
ismeretágban, bőbeszédűnek fognak tartani, de én ezeknek a dolgoknak
az alapos elsajátítását feltétlenül szükségesnek tartom.
Most pedig még a súlyokról akarok beszélni. Ezeket már ismételten
megemlítettem. A bányászok és kohászok kétféle súlyt használnak:
a nagyot (kereskedelmi súlyt) és a kicsit (próbasúlyt). Az első és legnagyobb súlyegység a centumpondium (Zentner) a mázsa, amelyet azért
neveznek így, mert 100 librából (fontból) áll. íme a különböző súlyok
Összeállítása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100 font
50 font
25 font
16 font
8 font
4 font
2 font
l font

l mázsa
/2 mázsa
V4 mázsa
l

46,7712
23,3856
11,6928
7,4832
3,7416
1,8708
0,9354
0,4677

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

282

HETEDIK KÖNYV

A fontban vagy líbrában 16 uncia van. A félfont neve márka. Ebben
8 uncia, vagy egyesek felosztása szerint 16 uncia van. A további
súlyegységek tehát:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

V2
8
4
2
l
l
l
V4

font vagy márka
féluncia
féluncia
féluncia
féluncia (sicilicus)
sicilicus ( /4 uncia)
drachma (V 2 sicil.)
drachma (V 4 sicil.)

233,856 g
116,928g
58,464 g
29,232 g
14,616 g
7,308 g
3,654 g
l,827 g168

így osztják be a nagy vagy kereskedelmi súlyokat.
A kisebbeket, vagyis a próbasúlyokat ezüstből, sárgarézből vagy
vörösrézből készítik. Az elsők és legnagyobbak többnyire egy drachmát nyomnak. Minél kisebb egységekre osztjuk a súlyokat, annál jobb,
mert ezáltal képesek leszünk az ércnek, fémnek és ólomnak nagyon
kicsiny mennyiségeit is lemérni. Ezt az első súlyt próbamázsának 1 6
nevezik és ugyanannyi font van benne, mint a nagy mázsában. A próbasúlyok tehát a következők:
100 font- l drachma- l próbamázsa
50 font
25 font
16 font
8 font
4 font
2 font
l font
V 2 font - 16 féluncia

168

3,654 g
l,827 g
0,914 g
0,584 g
0,292 g
0,146 g
0,073 g
36,50 mg
18,25 mg

A finom ezüst „bes" vagyis márka felosztása a grammsúlyok feltüntetésével a Függelék Érmesúlyok című táblázatán látható.
169
Ilyen próbamázsát - különböző nagyságban és felosztásban - sok helyen használtak
egészen a legújabb időkig. A régi freibergi próbamázsa egyenlő l drachma gyógyszerészeti súllyal (3,75 g) és 100 fontra oszlik, amelyek egyenként 100 fontrészecskét tartalmaznak. A régi osztrák próbamázsa l Quentchen kereskedelmi súly volt (magyarul: csekélység) 4,375 g, amely 32 Lotra oszlott, ezek pedig négy Dénárra. A felsö-Harzban használt próbamázsa súlya 5 g és 100 fontot tartalmazott egyenként 10 lattal, ezek pedig egyenként 10 quintet számoltak. Angliában az egység a próbatonna (assay tön), amely 400 grains
troy súly— 25,92 g és ez feloszlik 100 cent-re, vagy egy unce troy súly— 31,1 g felosztva
20 pennyweights-re (dwt) és ez egyenként 24 grain-ra. Az amerikai próbatonnát (assay
tön) használták egységül, súlya 29,166 g. Miután l short tön —29,160 unces troy-nak felel
meg, l kimért l mg ezüst l assay ton-nal azonos. Ma grammokban és annak törtrészeivel
mérnek, illetve milligrammokban és annak törtrészeivel. A legprecízebb aranymérlegek
pontossága 0,02 mg-ig terjed úgy, hogy még 0,01 mg-ot is biztosan meg lehet becsülni,
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8 féluncia
4 féluncia
2 féluncia
l féluncia - 2 sicilicus
'/2 féluncia - l sícilícus
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9,12 mg
4,56 mg
2,28 mg
1,14 mg
0,57 mg

Olyan súlyok, amelyek a nagy súly egy egész vagy fél drachmájának
felelnek meg, nem használatosak. A próbasúlyok mindegyikébe bekeverik a líbrák (fontok) vagy félunciák számát.
Egyes bányászok és kohászok a próbasúlyokat, a kereskedelmi
súlyoknak megfelelően, másképpen osztják be. Szerintük:
A legnagyobb, 1. sz. 112 font
4,093 g
továbbá
2. sz. 64 font
2,340 g
3. sz. 32 font
l,170 g
4. sz. 16 font
0,584 g
5. sz.
8 font
0,292 g
6. sz.
4 font
0,146 g
7. sz.
2 font
0,073 g
8. sz.
1 font
36,50 mg
9. sz. V2 font - 16 félunc. . 18,25 mg
10. sz.
8 féluncia
9,12 mg
11. sz.
4 féluncia
4,56 mg
12. sz.
2 féluncia
2,28 mg
13. sz.
l féluncia
1,14 mg
A mi félfontunkat vagy márkánkat a kisebb súlyrendszerben a rómaiak - mint már említettem - „bes"-nek nevezték és éppúgy, mint az
aranyverők a nagy fontot, 24 bina sextulára, ezt pedig 4 semisextulára,
ezt 3 quaterna siliquára, ezt pedig 4 siliquára osztották fel. Sokan elhagyják a semisextulákat és a bina sextulát azonnal 12 quaterna siliquára osztják. Az egyes súlyok a következők:
Az első és legnagyobb súly:

1.
2.
3.
4.

sz.
sz.
sz.
sz.

6.
7.
8.
9.
10.

sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

5. sz.

bes = 24 binae sextula
233,856 g
12 binae sextula
116,928 g
6 binae sextula
58,464 g
3 binae sextula
29,232 g
2 binae sextula
19,488 g
l binae sextula - 4 semisextula
9,744 g
2 semisextula
4,872 g
1 semisextula - 3 quaterna síliqua . . . . 2,436 g
2 quaterna siliqua
1,624 g
l quaterna siliqua
0,812 g
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Í3í. á^ra. Próbasúlyok

Ugyanígy osztják fel az ezüstverők is a kis „bes"-t vagy kis márkát a
nagy mintájára. Nálunk tehát 16 félunciára és ezek mindegyikét 18 quaterna silíqua-ra. Ilyen módon 10 súly van, amelyeket a mérleg egyik serpenyőjébe rakva, lemérhető a réz leűzésénél visszamaradt ezüst. Ezek a
súlyok a következők:
1. l márka - 16 féluncia
233,856 g
2.
8 féluncia
116,928 g
3.
4 féluncia
58,464 g
4.
2 féluncia
29,232'g
5.
l féluncia = 18 granulum 14,616 g
6.
9 granulum
7,308 g
7.
6 granulum
4,872 g
8.
3 granulum
2,436 g
9.
2 granulum
1,642 g
10.
l féluncia
0,812 g
A nürnbergi pénzverők a márkát ugyancsak 16 félunciára osztják,
azonban a félunciát (latot) 4 drachmára, a drachmát pedig 4 nummulusra vagy pfennigre bontják és 9 darab súlyt használnak:
1. l márka = 1 6 féluncia
233,856 g
2.
8 féluncia
116,928g
3.
4 féluncia
58,464 g
4.
2 féluncia
29,232 g
5.
l féluncia = 4 drachma
14,616 g
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A márkát tehát éppúgy osztják fel, mint mi. Mivel azonban a félunciát
4 drachmára osztják, a további súlyok így alakulnak:
6. 2 drachma
7. l drachma = 4 pfennig
8. 2 pfennig
9. l pfennig

7,308 g
3,654 g
1,827 g
0,913 g

A kölniek és az antwerpeniek a márkát 12-szer 5 quínae drachmára +
+ l sknpulumra osztják, amit nummusnak (Guldengroschen) neveznek. Ezt viszont 24 granumra osztják. Eszerint tehát 10 súllyal dolgoznak:
1. márka = 12 nummus (Guldengroschen) 233,856 g
2.
6 nummus
116,928 g
3.
3 nummus
58,464 g
4.
2 nummus
38,976 g
5.
l nummus = 24 granum . . . 19,488 g
6.
12 granum
9,744 g
76 granum
4,872 g
83 granum
2,436 g
9.
2 granum
1,218 g
10.
l granum
0,812 g
Tehát náluk, éppúgy mint nálunk, a „bes" vagyis a márka 288 pfennigre oszlik, míg a nürnbergiek 256 pfennigre osztják. Végül a velenceiek a „bes"-t, tehát a márkát 8 unciára, ezt 4 sícilicusra, ezt 36 siliquára
osztják, úgyhogy az ezüst- és rézötvözetek próbájához 12 súlyt használnak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

l márka = 8 uncia
4 uncia
2 uncia
l uncia = 4 sicilicus
2 sicilicus
l sicilicus = 36 síliqua
ISsiliqua
9siliqua
6 siliqua
3 siliqua
2 siliqua
l siliqua

233,856 g
112,928g
58,464 g
29,232 g
14,616 g
7,308 g
3,654 g
l>827g
1,218 g
0,609 g
0,406 g
0,203 g

A velenceiek tehát a márkát 1152 siliquára és 288 quaterna siliquára
osztják, tehát ugyanannyi részre, mint mi a mi márkánkat. De a velenceiek még kisebb egységekre is osztanak.
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A bányászok és a kohászok által használt kisebb és nagyobb sú]y*k
aránya majdnem azonos. Ugyané/, áll azokra a kis súlyokra, amelyeket
a pénzverők és kereskedők használnak a fém- és pénzpróbáknál. A/
á l t a l u k nagy mennyiségek méréséhez használt nagy márkát már ismertettem „A mértékekről és súlyokról" című 170 és „A fémek és pénzérmék
áráról" 1 7 1 című munkáimban.

j C - a hetrmadik, szekrényéé állítva

A / ércek, temek és adalékok lernérésére háromféle kis mérleget has/n á l u n k . Az elsővel-a legnagyobba!-az ólmot és az adalékokat mérjük.
Ennek minden egyes serpenyőjébe a nagyobb s ú l y 3 unciáját rakhatjuk
,1 mérleg túlterhelése nélkül.

170
171

De mensuris ét ponderibus hbn V. Frobemus, Basííeae, MDXXXIII.
De praecio metallorum ét monetis hbn III. Frobemus, Basileae MDL,
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A második, amellyel a próbálandó érceket és fémeket mérjük, érzékenyebb. Egyik serpenyőjére a kis súlyok l mázsáját, a másikba ugyanilyen súlyú ércet vagy fémet rakhatunk. A harmadik, amellyel a hamutégelyben visszamaradó arany- és ezüstszemcsét mérjük, a legérzékenyebb. Ha a második mérlegen ólmot, a harmadikon meg ércet mérnénk, súlyosan megrongálnánk a mérlegeket.
Amilyen mennyiségű fémet egy kisebb súlyú, tehát próbamázsa érc
vagy Ötvözet próbájánál kapunk, ugyanolyan mennyiségű fém hozható
ki a nagyobb súly szerint, egy mázsa nagyobb súlyú érc vagy ötvözet
kiolvasztásakor. 1 7 2
172

Az első és második mérleg un. bemérő-mérleg, a harmadik a kimérő-mérleg. Minden mérleg - amint az ábrából is kitűnik - felhúzható mérleg, a mérleg karja egy olyan
zsinór felső végén függ, amely két egymás felett függőlegesen elhelyezett orsón lóg, míg
a zsinór alsó végére egy nagyobb ólomdarabot erősítenek. A zsinór alsó végének meghúzásával megemelhető a mérlegkar és ezzel a mérleget egyensúlyba lehet hozni. Az ólomsúly megakadályozza, hogy a mérlegkar magától lesüllyedjen. Az ilyen felhúzható mérlegeket még ma is használják a próbaeljárásoknál. A ma használatos mérlegeknél a zsinór
alsó végét egy alaplemezbe helyezett és gombbal ellátott pecekhez erősítik, amelynek forgatásával a zsinór fel-, vagy lecsavarható, és ezúton a mérlegkart emelni vagy süllyeszteni
lehet.
VÉGE A HETEDIK
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N Y O L C A D I K KÖNYV
z ércek próbájának módját és mikéntjét ismertettem és magyaráztam az előző könyvben. Most
nagyobb feladatot szeretnék magam elé tűzni: a
fémek ismertetését. Ám előbb ki kell fejtenem az
ércek előkészítésénél követendő eljárásokat.
Ugyanis, mivel a természet a fémeket többnyire
nyersen, földdel, megszilárdult oldatokkal és
kövekkel keverten adja, az esetek többségében
szükséges, hogy az érc megolvasztása előtt ezeket a cisztátlanságokat, amennyire lehet eltávolítsuk belőlük. Ezért
most elmondom, mi módon válogatják, törik, pörkölik, zúzzák, őrlik,
rostálják, mossák, hevítik, és égetik az ércet.
Kezdem az első munkaművelettel. A tapasztalt bányászok már az érc
fejtése közben, az aknában vagy a táróban válogatják és osztályozzák az
ércet, eltávolítják a földet, követ, a dúsát teknőbe gyűjtik, a hitványát
hordókba.
Ha azonban valamely, a bányászatban még járatlan vájár ezt az osztályozást elmulasztotta, vagy pedig egy másik, jártas bányász kényszerítő okokból nem hajthatta végre a válogatást, akkor a jövesztett és a
bányából kiszállított anyagot azonnal meg kell vizsgálni, és az ércben
gazdag kőzetet a meddőtől el kell különíteni, legyen ez utóbbi akárföld,
akár megszilárdult oldat, akár kő. Mert ha a dús ércet a meddővel keverten olvasztják, akkor ebből csak kár származhat, és a reá fordított költség hiábavaló. Az ilyen salak üres és értéktelen, hiszen földnek és köveknek egybeolvasztásából ered, a megszilárdult oldatok közül pedig
némelyek meggátolják az érc megolvadását és ezzel kárt okoznak. De
még a gazdag telérekhez tapadó kőzetet is le kell verni, zúzni és mosni
kell, hogy semmi se szennyezhesse az ércet. Ha a tapasztalatlan vagy
gondatlan vájárok az ércet, fejtés közben földdel vagy kőzettel összekeverték, akkor a szétválasztás munkáját nemcsak férfiak végzik, hanem
í73
gyermekek és asszonyok Ís. A keveréket egy hosszú válogatóasztalra
borítják és naphosszat ott ülnek mellette és válogatják belőle az ercet. A
kiválogatott anyagot teknőbe, majd hordókba gyűjtik, ezeket aztán
elszállítják a műhelyekbe, ahol az ércet olvasztani szokták.

173

Agricola a bányászatban elítélendő gyermekmunkát elsősorban az ércelőkészítő
munkák között említi. Wilsdorf (l 959. p. 283-288). Az ércválogató asztalnál az asszonyok
szerszám nélkül, puszta kézzel válogatták az ércet a meddőkőzetbőt.
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133. ábra,. Ércválogatás
A - bosszú válogatóasztal; B - tcknók; C - érchordók
174

A nyersen fejtett termésfémet, tehát a termésezüstöt, vagy a nyers
ólom- és hamuszürke ezüstöt, az aknászok egy kövön, vastag négyszögletes fejű kalapácsokkal laposra verik. Az így nyert lemezeket
aztán, vagy tönkre fektetve, kalapáccsal és vasékkel felszabdalják, vagy
darabolóollóval felvagdalják. A vasolló egyik szára 3 láb hosszú, s ez
mélyen be van verve a tönkbe, a másik szár, amelyik az ércet vágja, 6 láb

174
Ezek: színezüst, argentit, kerargirit és rideg ezüstérc. Kirchberg (1955. p. 8.) rámutatott, hogy a szászországi ezüstércek olyan dúsak voltak, hogy az ércválogató asztal melleit egy rögzített ollót helyeztek el, amellyel a zúzó-felügyelő az oxidációs zónából kibányászott ezüstlemezeket és fonalakat darabokra vágta és külön tartályban adta át a kohó
dolgozóinak.
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hosszú. Ezeket az így előkészített ércdarabokat aztán az olvasztárok a
leűzőkemencében megolvasztják, miután már előzőleg vasserpenyőben
előmelegítették őket.
Még abban az esetben is, ha a vájárok az aknában vagy a táróban a
jövesztett ércet már osztályozták, a bányából kiszállított anyagot kalapáccsal mégis szét kell darabolni és fel kell aprítani, hogy ily módon az
értékes részek a hitványaktól és értéktelenektől elkülöníthetők legyenek, aminek a haszna az olvasztásnál nyilvánul meg. Mert ott, ahol az
ércet előzetes válogatás nélkül olvasztják, ebből nagy károk származnak
az értékes anyagra, mivel a meddő anyag csak későbben olvad meg és az
értéktelen az értékeset felemészti. Ezt részben válogatással, részben
megfelelő olvasztási adalékkal lehet megakadályozni. Ha valamely telér
érce nem nagyon gazdag fémben, akkor a gazdagabb részét egy bizonyos helyen össze kell gyűjteni, a hitványát és a kőzetet pedig el kell
dobni.

134. ábra. Nyers termésére darabolása.
A - ércdarab; B - lapítókalapács; C - vasék; D - tönk; E - darabolóolló
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Í.ÍÍ. ábra. Válogatóhely
A - válogatóasztalj B - keresztdeszkák; C - kalapács; D - zúzókalapács;
E - ércgyüjtöbordó; F - ércgyűjtővödör; G - lezárórúd

Az ércválogatók minden válogatóheíyre egy széles, kemény követ
tesznek. Ezek a válogatóhelyek rendszerint 4 láb hosszúak és 4 láb szélesek s egymásba csapozott deszkákból készülnek. Oldalt és hátul egy
láb magas deszkákat szegeznek az alapra, elöl azonban, ahol a válogató
ül, a rekesz nyitott. A válogatók közül egyesek egy-egy aranyban vagy
ezüstben gazdag ércdarabot helyeznek a köre és azt egy széles, de nem
vastag kalapáccsal széttördelik és hordókba dobják, miután az értékeset
az értéktelentől már elkülönítették. Válogatják az ércet - innen nevük
ís - és különböző ércgyűjtő hordócskákba osztályozva gyűjtik. Mások
az aranyban és ezüstben szegényebb ércet a kövön zúzókalapáccsal
apróra zúzzák, és amikor már elég apró, hordókba dobják.
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Két fajta ércgyűjtőedény van: az első egy hordó, amely középen valamivel szélesebb, mint alul és felül; a második egy alacsonyabb, felfelé
szűkülő, fedővel lezárt vödör. A hordó felül nyitott. Ha a vödröt vinni
akarják, akkor egy mindkét végén lehajlított vasrudat dugnak a vödör
két fülén át és ezt a rudat markolják meg. Az ércválogatás nagy figyelmet igénylő munka.
Van még egy módja az érc zúzókalapáccsal történő összezúzásának.
A nagy, kemény telérdarabokat felaprítják, mieiőtt pörkölnék őket.
Goslarban a munkások, akik ezt a felaprítást nagy pörölyÖkkel végzik,
lábszáruk védelmére erős kéregből készült, páncélszerű lábszárvédőket
hordanak, kezüket pedig hosszú szárú kesztyűk óvják a szerteszét pattanó szilánkok által okozható sérülésektől.
Felsőnémetország Westfáliának nevezett vidékén és Alsónémetország Eifel nevű részében a munkások az előzetesen már megpörkölt
darabos ércet egy kerek zúzóhelyre dobják, amely hely nagyon kemény

136. ábra. Ere elodarabolása
A - ércrögök; B - lábszárvédők; C - kesztyűk; D - ziízópöröly
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137. ábra. Pörkölt érc előzúzása és mosása
A - ércrögök zúzótere; B - ércdarabok; C - ércdarabokkal telerakott zúzótér;
D - érczüzószerszám; E - ennek nyele; F - seprű; G - rövid szer; H - széregyengetö

kövekkel sűrűn kí van kövezve, és ott zúzzák vasszerszámokkal. Ezek
a szerszámok kézikalapács alakúak, azonban cséphadaró módján használják őket. Hosszúságuk l láb, szélességük l kéz, vastagságuk l ujj.
Nyéllyukasok, amely lyukba egy fából való, nem túlságosan vastag nyelet dugnak. 175 Ez a nyél 3 V2 láb hosszú, úgy hogy a munkások a vaskalapács súlyától meggörbülő nyél lendületét hatékonyabb ütésre használhatják ki. A zúzókalapács széles oldalával törik össze az ércet, olyképpen, ahogyan a cséphadarók csépelik a szérűn a gabonát, csak ezek
a cséphadarók fából vannak, hengeresek és botra erősítik őket.
175

A leírás nem egyezik az ábrával, amelyen a vasra egy külön rákovácsolt hüvely is
látható.
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138. ábra. Ercpörkölőágy
A -porkölőágy; B -fadarabok; C - érc; D - kúp alakit halom; E

vízcsatorna

Amikor az ércet már feíaprították, seprűvel összesöprík és beszállítják a műhelybe, ahol egy rövid vályúban 1 7 6 megmossák. A vályú fejénél
áll a mosó és a széregyengetővel 177 maga felé húzza, a vizet, amely aztán
visszafolytában magával ragadja a legközelebbi vályúba a könnyű anya176

A szer az érceiőkészítés egyik legfontosabb berendezése. Egy enyhe lejtésű tábla,
amelyen a finomszemű ásványszemecskék a vékony vízáramlás hatására fajsúiy szerint
szétválasztódnak. Ez a dúsító eljárás azon alapul, hogy a vékony vízáram jobban sodorja
a kis fajsúlyú, nagy és gömbölyű szemeket, mint a nagy fajsúlyú, kis és lapos szemeket.
(Tarján, 1964. p. 160.).
177
Lat. rutrum ligneum, vagy csak rutrum ládát jelent. Egy olyan szerszám, amelyet a
mosási műveletnél a tűzhelyen és az iszapoló árokban használtak. Agricola a következő
magyarázatot adja: a láda, ahogy ezt a szerszámot a továbbiakban nevezzük, egy kis deszkácskába beerősített hosszú rúdból áll. A deszkácska l láb hosszú és l arasz széles. A rutrum ferrum viszont a 172. ábrán kapát, a 195. ábrán kaparóvasat jelent. Agricola azonban
ezeknek a megnevezéseknek a használatában nem következetes, pl. a ládát a 158. ábrán
„rutellum"-nak, a 190. ábrán „batillum"-nak nevezi, ami egyébként lapátot jelent. A 194.
ábrán „rutrum" alatt kaparót ért.
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139. ábra. Begyújtott pörköloágy
A - meggy »jtott pörkölőmáglya; B - pörkölöágy készítése; C - érc; D -fahasábok;
E -farakás

gokat. Az ércmosásnak ezt a módját nemsokára bővebben fogom ismertetni.
Az érceket két okból pörkölik: 1 7 8 egy részt azért, hogy a kemény ércet
lággyá és porhanyóvá tegyék és így könnyebben lehessen kalapáccsal és
érctörőkkel aprítani, majd megolvasztani; másrészt azért, hogy a zsíros
179
alkotórészek, mint kén, bitumen, auripigment, realgár elégjenek. Kén
l?8

Az ércek és ásványok elválasztását Agricola idejében porrá égetéssel és pörköléssel
segítették elő. Ez a két eljárás az aprítási munkafolyamat fontos része volt. A mai aprítási
technikából teljesen eltűnt a porrá égetés, ugyanakkor a pörkölés a mai kohászatban is
használatos. Agricola korában főleg a nyers érceket pörkölték, ezen eljárás során a kén és
arzén eltűnése révén az ércek veszítettek súlyukból és ezáltal az anyag könnyebben széttörhetővé vált.
179
A lat. sandaraca szót realgárral (arzénszulfid) fordították,, amelynek előfordulása
Joachimsthalban kimutatható. Németül Bechius a realgárt „Bergrot"-nak fordította, ma
„Rauschrot"-nak nevezik. Ezzel ellentétben az auripigment Joachimsthalban nem fordult
elő, talán bomlásban lévő realgárról volt szó, amely ilyenkor világosabb színűvé válik.
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nagyon gyakran fordul elő a?, ércben és mindenféle fémre károsabb
ásvány a többinél, kivéve az aranyat. Különösen a vasnak árt, kevésbé
az ónnak, a bizmutnak, ólomnak, ezüstnek és réznek. Mivel azonban a
legritkábban találni olyan aranyat, amelyben ezüst ne volna, tehát az,
aranyércek is tartalma^nak ként, ezért ezeket előbb pörkölni kell, mielőtt az olvasztóba kerülnének. A kén ugyanis a kemence erős tüzében
hamuvá változtatja a fémet és elsalakosítja. Ugyanezt teszi a bitumen is,
amely néha még az ezüstöt is felemészti, ahogyan azt a bitumenes kohófüstben ki lehet mutatni.
Most elérkeztünk a különféle pörkölési el|árások ismertetéséhez.
Elsősorban azokat az eljárásokat tárgyalom, amelyek valamennyi ércfajtánál alkalmazhatók.
A földben egy elég nagy, négyzet alakú pörkölőteret l s c ásnak, amely
elöl nyitott. Erre a pö.rkÖlőágyra szorosan egymás mellé fahasábokat
raknak, majd további hasábokat tesznek keresztbe az előbbiekre. Ezt a
farakást a mieink „kas"-nak nevezik. A fát addig rakják egymásra, amíg
a kas 1—2 öl magas nem lesz. Ekkor kalapáccsal aprított különféle nagyságú ércdarabokat raknak föléje, éspedig alul a legnagyobbakat, majd a
közepes nagyságúakat és végül az apraját, így a rakás enyhén emelkedő
kúp alakot kap. Nehogy az ércpor szétszóródjék, vízzel benedvesített,
és ugyanazon ércből való port hintenek rá, majd azt lapáttal leverik.
Egyesek ércpor hiányában szénporral borítják be a halmot, úgy, ahogy
ezt a szénégetők szokták tenni.
Goslarban az érchalmot vörös atramentummal 1 8 1 (vitriollá!) kenik be,
amely az égetett piritbői folyik ki, ha azt vízzel átnedvesítik. Némely
helyen az ércet csak egyszer pörkölik, másutt kétszer, sőt háromszor is
aszerint, hogy milyen keménységű. Goslarban a halom tetején fekvő
pirit a harmadszori égetésnél - amint azt már másutt leírtam - valami
sötétzöld, száraz, érdes és finom anyagot választ ki, amelyet a tűz, akár
az azbesztet, nem egykönnyen tud megemésztem. Gyakran vizet öntenek az égetett, még forró ércre, hogy lágyabbá és porhanyóbbá tegyék.
Mert amikor a tűz ereje az ércből az összes nedvességet kihajtotta,
akkor a reá öntött víz a még meleg ércet könnyen fellazítja. Erre a U-gjobb bizonyíték az égetett mészkő.
A t a l a j megfelelő kiásásával nagyobb, négyszögletes pörkölőszíneket
is készítenek, amelynek hosszanti oldalam és hátsó részén falakat emelnek, hogy ezáltal a tűz erejét jobban összpontosítsák. Ezek a színek elöl
1SO

A pörkölést és porrá égetést nyílt színen végezték. Az üzemek viszonylag kicsiny ék
lehettek, mert különben a kén- és arzéntartalmú pörkölési gázok egészségre káros hatása
jelentkezett volna. Agricola minden bizonnyal felhívta volna a figyelmet a munka ártalma «.s.i ti a r a.
ISI

Lat. atramenmm sutorium rubrum. A régi hányókon a vitnolos vizek és a meleg
levegő hatására tisztátlan kénsavas sók keletkeznek, amelyet rézfüstnek neveznek. Ha a
vasoxid vörösre festette ezt a szálló port, akkor vörös atramenta kőnek nevezték.
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140. ábra. ólomérc pörkölése pörkölőszínben és kemencében
A - meggy újtoít pörkölőmáglya ólomérccel és fahasábokkal; B - egy munkái ólomércet
rak a pÖrkölÖszín lejtőjére; C-sütőkemencéhez hasonló pörkölökemence; D-füstnyílások

nyitottak. Ilyenekben pörkölik az ónérceket a következő módon: először is kb. 12 láb hosszú fahasábokat helyeznek a pörkölőszínbe, éspedig felváltva négyszer egyenesen, négyszer keresztben föléjük. Ezekre
nagyobb ércdarabokat halmoznak, majd kisebbeket az előbbiekre, de a
falak mellé is. Végül az egészet beborítják ércporral, lapáttal lelapogatr
jak, hogy ne hullhasson le, csak majd pörkölés után. Végül a máglyát
begyújtják.
Ha fekete ólomércet kell pörkölni, akkor azt hasonló színen pörkölik, azonban ennek talpa lejtős. A lejtős részre rakják a fahasábokat, elöl,
a lejtő alján pedig keresztbe egy nagyobb rönköt fektetnek, nehogy az
érc megcsúszhasson. Az ily módon pörkölt érc megömlik és salakszerű
tömeggé lesz.
Taurícumban a kevés aranytartalmú piritet, amelyben kén és vitriol is
van, miután a vitriolt vízzel kifőzték belőle, sütőkemencéhez hasonló,
fával megrakott pörkölőpestbe teszik, hogy pörkölés közben az értékes
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anyag a füsttel együtt el ne illanhasson, hanem a pest boltozatára lerakódjék. Ilyen módon a lecsapódott kén a boltozat két füstnyílása körül
jégcsapok módján csüng le.
Piritet, cadmiát vagy más fémtartalmú anyagot, amelyben kén vagy
bitumen is van, úgy kell pörkölni, hogy ezekből semmi el ne vesszen,
ezért az anyagot átlyuggatott vaslemezre rakják, szenet tesznek föléje
és megpörkölik. A vaslemezt két oldalsó és egy hátsó fal tartja. Alája
vízzel telt edényeket állítanak, ezekbe száll le a kénes vagy bitumenes
gőz. Ha kén van az anyagban, akkor annak zsírossága az edényekbe
sűrűsödik össze sárgás csapadék formájában, míg bitumen jelenléte esetén fekete, úszó szurokban csapódik le a zsírosság. Ha ezeket a megolvasztás előtt nem távolítjuk el, akkor ez nagyon ártana a fémnek.
Viszont, ha ilyen módon elkülönítik ezeket az anyagokat, akkor még
némi hasznot is hoznak az embernek, főleg a kén. Abból a gőzből pedig,
amely nem száll le a vízre, hanem a földre ereszkedik le — legyen az kénvagy bitumengőz - kohófüst képződik, amely olyan légies, hogy a
lehelettel elfújható.
Mások bolthajtásos, elöl nyílt, két egymás fölött lévő kamrára osztott
kemencét használnak. Az alsót egy fal két egyenlő részre osztja, s
ezekbe állítják a vízzel telt fazekakat. A felső emelet azonban három
részre van osztva. A középső rész az alsó válaszfal fölött van és nem ís
szélesebb annál és nyitott. Ebbe tűzifát raknak. A két oldalkamrának
vasajtaja van, ezeket a begyújtás után bezárják, hogy a tűz hevét, a boltozattal közösen együttartsák. A kamrák padozatát vasrudak képezik,
ezekre olyan fazekakat állítanak, amelyeknek fenék helyett vasdrótból
font rostélyuk van. E rostély lyukain szállnak le az alsó edények vízére
a pörkölt érc kénes és bitumenes gőzei. A felső fazekak befogadóképessége egyenként l mázsa érc. Megtöltésük után befedik és agyaggal
körülsározzák őket.
Eislebenben és annak környékén a bitumentartalmú rézpala égetéséhez nem fahasábokból raknak máglyát, hanem rözsekötegekből. Régen
az ilyen fajta palát, a bányából való kiszállítás után azonnal a kiteregetett
rőzsekötegekre dobták és a rozsét meggyújtották. Most a palát először
egy rakásra gyűjtik és egy ideig hevertetik, hogy a levegő és az eső valamelyest megbomlassza, majd a palarakás közelében rözsekötegeket
terítenek ki és ezekre hányják a legközelebbi palát. A megürült helyre
újra rozsét, arra ismét palát halmoznak mindaddig, míg az összes pala a
rőzsével együtt egyetlen hatalmas halmot nem alkot. Végül begyújtják
a máglyát, de nem azon az oldalon, ahonnan a szél fúj, hanem az ellenkező oldalon, nehogy a szél által szított tűz a rozsét gyorsabban égesse
el, mint amilyen gyorsan a pala megpörkölődik és meglágyul. Ilyen
módon a kövek és a szomszédos rőzsék is tüzet fognak és a tűz fokozatosan átterjed az egész halomra, amely gyakran 30 napig, vagy még
hosszabb ideig folyamatosan ég. Eközben a dús rézpala, mint már említettem, olyan anyagot választ ki, amely az azbeszthez hasonló.
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141. ábra. Kéttüzhelyes pörkölőkcmence
A - lytíggaíott -vaslemez; B -falak; C - érc a vaslemezen; D - ércen égő szén;
E -fazekak; F - pörkölökemcncv; G - a felső rés?, középső kamrája; H -két
oldalkamra; l-az alsó rés?, kamrái; K--válaszfal; L - érccel töltendő fazekak,:
M —fazékfcdok; N — a fazék fcnckrostólya
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142. ábra. Rézpala égetése
A - érchalom; B - égő ércmáglya; C - egy munkás palát hord a rőzsére

A nyers ércet vasalt végű zúzókkal azért zúzzák, hogy a fémtartalmú
182
anyagot elkülönítsék a kövektől és a fedőkőzettől. A gép (száraz
zúzómű), amellyel ezt elvégzik, a kohászatban használt gépek negyedik
fajtájához tartozik és a következő módon készül: egy 6 láb hosszú és
2 láb+1 kéz magas és ugyanolyan széles tölgyfatörzset a földre fektetnek. Közepén van a 2 láb+6 u j j hosszú és l láb + 6 ujj magas zúzóteknő.
Ennek elülső része, amelyet berakónak lehet nevezni, nyitott. Fenekét
l arasznyi vastag és 2 arasz+2 ujj széles vastábía borítja, amelynek két
szélét ékszerűen beeresztik a fatörzsbe, míg a vastábla elülső és hátsó
részét vasszegekkel erősítik a fatörzshöz. A zúzóteknő két oldalán a
fatörzsre két zúzóköpüoszlopot állítanak. Ezeknek felső \c^ vala182
Az ásványok középaprítását a XVI. században zúzóművekkel végezték. A munkamódszert itt ismerteti Agricola. A zúzandó anyag felső szemnagysága a diótól a mogyoró
nagyságig terjedt. A zúzás sikere elsősorban a kezelő személyek figyelmességén múlott
továbbá azon, hogy az anyagot milyen hosszú ideig tették ki a zúzó hatásának.
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mennyire ki vannak vágva és az épület tetőgerendáiba kapcsolódnak.
Két és fél láb magasságban a zúzóteknő felett két szorosan egymás mellett fekvő keresztgerendát erősítenek Össze. Ezeknek a belül kissé kivágott végei a zúzóköpüoszíop külső csapjaiban feküsznek és közös furat
halad rajtuk keresztül. A furatban vasszeg van, amelynek egyik vége
hasított és le- és felfelé hajlított, míg másik végén lyuk van, amelybe éket
vernek, hogy a keresztgerendákat a kÖpüoszlopokkal szorosan összekapcsolja. A keresztgerendák felett 3 ]/2 lábnyira további két, hasonló
kötésű keresztgerenda van. A keresztgerendákon négyszögletes kivágások vannak, ezeken haladnak át a zúzónyiíak, amelyek egymáshoz
közel állanak és pontosan a gerendanyílásokban mozognak. Minden
zúzónyíl hátulsó oldalán egy-egy emelőfog található, ezt alul faggyúval
kell kenni, hogy minél simábban lehessen megemelni a nyilat. Az emelőfogakat 2-2 hosszú, felül lekerekített bütyök, amelyek a vízikerék
tengelyén ülnek, felváltva felemelik s az ezzel együtt megemelt nyilak,
visszazuhanva, vas nyílsaruikkai a zúzóteknőben lévő ércet szétzúzzák.
A tengely végén van a lapátos vízikerék, amelyet a víz sodra hajt. A
zúzóteknő berakójánál ajtó helyett csak egy deszka van, amely a fatörzs
hornyaiban nyugszik, de kiemelhető, hogy a munkás az így keletkezett
nyíláson lapáttal kivehesse a zúzóteknőből a homokot, kőport, kődarát,
amivé a zúzda az ércet összeaprította. A nyílás berekesztése után újabb
ércmennyiséget raknak be összezúzás céljából.
Ha nincsen kéznél tölgyfatörzs, akkor két, egyenként 6 láb hosszú, l
íáb széles és l V 2 láb magas gerendát fektetnek a földre és azokat vaskapcsokkal összekötik. Ez a magasság a teknő magasságának felel meg. Az
első gerendát3 / 4 láb szélességben, 2+ A>-f Vj* láb hosszúságban kivájják
úgy, hogy előre lejtsen. Az így keletkezett vájatba egy láb vastag és l
arasz széles, nagyon kemény követ ágyaznak. 1ÍO Ha a kő mellett netán
rés maradna, akkor azt földdel és kővel ki kell tölteni és jól ledöngölni.
A zúzóteknő előtt a földet deszkákkal kell borítani és a kőzúzalékot új
kőzettel kell pótolni. Ha a kő szétrepedne, másikkal kell pótolni. Lehet
kisebb, csak 3 zúzónyilas teknőt is készíteni.
A zúzónyílak 9 láb hosszú, négyzetes keresztmetszetű, minden oldalon V2 láb széles gerendákból készülnek. A vasból való nyílsaruk pedig
ilyenek: alsó részük 3 kéz hosszú, felső részük ugyanannyi, a középső
része az alsó darabnak 2 kéz hosszú l kéz széles és ugyanolyan vastag,
ez alatt 5 ujj szélesre és vastagra dagad és 2 ujj hosszú. Legfelül, ahol a
nyílba beeresztik, át van fúrva. Megfelelő furata van a zúzónyílnak is. E
lyukakon erős vascsapot dugnak keresztül, ez tartja a sarut, hogy le ne
essen a zúzónyílról. Nehogy a zúzónyíl az állandó érc- és közúzásban
eltörjön, mínd a nyíl alsó vége, mind a saru felső része köré l ujj vastag,
7 ujj széles és 6 ujj magas vaspántot raknak.
183
Egy ilyen kő hever a 143. ábra előterében és megtalálhatjuk a 164. ábrán is (C-vel jelölve).
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143. ábra. Száraz zúzómií
A - ztízóteknő; B - zúzómíí oszlopa; C ~ keresztgerendák; D - ziízónyilak; E - nyíharuk;
F - tengely; G - emelőfog; H - emelőbütyök

Azok, akik csak három zúzónyíllal dolgoznak, amí gyakori eset,
lényegesen erősebb, négyszögletű zúzónyilakat készítenek, éspedig
olyanokat, amelyek minden oldalon 3 kéznyi vastagok. A hozzájuk tartozó zúzósaruk méretei: egész hosszúságuk 2 láb+1 kéz, alul szögletesek, 7-7 ujj vastagok és szélesek. Alsó részük, amely a zúzónyílból kiáll,
l 3áb+2 kéz hosszú, a felső rész, amely a zúzónyílba bele van eresztve,
3 kéz, alatta négyzetben l-l kéz. Feljebb fokozatosan keskenyedik,
úgyhogy legfelül csak 3 V 2 ujj széles és 2 ujj vastag. Éleit itt levágják.
Ezen a részen van a fúrott lyuk. Ez 3 ujj magas, l ujj széles és a felső,
elkeskenyedő végtől l ujjnyira van.
A zúzósaru felső részét, amely a zúzónyíl alsó, kivágott részébe
illeszkedik, bevágásokkal és hornyokkal látják el, hogy miután a bevá-
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144. ábra. Zúzónyilak készítése
A - zúzónyíl zúzósaruval; B - alul kivágott zúzónyíl; C - zúzósaru; D - másik zúzósaru;
E - négyszögletes vaspántok; F - ék; G - emelöfog; H - sarkos tengely; I - emelöbütyök;
K - körző

gások a zúzónyílban jól megkapaszkodtak és a hornyokba ékeket vertek, a saru mozdulatlanul és egyenesen maradjon meg a nyílban. Ezen
felül még két vasgyűrűvel is rögzítik a sarut.
A tengelyt egyesek körzővel 6 részre osztják, mások 9 részre, de legjobb 12 részre felosztani, mert akkor felváltva egy ilyen részen emelőbütyök ülhet, minden második rész pedig üres maradhat.
A vízikereket gerendafalak közé, tető alá helyezik, hogy sem télen a
magas hó és a jég, sem a viharok ne akadályozhassák működését. Az
egymásba eresztett gerendák réseit mohával tömik be. Fent, a gerendázat nyílásán lép be a csatorna, amely vizét a lapátokra zúdítja és ezáltal
a kereket forgásra kényszeríti. Egy másik, alul kilépő csatorna vezeti el
a vizet. A kerék küllői egy hosszú tengely közepébe vannak becsapozva.
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Ezen a tengelyen emelőbütykök ülnek, amelyek jobbra is, balra is zúzónyilakat működtetnek, éspedig vagy száraz vagy nedves zúzásban,
avagy az egyik oldalon száraz, a másik oldalon nedves módon, ahogyan
a körülmények éppen megkívánják. Az egyik oldal zúzónyilait egyébként meg is lehet emelni és a furataikba és a keresztgerendák furataiba
dugott vascsapokkal pihentetni kell őket, míg a másik oldal egyedül
zúzza az ércet.
A zúzógép teknőjéből kivett homokot, kődarát és szemcsét a munkás, miután azt halomba hányta, vagy amit a bánya közelében az érchalomból villával kiszedett, beledobja egy elöl és felül nyitott, 3 láb hosszú
és kb. l V2 láb széles, deszkából készített rekeszbe, amelynek deszka
oldalfalai előre lejtenek. Ennek a rekesznek a feneke vasdrótfonatból
van és két vasrúd tartja, amelyek a két oldaldeszkához vannak erősítve.
A fonatot vashuzal rögzíti a két vasrúdhoz. A rostaszerű fenék lyukai
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145. ábra. Ércdaraholás
A - daraboló gerendafala.. Az A.~val jelzett kerékház felső része fedett, itt csak azért nyitott, hogy a kerék látható legyen; B - vízikerék; C - tengely; D - zúzónyilak
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akkorák, hogy mogyoró nagyságú köveket már nem engednek át. Az
ennél nagyobb, illetve a fennmaradó ércdarabkákat a munkás kiszedi és
újra beledobja a zúzóteknőbe. Viszont a rostán áthullott kavicsot,
kődarát és homokot egy nagy edénybe gyűjti és mosásra tartogatja.

146. ábra. Nedves zúzómü rostálórekeszekkel
A -földre helyezett rostálórekesz; B - rostarekeszfenék vashuzal fonalból; C -felfordított
rostarekesz; E - rúdra függesztett rostarekesz, amelynek rostája felülről látható; F - rúdra
akasztott rostarekesz, amelynek rostája alulról látható

A munka befejezése után a rostarekeszt két kötéllel egy rúdra akasztják.
184
Ezt a rekeszt joggal lehet négyszegletű rostának nevezni. Hasonló
eszközök ismertetésére még sor kerül.
IM

Célszerűbb volna átdobó rostának nevezni.
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147. ábra. Zúzott ércszitálása
A - ércszita; B - keresztbe rakott deszkák; C - cölöp; D - rostafenék;
kész; F - keresztrúd; G - oszlopok

E - nyitott szitart

Mások olyan ércrostát használnak, 185 amelynek favázát két vasabroncs tartja össze. Feneke éppúgy, mint az előbb ismertetett rekeszeké,
vashuzalból fonott. Ezt a rostát cölöpre szerelt, kereszt alakban Összeszegezett két deszkára helyezik. A cölöpöket többnyire a földbe verik.
Vannak azonban, akik a cölöpöket nem verik a földbe, hanem csak a
földre állítják, amíg a rostán áthulló anyagból egy halom nem képződik,
s akkor a cölöpöket ebbe szúrják bele. A munkás vaslapáttal a rostába
hányja a durva és a finomabb ércdarát, kavicsot és homokot, majd megragadja a rosta két fülét és rázni kezdi azt úgy, hogy a homok, a dara és
185

Már Agricola idejében ismeretes volt, hogy a dúsító eljárás akkor a legsikeresebb,
ha az anyag alsó és felső szemnagysága meg van határozva. Ez az osztályozás feladata.
A szítáláshoz száraz anyagnál szilárd rostákat alkalmaztak, amelyekkel a túl nagy szemcséket a zúzóművekből eltávolították, hogy újból zúzónyíl alá lehessen terelni azokat.
Kirchberg {1955. p. 87.).
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148. ábra. Ércrostálás
A - nagy rosta; B -félkör alakú kengyel; C - kötél; D - akasztóállvány; G -fogantyúk;
F - ötágú gereblye; G - kis rosta; H - ennek füle; I - rúd; K - kötél; L - gerendázat

az apró kavics a rostán keresztülhull. Ismét mások rosta helyett nyitott
rekeszt használnak, ugyancsak drótból font fenékkel, és ezt a rostarekeszt mozgatják ide-oda két gerendaoszlop közé erősített keresztrúdon.
Mások olyan rostával dolgoznak, amelynek teste rézből van. Az
ugyancsak rézből való négyszögű két fülön keresztül rudat dugnak.
3
Ennek egyik végét, amelyik kb. / 4 lábra kinyúlik a rosta fülén túl, a
munkás beledugja a gerendáról lelógó kötélbe és az így felfüggesztett
rostát ide-oda lóbálja. A mozgatástól az érc apraja áthull a rostán. Hogy
a rúd vége könnyen beletaláljon a kötélbe, ezt egy 2 kéz hosszúságú
akasztólánccal felhurkolják úgy, hogy a kötél két részben csüng alá.
Egyik vége a tetőgerendán függ, a másik az akasztóláncon túl még l /2
lábnyira lóg le.
Ehhez a munkához nagy rostaszekrényeket is használnak. Ezeknek a
feneke vagy soklyukú deszkából van, vagy pedig - mint a többi rostánál
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- drótfonatból. Az oldaldeszkákat középütt félkör alakú vaskengyel
kapcsolja össze. A kengyelen lévő kötél egy akasztóállványra vagy tetőgerendára van erősítve s ennek segítségével a rostaszekrény ide-oda
mozgatható és minden irányba billenthető. A szekrény két végén 2-2
fogantyú van, olyan, amilyen a tahcskákon szokott lenni. Ezeket két
munkás megragadja és a s/.ekrényt rázza és lóbálja. l s f > F,7t a fajta rostát
leginkább a Magyarországon lakó németek szeretik használni. Három
ilyen méretű és két kisebb rostával az apróbb ércet a nagyobbtól úgy el
lehet választani, hegy a*/, azonnali mosásra szánt különféle ércnagyságokból egyenlő mennyiségek kaphatók. Ugyanis mind a nagy, mind a
kis rostáknak olyan lyukaik vannak, hogy azokon a mogyoró nagyságú
anyag már nem hullhat keresztül.1 A rostában visszamaradó, ércet tartalmazó darabokat a bányászok a száraz zúzóba dob]ák. A durvának az
elválasztására az apróbbtól csak akkor kerül sor, amikor a férfiak vagy
a fiatalok a bányából kiszállított kőzetrakásból, amely a nagy és kis
kavicsokon kívül goromba és finom darabokból, valamint homokból és
kőlisztből áll, öt fogú gereblyével a legnagyobb darabokat rnár kiszedték.188
A Magyarországon fekvő Besztercebányán, miközben a hegyek
gerincében és ormaiban lévő érceket f e j t i k , a munkások a bányából kiszállított érc- és kőhalmokat máris válogatják. Mások a kőlisztet, a
homokot, a darát, a szegényebb ércet és a kövecskéket talícskákon szállítják egy bizonyos pontig, s hogy az alig járható, gyakran meredek,
hosszú és nehéz utakon felesleges költséget ne okozzanak, a talicskák
tartalmát hosszú, nyitott, keresztlécekkel megerősített és a meredek
sziklákhoz rögzített csúszdákba Öntik. Az anyag ezeken a csúszdákon
kb. 150 lábnyit csúszik, amíg a rostába jut, amelynek feneke erős, lyuggatott rézlemezből áll és amelyeikét fogantyú segítségével rázni lehet.

Ezeket a szitákat rázórostának nevezik.
Ez nyilván tévedés. Azok a rosták, amelyeken a különböző szemnagyságokat elkülönítik, természetesen csökkenő lyuknagyságokkal kell rendelkezzenek, amint a következő leírás határozottan közli.
ISS
Agncola megkülönböztet itt a „saxorum fregmenta"-kon (a legnagyobb darabokon) kívül - az öt alkalmazott szitának megfelelően - hat következő szemnagyságot:
l . glareae majusculae, 2. glareae mmusculae, 3. lapilli, 4. sabulum, 5. arénáé, 6. terrae. Csak
két szemnagyságot - a „saxorum fregmenta"--t és a „glareae majusculae"-t - határoz meg
közelebbről. Az elsőnél a gereblye fokai általában 60 mm-re vannak egymástól, és ez^el
szedik ki a hányóról a legnagyobb darabokat. A legnagyobb s/italyukméret olyan, hogy
a mogyorónyi szemeket (kb. 15 mm) már nem ereszti át. Tehát a „saxorum fregmenta"
nagyobb 60 mm-nél és „glareae majusculae" 60-15 mm nagyságú. A többi szemnagyságot
itt nem említi. Később leírja, hogy az ércdara szemcsék kisebbek a borsónál, tehát kb.
8 mm nagyságúak. A „lapilb" és a „terrae" szemnagyságokat itt említi Agricola először,
A legfinomabb, vízzel kevert anyagot „limus"-nak, vagyis iszapnak nevezi.
A következőkben könyvünkben a hat szemnagyságot magyarul így soroljuk fel: 1.
nagy darabos, 2. darabos, 3. durva dara, 4. finom dara, 5. homok, 6. liszt.
1S7
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149. ábra. Besztercebányai rostasor
A - durva ércet szállító talicskázó; B - első csúszda; C - első rostálószekrény;
D - ennek fogói; E - akasztókengyel; F - kötél; í - második csúszda; K - második
rostáiószekrény; L - harmadik csúszda; M - harmadik rostálószekrény; N - első
munkapad; O - első kézirosta; P - első hordó; Q - második munkapad; R - második kézirosta; S - második hordó; T - harmadik munkapad; V - harmadik kézirosta; X — harmadik hordó; Y — a hordó dugója
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A rostálószekrényen felül keresztben két, mogyorófavesszőből kiképzett kengyel van. Ezekbe kapaszkodik a faágról vagy gerendaállványról
lelógó kötél vashorga. A bányász a rostát többször maga felé húzza,
majd a fatörzs vagy az áílványoszlop felé taszítja. Ily módon a kisebb
szemek a rostán keresztülrázódnak, és egy második csúszdán egy más»dik rostába csúsznak, amelynek kisebb rostalyukai vannak. Az itt dolgozó munkás ezt a rostát is a fához vagy gerendához ütögeti, aminek
következtében a kisebb szemek a harmadik csúszdába és azon át a még
kisebb lyukakkal ellátott harmadik rostába jutnak. Ennek kezelője újra
addig rázza erőteljesen a rostát, amíg a még kisebb szemek a rostán át
immár egy munkapadra hullanak.
Addig, amíg a talicskázó egy újabb szállítmányt hoz a csúszda felső
szájához, a rostáló munkások leakasztják a horogról a rostát, kiborítják
és a benne visszamaradt homokot és kavicsot egy halomba gyűjtik. A
munkapadra hullott apró szemcséket az első ércmosó - ilyen annyi van,
ahány rostáló - egy, még a harmadik rostáénál is kisebb lyukú rostába
söpri és egy vízzel majdnem tele hordóban kimossa. Amikor a hordó
megtelt azzal, ámít a rosta átengedett, az ércmosó kihúzza a hordó
dugóját és kiengedi a vizet belőle. Utána azt, ami a hordóban összegyűlt, lapáttal a második ércmosó munkapadjára hányja. Ez egy még
szűkebb lyukú rostán átmossa és a hordóban összegyűlt anyagot a harmadik ércmosó padjára dobja. Ez a harmadik ércmosó immár a legszűkebb lyukú rostán át mossa ki. Az utolsó hordóban leülepedett maradék
ércport kiveszik és megolvasztják. Amit pedig az egyes mosók a simító
deszkával összegyűjtöttek, azt ponyván át mossák. 189
Ugyancsak ilyen gerendákra akasztott rostákat használnak az ércmosók az altenbergi ónbányákban is, itt a szomszédos cseh hegységben.
De az ő rostáik valamivel nagyobbak és elöl nyitottak, hogy a rostán át
nem hullott szemeket a rostának az oszlophoz való hozzáütésével könynyen ki lehessen önteni.
Ha a vágat ércben gazdag, akkor a földet, érclisztet, a homokot, a
darát és a kavicsot, amelyeket a fedőből fejtettek, lapáttal vagy gereblyével kiszedik a rakásból és egy nagy rostába vagy kosárba hányják, majd
egy vízzel majdnem tele hordóban mossák. A rosta átmérője rendszerint l rőf, mélysége V2 láb és lyukjai oly kicsinyek, hogy csak a borsó
nagyságú szemek hullanak át rajta. Fenekét keresztül-kasul haladó vashuzal alkotja, amelyet a kereszteződéseknél vasdróttal kötnek Össze.
189
A középkori Magyarországon Besztercebányán, illetve a mellette fekvő Űrvölgyön
(Herrengrund, Spania Dolina) működő, valamikor Thurzó-féle híres rézbányák feldolgozási módját nagyon kifejező rajzzal ábrázolja Agricola. Faíler (1955. p. 211.) szerint ez a
fametszet - ennek a világgazdasági viszonylatban is jelentős vállalatnak - egyetlen korabeli
ábrázolása és egyben a magyarországi bányászat technikájának egyik legértékesebb dokumentuma.
A metszet mozgathatóan felfüggesztett sziták rázását mutatja. Ez a művelet nagy erőfeszítést igényelt és erős porképződésseí járt.
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150. ábra.. Ércrostálásvashuzalrácson190
A-rosta; B-** rosta fülei; C- hordó; D -vashuzalokból készült rostafenék; E -abroncs;
F - kérésztmdak; G - abroncs; H - rostát rázó asszony; I - ifjú munkás a mosandó ércet
hordja; K - munkás kiszedi a hordóból a leülepedett ércet

Maga a fenék két egymást keresztező vasrúdon fekszik és vasabroncs
tartja össze.19C
A rosta többi részét kis dongák gömbölydedre formázzák és két vasabroncs övezi. Vannak, akik a rosta falát mogyorófából vagy tölgyfából
készített abronccsal veszik körül, de ilyen esetben három abroncsgyűrűre van szükség. A rostának két füle van, amelyeknél fogva az ércmosó
emeli és rázza. Erre a rostára az ifjú munkás rádobja a mosandó anyagot,
amelyet aztán egy asszony jobbra-balra rázással átrostál. Ilyen módon
19C

Az ábrán a nehéz és az állandó nedvesség miatt az egészségre káros munkát asszonyok végzik. Az „adolescens" fogalmát „fiatal férfi" kifejezéssel fordították, amivel kapcsolatban legényre kel! gondolni. Agricola a „puer" = fiú megnevezést csak két helyen
alkalmazza. Fiatal embereket viszont a szövegben sokszor említ és képeken is gyakran
ábrázol.
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151. ábra. fcrcrostálás fonott kosarakkal
A - kosár; B - a kosár füle; C - teknő; D - a teknö hátsó része; E - a teknö elülső része;
F-a teknö fogantyúi

a kőliszt, a homok és a kisebb kavicsok áthulíanak, a nagyobbak pedig
a rostán maradnak. Ez utóbbiakat kiveszik, gyűjtik, majd a zúzóteknőbe dobják. Az iszapot a homokkal, darával és a szemcsékkel együtt
kimerítik a hordóból, miután ebbői kiengedték a vizet. A kimentett
anyagot egy árokba hányják és ott mossák. Erről az árokról később még
szó lesz.
Csehországban hajlékony vesszőből font kosarat használnak, amely
l
l /2 láb széles és 'A láb mély. Két füle van, ezeknél fogva rázzák és mozgatják egy vízzel majdnem tele hordóban vagy kádban. Ami a kosárból
a hordóba vagy a kádba hull, azt kiveszik és teknőben mossák, amely
hátul magasabb, elöl alacsonyabb és sík. Két fülénél fogva mozgatják a
vízben, miközben a könnyű anyag kifolyik belőle, a nehéz és érctartalmú benne marad és a fenekére üíepszik.
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152. ábra. Ércőrlés vízierővel
A - vízikeréktengely; R - vízikerék; C -fogaskerék; D - hajtómű; E - ennek vastengelye;
F -felső malomkő; G - tölcsér; H-a malomkő körüli csatorna; I - kifolyó

Az aranyércet és az ónércet is zúzókalapáccsal szétzúzzák és aprítják,
majd lisztté őrlik. A folyóvíz által hajtott őrlőmalmok 191 közül az első
fajtájú ilyen: tengelyét körzővel vagy hengeresre vagy négyszögletesre
mérik ki és készítik el. Vascsapjai felezett vascsapágyakban forognak,
amelyek az őrlőállvány gerendáiba vannak beépítve. A tengelyt vízikerék hajtja, amelynek a kerületére felerősített falapátjait az áramló víz
löki és mozgatja. Ezen a tengelyen van a fogaskerék is, oldalt beerősített
fogakkal. Ezek hajtják a nagyon kemény fából előállított hajtóorsó bor191
Ahol a zúzóművekkel elért anyagfinomság nem érte el a kívánt mértéket, ott őrlést
alkalmaztak. Ezt az eljárást lényegében a gabonaőrlőmalmok módján használták. Az
őrlők hozama lisztként folyt ki. A maimokkal viszonylag kevés mennyiséget Őrölhettek,
mert a művelet igen nagy porképződéssel járt.
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dáit. A hajtóorsó vastengelyen ül, amelynek alsó csapjai az őrlőállványba beépített csapágyban forognak, felül pedig kettős vaskapocsban, amelyben a malomguzsaly jár. Hogyha a fogaskerék fogai meghajtják a hajtóorsót, forogni kezd a malomkő, amelyre a felette függő etetőtölcsér az adagolónyíláson át a megőrlendő ércet önti. A lisztté őrölt érc
a malomkövet körülvevő csatornából a kifolyóba kerül, onnan pedig a
földre, ahol halommá tornyosul, míg aztán el nem hordják a mosóműhelybe. Mivel az őrlésnek ez a módja megköveteli, hogy a malomkövet
hol magasabbra, hol alacsonyabbra lehessen állítani, az álló tengely csapágyát két gerenda támasztja alá, amelyeket emelőrudak segítségével
emelni és süllyeszteni, s átdugott csapokkal a megfelelő helyzetben rögzíteni is lehet.
Aranyérc őrléséhez, különösen, ha könnyen olvadó kőzet kíséri a
fémet, három malmot használnak. Ezeket nem folyóvíz hajtja, hanem
emberi erő, kettőt közülük állati erő is. Az eíső forgórnalom, a most
ismertetettől csak kerekére nézve különbözik, ugyanis kereke zárt és
taposóemberck vagy belezárt lovak, szamarak, esetleg erős kecskék
hajtják. Az állatok szemét kendővel bekötik.
A második malom, akár lökés, akár forgatás által működik, abban
különbözik a másik kettőtől, hogy fekvő tengely helyett álló tengelye
van. Ennek alsó részén kerek korong van, amelyet két munkás oly
módon tart forgásban, hogy a rajta lévő bordákat lábukkal állandóan
továbblökik. Néha egyetlen munkás látja el ezt a munkát. A másik
módozat az, hogy a tengelyből rúd áll ki, amelyet egy ló vagy szamár
körben mozgat, miértis e?.t a malomfajtát „szamármalomnak" is nevezik. A tengely felső végén ülő fogaskerék hajtja a hajtóorsót s ezzel
együtt a malomkereket.
A harmadik malom forgómalom, de nem kéz/el hajtják, hanem körben forgatják. Közte és a többi malom között nagy a különbség, mert
ennek alsó vagy f e n é k k ö v e f e l ü l olyan kiképzésű, hogy a vastengely
körül torgó felső vagy íutókövet tartam képes. Ez utóbbi a fenékkö
g v ű r ű alakban k i v á j t részébe mélyed és onnan emelkedik ki. A munkás
kézzel megragadja a fc-ísö (utókoré erősített vasfogantyút és körben
mozgatja. A futókö át van fúrva. Ezen a furaton keresztül etetik érccel,
amely lecsúszik a fenékkőhöz, ott kőlisztté őrlődik, majd a fenékkö
oldalnyílásán apránként k i f o l y i k . Mosása különféle módon történik,
még mielőtt h i g a n n y a l kevernék. Erről később még többet mondok.
Némelyek olyan géptelepet építenek, ahol egyidőben lehet az aranyércet zúzni, őrölni, mosással tisztítani cs az aranyat higannyal keverni.
Csak egyetlen kereke van, ezt a víz ereje h a j t j a azzal, hogy a kerék lapátj a i r a z ú d u l . A tengelynek a keréktől balra cső részén emclőbütykök
vannak, amelyek a száraz zúzda z ú z o n y i l a i t emelgetik. A zúzott ércet
a z u t á n a malomkő kerek nyílásába dobják, onnan lassan továbbcsúszik
és lisztté őrlődik. Az alsó malomkő kívül négyszögletes, belül azonban
kerek v á j a t ú s ebben forog a kerek malomkő. Wég egy l y u k is van a
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153. ábra. Ércőrlés taposókoronggal és taposókerékkel
A - első malom; B - kecskék által hajtott kerék; C - második malom; D - álló
tengely korongja; E -fogaskerék; F - harmadik malom; G - alsó malomkő
formája; H -függőleges tengely; I - ennek furata; K — afehÖ (futó) malomkő
fogantyúja; L -afutókö nyílása
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malomkövön, amelyen keresztül a liszt az első hordóba folyik. ! y 2 A vastengelynek az alsó vége a futó malomkőbe van rögzítve, felső csapja
pedig a tetőgerendába épített csapágyban forog. Ezen a tengelyen van a
hajtóorsó, amelyet a fekvő tengelyen lévő fogaskerék forgat s ezzel a
malmot működteti. A liszt folyamatosan belefolyik az első hordóba,
éppúgy a víz is, amely aztán a második, alacsonyabban álló hordóba
folyik tovább és onnan a harmadik, a legmélyebben álló hordóba. Ebből
rendszerint még egy fatörzsből kivájt teknőbe kerül. Mindegyik hordóban higany is van és valamennyi hordóra felül keresztben egy deszkát
erősítenek, középen lyukkal, amelyen keresztül egy függőleges tengely
nyúlik le a szükséges mélységig a hordóba. Hogy ez ne szálljon a szükségesnél mélyebbre, a tengely a lyuk felett, ahol a deszkát érinti, valamivel vastagabb. Alsó végére három, egymást keresztező deszkalapocska
van felerősítve. Felső vége csappal a tetőgerendába ágyazott. A kis tengelyeken még egy-egy kis hajtómű is van, amelyeket a vízszintes tengelyen ülő kis fogaskerék hajt. Ez a vízszintes tengely az egyik oldalon
fekvő főtengellyel van összekapcsolva, másik vége pedig a gerendázatban lévő erős vascsapágyban nyugszik. Ennek a szerkezetnek a segítségével a három egymást keresztező deszkácska az egyes hordókban körben forog, kavarja tehát a vízzel elegyített lisztet és kiválasztja belőle a
legkisebb aranycsillámot is. Ezek leszállnak a hordó fenekére, ahoí a
higany felszívja és megtisztítja őket. A meddőt a víz magával sodorja.
A higanyt, mint azt már másutt elmondtam, puha bőrbe vagy lenszÖvetbe öntik és összepréselik úgy, hogy a higany az alája helyezett
edénybe folyik, a kendőben pedig visszamarad a színarany. 1 9 3
Mások a hordókat három széles favályúval helyettesítik. Minden
vályú kávájára egy kis szegletes fekvő tengelyt erősítenek, ebbe hat keskeny deszkalapocskát eresztenek be és ezekre keresztben újabb hat
deszkalapocskát szegeznek. Ezt a deszkalapocskákból álló kereket a
folyó víz hajtja. Átkavarják a vízzel kevert lisztet és kiválasztják a benne
rejlő fémet.
Az aranytartalmú érc mosásához az első mosási mód a legmegfelelőbb, mivel a hordókban lévő higany az aranyat azonnal magába fogadja. Hogyha azonban az ércliszt erősen kevert olyan fekete szemecskékkel, amelyekből ónt olvasztanak, akkor a vályús rendszernek vannak
előnyei. De ebben az esetben hasznosabb összekötözött fenyőágakat
abba a vályúba tenni, amelyben ilyen fajta, a malomból csatornán ideszállított érclisztet mosnak. Ugyanis a fenyőgaliyak az ónszemcséket
vagy feltartják, vagy pedig azok, ha a víz továbbsodorja őket, lehullanak
a gallyakról és a fenékre szállnak.
A nedvesen Őrlő malom 154. ábráján hiányzik a szükséges víz odavezetése, továbbá
a két tengely „B" és „I" kapcsolata sem f
Ez tévedés, az eljárás után aranyamalgám marad vissza, amelyből csak lazítással
lehet színaranyat nyerni.
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154. Ábra. Aranyén /;//.ij.< r> fu-ncsorozása
A w.ikerék; B • • tengely; (.'. - zúzónyíí; D --- A malom garatja; li - lyuk a garat
kö'/.epén; í : -- «A ó malomkő; Ci - ennek kerek i'ájaia; H -- kifolyója; I -vaftengely;
K - ennek keresztreteszc; L - tetőzcrenéa; M-a kis z-,títe?:gely orsós hajtóműve;
X - a tengely fogaskereke; O - hordók^ P - kereszíléc a hordón; Q - kis állá tengelyek; R - tengelyek vastagabb rés'/.e; S - keverő; T - bordái hajtóorsók; V -- a /őicngellyi'l kapcsolt gyengébb fekvő tengely; X -fogaskerekek; Y — vályuk; 'L - a
vályúk tengelyei; A A - <i beillesztett deízkácsk&k; BB -A reájuk erősített kérész tdeszkácíkék
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A legtöbb fém érceinek mosása hétféle közös módszerrel történik:
194
mossák egyszerű vályúban, deszkákkal rekeszekre osztott vályúban,
lejtős vályúban, rövid vályúban vagy szerben és ponyvás szerben, végül
sűrű rostával. Az ércmosás egyéb változatai vagy csak bizonyos ércek
sajátos mosási módszereivel, vagy a vizes zúzással vannak kapcsolatban.
Az egyszerű mosóvályú ilyen: légiéiül van a vályú feje, amely 3 Iák
hosszú, l V 2 láb mély és magasabban fekszik, mint a tulajdonképperi
vályú. Gerendák és azokra szegezett deszkák alkotják. Mindkét oldalán
a deszkákba beeresztett szegélylécek határolják. Ezek határozzák me^;
a csövön befolyó víznek az útját és kényszerítik az egyenes továbbfolyásra. A váíyúfő közepe kissé mélyebben van, hogy ott a durva anya*
és a nagyobb ércdarabkák leülepedhessenek. A vályúfőnél 3 /4 lábba'
mélyebben a 12 láb hosszú és l V2-l V 2 láb mély és széles mosóváíyu
van a földbe mélyesztve. Ennek a feneke és két oldala deszkákból készül, nehogy a föld elnyelje az ércszemecskéket vagy a víz elsodorja
azokat. Alsó végén deszka zárja le a vályút, ez valamivel alacsonyabb,
mínt a vályú fala. Ezzel az egyenes vályúval összeköttetésben áll ég)
másik, keresztben fekvő, 6 láb hosszú és l V2—l V2 láb mély és széles,
ugyancsak deszkából ácsolt vályú. Alsó végén ezt is egy valamivel alacsonyabb deszka zárja le úgy, hogy felette a víz elfolyhat. A vizet ég',
harmadik, csatornaszerű vályú vezeti ki a szabadba.
Ebben az egyszerű mosóvályúban mossák az öt tágas lyukú rostái"
átrázott és a mosóműhely padlójára öntött ércet. A mosómunkás ezt a?
ércet a mosóvályú fejrészébe lapátolja, csövön vagy csatornán víz«
ereszt rá és a vályúfej középső mélyedésében lefolyó és megüleped<
anyagot a széregyengetővel (falapáttal) megdolgozza. Széregyengető
nek nevezzük ezentúl azt a szerszámot, amely egy hosszú nyélből ál)
végén egy l láb hosszú és l kéz széles deszkalappal. A kavarás folytán *
víz zavaros lesz és magával viszi az iszapot, a homokot és a finomabb
ércdarát a csatlakozó vályúba, míg a durva dara és a nagyobb szemcse *
T
vályúfőben marad. Ezt az üledéket az ifjú munkások kiszedik és eg .
széles teknőbe vagy a rövid szerre dobják és ott különválasztják a danji
a szemcsétől. Amikor a mosóvályú már megtelt iszappal és homokkaJ,
a mosó elzárja a vízfolyást a vályúfőbe. Rövidre rá a víz a vályúból r
eltávozik. Ekkor a mosó az iszapot és a szemcsékkel kevert homok -i
194

A lat. canalis, magyarul vályú kifejezést Agricola nemcsak akkor használja, ha vizei
vagy zagyot kell elvezetni, hanem akkor is, ha alkalmazása az ércek mozgásánál jön sz*
mításba. Megkülönböztetésként az első esetben vályúnak nevezzük, a másodikban szerel''
ároknak, vagy röviden ároknak.
A lat. canaliculus szót is kétféle értelemben használja. Kisfolyóka, amikor a szüksége
tiszta víz odavezetéséről van szó, vagy amikor zagyot vezetünk az árokba, de jelentheíi
azokat a vajatokat is, amelyek pl. egy tűzhely területébe vannak vágva.
A lat. fossa, vagyis árok - ellentétben a deszkából ácsolt szerelő árokkal - talajba mélyj
tett árkot jelent, amely a hordalék, vagy mosóércek eltávolítására szofgál és amelyet f
körülményektől függően gerendákkal erősítenek meg.
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/55. ábra. Ércmosás egyszerű vályúban
A -mosóvályú feje; B -vízcső; C -mosóvályú; D- deszka; E-keresztvályú; F -lapát;
G - széregyengető

kilapátolja és a ponyvával leterített szeren átmossa. Sokszor a rnég meg
nem telt vályúból is kilapátolják az ifjú munkások az üledéket és a szeren megmossák. A vályúfőben mossák az érclisztet is, főleg ha ónszenv
cséket is tartalmaz. Ilyenkor egy köteg fenyőgailyat raknak a mosóvályúba, ugyanúgy, ahogyan a nagy vízteknőkbe is fenyőágakat szoktak
tenni, amikor vizesen zúzzák az ércet. A nagyobb szemcséket, amelyek
a mosóvályú iegfelső részében ülepednek le, lejtős vályúkban külön
mossák. Ugyancsak külön mossák a közepes nagyságúakat is, amelyek
a vályú közepén ülepszenek le, és külön mossák a ponyvás szeren a
darával kevert iszapot is, amely a fenyőágkötegek után, a vályú legalsó
részében halmozódott fel.
A most leírandó mosóvályú abban különbözik az előbbitől, hogy
több belerakott deszkalap lépcsőzetesen elhelyezett rekeszekre osztja.
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Ha a v á l y ú 12 láb hosszú, akkor négy deszkát helyeznek el benne, ha 9
láb hosszú, akkor hármat. A válaszdeszka annál magasabb, minél közelebb van a vályúfejhez; minél távolabb esik tőle, annál alacsonyabb. Ha
a legfelső l !áb4 l kéz magas, akkor a második l láb + 3 u j j magas szokott lenni, a harmadik l láb + 2 ujj és a legalsó l láb+ ! u j j . Az ilyenfajta
vályúban légióképpen azt az ércanyagot szokták mosni, amelyet a táglyukú rosta áteresztett a víz.y.el telt hordóba. Ezt az anyagot vaslapáttal
a v á l y ú f ő b e h á n y j á k , s m i u t á n vizet eresztettek rá, addig dolgozzák meg
a széregyengetővel, míg a v á l y ú meg nem telt, A k k o r kiveszik a deszkákat és a vízét leszűrik. Most az érctartalmű anyagot, amely 37 egyes
rekeszekben leülepedett, újra átmossák a rövid szeren vagy a ponyvás
s/éren, vagy a sűrű rostával. Mivel a rövid szer a magasabban lekvö

7.56". Ábra, Ércmosás rekeszei vályúban cs rövid szeren
A — vízcső; B — keresztcsatorna; C — rövid csatorna; D — vályúfő; h — széregyengető fáhál;
F — rekeszdt'szkíík; G — rövid szer
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157. ábra. Ércmosás iszapolóvályúban
A-a lejtős vályú feje; B - lejtős vályú; C - merőkanál; D - $zér egyengető; E - ponyva;
F— ponyvasimító boíocska

vályúval többnyire összeköttetésben ál!, a cső a vizet előbb egy keresztcsatornába önti, majd abból az egyik kis csatornán át a mosóvályúba,
egy másik kis csatornán át pedig a rövid szerbe.
A le)tős mosóvályú deszkák tekintetében hasonló a másik két vályúhoz. Ennek a vályúfője alá is földet töltenek s azt keményen ledöngöiik.
Erre a ledöngölt földre deszkákat raknak, s ha szükséges, még egyszer
jól kitömik a réseket földdel, nehogy az ércszemecskékkel kevert víz
elszökhessen. Ugyanis a víznek egyenesen a kb. 8 láb hosszú és l V 2 láb
széles öblítővályúba kell folynia. A l u l egy keresztvályú csatlakozik
hozzá, amely egy teknőhöz vezet a házon kívül. Egy legény lapáttal
vagy merőkanállal a még tisztátlan ércet vagy ónszemecskéket a rakásról a lejtős vályú fejébe hányja vagy belekeni. A mosó az anyagot a lejtős
vályúban a széregyengetővel jól átgyúrja. Ilyen módon a vízzel kevert
iszap lefolyik a keresztvályúba, míg az érc vagy az ónszemcse a lejtős
vályú fenekén marad. Mivel azonban néha az érc vagy a szemcsék az

322

NYOLCADIK KÖNYV

iszappal együtt mégis a keresztcsatornába jutnak, egy másik mosó az
utóbbit kb. 6 láb távolságban deszkával elzárja és az iszapot lapáttal
többször átdolgozza, úgyhogy az iszap a vízzel visszafolyik a vályúba,
az érc és a szemcsék pedig a keresztvályúban visszamaradnak.
Schlaggenwaldban és Ehrenfriedensdorfban az elég nagy mennyiségű
ónércet az ilyen lejtős vályúban egyszer vagy kétszer, Altenbergben
háromszor-négyszer, Geyerben gyakran hétszer is átmossák. Schlaggenwaldban és Ehrenfriedensdorfban csak az elég nagy ónszemcséket
tartalmazó ercet zúzzák, Altenbergben a jóval kisebb s/cmcséjűeketis,
Geyerben pedig még azokat az érceket is, amelyekben alig láthatók az
ónszemcsék. A mosásnak ezt a módját az ónbányászok találták fel,
később átvették tőlük az ezüst- és egyéb bányászok is. Ez a mosási eljárás biztosabb, mint a szűk rostákkal való mosás. A lejtős mosóvályú
mellett használni szokták meg a ponyvaszért is.
Manapság többnyire két egyforma lejtős mosóvályút építenek egybe 195 oly módon, hogy a vályúfők 3 lábnyira, vályúik 4 lábnyira vannak
egymástól. A két lejtős mosóvályú végén keresztvályú van. Egy ifjú
munkás a halomról lapáttal belehányja a két vályúfőbe az iszappal
kevert ércet vagy ónszemcséket. A két ércmosó közül az egyik az első
mosóvályútól jobbra, a másik a második vályútól balra ül és úgy végzi
munkáját. Mindketten egyféle szerszámot használnak, amelynek leírása
a következő: a vályúk alapgerendájába beépített csapágyban és a fedőgerendán lévő fél csapágyban egy sima rúd forog. l % Hossza 9 láb, vastagsága l kéz. Ebbe a rúdba egy 3 kéz hosszú és ugyanannyi ujj vastag
hengeres fa van becsapozva. Erre egy 2 láb hosszú és 5 ujj széles deszkát
erősítenek. Ennek a furatában egy kis tengelynek a vége forog, amely
tengely tartja a széregyengető nyelét. A kis tengely másik csapja egy
második deszka furatában végződik, amely deszka ismét egy ugyancsak
3 kéz hosszú és ugyanannyi ujj vastag, hengeres fadarabhoz van erősítve. Ezt a hengeres fát az ércmosó forgattyúnak használja. Maga a széregyengető egy 3 láb hosszú rúdból áll, amelynek végére egy l láb hoszszú, 6 u j j széles és l % u j j vastag deszkát erősítenek. A mosó az egyik

195

A szerről érkező zagy az árokfőnél folyik az árokba, ahol a forgatókarral hajtott
ládába átdolgozzák. Ezzé) a természetes rétegeződési folyamatot moz,dít|ák elő. Az árok
fenekén ott marad a nehéz érc, a könnyű szemeket elmossa a víz. A dúsított anyagot időnként kilapátolják. Mindezek az eljárások technikailag nagyon tökéletlenek. A sűrítményeket és a kitermelt anyagot még át kell mosni, hogy valamennyire értékes terméshozamot
adjon. Wilsdorf (1959. p. 296.) figyelmeztet arra, hogy ez a munka csak nagyon gyenge
védelmet kapott a kedvezőtlen időjárás ellen és az érchegységi hideg telek során csődöt
mondott. Ezért csak kevés bányászt állítottak be e munkafolyamatra, mert a bányarendtartás szerint kedvezőtlen időjárásra hivatkozva nem volt szabad elbocsátani a munkásokat. A leli időszakok csökkentett teljesítménye ellensúlyozására viszont nyáron 12-15
órás munkaidővel kellett dolgozmok.
"* Nem felel meg az ábrának. Ez a rúd szilárdan áll és tartja a széregyengető forgattyúkarjának csapját. Az egész forgattyús szerkezet leírása körülményes és nem találó.
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1Í8. ábra. Ércmosás kettős iszapolóvályúban
A -felső keresztvályú; B - ennek kifolyói; C - lejtős mosóvályúkfejei; D - lejtős
mosóvályúk; G - alapgerenda csapozása; H -félcsapágyak; I - rúd; K - széregyengeto; L - rövid széregyengető
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kezévé! állandóan mozgatja a szerszám forgattyúját, s ezáltal a vályúfőnél végződő széregyengetÖ folyton keveri az iszappal elegyített ércdarabkákat vagy ónszemcséket, amelyek ezen mozgatás következtében
lefolynak a vályúba. Másik kezében egy felényi hosszúságú, második
széregyengetőt tart s ezzé! a vályú felső részében visszamaradt érctörmeléket és ónszemcséket kavarja. Ilyen módon az iszap a vízzel együtt
lefolyik a keresztvályúba s abból a házon kívül lévő aknába.
Mielőtt a rövid szert és a szűk rostát feltalálták, főleg az ónércet szárazon zúzták és széles teknőkben mosták, amelyeket egy vagy két
fatörzsből vájtak ki. A teknő feje felett munkapad volt, erre dobták az
aprított ércet. Ezt a mosómunkás a hosszú nyelű széregyengetövel
lehúzta a teknöbe, vizet eresztett rá és az egészet a széregyengetövel
kavarta.
A rövid szer felső része, amelyre egy csőből víz folyik, keskeny, csupán 2 láb széles, alul 3 láb és 3 kéz széles. A 6 láb hosszú oldalakra 2 kéz
magas deszkákat erősítenek. Egyébként hasonló az egyszerű mosóvá-

159. ábra. Ércmosás mosóteknőben
A — teknő; ß — munkapad; C — széregyengetÖ
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160. ábra. Ércmosás rövid szeren
A - rövid szer; B - vízcsatorna; C - keresztvályú; D - széregyengető

lyú fejéhez, csupán annak a mélyedése hiányzik a fő közepén. Lábánál
keresztvályú van s ezt alacsony deszka zárja el. Ebben a rövid szerben
nemcsak a széregyengetővel átkavart érceket mossák, hanem az ífjú
munkások itt válogatják ki a beledobott érczúzalékból a kis fémdarabkákat és gyűjtik azokat edényekbe. A bányászok ezt a fajta szert már
csak ritkán használják. Az ifjabb munkások annyiszor észlelt nemtörődömsége 197 az oka annak, hogy helyébe a szűk rosta került. Az iszapot,
amely a keresztvályúban leülepszik, ha az érc gazdag érctartalmú volt,
a szűk rostán vagy a ponyvás szeren mossák.
A ponyvás szer leírása a következő: két darab 18 láb hosszú, V 2 láb
széles és 3 kéz vastag gerendát lejtősen a földre fektetnek. A gerendák
197

A bányákban sok fiatalkorú, sőt gyermek dolgozott. A gyermekek gyakran felületesen dolgoztak, mert túlzottan igénybe voltak véve.

326

NYOLCADIK KÖNYV

elülső része félig ki van vágva, hogy a deszkák végét bele lehessen illeszteni, ugyanis 3 láb hosszú, szorosan egymás mellé fektetett deszkákkal
bélelik a gerendákat. A gerendák másik része nincsen kivágva és l kéznyire a deszkák fölé emelkedik, hogy az áramló víz oldalt ne folyhasson
ki, hanem útját egyenes irányban folytassa. A szer feje is magasabban és
lejtősen fekszik, mint a többi rész, hogy lefolyást biztosítson a víz sxámára. Ez az egész szer hat darab kiterített és pálcikákkal feszesre húzott
ponyvával van leborítva. Az első közülük legalul van, a másodikat úgy
fektetik, hogy az elsőt részben még fedje. Hasonló módon fektetik a
harmadikat a másodikra és így tovább. Ha ellenkező módon fektetnék
a ponyvákat, akkor a lefolyó víz az ércdarabkákat vagy az ónszemcséket
a ponyva alá mosná és a munka kárba veszne. Miután a ponyvákat így
kiteregették, ifjú munkások és férfiak az iszappá! kevert érczúzalékot
vagy ónszemcséket a szer fejrészébe hányják, megnyitják a kis csatornát
és vizet bocsátanak a szerbe. Azután a széregyengetővel addig kavarják
az ércet és az ónszemcsét, míg a víz sodra azokat a ponyvákra nem viszi.
Most a ponyvákat a széregyengetővel gyengéden simogatják mindaddig, míg az iszap le nem folyt a teknőbe vagy a keresztvályúba. Amikor
a ponyvákon már semmi vagy csak nagyon kevés iszap maradt, viszont t
az érc- vagy ónszemcsék ráülepedtek, akkor leveszik a ponyvákat és
megmossák Őket a közelben felállított hordóban, ahol a szemcsék
leszállnak a fenékre. Ezután újra kezdik ugyanazt a munkát. Végezetül
kiöntik a vizet a hordóból és egybegyűjtik az ércszemcséket. Ha a,
ponyváról esetleg lehullottak szemcsék és a teknőben vagy a keresztváíyúban leülepedtek, akkor az iszapot újra átmossák.
Vannak, akik a ponyvákat nem veszik le a szerről és nem mossák ki a
hordóban, hanem a ponyvákat mindkét oldalon, keskeny és vékonya
lécekkel a szérgerendához szegezik. Az ércet úgy mossák, hogy szér-i
egyengetővel keverik, s amint a ponyvákon iszap már egyáltalában nincsen, vagy csak elenyésző kevés, csupán ércszemcse van rajtuk, akkor
felemelik az egyik szérgerendát úgy, hogy az egész szer a másik gerendán nyugszik, majd vizet öntenek rá, amelyet a teknőből vederrel merítenek, így mindaz, ami a ponyvára leülepedett, lehull egy alul elhelyezett, fatörzsből kivájt és a földbe süllyesztett vályúba. Ennek vájata felül
l láb széles, alul valamivel keskenyebb, mivel kerekített. Ennek a vályúnak a közepébe egy deszkát állítanak, hogy a durvább ércdarabkák vagy
ónszemcsék a deszkán inneni részbe hullva, ott ís maradjanak, míg a
finomabb érckövecsek és ónszemcsék az alsó részben gyűlnek össze.
Ugyanis a víz az egyik részből a másikba folyik, s végül egy nyíláson át
egy teknőbe. A vályúból kiszedett durvább ércet és szemcsét még egyszer átmossák a lejtős mosóvályúban, a finomabb anyagot pedig a pony198
vás szeren. Ezzel az eljárással a ponyvák tovább eltartanak és egy étien
A/, így berendezett s/.éreket „fordúószéreknek" is nevezik.
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161. ábra. Ércmosás ponyvás szeren
A - gerenda; B - ponyvák; C - szérfej; D - kis csatorna; E - teknő; F - széregyengetők;
G - hordók

munkás majdnem kétszer annyi munkát képes elvégezni egyazon idő
alatt, mint a másik eljárásban két munkás.
Egy szűk rostafajta használata a bányászatban újkeletű. Megtöltik
ércanyaggal és ezt egy vízzel majdnem tele hordóban átrostálják.
A rosta rázása következtében a borsószemnagyságon aluli szemcsék
áthullanak a hordóba, az ennél nagyobbak a rosta fenekén maradnak. A
kétfajta üledék közül az érc az alsó réteget képezi, míg a mellékkőzet és
törmelék felül fekszik. Ugyanis a súlyos anyag mindig leszáll, a könynyűt a vízlökés a magasba sodorja. Ezt a könnyű anyagból álló réteget
egy vékony, félkör alakú, l arasz hosszú és V 2 láb magas simítódeszkával leszedik, előbb azonban ugyanezzel a simítóval keresztalakban
bevágják, hogy a víz minél gyorsabban keresztülhatolhasson rajta.
Ezután újból megtöltik a rostát és újra rázzák. Amikor a rostában már
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162. ábra. Éranosás fordítható ponyvás szeren
A - ponyvás szer; B - az ércmosó vizet önt a ponyvára; C — veder; D - másfajta veder;
E - a munkás kiszedi az ércet a vályúból

nagyobb mennyiségű érc gyűlik össze, az egészet egy közeli munkapadra kiborítják.
Mivel az iszappal együtt nemcsak arany- és ezüstrészecskék, hanem
199
kénkövecs darája, cadmía, ólomkén, olvasztott kő és más mindenféle
is hull a hordóba, a víz pedig a nehéz anyagot nem tudja az érctől elválasztani, a kevert iszapot még egyszer átmossák és amí értéktelen benne,
azt eldobják. Nehogy a rosta a darát egykönnyen áteressze, az ércmosó
egy réteg kőszemcsét vagy kis darabokat tesz alája. Mivel pedig a szemcsék abban az esetben, ha a rostát nem vízszintesen, hanem ferdén
rázzák, oldalra csúsznak és az érccel együtt a meddő kőzet is a hordóba
199

Jelentheti a pesttapadékot, cinkpátot, vagy kobaítércet; itt valószínűleg az ónércet
érthetjük alatta.
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163. ábra. Ércmosás szűk rostán
A - szűk rosta; B - fimítódeszka; C - másik szűk rosta; D-a legszűkebb rosta
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hull, tehát az egész munka kárbavész, a mi hazai bányászaink egy még
szűkebb rostát készítettek, amelyet még az ügyetlen ércmosók sem
kezelhetnek helytelenül. Ennél a mosási eljárásnál feleslegessé válik a
szemcseréteg a rosta fenekén, mert az iszap a kisebb ércdarabkákkal a
hordóba esik, a nagyobbak pedig a rostán maradnak, béták ín i • m óm
törecstők Jimelvet a simítódeszkával leszednek. Az így összegyűjtött
darabkákat a többivel együtt megolvasztják. Az egészen apró érccel
kevert iszapot még egy harmadik, még szűkebb rostán is átmossák,
amelynek feneke durva szőrből fonott. Azt az anyagot, amelyet a simítódeszkával leszedtek még a ponyvás szeren is átmossák, hogyha ércben
gazdag, ellenben eldobják, ha szegény.
Azokat a mosási eljárásokat, amelyeket a legtöbb ércfajtáná! alkalmazni lehet, ezzel elmagyaráztam, így most már áttérhetek a másik
műveletre: az ércek zúzására.
Amikor 1512-ben György szász herceg Meissenben, az Összes
bányákból kitermelt érchányók jogát a nemes és tudós Sigismund Maítbitznsk, János meisseni püspök és Henrik apjának adományozta, akkor
Maltbitz Dippoldiswaldeban és Altenbergbefi - ahol az ónszemcsét
bányásszak, amelyből az ónt nyerik - a szárazzúzó-berendezésekci, a
tág rostákat és az őrlőmalmokat megszüntette és az általa feltalált nedves zúzóeljárást vezette be. Nedves érceknek azokat nevezzük, amelyeket a zúzóteknőbe vezetett vízzel megnedvesítenek. Nedves zúzónyilak
pedig azok, amelyek nedvesen zúzzák az ércet. Ezzel szemben száraz
zúzásról és száraz ércekről akkor beszélünk, ha a zúzás víz igénybevétele nélkül történik.
De térjünk vissza tárgyunkhoz. A nedves zúzómű 2 0 0 nem különbözik lényegesen a száraztól, azonban a nedves zúzósaruk félszerte nagyobbak, továbbá a zúzóteknő, amelyet tölgy- vagy bükkfatörzsből
készítenek és a zúzóköpüoszlopok között állítanak fel, nem elöl nyitott, hanem egyik oldalán. A zúzóteknő 3 láb hosszú, V4 láb széles és
l láb 4- 6 ujj mély. Ha nincsen szilárd alapja, akkor egy kemény, lapos
köre állítják, amelyet kissé a földbe mélyítenek. A réseket mohával és
vékony lenruhával gondosan betömik. Ha van szilárd alap, akkor egy 3
láb hosszú, /4 láb széles és l kéz vastag vastáblát helyeznek a földre.
A zúzóteknő nyílására egy sok lyukkal ellátott vaslemezt szerelnek fel
úgy, hogy közte és a legközelebbi zúzósaru között 2 u j j n y i köz marad200
A nedves /.üzeműnél a működő részek azonosak, mint a száraz zúzóműnél. A?
aprítási cl|árás a zúzóköpüben történik, amelyet azonos mennyiségű érccel és vízzel töltenek meg. A zúzoti ércet a víz a fajsúly szerint a vályúba továbbítja. A visszam áradt mi'ildot a patakba, illeu'ík'u .1 fol\ nb.i dobják, így pl. a Müglilx. patak vi'/c ,\y Erchegvség keleti
részén a bevezetett iszaptól akkor vált vörös színűvé, ha Akenbergben működött a zúzó.
A nedves zúzó feltalálása - az egészségügyi előnyök, főleg a porképződés csökkentése révén - lehetővé tette a zúzóműnek zárt helyiségben való elhelyezését. Ezáltal nagyon
meghosszabbodott a munkaidő, mert télen is dolgozhattak, kivéve a kemény fagyos időszakokat.
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164. ábra. Nedves zúzómű
A - ziízóteknö; B - zúzóteknö nyitott oldala; C - alapkő; D - az alapot képező
vastábla; E - lyuggatott vaslemez; F - csatorna; G -falapát; H - vízmedence;
I - vaslapát; K - a zúzott érc rakása; L - zúzandó érc; M - befolyó víz
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jön. Ugyanekkora köznek kell maradnia a lyuggatott vaslemez és a
zúzóköpüoszlop között is, amelynek kivágott nyílásába helyezik a keskeny, de elég hosszú vízcsatornát. Ezen a kis csatornán át folyik a
finomra zúzott ezüstérc a vízzel együtt a vízmedencébe.
Ami a csatornában leülepszik, azt falapáttal kihányják a deszkákkal
borított földre. Amí a vízmedencében ülepszik le, azt vaslapáttal a padlón elkülönítve halmozzák fel. Többnyire két csatornát létesítenek,
hogy míg az egyik megtelik, a munkás a másikból kitakaríthassa a leülepedett anyagot. A zúzóteknő másik oldalán, a zúzóművet hajtó vízikerék közelében, egy kis csatornán át víz folyik a zúzóteknőbe. Itt
dobja a munkás a zúzásra váró ércet a teknőbe, nehogy az - máshol beledobva - a zúzónyilakra esve, azoknak működését zavarja. Ez a módja
az arany- és ezüstérc zúzásának.
Amikor ónércet zúznak egy ilyen zúzóműben, akkor a zúzás megkezdésekor a lyuggatott vaslemezhez csatlakozó csatorna a szemcsékkel és homokkal kevert vizet bevezeti a keresztvályúba, amelyből egy
kis csatornán egy alatta fekvő második nagy mosóárokba jut. Két ilyen
mosóárok van, hogy míg a munkás az egyik, szemcsével és homokkal
megtelt árkot kiüríti, a mosásra váró anyag az árokba folyhasson. Mindkét árok 12 láb hosszú, l öl és l V 2 láb széles. Az ónszemcséket, amelyek
az árok felső részében ülepszenek le, „nagy" szemcséknek nevezik.
Ezeket gyakran átkeverik a lapáttal, hogy a középnagyságúak az iszappal és az apró szemcsékkel együtt tovább folyjanak. A középnagyságúak rendszerint az árok közepén ülepednek le, ezeket egy-egy fenyőgally tartja vissza. A vízzel továbbfolyó iszap végül a fenyőgallysövény
és az árkot záró deszka közötti részben, tehát az árok legalsóbb szakaszán halmozódik fel. Külön hányják kí az árokból, lapáttal a nagy szemcséket, külön a közepes nagyságúakat és külön az iszapot. Mosni is
külön mossák őket a ponyvás szeren és a lejtős mosóvályúban, külön
pörkölik és külön olvasztják őket, kivéve az árok közepén leülepedett
szemcséket. Bár ezeket is általában külön szokták mosni a ponyvás szeren, mégís, hogyha nagyságban körülbelül egyeznek az árok legfelső
részében leülepedett szemcsékkel, akkor azokkal közösen mossák a lejtős vályúban, és együtt pörkölik és olvasztják is Őket. Az iszapot azonban sem a ponyvás szeren, sem a lejtős vályúban nem mossák együtt a
többivel, hanem mindig azoktól elkülönítve, és a belőle kiszedett szemcséket ugyancsak külön pörkölik és olvasztják. A két nagy árokhoz egy
keresztárok csatlakozik, ehhez egy egyenes, amelyből aztán egy egyenes kifolyó vezet az épületen kívül lévő vízgödörbe.
Ezt a mosási eljárást az utóbbi időben lényegesen módosították, így
az a csatorna, amely a lyuggatott vaslemezen átfolyó, szemcsékkel és
homokkal kevert vizet magába fogadja, nem vezet az épületen kívüli
keresztcsatornába, hanem az épület falán át egyenesen egy vizesárokba.
Azt az anyagot, amely az épületen kívül lévő egyenes árokban leülepszik, egy ifjú munkás háromágú gereblyével lekaparja. Ilyen módon a
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165. ábra. ónérczüzda csatlakozó-vályúkkal
A - lyuggntott vaslemez; B - keresztcsatorna; C - kis vízcsatornák; D ~ nagy moíóárkok;
E-lapát; F - fenyösövény; G -árokzáró deszka; H ~ keresztárok

nagy szemcsék a fenéken maradnak, a mosó ezeket falapáttal kiszedi, az
épületbe szállítja, ott egy keresztvályúba dobja, felkeveri a falapáttal és
átmossa. Azokat a szemcséket is kiszedi, amelyeket a víz a lejtés vályúhoz csatlakozó árokba magával sodort, és ezeket addig mossa, míg megtisztulnak. A többs, homokkal kevert szemcse lefolyik az épületben lévő
kis medencébe. Ez tovább vezet két nagy árokba, amelyeknek felső
részében a középnagyságú szemcsék a nagyokkal vegyesen, alsó részében pedig a kis szemcsék ülepednek le, de mindkét fajta még tisztítatlan.
Ezért ezeket külön kiszedik és kétszer mossák, először a vályúban,
amely az egyszerű mosóvályúhoz hasonlít, másodszor egy keresztvályúban. A kisebb szemcséket ugyancsak kétszer mossák, egyszer a
ponyvás szerben, másodszor a lejtős vályúban.
Az egyszerű vályúhoz hasonló vályú csak a vályúfő tekintetében
különbözik az egyszerű vályútól: ennél végig lejtős, annál középen
mélyített. Erre ezenkívül még egy kis fahengert is szerelnek, amely a
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766, Ábra. Vályús mosórendszer
A - első csatorna; B - háromágú gereblye; C - kis vízmedence; D - nagy vályúk; F, -m,.
vályúk; F -kis henger; G-támaszdeszkák; H -a. deszkák furata; \ -lapát; K-az épület;
L - kályha

vályú oldalához erősített két vastag deszkának a lyukjaiban forog. Erre
a hengerre teheti a szemcséket tisztító ifjú munkás a keverőlapátot, máskülönben ettől a munkától, amelyet egész napon át állva kell folytatnia,
túlságosan kimerülne. A nagy mosóvályúk, az egyszerű vályúhoz
hasonló vályú, a keresztvályú és a ponyvás szer, valamennyien zárt
helyiségben állanak, amelynek kályhája is van s ez csempém vagy vaslapjain át meleget áraszt, így az ércmosó télen is, míg a folyók be nem
fagynak, végezheti munkáját.
Az iszappal kevert apró szemcséket, amelyek a nagy vályúk legalsó
részében, az egyszerű vályúhoz hasonló vályúban és a lejtős vályúban
ülepedtek le, a ponyvás szeren mossák. 2 0 1 A ponyvákat egy kivájt
201
Ez az el]árás a ponyvás-szeres feldolgozás csúcspontja. Valószínűleg Agricola korának egy új találmányáról van szó, mert ezt az eljárást a XVI. század elején Tirolban találták
fel és 1510-ben került az Érchegység szász oldalán fekvő Schneebergbe és 1519-ben
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fatörzsbőt készített, és berakott deszkákkal három rekeszre osztott teknőben öblítik ki, éspedig az első és második ponyvát az első rekeszben,
i harmadikat és negyediket a második rekeszben, az ötödiket, hatodikat
a harmadik rekeszben. Mivel azonban az ilyen apró szemcsék között
márványhomok is elő szokott fordulni, a mester a lejtős vályúban seprűvel átmossa a szemcséket oly módon, hogy a felső réteget vesszőseprűvel óvatosan lesepri, de nem egy irányban, hanem hol hosszában, hol
székében. Ezáltal a víz a homokot a vályúból a teknőbe viszi, míg a
nehéz szemcsék a vályúban maradnak. Valamennyi vályúhoz, mind
kent az épületben, mind kint, teknők vagy keresztárkok csatlakoznak,
amelyekbe a vályú torkollik, úgy hogy a víz sodra csak egészen kevés
szemcsét sodorhat a folyóba. Az épületen kívül lévő nagy vízmedencét
négyszögletes gerendákból készítik, s az többnyire 8 láb hosszú s
ugyanannyi széles és magas. Ha ebben a medencében igen nagy menynyiségű, parányi szemcsékkel kevert iszap rakódik le, akkor először a
zárócsap kihúzásával kieresztik belőle a vizet, aztán kilapátolják az iszapot s azt az épületen kívül lévő ponyvás szeren, majd az épületen belül
felállított lejtős vályúban kimossák. Ezzel az eljárással a legfinomabb
óncsillámokat is ki lehet tisztítani.
A nagyon finom ónérccel kevert iszap, amely sem a nagy vízmedencében, sem a ponyvás szer alatt lévő keresztárokban nem ülepedett le,
kifolyik a patakba vagy a folyóba és annak medrében rakódik le. Hogy
ennek az ónércnek legalább egy részét még megmentsék, a kohászok a
patakban vagy a folyóban több ©lyanfále gátat építenek, amilyeneket a
malmok felett lehet látni, hogy ezek segítségével a víz árját árokba tereljék és a vízikerékre vezessék. Minden vízigát egyik oldalán árkot ásnak,
5, 6 sőt 7 láb mélyet és - ha a terep megengedi - minden oldal felé 60
lábnyi kiterjedésűt. Amikor aztán ősszel vagy télen a patak vagy a folyó
a terepet elárasztja, bezárják a gát zsilipjét, miáltal a víz ereje az ónérccel
kevert iszapot a sík területre sodorja. Ezt az iszapot aztán tavasszal vagy
nyáron a ponyvás szeren és a lejtős vályúban az ismert módon mossák,
így még a nagyon finom szemcsés ónércet is meg lehet menteni. Ott,
ahol a patak vagy a folyó az ónmosóteleptől 4000 láb távolságra van, a
kohászok nem ilyen gátakat építenek, hanem a réteken ferdén sövényeket állítanak fel és ezek előtt egyenként hosszában árkot ásnak, hogy
így az áradáskor a folyó vagy a patak vizével tovább sodródó óntartalmú iszap az árkokban leülepedjék és a sövényekben fennakadjon. Az
összegyűjtött iszapból aztán vályúkban vagy szerekben kimossák az
ónércet. Sok ilyen árok és sövény látható a meisseni kerületben, Altenberg alatt, a Müglitz folyó környékén, amely folyó vize vörösbe fordul,
valahányszor ónércet zúznak.
Joachimsthalba Paul Grommestedter schwazi bányász réven. Wilsdorf (1959. p. 298.). Itt
ismét a női és gyermekmunkáról van s/.ó, amint a 167. ábrán látható. A nagy cserépkályhával ellátott helyiség az időjárástól független munkalehetőséget biztosít.
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767. ábra. Ércmosás iszapolóvályúhan és ponyvás szeren
A -- a zúzóteknő lyuggatott vaslemezéhez csatlakozó csatorna; B - háromágú
gereblye; C-kis teknő; D- ponyvák; E - lejtős vályú; F-seprű
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168. ábra. Óniszap f elfogása zsilippel és árokkal
A -folyó; B - gát; C - zsilip; D - árok; E - rét; F - sövény; G - árok

Most visszatérek a zúzóművekhez. Némelyek négyet is felállítanak
egy helyen, kettőt a felső részen, kettőt az alsón. Ilyen esetben a patakot
ágy kell vezetni, hogy vize magasról zúduljon a felső vízikerékre illetve
/ízikerekekre s így ezek képesek legyenek annak a tengelynek a forgatására, amelynek bütykei a nehéz zúzónyilakat emelgetik. Ugyanis a felső
zúzómű zúzónyilainak kb. kétszer oly hosszúaknak kell lenniök, mint
az alsóknak, mégpedig azért, hogy valamennyi zúzóteknőt egy szintmagasságban lehessen felállítani. Éppen ezért az emelőfogak a felső nyilak felső végén vannak, nem mint az alsóknál az alsó végen. A felső két
vízikerékről lefolyó vizet két széles csatorna fogadja be és zúdítja az alsó
vízikerekekre. Mivel mindezeknek a zúzóműveknek a zúzónyilai
eléggé közel állanak egymáshoz, a nyilak alsó részét kissé kikany árit jak,
nehogy a zúzósaruk ott, ahol a nyilakban ülnek, egymást súrolják.
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769. ábra. Négyszeres nedves zúzómit
A - első zúzómíí; B - ennek zúzónyílai; C - zúzóteknöje; D - második züzómíí;
E - ennek zúzónyilai; F - zúzóteknöje; G - harmadik züzórnü; H - ennek zúzónyilai; I - zúzóteknöje; K - negyedik zúzótnű; L - ennek zúzónyilai; M - z«zó-
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Ahol a szűk völgy nem engedi meg ennyi zúzómű felállítását,, ott két
helyen, éspedig egy magasabb és egy mélyebben fekvőn a hegyet kivájják,
a terepet elegyengetik és két zúzóművet építenek közös tető alatt. A
felső kerékről lefolyó vizet itt is egy széles csatorna vezeti az alsó kerékre. Ebben az esetben a zúzóteknőket nem egyazon szinten állítják fel,
hanem mindegyiket a hozzá tartozó vízikeréknek megfelelő magasságban. Ezért két munkásra van szükség, akik az ércet a zúzóteknőkbe
hányják. Ha a patak vizét nem lehet úgy vezetni, hogy felülről z ú d u l j o n
a kerék felső részére, akkor úgy irányítják, hogy a kereket alulról hajtsa.
Ilyen esetben arra alkalmas helyen nagyobb mennyiségű vizet gyűjtenek össze és azt azután a zsilip megnyitásával a csatornába forgó kerékre
engedik. Az ilyenfajta vízíkerék lapátjai magasabbak és rézsűt felfelé
állanak, rníg a többi kerék lapátjai alacsonyabbak és rézsűt lefelé irányulnak. 2 0 2
A Juli és a Rhati Alpokban, de Magyarországon 2 0 3 is, az arany- és az
ezüstércet nedvesen zúzzák hosszú zúzóteknőkben, zúzónyilakkal,
amelyekből néha több mint húsz áll egy sorban. Az aprított érc a vízzel
együtt a zúzóteknők két lyuggatott vaslemezén át a csatlakozó keresztcsatornába folyik. Innen két kis csatorna továbbvezeti a két ponyvás
szer vályúfejeibe. A vályúfejek egy-egy vastag és széles deszkából állanak, amelyek felemelhetek és kivehetők. Széleikre magasító léceket szegeznek. A deszkákban sok mélyedés van, hasonlóak azokhoz a kerek
mélyedésekhez, amelyekbe a lágytojást szokták állítani. Ezekben a
mélyedésekben újabb, kisebb vajatok vannak az arany- és ezüstrészecskék befogadására. Amikor ezek a mélyedések már majdnem megteltek,
a deszkát egyik oldalon felemelik, hogy a szemcsék egy nagy teknőbe
hulljanak. A kiürült mélyedéseket vízzel kiöblítik. Ezeket a szemcséket
külön mossák egy kézi teknőben, és külön azokat, amelyek a ponyvás
szer ponyváira ülepedtek le. A kézi mosóteknő kis hajóra hasonlító
sima, 2 új) mély, felső részén szélesebb, az alsón keskenyebb edény,
amelyben belül, középen, egy keresztcsatorna van, ahova az arany- és
ezüstszemcsék leülepednek, míg a könnyebb homokot a víz magával
sodorja.
Morvaország egyes vidékein is nedvesen zúzzák a könnyen olvasztható kőzetű aranyércet. A zúzott érc keskeny csatornán egy teknőbe
folyik, ahol falapáttal megdolgozzák. A teknő felső részébe leülepedett
apró aranyrészecskéket feketére festett kézi mosóteknőben mossák.
Eddig a nedves /űzóművekről beszéltem, most az crcmosásnak azt a
módját fogom leírni és elmagyarázni, amely a fémek különböző ércfajtáinak mosására alkalmas. Kezdem az arannyal.
2 2

" A 98. ábrán baloldalt fent és a 169. ábrán jobboldalt lent alulcsapő vízikereket rajzoltak.
203
!• aller (1955. p. 211.) írja: „ . . . a rajza és leírása egyformán értékes - minden valószínűség sx.ennt — a körmöcbányai zúzómű, a busz zúzónyilával és vízíkerék meghajtással."
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Vannak telérek, amelyekben ennek a fémnek apró szemcséi és csillámai találhatók, a patakok és folyók homokjában pedig fellelhető az
aranypor. Mindezeket szereken mossák, vagy mosóteknőkben, a
homokot ezenfelül még mosóvályúkban is. De a szeren való mosás nem
mindig történik egyazon módon, mert a szerek az aranyszemcséket hol
átengedik, hol visszatartják, aszerint, hogy lyuggatottak-e vagy sem.
Lyuggatott lehet a szer, de az lehet a szert helyettesítő mosóteknő is.
Ha a szer lyuggatott, akkor az arany szemes ék és az aranypor a mosóvályúba hull, ha a teknőnek vannak lyukai, akkor az aranyszemcsék és-az
aranypor egy hosszú csatornába esik. Nos, ezt a két mosási eljárást
fogom most tárgyalni.

Í70. ábra. Nedves zúzó.míí mosómüvei kapcsolva
A - zúzónyilak; B - züzóteknő; C - lyuggatott vaslemezek; D - keresztcsator,
E - mélyedésekkel ellátott deszka; E-kis csatornák; G - teknő, amelybe az ércszemecsk
hullanak; H - ponyvás szer; I - kis hajóhoz hasonló kézi mosóteknő; K - vízmede,
a szer alatt
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Í7L ábra. Aranyere mosása lyuggatott szeren
A - a szer fejrésze; B - mosószer; C - lyukak; D - oldaldeszkák; E - zsámolyok; F - széregyengcíő; G - mosóteknő; H - vízcsatorna; I - kézi teknő

A mosószer két összeillesztett deszkából áll. Ezek 12 láb hosszúak és
3 láb szélesek. A lyukak akkorák, hogy a borsószem áthullhat rajtuk.
Nehogy az aranyat tartalmazó érc és homok oldalt lefolyhasson, a szer
két oldalára széídeszkákat szegeznek. Magát a szert két zsámolyra
helyezik, ezek közül az elülső magasabb, mint a hátsó, nehogy a szemcsék a vízzel lefolyhassanak. A.Z ércmosó a szer magasabban fekvő fejrészébe belehányja az ércet vagy a homokot, megindítja a vízcsatornát,
aztán a vizes ércet és homokot a széregyengetövel kavarja. Ilyen módon
a kavicsok és kövecsek a szeren legurulva a földre hullanak, az aranyrészecskék és az aranypor.pedig a homokkal együtt, a lyukakon keresztül a szer alatt lévő mósóteknőbe hullanak. Miután ezeket összegyűjtötték, a kézi mosókádban kimossák őket.
A teknó't, amelynek feneke lyukasztott vaslemezből van, egy nagyon
hosszú, de nem nagyon széles vályú tetejére helyezik. Ebbe a teknobe
dobják a mosandó aranytartalmú anyagot és elárasztják vízzel. Miután
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az ércet felaprították, a göröngyöket vaslapáttal annyira szétverik, hogy
finomja a teknő fenekén át a vályúba hull, míg durvája a teknőben
marad. Ezt a durva anyagot a teknő oldalán lévő nyíláson át kapával
kihúzzák. Mivel a teknőbe sok vizet kell ereszteni, ezért a vályút tíz,
vagy ha még felényivel hosszabb, tizenöt keresztbeillesztett deszkalappal rekeszekre osztják, hogy a víz erős sodra aranytörmeléket ne ragadhasson magával. Az osztódeszkák magassága a teknőtől lefelé fokozatosan csökken. A rekeszeket megtÖlti a vízzel sodródó homok. Amikor
megteltek és a víz kezd tisztulni, elzárják a teknőt tápláló vízcsatornát
és a vizet másfelé vezetik. Azután kiveszik a vályúból a legalsó rekeszdeszkát és a rekesz üledékét a vízzel együtt a kézi teknőben felfogják.

172. ábra,. Aranyérc mosása teknőben és rekeszes vályúban
A - mosóuályú; B - teknő; C - teknő, fenékkel f elül; D - teknő kifolyója; E - vas kaparókapa; F - rekeszdeszkák; G - kis vízcsatorna; H - kéziteknő, amelyben az üledéket felfogják; I - kéziteknő, amelyben mossák az aranyat
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173. ábra. Aranyérc mosása huzalrácsos szeren
A - a szer fenékdeszkája; B - oldaldeszkák; C - vashuzalok; D - szérfej fogantyúk

így emelik kí egyik deszkát a másik után, s minden egyes rekesz tartalmát külön fogják fel a kézi teknőben, külön mossák és külön tisztítják.
Az aranyszemcsék és a durvább darabok a felső rekeszekben telepednek
le, a finomabbak az alsókban. A nagy kézí teknő alacsony és síkos, mert
olajjal vagy más zsiradékkal dörzsölik be, hogy az apró aranyszemcsék
rá ne ragadhassanak. Korommal feketére is festik, hogy az aranyat könynyebben fel lehessen ismerni. Azonkívül alul, középen, a teknő mindkét
oldalán mélyülő rovátkák vannak, hogy az aranyat biztosabban lehessen fogni, tartani és mozgatni, így az aranyszemcsék a kézi teknő hátsó
felében gyűlnek össze, s ha ezt a hátsó részt a másik kézzel megrázzák,
ahogy szokás, akkor előre vándorolnak az elülső részbe. Az aranymosásnak ezt a módját különösen Morvaországban kedvelik.
Az aranymosásra szolgáló szerek vagy letakartak, vagy takaratlanok.
Ha takaratlanok, akkor az aranyrészecskék a szer mélyedéseiben gyűlnek össze, ha takartak, akkor a ponyvákon ülepszenek le. A mélyedéseket különféle módon hozzák létre: vagy vashuzalokkal, vagy keresztié-
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cekkel, amelyeket a szerre erősítenek, vagy a szerbe vájt, de azon át nem
hatoló lyukakkal, avagy kerek, négyszögletes, vagy haránt futó mélyedésekkel e szeren és annak fejrészén. A takart szereket állati bőrrel,
ponyvával, esetleg gyeppel borítják le. Ezekről most sorban szokni
fogok.
Egy 6 láb hosszú és lV 4 láb széles deszka oldalaira az ércmosó
kinyúló szegélydeszkákat szegez, nehogy az aranyport tartalmazó
homok oldalt leperegjen. Azután egymástól egy ujjnyi távolságra, egymást keresztező vashuzalokat fektet a szerre és ezeket a keresztezőpontokon leszögezi. Most magasabbra állítja a szer fejrészét és rádobja a
mosásra váró homokot, majd megragadja a szer fején lévő két fogantyút
és a szert a folyóban vagy patakban ide-oda mozgatja. Ilyen módon a
kövecsek és kavicsok a szerről legurulnak, míg az aranytartalmú homok
fennakad a szer mélyedései felett a vashuzalok között. Ezt kiszedi,
összegyűjti és a kézi teknőben addig mossa, míg tisztán meg nem kapja
az aranycsillámot.204
Mások, köztük a lusitánok, a kb 6 láb hosszú és 1/2 láb széles szer
oldalaira ugyancsak kinyúló szegélydeszkákat vernek, de ezenfelül a
szerre még egész sor keresztlécet is erősítenek, egymástól egy ujjnyi
távolságra. Az aranymosó vagy a felesége205 vizet Önt a szer fejrészébe
és beledobja az aranytartalmú homokot. A szeren végigfolyó anyagot a
széregyengetővel kavarja oly módon, hogy az egyengetőt a keresztlécekre merőlegesen mozgatja. Ami a lécek között a mélyedésekben leülepszik, azt hegyes fabottal többször lazítja. Ilyen módon az aranyrészecskék oda berakódnak, míg a víz a homokot és a haszontalan anyagot
a szer végén álló hordóba sodorja. A mosó végül egy kis falapáttal kitakarítja a lécek közeiből az arany csillámot és egy lV 4 láb átmérőjű tálba
teszi. Ezt a patak sodrával szemben ide-oda mozgatja s így mossa tisztára az aranyport. Ugyanis a homok maradéka a tálból kifolyik, az
arany viszont a tál közepén lévő merőkanál alakú mélyedésben visszamarad. Egyesek a csigaház vonalaira emlékeztető rovátkákkal ellátott
fenekű mosótálat használnak. Ennek a tálnak sírna kifolyója van, amely
belül, ahol a rovátkák vannak, keskeny, és kifelé a kifolyóig mindig szélesebb lesz.
Magába a szer deszkájába is vájnak vagy égetnek kis, csészeszerű
mélyedéseket és rovátkákat. Az ilyen szer három, 10 láb hosszú és kb.
4 láb széles deszkából áll, de alsó végén, ahol a víz lefolyik, keskenyebb.
Ennek a szernek is vannak oldaldeszkái. A szer fenékdeszkáiba vájt
204

Lehetséges, hogy a 173. ábrán az előtérben jobbra ülő felfegyverzett férfi a félreeső
völgyekben dolgozó ércmosókat védelmezte.
205
Az abban az időben szükséges sok primitív kézimunkát csak úgy lehetett teljesíteni,
hogy az ott foglalkoztatott emberek a nehéz életkörülményeik hatására - részben fizetetlen - robotmunkát végeztek az egész családjukkal együtt, beleértve a gyermekeiket is.
Kirchberg (1955. p. 83.)-
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174. ábra. Aranyérc mosása keresztléces szeren
\-a szer fejrésze; B - keresztlécek; C - széregyengető; D - hegyes fabotocska.; E - mosótál; F - mélyedés a tál közepén; G - rovátkás mosótál

kerek mélyedésekhez két-két rovátka tartozik és a homokkal kevert víz
a felső rovátkán át belefolyik a kerek vajadba, ott a homok egy része
megreked, a víz pedig az alsó rovátkán át elhagyja a szert. Ezt a szert a
patakban vagy folyóban vagy a parton két bakra állítják, amelyek közül
az első magasabb, mint a második, hogy a kövecsek és kavicsok a lejtőn
legurulhassanak. A mosó a homokot lapáttal a szer fejrészébe hányja és
vizet ereszt rá. A víz az aranyrészecskéket némí homokkal együtt a vajatokba mossa, a kavicsot és követ pedig a többi homokkal együtt magával
viszi a szer alatt lévő hordóba. Amikor a vajatok megteltek, a mosó tartalmukat kiszedi és a kézi teknőben átmossa, míg a hordó tartalmát a
szeren még egyszer végigmossa.
Vannak, akik az ugyancsak három darab 8 láb hosszú deszkából
összeállított szerbe egy sor keresztcsatornácskát vésnek, egymástól egy
arasznyira. A csatornáknak felső széle lejt, hogy az aranyrészecskék
könnyen belecsúszhassanak, amikor a mosó a homokot a falapáttal
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175. ábra. Aranyere mosása vájatos és rovátkái szeren
A-a szer fejrésze; B - oldaldeszkák; C~a szer legalsó része; D - vajatok; E - rovátkák;
F - bakák; G - lapát; H - bordó; I - vízcsatorna

megkeveri, az alsó szélük viszont merőlegesen áll, hogy az aranyrészecskék ne csúszhassanak tovább. Amikor ezek a keresztesatornácskák megteltek aranyrészecskékkel és homokkal, leemelik a szert a
bakokról, fejrészére állítják, ami itt a szérdeszka felső végének felel meg,
miáltal az aranyrészecskék a csatornácskákból visszafelé egy hordóba
siklanak. Egy másik edénybe gyűjtik össze a szerről a kavicsot és egyéb
törmeléket. Egyesek hordó helyett nagyobb teknőket állítanak a szer
alá. Az aranyat itt is kézi teknőben mossák tisztára.
Thüringiában a szer fejrészébe l-l ujj széles és mély, kerek mélyedéseket vágnak s ezeket rovátkákkal kötik Össze. Magát a szert ponyvával
fedik be. A mosandó homokot a szer fejrészébe rakják és a széregyengetővel kavarják. Ezáltal a víz a könnyű aranycsillámot a ponyvára sodorja, a súlyosabbak pedig a mélyedésekben rakódnak le. Mikor ezek megteltek, leemelik a szer fejét és egy kádba ürítik. Az összegyűjtött arany
részecskéket a teknőben mossák tisztára.
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176. ábra. Aranyere mosása keresztcsatornás szeren
keresztcsatornácskák; B - hordó a szer alatt; C - második hordó

Mások olyan szert használnak, amelynek mélyedései négyzetesek.
Ezekben lefelé irányuló bevágások vannak s az aranycsillámok ezekben
ülepednek le. Ismét mások durva deszkákból építik a szert hogy az apró
csillámok a deszka szerzetében fennakadjanak. Ezeket a szereket a
ponyvás szer helyett használják. Nem fedik be őket ponyvával. Rajtuk
az aranyrészecskék éppúgy megakadnak a homok mosása közben, mint
a ponyván, állati bőrön, kendőn vagy gyepen. Az ércmosó a szert seprűvel felfelé sepri, s miután már egy bizonyos kívánt mennyiségű homokot átmosott, még több vizet enged a szerre, hogy a víz az aranyrészecskéket leöblítse. Ezeket a szer alatt álló kádban összegyűjti és a teknőben
kimossa. Ugyanúgy, ahogyan a thüringiaiak a szert ponyvával takarják
be, mások bíka- vagy lóbőrrel borítják be. Amikor az aranytartalmú
homokot a széregyengetővel felfelé tolják, a könnyű anyag a vízzel
együtt lefolyik, míg az aranycsiílámok a szőr között fennakadnak. A
bőröket aztán kádakban, az összegyűjtött színport pedig teknőben
mossák.
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177. ábra. Szerek különböző fajtái
A -ponyvás szer; B - szer fejrésze mélyedésekkel és rovátkákkal; C-a leemelt
szérfejeket kádban kimossák; D - szer négyszegletes mélyedésekkel; E - szőrös
deszkából ácsolt szer, amelyen az aranycsillámok fennakadnak; F - seprű;
G - bikabőrök; H - széregyengetÖ
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178. ábra. Az argonaitták aranymosása
A - egy forrás; B - egy birka gyapjúja; C-az argonauták
206

Ugyanilyen célból már Kolchisban is állati bőröket raktak a források medencéibe, s ha már elég arany rakódott rájuk, kivették. Innen
származik a költők regéje a kolchisi aranygyapjúról.
Sokan olyan zöldszínű kendővel takarják le a mosószert, amelynek
hosszúsága és szélessége egyezik a szer méreteivel. Ezt a kendőt vasszegekkel úgy erősítik a szerre, hogy a szegeket könnyen ki lehessen húzni
206

Kolchis (Kolkhisz) - az „aranygyapjú földje" - a Fekete tenger partján terült el,
északról a Kaukázus, délről Örményország határolta. Aranyban gazdag volt. Az argonauták, a görög mitológia hősei az Argó hajón Jászon vezetésével vitorláztak a mesés aranygyapjúért. A kalandos útjukat feldolgozta Aiszkhülosz, Euripidész, Szophoklész, Kallimakhosz stb., a magyar irodalomban Dugonics András, akinek egyetlen latin nyelvű regénye - Argonauticorum sívé de Vellere aureo libri XXIV címmel - Pozsonyban jelent meg
1778-ban. Az argonauták mondájának magva abban rejlik, hogy a Rion-folyó sok természetes mosott aranyat hordott magával, amelynek egy része fennakadt az áztatásra elhelyezett birkabőrökön. Agricola fejtegetése ill. magyarázata tehát teljesen megfelel a tényeknek.
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179. ábra. Kendos szer
A-a szer fejrésze; B - szer; C - kendő; D - kis csatorna; E - a szer végénél álló káa
F - kád, amelyben a kendőt mossák

és a kendőt újra le lehessen venni. Amikor a kendő a reátapadt aranycsillámoktól már aranyosan fénylik, külön edényben kimossák. Az összegyűjtött színaranyport a kézi teknőben, a kádba hullott anyagot a szeren még egyszer átmossák.
Egyesek a zöld kendő helyet lószőrből szorosan szőtt, sok gÖbbel
kötözött és a szövés után csak kevéssé megnyírt szőttest használnak.
Mivel a göbok kiállanak és a szövet érdes, az aranycsillámok beleakadnak az egyenetlenségekbe. Az összegyűlt aranyat aztán kádban lemossák.
Készítenek olyan, a ponyvás szerhez hasonló, de annál rövidebb
mosószereket is, amelyeknél a ponyvák helyett szorosan egymás mellé
rakott gyeptéglákat használnak. A szer fejébe hányt homokból a ráeresztett vízzel kimosott aranyrészecskék a gyepben fennakadnak, míg
az íszap és a homok a vízzel együtt a szer végéhez állított kádba vagy
csatornába folyik. A munka befejeztével a csatornát kinyitják, s amikor
már az összes víz lefolyt, az iszapot és a homokot kiszedik és még egy-
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180. ábra. Lószőrszöttes szer
A - sokgöbös szőrszőttes; B - jobban látható göbök; C - kád, amelyben a lószőrszőttest
mossák

szer ugyanúgy megmossák. A gyepen fennakadt aranyrészecskéket a
szerbe vezetett erősebb vízsugár a kádba vagy a csatornába öblíti. Ott
összegyűjtik, hogy azután a kézi teknőben kimossák. Plinius az arany207
mosásnak ezt a módját ismerte, mert ezt írja róla: a száraz kórót elégetik és hamuját dúsfüvű gyep felett átmossák, amelyre az arany leülepszik.
Az aranycsillámmal kevert homok a tisztítóteknőben vagy mosóteknőben vagy kézí teknőben kerül átmosásra. A tisztítóteknő hátsó oldala
nyitott. Négyszögletes fatuskóból vagy vastag deszkából vájják ki s
három oldalára kiálló szegély deszkákat szegeznek. Hossza 3 láb, szélessége l'/ 2 láb, mélysége 3 ujj. Vájata hasonlít az egyik végén keskenyebb
kézi teknő öbléhez, s ezt a keskenyebb részt a szer feje felé fordítja.
:=7

PÜnius: Históriáé naturális librí XXXIII. könyvében írja,, . . . árkokat ásnak a lefolyó víz számára s azoknak fenekét egy rozmaringfajtának, az ulexnek gyeptégláival rakják
ki, hogy ennek érdes levelei az aranyat visszatartsák. . . . az ulexet aztán elégetik, hamuját
kilúgozzák és a benne lévő aranyat iszapolás útján kinyerik."
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Ennek oldalt két hosszú fogantyúja van, amelyeknél fogva a mosó a teknőt a patak sodrában felfelé és lefelé mozgatja. Ily módon mossák át a
finom homokot, akár aranycsillámot, akár fekete köveket tartalmaz,
amelyekből ónt nyernek.
Az olaszok, akik Németország hegységeibe vándorolnak, hogy ott
aranyat mossanak, a patakok homokját, amely aranycsillámmal és drágakövekkel, különösen gránátkövekkel 208 kevert, egy elég hosszú, de
alacsony teknőben mossák. Ezt a teknőt egyetlen fatörzsből vájják ki,
kívül-belül gömbölyítik, egyik végén nyitva hagyják, a másik vége zárt.
A teknőt annyira beleássák a patak medrébe, hogy a víz ne zúdulhasson,

181. ábra. Gyepes szer
A - a szer feje; B - kis vízcsatorna; C - gyep; D - tekríó a szer alatt; E - gyepmosó kád

208

Lat. carchedomus, egy kő, amely az ókorban Karthágóból származott, feltehetőleg
azonos a gránátkővel.
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182. ábra. Aranycsillám mosása derítöteknÖben
A - tisztítóteknő; B-a teknö öble; C -fogantyúi

hanem csak csendesen folyhasson bele. A belehányt homokot félkör
alakú széregyengetővel keverik. Nehogy az aranycsillám és a gránátkövek a könnyű homokkal együtt kifolyjanak, a teknő nyitott végét egy,
a teknŐ szélénél alacsonyabb, de szintén félkör alakú deszkával elzárják.
Az aranycsillámokat és a gránátköveket, amelyek némí könnyű homokkal a teknőben visszamaradnak, kézi teknőben kimossák, bőrtasakban
gyűjtik és magukkal viszik hazájukba.
Egyesek az ilyenfajta homokot nagy kézi teknőben mossák. Ezt két
kötéllel a tetőgerendára függesztik, hogy könnyen lehessen mozgatni.
Homokot tesznek bele s azt vízzel leöntik, majd mozgatják a teknőt, az
iszapos vizet leöntik, friss vízzel újra feltöltik s mindezt néhányszor
megismétlik. Ezáltal az aranyrészecskék súlyuknál fogva a mosóteknő
hátsó felében gyűlnek össze, a könnyű homok pedig elöl ülepszik le. A
homokot eldobják, az aranyat pedíg összegyűjtik és megolvasztják. Ezt
a munkát a mosó állandóan ismétli.
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183. ábra. Aranycsillám mosása mosóteknőben
A - teknő; B - a teknő nyitott vége; C — a teknő zárt vége; D -patak; E - széregyengeto;
F - záródeszka; G - bőrtasak

A bányászok ezt a mosási módot ritkán alkalmazzák, annál gyakrabban a pénzverők és az aranyművesek, mikor aranyat, ezüstöt vagy rezet
mosnak. Az egyiket a teknő mozgatásakor kézzé! fogják, a másik kettőhöz kötelet erősítenek, amelynél fogva a teknőt a tetőgerendára vagy
rúdra akasztják, amely két földbe vert cövek villáiban nyugszik. A
bányászok gyakran próbamosás céljára használják ezt a teknőt. ők
azonban kézben tartják és egyik kezükkel időnként rázzák. Egyébként
a két mosási mód azonos.
Az eddigiekben leírtam az aranytartalmú homok mosásának különféle módjait. Most arról fogok beszélni, hogy milyen eljárással mossák
az ónérccel kevert fejtett anyagot. Több elterjedt módja van ennek, ezek
közül kettőt csak nemrég találtak fel. Ilyen fémtartalmú lerakódásokat
többnyire a víz ereje választ le telérekről és erekről s nagyon sokfelé
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184. ábra. Aranycsillám mosása felfüggesztett mosóteknöhen
A - nagy kézi mosóteknö; B - kötelek; C - védőtető; D -pénzverők nagy kéziteknője;
~E- kis kéziteknÖ

találhatók. Néha a lebegő telérek is ilyen anyagból vannak. Amazokat a
lerakódásokat a bányászok széles csákányokkal, ez utóbbiakat hegyes
csákánnyal fejtik, ellenben a követ nem tartalmazó lerakódásokat, amelyek a fentiek közelében nem ritkák, kacsacsőrre emlékeztető formájú
csákánnyal művelik le. Ilyen anyagot rejtő vízdús, völgyes vagy enyhén
lejtős, vagy szakadékos helyeken, ahová a patak vízét el lehet vezetni, a
torlatmosók nyáron mindenekelőtt egy hosszú, lejtős árkot ásnak, amelyen a víz gyors iramban futhat át. Az árok elkészülte után mindkét
oldalon lefejtik a feltárt torlatot széles csákánnyal, a kb. 6 láb vastag,
mohából, gyökerekből, növényekből, cserjékből, fákból és földből álló
összepréselt fedőréteggel együtt, és mindazt, amit lecsákányoznak,
beledobják az árokba, amelyen át már folyik a víz. A homok és az
ónszemcsék, súlyuknál fogva az árok fenekére szállnak le, míg a víz a
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185. ábra. Önére mosása patakban, árokban és derítöteknőben
A - patak; B - árok; C - széles csákány; D - gyep; E - torlatvdla; F - vaslapát;
G - teknö; H - egy másik, kercsztbeálló tcknő; I - kis falapát
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186. ábra. Önére mosása csatornákban
A - tekno; B -falapát; C - hordó; D - csatorna; E - kis falapát; F - keresztcsatorna;
G - zárócsap; H - kifolyó víz; l - medence; K - a mosandó anyagot talicskázó munkás;
L - kacsacsdrü csákány kőmentes toriatok leművelésére

mohát és a gyökereket, könnyűségüknél fogva magával sodorja.
Nehogy a víz az ónszemcséket is magával ragadja, az árok végét gyeptéglákkal és kövekkel elrekesztik. A torlatmosók, cserzett bőrből készült magas csizmában az árokban állanak és hétágú favillákkal kidobálják belőle a gyökereket, fákat, bokrokat és kórókat, míg a szemcséket
az árok felső végébe tolják. S miután négy héten át sok munkát és fáradságot fektettek ebbe a munkába, a következő módon kiszedik az Összegyűlt ónszemcséket. A velük keveredett homokot vaslapáttal megemelik, a vízben ide-oda mozgatják, míg a homok le nem folyik a lapátról,
bele az árokba, de visszamaradnak az ónszemcsék. Az Összegyűjtött
ónszemcséket teknőben átmossák, miközben széregyengetővel felfelé
tolják és kavarják őket, hogy az utolsó homokszemtől is megszabadít-
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sák. Aztán visszatérnek munkájukhoz, amelyet addig folytatnak, míg a
torlat tart, vagy amíg még víz vezethető az árokba.
Az említett mosóteknőt egyetlen fatörzsből vájják ki. Öble 5 láb hoszszú, /4 láb mély és 6 új) széles. Lejtősen állítják fel, végéhez kádat tesznek, amelyben fenyőkötegek vannak, vagy egy másik kádat, amelynek
öble 3 láb hosszú, l-l láb széles és mély. A vízzel együtt kifolyt szemcsék ennek a fenekére ülepszenek le. Egyesek teknő helyett négyszögletes csatornát állítanak fel, amelyben az ónszemcséket egy kis falapáttal
felfelé tolják, forgatják és mossák. A csatornához keresztcsatorna csatlakozik, amelynek egyik oldala nyitott és hordóba vagy mosómedencébe torkollik, vagy zárt, s ebben az alatta lévő medence felett középütt
lyukai vannak úgy, hogy a lyukak csapjának kivétele után a víz egyenesen a medencébe ömlik. A medencére rövidesen visszatérek.
Ha a környéken nincsen elég víz, akkor a torlatmosók egy 30-36 láb
hosszú árkot ásnak. Ennek fenekét ugyanolyan hosszú fatörzsekkel
borítják be, amelyeket összekapcsolnak és felső részüket deszkasimára
faragják.
Az árok két partját és az árokfőt 4-4 egymásra helyezett és az árokba
néző oldalon simára vágott fatörzzsel bélelik ki. Mivel a fatörzseket
oldalt egymáshoz rézsút rakják, az árok fent az árokfőnél 4 láb, alsó
végén azonban már csak 2 láb széles. A vízcsatornából a víz a magasból
először fenyőgallykötegekre esik, éspedig úgy, hogy azután függőlegesen és szinte egyetlen sugárba összefogva oly erővel zúdul alá, hogy
súlyával rögöket is képes széttördelni. Vannak, akik fenyőgallyak
helyett a vízcsatorna egyik nyílásába csapot dugnak, amely azonban a
vízfolyást nem zárja el teljesen, de megakadályozza, hogy a víz széles
sugárban szertefolyjon, s azt függőleges, erős sugárba tömöríti. Egy
munkás a kicsákányozott anyagot tahcskában az árokhoz szállítja és
beleborítja. Maga a torlatmosó rendszerint közel az árok fejéhez áll,
szétveri a rögöket a torlatvillával és kidobálja a fa-, bokor- és növénygyökereket az árokból. Ilyen módon az ónszemcsék leülepednek az
árok fenekére. Amikor már sok összegyűlt, ami egy napi munka után
szokott bekövetkezni, akkor a mosó homokot szór közéjük, hogy el ne
folyjanak, aztán az egész anyagot újra fellapátolja az árok fejrészébe és
megismétli az egész mosási műveletet. Az árok végében egy ifjú munkás
áll és vékony, hegyes csákánnyal fellazítja az üledéket, nehogy a víz
magával sodorja a szemcséket is. Ez akkor történik, amikor az üledék
már az árok kimenetelét elzáró fenyőgallyakat is elborítja.
A harmadik eljárás, amelyet ilyen torlatok átmosásánál alkalmaznak,
a következő: két facsatornát építenek, egyenként 12 láb hosszúságban
és l V2-l'/2 láb szélességben és mélységben. Felső végükhöz egy kis teknőt állítanak, amelybe egy csatornácskán át víz folyik. Az egyik facsatornába az ifjú munkás ércet rak, éspedig sokat, ha az érc szegény, keveset, ha gazdag. Aztán kihúzza a teknő dugóját vagy kerek csapját és
vízét enged a csatornába, majd fakavaróval keverni kezdi az ércet. Ezál-
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187. ábra. ónérc mosása mély árokban
A - vízcsatorna; B -fenyőgallyak; C~az egyik árokszél három fagerendája, a negyedik
nem látszik, mert az üledék már elfödte; D - árokfö fafoglalata; E - talicfka; F - torlatvilla; G - hegyes csákány

tál az ónszemcsék a súlyos anyaggal keverten leülepszenek a csatorna
fenekére, a könnyű anyagot pedig a víz a csatorna alatt álló vályúba
sodorja, ahonnan továbbfolyik egy ponyvás szerre. Ezen leülepednek a
vízzel jött kís szemcsék, amelyeket átmosnak. Az ércmosó a csatornába,
a legmagasabb részen, alacsony deszkát rak keresztbe, hogy a nagyobb
szemcsék leülepedését elősegítse. Amikor a csatorna megtelt a mosott
anyaggal, a mosó elzárja a teknŐ nyílását és a második csatornában ís
elvégzi ugyanezt a mosómunkát. Miután a víz a csatornában lévő csap
kihúzása után lefolyt a csatorna alatt álló teknőbe, a mosó fakalapáccsal
megdöngeti a csatorna falait, hogy lehulljon róluk a reájuk tapadt anyag.
Mindazt, ami magában a csatornában leülepedett, rövid nyelű falapáttal
kilapátolja.
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Ilyen fajta csatornákban mossák a zúzott ezüstsalakot is, miközben
az ezüsttartalmú ólomgolyócskák és a piritbői kiolvadt kéneskőrészecskék leülepednek.
Ilyen torlatanyagot drótfonatú fenékkel ellátott rostában is szoktak
mosni. Ez a negyedik mosás! mód. A rostát vízzel telt kádba merítik és
rázzák. Ennek a kádnak a fenekén akkora lyuk van, hogy ugyanannyi
víz folyhat el azzal az anyaggal együtt, amit a rosta átereszt, mint amenynyi víz a kádba belefolyik. Ami a facsatornában leülepszik, azt egy ifjú
munkás háromágú gereblyével kiszedi és falapáttal félrehányja. Ilyenformán a víz az iszapnak és a homoknak jelentős részét magával sodorja,
az ónszemcsék és ércdarabkák pedig a csatorna fenekére szállnak. Ezeket aztán a lejtős vályúban kimossák.
Ezek voltak az óntorlatok mosásának régebbi módozatai. Most a két
újabb eljárást fogom ismertetni. Ha a földdel és homokkal kevert

188. ábra, Önére mosása teknöben és csatornában
A. —kettős csatorna; R-teknö; C -kis csatorna; D -hengeres csap; E-falapát; F-fakalapács; G - rövid nyelű falapát; H - a csatorna csapja; l - csatorna alatti teknö
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/89. ábra. Ónérc mosása rostán, hordóban és csatornában
A -- rosta; B — kád; C — a kád fenekén kifolyó víz; D — csatorna; F — háromágú gcrcblye;
F -falapát

ónszemcsék valamely hegynek vagy dombnak a lankáján, vagy sík vidéken találhatók, ahol vagy nincsenek patakok, vagy ahová patakot
vezetni nem lehet, akkor a bányászok újabban egy olyan eljáráshoz
folyamodnak, amely lehetővé teszi még télidőben is a mosást. Deszkákból egy kb. 6 láb hosszú, 3 láb széles és 2 láb + l kéz mély, elöl nyílt
teknőt készítenek. Ennek hátsó részébe, l V2 láb magasságig egy 3-3 láb
hosszú és széles, sok lyukkal ellátott vaslemezt fektetnek, amelynek
lyukjain a borsószemnél nagyobb szemcsék is áthullanak. A teknő vegéhez egy egyetlen fatörzsből kivájt, kb. 24 láb hosszú és 3/4-~3/4 láb mély
és széles facsatorna csatlakozik. Ezt többnyire rekeszekre osztja három
belehelyezett deszkalap. E deszkák közül akövetkező mindig valamivel
magasabb az előzőnél. A lefolyó zavaros víz vízgödörbe ömlik. A torlatok néha a föld felszíne közelében találhatók, néha azonban oly mélyen
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feküsznek, hogy tárókat kell hajtani és aknákat mélyíteni kitermelésük
céljából. A torlatanyagot talicskán szállítják a teknöhöz. Amikor mosni
kezdik, egy kis csatornát úgy fektetnek, hogy a mosáshoz elegendő víz
folyjék a lyuggatott vaslemezre. Erre a lemezre az ifjú munkás vaslapáttal rádobálja a mosandó anyagot és azt ide-oda mozgatja, hogy szétaprózódjék, így azután a víz a homokkal együtt a teknőbe folyik, a durva
anyag pedig a lemezen marad. Ezt lapáttal visszahányja a tahcskába.
Ezalatt egy másik, még fiatalabb munkás, széregyengetővel, amely
majdnem olyan széles, mint a teknő, a vaslemez alatt felgyülemlő
homokot ide-oda tologatja és a teknő felső részébe tereli. A könnyűt a
víz magával viszi a teknöhöz csatlakozó facsatornába, s ebbe néha
ónszemcsék is belekeverednek. Ezt a munkát az ifjú munkások mindaddig folytatják, amíg négy talicskát, illetve szemcsékben gazdag torlat
esetén három talicskát, durva, használhatatlan anyaggal meg nem töltöttek. A talicskákat aztán eltolják és kibontják. Ezután a munkavezető azt
a deszkát, amelyen az ifjú munkás a lyukas vaslemez előtt állt, kiemeli,
és a szemcsékkel kevert homokot a széregyengetővel újból és újból
átkeveri. Az egyengetővel leszedi a könnyű homokréteget is, amely
alatt láthatók lesznek a szemcsék. Ezeket kapával a teknő felső részébe
kaparja és lapáttal addig keveri, míg a könnyű anyag teljesen el nem
távozott. Ekkor kimeri és elszállítja az összegyűlt szemcséket. Mialatt
a munkavezető ezt végzi, addig a másik ifjú munkás a teknőből kifolyt
és a facsatornában leülepedett, szemcsékkel kevert homokot kavarja a
vasgereblyével és visszatolja a csatorna felső részébe. Mivel ebben a
homokban még sok a szemcse, újra a vaslemezre dobják és még egyszer
átmossák. Ami pedig a csatorna alsó felében Összegyűlt, azt kihányják
és külön gyűjtik, majd a lejtős mosóvályúban átmossák. Ami végül a
vízgödörben maradt, azt a ponyvás szeren mossák ki. Ezt a )ól jövedelmező munkát nyári napokon gyakrabban, éspedig tízszer vagy tizenegyszer is megismétlik. A szemcséket, amelyeket a főmunkavezető a
teknőből kiszed, szűk rostán mossák, majd még a kézi teknőben is, ahol
209
az utolsó homokszemtől is megszabadítják őket.
Mindezeket a mosási eljárásokat alkalmazni lehet olyan torlatoknál
is, amelyben másféle ércek töredéke is előfordul, olyan érceké, amelyek
vagy telérekből és erekből erednek, vagy lebegő telérekből kerültek a
folyókba és patakokba.
A most ismertetett torlatmosási módnál újabb és hasznosabb a hatodik eljárás: két teknőt készítenek. Ezek mindegyikébe kis csatornán át
víz folyik a légiéiül lévő keresztcsatornából, amelybe viszont egy kis cső
vagy csatorna szállítja a vizet. Két ifjú munkás vaslapáttal kavarja és

Agricola L-lfelejti megmagyarázni, honnan veszik a mosók a vi/.ct olyan telepen, ahol
- a mosási eljárást ismertető bekezdés ele|e szerint - nincsen patak és nem is lehet odavezetni.
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190. ábra. Önére mosása teknőben és vályúban
A - teknő; B - vaslemez; C - mosócsatorna; D - kis rekeszdeszka; E - vízgödör; F - vízcsatorna; G - széregyengető; H - háromágú gereblye
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191. ábra,, ónérc mosása teknöben és szeren
A - kis vízcsatorna; B-keresztcsatorna; C-két további kis csatornái T)~teknö; E-;
lemezek; F -rács; G-lapátok; H-második keresztcsatorna; l-szer; K -széregyengei^.
L-harmadik keresztcsatorna; M -egyenes csatorna; N -háromágú gereblye

aprítja a mosandó anyagot, amely aztán a lyuggatott vaslemezen vagy
vasrácson keresztül a teknőből a keresztcsatornán át egy második
1
keresztcsatornába folyik s ebből egy 7 /2 láb hosszú és 2 /2 láb széles
mosószerre. Ezen a szeren a munkavezető a széregyengetővel az anyagot jól megdolgozza és megtisztítja. Azt a részét az anyagnak, amely a
vízzel együtt továbbfolyik és a szer alatt lévő keresztcsatornában vagy
árokban leülepszik, a harmadik ifjú munkás kétágú gereblyével kavarja,
míg a szemcsék leszálltak a fenékre, a meddő homokot pedig a víz a
folyóba nem vitte. Ez a mosási eljárás több hasznot hajt, mert négy
ember két teknőben dolgozhat, míg az előbbi eljáráshoz két menetben
-hat munkás szükséges, éspedig két ifjú munkás, akik az anyagot a vaslemezre dobják és azt vaslapáttal kavarják, továbbá két munkás, akik a
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192. ábra. Ónérc mosása patakban
A - teknö; B - hegyi patak; C - torlatvilla; D - lapát

szemcsékkel kevert homokot a vaslemez alatt széregyengetővel alaposan megdolgozzák és a teknő felső végébe terelik, végül két munkavezető, akík a szemcséket a már leírt módon tisztára mossák. A iyuggatott
lemezek helyett újabban vasrácsokat raknak a teknőkbe. Ezek gabonaszár vastagságú vashuzalokból készülnek, s hogy a súlytól át ne görbüljenek, három, alájuk helyezett vasrúddal támasztják meg őket. Hogy
pedig a vaslapátok se koptassák tönkre a rácsot, amikor az anyagot
mozgatják velük, öt vagy hat vasrudat fektetnek egyenes irányban a
rácsra és ezeket úgy erősítik a teknő falához, hogy a lapát inkább ezeket
koptassa semmint a rácsot. Ezek a rácsok tehát tovább tartanak, mint a
vaslemezek, mert nem koptatják őket. Az elkoptatott vasrudakat pedig
könnyen lehet pótolni.
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A hetedik mosási eljárást ott használják, ahol a torlatban ónszemcsék,
aranycsillámok vagy másfajta, finoman elosztott érc fordul elő, ellenben
nincsen folyóvíz a közelben. Ilyen esetben az ércmosók a lejtő alján sok,
néha több mint ötven árkot ásnak, vagy ugyanannyi, 6 láb hosszú, 3 láb
széles és V4 láb mély teknőt állítanak fel egymástól csekély távolságra.
Amikor aztán időnként heves és tartós esőzések következtében az esővíz hegyipatak formájában rohan lefelé a lankán, akkor néhány mosó az
erdőben nekiáll fejteni a torlatot és a lecsákányozott anyagot a hegyipatakba viszi. Társaik a vizet az árkokba vagy a teknőkbe vezetik, mások
pedig a fák, bokrok, növények gyökereit dobálják ki hétágú torlatvillával az árkokból vagy teknőkből. Amikor aztán a víz elapadt, kilapátolják a szemcséket vagy az ércdarabkákat az árkok vagy teknők aljáról és
tisztára mossák őket.

193. ábra. ónérc mosása lusitánok szérjén
A - szakadék; B - árkok; C - vízzuhatag; D-a lusitánok tnosószérje
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194. ábra. Ölömére mosása Lengyelországban
A — mosóvályú; B - vízcsatorna; C - kapa; D - rosta

A nyolcadik eljárás sok tekintetben hasonló az előzőhöz. Azokon a
vidékeken alkalmazzák, amelyek a lusitánok hatalma és uralma alatt
állanak.
A hegyek szurdokaiban, a lejtőkön és a nyergekben terv nélkül több
mély árkot ásnak. Ezekben az árkokban a hómezők olvadása idején
vagy nagy záporok alkalmával összegyűlt víz, földdel és homokkal
összekeverve, - úgy mint másutt ónszemcséket - ítt a lusitánoknál a
telérekből vagy erekből kioldott aranyszemcséket sodor. Amikor a vadvíz már teljesen lefolyt, a mosók az árkok üledékét vaslapátokkal
kihányják és a közönséges mosóvályúban kimossák.
A lengyelek egy 10 láb hosszú, 3 láb széles és l1/4 láb mély vályúba
lebegő telérből fejtett tisztítatlan ólomércet terítenek ki és azt mossák.
Az érc vörös-sárgás földdel kevert, amelyet nedves, homokos agyag
borít. Ezért elsősorban ezt az agyagréteget művelik le, csak azután az
ércet, amelyet a patakhoz vagy folyóhoz szállítanak s ott a vályúba dobják, amelybe kis csatornán át vizet vezetnek. Az ércmosó az árok alsó
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195. ábra. Ónérc égetése kemencében
A - kemence; B - annak nyílása; C - kotrórúd; D - kétágú kapa; E - kaparó

részéhez áll és keskeny, majdnem hegyes kapával, amelynek fanyele
10 láb hosszú, kavarja az anyagot, így a földet a víz a patakba vagy
folyóba sodorja, az ólomrészek pedig a vályúban leülepednek. A mosást
egyszer-kétszer megismétli, míg az anyag tiszta nem lesz, ezután a
napon megszárítja, rézhuzaíból font rostába rakja és a finom szemcsét,
amely áthull a rostán, elkülöníti a durvától. Az utóbbit rács fölött, az
előbbit kemencében olvasztják.
Míg a mosásnak ilyen sok fajtája van, addig az égetésnek általában
csak egy módozatát, a pörkölésnek pedig két módját alkalmazzák. Az
ónércszemcséket a tűz hevével a pékek kemencéjéhez hasonló kemencékben pörkölik, hogyha a szemcsék színe kékesbe játszik vagy ha azok
pirittel és vasérccel vannak keverve. Ugyanis a kék színű ércek, ha nem
égetik ki őket, felszívják az ónt, a pirit és a vasérc pedig megrontják a
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196. ábra. Kéneskő pörkölése
A.-pörkölö$zín; B - tüzelő/a; C - kénes kövek; D-a kis csatorna

fekete ónszemcsékből előállított ón minőségét, ha nem űzik kí ezeket
füst formájában a kemencében. A kis ércdarabokat a kemence hátsó
részébe rakják vagy pedig az egyik oldalra. Az első esetben tűzifát
raknak eléjük, a második esetben a fát melléjük teszik, mindkét esetben
úgy, hogy az égő fahasábok és a lángoló széndarabok ne hullhassanak
rájuk, sőt ne is érintkezhessenek az ércdarabokkal. Az égő fát piszkafával igazgatják, az ércdarabokat kétágú gereblyével forgatják és kaparókapával egyengetik. Ez utóbbi két szerszám vasból van. A kis szemcséket nem szabad annyira pörkölni, mint a közepes nagyságúakat, ezeket
pedig kevésbé, mint az egészen nagyokat. Ha azonban a pörkölésnél a
szemcsék egy része nemritkán összesül, akkor ezeket újból át kell mosni
a keresztvályúban. Ugyanis a mosás közben az összesült ércet a víz
sodra a keresztvályúba ragadja, ahol összegyűlik. Innen kiszedik, meg-
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197. ábra. Kéneskő pörkölésének másik módja
A - kéneskö; B - rőzsekötegek; C - pörkölőszín

őrlik és azután a mosóvályú fejrészében újra átmossák. Ilyen módon az
érctartalmút elválasztják a meddőtől.
A piritbői, kadmiumból vagy más réztartalmú ércből olvasztón
kénesköveket négyszögletű pörkölőszínekben pörkölik. Ezek elöl és
fent nyitottak és fedetlenek, többnyire 12 láb hosszúak, 8 láb szélesek
és 3 láb mélyek. A pintből olvasztottál rendszerint kétszer pörkölik,
míg a kadmiumosat csak egyszer. Ez utóbbit előzőleg ecettel megnedvesített agyagban meghengergetik, nehogy a tűz a bitumennel, kénnel,
aunptgmenttel vagy realgárral együtt megeméssze az értékes anyagot is.
Ezeket először gyenge tűzben, majd erősben pörkölik. Mínd a piritet,
mind a kadmiumot azonban egész éjen át vízzel kezelik, hogy az esetleg
bennük lévő timsót, vitriolt vagy salétromot, amely állítólag árt *
fémeknek, valóságban azonban csak ritkán ártalmas, kioldja és az ércei
lággyá tegye. A többi megkeményedett oldat majdnem mindig ártalmat.
a fémekre ilyen darabok olvasztása közben. Az olvasztandó darabokai
a rácsszerűen rakott pörkölőfákra helyezik, majd a máglyát begyújtják.
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A rézpalából kiolvasztott követ először a földhöz csapják, hogy
összetörjék, azután teszik csak a kemencébe a meggyújtott rőzsére.
Többnyire hétszer, ritkábban kilencszer pörkölik. Eközben a bitumen,
ha van ilyen benne, elég és kátrányszagot áraszt.
Ezek a kemencék olyan szerkezetűek, mint a pestek, amelyekben az
ércet olvasztják, csupán annyi a különbség, hogy elöl nyitottak. Magasságuk 6 láb, szélességük 4 láb. Egy olvasztókemencéhez három pörkolökemence elégséges. Először az elsőben pörkölik az anyagot, ki hagyják hűlni és aztán átrakják a második kemencébe. Ott újra pörkölik,
kihűtik és a harmadik kemencében ismét megpörkölik. Aztán újra kezdik a pörkölést az elsőnél és folytatják mindaddig, míg hétszer vagy
kilencszer meg nem pörkölték.
VÉGE A NYOLCADIK KÖNYVNEK
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eírtam immár az ércek előkészítésének különböző módjait is, most pedig az egyes olvasztási
eljárásokat fogom ismertetni. Az ércek hevítése,
pörkölése vagy égetése által el tudjuk távolítani
belőlük a fémekkel kevert vagy vegyült anyagok
egy bizonyos hányadát, ennél többet a zúzókban
történő aprítással, a legtöbbet pedig az ércek
mosásával, rostálásával és válogatásával. Azonban mindazt, ami a fémeket elhomályosítja, tisztátlanná és igénytelen külsejűvé teszi, ezekkel az eljárásokkal elűzni
nem tudjuk. Ezért kellett feltalálni az ércek olvasztását, amely művelettel a földes részeket, a megszilárdult oldatokat és a köveket a fémektől
úgy el lehet választani, hogy minden fém saját, jellemző színében mutatkozik, megtisztultan és sokféle emberi szükséglet kielégítésére alkalmas
állapotban. Lévén az olvasztás azoknak az anyagoknak az eltávolítása,
amelyekkel a fémek az olvasztás előtt az ércben össze vannak keverve,
az olvasztás tulajdonképpen a fémek megtisztulása a tűz segítségével.
Mivel az ércek nagyon különbözők, éspedig először éppen a fémek
tekintetében, amelyeket tartalmaznak, másodszor a fémtartalom mérve
szerint, végül abban a vonatkozásban is, hogy némelyek a tűzben könynyen megolvadnak, mások csak nehezen, ezért az ércolvasztásnak többféle módja van. A kohászokat az ezekkel való állandó foglalkozás és a
gyakorlat tanította meg arra, hogy melyik módszerrel lehet az egyik
ércből több fémet kitermelni, mint egy másikból. Ha mindjárt egyazon
ércfajtából különféle olvasztási eljárásokkal ugyanolyan mennyiségű
fémet lehet is kihozni, mégis ezek az eljárások a felmerülő költségek
tekintetében eltérnek egymástól.
Az érceket vagy az olvasztókemencében (pestben) vagy kemencén
kívül olvasztják. Ha kemencében, akkor vagy olyanban, amelynek csapolónyílása időnként zárt, vagy olyanban, amelynek csapolónyílása
210
állandóan nyitva van. A kemencén kívüli olvasztáshoz fazekakat vagy
csurgatókat használnak. Hogy mindezeket a lehető legvilágosabban
megértessem, egyenként magyarázom meg őket. Kezdem az épületekkel és a kemencékkel vagy pestekkel.
210
Még ma is különbséget teszünk hasonló módon az olvasztókemencék között.
A kohók első fajtájánál, a nyitott csapolónyílású kohónál, a megolvadt anyag a kemence
csapolólyukon át állandóan folyik azelőtűzhelybe. A kohók második fajtáj ánál a kemence
csapolólyuka zárva van és csak akkor nyitják ki, amikor egy bizonyos mennyiségű megolvadt anyag felgyülemlett és miután a lecsapolás megtörtént, azonnal újra bezárják. A csapolólyukat a német szaknyelv „szem"-nek is nevezi (nem.: Auge, Stich), így beszélünk
„nyitott szemű" ill. „csukott szemű" olvasztókról.
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Téglából vagy terméskőből falat építenek, amelyet a következőkben
„második fal"-nak fogunk nevezni. Ez a második fal 2 láb + 2 kéz vastag, tehát megfelel a várható megterhelésnek. Magassága 15 láb, hossza,
a hozzá építendő olvasztókemencék számához igazodik. Rendszerint
hat kemence van egy kohóépületben, ritkán több, gyakran kevesebb.
Ezeknek a pesteknek három fala van: a hátsó, amely a második falhoz
támaszkodik, és két oldalfal. Jobb, ha terméskőből és nem téglából építik a pestet, mert ha az olvasztómester vagy segédje olvasztás közben
leveri a falakról a tapadékot, a téglafal hamar meghibásodik és letöredezik, ellenben a terméskövek jobban ellenállnak a tűz hatásának is, tehát
tartósabbak, különösen a lágy, repedés nélküli terméskövek. A kemény
és repedéses kövek a tűzben szétpattannak és megrepedeznek. Ezért az
ilyen kövekből épült pestek a tűztőí hamar tönkremennek, és amikor a
tapadékot leverik, könnyen össze ís omolhatnak.
A pest homlokfalát azonban mindig égetett téglából készítik. Ennek
alul egy 3 kéz széles és l V 2 láb magas nyílása van, amikor a tüzelőhely
már elkészült. A pest hátsó falában, egy röfnyire a tűzhely feneke felett
legyen egy 3 kéz magas, rézsűt felfelé vezető nyílás. Ezen a nyíláson és
a boltozatos falnak egy láb hosszú nyílásán át vasból vagy rézből készített cső nyúlik a pestbe. Ebbe helyezik a fújtatok fúvócsövét. Ahomlokfal legfeljebb 5 láb magas legyen, hogy az ércet és a mester által szükségesnek tartott adalékot felülről kényelmesen be lehessen rakni a pestbe.
A két oldalfal 6 láb magas, a hátsó fal 7 láb magas és 3 kéz vastag. A pest
belső tere 5 kéz széles és 6 kéz + l ujj mély legyen. Belső térméret alatt
a két oldalfal egymástól való távolságát, mélység alatt a homlokfalnak a
hátsó faltól való távolságát értjük. Felfelé a pest rendszerint lényegesen
kibővül.
A második falban ajtók is legyenek, mégpedig hat pest esetén kettő.
Egy ajtó a második és a harmadik, egy másik a negyedik és ötödik pest
között. Ezek az ajtók l rőf szélesek és 6 láb magasak legyenek, hogy az
olvasztárok biztonságosan kí- és bejárhassanak. Az első pest jobb oldalán és az utolsó pest bal oldalán is szükséges ajtót hagyni, akkor is, ha a
fal hosszabb volna. Ugyanis hosszabb falat szoktak építeni, ha az
olvasztókemence mellé még egy műhelyt második kemencék részére és
egy másfajta épületet az első kemencék részére akarnak közvetlenül építeni. Az olvasztómester és az első és az utolsó kemencénél dolgozó
munkások, akík a fújtatókra ügyelnek és egyéb feladatokat látnak el, a
hozzájuk legközelebb eső ajtón közlekednek, a többiek szomszédaikkal közösen használják a két ajtót. Az egyes pestek egymástól 6 lábnyira
vannak, nehogy a mester és segédei túlságosan kí legyenek téve a hőségnek. Mivel pedig egy pest belső mérete 5 kéz, a pestek egymástól mindig
6 láb távolságra vannak és az első pest a jobb faltól 4 láb + 3 kéznyire,
az utolsó pest a bal faltól ugyanilyen távolságra áll, kell, hogy a fal 52
láb hosszú legyen, ha hat darab pest van az épületben. Ugyanis valamenynyi pest belső mérete együtt 7V 2 láb, a pestek közti távolság együtt 30
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198. ábra. Olvasztókemencék
A - olvasztókemencék, pestek; B - előtűzhelyek
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199. áhra. Aknái olvasztókemencék nedvességgyiíjtövel
A - olvasztópestek; B - elötiízhely; C — ajtó; D - süllyesztett nedvességgyüjtő; E - ennek fedője; F - falazott elvezetőcsatorna; G - ennek fedőlapja.; H - gőzök elvezetésére
szolgáló cső

láb, a két szélső pest távolsága az épület falától együtt 9 láb + 2 kéz, az
oldalfalak együttes vastagsága pedig 5 láb. Ezeknek a méreteknek az
összege kereken 52 láb.
Minden pest előtt legyen kívül mélyedés, amelyet egy később ismertetendő laza anyaggal töltenek meg és döngölnek le. Ilyen módon élőtűzhely létesül a pestből kifolyó olvadt fém befogadására.
Minden pest előtűzheíye és tűzhelye alatt, egy rőf mélységben,
keresztben fekvő, földbe süllyesztett, 3 láb hosszú, 3 kéz széles és l rőf
mély, terméskőből vagy téglából készített és kőlappal befedett tartály
van a nedvesség Összegyűjtése céljából. Ha ez nem volna, a kemence
hősége a földből kihúzná a nedvességet és azt a pest előtűzhelyébe és a
tégelybe hajtva, bajokat okozna az ércolvasztásban, mert a nedvesség
megrepesztené ezeket, részben pedig megrontaná, vagy a salakkal
Összekeverné a fémeket. Minden egyes ilyen nedvességgyűjtőből egy
ugyanolyan mély, falazott, de csupán 6 ujj széles csatorna vezet a falon
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keresztül, amelyhez a pestet hozzáépítették, annak hátoldala felé. Ez a
csatorna a falon áthatolva előtte vagy mögötte kissé emelkedik. A csatorna nyílásánál a nedvességtől támadt pára réz- vagy vascsövön vagy
kürtőn át eltávozik. A nedvességgyűjtőnek és a csatornának ez az építőeljárása a legjobb. Néha - hasonlóan épített csatorna esetén - a nedvességgyűjtőt másképpen helyezik el, éspedig nem az előtűzhely alatt
keresztben, hanem ehhez derékszögben, 2 láb + l kéz hosszúságban,
l láb + 3 kéz szélességben és l láb + l kéz mélységben. Ezt az építési
módot még mindig jobbnak tartom, mint az elvezetőcsatorna teljes
elhagyását. A csatorna nélküli megoldás elvetendő, mert ha nincsen meg
az összeköttetés a szabaddal, akkor a gőz és pára nem távozhat el akadálytalanul.
Tizenöt lépésnyire a második fal mögött húzzák fel a 13 láb magas
első falat. Mindkét falra egyenként l-l láb széles és vastag s 19 láb +
l kéz hosszú gerendákat helyeznek el, egymástól 3 láb távolságra. Mivel
a második fal 2 lábbal magasabb, mint az első, ezért annak hátába 2 láb
magas, l láb széles és l láb + l kéz mély mélyedéseket vágnak és ezekbe
helyezik, mint valami aljzatba, a gerendák végeit. A gerendavégek lyukaiba ugyanannyi álló gerendát csapoznak, amelyek 24 láb magasak és
3-3 kéz szélesek és vastagok. Ezeknek felső végétől ismét ugyanannyi
gerenda nyúlik át az első falra helyezett gerendavégekig. A gerendák
felső végei az álló gerendák kivágásaiba, alsó végeik pedig az első falra
helyezett gerendák kivágásaiba vannak csapozva. Ezek a gerendák tartják a tetőt, amelyet égetett cserép fed. Az egyes gerendákat merőleges
gerendák támasztják alá, valamennyit pedig keresztgerendák kapcsolják
össze. Az álló gerendákra az egyes pesteknél 2 ujjnyi vastag és l kéz széles deszkákat szegeznek szorosan egymás mellé. Ezeket, valamint a
gerendák közötti burkolatot sárral tapasztják be, hogy megvédjék a tűzveszélytől. Ehhez hasonló módon képezik ki a tetőt a kohóépület felett
is, azon a részen, ahol a fújtatok, azok állványai, a fújtatókat működtető
gép és egyéb berendezések vannak. Ezekről rövidesen többet mondok.
A pestek homlokfala előtt egy harmadik és egy negyedik hosszú falat
is emelnek. Ezek egyenként 9 láb magasak és ugyanolyan hosszúak és
vastagok, mint az első és második fal. A távolság a harmadik és a negyedik fal között 9 láb, a harmadik és a második között 21 1 / 2 láb. A második
faltól 12 láb távolságra, négy kőalapzatra, négy faoszlopot állítanak.
Ezek 7V2 láb magasak és l-l rőf szélesek és vastagok. Felső végük a
föléjük fektetett, l rőf széles és l láb vastag gerendákba van csapozva.
Hosszúságuk 2 láb + 2 kézzel nagyobb, mínt a távolság a második és az
ötödik keresztfal között, hogy a gerendavégeket a keresztfalra lehessen
fektetni. Ha ilyen hosszúságú gerendák nincsenek kéznél, akkor két-két
rövidebbel lehet pótolni őket. Lévén ez a rendes hosszúságuk és mivel
az álló oszlopok közti távolság is mindig egyenlő, kell hogy egyik a
másiktól s a két szélső a keresztfaltól 9 láb + l kéz 22/5 ujjnyira legyen.
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200. Ábra, Fújtatok
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Ezekre a hosszú gerendákra és a harmadik és a negyedik falra 12 '
darab, 24 láb hosszú, l láb széles és 3 kéz vastag gerendát raknak, egymástól 3 láb + l kéz + 2 ujjnyi távolságra. A hosszanti gerendákba
vágott csaplyukakba fogják be ugyanannyi rézsűt állított gerenda végét,
szemközt azokkal, amelyeket függőlegesen állítottak a második falra.
Azonban a rézsűt állított gerendák végei nem érnek a függőleges gerendák felső végéig, hanem attól 2 lábnyira végződnek úgy, hogy egy rés
marad, amelyen az olvasztókemencék füstje eltávozhat. Nehogy a ferde
gerendák rázuhanjanak a?, egyenesekre, részint vasrudakkal biztosítják
őket, amelyek minden egyes ferde gerendától a szemközti álló gerendáig érnek, részben néhány, ugyancsak a ferde gerendáktól az állókig
nyúló fagerendával. Ezekhez a biztosító gerendákhoz azon az oldalon, '.
amely a függőlegesen álló gerendák felé néz, kb. 2 ujjnyi vastag és l kéz
széles deszkatapokat szegeznek l kéznyi közökben s ezeket tűz ellen •
sárral tapasztják be.
A fent említett gerendák csaplyukaiba ott, ahol a negyedik falra
feküsznek, rézsűt felfelé haladó gerendák alsó vége van bekötve, éspedig
ugyanannyi, amennyi a korábban tárgyalt ferde gerendák száma, amelyeknek végeivel szorosan egybekapcsolják őket, úgy hogy nem tolód- .
hatnak el. De még a kereszt- és támasztógerendákból álló alapépít- .
menyhez is hozzáerősítik őket. Ezek a gerendák tartják a tetőt is.
Az épületnek ilyképpen megépített első traktusa három részre oszlik.
Az első rész, amely a füstkijárat alatt van és egy függőleges és egy rézsútos falból áll, 12 iáb széles. A második, ugyanilyen széles rész a kíolvasztásra váró érc, az adalékok, a faszén és egyéb olvasztási anyagok tárolására szolgál. A harmadik rész 9 láb széles és két, egymástól elválasztott,
egyenlő nagyságú helyiségből áll: az egyikben a próbakemence áll, a
másikban a leűzésre váró fémet őrzik. Az egész épület tehát a négy
hosszanti falon kívül még hét keresztfalból is áll, amelyek az előbbieket
egymással összekötik. Az első keresztfal az első fal felső vége és a második fal felső vége között van, a második keresztfal a második és a harmadik hosszanti falak felső végeit köti össze, a harmadik keresztfal a harmadik hosszanti fal felső végétől a negyedik hosszanti fal felső végéig
tart. A negyedik keresztfal az első hosszanti fal alsó vége és a második
hosszanti fal alsó vége között van, az ötödik keresztfal folytatólag a harmadik hosszanti fal alsó végéig terjed, a hatodik keresztfal innen a
negyedik hosszanti fal alsó végéig. A hetedik keresztfal végül két helyiségre bontja a harmadik és a negyedik hosszanti fal között lévő teret.
Most térjünk vissza az épület hátsó traktusához, amelyben - mmt
már említettem - a fújtatok, azok állványai, a fúvók összenyomásához
szükséges gép és a fúvók szétnyitására szolgáló szerkezetek vannak.
Minden fújtató testből és fejrészből áll. A fújtató testét két fatábtából,
két ív alakú lécezetből és két darab bőrből készítik. A felső tábla l kéz
vastag és 5 láb + 3 kéz hosszú. Hátsó részén, ahol mindkét oldalán kissé
le van kerekítve, a 2 V 2 láb széles, elöl, ahol a fújtatófej csatlakozik hoz-
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201. ábra. Olvasztóépiilet alaprajza
A négy hosszanti fal: A - az első; B - a második; C - a harmadik, D - a negyedik. A hét
keresztfal: E - ^z e/ső; F - a második; G - a harmadik; H - A negyedik; l - az ötödik;
K — tf hatodik; L — a hetedik vagy középfül

zá, l röf széles. Az egész test tehát a fejrész irányában szűkül. Amit fújtatótáblának nevezünk, az két egymásba eresztett és összeenyvezett
fenyődeszkából és két hársfalécből áll, amelyek a tábla szélét övezik.
Ezek hátul 7 ujj szélesek, elöl a fejnél csak l l/~, ujjnyiak. A deszkákhoz
enyvezik őket, hogy a vasszegek, amelyekkel a bőrt reájuk szegezik, ne
tegyenek kárt bennük. Vannak, akik a lécekről lemondanak, de vastagabb táblákat használnak.
A felső táblán egy nyílás és egy toldalék van. A nyílás a tábla fejrész
felőli szélétől l láb + 3 kéz távolságra van, és a tábla középvonalában
fekszik. Hosszúsága 6 ujj, szélessége 4 u j j . A nyílást takaró fedél 2-2 kéz
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+ 1-1 u j j hosszú és széles s 3 ujj vastag. Hátsó vége közelében kis bevágás van, hogy kézzel tartani lehessen. Ugyanígy, de alul is be van vágva,
hogy behatolhasson a nyílást keretező három darab, l kéz széles és l új)
vastag, alul hornyolt léckeretbe és az fordíthassa. Ha a fedőt betolják,
bezárul a nyílás, ha kihúzzák, kinyílik. Az olvasztómester a nyílást szabályozhatja s a résen keresztül a levegőt a fúvóból kiengedheti, ha attól
kel! tartani, hogy a fújtató túl gyors és túl erős működése szétszakíthatná a bőrt, de azonnal be is zárhatja, ha a bőr elszakadt és a levegő
kiáramlik. Némelyek a fújtató fedőtáblájába 2-3 kerek nyílást vágnak a
nagy négyszögletesek helyett. Ezekbe fadugókat tesznek, amelyeketha szükséges - kihúznak.
A fedőtábla hátsó végén lévő toldalék vagy farok fából van, 7 láb
hosszú vagy még hosszabb, hogy megfelelően kiálljon a táblán túl. Elülső, 2 kéz széles és l kéz vastag fele a táblával össze van enyvezve és
enyvbe mártott faszegekkel a táblához van szegezve. Hátsó fele a táblából kinyúlik, lekerekített és 7 ujj vastag. A farokra és a fedőtáblára
ezenkívül még egy 2 láb hosszú, 2 kéz széles és l kéz vastag léc, és
ugyanígy a tábla alsó oldalára is egy ugyancsak 2 láb hosszú második
tábla van ráenyvezve, éspedig a fedőtábla hátsó végétől 2 kéznyi távolságra. Ezt a két táblát azért enyvezik össze a fedőtáblával és azzal ezért
szegezik enyvbe mártott faszegekkel erősen össze, hogy a tábla kibírja
a fújtató széthúzásakor és összenyomásakor fellépő igénybevételt.
A fújtatónak az alsó táblája, éppúgy mint a fedőtáblája két-két fenyődeszkából és két-két ugyanolyan széles és vastag, de egy rőffel hosszabb
hársfalécből van összeenyvezve. Ugyanis a hársfaléc már a fejrészhez
tartozik, ahogy azt rögtön ki fogom fejteni. Ezen az alsó táblán egy szélnyílás és egy vasgyűrű van. A szélnyílás a tábla végétől mintegy rőfnyire
van, a középvonalon, kb. l láb hosszú és 3 kéz széles. A közepén lévő
léc két egyenlő nagyságú részre osztja. Ezt a lécet a szélnyílás kivágásánál meghagyták s így a tábla fájával egy darabot alkot. Hosszúsága l
211
kéz, szélessége V 3 u j j . A nyíláshoz tartozó szélfogó fedél l láb + 3
u j j hosszú és 3 kéz + 3 u j j széles. A l i pedig egy kecskebőrrel bevont,
vékony deszkából. A bőrnek a szőrös fele lefelé néz. A kétszeresen vett
bőrnek egyik végét l kéznyi szélességben és a deszkácska hosszúságában, apró vasszegekkel a fedéldeszkácska felső részéhez erősítik. A bőr
másik fele, amely a deszkácska mögött van, a fújtató alsó táblájává! szintén két helyen át van fúrva. A két lyuk egymástól 7 ujjnyira van. A rajtuk átfűzött szíjat az alsó tábla külső oldalán erősítik meg. Ezáltal a
fedéldeszkácska össze van kötve az alsó tábla felső oldalával s arról nem
eshetik le. A szélnyílással és fedelével így áll a dolog. Ha a fújtatót széthúzzák, a szélnyílás kinyílik, ha a fújtatót összenyomják, a szélnyílás
bezárul.
Nyilván nyomdahiba, mivel a nyílás l láb hosszú, a léc pedig a nyíláshosszában van,
tehát hossza csak l láb és nem l kéz lehet.
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A kissé összenyomott vasgyűrű, amelynek hossza 2 kéz, szélessége
l kéz, kb. l lábnyira van a szélnyílás mögött és vaskengyellel van az alsó
tábla oldalára erősítve. Távolsága a fajtaté hátsó részétől kb. 3 kéznyi.
A vasgyűrű egy keresztlécen hatói át, amely a szilárd fújtatóváznak
részét képezi. A gyűrűt a táblához szorító faretesz gondoskodik arról,
hogy az alsó tábla el ne mozdulhasson. Némelyek elhagyják a vasgyűrűt, és két vascsavarral, mint valami szeggel, magához a keresztléchez erősítik az alsó táblát.
A két kengyel a fedőtábla és az alsó tábla közé kerül. Mindegyik
olyan hosszú, mint a felső fedőtábla. Egy-egy kengyel négy darab, hársfából való, 3 u j j vastag lécből áll, amelyek közül a két hosszú a hátsó
végén 7 ujj, az elülső végén 2 /a u j j széles. A harmadik, éspedig a hátsó
léc, 2 kéz széles. Egy ujjal vastagabb végei csapokkal beilleszkednek a
hosszú lécekbe, ezenfelül ki vannak lyukasztva, enyvbe mártott faszegekkel összeszegezve, tehát a hosszú lécekkel szorosan összekötve.
Ennek a harmadik lécnek a végei a hosszú lécek végeivel együtt kengyelt
alkotnak, innen az elnevezés is. A negyedik léc, egy rőfnyire a fújtató
fejétől, a két hosszú lécet szétfeszítve tartja. Ennek a végei is a hosszú
léc csaplyukaiban nyugosznak, enyvvel azokba belerögzítve. Hossza,
csapok nélkül, l láb, szélessége 2 u j j .
Van azután még két kisebb léc is. Ezek a fújtató fejénél a fújtató alsó
táblájához vannak enyvezve és enyvbe mártott faszegekkel odaszegezve. Hosszúságuk 3 kéz + 2 ujj, magasságuk l kéz, vastagságuk l ujj.
Középütt kissé keskenyítve vannak. Ezek a lécek a fújtatófej nyílásánál
szétfeszítve tartják a hosszú léceket. Ha nem volnának, akkor a hosszú
lécek fejei az erős és állandó mozgatás következtében összenyomódnának és letörnének.
A fújtató bőre lehet marhabőr vagy lóbőr. Minden esetben két darab
kell belőle, amelyeket a fajtaté hátsó végén egymással összevarrnak.
A két darab egyenként 3 V 2 láb hosszú. Egy-egy hosszú szíj közbenrakásával 5 ujj hosszú, fejes szeggel a fedőtáblára, valamint az alsó táblára
és a két ívdarabra szegezik. A fejes szeg 2 l/2 u j j hosszú és V? ujj széles.
A bőrnek az alsó és a fedőtáblára történő felszegezéséhez oly sok szeget
használnak, hogy a szegek fejei majdnem egymást érik. A kengyeleknél
a ráerősítés módja a fentiektől eltér. Ugyanis a kengyel hátsó részére
csupán két szeggel erősítik rá a bőrt, a két hosszanti részre pedig 4-4
szeggel, egy-egy kengyelbe tehát felül és alul mindössze 10-10 szeget
vernek. Ha az olvasztómester attól tart, hogy a túlerő s mozgás lefeszíti
vagy letépi az ívekről a bőrt, akkor azt a hosszú oldallécekre másfajta
szegekkel is még hozzáerősítheti. Ezt azonban a lécek hátsó végein nem
teheti, mert azok kissé íveltek. Némelyek a bőrt nem szegekkel erősítik
a lécekre és ívekre, hanem vascsavarokkal, amelyeket éppúgy, mint a
szegeket, a bőrre helyezett vékony falemezen keresztül hajtanak a fába.
Bár a felerősítésnek ezt a módját ritkábban használják, kétségtelen,
hogy ez a célravezetőbb.
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A fújtató feje, hasonlóan a fújtató testéhez, két deszkából és a fúvócsőből áll. A fedődeszka l rőf hosszú és l V 2 kéz vastag. Az alsó deszka
a fújtató alsó táblájának egy darabja és éppúgy, mint a felső rész, l rőf
hosszú, azonban csak l kéz + l ujj vastag. E két deszka Összeenyvezése
által jön létre a fújtató feje. Ennek közepén van a fújtatócső bedugására
szolgáló furat. Ott, ahol a fújtatófej a fújtatótesthez csatlakozik, l rőf
széles. Három ujjal előbbre már 2 ujjal keskenyebb, még előbbre
annyira lefaragják, hogy elülső vége legömbölyített és 2 kéz + 2 ujj vastag. Itt egy 3 ujjnyi vastag vasgyűrűvel van körülpántolva.
Maga a fúvócső, az „orr", vaslemezből készül. Elülső üreges részének
átmérője 3 u j j , hátsó része, amely a fújtatófejbe illeszkedik, l kéz magas
és 2 ujj széles. A cső tehát hátrafelé fokozatosan tágul, legerősebben a
hátsó végén, hogy a levegő ott bőségesen áramolhasson bele. Teljes
hossza 3 láb.
A fújtató fejét a fújtató fedőtáblájával a következőképpen kapcsolják
össze: először is a fújtatófej egyik oldalára l darab, 1 kéz széles és l '/2
kéz hosszúságú vaslemezből kinyúlik egy, a végén legömbölyített, 3 ujj
hosszú és 2 ujj széles rész. Ugyanez áll a másik oldalra is. Ezeknek a
vaslemezeknek megfelelően a fújtató fedőtáblája ugyanazon részére
ugyancsak két vaslemezt erősítenek, amelyek 2 ujjnyira vannak a tábla
szélétől. Egyenként 6 ujj szélesek és 7 ujj hosszúak, és középütt, hoszszanti irányban, valamivel több mint 3 ujjnyira, székében 2 ujjnyira úgy
vannak kivágva, hogy a fújtatófej vaslemezeinek lekerekített nyelve
ezekbe a kivágásokba beleillik. Ilyen formán a fedőtábla mindkét vaslemezéből, a kivágástól jobbra és balra egy-egy 3 ujj hosszú, 2 ujj széles
nyúlvány nyúlik ki s ezeknek vége szintén le van kerekítve. A kerekítés
által keletkezeti lyukakon vasszeget dugnak keresztül, hogy körülötte,
mint tengely körül, a deszka felső táblája foroghasson. A kis tengely 6
ujj hosszú és valamivel vastagabb az l ujjnál. A fedőtáblából ott, ahol a
vaslemezeket reá erősítik, egy kis darabot kivágnak, hogy a kis tengely
a lemezek lekerekített végéből ki ne eshessek. A vaslemezeket négy
szeggel erősítik a fedőtáblára úgy, hogy a szegek fejei a belső deszkaoldal felé vannak, a szegeknek felül kibúvó végeit pedig legörbítve, kalapáccsal laposra verik, mintha ezek is szegfejek volnának. A fújtató fejére
széles fejű szeggel szegezik rá a két vaslemezt, valamint két-két további
szeggel, amelyeknek feje a fújtatófej külső oldalán van. A két vaslemez
között egy 2 kéz széles köz marad, ezt apró szegekkel a deszkához szegezett vaslemezzel fedik be. Ugyanígy járnak el a fújtató felső tábláján
a vaslemezek között lévő köznek egy 2 kéz + 2 ujj széles vaslemezzel
való lefedésénél. 212
A fújtatófej bore a fújtató egyéb részének bőrével egy darabot képez.
Ez a bőr befedi a vaslemezeket, a fedőtábla elülső részét, a kengyeleket
Ez a körülményesen leírt, de a 202. ábrán jól ábrázolt berendezés egy csukló, amely
körül a fújtató felső része átbillenthető.
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202. ábra. Fújtató és annak részei
futtató fettőtábláia; B ~alsó tábla: C-a táhlát alkotó kél deszka: D-K lekerekített

.a... L-

- L—í.-„,.-Z.f. ..l::t,z„Á,...-C

,~,~í1,.1^„L..r

f„Jz>;l.I

:/-... l-l

i.

R - hör; S - szíj; T - az alsó tahla külső része; V — kengyel; X - vasgyttru; Y -fenék;
Z - a, fenék hosszanti lécei; AA -a hátsó léc; B B -hajlított lécek; CC, - hosszú feszítőléc;
DD -rövid lécek; EE -bőr; FF- T-i/ég; GG -ennek feje; HH - csavar; II -hosszú szíj;
KK -fújlatojej- l.I, -ennek alsó réy/.e; MM -felső része; NN -fúvócsÖ; OO - a Ie/;'cí
fenék; PP - u fújtatófej két külső lemeze- QQ - eteknek lekerekített végei; RR - « /ír/'
középia "vaslemeze; SS - afedötáhla külső vaslemezei; TT - ezeknek kÓ7.épsö lemeze;
V V - tengely; XX - a kész fújtató
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kétoldalt és a fújtatófej hátsó rés/,ét Is, nehogy ezeken a helyeken a
levegő elszökhessen. A bőr 3 kéz + 3 u j j széles és olyan hosszú, hogy
az alsó tábla egyik oldalától a fedőtábla körű! vezetve az alsó tábla túlsó
oldaláig ér. Nagyszámú T-szeggel egyrészt a fedőtábiáho/ erősítik,
másrészt a fújtató fejéhez és az alsó táblához is.
Ilyen tehát a fújtató. Mivel minden kemencéhez kettő kell, összesen
tizenkét fújtatóra van szükség, ha a kemencék száma hat.
Most pedig a fújtató állványzatát kell megismernünk. Először is két
küszöbgerendát fektetnek a földre. Ezek valamivel rövidebbek, minta
kemence fala. Az elülső 3-3 kéz széles és vastag, a hátsó 3 kéz + 2 u]j
széles, illetve vastag. Az első a fal hátsó oldalától 2 lábnyira van, a második az elülső faltól 6 láb + 3 kéznyire. Ezeket a gerendákat beássák a
földbe, hogy szilárdan feküdjenek. Egyesek e célból a gerendákat átfúrják és a lyukakon át kihegyezett cövekeket vernek a földbe. A küszöbgerendán tizenkét faoszlopot állítanak fel, amelyeknek alsó csapjai a
kemencefal hátához közelebb fekvő küszöbgerendába illeszkednek.
Ezek az oszlopok, a csapokat nem számítva, 2 láb hosszúak, 3 kéz + 3
ujj szélesek és 2 kéz vastagok. Mindegyik oszlopba, két kéznyire a
küszöbtől kezdődőleg, nyílást fúrnak, amelynek magassága 3 kéz, szélessége l /2 kéz. Az oszlopok egymástól különböző távolságra állanak.
Ugyanis az első a másodiktól 3 láb + 2 ujjnyira van. Ugyanennyire van
a harmadik a negyediktől, azonban a másodiknak a távolsága a harmadiktól 2 láb -t- l kéz + 3 u j j . Ugyanígy állanak a többi oszlopok is egymástól, tehát váltakozva egyenlő, majd egyenlőtlen távolságra. Négynégy oszlop két kemencének felel meg. A felső oszlopvégeket a beásott
gerendába csapozzák. Ez 12 láb + 3 u j j és két kéz hosszú és 5 ujjnyira
nyúlik ki az első és a negyedik oszlopon túl. Szélessége 2 kéz + 2 ujj,
vastagsága 2 kéz. Mivel egy ilyen gerenda négy kemence fújtatóit tartja,
összesen három gerendára van szükség.
Ugyancsak tizenkét oszlopot állítanak-az első tizenkettőnek megfelelően- a hátsó küszöbgerendára ís. Ezeknek az alsó végét alulról felfelé
kivágják úgy, hogy villa keletkezik, amelynek két szárát a küszöbgerendába beeresztik. Az oszlopok csapok nélkül 12 láb hosszúak, 5 kéz szélesek és 2 kéz vastagok. A lábuktól felfelé nyúló kivágás 4 láb + 5 ujj
magas és 6 ujj széles. Az oszlopok felső végét itt is a felettük fekvő vízszintes gerendába csapozzák. Ez a gerenda szorosan a tetőt tartó mestergerendák alatt van, amelyek a kemencefal hátsó oldalára és a hátsó
falra feküsznek. A gerenda szélessége 3 kéz, vastagsága 2 kéz, hosszúsága 43 láb. Ha nincsen raktáron ilyen hosszúságú gerenda, akkor 2-3
rövidebbel pótolható, amelyek összeillesztve kiadják a szükséges hoszszúságot. A tizenkét oszlop itt sincsen egymástól egyenlő távolságra.
Az első a másodiktól 3 láb + 2 kéz + l ujjnyira van, ugyanígy a harmadik a negyediktől. De már a második a harmadiktól l láb + 3 kéz + 3
u j j n y i r a áll. Hasonló a többi oszlop egymás közti távolsága is, tehát felváltva a fenti két távolságra vannak egymástól. Továbbá minden oszlop
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ama oldalán, amely a szemközti oszlopok felé néz, kb. l láb + l ujjnyira
a kivágott rész felett még egy kivágás van. Ebbe a négy kivágásba egy
keresztgerendát helyeznek, amelynek ugyancsak négy kivágása van s
ezek csapszerűen beleilleszkednek az álló gerendák kivágásaiba. Ily
módon a gerendákat szilárdabban lehet összekötni és tetejébe még faszögekkel is megerősíteni. Egy ilyen keresztgerenda 13 láb + 3 kéz + l
ujj hosszú és az első és negyedik álló oszlop fölött 2 kéz + 2 ujjnyira
nyúlik ki. Szélessége 2 kéz + 2 ujj, vastagsága 2 kéz. Mivel az álló oszlopok száma tizenkettő, azért három darab ilyen keresztgerendára van
szükség.
Az egyes keresztgerendákra és azokra a gerendákra, amelyek a rövid
álló oszlopokon feküsznek, négy darab 9 láb hosszú, 2 kéz -t- 3 ujj széles
és 2 kéz + l ujj vastag, rövidebb gerendát tesznek. Az első kis gerenda
5 láb + l kéz + l ujjnyira van a másodiktól, éspedig nemcsak elöl,
hanem hátul is, mert ezek a rövidebb gerendák az álló oszlopokon kívül
nyugosznak. Ugyanekkora a távolság a harmadik és negyedik között is.
Ellenben a második és a harmadik között csak l láb + 3 ujj köz van.
Hasonló elrendezésben állanak a nyolc gerenda többi tagjai is. Az ötödik a hatodiktól és a hetedik a nyolcadiktól éppoly távolságra van, mint
az első a másodiktól és a harmadik a negyediktől, azonban a hatodik a
hetediktől csak annyira, mint a második a harmadiktól.
Két-két ilyen gerenda egy 6 láb hosszú, l láb széles és l kéz vastag
keresztgerendát tart, amely a két hátsó oszloptól 3 láb + 2 kéznyíre van.
Mivel hat ilyen deszka van, egyre-egyre két fújtató esik. Ezeknek alsó
táblája l kéznyire áll ki a deszkán túl. A mindkét deszkára erősített vasgyűrű áthalad a deszkájába vágott nyíláson, s rajta a deszka alatt, fából
való reteszt hajtanak át, hogy a fajtatot — mint már említettem — szilárdan helyéhez rögzítse. A fújtató a kis oszlopa hátán át egy rézcsőben
végződik, amelyben a két fújtató egymással szorosan kapcsolt fúvócsövei helyezkednek el. A cső rézből vagy vaslemezből van göngyölítve.
Hossza l láb + 2 kéz -f- 2 ujj, felső végén V2 ujj, alsó végén l ujj vastag.
Elülső nyílása 3 ujj széles és 2 V2 ujj magas, tehát nem teljesen kerek.
Hátul l láb + 2 kéz + 3 ujj tág. A lemez, amelyből a csövet göngyölítik,
felül nem zár teljesen, hanem marad egy V2 ujjnyi rés, amely hátrafelé 3
ujjnyira szélesedik. Ezt a csövet a pest nyílásába helyezik, amely - mint
már mondottam - a pestfalban és a középső falban van. A két fújtatónak
ebbe a csőbe torkolló fúvóvégei a cső végétől 5 ujjnyira vannak.
A hajtótengely bütykei által lenyomandó és ezáltal a fújtatót össze-.
préselő nyomókarok száma azonos a fújtatok számával. Minden egyes
ilyen nyomókar két álló oszlop kivágására van befogva, hossza 8 láb +
3 kéz, szélessége és vastagsága l-l kéz. Az elülső oszlopból 2 kéznyire
kinyúlik és ugyanannyira a hátsó oszlopból is, hogy a tengely két-két
bütyke belekapaszkodhasson és lenyomhassa. Ezek a bütykök nemcsak
beleérnek az oszlop hátsó részének kivágásaiba, hanem azokon még 3
ujjnyira túlérnek. Az oszlopok kerek kivágása által keletkezett villán
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203, ábra. Fújtatóállványzat
A - elülső küszöbgerenda; B - hátulsó küszöbgerenda; C - elülső oszlopok; D - ezeknek
kivágásai; E - elülső keresztgercnda; F - hátsó oszlopok; G - ezeknek kivágásai; H - hátsó
keresztgerenda; I — oszlopokba becsapozott keresztgerenda; K — rövid gerendák; L — deszkák; M — ezeknek kivágásai; N — cső; O — ennek hátsó vége; P — elülső vége

3 kéz + 3 ujjnyira a padló felett fúrott lyukon és a hajtókái" lyukán
keresztül vascsapot dugnak, amely tengelyként szolgál és rnely körül a
nyomókar is forog. A nyomókarhátsó része l rőf hosszúságban l kéz
+ l ujjal vastagabb a többi résznél és két helyen át van fúrva. Ezeken a
furatokon át egy 6 íáb + 2 kéz hosszú, 3 ujj széles és kb. V2 ujj vastag
húzórúd kapcsolódik a nyomókarhoz. A húzórúd felső vége kissé hajlított, hogy elérje a fújtató farkát. A nyomórúd és a húzórúd furatán
keresztül azért megy egy húzórúd, hogy az felhúzhassa a nyomórudat.
A húzórúd felső végétől 6 ujjnyira lévő, 2 kéz hosszú és l ujjnál valamivel vastagabb lefelé irányuló furatba egy l ujj vastag vasszerkezetnek a
horga kapaszkodik. Ennek a szerkezetnek a felső végét 2 ujj vastag vas-
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ból gyűrű alakúra vagy négyszög formájúra képezik kí, és egy része üreges. Az ilyen gyűrű 2 ujj magas és széles, míg a horog 3 ujj magas.
A gyűrű és a horog közti középrész 3 kéz + 2 ujj hosszú. Ennek a szerkezetnek a vasgyűrűjébe akasztják a fújtató farkát,213 vagy pedig egy
ezzel kapcsolt, l ujjnyi vastag nagy gyűrűt, amelynek felső, félkörös
része 2 kéz széles, alsó része pedig csak 2 ujj széles. A második gyűrű,
amely némileg hasonló az elsőhöz, a fújtató farkát fogja. Szűkebb része
felfelé mutat és összeköttetésben van egy második, az elsőhöz hasonló
szerkezettel. Ennek a felfelé irányuló horga abba a kötélbe kapaszkodik, amelyik egy rúd végén lévő vasgyűrűből lóg alá. Erről a rúdról majd
még szólok.
Egy másik megoldás szerint a rúd végére vasgyűrűt húznak, a
horogba pedig a másik szerkezetnek egy kisebb láncszeme kapcsolódik,
míg a hozzá, tartozó vasgyűrű a fújtató farkát övezi. Ilyen formán a kötél
feleslegessé válik.
Mások a két falra fektetett gerendákra, 4 V2 lábnyira a felső oszlopoktól, még egy 2 kéz széles és l l/2 kéz vastag gerendát tesznek, amelynek
a csaplyukába a függőleges, 6 láb + 2 kéz hosszú, 3 kéz széles és 32 kéz
vastag gerenda alsó végét illesztik. Ennek a gerendának a felső vége egy
további gerenda csaplyukába illeszkedik, amely szorosan az alatt a
gerenda alatt fekszik, amely az álló oszloptól a rézsútos tetőgerendákhoz vezet. Ez a gerenda 2 kéz széles és l kéz vastag. A rajta álló, függőleges gerendában egy 2 láb magas és 6 ujj széles, félkör alakú kivágás
van. Ennek a kivágásnak a két oldalfalába, 3 láb + l kéz magasságban,
egy-egy kerek lyukat fúrnak és ezeken, valamint a gerenda furatán át
vastengelyt dugnak. Ha ezt forgatják, akkor a 8 láb hosszú rúd felfelé és
lefelé leng. A lengő rúd felső vége 3 ujjal magasabb, mint a többi része
és itt egy 2 ujj széles és 3 ujj magas lyuk van. Ezen fűzik át a vasgyűrűt,
amelyről - mint már említettem - az 5 kéz hosszú kötél függ alá. Ennek
felső hurka 2 kéz + 2 ujjnyi, az alsó l kéz + l ujjnyi. A rúd, amelynek
felső végéről az imént beszéltem, egyik felében 3 kéz magas és l kéz széles. Az álló gerenda kivágásából, amelyen áthalad, 3 lábnyira áll ki.
A rúd másik fele, amelynek vége a kemencefal felé mutat, l láb + l kéz
magas és l láb vastag. Erre egy 3 V2 láb hosszú, l láb + l széles és Vj láb
magas ládát erősítenek. A méretek változhatnak aszerint, hogy a láda
alul keskenyebb-e vagy ugyanolyan széles, mínt felül. Ezt a ládát
kövekkel és földdel töltik meg, hogy súlyossá tegyék. Az olvasztóknak
ügyelni kell arra, hogy a kövek az állandó lengés következtében ki ne
essenek. Ezt azáltal lehet megakadályozni, hogy mindkét végén hegyes
vasrudat tesznek a láda fölé és a hegyes végeket a rúdba verik. Ez visszatartja a köveket. Mások a hajtókar helyett négy vagy több vaspálcát vernek a rúdba és azok közé agyagot tesznek. Az agyag mennyiségét aztán
szükség szerint fokozzák vagy csökkentik.
213

A 204. ábra mutatja ezt a megoldást.
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204, ábra. Üzemképes j ájtató
A - nyomókar, amelyet a tengely bütykei lenyomnak és Általa a, fújtató összenyomódik;
B - az álló oszlop kivágása; C - húzórúd; D - húzószerkezet négyszögletes gyűrűvel;
E - húzószerkezet kerek gyűrűvel; F-a fújtató farka; G - rövid, függőleges gerenda;
H - a rajta keresztülvezetett rúd; I - egyenlő szélességű súlyláda,; K - lefelé keskenyedd
súlyláda; l - súlyláda helyett alkalmazott vasrudak

Most még hátra van, hogy az egész gépezet működését megmagyarázzam. Tehát: amikor a tengely bütykei lenyomják a nyomókart, a fújtató összepréselődik és kinyomja a levegőt a fúvócsövön keresztül.
Amikor pedig a fújtatót a felső gémrúd, a súlyláda segítségével újra szétnyitja, a fújtatótest a szélnyíláson át teleszívja magát levegővel.
A gép maga, amelynek bütykei a nyomókart lenyomják, így működik : építenek egy tengelyt, amelynek a házon kívül lévő végén vízikerék
van, míg másik végén, bent az épületben, hengeres rudakból összeállított közlőkerék ül. Ez két darab kettős korongból áll, amelyek 5 ujj vastagok, kb. 2 láb + 2 ujj átmérőjűek és egymástól l lábnyira vannak. Két-
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205. ábra. Vízikerék előtéttengellyel és bütykös tengellyel
A - első tengely; B - vízikerék; C - orsós közlőmü; D - második tengely; E -fogaskerék;
F - ennek küllői; G-a kerék talpa; H - kerékfogak; l-a tengely bütykei

tősek, mert mindegyik két egyenlő erősségű korongból van összeállítva,
amelyeket enyvbe mártott faszegek kötnek egymáshoz. Peremüket
néha vaslemezzel borítják. A hengeres rudak száma 30. Ezeknek hossza
l láb + 2 kéz + 2 ujj, és mindkét végükkel a két korongba illeszkednek.
Három ujj vastagok és egymástól 3 ujjnyira állanak. Ez az un. orsós
közlőkerék.
Egy második tengely végén fogakkal ellátott kerék van. Ez két fakorongból van összerakva és 2 kéz + l ujj vastag. A belső korong, amelyet
négy negyedkör alkot, l kéz vastag és végig l kéz + l ujj széles. Az
ugyancsak négy cikkelyből álló külső korong l kéz + l ujj vastag és változó szélességű. Ott, ahol a külsők végei beléje kapcsolódnak, l láb +
l kéz + l ujj széles, majd fokozatosan keskenyedik úgy, hogy legkeskenyebb részén már csak 2 kéz + 2 ujj széles.
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A külső és a belső kerékrétegek negyedkörei úgy vannak egymással
ősszeerősítve, hogy minden külső negyedkör egy belső negyedkör
közepén, s ugyanígy minden belső negyedkör egy külső negyedkör
közepén végződik. Világos, hogy ezáltal a kerék szilárdsága fokozódik.
Ezenfelül a belső és külső negyedköröket még faszegekkel is sűrűn
összeszegezik. Minden egyes negyedköre a keréknek, a kerületén mérve, 4 láb és 3 kéz hosszú.
A keréknek négy küllője van. Ezek 2 kéz szélesek, l kéz + l ujj vastagok, és csap nélkül 2 láb -f 3 ujj hosszúak. A küllő egyik vége a tengelyben ül és cövekekkel erősen bele van ékelve, a másik vége, amely háromszög alakúra van kiképezve, a vele szemben lévő negyedkör szélesebb
részébe illeszkedik, és részben megőrzi alakját s oly magasra nyúlik,
mint a negyedkor s azzal egy, a negyedkör alsó lapja felől átvert facsappal van egybekapcsolva és összeenyvezve. A küllő háromszög alakúra
kiképzett része belül van, az eredeti alakjában meghagyott része pedig
kívül. Ennek a háromszög alakúra kiképzett résznek két egyenlő oldala

206. ábra. Szénzúzómű
A — szén; B - zúzóteknő; C - züzónyilak
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207. ábra. Szénporsziták
A- -gyűjtőedény; B -szita; C-~ pálcák; D - padszerű keret

van, l kéz hosszúságban. Az ezek alatt fekvő ettől eltérő méretű, éspedig egyenes vonalban 5 ujj hosszú, mivel a görbületnek egy része itt ki
van vágva.
A fogaskeréknek 60 foga van. Ennyinek kell lenni, hogy az orsós közlőkerék két fordulatot végezhessen mielőtt maga a kerék fordul. A fogak hossza l láb. A kerék belső gyűrűjéből l kéznyire, a külső gyűrűből
l
3 ujjnyira állanak ki. Szélességük l kéz, vastagságuk 2 /2 ujj. A dolog
természete szerint ezek is, mint a közlőkerék bordái, egymástól 3-3 ujjnyira vannak.
A tengely vastagságának arányban kell lennie a küllők és a kerék
kerületének méreteivel. Mivel két-két tengelybütyök nyom le egy-egy
nyomókart, ezért a bütykök számának huszonnégynek kell lennie.
Ezek l láb + l kéz + l ujjnyira emelkednek ki a tengelyből és félkör
alakúak, amelynek szélesebb része kb. 3 kéz 4- l ujj széles. Egyébként
a bütykök l kéz vastagok. A tengely négy oldalára osztják el őket, fent,
lent, jobb- és baloldalt. Ennek megfelelően a tengelyen tizenkét furat
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van. Az első furat felülről lefelé, a második az egyik oldalról a másik
oldal felé halad. Az első a másodiktól 4 láb + 2 kéznyi távolságra van.
Azonos módon rendezik el a kettős furatokat is, a távolság is ugyanakkora. Mivel két-két bütyöknek egymással szemben kell lennie, ezért az
elsőt felülről lefelé, a másodikat alulról felfelé erősítik a furatba és ékkel
rögzítik, hogy ki ne eshessenek. A harmadik bütyköt jobbról, a negyediket balról illesztik a furatba, a többit pedig ugyanilyen rendben a
többi lyukba. Ilyen elrendezés mellett a bütykök felváltva nyomják a
nyomókarokat. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy sok esetben
csak egy tengely van, amely egyidejűleg fogakkal és kerékkel bír.
Lehet, hogy túlságos bőbeszédűséggel ismertettem mindezeket a dolgokat, ámde nem tartom a részletezést feleslegesnek, mert az elmondottak ismerete nélkül a fémek olvasztása, amelynek tárgyalására most áttérek, lehetetlen.
Az arany-, ezüst-, réz- és ólomércek pestekben történő olvasztásánál
négy eljárást különböztetünk meg. Az első eljárás a gazdag arany- és
ezüstércek kiolvasztására alkalmas, a második a közepes fémtartalmúaknái alkalmazandó, a harmadik a szegény ércek kiolvasztásának a
módja, a negyediket a réz- és ólomércek olvasztásánál alkalmazzák,
tekintet nélkül arra, hogy van-e bennük drágakő vagy sem. Az ércolvasztás első módja olyan pestben megy végbe, amelynek szeme, vagyis
csapolónyílása rövid időre zárt, a többi eljárásnál ez a nyílás mindig
nyitva van.
Mindenekelőtt azt akarom kifejteni, hogyan készítik elő a pesteket az
ércolvasztásra és milyen az első olvasztási eljárás.
Az anyag, amelyből a tűzhelyet készítik, szén és agyag.214 A szenet a
zúzóteknőben zúzónyilakkal porrá zúzzák. A zúzóteknő felső részét
elöl fatáblával lefedik, míg az alsó rész nyitott, s ott hullik ki a szénpor.
A zúzok nincsenek vasalva, hanem teljesen fából vannak, csupán alul
fogja
körül őket vasabroncs.
fjt
A zúzás által keletkezett szénport faszalagokból font szitába öntik.
Ezt a szitát a gyűjtőedény felett háromszög alakban elhelyezett vas
- vagy fa - pálcákon, vagy a műhely padlóján álló, padszerű keret felett
ide-oda mozgatják. A gyűjtőedénybe vagy a földre hulló szénpor ebben
a formájában már megfelelő, míg a szitán visszamaradó széndarabokat
újra a zúzdába dobják.
A kiásott agyagot először is a napra teszik száradni, azután lapáttal
egy vastag mogyorófavesszőkből nem nagyon sűrűn fonott, ferdén állított és botokkal megtámasztott rostarácsra hányják, amelynek lyukjain
a finom, apróbb darabkák átesnek, a nagyobbak pedig a ferdén álló
rácsról legurulnak a földre. A rácson átesett agyagot kétkerekű talyigán
. 2M Agricola itt a „terra" kifejezést használja. Ezen többé-kevésbé tűzálló agyagot vagy
vályogot kell értenünk. Ezeknek és szénnek a keverékén a kohász agyagos szénport
(régiesen: szénporhany) ért.
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208. ábra. Agyagrostálás
A - rostarács; B - ennek támasza; C - lapát; D - kétkerekű taliga; E - rosta; F - rácslécek;
G - gyűjtőedény; H - befedett gödör

a kohóházba szállítják és ott átrostálják. Az erre a célra használt rostát,
amely a fentebb leírt szitához hasonló, ugyancsak a gyűjtőedény felett
keresztbe rakott pálcákon ide-oda mozgatják, s ami áthull, az felhasználásra már alkalmas. Ami a rostán marad, azt némelyek eldobják, némelyek a zúzóteknőbe hányják. Az agyagport azután összekeverik a szénporral, megnedvesítik és gödörben tárolják, hogy hosszú ideig használható maradjon. A gödröt deszkákkal lefedik, hogy az anyagot megóvják
a szennyeződéstől.
Két rész szénporra egy rész agyagport kell számítani. Ezeket kapával
jól összekeverik, aztán a keverékbe annyi vizet Öntenek, hogy az anyagból hólabdaszerű golyókat lehessen formálni. Minél könnyebb a por,
annál több víz szükséges ehhez, minél nehezebb, annál kevesebb. Ezzel
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a keverékkel sározzák ki az új kemence belsejét, részben azért, hogy az
esetleges réseket és üregeket betömjék, részben, hogy a kemence falát a
tűz hatásától védjék.
Régi, előolvasztásra már használt pestek belsejéből az előmunkás a
pest kihűlése után, először is a vasszerszámmal levert tapadékot vaslapáttal és ötágú vasvillával kikaparja és összetöri. Ezért a pestfakkon a
lyukakat kövekkel vagy téglákkal ki kell tölteni. Ezeket kézzel rakja be
a kemence mellén át benyúlva, vagy pedig a kemencéhez támasztott létrán állva, a felső, nyitott résen át.215 A létra felső részének deszkát szegeznek, hogy a munkás előre és hátra hajolhasson. Ezen a lépcsőn állva
a pest falát kitapasztja az említett masszával, s ehhez egy 4 láb hosszú,
1 ujj vastag, és alsó végén l láb hosszúságú, l kéz vagy még több, egyébként azonban csak 2 V2 ujj széles foltozó falapátot használ. Ezzel a
lapáttal simítja egyenletesre a pestfalak belső sározását is. A szélcső
végének nem szabad kiállanía a tapasztott pestbélésből, nehogy a köréje
lerakódó vastartalmú salak216 megzavarja az olvasztási folyamatot azáltal, hogy megakadályozza a fújtató levegőjének beáramlását a pestbe.
Az olvasztósegéd ezután tíevés szénport szór az előtűzhely gödrébe,
reá agyagport hint, egy kis edényből lelocsolja vízzel és az egészet seprűvel szétosztja az előtűzhely gödrében, majd egy erőteljes vízsugárral
felkavarja, a keveréket a pest tűzhelyébe önti és ott elosztja. Végül a lépcső tetejére állva, a döngölőrúddal a pestet kidöngöli, hogy a bélés szilárd legyen. A döngölő kerek, 3 kéz hosszú, alsó végén 5 ujj, felső végén
3 V2 ujj vastag, és alakja legyen csonka kúp. Kerek nyele 5 láb hosszú és
2 */2 ujj vastag. A döngölő felső végét, ahol a nyél beleilleszkedik, 2 ujj
széles vasszalag szorítja körül. Vannak, akik az ilyen döngölő helyett
két darab hengeres döngölőt használnak, amelyek felül is, alul is 3 /2 ujj
vastagok. Mások két darab falapáttal végzik el a munkát, de a döngölő
alkalmasabb.
A pest előtt lévő gödörbe (előtűzhely) is szórnak szén- és agyagporkeveréket s ezt is megnedvesítik és ledöngölik. Amikor már majdnem
kész, újra feltöltík, és felfelé, a rézcsőig emelkedőén, a döngölővel
keményre döngölik, úgy hogy az olvasztótér, a cső alatt l ujjnyira kezdődve, az előtűzhely felé lejtsen s így a megolvadt fém kifolyhasson. Ezt
a műveletet addig ismétlik, míg az előtűzhely meg nem telik. Akkor egy
2 kéz+2 ujj hosszúságú és 3 ujj szélességű hajlított vaslemezzel, amely
felül tompa, alul éles, a gödröt kivájják és benne l láb átmérőjű és 2 ujj
mélységű, félgömb alakú mélyedést készítenek, feltéve hogy az előtűzhely egy mázsa ólom befogadására szolgál. Ha csak 70 font ólmot kell
befogadnia, akkor az átmérő csak 3 kéznyi lesz, de a mélység változatlanul 2 kéz marad. A mélyedést kidöngölik hengeres rézdöngöl ő vei,
215

Ez az un. kohótorok.
Valószínűleg azt a megmerevedett salakot érti, mely a benyomuló hideg légáramlat
körül keletkezhet. Az ilyen cső alakú képződményeket a kohász „orrsalak"-nak nevezi.
216
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amely 5-5 ujj hosszú és vastag, nyele hengeres, hajlított fogóval, és l/2
ujj vastag. Vagy pedig olyan döngölőt használnak, amely két egymásnak fordított csonka kúpból tevődik össze és középen megmarkolható.
Az alsó csonkakúp magassága 6 ujj, vastagsága alul 5, felül 4 ujj. Mások
ehelyett falapáttal döngölnek, amelynek szélessége alul 2 ! /2 kéz, vastagsága pedig l kéz.
Amikor a mester217 az előtű?,helyet elkészítette, visszatér a pesthez és
a pestszáj mindkét oldalát és felső részét közönséges agyaggal betapasztja. Az alsó részre azonban olyan agyagot tesz, amelyet előzőleg
szénporban meghengergetett, ami megakadályozza, hogy az agyag a
tűzhely béléséhez tapadva, azt megrongálja. Azután a pest lyukába egy
egyenes, hengeres, 3 / 4 láb hosszú és 3 ujj vastag botot dug, majd az
agyagra akkora darab szenet tesz, hogy az a csapolónyílást teljesen
elzárja. Ha nincsen kéznél elég nagy darab szén, akkor két darabot kell
venni. Miután a nyílást ilyképpen elzárta, a kemencébe annyi szenet rak,
amennyi egy faháncsból fonott vékában elfér. Nehogy eközben a csapolónyílást befedő széndarab kiessen, a mester azt kezével tartja. A
kemencébe rakott széndarabok közepes nagyságúak legyenek, mert
nagyobb darabok megakadályozzák, hogy a fújtató szele a kemence
nyílásán keresztül fújva, az előtűzhelyet hevítse. Miután a mester a csapolónyílás előtt lévő széndarabot agyaggal betapasztotta és a rudat
kihúzta a csapolónyílásból, az olvasztókemence munkára készen áll.
Most a segéd négy-öt véka nagyobb szenet dob a pestbe és azt teljesen
megtölti. Az előtűzheíybe is tesz néhány széndarabot és izzó szenet rak
reájuk, hogy az előtűzhely felmelegedjék. Nehogy a pestből kilövellő
láng a szenet lángra lobbantsa, a csapolónyílást agyaggal elzárják vagy
cserépdarabbal elfedik. Vannak, akik az előtűzhelyet nem melegítik fel
előző este, hanem csak színültig megtöltik, tömötten fekvő, egymást
támasztó nagy széndarabokkal. Az első módszer szerint reggel kitisztítják az előtűzhelyt és eltávolítják az apró szenet és a hamut. A második
módszernél hajnalban, az éjjeliőr által előkészített aprófát tesznek a
szénre.
Hajnali négy órakor a mester megkezdi a munkát. Először is izzó szenet tol a rézcsőbe, a fújtatok fúvócsövei között a kemencébe, majd a f ú j tatókkal feléleszti a tüzet. Fél óra alatt az olvasztótér és az előtűzhely
felhevül. Ha már előző napon is olvasztottak ércet a pestben, akkor a
felmelegedés gyorsabban következik be, ellenkező esetben lassabban.
Ha a pestet és az előtűzhelyet nem hevítik fel mielőtt a megolvasztandó
ércet belerakják, akkor hibát követnek el, mert fémveszteséget okoznak
és a pest megsérül. Ugyanis, ha a massza, amelyből a pest és az előtűzhely áll, nyáron átnedvesedik, télen pedig megfagy, akkor mennydörgésszerű robajjal felrobban és a fémmel együtt szétvetődik, a kohómunkások nem kis veszélyére.
"' A német nyelvű kiadások „Meister"-nek is, „Vormann"-nak is fordítják.
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209. ábra. Kemence építéséhez szükséges szerszámok
A - kemence; B - létra; C - létrára erősttett deszka; D - kapa; E - ötágú villa; F -falapát;
G - vesszőseprü; H - döngölő; I - egyenletes vastagságú döngölő; K - két falapát; L - hajlított vaslemez; M - rézdöngölő; N - rézdöngölő másik alakja; O - széles falapát; P - csapolónyílásba dugandó rúd; Q - fakáncsból fonott véka; R - két bőrből készült tűzoltóvödör; S - sárgarézből készült tüzoltófecskendő; T - tűzoltókampók; V -piszkavas; X - f tiiszerszámmal agyagot aprító munkás

A mester ezután salakot rak a pestbe, amely megolvadva, a pest nyílásán át kicsurog az előtűzhelybe. Most elzárja a csapolónyílást szénporral kevert agyaggal. Ebből az anyagbői egy maroknyit egy 5 ujjnyi vastag és 2 kéz hosszú, hengeres farúd végére tapaszt. A rúd nyele 3 láb.
Ezután horgas bottal kihúzza az előtűzhelyből a salakot és - ha dús
arany- vagy ezüstérc vár kiolvasztásra - a salak helyére egy mázsa ólmot
tesz. Szegény érc esetén csak fél mázsa ólom szükséges, mert a gazdag
érc sok ólmot kíván, a szegény keveset. Az ólomra izzó szenet rak, hogy
a tűz megömlessze az ólmot. A többi művelet most már szabályos sor-
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rendben követi egymást. Először annyi - piritbői olvasztott - kéneskövet rak a pestbe, amennyi az illető érc megolvasztásához szükséges,
majd magát az ércet teszi a kemencébe. Az érchez adalékként mázanyagólmot, molibdént és második fajtájú, könnyen olvadó pótlékot
ad, éspedig mindegyikből két-két farostból fonott vékára valót, továbbá
egy véka szenet és végül újra salakot. Amikor a pest ezekkel az anyagokkal megtelt, megindulhat az érc lassú megömlése. Ügyelni kell arra,
hogy az érc ne kerüljön túlságos közel a kemence hátsó falához, mert
akkor a fújtatok fúvócsöve körül lerakódások keletkezhetnek, miáltal a
szél beáramlása lecsökken és a tűz lohad.
így tartják az olvasztás rendjét a legkiválóbb olvasztómesterek, azok,
akik értenek a négy elem218 arányos keveréséhez, tehát: akik a földben
lévő ércet csak a szükséges mennyiségben dobják a pestbe, akík a vízből
csak akkor öntenek hozzá, amikor a művelet megkívánja, akik a fújtató
hatását szakszerűen szabályozzák és az ércet olyan tűzbe rakják, amely
megfelelő erősségben lobog.
A mester a vizet apránként öntözi a pest minden részébe és így nedvesíti a szenet, hogy a porszemnyi ércrészecskék hozzátapadjanak, amelyek különben a fújtató szelétől és a tűz erejétől felkavarva és hajtva, a
füstté! elillannának. Mivel az olvasztandó ércek tulajdonságai nagyon
különbözőek, az olvasztárok a pest oívasztóterét hol mélyebbre, hol
sekélyebbre készítik, a rézcsőnek, amelybe a fújtatok fúvócsÖveí torkollanak, hajlásszögét hol nagyobbítják, hol kisebbítik, 219 és a szelet hol
erősebben, hol mérsékeltebben fúvatják a pestbe. A gyorsan felhevülő
és könnyen megolvadó érceknél az olvasztótér legyen sekélyebb, a rézcső lejtése legyen enyhébb, a fúvó szele mérsékelt erejű. Ezzel szemben
a nehezen olvadó érceknél a tégelynek magasnak kell lennie, a cső lejtsen
kissé lefelé, a szél legyen heves. Ezeknél az érceknél szükséges, hogy a
pestet salak, piritbői kevert kéneskő vagy könnyen olvadó adalékok
olvasztásával magas hőségre hozzák, nehogy az érc a pest talpára süljön,
a csapoiónyílást eltömje és a kemencét mintegy befullassza. Ez pedig
könnyen lehetséges, ha a finom ércpor, amilyen az érc mosásánál keletkezik, a kemence fenekére jut. A nagy fújtatok fúvócsöve legyen tág.
Ha szűk, akkor a bőséges és erős szelet túlságosan lefojtja és túl élesen
fújja a kemencébe, miáltal a megömlött massza megmerevedik, a csővég
körül lerakódás keletkezik, a csapolólyuk eltömődik és mindebből
jelentős kár keletkezik. Ha az érc egy helyen összegyűlik és nem ömlik
meg, akkor a mester a kemencéhez támasztott lépcsőre áll és szétdara218
Arisztotelész szerint a földi világ a következő négy őselemből áll: a tűz, a víz, a föld,
a levegő. Hasonlóképpen négy Őselem-tulajdonság létezik: a meleg, a hideg, a száraz, a
nedves. E tulajdonságok harca okozza a változásokat. A „négy elern taná"-nak részletes
elemzését adja Herlimus (1960. p. 104-108.} és Pető-Szabadváry (1980. p. 18.).
219
A fúvókának a vízszinteshez való hajlásszögét a kohász a fúvóka „lejtésének" neve Zl.
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bolja azt a hegyes vagy kampós vasrúddal. Ezzel az eszközzel veri le a
rézcsőben és körülötte keletkezett tapadékot is, miközben a vasrudat
bedugja a csőbe, ahol a két fújtató fúvója van.
Egy negyedóra múltán, amikor az előtűzhelybe rakott ólom már
megolvadt, a mester szúrórúddal megnyitja a pest csapolónyílását. Ez a
rúd vasból van, 3 l/2 láb hosszú, elöl hegyes és kevéssé görbített, hátsó
vége hüvelyes, amelybe egy 3 láb hosszú nyelet dugnak. Vastagsága a
kényelmes markolásnak megfelelő. A pestből most már először is a
salak folyik le az előtűzhelybe. Ez a salak fémmel kevert követ vagy a
salakhoz tapadó, elváltozott fémet tartalmaz. Kifolynak továbbá a földneműségek, a megkeményedett oldatok és a piritbői kiolvadt kéneskövek, végül az arany vagy az ezüst, amelyet az előtűzhely megolvadt
ólma felszív. Miután a kifolyt anyagok egy ideig az előtűzhelyben állottak, hogy egyik a másiktól elkülönülhessen, a mester a salakhoroggal
vagy a vasból való salakvillával leszedi a salakot, amely mint legkönynyebb anyag légiéiül úszik. Utána eltávolítja a piritből kiolvadt kéneskövet, amely mint közepesen nehéz anyag, a középen állapodik meg,
végül az arany- vagy ezüst- és ólomötvözetet, mint a legnehezebbet,
amely a fenékre száll le, és azt az előtűzhelyen hagyja. Mivel a salak
nagyon különböző lehet, amennyiben a felső réteg csak kevés, a
középső réteg közepes mennyiségű, a legalsó réteg pedig sok fémet tartalmaz, azért ezeket a rétegeket egymástól elkülönítve borítja ki, hogy
azután a további olvasztási tételekhez a legjobban megfelelő adalékot és
annyi ólmot adagoljon, amennyit a salakban lévő fémtartalom megkövetel. Ha a salak az újabb kíolvasztás után erős szagot áraszt, ez annak
a jele, hogy még maradt benne némi fém, ha ellenben szagtalan, akkor
már nem tartalmaz fémet. Elkülönítve tárolja a mester a kéneskövet is,
amely több fémet tartalmaz, mint a salak, hiszen közvetlenül a fém felett
feküdt. Az egyes kéneskőlepényeket a mester egymásra rakja és belőlük
kúpot épít, a legnagyobb darabokat legalul téve. A horgas rúd alsó
végén horog van, - innen a neve - egyébként teljesen olyan, mint az egyszerű rúd.
Ezután a mester elzárja a csapolólyukat, és a kemencét újra megtöltí
a fentebb felsorolt eleggyel. Miután az érc ismét megolvadt, újból megnyitja a csapolólyukat és eltávolítja az előtűzhelybe lefolyt salakot és
kéneskövet a salakhoroggal. Ezeket a műveleteket addig ismétli, míg
egy bizonyos mennyiségű érc megolvasztása befejeződött és a
-aűszak220 véget ért.
Dús érc feldolgozásánál a műszak 8 óráig tart, szegény ércnél tovább.
Ha az érc azonban különösen gazdag, tehát kiolvasztása nem vesz 8 órát
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A műszak a munkanap előre meghatározott időpontjaiban kezdődő és végződő
munkaidő. A bányászok és kohászok ma is használják a műszakra a „sichta" kifejezést,
eredetileg németül: Schicht.
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igénybe, akkor még más munkát is beleillesztenek a műszakba, amely
ily módon 10 óráig tart.
Amikor már az összes ércet megolvasztották, egy vékára való ezüsthabot és molibdént adnak a pestbe, hogy azokat a fémrészecskéket,
amelyek a pesttapadékban vannak, kiolvasszák. Miután végül a kifolyt
salakot és kéneskövet az előtűzhelyből eltávolították, az arany- vagy
ezüsttartalmú ólmot merőkanállal a rézből vagy vasból való Öntőformákba221 merik. Ezek 3 kéz szélesek és 3 ujj mélyek. Az ólom kiöntése
előtt belül agyaggal kikenik, majd felmelegítéssel megszárítják őket,
nehogy az izzó fém megolvassza és megrepessze őket. A vasból való
merőkanál átmérője 2 kéz, egyébként olyan, mint a közönséges kanalak. Nyelének oly hosszúnak kell lennie, hogy az abba bedugott fanyél
ne éghessen meg a tűzben. Amikor a nemesfémet tartalmazó ólomcipókat a formákból kivették, a kohó vezetője és a bányafelügyelő leméri
őket.
Az olvasztómester most feszítőrúddal feltöri a pest egész mellső
részét, majd salakhoroggal, kapával, és ötágú villával leveri és kikotorja
a kemencéből a tapadékot és a szénmaradványt. A salakhorog a feszítővashoz hasonlít, csak nagyobb és vastagabb. Nyele 6 láb hosszú és egyik
fele vasból, másik fele fából van. Miután a kemence kihűlt, a mester a
falakra tapadt anyagot egy elöl kihegyezett, 6 ujj hosszú és l kéz széles
lapáttal lefeszíti. A lapát nyele 4 láb hosszú és felerészben vasból, felerészben fából készül. Amit eddig elmondtam, az az első olvasztási eljárás.
Aranyban és ezüstben gazdag ércek, mivel nagyon különböző alkatrészekből állanak, amelyek közül egyesek gyorsabban, mások lassabban olvadnak, három okból semmiféle más eljárással nem olvaszthatok
az első eljárásnál gyorsabban és gazdaságosabban.
Az első ok az, hogy az olvasztómester valahányszor kinyitja a becsukott csapolónyílást, megítélheti, hogy az érc túl lassan, vagy túl gyorsan
olvad-e, vagy pedig csak itt-ott gyűíik-e egyenletes olvasztmányba. Az
első módon az érc lassan olvad, nagyobb költséggel. A második esetben
a fém a salakkal elvegyülve folyik ki a kemencéből az előtűzhelybe és
újra meg kell olvasztani, ami szintén költségtöbblettel jár. A harmadik
esetben a fémek egy részét a tűz felemészti. Ezek ellen a károk ellen
következőképpen lehet védekezni: ha az érc túl lassan ömlik meg és nem
egyesül egyenletes olvasztott masszává, akkor fokozni kell azoknak az
adalékoknak a mennyiségét, amelyek a megömlést elősegítik. Ha
viszont az érc olvadása túl gyors, akkor csökkenteni kell az olvadást elősegítő adalékok mennyiségét. A második ok az, hogy az ólomnak az
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Agricola idejében az öntőformák megközelítően félgömbformájúak voltak. Ez az
ábrából kitűnik. Az öntecseket a latin panes szó után „kenyérnek" vagy „cipónak" is
nevezték.
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arannyal vagy az ezüsttel létrejövő ötvözetét, amit „stannum"-nak222
vagy „műólom"-nak nevezünk, minden részmennyiségében próbának
vethetjük alá, amint ez az ötvözet a csapolónyííás felszúrása után a
kemencét elhagyja és az előtűzhelyben megülepszik. Egy-egy ilyen
próba arról tájékoztat, hogy a második vagy harmadik csapolásnál a
műólom nem tártalmaz-e több aranyat vagy ezüstöt, mint az első csapolásnál, de az ís megállapítható, hogy az ötvözet képes-e további aranyvagy ezüstmennyiség felvételére. Ha az ötvözet túlságosan dús lett,
akkor megfelelő mennyiségű tiszta ólom hozzáadásával egyensúlyba
hozható, feltéve, hogy nem akarjuk a kérdést úgy megoldani, hogy a
tűzhelyből az összes ólmot lecsapoljuk és helyette újat adunk. A harmadik ok az, hogyha a pest csapolónyílása az olvasztási folyamat alatt m' it az a többi eljárásnál szabály - állandóan nyitva volna, akkor először a könnyen olvadó anyagok folynának ki belőle, még mielőtt a gazdag arany- vagy ezüstércek kellően felhevültek és megolvadtak volna,
mivel ezek az ércek hosszabb ideig állanak ellen a hőnek. Ennek az lenne
a következménye, hogy az ércnek egy bizonyos hányada elégne, vagy a
pesttapadékba keveredne. És tényleg találni is néha a pesttöredékben
meg nem olvadt ércdarabkákat. Ha viszont az érceket időnként zárt csapolónyílásnál olvasztják, akkor együtt kell megolvadniuk az adalékokkal és azokkal el ís kell vegyülniök. Mert bár az adalékok gyorsabban
olvadnak, mint az ércek, mégis a pestbe zárva megömlésre bírják a nehezen olvadó ércfajtákat is, és elősegítik azok keveredését az ólommal.
Ugyanis ez az ólom a kemencében éppúgy felissza az aranyat és az ezüstöt, mínt az ón, vagy mint az előtűzhelyben megolvasztott ólom vagy
ón a beléje dobott ólom- vagy óndarabokat. Viszont a meg nem olvadt
ólomra öntött folyékony ólom nem oldja fel a meg nem olvadtat, hanem
arról minden oldalon lefolyik. Ebből következik, hogy gazdag aranyvagy ezüsttartalmú érceket olyan pestben, amelynek csapolónyílása
állandóan nyitva van, nem lehet olyan haszonnal kiolvasztani, mint
azokban a pestekben, amelyeknek nyílását időnként az olvasztás idejére
bezárják, hogy az érc az adalékokkal együtt olvadhasson meg és a megömlött massza csak a csapolónyííás felszúrása után folyhasson le az élőtűzhelybe, és elvegyüljön az ott lévő megolvadt ólommal. Ezt az ércolvasztási módot nálunk és Csehországban alkalmazzák.
Ámbár a másik három olvasztási mód abban megegyezik, hogy a csapolónyííás valamennyinél nyitva marad, és így a megomlött anyag állandóan kifolyhat, mégis, más vonatkozásban, az egyes eljárások nagyon
eltérnek egymástól.
Ugyanis az első pest csapolónyílása magasabban van és szűkebb, mint
a harmadik pestnél, sőt néha el van takarva és nem látható. Egy felső.
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Lat. stannum, Agricola ezzel a szóval itt is és más helyeken is a nemesércet tartalmazó ólmot jelöli, tehát az üzelék-ólmot vagy kohóólmot és a dúsólmot. Az ónnak, mint
stannumnak a megnevezése a későbbi időkből ered.
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210. ábra. Csukott szemű tégefyes kemence
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A, B, C - a három kemence. Az elsőnél álló olvasztó az ólmot az előtüzhelybŐl merőkanállal az öntőformákba meri-, D - előtüzhely; E - Öntőkanál; F - öntőformák; G — henger
alakú fadöngölő. A második kemencénél auó olvasztó f elszúr ja a csapolónyílást; H -szurórúd. A harmadik, felbontott kemencénél a munkás a nekitamasztott létrán állva leveri a
lerakódásokat; I - létra: K - lapát; L - salakhorog; M-a mester egy cipót, amelybe beleverte a csákányt, a mérleghez visz; N - egy másik mester kinyit egy ládát, amelyben személyi tárgyait őrzi
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előtűzhelybe nyílik, amely \ l/2 lábnyira van a padló felett, hogy balra
tőle még egy második, mélyebb előtűzhelyet lehessen létesíteni. Miután
az eltakart csapolónyíláson át kifolyt salakot a kinyitott felső eíőtűzhelybol a salakhoroggal már eltávolították, az arany- vagy ezüsttartalmú dús ólmot és a piritbői kiolvadt kéneskövet az alsó előtűzhelybe
csapolják le.
A koronggá merevedett kéneskövet szétverik és visszadobják a
kemencébe, hogy kíolvasszák belőle az összes fémet. Az elegyet öntőformákba merik, ólmon és egyéb ismert adalékon felül az olvasztómester még más anyagokat is használ, éspedig az összes ércfajtáknak megfelelőket. Ezekről már a hetedik könyvben részletesen beszéltem. Ez az
olvasztási eljárás a könnyen megömlő érceknél megfelel, azonban nem
jó azoknál, amelyeknél a megömlés hosszabb időt vesz igénybe.
Ugyanis ezek az adalékok nem maradnak meg huzamosabb ideig megolvadt állapotban a kemencében s így nem fejthetnek ki eléggé erős
hatást. Nagyon alkalmas ez az eljárás a könnyen olvadó pesttapadékok
és salakok ki olvasztás ár a. Az olvasztómestereknek mindenképpen
ügyesnek és tapasztaltnak kell lenniök, de előrelátóknak is, nehogy
több ércet és adalékot tegyenek a kemencébe, mint amennyi megfelelő.
Az az anyag, amelyből ennek és a következőkben tárgyalandó pesteknek olvasztótere és előtűzhelye készül, többnyire egyenlő mennyiségű agyagból és szénporból, vagy ezekből és még ugyanannyi hamuból
áll. Amikor a pest tűzhelye készül, egy rudat helyeznek bele úgy, hogy
az az olvasztótérből a felső előtűzhelyig érjen, éspedig magasabbra
teszik, ha könnyen olvadó érceket olvasztanak, alacsonyabbra, ha nehezen olvadókat. A tűzhely és az előtűzhely elkészülte után a rudat a pestből kiveszik, miáltal a csapolónyílás nyitva van. Ezen a csapolónyíláson
folynak ki megszakítás nélkül a megolvadt anyagok az előtűzhelybe,
amelynek szorosan a pest mellett kell lennie, hogy minél forróbb
maradjon és így az ötvözet tisztább legyen.223 Ha a kiolvasztandó ércek
ömlenek meg, akkor a pest tűzhelyének talpa ne legyen erősen lejtős,
nehogy a már megolvadt adalékok az előtűzhelybe folyjanak, mielőtt
maga az érc megolvad, mert ilyen esetben fémrészek maradnak vissza a
pestfalon képződő lerakódásokban. A mester sose döngölje a tűzhelyet
túl keményre, de nem szabad túl keményre verni a csapolónyílás alsó
részét sem, mert akkor az nem tud kiszáradni és a megolvadt anyag nem
folyhat ki akadálytalanul a kemencéből. Nehezen olvadó érceket lehetőleg a hátsó pestfalhoz kell rakni, hogy több idejük legyen a megolvadásra, illetve azért, mert ez a pest legforróbb része, másfajtákat oda, ahol
a tűz hevesen lobog. Ha a mester ezt a szabályt betartja, akkor a tüzet
oda irányíthatja, ahova akarja. A világossá váló fúvócső azt jelzi, hogy
223

Azért, hogy az előtűzhelybe együtt bekerülő fémet, követ és salakot a fajlagos
súlyuk szerint tökéletesen el lehessen választani, az olvadéknak különösen hígfolyósnak
kell lenni, ennek okából azt igen magas hőfokra kell felhevíteni.
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211. ábra. Csurgatókemencék két elötüzhellyel
A, B - két kemence; C -felső elötűzhely; D - alsó elotüzhely. Az első kemencénél
álló munkás salakhoroggal lehúzza, a salakot; E-salakhorog; F-salak; G-amunkás vizet mer, hogy leöntse és lehütse az izzó salakot; H - faháncsból font véka;
I - közönséges kaparóvas; K - megolvasztandó érc. A másik kemencénél álló munkás két döngölövel elkészíti az elötüzhelyet; L - döngölő; M - egy rúd
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az érc, amely annál a falnál van, amelyben a fúvócső fekszik, megömlött.
A könnyen olvadó ércekből a mester kb. 1-2 vékányit a pest elülső
részébe rak, hogy visszaszorítsa a lángokat és a tűz a fúvócső körül lerakodott tapadékot is megolvassza. Ezt az olvasztási eljárást Rhatiában 224
már régidőtől kezdve alkalmazzák, míg Csehországban újabb keletű.
A következő olvasztási eljárás mintegy középen álí a másik kettő
között, amelyeknél a csapolónyííás időről időre el lesz zárva, illetve
állandóan nyitva van. Ezzel az eljárással olyan érceket olvasztanak,
amelyekben sem sok, sem kevés, hanem közepes mennyiségű arany
vagy ezüst van, gyorsan megömlenek és az ólom könnyen felszívja Őket.
Abból a célból találták fel, hogy egyetlen munkamenettel az érc túlnyomó részét, nagyobb költségek nélkül, ki lehessen olvasztani és rögtön ólommal ötvözni. Az eljárás olyan pestet kíván, amelynek két élőtűzhelye van. Ezek közül az egyik felerészben a pesten belül, felerészben a pesten kívül fekszik, hogy így a pesten belüli részbe rakott ólom
a könnyen olvadó ércekben lévő fémeket felvehesse. A pesten kívül és
mélyebben fekvő előtűzhely a kifolyó dús ólmot és a kéneskövet
fogadja be. Ennél az olvasztási módnál az arannyal vagy ezüsttel ötvözött ólmot egyszer vagy többször csapolják le a felső előtűzhelyből, s
mindannyiszor új ólmot vagy ezüsthabot adnak bele, és ezeket az adalékokat az alsó előtűzhelyben ís felújítják. Ezt az eljárást Noricumban
alkalmazzák. 225
Az olvasztási eljárások harmadik módjánál a pest, amelynek csapoiónyílása ugyancsak állandóan nyitva van, magasabb és tágasabb a többi
pesteknél, de a fújtatok is hatalmasabbak, s így ez a pest nagyobb ércmennyiségek kiolvasztására alkalmas. Ha a bánya a kohót nagy menynyiségű érccel tudja ellátni, akkor ezt az ércet - feltéve, hogy sem a
kemence, sem annak olvasztótere vagy előtűzhelye nincsen megrongálva - folyamatos munkamenetben három napon és három éjszakán
belül fel lehet dolgozni. Az ilyen pestben aztán a tapadékok minden fajtáját fel lehet lelni. Az effajta pest előtűzhelye többnyire hasonló az első
eljárás pestjéhez, azonban csapolónyílása is van, de mivel benne folyamatosan igen nagy mennyiségű ércet olvasztanak, a megolvadt anyagnak pedig állandóan ki kell folynia belőle és a salaktól is folyton meg
kell tisztítani, ezért még egy második előtűzhelyre is szükség van,
amelybe a megömlött anyag az első előtűzhely megtelte és megnyitása
után lefolyhat.
Ha az olvasztó tizenkét órán át dolgozott ilyen kemencénél, akkor
leváltják. Ezzel a módszerrel olvasztják a réz- és az ólomérceket, de a
224
A régi Raetia a Közép-Alpoknak a Szent Gothard és a Brenner-hágók közötti része,
tehát nagyjából a mai Tirol. A Schwazi bányakönyv (1556) megjegyzi, hogy az ottani
bányarészesek nagyon titkolják e/t az olvasztási eljárást.
Az Agncola által Noncumnak nevezett vidék a maí Ausztriának aDunátó! délre
eső részét, Salzburg, Stájerország és Karmtia tartományokat foglalja magában.
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212. ábra. Csitrgatókemencék előtűzbeüyel
A, B - a két kemence; C -felső etőtűzbely; D - alsó elÖtűzhely. Az első kemencénél álló munkás vasvUlával lehúzza a salakot; E - villa; F - kéneskő leszedésére szolgáló fakaparó; G - a felső előtűzhelynek a kemence belsejébe nyúló
része; H ~ kemencén kívüli tüzhelyrész; I - elótűzbely előkészítésén dolgozó
munkás; K - rúd; L -fából való döngölő; M - létra; N - merítő
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legszegényebb arany- és ezüstérceket is. A másik három pestben ezt
nem lehetne megtenni, mert a költségek túl nagyok lennének. Ezzel az
eljárással olyan érceket, amelyeknek mázsája mindössze egy vagy két
drachmányi aranyat vagy egy féltől egy egész unciányi ezüstöt tartalmaz, nagy mennyiségben, szakadatlan üzemben, költséges adalékok,
mint mázanyagólom, ezüsthab vagy molibdén nélkül fel lehet dolgozni.
Ugyanis ennél az olvasztási módnál csupán pirítre van szükség, amelynek kicsi a réztartaíma és könnyen megömlik. A piritbői kiolvadt kéneskÖvet nyers pinttel újra felvevőképessé lehet tenni, ha egyébként már
nem bírna aranyat vagy ezüstöt felvenni. Hogyha azonban az ilyen szegény ércek megömlesztése egyedül pirittel, amelyből kéneskő keletkezik, nem lehetséges, akkor még más, korábban még meg nem olvasztott
adalékokat kell adagolni, így pl. ólomszulfurt, második fajtájú, könynyen olvadó követ, tisztított homokot, mészkövet, fehér palát, vasércet
vagy sárga vasokkert.2
Habár ez az olvasztási mód némileg nyersnek és kevés hasznot hajtónak látszik, mégis célszerű és gazdaságos, mivel nagy mennyiségű ércből, amelyben csak kevés az arany, az ezüst, vagy a réz, a fémtartalmat
csekély mennyiségű kéneskőbe lehet koncentrálni. Ha az első olvasztásnál létrejövő kéneskövek nem alkalmasak a további feldolgozásra,
amikor vagy az ólom veszi fel a kéneskőben felgyülemlett nemesfémeket, vagy réz képződik, akkor azáltal lehet őket a további feldolgozásra
alkalmassá tenni, hogy több ízben, esetleg hétszer vagy nyolcszor is
megpörkölik a köveket, ahogyan azt már az előző könyvemben leírtam.
Az olvasztómesterek, akik ezen eljárás alapján olvasztanak, oly ügyesek
és tapasztaltak, hogy maradéktalanul kivonják az ércből azt az aranyvagy ezüstmennyiséget, amelyet a próbamester a próbánál megállapított. És ha az első kénköves olvasztásnál egy drachma arany vagy fél
uncia ezüst hiányzik, akkor ezt a salak újbóli átolvasztása által kihoz227
zák.
236

A leírt olvasztó eljárást - amelynél a nemesfémek dúsítására nem ólmot, hanem egy
kavicsadalékból kiolvasztott rézben szegény követ használnak - nyers olvasztásnak nevezik.
U7
A IX. könyvben leírt valamennyi kemence un. „fúvós aknákemence", tehát bennük
az érc és a tüzelőanyag egyazon kemencetérben van. Agricola ugyanúgy osztja fel ezeket
a pesteket, mint ma, vagyis aszerint, hogy milyen módon áll a kemence belseje összeköttetésben a külvilággal. (A következőkben az 1928. évi német kiadás lábjegyzetét írjuk le.)
Ezen az alapon háromfajta kemencét (pestet) különböztet meg.
Az első fajta kemencénél a csapolónyílás rendszerint zárt és csak a megolvadt anyag
lecsapolása idején nyitott, utána agyaggá! újra betapasztják. Ez az un. „tégelykemence"
{nem.: Tiegelofen).
A második fajta egy kisebb „csurgatókemence" (nem.: Spurofen) fedett csapolónyílással. Ennél a megolvadt anyag folyamatosan csurog a kemencéből a mélyebben fekvő élőtűzhelybe, vagy egy vezetőárokba.
A harmadik fajta az un. „gübüs-kemence" (nem.: Sumpfofen), amelynél a kemence
tégelye egy - a pesten kívül elhelyezett - előtűzhelybe folytatódik.
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Bár az ólomérceket többnyire a kemencék harmadik, nyitott szemű
fajtájában dolgozzák fel, mégis sokan egy különleges olvasztási módot
alkalmaznak, amelyet most röviden ismertetek.
Karintiában az ilyenfajta ércet először megpörkölik, összezúzzák,
majd kerek, elég széles kalapáccsal felaprózzák. Ezek után a kemencében lévő tűzhely két alacsony falára, amelyek tűzálló kövekből épültek,
tehát a hőség nem bírja őket mésszé égetni, és amely tűzhely fölé boltív
borul, nyers fahasábokat raknak s ezekre száraz fát. Erre a máglyára
helyezik az ércet, amelyből a fa égése következtében az ólom kicsepeg
az alatta lévő lejtős talpra. Ez utóbbit szénporból és agyagból döngölik.
Ebbe a talpba nagy tégelyt vájnak, amelynek egyik fele belenyúlik a
kemence alá, másik fele a kemence alól kinyúlik. Ide, ebbe a tégelybe
folyik az ólom. A mester, miután a salakot és egyéb szennyezőanyagot
kapával lehúzta, az ólmot a közelben lévő tégelyekbe kimeri, hogy
később a kihűlt ólomtömböket kiemelje. A kemence hátsó falában
négyzetes nyílás van, ezen keresztül kapja a tűz a szükséges léghuzatot.
Ezen a nyíláson át a mester, ha arra szükség van, be is mászhat a kemencébe.
A Gítteldében228 lakó szászok, amikor ólomércet olvasztanak, a pékkemencéhez hasonló pest hátsó falában lévő nyíláson át rakják a tűzifát
a tűzhelyre. Amint a fa erősen égni kezd, az ólom kicsepeg az ércből és
belecsurog a tégelybe, amelynek nyílását az olvasztás befejeztével szúróval megnyitják úgy, hogy az ólom a salakkal együtt a mélyebben elhelyezett második tégelybe folyik. A salakot lehúzzák és a kihűlt ólomtömböt kiveszik a tégelyből.
A westfáliaiak tíz szekérre való szenet raknak halomba a hegyoldal
alján, ahol a lejtő átmegy a lapályba. Ennek a halomnak a tetejét laposra
simítják és három-négy ujjnyi vastagon szalmát szórnak rá, majd erre
annyi tiszta ólomércet raknak, amennyit a halom elbír. Azután szeles
időben meggyújtják a szenet. A szél a tüzet felszítja és az érc olvadni
A harmadik fajta kemence megnevezésekor Becht Rezső a fordításnál Pech Antal
(1891. p. 131. és 319.) szótárát használta. A m a rnár nem ismert „gübüs" szót meghagyjuk
és használjuk a későbbiek során is.
A kemencék mai magyar meghatározása a következő: Vörös (1978. p. 273.) szerint a
tégelyes kemence a fémek szennyeződésmentes olvasztására szolgáló kemence, amelyben
a hőátadás a tégely falán keresztül történik; Vörös (1978. p. 44.) szerint a csurogtató
kemence ferde fenekű, általában lángkemence a különböző olvadáspontú fémek szétolvasztására. Az ezután tárgyalandó kemencék az un. „tűzhelyek".
A „lángkemencék" vagy „langpestek" azok, amelyeknél a hevítoteret a külön tüzelőtértől egy lánghíd választja el, tehát az olvasztandó anyag csak a forró tűzgázokkal érintkezik, nem a tüzelőanyaggal. Vörös (1978. p. 168.) szerint a lángkemence vízszintes munkaterű kemence, amelyben a betétet a felette elhaladó láng és füstgáz, valamint a boltozat
hősugárzása hevíti. Ilyeneket Agricola idejében még nem ismertek. Hatásukban leginkább
a X. könyvben tárgyalt „leűző kemencék", (nem.: Treibofen) közelítik meg őket, ezek
közül is különösen a Lengyelországban és Magyarországon használt fajták.
228
Giitelde község a Harz-hegységben.

408

KILENCEDIK KÖNYV

213. ábra. Nagy csurgatókemence
A, B - két kemence; C - csapolónyílás; D - d kemence mellett lévő előtüzhely;
E - ennek csapolónyílásai; f-a. második elótűzhely; G - munkás faháncshól fonott
vékáhan szenet visz az első kemencéhez. A második kemencénél álló olvasztó
salakhoroggal lehúzza a csapolónyílás körül keletkezett lerakódásokat; H - vashorog; I - szénrakás; K.-a szén Ismerésére szolgáló, vesszőfonatú kosárral ellátott
talicska; L - vaslapát
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214. ábra. Karintiai, szász, westfáliai és magyar kemence
A - karintiai kemence; B - alacsony tűzhelyfal; C - tűzifa; D-érc a kicsurgó ólommal; E - nagy tégely; F -kis tégelyek; G - merítőkanál; H - ólomcipó; I - négyszögletes nyílás a kemence hátsó falában; K - szász kemence; L - nyílás a hátsó
falban; M - tűzifa; N - felső tégely; O - alsó tégely; P - westfáliai olvasztási
eljárás; Q - szénhalmok; R - szalmakötegek; S - lapos ólomlepények; T - tégely;
V - magyar tűzhely
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kezd. Ilyen módon a kiszivárgó ólom alul kifolyik a sík talajra és ott
széles, de nem nagyon vastag ólomlepényekbe dermed. Az olvasztásra
előkészített néhány mázsa ólomércet, ha a munka rendben folyik, így
dolgozzák fel bizonyos adagolásban. A még tisztátlan, lapos ólomlepényeket száraz fára helyezik, amely egy nagy tégely felett keresztbe
rakott zöld gallyakon nyugszik. A fát meggyújtják és az ólmot még egyszer olvasztják.
Lengyelországban 4 láb magas, agyagból készített, téglába foglalt és
mindkét oldal felé lejtő tűzhelyet használnak. Felül, a tűzhely lapos
részére nagy fahasábokat, és ezekre kisebbeket raknak, de közéjük
agyagot kennek. Erre a farétegre faforgácsokat szórnak, ezekre teszik a
tiszta ólomércet, amelyet nagy fahasábokkal fednek be. A meggyújtott
hasábok tüze megolvasztja az ércet és az lecsurog az alsó farétegre. Amikor a tűz már ezt a faréteget is felemésztette, összegyűjtik a fémtartalmú
anyagot. Ezt, ha szükséges, még egyszer-kétszer ugyanígy kiolvasztják.
Végül az ólomtömböket egy tégely fölé fektetett fahasábok tetejére halmozzák és ólomlepényekké olvasztják. A salakot pedig, a mosásnál
nyert ércaprólékkal együtt, a harmadik fajtájú kemencében, amelynek
szeme állandóan nyitott, olvasztják ki.229
Nagyon hasznos, ha a kemencékhez, különösen azokhoz, amelyekben értékes érceket olvasztanak, hátul még egy kamrát építenek abból a
célból, hogy ez a kamra visszatartsa a füst fémtartalmát. Ebben az esetben rendszerint két vagy több kemencét egyesítenek közös boltozat
alatt, amely négy oszlopon és a kemencék falán nyugszik. Ez alatt a boltozat alatt végzik az olvasztók munkájukat. A boltozatnak két nyílásán
át a kemence füstje felszáll a tágas kamrába. Minél nagyobb ez, annál
több füstöt tud befogadni. A boltozaton, a kemencék felett 3 kéz magas,
2 kéz széles nyílás van. Ezen áramuk be a két kemence füstje, amely a
kamra falai mentén annak tetejéig száll fel, s mivel ott nem tud továbbjutni, újra lefelé fordul majd a kéményen, amelyet a görögök „kapnodochné"-nak mondanak, eltávozik. A teljesen falba mélyesztett
kéményben vagy kürtőben néhány vaslemez van, amelyekre a füstben
lévő finom fémrészecskék vékonyán lerakódhatnak, míg a tapadékot
képező nagyobb fémrészek magában a kamra boltozatán rakódnak le,
ahol gyakran cseppkövekké növekednek. Ennek a kamrának egyik
oldalán üvegtáblás ablak van, hogy a fény a helyiségbe bejuthasson, a
füst azonban kí ne mehessen. A másik oldalon ajtó van. Ezt az olvasztás
alatt szorosan zárva tartják, nehogy a füst kiszivároghasson. Csak akkor
nyitják ki, amikor a kormot és a lebegő port kí akarják seperni, vagy a
tapadékot le akarják verni, mert a munkás csak ezen az ajtón át juthat a
229
Az itt leírt karintiai, gitteldei, westfáliai és lengyel eljárások az un. „pörkölő-reagáló
folyamatok", amelyeknél ólomszulfidból részleges pörköléssel, bizonyos mennyiségű
ólornoxid és ólomszuifát keletkezik. Ezt a folyamatot manapság tökéletesebben elvégzik
az un. „ólomtűzhelyek" vagy „lángpestek".
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275. ábra. Szállóporkamra a kemencék felett
A - kemencék; B - boltozat; C - oszlopok; D - szállóporkamra; E - nyílás;
F - kémény; G - ablak; H - ajtó; I - csatorna
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kamrába. Évente kétszer a korommal kevert szállóport és a levert tapadékot egy hosszú, négyzetes keresztmetszetű, négy deszkából összerótt
csatornán át — nehogy a por elszálljon - a kohóműhely padozatára hányják le s ott sósvízzel meglocsolják. Ha ezt az anyagot érccel és ezüsthabbal keverve megolvasztják, akkor az eredmény a tulajdonos tiszta haszna. Az ilyen szállóporkamrák, ameíyek a füsttel együtt távozó fémrészecskéket megfogják, nagyon hasznosak mindenfajta fémben gazdag
ércek feldolgozásánál, különösen azonban azoknak a finom ércporoknak a feldolgozásánál, amelyeket az érc összezúzása és mosása után kapnak, mert ezek por alakjában könnyen elillannak a kohótűzben.
Miután így a különféle olvasztási módokat ismertettem, most azt szeretném tárgyalni, mí módon kell az egyes fémek érceit feldolgozni,
vagyis belőlük a fémet kitermelni. Kezdem az arannyal.
Az arany homokját, ennek mosás által dúsított változatát, vagy
a valamely más módon összegyűjtött színport gyakran nem is kell
kiolvasztani, csupán higannyal keverni és azután melegvízzel történő
mosás révén máris el lehet távolítani belőle minden tisztátlanságot. Ezt
az eljárást azonban már a hetedik könyvemben ismertettem. Egy másik
mód abban áll, hogy ezeket az anyagokat választóvízbe dobják, amely
elválasztja az aranyat az ezüsttől, és egyben a szennytől is megtisztítja
őket.
Az üveglombikban láthatjuk, hogyan száll le az arany a fenékre. Miután az összes víz kicsöpögött a porból, az arany nemritkán sötétsárga
üledékként marad vissza. Ennél az eljárásnál gyakrabban alkalmazzák
azt a másikat, amelynél az anyagot szárított borseprőből készített olajjal230 megnedvesítik, majd megszárítják és a krizokolíának nevezett
mesterséges szódával, vagy salétrommal és sóval elegyítve, olvasztják.
Egy további mód szerint a finom aranyport olvasztott ezüstbe szórják,
amely magába veszi, aztán választóvíz segítségével újra elválasztják az
ezüsttől.
Magát az aranyércet azonban vagy kemencén kívül tégelyben, vagy
kemencén belül kell kioívasztani. Kis mennyiségeknél a tégelyben történő olvasztás, nagy mennyiségeknél a kemencében való olvasztás a
megfelelő mód. Bármilyen színű, felaprózott, nyers aranynak l fontját
l font kénnel, l-l font különféle sóval, V3 font rézzel és V4 font borseprovel keverve három órán át lassú tűzön meg kell ömleszteni, majd
fokozni kell a hőt, hogy jól megolvadjon, végül a keveréket olvadt
ezüstbe kell önteni.
Vagy pedig ennek a felaprózott nyers aranynak l fontját l / 2 font
ugyancsak zúzott stíbiummal231 összekeverve, tégelybe tesszük, és-

230

231

Lat. oleum ex faece viní sicca confectum. Nem világos, hogy mit ért Agricola ezen.

Lat. stibium az antimonit (SbjSj) ásvány. Vas és réz hozzáadásával fémes antimont
lehet belőle kiválasztani, ami az aranyat felveszi, míg a szennyeződések elsalakosodnak.
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pedig egy réteg, V2 uncíányí rézreszelékre, és addig hevítjük, míg meg
nem olvad. Akkor dobjunk a massza Vsának megfelelő szemcsézett
ólmot a tégelybe. Amikor az anyag szagot kezd terjeszteni, adjunk
hozzá vasreszeléket, vagy annak hiányában vasrevét, mert ezek megtörik a stíbium erejét. Ugyanis, amikor a stíbium ereje felemésztődik,
azzal egyidejűleg nemcsak némi aranyrészecskék is megemésztődnek,
hanem az arannyal esetleg elvegyült ezüst is megsemmisül. Az agyagtégelyből kivett, megdermedt olvasztmányt először leűző hamutégelyben
addig olvasztjuk, míg a stíbium elszáll belőle, majd tovább hevítjük, míg
az ólom ís leűződik,
Ugyanilyen módon olvasztják a felaprított, aranytartalmú píritet is,
éspedig egyenlő rész piritet és stíbiumot kell venni. De a piritbői még
többféle módon lehet kinyerni az aranyat.232 így pl. a felaprózott pirit
l részét 6 rész rézzel, l rész kénnel és V2 rész sóval keverjük, az egészet
edénybe rakjuk és leöntjük olyan borral, amelyet borseprőből lombikban pároltunk le. Az edényt zárjuk le sárral körüítapasztott fedővel és
tegyük meleg helyre, hogy a borral megnedvesített keverék hat nap alatt
kiszáradhasson. Akkor három órán át gyenge tűznél hevítjük, utána
pedig, ólom hozzáadásával, erősebb tűzön folytatjuk a hevítést. Végül
tegyük a masszát a leűző hamutégelybe és válasszuk el az aranyat az
ólomtól.
Más eljárás szerint: keverjük a mosás útján aranytartalmú piritből
vagy más kőzetből nyert kőzetdaraboknak l fontját V2 font sóval, V2 font
szárított borseprővel, V 3 font üvegtajtékkal, l/t, font arany- vagy ezüstsalakkal és l / 2 lat rézzel. A tégelyt, amelybe a keveréket tesszük, agyaggal körültapasztott fedővel lezárjuk és egy kís kemencébe állítjuk, ahol
közepes nagyságú nyílások biztosítják a kellő huzatot. Addig fokozzuk
a hevítést, míg a tégely vörösizzó nem lesz és a benne lévő anyagok
egybe nem olvadnak, ami 4—5 órán belül szokott bekövetkezni. A kihűlt
masszát újra porrá zúzzuk és l font ezüsthab hozzáadásával egy második tégelyben addig olvasztjuk, míg hígfolyós nem lesz. A kivett és
kihűlt tömböt, miután megtisztítottuk a salaktól, hamutégelybe rakjuk
és ott az aranyat az ezüsttől elválasztjuk.
Ismét más mód: egy font port, amely az ismert módon mosás és előkészítés útján nyert fémrészecskéket dúsítva tartalmazza, l-l font
sóval, salétrommal, szárított borseprővel és üvegtajtékkal keverünk és
hígfolyásig olvasztunk. A kihűlt és összezúzott anyagot kimossuk, azután l font ezüstöt, '/3 font rézreszeléket, V 6 font ezüsthabot adunk
hozzá, és az egészet újból addig hevítjük, míg meg nem olvad. Ezután a
salakjától megtisztított anyagot hamutégelybe rakjuk, ahol az aranyat
232

A következő nyolc különböző módszer lényegében háromra szűkíthető: 1. ólommal és antimonnal való redukció és leűzés; 2. ezüsttel való redukálás és salétromsavval történő elválasztás; 3. ólommal és ezüsttel való redukálás, ezt követően leűzés és a salétromsav leválasztása.
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és az ezüstöt elválasztjuk az ólomtól, végül pedig erős választóvíz segítségével az aranyat különítjük el az ezüsttől.
Egy további eljárás szerint a mosás és előkészítés révén fémrészekkel
dúsított pornak egy fontját V4 font rézreszelékkel és a második fajta ércfolyósítópornak 2 fontjával addig hevítjük, míg meg nem olvad. A
kihűlt tömböt finom porrá zúzzuk, megpörköljük és kimossuk. Ilyen
módon kékesfekete port nyerünk. Ennek l fontját és l-l font ezüstöt
és második fajtájú ércfolyósítóport, 3 font ólommal és V 4 font rézzel
együtt addig hevítjük, míg meg nem ömlik. A kihűlt tömböt ugyanúgy
kezeljük, mint a fentebbieket.
Vagy pedig olvadásig hevítjük a dúsított ércpor l fontját salétrommal
és V4 font sóval keverve. A kihűlt masszát ismét porrá zúzzuk, s ennek
l fontját 4 font ezüsttel felvétetjük.
Vagy az azonos módon előkészített ércpornak l fontját, l font kénnel, V2 font sóval, '/3 font száraz borkőből készített sóval és ]/3 font
porrá alakított rézszulfiddal összevegyítve addig hevítjük, míg hígfolyóssá nem válik. Akkor ólommal újból megolvasztjuk és az aranyat a
többi fémtől elválasztjuk.
Vagy az ércpor l fontját 2 font sóval, V2 font kénnel és l font ezüsttajtékkal hevítjük s aztán kinyerjük belőle az aranyat.
Ilyen és ehhez hasonló módon kell az aranyat tartalmazó anyagot
kemencén kívül olvasztani abban az esetben, ha az anyag mennyisége
kicsi, de fémben gazdag. Ha azonban az érc mennyisége nagy, fémtartalma pedig csekély, akkor kemencén belül kell feldolgozni, különösen,
ha az aranybánya fel nem aprózott, nagymennyiségű ércet szállít a
kohóba.
Aranytartalmú ércport ezüsthabbal és molibdénnel keverve, vasreve
hozzáadásával olyan kemencében kell kiolvasztani, amelynek csapolónyílása időnként zárva van, de lehet olyan első vagy második fajtájúban
is, amelynek csapolólyuka állandóan nyitott. Ilyen módon arany-óíomötvözetet kapunk s ezt aztán egy második kemencébe rakjuk további
233
feldolgozásra.
Az aranyat tartalmazó piritbői és kemenceaprólékból két rész pörköltet és egy rész pörköletlent olvasztanak meg a harmadik fajtájú
kemencében, amelynek csapolólyuka állandóan nyitva van. Az olvasztásból kéneskövet nyernek. Ezt ismételten megpörkölik s azután zárt
szájú kemencében még egyszer megolvasztják, de megolvaszthatják a
másik két - állandóan nyitott - kemence valamelyikében is. Eközben az
ólom felissza az aranyat, legyen az tiszta vagy ezüst- vagy réztartalmú.
Az így nyert ötvözetet azután a leűzőkemencében kezelik tovább.
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Agncola itt is, mint később azt a kemencét, amelyben a nemesérctartalmú ötvözeteket további feldolgozásnak vetik alá „fornax secundus"-nak, leűző kemencének nevezi,
ellentétben az aknás kemencékkel.
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A pinteket azonban, vagy az olyan aranytartalmú érceket, amelyekben sok olyan meddő anyag van, amelyek a tűz által felemésztve a
-kemencéből elszállnak, olyan kövekkel kell együtt olvasztani, amilyenekből vasat lehet nyerni, feltéve, hogy ilyen anyag kéznél van. Ezekből
a piritekbői vagy a zúzott és szitáit aranyércből 6 részt vesznek, és ezt a
mennyiséget az ugyancsak összezúzott vasérc 4 részével és 3 rész vízben
oltott mészkővel összekeverik és vízzel meglocsolják. Mindezekhez
még némi rezet tartalmazó kéneskőnek 2 V2 részét kell hozzáadni,
továbbá l '/2 rész salakot. Elsőnek egy kosárnyi kéneskőtörmeléket
dobnak a kemencébe, erre rá a keveréket és a salakot. Ha az előtűzhely
közepe félig megtelt a kemencéből kifolyó ömledékkel, akkor először a
salakot kell lehúzni, utána a piritbői kiolvadt kéneskövet és végül a tűzhely fenekén maradt réz-arany-ezüst-ötvözetet. A kéneskövet először
enyhén megpörkölik, majd ólom hozzáadásával újból megolvasztják.
Eközben új kéneskövet kapnak, amely egy másik kohóműhelybe kerül.
A réz-arany-ezüst-ötvözetet nem pörkölik, hanem ugyanannyi mennyiségű ólommal tégelyben megolvasztják, miközben aranyban és rézben
a korábbiaknál lényegesen gazdagabb cipókat kapnak. Hogy pedig az
arany-ezüst-ötvözet dússágát még fokozzák, annak 18 fontjához 48
font nyers ércet, 3 font vasércet és V4 font piritbői nyert vagy ólommal
kevert kéneskövet adnak. Ezt a keveréket tégelyben megömlesztík, és
miután a salakot és a nyers kéneskövet lehúzták, a többit más kemencébe adják.
Következik az ezüst. 234 A bányákban fejtett tiszta és kiváló termésezüstöt nem az első fajtájú kemencében olvasztják, hanem - amint azt
megfelelő helyen még ki fogom fejteni - miután vastégelyekben hevítették, és a leűzőpestben az aranyat az ezüsttől elválasztották, a megolvadt
dús ezüstbe szórják tisztulás végett. Azonban a termésezüst egészen
vékony lemezkéít vagy apró szemcséit, amelyek ércben, márványban,
vagy más kőzetfajtában elszórva találhatók, s ugyanígy a földdel erősen
kevert és szennyeződött darabokat ís piritbői nyert kéneskő, ezüstsalak
és olvadást elősegítő kövek hozzáadásával a második fajtájú kemencében, amelynek száját csak egészen rövid időre zárják be, olvasztják meg.
A teljesen színezüst hajszárvékony fonalakból álló gomolyagot vagy az
ezüstvesszőket és a nyersezüstöt fazékba zárva kell feldolgozni, nehogy
az ezüst elillanjon. A fazék tartalmát a többi ezüstérccel együtt egyazon
kemencében olvasztják meg. Vannak, akik a termésezüst nem eléggé
tiszta darabjait is fazékban vagy háromszögletű tégelyben dolgozzák
fel, s az edényt, az olvasztás megkezdése előtt sárral körültapasztott
234
Az czüstelőállító eljárás sokban hasonlít az aranyat előállítóhoz, csak az ezüstben
gazdag ércek nagy mennyiségét az aknáskemencében ólmosítják vagy kövön olvasztják.
Hajszálvékony ezüstnél gyakran lép fel elpárolgás okozta veszteség, ennek megelőzésére
zárt agyagedénybe helyezve rak|ák az aknáskemencébe, vagy ólommal együtt tégelyben
olvasztják.
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fedéllel zárják le. De ezeket az edényeket nem állítják a nagy kemencébe, hanem kisebb próbakemencébe, amelybe a léghuzat mérsékelt nagyságú nyílásokon hatolhat be. A tisztátlan nyersezüst egy részéhez 3
rész por alakú ezüsthabot, ugyanannyi molíbdént, l/2 rész könnyen
olvadó, ólmos kéneskövet és megfelelő mennyiségű sót és vasrevét
adnak. Az edény fenekén összegyűlő dús ólmot, éppúgy, mint mást is,
a leűzőkemencébe rakják, a salakot pedig, más ezüsttartalmú salakkal
együtt, még egyszer kiolvasztják. A fazekak és tégelyek tartalmát,
amelyhez dúsólom vagy salak tapadt, a zúzóban összetörik és kimossák, s a dúsítottál a salakkal együtt olvasztják ki. Ha nem nagy mennyiségről van szó, akkor a tisztátlan nyersezüst kiolvasztásának ez a legjobb módja, mert a legcsekélyebb ezüstmennyiség sem veszhet vagy
illanhat el az edényből vagy tégelyből.
Bizmutércet, antimonércet és molibdént, ha ezüsttartalmúak, a többi
ezüstérccel együtt olvasztanak ki, ugyanígy az ólomkövet is, ha kevés
van belőle, és a piritet is. Ha azonban nagy az ólomkő mennyisége, akár
sok benne az ezüst, akár kevés, akkor mindenképpen külön kell kiolvasztani egy eljárás alapján, amelyet rögtön ismertetni fogok. Tekintettel arra, hogy az ólomércekben, éppúgy mint a rézércekben, ezek a fémfajták többnyire ezüsttel társulva fordulnak elő, szükséges, hogy most
és még későbben ís behatóan tárgyaljam őket.
A piritet, ha nagyobb mennyiség van belőle, szintén külön kell
olvasztani. Három rész pörkölt és egy rész pörköletlen, nyers píritből,
valamint a maradékokból, amelyeket mosás útján nyerünk, és salakból,
a harmadik fajtájú, állandóan nyitott szájú kemencében kiolvasztjuk a
kéneskövet. Ezt vízzel oltjuk és pörköljük. A pörkölt kéneskőből vett
4 részt rendszerint l rész nyers pinttel szokás keverni s ezt a keveréket
ugyanabban a kemencében megolvasztjuk, miáltal újabb kéneskövek
keletkeznek. Ha ezekben sok a réz, akkor pörkölés és újabb olvasztás
útján a réz közvetlenül kinyerhető. Ha azonban rézben még szegény
maradt, akkor ismét megpörköljük és kevés lágy salakkal újra megolvasztjuk. Ebben az esetben az előtűzhelyben megolvasztott ólom feíiszsza az ezüstöt. Az ólmon úszó pirites massza adja a harmadik kéneskövet, amelyből aztán pörkölés és újbóli olvasztás folyamán a réz kiválik.
Hasonló módon kapható 3 rész égetett, ezüsttartalmú kemencetörmelékből, amelyet l résznyi nyers píríttel és salakkal megolvasztanak,
kéneskő. Ezt megpörkölik és ugyanabban a kemencében újra megolvasztják, miközben az előtűzhelyben lévő folyékony ólom az ezüstöt
felveszi. Ezt a dúsított ólmot aztán a leűzőpestben kezelik tovább.
A nyers kovakövet tűzben könnyen megömlŐ, harmadik fajtájú
kövekkel és kevés ezüstöt tartalmazó egyéb kőzettel együtt nyers pirittel vagy kemencetapadékkal kell keverni, viszont az égetett kovakövet,
amelyet egymagában nem lehet haszonnal feldolgozni, a piritbői vagy a
tapadékból nyert kéneskővel kell elegyíteni. Hasonló módon, ugyanezekkel az adalékokkal kell keverni a kevés ezüstöt tartalmazó földet is.

KILENCEDIK KÖNYV

417

Ha nincsen kéznél pirit vagy pesttapadék, akkor az ilyen kőzetet vagy
földet ezüsthabbal, molibdénnel, salakkal és tűzben könnyen megömlő
kövekkel keverve kell kiolvasztani.
Termésezüstöt tartalmazó ércből mosással nyert koncentrátumot235
vagy úgy olvasztanak meg, hogy ezüsthabbal és molibdénnel keverik,
de megolvasztás előtt az ércet magában megömlésig felhevítik vagy
pedig az ércet, benedvesítés után, kéneskővel és tapadékkal vegyítve
olvasztják meg. Mindkét eljárás segítségével el lehet kerülni, hogy a
koncentrátum alul, a kemence alján kifusson, vagy fent a fúvó szelével
és a lángokkal megszökhessek. Ha a koncentrátumok ólomkőből származnak, akkor megpörkölik és ólomérccel együtt olvasztják meg őket,
ha píritből erednek, akkor pinttel együtt.
Tiszta rézércet,236 tekintet nélkül arra, hogy rézszínű-e vagy malachit
és azurit által hegyizöldre és kékre színezett, ólomszürke, barna vagy
fekete, olyan kemencében olvasztanak, amelynek száját vagy csak időnként, rövíd időre zárják ti, vagy állandóan nyitva tartják. A további feldolgozás az első fajtájú kemencében történik. Ha az ércben sok az
ezüst, akkor annak nagyrészét az előtűzhelyben megolvasztott ólom
veszi fel, míg a maradékot a rézzel együtt eladják olyan kohótulajdonosnak, aki az ezüstnek a réztől való elválasztásával foglalkozik. Ha
azonban az ércben kevés az ezüst, akkor nem adnak ólmot az előtűzhelybe, hogy az feligya az ezüstöt, hanem az egészet, a rézzel együtt
eladják a már említett kohótulajdonosnak. Ha egyáltalában hiányzik az
ezüst az ércből, akkor a rezet közvetlenül vonják ki belőle. Abban az
esetben, ha ezek az ércek nehezen oldódó anyagot tartalmaznak, vagy
piritesek, vagy ha cinkpát (fémes tapadék, cadmia fossilia) van bennük,
vagy olyan érc, amelyből vasat lehet előállítani, akkor adalékként nyers,
könnyen megömlő piritet és salakot adnak, és az ebből nyert kéneskő,
megfelelő sokszor pörkölve, ismételt megolvasztás után rezet ad. Ha
azonban a kéneskőben némi ezüst volna, akkor az ólmot először az előtűzhelyben meg kell olvasztani s vele az ezüstöt ott felszívatni.
Nyers, nem nagyon tiszta rézércet, amely többnyire hamuszürke,
bíborszínű, feketés, néha kék színezetű, a tíroliak az első fajtájú kemencében, amelynek szája mindig nyitott, a következő módon olvasztanak
meg: az első olvasztómester - ugyanis háromra van szükség - annyi
237
nyers rézérchez, amennyit 18 római hét vékás edény befogad, 3 taligára való ólomsalakot, l taliga rezes palát és V 5 mázsa tűzben könnyen
235

Lat. ramc'ntum s\ lotura ex argento rudi, ezt a kifejezést Agricola a mai „sűrítmény"
értelmében használja. De az is lehetséges, hogy azokat a maradékokat érti alatta, amelyek
az ezüstércek mosásánál keletkeznek, vagy a színeziist vakarékot.
236
A felsorolt rézércek Agricolánál és a maí magyar elnevezés szerint a következőkben
azonosíthatók: aes purum = szín réz; chrysocolla = malachit; caeruleum = azurit; aes
plumbii coloris = kalkozin; aes fuscum és aes nigrum = rézoxid.
237
Egy római véka kb. tíz liter volt, eszerint a megadott mennyiség kb. l '/., m3.
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olvadó követ, ezenfelül még kisebb mennyiségű kemencetöredéket238 és
rézkemencéből származó kemencetapadékot ad. Ezt az elegyet 12 órán
át olvasztják és belőle 6 mázsa elsődleges kéneskövet és V2 mázsa rézből
és ezüstből álló, az előtűzhely fenekén összegyűlő keveréket kapnak. A
kéneskő minden egyes mázsájában V2 font ezüst van, néha még */2 un3
ciával több ís. A keverék V2 mázsájában l vagy /4 márka ezüst foglaltatik,
így egy-egy héten, hat munkanapot számítva, 36 mázsa kéneskövet és 3
mázsa keveréket nyernek, amelyekben kb. 24 font ezüst van.
A második oívasztómester az elsődleges kéneskőből az ezüst túlnyomó részét ólommal való felszívatás útján leválasztja. A nyers rézércből kiolvasztott kéneskő 18 mázsájához 12 mázsa molibdént és ezüsttajtékot, 3 mázsa ólomércet, 5 mázsa ezüstben gazdag, durva, erősen tisztátlan ólmos rezet és 2 mázsa aszalékot239 ad hozzá. Ezenfelül még csekély mennyiségű salakot is, amely a nyers réz olvasztásakor a felszínen
úszik, végül egy kevés olyan anyagot, amilyen a kemencetörmelék
mosásakor keletkezik. Ezt az elegyet 12 órán át olvasztja, és így 18
mázsa másodlagos kéneskövet és 12 mázsa réz-, ólom- és ezüstkeveréket kap. Ez utóbbi minden mázsájában V2 font ezüst van. A keveréket,
miután a kéneskövet csáklyával Jehúzta, réz- vagy vasformákba önti.
így négy cipót kap a keverékből. Ezeket abba a kohóba viszik, ahol az
ezüstöt a réztől választják el.240 A rá következő napon ugyanez az
olvasztómester a másodlagos kéneskő 18 mázsájához újra 12 mázsa
molibdént és ezüsttajtékot, 3 mázsa ólomércet, 5 mázsa ezüstben gazdag, durva ólmos rezet és olyan salakot ad, amely az elsődleges kéneskő
olvasztásánál felül úszott, továbbá a pesttapadék mosásakor keletkező
koncentrátumot. Ezt az elegyet az ismert módon 12 órán át olvasztja,
miáltal 13 mázsa harmadlagos kéneskövet és 11 mázsa réz-, ólom- és
ezüstkeveréket kap, amelynek mázsájában % font és V2 uncia ezüst van.
Ezeket a harmadik kéneskő lehúzása után rézformákba meri és a keletkező cipókat, mint a fentieket, abba a kohóműhelybe szállítja, ahol az
ezüstöt elválasztják a réztől. Ilyen módon a második olvasztómester
váltakozva, egyik nap az elsődleges, másik nap a másodlagos kéneskövet dolgozza fel.
A harmadik olvasztómester a harmadlagos kéneskő 11 taligányi
mennyiségéhez 3 taligáriyi ezüstben szegény, nyers fekete rezet,
238

Lat. diphryges, a rézpestek alsó részében keletkező vasban dús pesttöredék. Ennek
ellentéte a pest felső részén, főleg olvasztatlan ércből képződő és gyakran cinkben gazdag
pesttapadék.
239
Lat. panes aerei fatiscenes (néni.: Kienstock) magyarul aszalék {lásd. Pech 1891. p.
205.), olyan termék, amely az ezüstnek a nyers rézből való eltávolításakor az un. csurgatóeljárásnál keletkezik. Az ezüsttartatmú nyers rezet az ólommal -meghatározott arányban
- korong alakú darabokra öntik és ezeket újból felhevítik. Ennél az eljárásnál egy többékevésbé ezüstben gazdag réztartalmú ólom csorog ki, míg a meg nem olvadt réz aszalékként visszamarad.
240
Ez az un. rézcsurgató.
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továbbá olyan salakot, amely a másodlagos kéneskő előző olvasztásánál
felül úszott, és a tapadékbóí mosással nyert koncentrátumot ad hozzá.
Mindebből klolvasztás után 20 mázsa negyedleges kéneskövet, amelyet
„kemény kőnek" neveznek és 20 mázsa ezüstben gazdag fekete rezet
kap, mázsánként V 3 font ezüsttartalommal.
Ezeket a kénesköveket a második olvasztómester- mínt fentebb már
mondottam - hozzáadja az elsődleges és másodlagos kéneskövekhez,
amikor azokat újraolvasztja. A l i taligányí negyedleges kéneskőből,
háromszori pörkölés után kapja az utolsó kéneskövet, amelynek mázsájában már csak '/2 uncia ezüst van. Kap továbbá 15 mázsa ezüstben szegényebb nyers ólmos rezet, mázsánként mindössze V 6 font ezüsttel. Ez
utóbbi, ezüstben szegény ólmos rezet a harmadik olvasztómester - mint
már mondottam - a harmadlagos kéneskő olvasztásakor hozzáadja.
Az utolsó kéneskőből, háromszori pörkölés és újraolvasztás után
nyerik a fekete rezet. Ezt a fekete vagy nyers rezet, amelyből a tiszta
rezet termelik, s amely nyersréz már csak kevés ezüstöt tartalmaz és
nehezen olvad, először a harmadik fajtájú kemencében olvasztják kí,
állandóan nyitott kemenceszájnál. Az itt termelt kéneskőcípókat hétszeri pörkölés után újra megolvasztják és így nyerik a rezet. Ezt aztán
egy másfajta kemencében241 háromszor kiolvasztják úgy, hogy alul egy
réteg több ezüstöt, felül egy réteg kevesebb ezüstöt tartalmazó rézolvasztmány keletkezik, amint azt a tizenegyedik könyvben még ismertetni fogom.
A többinyire nemcsak rezet, hanem ezüstöt is tartalmazó piritek
olvasztását már akkor tárgyaltam, amikor az ezüstércek feldolgozását
magyaráztam. Ha azonban ezüsttartalmuk nagyon csekély, és a belőlük
kioívasztott réz nehezen dolgozható fel, akkor egy olyan eljárást alkalmaznak, amelyről már fentebb írtam.
Végül a rézpalát - akár bitument, akár ként tartalmaz - először égetik,
azután második fajtájú, tűzben könnyen folyósodé kövekkel együtt
kiolvasztják. Eközben olyan követ kapnak, amelynek tetején a salak
úszik. A köveket rendszerint hétszer pörkölik és olvasztják, miközben
salakot és kétféle újabb kéneskövet nyernek. Ezek egyike a kemence
előtűzhelyének fenekén gyűlik össze és lényegében rézből áll. Ezt azoknak a kohótulajdonosoknak adják el, akik az ezüstnek a réztől való elválasztásával foglalkoznak. A második fajta kéneskövet az elsődleges
kéneskővel együtt szokás újra olvasztani. Ha a rézpala csak kevés rezet
tartalmaz, akkor először égetik, majd zúzóteknŐben összezúzzák, azután mossák és szitálják. Az így nyert koncentrátumot megolvasztják,
miáltal olyan kéneskövet kapnak, amelyből pörkölés után a réz kiolvasztható. Ha azonban a rézpalához krizokolla, malachit vagy égszínkék, sárga vagy fekete színű, rezet vagy ezüstöt tartalmazó föld tapad,
Lat. fornax alrerius generis, ez a XI. könyvben leírt un. tárcsázó kemence.
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akkor nem mossák, hanem felaprítják és a tűzben könnyen olvadó,
második fajtájú kővel a már ismert módon kiolvasztják.
Ólomtartalmú érceket és termékeket, legyenek azok molibdének
vagy ólmos pintek, vagy tulajdonképpeni ólomércek, többnyire azokban a különleges kemencékben olvasztják ki, amelyeket fentebb már
leírtam, de épp oly gyakran a harmadik fajtájú kemencében is, amelynek
szája mindig nyitva van. A kemence tűzhelyét és előtűzhelyét olyan
porból készítik, amelyhez kevés vasrevét is kevernek. Ezeknek az érceknek legfontosabb olvasztási adaléka a vassalak. Tapasztalt olvasztómesterek a vasrevét és a vassalakot nagyon hasznosnak és a tulajdonos
érdekében lévőnek tartják, mert a vasnak az a tulajdonsága, hogy az
ólmot egybeolvadásra bírja. Ha molíbdént vagy ólomércet olvasztanak,
akkor az ólom nagyon hamar folyni kezd a kemencéből az előtűzhelybe. Ezt, a salak lehúzása után, merítővel kimerik és kiöntik. Pirites
ólomérc olvasztása esetén - ahogy azt Goslarban láthatjuk - a pestből
elsőnek valami fehér folyadék folyik le az előtűzhelybe.242 Ez a folyadék
az ezüstnek ellensége és ártalma, mivel azt elégeti. A rajta úszó salak
eltávolítása után, ezt a folyadékot lemerik vagy megdermedése után,
csáklyával lehúzzák. A kemence falai ugyanezt az anyagot izzadják ki.
Csak ezután Ömlik a kemencéből a dús ólom, vagyis az ezüst-ólomötvözet, az elötűzheíybe.
Erről a dús ólomról elsőnek a salakot távolítják el, amely nemritkán
fehéren fénylő, mint némely piritfajta. Másodiknak következik a kéneskő, ha egyáltalában van benne. Ebben némi réz is szokott lenni. De
ha ez igen kevés és faszén sincsen elég, akkor lemondanak a réz kiválasztásáról.
A dús ólmot vasformákba öntik, és az így keletkező cipókat a leűzőkemencében dolgozzák fel, vagyis elválasztják az ezüstöt az ólomtól,
amely közben részben molibdénné, részben ezüsthabbá lesz. Ezekből a
termékekből az első fajta pestben ezüstszegény mázanyagólmot készítenek. Ennek egy mázsájában csupán l drachma ezüst van, hogyha az
ólom az ezüst íeűzése előtt 3 unciánál valamivel több vagy kevesebb
ezüstöt tartalmazott.
4

Lat. liquor candídus primo e fornace defluens (cum Goselariae excoquitur pyrites),
Agricola a szójegyzékében „Kobelt"-nek fordítja. Hasonló fordítás azonban másutt „cadmia" néven szerepel, tehát fehér színű anyagként, amelynek közelebbi összetételét nem
ismerték. Ezen a helyen csak cinkoxidot érthetünk alatta, amely pesttapadékként az aknás
kemencében található, és amelyet szintén cadmia kifejezéssel jelölnek. Számításba jöhet a
fémes cink kisebb mennyisége is.
A Goslar melletti Rammelsberg cinkben gazdag érceinek kiolvasztásánál nagy mennyiségben keletkezik cinkoxid, amely az itteni leírás szerint folyadékként jelentkezik a csapolásnál. Egy kisebb mennyiségű fémes cink is keletkezik kis golyók formájában, amelyek a
kohó belsejében találhatók, vagy ha csapolásnál a megolvadt anyaggal kíömlik, legnagyobbrészt cinkoxiddá ég el.
Azt, hogy a cink (horgany) egy külön fém, Agricola korában még nem ismerték fel.
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Azokat az apró, fekete köveket,243 amelyekből az ónt olvasztják,
különleges kemencékben dolgozzák fel. Ezek a kemencék szűkebbek a
többi kemencénél, bogy a tűz csak akkora lehessen, amekkorát ez az érc
megkíván. Ezzel szemben magasabbak amazoknál, hogy ilyenformán
kiegyenlítsék szűkebb mivoltukat magasságukkal, és befogadóképességük megközelítse a közönséges kemencékét. Homlokfaluk elöl zárt,
hátul ellenben nyitott, s ott lépcső van, amelyet az előtűzhely miatt elöl
nem lehetne elhelyezni. Az olvasztók az elegy ét erről a lépcsőről dobják
a kemencébe. A kemence talpa nem agyag- és szénpor keverékéből
készül, hanem magára a kohóműhely talpára egy nem túlkemény
homokkő töm bőt állítanak, amely előre enyhén lejt. Hossza 2 3/4 láb legyen, szélessége ugyanannyi, vastagsága 2 láb, minél vastagabb, annál
tovább állja a tüzet. E kőkocka köré építik a 8-9 láb magas, négyszögletes kemencét homokkövekből vagy olyan közönséges kövekből, amelyeket a természet különféle anyagokból rakott össze. Belül mindenütt
egyenletesen kísározzák agyaggal úgy, hogy felül 2 láb hosszú és l láb
széles lesz, lefelé pedig mind mélységben, mind szélességben kissé
összeszűkül. A kemence felett két fal van, amelyek között a kemencéből
a füstpor felszáll a füstkamrába, hogy onnan azután a fedél kis nyílásán
át a szabadba jusson. A homokkőtömbnek a lejtése olyan legyen, hogy
az ércből kiolvadt ón a kemenceszájon át az előtűzhelybe csuroghasson.
Mivel ennél az olvasztási módnál nincsen szükség erős tűzre, nem kell
a fújtatok fúvócsöveit rézből vagy vasból való csőbe helyezni, hanem
azokat egyszerűen a kemencefal erre szolgáló résébe lehet tenni. Azonban a fújtatok hátsó részét valamivel magasabbra kell emelni, hogy a
fúvócső egyenesen a kemence szájnyílása irányába fújjon, de ez a fúvás
ne legyen túl erős, miértis a fúvócsövet szélesre kell szabni. A túl erős
tűz ugyanis nemcsak Hogy nem olvasztja kí az ónércből az ónt, hanem
egyenesen felemészti és hamuvá változtatja. A lépcső közelébe kővályút
tesznek s ebbe öntik a kiolvasztandó ércet. Valahányszor az olvasztó
egy vaslapátnyit az ércbői a kemencébe dobott, mindannyiszor szenet
hány reá, azonban az egész szénmennyiséget már előzőleg egy kádban
vízzel megtisztította a hozzá tapadó homoktól és kőtől, nehogy ezek,
az ónnal együtt megolvadva eltömjék a kemence száját és megakadályozzák az ón kicsurgását. A kemence szája állandóan nyitva tartandó.
Előtte előtűzhely van, amelynek mélysége valamivel meghaladja a
3
V 2 lábat, míg hossza / 4 láb, szélessége l láb, és az egész agyaggal bélelt.
Ide folyik az ón a kemence szájából. Az előtűzhely egyik oldalán 3/4 lábnál valamivel szélesebb és l lábnál valamivel hosszabb alacsony fal van,
amelyen szénpor van felhalmozva. Az előtűzhely másik oldalán a kohóműhely padlója lejt, hogy a salak könnyebben lefolyhasson s így gyor-

243

A leggyakrabban fekete, ritkábban barna színezetű óndara, ez az ásvány kassziterit
vagy ónkő.
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sabban lehessen eltávolítani. Amint az ón a kemence szájából csurogni
kezd az előtűzheiyben, az olvasztómester a szénpornak egy részét az
alacsony falról az előtűzhelybe sepri, hogy a salak a fémtől elkülönüljön
s hogy a szénpor a fémet befedje, miáltal a hőség nem oldhatja fel annak
egy részét és az nem illanhat el a füsttel.244 Hogyha azonban a salak
lehúzása után a szénpor nem fedi be a megolvadt ón teljes felületét,
akkor a mester a kapával még további szénport húz rá. Ugyanezt cselekszi, ha az előtűzhely csapolónyílását, amelyet a szúróvassal megnyitott,
hogy az ón egy második, kerek, ugyancsak agyaggal bélelt előtűzhelybe
lefolyhasson, újra elzárja tiszta vagy szénporral kevert agyaggal.
A gondos és előrelátó olvasztómester kezeügyében legyen seprű is,
hogy azzal leseperje a kemence felett lévő falakat. Ugyanis ezekre a
falakra és a kifalazott füstkamra falaira kisebb, por alakú ónércmennyiségek szoktak lerakódni a füstkorommaí együtt. Ha a mester ezekben a
dolgokban nem járatos, jelentős ónveszteséget okoz a tulajdonosnak pl.
akkor is, ha az ónérc három fajtáját, a durvát, a közepest és a por alakút
együtt olvasztja. Mert, mielőtt a nagy és a középnagyságú darabok megömlenének, az aprók a kemencében már vagy elégtek vagy elszálltak, és
nemcsak a falakra tapadnak, hanem a füstkamrába is eljutnak. Ezt a
mennyiséget, a fennálló jogszabályok értelmében, a kohótulajdonos az
eladótól levonhatja. Ez okból a tapasztalt olvasztó minden fajtát külön
olvaszt, éspedig a por alakút tág kemencében, a középnagyságút
kevésbé tágban, a darabosat pedig szűkben. A por alakú érc olvasztásánál gyenge szélnyomással dolgozik, a középnagyságúnál középerős fújtatással, a nagy darabosnál erős széllel. A por alakúnál csak mérsékelt
tűzre van szüksége, a közepesnél középerősre, a darabosnál erős tűzre,
valamennyi esetben azonban lényegesen alacsonyabb hővel kell dolgoznia, mint az arany-, ezüst- vagy rézércek olvasztásánál.
Amikor az olvasztók ezt a munkát három napon és három éjen át egyhuzamban végezték, ahogy az történni szokott, akkor a por alakú ércből nagyobb mennyiséget voltak képesek kioivasztani, mivel a megömlés gyorsabban következett be, a darabos ércből csekélyebb mennyiséget, mert ez lassabban olvad meg, a középnagyságúból pedig a kettő
közti mennyiséget, mivel ennek megömlési ideje a másik kettő között
fekszik. Ha ennek ellenére kénytelenek valamennyi ércnagyságot
egyetlen kemencében, együttesen megolvasztani, mert szűk kemence
nem áll rendelkezésre, akkor - nagyobb veszteséget elkerülendő - először a por alakú ércet vetik be, utána a középnagyságút, majd a darabosat és végül a nem teljesen tisztát, miközben a fújtatok erejét a szükséghez mérten szabályozzák. Nehogy azonban az érc a kemencébe rakott
nagy széndarabokról lecsússzon és az előtűzhelybe kerüljön, még mi244

A faszénpor a folyékony salakot megszilárdítja, hogy könnyebben lehessen eltávolítani; ezzel egyidejűleg a megolvadt cink felületét is befedi, nehogy az a levegőn ismét
oxidálódjon.
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előtt az ón kiolvadt volna belőle, a mester ehhez az olvasztáshoz apró
szemű szenet használ. Ezt vízzel megnedvesíti és elsőnek rakja be a
kemencébe, majd reája ércet, újra szenet, ismét ércet, váltakozva.
Az ónköveket, amelyeket nyáridőben az árokba bevezetett patak vize
mosott ki a földes részből, s melyet télen soklyukú vaslemezre hánytak,
olyan kemencében olvasztják meg, amely l kézzel tágabb annál, melyben finomabb, közvetlenül a földből fejtett ércet dolgoznak fel. Kiolvasztásukhoz a fújtatókból erőteljesebb szélre és tűzre van szükség,
mint a durva ónkövek megolvasztásához. De akármilyen fajta ónkövet
olvasztunk is, a legtöbb ónt akkor kapjuk, ha a kemence szájából először az ón folyik ki, kevesebbet, ha elsőnek a salak csurog ki. Ugyanis
a salakba ónkő szokott vegyülni, különösen akkor, amikor az ónkövet
kevésbé tisztán, és - hiányos pörkölés következtében — a benne lévő
rozsdás vassal együtt dobják a kemencébe, de akkor is, amikor túl nagy
adagot raknak be egyszerre. Ebben az esetben még a tiszta és könnyen
olvadó érc is a salakkal közösen hagyja el a kemencét, vagy annyira odasül a kemencéhez, hogy az olvasztást meg kell szakítani és a kihűtött
kemencét meg kell tisztítani.
Valahányszor a salak az ónról a lejtős kemencetalpon lefolyt és azt
csáklyával lehúzták, mindannyiszor megnyitják az előtűzhely száját és
az ónt lecsapolják a második előtűzhelybe. Amikor lecsurgott, a tűzhely száját agyaggal kevert szénporral újra elzárják. Ebben a második
előtűzhelyben parázsló szénnek kell lennie, nehogy a rövidesen kiöntésre kerülő ón megdermedjen. Ha az ón annyira szennyezett, hogy
ebben az állapotában nem lehet tárgyak készítésére használni, akkor
kimerik, cipókat öntenek belőle és egy tűzhelyen, amelyet még ismertetni fogok, átolvasztják. Ha az ón tiszta, rögtön kiöntik vastag rézlemezekre, először párhuzamos csíkokban, majd ezekre keresztben
futókban, miáltal rács képződik. A rácsok mindegyikébe vasbélyegzővel jelet ütnek, éspedig csak egyet, ha az ón bányászott ónércből lett
olvasztva, ámde kettőt, ha az ónt mosásból származó ércből termelték
ki, éspedig: a hivatalos jelet és egy kétágú villát ábrázolót, amilyent az
ércmosók szoktak használni. Általában három ilyen ónrácsot fakalapáccsal egyetlen göngyöleggé kalapálnak össze.
A vaskapával lehúzott salakból egy kivájt fatörzsből készített teknőben kavarással kimossák a faszéndarabkákat, majd kiveszik és négyszögletes kalapáccsal apróra zúzzák, végül a következő eleggyel újra
átolvasztják. Némely salakot zúzóteknőben zúzónyilakkal háromszor
is összezúznak a nedves zúzóban és háromszor megolvasztják. De ha
ebből a nedves salakból nagy tömeget olvasztanak is meg, az eredmény
csak kevés ón lesz, mert ez a salak könnyen megömhk és gyorsan lefut
az előtűzhelybe. Az ilyen kemencék bélését képező agyagot és kavicsot,
valamint a kemencetörmeléket, amely gyakran tartalmaz meg nem
olvadt vagy csak félig olvadt ónkövet és óngolyócskákat, a zúzóban
összezúzzák, miközben a még meg nem olvadt ónkövecskék egy rostán
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216. ábra. Ónérckemence és az ólomgöngyöleg öntése24*
A - kemence^ B - kemenceszáj; C - első elötüzhely; D - ennek szája; E - salak;
F - csáklya; G - második elötüzhely; H-a kémény falai; I - seprű; K - rézlemez; L - ónrács; M - bélyegzővas; N - kalapács
2 5
* A 216. ábra bal oldalán ábrázolt-könyvbe jegyezgető férfi-Prescher (1955. p. 140.
véleménye szerint Agricola egyetlen korabeli képe.

KILENCEDIK KÖNYV

425

át a mosóvályúba kerülnek, ahol úgy, mint más ónkövet is, kimossák
őket. A félig megolvadt ónköveket és óngolyócskákat kiveszik a zúzóteknőből és először rostán átmossák, miközben tekintélyes mennyiség
visszamarad belőlük, majd a ponyvaszéren újra átmossák őket. A szállóport, amely a füstkivezető kémény falához tapadt és gyakran por
alakú ónkövet tartalmaz, amely a füsttel együtt szállt kí a kemencéből,
ugyancsak a ponyvaszéren mossák, majd még vályúban is. Azokat az
óngolyócskákat és a félig megolvadt ónköveket, amelyeket a kemencebélés agyaga és a kemencetapadek magába ivott, úgyszintén a két élőtűzhelyből összekapart ónmaradványokat a rendes ónkövekkel együtt
olvasztják ki.
Miután a fekete ónkŐ három napon és három éjen át a fent említett
módon előkészített kemencében olvasztás alatt volt, a tűz behatására a
kemencét alkotó kövekből néhány meglazult darab rendszerint kihullik
a falból. Ezért a kemence hátsó falát a fújtatok leállítása után feltörik és
elsőben a kemencetörmeléket verik le kalapáccsal, majd a kemence
egész belsejét odaillo kődarabokkal kijavítják és agyaggal egyenletesen
kisározzák. A kemence talpán fekvő homokkőkockát, hasérült., eltávolítják és újjal pótolják. Ami a kövekből kiáll, azt a mester éles kalapácscsal levágja és elsimítja.
Mások két kemencét építenek a fal mellé az általam már leírtak mintájára s föléjük négy oszloptól és a faltól tartott boltozatot emelnek.
E boltozat nyílásain át a kemence füstje egy tágas kamrába száll, amelyhez hasonlót már leírtam, csak ennek mindkét oldalán egy-egy ablak
van, de ajtaja nincsen. Az olvasztók, amikor a szállóport le akarják
söpörni, a kemence melletti lépcsőn, majd létrán a kemencék felett a
boltozatban lévő nyílásokon át a kamrába másznak, ahol a kormot
összesöprik, halomba gyűjtik és teknőbe rakják, amelyeket aztán kézről
kézre adva lehoznak és kiürítenek. Ez a szállóporkamra abban is különbözik a korábban ismertetettől, hogy két kéménye van, amelyek az általában használt házi kéményekhez hasonlítanak. Ezek a kémények a füstöt, amelyet a boltozat visszavet és nem enged tovább, felveszik és a
benne lévő ónt visszatartva, kiengedik. Ugyanis a tűz által felbontott és
hamuvá változtatott ón, amelyet a füst magával ragadott, a kamrában
visszamarad, vagy a kéménybe akasztott rézlemezekre tapad.
Ha az ón annyira tisztátalan, hogy a kalapácsütés alatt megrepedezik,
akkor nem öntenek belőle azonnal rácsokat, hanem cipókat a fentebb
leírt módon, és ezeket aztán csorgatótűzhelyen megtisztítják. Ez a csorgatótűzhely homokkövekből készül, amelyek a közép felé és az előtűzheíy felé kissé lejtenek, s az érintkezési vonalnál agyaggal vannak Összetapasztva és elsimítva. Kétoldalt hosszában és keresztben száraz fát
raknak, középütt sűrűbben. Erre 5-6 óncipót tesznek, összesen kb.
6 mázsa súlyban. A farakás begyújtása után az ón cseppenként és szakadatlan lecsurog a kohóműhely padlójában lévő előtűzhelybe. Ebben
a tisztátlan ón a fenékre gyűlik, a tiszta felül úszik, s a mester mindkettőt
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2/7. ábra. Két ónérckemence közös száüóporka-mráva.1
A - kemencék; B - első elötüzbely; C - ennek szája; D - második elötüzbely;
E - oszlopok; F - száüóporkamra; G - ennek ablaka; H - kémények; I - szénmosókád
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218. ábra. Óncsurgató kemence
A - csurgatókemence; B - előtüzbely; C - tűzifa; D - óndpók; E - merít&kanál; F - rézlemez; G - ónrács; H - bélyegzövas; I -fakalapács; K - óngöngyÖleg; L - /«/'tír

merítőkanállal kimeri, éspedig elsőnek a tisztát, amelyből a vastag rézlemezre rácsokat csurgat, majd a tisztátlant, amelyből cipókat önt. A kettő közötti határt a kimérésnél az anyag nagyobb vagy csekélyebb hígfolyóssága mutatja. A rácsok mázsáját drágábban lehet eladni, mint a
cipók mázsáját. Az előbbinek ára az utóbbiét egy aranypénzzel246 múlja
felül. A könnyebb ónból öntött rácsok közül 5-5 rácsot összegöngyolítenek és fakalapáccsal golyót formálnak belőlük, amelybe a jelzővassal
beleütik a jelet.
Vannak, akik a kohóműhely padlójába mélyített előtűzhely helyett
csak magát a tűzhelyet használják, amelyből a mester, a szén eltávolítása
után, az ónt kimeríti, majd rézlemezekre önti. A fához és a szénhez
tapadó tisztátlanságokat összegyűjtik és az aknás kemencében újra
beolvasztják.
!46

Lat. nummus aureus, egy aranygaras, amely egyenlő egy joachimsthali tallérral.
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A spanyoloknál és portugáloknál (lusítánok) az ónt a fekete ónkőből
kis kemencékben olvasztják ki. Ehhez bőrből készített, henger alakú
fújtatót használnak, amelynek első részét vaskorong, hátsó részét pedig
fakorong zárja le. A vaskorong nyílásában van a fúvócső, a fakorong
közepén pedig a szélszélep, amely felett fogantyú vagy fül van. Ha ezt
húzzák, akkor a fújtató levegőt szív magába, ha lenyomják, akkor kiadja
a levegőt. A két zárókorong között néhány vasgyűrű van. Ezekhez a
bőrt úgy erősítik hozzá, hogy az ráncokat vet, mint az összehajtogatható lampionok bordái. Mivel azonban az ilyenfajta fújtatok nem szolgáltatnak nagyon erős szelet s csak lassan húzhatók szét és nyomhatók
össze, a mester naponta fél mázsánál csak valamivel több ónt képes kiolvasztani.
A vasércek közül a különösen jókat a leűzőkemencéhez hasonló
második fajtájú kemencében olvasztják ki.247 A tűzhely 3 f /2 láb magas,
és 5-5 láb hosszú és széles. Közepes l láb mély és l V2 láb átmérőjű tégelye van. De a tűzhely lehet magasabb vagy alacsonyabb, szélesebb vagy
szűkebb is, aszerint, hogy az ércből sok vagy kevés vas olvasztható ki.
A mesternek egy bizonyos mennyiségű vasércet adnak és ebből nagyobb vagy kisebb mennyiségű vasat olvaszthat ki. Munkáját azzal kezdi, hogy a tégelybe szenet rak és erre egy vaslapátnyi aprított ércet szór,
amelyhez vízzel még meg nem oltott meszet kever. Ezután újra szenet
rak be, erre ismét ércet szór és ezt váltakozva addig folytatja, míg a
tégelyben egy enyhén domborodó halom nem keletkezik. Végül meggyújtja a szenet, a helyesen beállított fújtatókkal felszítja a tüzet és megolvasztja az ércet. Ezt a munkát általában nyolc óra alatt, néha azonban
csak tíz vagy tizenkét óra alatt lehet elvégezni. Nehogy a tűz heve a mester arcát megégesse, fejére látó- és lélegzőlyukakkal ellátott nemezsapkát húz.
A kemence mellett rúd van, amelyet akkor működtet, amikor arra
szükség van, így pl. amikor a fújtatok túl erősen fújnak, vagy amikor
további ércet és szenet rak a tűzhelybe, vagy amikor a salakot húzza le.
Ugyanis a rúddal elzárhatja vagy szabályozhatja a vízcsatornát, amely a
tengelyen ülő és a fújtatókat működtető kerék hajtásához szükséges
vizet szolgáltatja. Ilyen módon megömlik a vas, és mennyisége 2-3
mázsa lehet, a vasérc gazdagságától függően. A mester most a szúróvassal megnyitja a kemence száját, hogy a salak lefolyhasson. Miután a
salak teljesen kifutott, a tégelyben maradó vastömeget engedi megdermedni, aminek megtörténte után azt segédeivel, vasrudak segítségével,
kiemeli a kohóműhely padlójára, ahol vékony, 5 láb hosszú nyelű fakalapácsokkal megdolgozzák, leverik róla a még rajta tapadó salakot,
tömörítik és nyújtják. Ugyanis, ha rögtön kovácsolnák a nagy pöroly
247
Ez a kohó egy un. bucakemence (nem.: Rennfeuer), amelyet Pech {1891. p. 267.)
„hevenypest"-nek nevez.
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2Í9. tí&ra. Kis spanyol ónolvasztó kemence
A - kemence; B - fújtatok; C - vaskorong; D - fúvócső; E - fakorong; F - szélszelep;
G -fogantyú; H -/»/; I - vasgyáruk; K - óncipók

alatt, amelyet a vízikerék bütykei mozgatnak, akkor széttörne. Kis idő
múlva harapófogókkal megragadják és a pÖröly alatt éles vasvésők segítségével 4-5-6 darabra vágják, aszerint, mekkora a tömb. Ezekből a
darabokból, a kovácstűzhelyen történő újabb izzítás után a kovácsmesterek négyszögletes darabokat, ekevasat, kerékabroncsokat, de főleg
rúdvasat kovácsolnak, mely utóbbiakból 4—6 vagy 8 darab kb. Vj mázsát nyom. A rúdvasból különféle kisebb eszközt szokás készíteni.
Minden egyes kalapácsütésnél az inas kanállal vizet önt az izzó vasra,
amelyet a mester formál. Innen van, hogy a pörölyütések olyan erős
hangot adnak, hogy a kovácsműhely egész környéke zeng tőlük.248
Miután a kemencéből, ahol az ércet kiolvasztották, a vastömböt kiemelték, visszamarad a tégelyben a keményvas, ame!y csak nehezen
248

Ez természetesen csak mese.

430

KILENCEDIK KÖNYV

220. áhra. Bucakemence és vaspöroly
A - kemence; B - elegyrakás; C - salaklefolyó; D - vastömb; E —fakaUpács;
F - vaspöröfy; G - üllő

KILENCEDIK KÖNYV

431

nyújtható. Ebből készülnek a zúzónyilak fejei és sok más, különösen
kemény vastárgy.
A vasérc, amely rezet tartalmaz, vagy az olvasztásnál csak nehezen
Ömlík meg, több munkát és hevesebb tüzet kíván. Ugyanis ilyen esetben
nemcsak a fémes részeket kell a fémnélküliektől elkülöníteni, ami az érc
zúzásával történik, hanem még meg is kell pörkölni, hogy eltávozzanak
belőle az idegen fémek és a káros nedvek, majd még ki is kell mosni,
hogy a könnyű mellékanyagoktól is megszabaduljon. Mindezen műveletek után az ércet az első fajtájú kemencéhez hasonló, de annál tágasabb
és magasabb kemencében dolgozzák fel, hogy egyszerre több ércet és
szenet rakhassanak be. Részben diónagyságúnál nem nagyobb ércdarabkákkal, részben szénnel töltik meg. Ezeket az anyagokat az olvasztómunkások a kemence egyik oldalánál lévő lépcsőkre állva dobják be.
Ha az ilyenfajta ércet egyszer vagy kétszer megolvasztják, akkor olyan
vasat nyernek, amelyet a kovácstűzhelyen izzítva, a nagy vaspöröly
alatt meg lehet dolgozni és éles vésővel fel lehet darabolni.
A kohászat tudománya ilyen módon a tűz és az adalékok segítségével
vasat termel és abból acélt állít elő, amelyet a görögök „sztomómaw-nak
neveznek. E célra olyan vasfajtát választanak kí, amely olvasztásra
alkalmas, egyébként azonban kemény és könnyen nyújtható. Az a vas,
amelyet idegen fémet is tartalmazó ércből nyertek, többnyire lágy és
törékeny. Az ilyen vasat először is izzó állapotban egészen apró darabokra kell vágni, majd összezúzott, könnyen megömlő kövekkel kell
keverni. Ezután az olvasztópest tűzhelyén tégelyt kell készíteni ugyanolyan megnedvesített porból, amilyenből az arany- és ezüstércek
kiolvasztásához használt előtűzhelyeket szokás készíteni.249 Ennek a
szélessége kb. l V2 láb, mélysége kb. l láb. A fújtatókat úgy állítják be,
hogy a fúvócsövek a szelet éppen a tűzhely közepére fújják. Ezután a
tűzhely tégely t megtöltik a legjobb faszénnel, majd kövekkel körülrakják hogy ezek összetartsák a vasdarabokat és a reájuk rakott szenet.
Amint a szén ég és a tégely izzik, megindítják a fújtatókat. Most a mester
a fent leírt vasból és az olvasztáshoz szükséges adalékból annyit rak be,
amennyit jónak lát. Amikor minden megolvadt, a középre négy darab,
egyenként 30 font súlyú vastömböt helyez, és az egészet 5-6 órán át erős
tűzzel hevíti, miközben egy beledugott vasrúddal a folyékony vasat
gyakran felkavarja, hogy a benne lévő apró üregek teleszívódjanak a vas
valamennyi könnyű részecskéivel. Ezek a részecskék aztán a bennük
rejlő erő révén megemésztik a vastag folyású részeket és felpuffasztják
őket, úgyhogy azok lágyak lesznek és mint a kovász, felduzzadnak.
Most a mester és segédje fogóval megragadja a masszának egy részét,
kiemeli azt és az üllőre fekteti, ahol a pöröllyel, amelyet a vízikerék fel-

349
Ez a kohó, amelyben arany- és ezüstérceket olvasztanak ki nem.: Frischfeuer. Pech
(1891. p. 155.)készelő-tűzhelyneknevezi.
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227. ábra. Vasolvasztó aknáskemence
A - kemence; B - lépcső; C - érc; D - szén
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222. ábra. Friss-tűzhely vagy készelő-tűzhely acélkészítéshez
A -friss-tűzhely; B -fújtatok; C -fogók; D -pöröly; E -folyóvíz
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váltva megemel és leejt, szélesre nyújtja. Végül - még izzó állapotban beledobja a vízbe és lehűti. Az edzett vasat lehűlése után újra az üllőre
fekteti és pörölyütésekkel széttöri. A törés képe alapján a mester megállapítja, hogy vannak-e benne még vasrészek, vagy hogy az egész
tömörré és acéllá alakult-e már. Ezután a fogóval egymás után kiszedi a
tűzből a többi vastömböt és darabokra osztja őket. Majd a tégelyben
visszamaradó adalékot újra felhevíti és friss anyaggal egészíti ki, annak
pótlására, amit a vastömbök felemésztettek, így újítja fel a lankadó erőket. Ezzel az eljárással tisztábbá teszi az újra berakott vasdarabokat.
Azután a már ismert módon a fogóval kiszedi a felhevített vasat, az
üllőre fekteti, hogy más már rudakat kovácsoljon belőle. Minden egyes
rudat, még izzó állapotban, a leghidegebb folyóvízbe, amelynek kéznél
kell lennie, dobja és így azt azonnal tömör, tiszta acéllá változtatja,
amely jóval keményebb és fehérebb a vasnál.
A többi fémek érceit nem szokás pestben olvasztani, hanem pl. a higanyét meg az antimonét edényekben, a bizmutét facsatornában.
Elsőnek a higanyról beszéljünk. Azt a fajtáját, amelyet gödrökben,
mélyedésekben lehet találni, ahová ércekből és kőzetekből összefolyik,
egybegyűjtik, ecettel és sóval megtisztítják, majd lenvászonra vagy
puha bőrre öntik. Ha a vászont vagy a bőrt összehajtogatják és nyomogatják, akkor a tiszta higany keresztülpréselődik rajta és fazékban vagy
tálban felfogható. Magát a higanyércet azonban kettős edényben, esetleg csak egyben, szokás kiolvasztam. Ha kettős edényt használnak,
akkor a felső azokhoz az orvosi üveglombikokhoz hasonlít, amelyben
vizeletet gyűjtenek össze orvosi vizsgálat céljára. Ez az edény mindig
egyenesen áll és felfelé egyenletesen szűkül. Az alsó edény viszont
azokra az edényekre emlékeztet, amelyben sajtot szoktak készítem. De
mindkét edény nagyobb azoknál, amelyekre hasonlítanak.
Az alsó edényeket peremükig be kell ásni a földbe, homokba vagy
hamuba, a felsőkbe rakják az apróra tört ércet. Megtöltésük után mohával elzárják a felsőket és megfordítva, tehát szájjal lefelé, az alsó edények
szájába illesztik és agyaggal jól körülsározzák, nehogy az alsó edényekbe törekvő higanynak egyetlen cseppje is elpárologhasson. Vannak, akik nem sározzák el az edényeket, mivel az alsók úgyis a földbe
vannak ásva és így - szerintük — nem kell veszteségtől tartani, sőt azzal
dicsekszenek, hogy ők sem termelnek kevesebb higanyt, mint azok,
akik az edényeket körülsározzák. Mindenesetre kétségtelen, hogy a
lesározott edény több biztosítékot nyújt veszteség ellen.
Ilyen módon 700 pár edényt sorakoztatnak a földön vagy a tűzhelyen, köröskörül beágyazva Összetört földből és fahamuból előállított
keverékbe úgy, hogy csak a felső edények állanak ki egy kéznyire,
A tűzhely két oldalára már előzőleg nagy köveket raknak, s ezekre
hosszú fahasábokat fektetnek, ezek fölé pedig továbbiakat keresztbe
raknak. Bár ezek a fahasábok nem érintkeznek az edényekkel, az utóbbiak mégis erősen felhevülnek, és a higany, mivel nem állja a hőséget,
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223. ábra. Higanynyerés egymásra rakott edélyekkel
A - égő olvasztótűzhely; B -fahasábok; C - még nem égő tűzhely, amelybe berakják az
edényeket; E-az edények sora; F -felső edények; G - alsó edények

arra kényszerül, hogy a mohán keresztül az alsó edénybe folyjon le.
Ugyanis, amint a felső edénybe zárt érc felhevül, a higany menekül
belőle, s mivel csak az alsó edény felé van szabad útja, oda fut. Ha megfordítva, az alsó edényben hevítjük az ércet, akkor a higany a felső
edénybe menekül, vagy olyan tök alakú edénybe, amely a felső edény
helyett a fedőbe van illesztve.
Az edényeket a legjobb agyagból készítik, nehogy eltörjenek, mén
ha eltörnek, akkor a higany a füsttel együtt megszökik belőlük. Ha a
füst erősen édeskés szagot áraszt, ez annak a jele, hogy higany megy
veszendőbe. Mivel a higanygőz meglazítja a fogakat, az olvasztómunkások és a közelben tartózkodók, akik ismerik ezt a veszélyt, háttal a
szélnek állanak, hogy így a szél a füstöt az ellenkező oldalra fújja. A
kohóműhelynek elöl és oldalt nyitottnak kell lennie, hogy a szél szabadon átjárhassa. Az olvasztott rézből készült ilyen edények gazdaságosabbak, mert hosszú ideig dacolnak a tűz erejével. A higany kiolvasztásának most ismertetett módja a legelterjedtebb.
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224. ábra. Higanynyerés orros edényekkel
A - edények; B - harang alakú edényfedők; C - orrok; D - tök alakú gyűjtőedények

Hasonló módon olvasztják ki az antimonérceket is, ha azok nem
kevertek más fémmel. Az e célra használt felső edények azonban kétszer
akkorák, mint az alsók. Köbtartalmuk a fémcipók nagyságához igazodik, ezeknek a súlya ugyanis helyenként változik. Néhol 6 font súlyra
készítik őket, másutt 10 fontra, s van hely, ahol 20 fontosak.
Amikor az olvasztó befejezte munkáját, eloltja a tüzet vízzel, eltávolítja a fedőt az edényekről, köréjük és reájuk hamuval kevert földet szór
és a kihűlt cipókat kiveszi az edényekből.250
A higanyércek feldolgozásának egy másik módja a következő: a
négyszögletes tűzhely felső, nyitott részébe hasas edényeket helyeznek
s ezeket megtöltik aprított érccel. Az edényeket csengő alakú, vagy
ahogy a nép mondja: harang alakú, hosszú csőrrel ellátott fedővel borít250

Az ismertetett eljárás nem a fényes antimont eredményezi, hanem kénantimont (antimomum crudum, Sb2S3), amely a nagyon könnyen olvadó antimonit alakjában fordul
elő az ércekben, és ily módon csurgatással nyerhető.
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225. ábra. Higanynyerés beboltozott kamrában
A - beboltozott kamra; B - ennek ajtaja; C — ablakok; D-a kemence tüzelőajtói;
E-a kamra belsejében levő kemencék egyike; F - edények

jak le és az egészet alaposan elsározzák. Kisebb, tök formájú, jól elsározott edények mindegyikébe 2-2 ilyen csőr vezet. A tűzhely alsó részébe
rakott tűzifa meggyújtása után az érc gyorsan felhevül, amit addig kell
fokozni, amíg az összes higany a felső edényt helyettesítő harangba nem
szállt. Innen azután a csőrön keresztül lefolyik a tök alakú agyagedényekbe.
Mások beboltozott helyiséget építenek, amelynek kikövezett padlója
a közép felé lejt. E kamra vastag falai között állanak a kemencék, amelyeknek tüzet a kamra falából nyíló tüzelőíyukakon keresztül kívülről
berakott fahasábokkal táplálják. Az edényeket, apró érccel megtöltve, a
kemencékre állítják, tégladarabokkal elzárják és körülöttük a kemencét
minden oldalon agyaggal gondosan betapasztják úgy, hogy a füst a tűztérből csakis a tüzelőnyíláson át távozhat el. Azután a kamra padlója és
boltozata közé lombos fákat állítanak, majd becsukják a kamra ajtaját,
elzárják az üvegablakokat és minden rést mohával és agyaggal oly alapo-
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226. ábra. Higanynyerés háromlábon álló nagy edényben
A - nagyobb edény; B - kisebb edény; C - háromláb; D - hordó, amelyben a homokból
kimossák a higanyt

san kitömnek, hogy a helyiségből semmiféle higanygőz sem tud kijutni.
Miután a fát meggyújtották, az érc felhevül és kiizzadja a higanyt. Mivel
pedig a higany nem tűri a forróságot, csak a hideget kedveli, lecsapódik
a fák hús lombjára. A munka befejeztével az olvasztómester eloltja a
tüzet, s miután minden kihűlt, kinyitja az ajtót és az ablakokat, majd
összegyűjti a higanyt, amely súlyánál fogva nagyrészt magától lepereg
a fákról és a helyiség közepén lévő padlómélyedésbe gurul. Ha nem
peregne le teljesen, akkor a mester lerázza a fákról.
A higanytermelésnek egy negyedik módja is van. Egy nagyobb
edényt háromlábra állítanak és megtöltenek aprított érccel. Erre két ujjnyi homokot vagy hamut szórnak és az egészet ledöngölik. Ennek a
nagy edénynek a szájára egy második, kisebb edényt helyeznek szájjal
lefelé, és az érintkezési kört agyaggal elszigetelik, hogy a higanygőz el
ne illanhasson. A tűz által felhevített érc leadja higanytartalmát, amely
a homokon vagy hamun áthatolva, a felső edénybe száll, s ott, golyócs-
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227. ábra. Higanynyerés tűzhelyen hevített edényekben
A - edények; B -fedő; C - kő; D - kemence

kákká sűrűsödve, a homokra vagy hamura visszahull, melyből aztán
kimossák a higanyt és összegyűjtik.
Az ötödik higanyolvasztási eljárás nem sokban különbözik az előbbitől. Az ismert edények helyett más formájú edényeket vagy agyagfazekakat használnak. Ezek alul szűkek, felül szájuknál ellenben tágak.
Aprított higanyérccel töltik meg őket és felül - úgy mint az előbbi eljárásnál - két ujjnyi hamuréteget döngölnek reá. Az edényeket ujjnyi vastag fedőkkel zárják le, amelyeket belül olvadt ólomoxiddal kennek ki.
A fedőre nehéz követ tesznek. Ezeket az edényeket berakják a kemencébe, ahol az érc, a hőség hatására, kiengedi a higanyt, amely menekültében a forróság elől a fedőbe ütközik, ott lehűl, a hamurétegre hull, s
ebből mosással kinyerik.
Higanyt tehát ezen öt különféle eljárással lehet nyerni. Egyik eljárás
sem elvetendő vagy lebecsülendő. Ha azonban a bánya a higanyércet
igen nagy bőségben ontja, akkor az első eljárás a legjobb és a leggazdasá-
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228. ábra. Bizmut csurgatása árokban vagy csatornákban
A -fahasábokká! befedett gödör; B - előtűzhely; C - merőkanál; D - vasból
való öntőformák- E -fémcipók; F - kövekkel kibélelt üres gödör; G -favályú;
H-a vályú gyűjtőmélyedése; l-a vályú fölé rakott aprófa; K - szél
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gosabb, mivel vele nagymennyiségű ércet egyszerre és tetemes költség
nélkül lehet feldolgozni.
A bizmutot saját érceiből251 - feltéve, hogy azok ezüstmentesek különféle módon lehet kiolvasztani. Az első eljárás szerint kis gödröt
ásnak a száraz földbe, azt szénporral jól kidöngölik, majd izzó szénnel
kiszárítják. A gödör fölé széles, száraz bükkfahasábokat fektetnek s
ezekre teszik a bizmutércet. Miután a fát meggyújtották és az érc
izzásba jött, a megömlő bizmut lecsepeg a gödörbe, ahonnan a kihűlt
érccipót kiemelik. Mivel az elégett fa darabkái és a salak is gyakran az
összegyűlő bizmutba hull és azt szennyezi, szükséges, hogy a cipót
tégelyben újra átolvasszák s ezáltal megtisztítsák.
Vannak, akik e célbői a gödröt lejtős talajba ássák és a gödör előtt még
előtűzhelyet is építenek, amelybe a bizmut a gödörből azonnal továbbfolyik és így tiszta marad. Innen merőkanállal kimerik és vasból való,
belül agyaggal kikent öntőformákba öntik, így kapják a bizmutcipókat.
Ezeket a gödröket lapos kövekkel szokás kibélelni s a köztük lévő réseket szénporral kevert agyaggal kenik be, nehogy a kövek a bizmutot feligyák.
Mások a bizmutércet fenyőfából ácsolt, lejtősen felállított vályúkba
rakják és reá aprófát halmoznak, amelyet aztán kedvező szélben meggyújtanak. A tűztől folyékonnyá váló bizmut a vályúból az annak végében lévő mélyedésbe folyik, míg a salak és a sáfrány színű kőzet,252 valamint a gödör fölé fektetett hasábok üszkeí a vályúban maradnak. Ezeket
aztán egyenként eladják.
Vannak, akik az ércet vastégelyekben olvasztják ki a következő
módon: száraz aprófát raknak egymástól mintegy l V2 lábnyira, egyenesen és keresztbe, téglákra, s ezt a farácsot meggyújtják. A farács mellé
vasból való, belül agyaggal kikent és apró érccel megtöltött tálakat állítanak. Amikor aztán a szél a tűz lángját a tálakra csapja, akkor a bizmut
megömlik és csepegni kezd. Hogy egybegyűlhessen, az ércet fogóval
kavargatják. Amikor az olvasztók úgy vélik, hogy már az összes bizmut
kicsurgott, a tálakat fogóval kiemelik, a fémet üres öntőformákba öntik
és több tál tartalmából bizmutcipót készítenek.
Mások meg az ércet, amelyben nincsen „cadmia"253 kovácstűzhelyhez hasonló kályhában olvasztják ki. Ennek a mélyedésébe szénporral

251

A bizmutat Agricola 1530-ban a Bermannus című könyvében ismertette először a
tudományos irodalomban. Schneebergben találták, ahol egy bizmutbányát nyitottak.
A bizrnut az Érchegységben kitermelésre érdemes mennyiségben mint termésbizmut,
továbbá bizmutinit és bizmutokker formában fordul elő.
A bizmutoxid festi sáfrányszínűre. A lein eljárással természetesen csak a termésbizmutércet dolgozták fel, azt sem tökéletesen.
25i
A latin szövegben „cadmia" áll, amit a szótár „Kobelt"-nek fordít. Agricola valószínűleg a Schneebergben nyert ércekre gondol, amelyek részben nikkel- és kobaltásványokból és termésbizmutból állanak.
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229. ábra. Bizmut csurgatása vas tégelyekben254
A -fahasábok; B - kőtéglák; C - tálak; D - kemence; E — tégely; F - lefolyócső; G - aláhelyezett öntőforma

kevert agyagból készített tégelyt állítanak s ebbe dobják az apróra
zúzott ércet vagy annak mosás által nyert koncentrátumát, amelyből
nagyobb mennyiségű bizmut nyerhető, ha az ércet szénnel és száraz
aprófával hevítik, a koncentrátumot pedig csak szénnel. Mindkét esetben gyenge fúvószelet használnak. A tégelyből a megolvadt bizmut egy
lefolyócsövön keresztül a mélyebben elhelyezett öntőformába folyik s
ott cipóvá dermed.
Ismét mások a bányából kihordott kőzetből keletkezett s a szélnek
kitett hányon építenek l láb magas, 3 láb széles és 4 V2 láb hosszú tűzhelyet. Ezt négy deszkával körülkerítik és egybentartják, felül pedig vastag agyagréteggel vonják be. Erre a tűzhelyre először száraz vastag
bükkfát raknak, föléje pedig az érczúzalékot. Majd újra fát raknak reá,
254
A 229. ábrán az A, B és C betűkkel jelölt olvasztóberendezés nyilván arra szolgál,
hogy a kitermelési eljárásnál kis golyócskákban megjelenő bizmutot pogácsa alakokba
olvasszák össze.
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230. ábra. Bizmut csurgatása hányon épített tűzhelyen
A - tűzhely, ahol az ércet hevítik; B - tűzhely, amelyen a kicsepegett bizmutgolyócskák
feküsznek; C -fogó; D - teknő; E - szél

s ha jó a szél, meggyújtják a máglyát. Ilyen módon aztán kicsurog az
ércből a bizmut. Amikor a tűz a fát már felemésztette, kiszedik a hamut
és a szenet. A bizmutcseppeket pedig, amelyek a tűzhely fenekére hullottak s ott már időközben kihűltek és megdermedtek, fogóval kiszedik,
egy kis teknőbe dobják és vastégelyben cipókká olvasztják őket össze.
Vannak végül, akik egy 8 láb hosszú, 4 láb széles és 2 láb magas ládát
majdnem színültig megtöltenek homokkal, téglákat raknak a tetejébe és
ilyenformán építik meg tűzhelyüket. A láda fenekének közepén függőleges fatengely van, amely két, keresztbe helyezett gerendának lyukjában forog. Ezek a gerendák keményfából vannak, vastagok és a földbe
mélyítettek. Át vannak fúrva és a furatokba hegyes cövekeket vernek,
hogy szilárdan álljanak. A ládát ellenben forgatni lehet, ahogy azt az
uralkodó szél megkívánja. Erre a tűzhelyre vasrácsot helyeznek, amely
épp oly hosszú és széles, mint maga a tűzhely, magassága pedig 3 /4 láb.
Hat lábon áll és annyi keresztvasa van, hogy azok egymást majdnem
érintik. A rácsra rozsét raknak, arra teszik az ércet, majd erre ismét rő-
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231. ábra. Bizmut csurgatása. forgatható rácsos szekrényben
h-szekrény; B - ennek tengelye; C - keresztben erősített gerendák; D - rostély; E - ennek
lábai; F-az égő fa; G-rúd; H - öntőforma; I - kis Öntőformák; K- fémcipók; L- kétágú
villa; M-seprű

zsét terítenek. A meggyújtott máglyából a tűz hatására kicsurran a bizmut. Mivel ennél az eljárásnál a kifolyó bizmut a legkevésbé pörkölődik
meg, ez az olvasztási mód a legjobb. A bizmut a rácson keresztül a tűzhelyre csurog, míg a salak a szénnel együtt a rácson visszamarad. A
munka befejeztével az olvasztók a rácsot rúd segítségével leemelik a tűzhelyről, megfordítják és a rajta maradt anyagokat halomra öntik. Magát
a bizmutot seprűvel teknőbe gyűjtik és vas öntőformákban cipókat formálnak belőle. Amikor az öntőformák már kihűltek, kétágú villa segítségével - melynek egyik ága ismét kétágú - megfordítják őket úgy, hogy
a cipók kiesnek belőlük. Ennek megtörténte után folytatják munkájukat.
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