
A nemesfémek 
királya 



   „Az arany a legnagyszerűbb minden 
dolog között... Akinek arany van a 
birtokában, az megszerezhet mindent, amit 
csak kíván... Aranyért a lelke bebocsájtást 
nyerhet a Paradicsomba.” 

    Kolumbusz Kristóf 



  

Pindarosz, ókori görög költő szerint: 
„ Az arany Zeusz gyermeke, sem moly, sem 

rozsda nem emészti, de az ember elméje 
elemésztődik általa” 

     



Az arannyal lépten nyomon találkozhatsz a mesékben is: 
aranyszőrű bárány, aranyhajú tündérlány, aranyerdő ... 



Az arany természetes 
elemi állapotban 
előforduló, jelegzetesen 
sárga nemesfém. Nem 
oxidálódik ,nehezen 
alakítható át vegyületté. 
Csupán a tömény sósav 
és salétromsav 
királyvízként ismert 
keveréke oldja fel.  



Szépsége, állandósága és 
ritkasága miatt arany 
ékszerek, áldozati 
ajándékok, vallási 
szertartási eszközök 
készítésére használták, 
fegyvereket díszítettek 
vele. 
A csillogó arany gyűrűk , 
láncok, karkötők  vagy 
pénzérmék formájában 
szinte minden kultúrában 
megtalálhatjuk. 



Az arany az összes 
nemesfém közül a 
legnyújthatóbb,  
1 gramm aranyból  3 km 
drót húzható.  
Így készítettek már az 
ókorban arany szövetet  
gyapjú, len vagy 
selyemszállal 
összesodorva. 



Az aranyötvözet 
finomsági fokát a karát 
mértékegység jelzi. 
 A tiszta arany 24 
karátos.  
Az arany súlyának 
mértékegysége az 
uncia.  
Egy uncia arany 31,1 
gramm. 



 Egy mobiltelefon 0,0012 uncia aranyat tartalmaz. 
 Az Egyesült államokban  évente 130 millió   
mobiltelefont selejteznek le, amelyekben körülbelül 3,9 
tonna arany van . 

 



 
Az aranyat számos 
területen használják: 
aranyfüsttel vonják be a 
fényvisszaverő 
ablakokat. 
 
 
Áramkörök  és orvosi 
műszerek gyártásában is 
felhasználják. 



Az amerikai Voyajer ürszondák aranybevonatú 
rézlemezbe vésve viszik magukkal az emberiséget és a 
Földet bemutató üzenetet. 



A szilárd földkéreg alól, a forró magmából feltörő láva 
aranyat tartalmazó érceket( galenit,  kalkopirit, pirit, 
szfarelit, arzenopirit, és más kvarcféleségek) hoz felszínre.  



A folyók hordalékaiban, ahol az aranytartalmú 
kőzetek szétmállanak, aranypor sőt aranyrög is kerül 
a folyó homokjába. 

Sok helyen még 
napjainkban is 
úgy jutnak 
aranyhoz, hogy 
lassú fáradságos 
munkával 
kimosssák az 
üledékből. 



A folyó iszapját 
ferde mosópadra 
merik, amelyre filcet 
helyeznek. A filc 
hagyományosan 
birkagyapjúból, víz 
segítségével 
gyúrással készített 
anyag, amelynek 
bolyhaiban  
fennakadnak az 
aranyszemek. 



Az arany bányászata súlyos veszélyekkel jár. 
Erdélyben, Verespatakon már a római birodalomban is 
bányásztak aranyat. 



2000- ben súlyos baleset történt:  a tisztításhoz 
használt erősen mérgező cián a Tiszába folyt.  
A folyó élővilágának és halállományának jelentős része 
elpusztult.  



 
 
Köszönöm a figyelmet! 


