
Arany 
Au- Aurum 

 



Színaranyból nem készítenek ékszert, mert az túlságosan lágy 

ahhoz, hogy tartósan viselhető legyen. Ezért, hogy keményebbé s 

egyben ellenállóbbá is tegyék, a színaranyhoz meghatározott 

százalékban más nemesfémet adnak. Ennek aránya határozza meg 

azt, hogy hány karátos az arany! 



Hány karátos az arany? 

• 916 ezredrész = 91,6 % színaranytart. = 22 karát 

• 750 ezredrész = 75,0 % színaranytart.= 18 karát 

• 585 ezredrész = 58,5 % színaranytart. = 14 karát 

• 375 ezredrész = 37,5 % színaranytart.= 9 karát 



Ötvöző fémek  

• Az ötvöző fém ezüst, réz vagy palládium. Az 
ezekkel a fémekkel való keverési arány adja 
meg az arany színét, amely lehet sárga, vörös 
fehér. Sokan - tévesen - úgy vélik, hogy a 14 
karátos arany csak vöröses, a 18 karátos pedig 
sárga. Ez így nem igaz, mert ma már minden 
színárnyalatból bármilyen karátszámú ékszer 
készülhet. 



Nem mind arany, ami fénylik? 

• Amikor a kezünkbe fogjuk a megvásárolni kívánt arany tárgyat, 
érdemes egy pillantást vetni a hivatalos fémjelre, amely az 
ékszer készítési helyére és a karátszámra utal. Emellett 
helyezkedik el a fémjelhez hasonló mesterjel, mely a gyártó 
védjegye. Általában egy monogram vagy egyszerű ábra. Csak e 
két jel együttes jelenléte teljes garancia az áru minőségére! 



Mi is a királyvíz? 

• Még a legtöményebb sósavban, kénsavban és 
salétromsavban sem oldódik az arany, ami 
miatt a nemesfémek királyának is nevezték.  
A királyvízként ismert tömény sósav és tömény 
salétromsav 3:1 arányú elegyében keletkező 
nitrozil-klorid (NOCl) azonban feloldja. 



•  Középkor és a korai újkor évszázadaiban 
számos alkimista kísérletezett a „bölcsek 
kövének” létrehozásával, hogy annak 
segítségével ólomból színaranyat 
állíthassanak elő – az ilyen kémiai művelet 
azonban a tudomány jelen állása szerint 
lehetetlen. 



A világ aranytermelése 

Ország 
Termelés (2007)  

ezer kg 

Részesedés  
a világtermelésből 

(%) 

1. Kína 275 11,6 

2. Dél-afrikai Köztársaság 252 10,6 

3. Ausztrália 246 10,3 

4. Amerikai Egyesült Államok 238 10,0 

5. Peru 170 7,1 

6. Oroszország 157 6,6 

7. Indonézia 118 5,0 

8. Kanada 101 4,2 
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Felhasználása 

Gyógyítás – ízületi megbetegedések 

Fogorvosok – pótlások, tömések 

Luxusszállodák ételdíszítése (aranyfüst=0,0001 
mm vékony fólia, fényben zöldesen áttetsző ) 

Fényvisszaverő ablakok, félvezetők 

Orvosi műszerek gyártása 

Ékszerek, órák 

Aranybevonatú rézlemezbe viszik a földi 
információkat az űrhajósok 



Érdekességek az aranyról 
• A tiszta arany 24 karátos (1 Kt = 200 mg) 

• A karát elnevezés a szentjánoskenyérfa termésének görög nevéből, a 
keration szóból ered, aminek magvait az ókorban – azok nagyon hasonló 
mérete és súlya miatt – precíziós súlymérésre használták 

• A világ legnagyobb aranyrögének súlya 286 kg 

• Az óceánok vize jelentős mennyiségben, viszont nagyon kis sűrűségben 
(átlagosan 0,004 milligramm/tonna) aranyat tartalmaz. 

• Olvadáspontja: 1063 C° 

• Egy gramm aranyból 2000 m hosszú huzalt lehet készíteni. 

• Egy átlagos mobiltelefon színaranyból körülbelül 1 kg-ot nyom 

• Jelenleg körülbelül 170.000 tonna az emberiség birtokában lévő 
aranykészlet, amit ha egy tömbbe összeolvasztanának, akkor egy 20,5 
méter oldalhosszúságú kockát adna csak ki. 

• A tiszta arany körömmel karcolható! 


