


 Az arany jellegzetes sárga színű, fényesen 
csillogó, lágy, közepesen magas olvadáspontú 
(1063 0C), könnyen megmunkálható nemesfém. 
A hőt és az elektromos áramot nagyon jól 
vezeti. 

 



 Nem oxidálódik, sem savakkal, sem lúgokkal 
nem lép reakcióba. Nem véletlen, hogy 
egyetlen oldószerét „királyvíz”- nek nevezik, 
ami tömény salétromsav és tömény sósav 1:3 
arányú elegye. 

 Számos területen használják:  

 orvosi műszerek, elektromos áramkörök 

    gyártásánál,    

 aranyfüsttel vonják be a fényvisszaverő ablakokat,  

 kozmetikában 

 textiliparban 

 ékszerek gyártásánál 

 bútoriparban 
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 A forró magmából feltörő, aranyat tartalmazó  
ércek: 

 

galenit kalkopirit 

pirit szfalerit 
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 Az arany csak elemi állapotban fordul elő 
hegyvidéki patakok, folyók hordalékában, 
illetve más ásványok kísérőjeként. Az 
aranymosás lényege, hogy a homok sűrűsége 
2,5 g/cm3, míg az arany sűrűsége 19,3 g/cm3. 

 
 



 A z aranyból régebben pénzérméket készítettek. A 
középkor leghíresebb aranyérmei közé tartozott a 
forint. Az aranyforint a nevét Firenze városáról 
kapta, ahol már 1252 óta vertek aranypénzt, 
aminek a latin neve „florentinus”, azaz „firenzei” 
volt. 

 Ponte Vecchio: A 14. században épült Öreg híd 
Firenze belvárosában, az Arno folyón vezet át – két 
oldalán az ékszerkereskedők apró házacskáival.  



 Károly Róbert (1310-1342) volt az első európai 
uralkodó, aki országában bevezette az 
aranyvalutát 1325-től , ami „körmöci 
dukátként” is ismert volt. 23 karát 9 grém = 
98,96 % - os tisztaságú volt, ami azt jelentette, 
hogy a 3,55 gramm tömegből 3,52 gramm volt 
a tiszta arany. 

 

 

Károly Róbert (1310 – 1342) 
Zsigmond (1387 – 1437) 



 Az arany lágy fém, 
könnyen nyújtható, 
egészen vékony lemezzé 
hengerelhető, kalapálható. 
Így hamar elterjedt a 
díszítőelemként való 
használata. A szobrok, 
képek, betűk aranyozását 
ilyen vékony 
aranyfüstlemezekkel 
végzik. A magyar 
Parlament díszítésénél kb. 
40 kg  22-23 karátos 
aranyfüstlemezt használtak 
fel.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Budapest_parlament_interior_7.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Budapest_Parliament_conference_hall.jpg


 Mivel az arany puha, a belőle készített 
ékszerek könnyen deformálódnak, kopnak, a 
láncszemek elszakadnak. Ennek elkerülésére az 
aranyat más nemesfémekkel ötvözik. 
Hazánkban forgalmazott ékszerek főként arany 
és ezüst ötvözetéből készülnek; a vörösarany: 
arany és réz ötvözete, a fehérarany:  aranyat és 
palládiumot tartalmaz. 
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 Az arany tisztaságát, finomságát karátban 
mérik. A színarany 24 karátos. Az olcsóbb 14 
karátos arany azt jelenti, hogy 24 gramm 
aranyötvözetben 14 gramm a színarany 
tartalom, vagyis hogy az ékszer hány 24-ed 
része az arany. 

 

 



 Az arany, régen és a mai napokban is  az 
előkelőséget, a gazdagságot, az elsőséget, a 
„nagyságot”  szimbolizálta .  
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http://kepguru.hu/foto/4030/golden-gate-san-francisco-usa?from=golden-gate&i=17


   Felhasznált irodalom: 

 

 Szitakötő: A kíváncsi gyermekek folyóirata 

 Apáczai Kiadó: Kémia könyv 8.o. 

 Vikipédia 

 www. google.hu 

 http://budhizmus 

 http://upload .wikimedia 

 www. shutterstock.com 

 www.arany.centrumnet.hu 



   Köszönöm a figyelmet! 

   Risztov Éva   Gyurta Dániel 

   Londoni Olimpia 2012. 


