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Abstract 
 
Slags containing both copper and iron were found during several seasons of field 
research in the old mines in the area of Lubietowa, near Banska Bystrzyca. Their 
presence proves that both copper and iron smelting functioned in the region in 
the past. 
Testing of the slags was carried out in order to determine their mineral 
composition, and indirectly also to learn about the conditions of melting for both 
metals. 
Further search for places of iron and copper smelting in the region is expected. 
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Abstrakt 
 
       Podczas kilku sezonów badań  terenowych  starych kopalń występujących 
w rejonu Lubietowej *koło Bańskiej Bystrzycy  na trafiono na żużle zawierające 
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miedź jak i żelazo. Ich obecność dowodzi funkcjonowania w tym rejonie  
zarówno z hutnictwa  miedzi jak i żelaza.  
     Badania żużli wykonano w celu rozpoznania ich składu mineralnego, a 
pośrednio także ustalenia warunków topienia obu metali.  
      Przewiduje się dalsze poszukiwania miejsc hutnictwa miedzi i żelaza w tym 
rejonie. 
 
      Badania wykonano  w ramach umowy darowizny KGHM nr 366(2889)/F/2015) dla 
Studenckiego Koła Naukowego GeologówAGH w roku 2016 oraz w ramach badań 
statutowych AGH nr 11.11.140.319. 
 
Słowa kluczowe: stare górnictwo, mineralogia żużli, Słowacja 
 
 
Wprowadzenie 
 
      Rejon Bańskiej Bystrzycy jest od średniowiecza znanym okręgiem górniczo-
hutniczym miedzi i żelaza. 
    Prowadzone i prezentowane w publikacji  badania dotyczą zarówno lokalnej  
geologii  jak  też starego hutnictwa i górnictwa (Hauerová et al 1989, Pwetrik 
1996, Spisak et al. 2013  
 
Historia  górnictwa i hutnictwa w Rejonie Lubietovej 
 
    Największą sławę przyniosło Lubietovej prowadzone w przeszłości 
wydobycie i obróbka rud miedzi a następnie żelaza. Złotym okresem lubietov- 
skiego przemysłu miedzi był czas od XIV do XVI wieku. Najważniejszymi 
rudami miedzi lubietovskiego okręgu były chalkopiryt i tetraedryt. Miedź 
dobywano z żył rud, osiągających grubość 30 – 40 m (Podlipa), ręcznie, za 
pomocą młotków . Pozyskiwano ją, także tzw. metodą flotacji. W przeciągu 500 
lat wydobyto ze złóż   25 000 ton miedzi. W XV wieku całą produkcją 
lubietowskich kopalni zawładnął  „miedziany baron” (Coppigraf in Ungarn ) Ján 
Falbrecht z Torunia. Na początku XVI wieku na lubietowską górniczą scenę 
wkracza thurzowsko – fuggerowska spółka. Na terenach  Cierne Peklo 
oraz Svatoduska wybudowała ona kompleks kopalni i hut.  
 
     Lubietowska miedź była wywożona pod szyldem "Lebentzer", a jej 
docelowymi stacjami były stocznie i fabryki broni w Gdańsku, Lipsku, 
Monachium, Antwerpii. Właścicielami lubietovskich kopalń miedzi byli  
miejscowi, obywatele Bańskiej Bystrzycy, Wrocławia oraz Królewska Izba 
Górnicza. Znaczącym momentem przemysłu miedzi w Lubietowej było 
wybudowaniem fabryki mosiądzu. W 1642 roku przedsiębiorcy,  Ján Ernst 
i Daniel Hoffer, wybudowali v Lubietovej kuźnię z napędem wodnym, w której  



produkowano wysokiej jakości wyroby mosiężne . Dostarczano je na dwój 
cesarski. Obliczono że do września 1650 roku wytworzono w Lubietovej około 
617, 59 cetnara brązu.  
 
     Od połowy XVI w. rozpoczyna się w Lubietovej długo trwający upadek 
przemysłu miedzi, który w 1863 roku, pomimo wielu próbom jego ożywienia, 
zanika całkowicie. W czasach obecnych  możemy przybliżyć się do historii 
górnictwa miedzi dzięki ścieżce edukacyjnej na Podlipie, na trasie której jest 
udostępnionych kilka sztolni. 
 
     Żużle miedziane do prezentowanych badań pochodzą z lokalizacji Piekło i 
Święty Duch. Zostały pobrane z lokalnego strumienia ( fot.     ).   
    Lokalizacja ta  to historyczny gród z rejonu Lubietovej w którym już w  1494-
1527 funkcjonowała medaliernia Thurzo – Fugoerowska. Natomiast w latach 
1642-1527 Lubietova organizowała pracownie wytwarzające mosiądz, a na 
przełomie  XVII w. Jan Braun z Norynbergi rozpoczął produkcje brązów do 
których wykorzystywano lokalna miedź, a cynk  importowano z Krakowa.  
 
 
    Wstępny materiał przygotowywany do  procesu produkcji brązu nazywano   
brązowa mieszanką (aurichalcum) o odpowiednich  proporcjach miedzi do 
cynku i proszku węglowego (3:5:2). Mieszanka ta   umieszczana była  w 
glinianych tyglach którą wkładano do topienia w piecach na 12 godzin. Finalny 
produkt (brąz) zawierał przeciętnie 27-28 % cynku. 
    Już w roku 1643 Veit Bernhardt  przesyłała  wyroby z lokalnego brązu na 
cesarski dwór. Obliczono że do września 1650 roku wytworzono w Lubietovej 
około 617, 59 cetnara brązu (cetnar niemiecki = 50.0kg) czyli około 31 ton  Była 
to w ówczesnych czasach potężna produkcja i eksport zasilający nie tylko dwór 
cesarza,  całą Europę.  Miedź i brązy  eksportowno w tym czasie również  na 
inne kontynenty.  
     Po tym okresie lokalna produkcja brązu upadła tak, że  w notatkach z 1692 
już się nie wspomina o wytwarzani brązu w Lubietovej.  
 



 
 
Fot.  Studenci z AGH w Krakowie poszukują żużli w potoku koło grodu Piekło -
– Święty Duch. Rok  2015 r. 
 
Metody badań 
 
Obserwacje makroskopowe 
 
           Obserwacje   wykonano w celu wstępnej selekcji skał do dalszych badań.. 
Próbki przeznaczone do badań dokumentowano fotograficznie. 
Lupa binokularna 
 
      Lupę binokularna wykorzystywano do  obserwacji, i typowania prób do 
dalszych badań. Korzystano z lupy produkcji PZO.  
 
Mikroskopia w przechodzącym  świetle spolaryzowanym 
 
     Próby przeznaczone do tych badań przygotowano tnąc skały przy pomocy 
piły diamentowej, szlifując ja i polerując na proszkach korundowych  i 
diamentowych do grubości  0,02 mm. Tak wykonane preparaty badano przy 
pomocy mikroskopu Motic - model  07-100477  (produkcji chińskiej). 
Wykonano obserwacje skał przy różnych powiększeniach. Rozpoznane obiekty i 
zjawiska dokumentowano mikrofotografiami. 
 
Mikroskopia skaningowa 
 



    Zasadnicze obserwacje i  analizy chemiczne w mikroobszarze wykonano z 
wykorzystaniem Mikroskopu FEI QUANTA 200 FEG. Analizy szczegółowe 
miały charakter ilościowy. Wyniki analiz poszczególnych  prób zestawiono w 
tabelach i na wykresach. Badania realizowano w trybie „low vacum”.   
 
 
Wyniki badań 
 

Żużle z produkcji miedzi 
 

    
1 2 

 
Fot.  Próbka 1  - żużel ze stanowiska archeologicznego (?).  Próbka 2 - Żużel ze 
szkliwem ze stanowiska  archeologicznego (?). 
 
Wyniki badań żużli z wytopu miedzi 
 
\Badania mikroskopowe 
 
Badania obejmowały obserwacje przy pomocy lupy binokularnejj oraz 
obserwacje przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego do światła 
przechodzącego.  
 
       Wykazały one, że obok szkliwa często z pustkami powstałymi podczas 
odgazowywania  żużli powstałych w procesie hutniczym (Fot.  A) w szkliwie 
występują rozproszone kryształy piroksenów (Fot.  B) 
 



  
 A                                                        B 
 

    
C                                                          D 

  
E                                                          F 
 
Fot. Próbka 1.   A – szkliwo powstałe po przetopieniu rudy miedzi z okrągłą 
pustka po bańce gazowej. Mikroskop polaryzacyjny, 1 polaroid. B - Kryształy 
piroksenów które wykrystalizowały wtórnie w szkliwie. Mikroskop 
polaryzacyjny, polaroidy X. Próbka 2. C -  wtórny malachit na jasnym ziarnie 
nieprzetopionego kwarcu. Mikroskop polaryzacyjny, polaroidy X. D- żyłka 
drobnokrystalicznego malachitu w izotropowym (czarnym)  szkliwie. 
Mikroskop polaryzacyjny, polaroidy X. E – Obwódka wtórnego malachitu 



uformowana na nie stopionym  ziarnie siarczku miedzi (chalkopiryt), tkwiąca w 
szkliwie. Mikroskop polaryzacyjny, polaroidy X.  D – smużka wypełniona 
malachitem z domieszka azurytu tkwiąca w pustce (strefa jasna)   utworzonej w 
wytopionej miedzi (obszary czarne). Mikroskop polaryzacyjny, 1 polaroid,  
 
Podsumowanie   i wnioski  
 
Żużle miedziane 
 
      Zawartość miedzi w badanych żużlach nie przekracza 2-3 % co oznacza, że 
proces wytopu miedzi z lokalnych rud był technologicznie bardzo 
zaawansowany. 
    Żużle mogą zawierać  niezmienione termicznie minerały miedzi, a w 
przypadku topienia brązów także minerały cyny, cynku, ołowiu i in.  W 
prezentowanych badaniach nie stwierdzono podwyższ9nych ilości tych metali 
co oznacza, że pochodzą one głównie z etapu wytapiania miedzi.  
   Jako fazy wtórne wynikające z procesów przeróbki  rozpoznawane są 
najczęściej obok różnego rodzaju  szkliwa (szkła)  następujące fazy syntetyczne:  
miedź metaliczna,  melit, wollastonit, fajalit, diopsyd, augit i in. 
     Jak podaje literatura w odpadach z hutnictwa miedzi mogą występować 
cyjanki. Są one  używane do  hartowaniu  i  rafinacji  metali. Oraz odzyskiwania 
z miedzi złota co wyjątkowo zatruwa środowisko oraz jest niebezpieczne dla 
ludzi zajmujących się rafinacja miedzi i odzyskiwaniem złota.. W badanych 
próbach cyjanków nie rozpoznano. Podoba sytuacja jest z rtęcią powszechnie 
używaną do tworzenia amalgamatów złota z rtęcią w technologii odzyskiwania 
złota.  
      Bez wątpienia rtęci używano w lokalnym hutnictwie zwłaszcza w  
technologii odzyskiwania złota. Sprzyjała temu obecność rtęci wydobywanej w 
rejonie Lubietovej i Bańskiej Bystrzycy (kopalnia w Malachowa – Hradek). W 
badanych próbkach żużli miedziowych nie stwierdzono obecności rtęci. 
Zapewne dlatego, że była stosowana w wyższych etapach odzyskiwania złota. 
 
Górnictwo i hutnictwo żelaza 
 
    Po upadku przemysłu związanego z miedzią,  zastąpiono go wydobyciem i 
obróbką rudy żelaza. Istotnym punktem  w rozwoju lubietowskiego hutnictwa 
żelaza był rok 1692, kiedy to został  tu wybudowany pierwszy na terenie 
Węgier, piec hutniczy. Jego budową i pierwszymi próbnymi wytapami kierował 
delegat wiedeńskiej izby Carl Philipp Kropf. 
     W roku 1723 miasto Lubietowa wraz z bańskobystrzyckimi 
przemysłowcami, wybudowali w miejscowości Kostiviarska, lubietowską 
kuźnię na napęd wodny. Przerabiano  w niej surowe żelazo doprowadzając je  
stanu kowalności, a nastepnie przekuwano na gotowe produkty. W lubietowskiej 



hucie obrabiano przede wszystkim rudy z  Jamesnej, ale także z kopalni  w 
Zeleznom, Jankovej Dolinie, Lozach (kopalnia "Lujza"), Driekyni, 
Petrikovskych, Posadke, Pohorelej, Sajbicioraz Dolinie Sajbian.  
      Węgiel drzewny niezbędny do przetopu żelaza produkowano w okolicznych 
lasach. Wydobywano w tym rejonie  także  rudy limonitowe i hematytowe. 
Zgodnie z materiałami archiwalnymi, w Lubietowej odlano części pierwszej 
maszyny parowej, wybudowanej w 1722 roku przez Anglika Isaca Pottera. 
Maszyna ta wypompowywała wodę z kopalni w Novej Bani. Pod koniec XVIII 
wieku wybudowano piec hutniczy na  Troch Vodach, który zasłynął w całych 
Węgrzech, produktami z niego  otrzymywanymi. Po wyczerpaniu złóż rudy, a 
także w następstwie komunikacyjnych i innych problemów, metalurgia przestała 
być ekonomiczną. Na początku XX wieku (1908 r.) zanika. Pozostałości 
wielkiego pieca na  Troch Vodach, zachowały się do dziś dnia, jako unikalny, 
zrekonstruowany zabytek techniki. 

 

 
 
Fot.  Fragment archeologicznego sondażu nr 1 na obszarze stanowiska  pod 
Wyską. Tu między innymi  znaleziono żużle żelazne prezentowane w tych 
badaniach  

Żużle z produkcji żelaza 
 



    
 

1            2 
 
Fot.  Próbka nr 1- żużel.  Peklo –( Struska)  żużel.  Próbka nr 2-  żużel. 
Lokalizacja  2 - Peklo).   

 

   
                                                A                                                               B 

 
Fot.  Próbka nr 3 – żużel. Lubietova  - lokalizacja A – widok powierzchni 
pokrytej szkliwem, B – przekrój  żużla – A. Widoczna bardzo duża zawartość 
żelaza. 

 



 
                          4                                                                    5 
 

Fot.  Próbka  4, 5.  Żużle  ze stanowiska archeologicznego Lubietova – 
Vysoka  (994m.p.m.) Vysoka.  Wykop archeologiczny nr 1 - głębokość 0-40 
cm, warstwa 2K. Koordynaty: X:1227.666, Y:400. 398. 

 
 

 
 

Fot. Próbka  6. Żużle ze współczesnego wytopu żelaza w Lubietovej w dniu 
31.05. 2014 
 
Wyniki badań żużli z wytopu żelaza 
 
 



 
 

                                   A                                                                     B 
Fot.   A  -  próbka 3 - struktura przekroju żużla -. Widoczne warstwowanie 
żużla. Górna i środkowa partia zbudowane ze szkliwa (warstewki brązowo-
czerwone) i wtórnych gliniokrzemianów. Strefy ciemne zbudowane z 
piroksenów.  B - próbka 4, struktura przekroju żużla -, Widoczny bezładny 
układ składników mineralnych (jasny - kwarc) i  produktów topienia oraz 
krystalizacji (strefy ciemne.  
 
 

   
A                                                          B 

  
C                                                              D 



 
Fot. Próbka 3.  A – szkliwo z powierzchni żużla z charakterystycznymi 
smugami wynikającym z płynięcia stygnącego szkliwa. Pasma ciemne – 
szkliwo, zez żelaza, czerwone z żelazem. Mikroskop polaryzacyjny, Polaroidy 
X. B – szkliwo z centralnej części warstwy żużla. Widoczna krystalizacja 
wydłużonych, listewkowych w jasnym szkliwie.  C – chaotyczny układ 
kryształów piroksenów przerastających szkliwo. Mikroskop polaryzacyjny, 
jeden polaroid. D – duże czarne kryształy piroksenów tkwiące w jasnej masie 
gliniokrzemianowej. 

 

  
 A                                                          B 
Fot. Próbka 4 – z wykopu archeologicznego nr i stanowisko Vysoka. . 
Wewnętrzna struktura żużla. A – ciemny fragment agregatu ż zbudowany z 
kulek stopionego żelaza  z domieszką złotej siarki pierwiastkowej. B – kuleczki 
żelaza wydzielone  na ziarnie kwarcu. Skład mineralny żużli potwierdza  
pochodzenie rudy żelaza do wytopu z żył kwarcowych szczytowych partii  
Vysokiej. 
 
Wyniki badań przy pomocy mikroskopu skaningowego 

 

  



  A                                                        B 

  
 C                                                         D 
 
Fot.  A – żużel żelazowy z Vysokiej  - żelazo metaliczne w spękaniach kwarcu, 
B – żużel żelazowy z Vysokiej  - mikrokryształki fajalitu wykazujące 
strefowość wzrostu tkwiące wśród kwarcu i szkliwa,  C – Żużel żelazowy z 
Lubietovej - syntetyczny apatyt  w kalcycie z kaolinitem, D - fragment 
niestopionego hematytu z syntetycznym apatytem wśród słabo zmienionego 
termicznie kalcytu i kaolinitu (wtórnego?) 

 
A                                                            B 
 
Fig.  A – żużel żelazowy z Vysokiej.  Widmo energetyczne EDS - metaliczne  
żelazo z domieszką kalcytu  tkwiące w spękaniu  kwarcu (patrz Fot.    A.  B - 
żużel żelazowy z Vysokiej.  Widmo energetyczne EDS mikrokryształu fajalitu 
(patrz Fot.   B) 
 
Wyniki badań metodą spektroskopii Ramana 
 
 



 
Podsumowania 
 
Żużle z wytopu żelaza 
 
  Badania żużli ze stanowiska archeologicznego w Vysokiej, dowodzą, że ruda 
hematytowa  do wytopu żelaza pozyskiwana była z  żył kwarcowych 
znajdujących się prawdopodobnie w pobliżu badanego stanowiska 
archeologicznego. Do wytopu „kwaśnej” rudy hematytowo kwarcowej 
dodawano niewielkich ilości kalcytu jako topnika 
   Produktami wtórnymi procesu hutniczego były głównie szkliwo, fajalit,  
 
Żużle pochodzące z rejonu Lubietovej i Pekla to żużle pochodzące z topienia 
hematytowych rud węglanowych ( z wapieni z żyłami hematytowymi. Dowodzi 
tego obok hematytu i szkliwa obecność w żużlach kalcytu i kaolinitu, będącego 
produktem wietrzenia wapieni. I w tych żużlach występuje domiesza 
krzemionki. Produktem termicznych przeobrażeń tej  rudy są m.in. pirokseny 
I trudne w identyfikacji glinokrzemiany wapniowe  (plagioklazy?)  
   
    Wykonane badania  dowodzą,  że w Lubietovej i okolicy  hutnictwo żelaza 
opierało się na dwóch surowcach hematycie z kwarcem (Wysoka) i hematycie z 
kalcytem (wapienie – Lubietova). Oznacza to stosowanie dwóch różnych 
technologii hutniczych bowiem innych warunków termicznych wymaga wytop 
żelaza z rudy krzemionkowej ( kwarcowej) a innej  rudy węglanowej. 
Interesującym jest czy obie technologie  współwystępowały  ze sobą w tym 
samym czasie czy w różnych okresach historycznych. Odpowiedź na to pytanie 
wymaga dalszych badań archeologicznych i studiów literatury. 
 
     Badania potwierdziły, że  żużle barwy brązowej zawierają hematyt, Żużle o 
odcieniu zielonym zawierają m. in.  szkliwa o stechiometrycznym składzie 
chemicznym  oliwinu, a nawet zawierają oliwiny. Ich zielonkawa barwa  jest 
efektem zawartości barwiących jonów żelaza Fe2+ (Wyderko- -Delekta, 
Bolewski 1995). 
     Stare szkliwa są spękane i zdewitryfikowane, co przejawia się ich 
zmętnieniem. Młodsze szkliwa z żużli współczesnych są przeźroczyste i nie 
spękane. O przeźroczystości szkła decyduje także szybkości schładzania  
stopionej masy. Gdy schładzanie jest wolne w obrębie szkliwa mogą 
krystalizować wtórne fazy mineralne, niekiedy jest to ponownie   hematyt oraz 
fazy niemetaliczne.  Jako wtórne  w szkliwach mogą występować  siarczany i 
siarka. zwłaszcza  gdy  rudy użyte do topienia zawierają siarczki.  W szkliwach 
mętnych i słabo przeźroczystych występują także inkluzje gazowe (Jonczy 2003, 
2006, 2009, 20011, 2013). 



  Zmętnienie szkliwa może być także skutkiem jego dewitryfikacji i  
krystalizacji wtórnych faz po wietrzejącym szkliwie (Wyderko-Delekta, 
Bolewski 1995).  
      Jeżeli w miarę stygnięcia szkliwa krystalizowały w nim fazy krzemianowe , 
glinokrzemianowe lub metaliczne to szkliwo przeważnie nie jest spękane, 
Wynika to z faktu równoczesnego stygnięcia zarówno szkliwa jak i 
wspomnianych faz mineralnych 
      Zjawiska wtórnej krystalizacji faz w obrębie szkliwa, które powodują 
zmiany objętości w jego  strukturze przyczyniają się do powstawania spękań. 
Stąd też szkliwa starsze, w których proces ten się rozwija powoduje że są one 
spękane  – w przeciwieństwie do szkliw młodych. 
 
Jonczy (2003, 2008, 2009, 2010, 2011) podaje, że zawartość żelaza we 
współczesnych  żużlach hutniczych wynosi 5,98 do 23,33 % (średnio 16,01%).  
W badanych żużlach średniowiecznych jest znacznie większa i przekracza 
niekiedy 80 % wag. Co oznacza, że z badanych surowców nie wytapiano całego 
żelaza i spora jego ilość stanowiła odpad. Badania wskazują, że w żużlach z 
wysokiej zawartość żelaza może wynosić do 60% wagowych, zaś w żużlach z 
Lubietovej wynosi do kilkunastu procent. Taka  sytuacja sugeruje, że wytop po 
wysoka bazujący na rudzie „kwarcowej „ był technologicznie mniej 
zaawansowany i jest prawdopodobnie związany ze starszym hutnictwem niż 
hutnictwo w Lubietovej.  
      Z   publikacji Jonczy (2011) wynika także, że w składzie  odpadów po 
hutnictwie   mogą  występować  formy szkieletowe roztworów FeO-MgO-
MnO..  Obok naturalnych minerałów z których wytapiano żelazo takich jak : 
Magnetyt, hematyt, syderyt,  lepidokrokit, rzadziej getyt rozpoznaje się 
najczęściej  następujące fazy: 
kwarc, trydymit,  pirokseny, oliwiny,  melilit,  wollastonit, pseudowollastonit 
korund,  bredigit,  larnit , krzemian dwuwapniowy, siarka,  gips (wtórny) 
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