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Bosznia bányászata és kohóipara. 
(Az Organ des «Verein der Bohrtechniker» 1909. évi 6. számából) 

Anneksziója következtében az általános érdeklődés Bosznia felé 
fordul és miután ezen ország ipara ma a felvirágozás stádiumába lépett, 
nem lesz fölösleges dolog, ha bányászatának és kohászatának viszonyai
val mi is pár sorban foglalkozunk. Míg Herczegovina, ásványkincsek
ben szegény, addig Bosznia hegyein a hasznosítható ásványok igen érté
kes teleptömegei húzódnak végig és bányamívelése már ma is igen 
számot tevő tényezőjévé lett ezen ország ipari tevékenységének. Nagyon 
érdekes dolog, hogy Bosznia bányamíveletei, majdnem kivétel nélkül 
haszonnal zárják le számadásaikat. 

Bosznia bányászata már az ókorban is nagy és jelentékeny szere
pet vitt. A rómaiak által űzött bányamívelés nyomait még ma is igen 
sok helyütt kétségbevonhatatlan bizonyossággal ki lehet mutatni. A 
népvándorlás zavarai Bosznia kultúráját és vele bányászatát is meg-
semisítették és nagyon hoszszú időnek kellett elmúlnia addig, míg az 
ismét némileg fellendülhetett. A középkorban újra megnyíltak a bányák 
s ekkor több kohó is épült, a termelt érezek hasznosítására. Bosznia 
híres helytarlója, Kulin bán, 1810. évben magyarországi bányászembere-
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ket telepíteti meg, hogy velük VareS bányáiban és kohóiban dolgoztas
son. E bányák és kohók termékeit abban az időben az egész Balká
non, sőt még Kis-Ázsiában is ismerték és becsülték. A török uralom 
az ipart, a bányászatot és kohászatot azonban nem pártfogolta s így 
történt, hogy VareS kivételével alig volt két-három kezdetleges bánya 
és kohótelep üzemben Bosznia területén. 

Az okkupáczió új helyzetet teremtett. A monarkhia kormánya 
geológusokat küldött Boszniába, a geológusok szorgos munkát végez
tek, a bányászat megindult és fellendült és most a í'elvirágozás első 
napjait éli. 

Mindenekelőtt arra törekedtek az intéző körök, hogy az országot 
olcsó szénnel lássák el, hogy ez által az ipar fellendülésének alapjait 
megvessék. Ebből az okból első sorban is a szén telepek felkutatását 
tették közegeik feladatává. Ahol pedig a kutatás kedvező eredmény-
nyel járt, azonnal hozzálátlak a feltáráshoz és a feltárt telepek lemíve-
lését azonnal teljes intenzitással munkába vették. 

Az első bányát Kreka mellett, 1884-ben nyitották meg. A bánya
mívelés alapját azon 9—18 m. vastag telep képezte, amelynek töme
gét 4000—4500 kalóriás lignitek alkotják. E bányán 620 munkás dol
gozik és a múlt év termelése a három millió métermázsát jóval 
meghaladta. Egy-egy munkás átlagos napi termelése 16-06 q, átlagos 
napi keresete 2-50—3-45 K volt. A második kincstári szénbányát 
Zeniczán, Bosznia legdúsabb szénterületének középpontjában nyitották 
meg. A fekvetek átlagos vastagsága 9 m,, a szén fűtőértéke 5000— 
5500 kalória. Itt a múlt év folyamán 573 bányamunkás dolgozott és 
a termelés 1,647.430 q. volt. Egy-egy munkás naponként átlag 1013 q-í 
termelt és átlagos napi keresete 2*43—3*30 K között mozgott. A Kokony-
Doboy szénbányákban a múlt évben 601 munkást foglalkoztattak, akik 
egyenként 7.17, öszszesen 1,005.837 q. szenet termeltek. Brizá-n 216 
bányamunkás 216.296 q., Banialuká-n 92 bányamunkás 24.554 q. barna
szenet szállított. Az ország 1907. évi öszszes széntermelését a statisz
tikai adatok 6,211.788' g-val adják meg, ami 3,016.371 K értéknek felel 
meg. A Boszniába bevitt szénnek értéke 165.290, kivitele pedig 846.205 
K értéket képviselt úgy, hogy a több bevitelnek az értéke 780.915 K-
nak felelt meg. 

Az okkupáczió óta Bosznia vasipara is jelentékenyen fellendült. 
A kincstár 1881. évben Vares-en vaskőbányát nyitott és a régi olvasztó
telep helyére modern berendezésű vasgyárat telepített. Vareá vaskővei 
igen jól értékesíthetők. Az alsó szintek szideritben, a középső és felső 
szintek hematitban mozognak és a település olyan kedvező, hogy a 
közel 100 m. vastag teleptömegre alapított bányamívelés nagyrészt 
külső fejtéssel bonyolítható le. A bányák 1907. évi termelése 150.591 
q. volt mely menynyiségből 925.813 g-t a vareái kohóban dolgoztak fel, 



míg 481.233 q-t a külföldre szállítottak. A kohó 481.233 q. nyersvasat, 
144.787. q. öntővasat és 9.814 q. beszszemer-nyersvasat produkált. 

Ezen kincstári vasgyári-telepen kivül, Zeniczán magán-vasgyár is 
létesült, melyet 1892-ben a szénbánya közelében telepítettek. Itt varesi 
nyersvasat martinaczéllá dolgoznak fel; a gyártelep aczélsíneket, henge
relt vasat és húzalvasat termel. Serajewo-ban az «Első Boszniai Hercze-
govinai sodrony- és szeggyár» igen jó termeléssel dolgozik. Évi produk-
cziója 1000 t. körül van. 

A vastermelésnek az 1907. évre vonatkozó adatai a következőleg 
adhatók meg: öszszes termelés 1,506.841 q., 944.820 K értékben, ebből 
nyers vas: 489.458 q., 3,298.947 K értékkel és 554.132 q. hengerelt vas 
és vasárú 4,882.990 K értékkel; a kivitt vaskő vek menynyisége 695.710 
q. volt. 

Legutóbb rézérczeket nem termelnek Boszniában, habár a Pliva 
völgyében gazdag telepek ismeretesek. A Jerezoban termelt rézércze
ket a legújabb időkig a szomszédos kezdetleges kemenczékben ömlesz
tették meg. Az évenként termelt rézárúk menynyisége 500 q. körül volt. 

A fémbányászat újabban szintén fellendült. Dubostikán évenként 
átlag 6000 q. krómérczet, Foiniczán 150.000 q. aranyat tartalmazó 
kénkovacsot termelnek és még igen sok kénkovacstelepet ismernek itt, 
amelynek feltárására még ezideig nem került rá a sor. Vogaskán évente 
60.000 q. mangánérczet, Gorny-Vakurfon fakóérczeket bányásznak. 
Utóbbiakat a közeli telepeken azonnal fel is dolgozzák. 

Bosznia bányaiparának 1907. évi eredményeit az alábbi táblázat 
mutatja: 

Termelés: g-ban. Érték: JC-ban. 

Fakóércz 2.449 4.963 
Czinkérczek 410 820 
Vasérczek 1,506.841 944.820 
Krómérczek 3.096 24.765 
Ólomérczek 658 1.974 
Kénkovacs __ 72.290 122.893 
Mangánércz 6,211.788 3,016.371 
Sólúg 1,924.632 178.199 

A bányatermékek öszszes értéke ezek szerint tehát: 4,511.799 K. 
Az ország kohóipara termelt: 

q-t K. értékben. 

Kényesőt 12 5.760 
Nyersvasat és vasárút — 1,094.311 9,166.939 
Főtt sót 211.479 2,326.269 

ami együttvéve 11,498.968 K értéknek felel meg. 
Aradi V. 

28* 



Miként lehet a régiek által felhagyott bányatelepeket 
ismét üzembe helyezni? 

— Irta: Méga Samu. — 
(folytatás a 442. oldalhoz) 

Ahol tetemes mélységnél az emberi erő elégtelennek bizonyult, 
lójárgányokat vagy vízerő műveket építettek. Ez utóbbiak számára a 
feltóduló vizek öszszegyüjtésében és kihasználásában bámulatra méltó 
kitartást és ügyességet fejtettek ki ősi elődeink. 

A bányaácsok 12 m. átmérőjű vízikerekeket szerkezteitek, melyek 
segítségéve] gyakran több 100 m. mélységre is képesek voltak lehatolni. 

Ami továbbá hazai vezérbányászaink szaktudását illeti, ők a koruk
ban ismert öszszes bányásztekhnikai tudományokban és ezek alkalmazás
módszereiben jártasak voltak; emellett a vízitekhnikát illetőleg feltalálok 
is akadtak. Mert a Mária Terézia uralkodása alatt megalapított selmecz-
bányai akadémia — mely azon időben nemcsak hazánk számára, hanem 
az egész kontinensnek, sőt még a tengeren túli részeknek is szakembere
ket képezett — lehetségessé tette, hogy minden nagyobb bánya vagy 
kohómű tekhnikailag képzett szakember vezetése alatt virágozha
tott annál is inkább mert, az akkori bányászok tevékenysége csupán 
a fémbányászatra szorítkozott. 

Ha a régiek felszerelését veszszük szemügyre, azt a legkisebb 
részletekre kiterjedőnek találjuk és az üzem pontossága szempontjából 
különösen a réz és fakóércz előkészítésénél még modern gépeinkkel is 
alig tudjuk őket fölülmúlni. A fejtésnél élesen megkülönböztették az 
ércztartalmút a meddőtől s már a mivel és helyén is a leggondosab
ban választották szét a termelt ércznemeket. Ezek ily módon a nap
világra felkerülvén a további szeparacziót aszszonyok és gyermekek foly
tatták; válógatóasztalokon osztályozták, törték és mosták, míg nagy 
menynyiségű szinport gyűjtüttek halomba, mely már 20—24 %-os volt. 

A szegényebb és durvább érezek számára zúzóművek állattak ren
delkezésre, hol 15—16 % - o s zúzómarát nyertek, mit aztán a kohók
ban váltottak be kellő nyereséggel. 

Azt hinnők, hogy az előkészítésnek föntebb vázolt módja rengeteg 
öszszeget emésztett fel és még sem volt az így. Évekkel ezelőtt kutat
tam az 1830—1840. évi díjazási táblázatok között, s azt találtam, hogy 
a gyermekek napibére 4—6, az aszszonyoké és felnőtt leányoké 8—12 



krajczár volt. Egyesek szakmányban is dolgoztak, s a munkaadó 
bizonyára így sem szenvedett veszteséget. 

Hibás tehát minden számításunk, ha mi ilyen műveknek ismétel
ten való üzembe helyezésére irányuló terveinket elődeink tudatlanságára, 
vagy berendezéseik tekhnikai tökéletlenségére építjük. Az eszközöknek 
elégtelenségét mindenesetre vonatkoztathatjuk bizonyos mértékben igen 
nagy mélységekre, vagy erős vízömlésekre, az aranybányászatnál az 
érezek fölszállítására; mégis a mélységet illetőleg megfontolandó, hogy 
érczes ereink a mélység növekedtével tartalmunkban sok esetben csök
kennek. Ha a telepek meszszire elnyúltak, bizonyára vagy nagy vető
dés miatt hagyták azokat abba és az aranybányáknál elődeinket bőven 
kárpótolta a felsőbb horizontokban megjelenő szabad arany. 

Kivételt képeznek ama vonulatok, melyek mentében a nemes 
fémet bányászták, az akkoriban még nem értékesíthető mellékterméke
ket azonban, milyen a barit, a különféle piritek stb. hátrahagyták. Ily 
bányák felkutatásánál mai kalkulácziónknak egész más tényezők szolgál
nak alapul, mint elődeinknél. 

És mégis szükséges, hogy bányász nemzedékünk mégis foglalkozzék 
az elhagyott bányáknak ismét üzembe való hozatalával, mert bármily 
természetűek voltak is az üzem felhagyására szolgáló okok, mégis kellő 
körültekintéssel, szorgalommal és szakismerettel valamit csak el lehet érni. 

Tekintve a régiek által feltárt, vagy tervbe vett fejtések jövedel
mezőségét, vannak a régiek által felhagyott oly míveletek, amelyekben 
haszonra alig számíthatunk, mégis azon ereket kell fölkeresnünk, melyek 
a csapás bizonyos irányában eddigelé érintetlenül állottak. 

Előfordulhat, hogy a vonulat a mélységben öszszeszorult és nem 
bizonyult be hasznosan művelhetőnek; ily esetben szorgosabb vizsgá
lódás rávezethet arra, hogy az csupán csuszamlás volt, amit akkor 
föl nem ismertek, avagy hiányoztak a nyomozás és újra feltárás 
eszközei. 

Fennebb megemlítettem, hogy a régiek az ércztelepet csak akkor 
hagyták ott, ha vonulatukban zavarok mutatkoztak; ezen esetben a 
külszínen kell bizonyságot szereznünk arról, hogyan és mely irányban 
követhető az érczeket tartalmazó köz. Előfordulhat, thogy mi ezt csak 
nagy távolságban és erősen eltolódva találjuk meg; ilyenkor a telep
kőzetnek feltárását mindjárt helyben és mielőtt a régi tárók megnyi
tására költekeztünk volna, kell munkába venni. 

Csak észszerű módon és megfontolt munkával, szakismerettel és 
szorgalommal lehet e téren, valamit produkálni, eredményt azonban tisz
tán spekuláczióval elődeinknek sikertelen eljárása után mi sem érhetünk 
el. Ezt igazolja becsületességük, a nélkülözésig menő takarékosságuk 
és föltétlen ragaszkodásuk megszokott bányatelepeikhez. 



Nem azért hagyták abba a bányaműveket, hogy részünkre terített 
asztalt készítsenek, hanem mert az általuk hozzáférhető ércztelepek 
kiaknázása után a távolabb fekvőeket már nem tudták feltárni s egyút
tal az egész üzemet sem voltak képesek tovább hasznosan folytatni-

(Vége.) 

Bányamíuelés. 
É • M 

Univerzális csófogó, mélyfúrások számára. A mélyfúrótekhnika 
segitő-szerei terén korszakot jelentő találmány Giersyntki Roman-nak 
a Wolsky W. Zdanovicz W. és Go. mélyfúróczég boryslawi műhely
vezetőjének uj univerzális csőfogója. A készüléken a pofák kiválthatók 
úgy, hogy 5, 6, 7, 9 és 10 hüvelyk átmérős csövekhez egyaránt alkal
mazható. A csőfogó, a csőnek oldalfalaihoz szorosan hozzásimul és ezt 
oly szorosan megfogja, hogy eltolódása merőben lehetetlen. Igen jól 
használható továbbá a csövek lecsavarására. A mélység bármely pont
ján rögzíthető és a csövek veszélyeztetése nélkül bármikor ismét kie
melhető. A csőfogónak leszakadása és a mentő rudazatnak törése kö
vetkeztében beálló üzemzavarok itt nem fordulhatnak elő. Míg más 
csőfogók a fúrólyuk zsomptalpához való ütődésük közben felnyílnak és 
ez által gyakran bajt okoznak, itt éppen az ellenkező történik mert 
az univerzális csőfogónak ollói, leestükben, igen szorosan öszszecsukód-
nak, s igy az egész készülék a zsomptalpról igen könynyen felhozható. 
A találmányt természetesen szabadalmazták. (Org. d. Vérein d. Bohr-
techniker. 1909. 7. sz.) 
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| Kőszén - é s érczelőkészítés . j 
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Egy uj érczetelökészitö telep. A Humboldt gépgyártó czég' 
Köln mellett Kaikban, a »Georg von Giesches Érben«-féle bányatársulat 
Felső Sziléziában fekvő Bleischarley bányája számára, teljes ólomércz-
és czinkércz-előkészitő telepet létesített a mely páratlan nagy arányai 
miatt — 10 effektív munkanap alatt 1000 tonna nyers anyagot képes 
feldolgozi — a közelebbi méltatást mindenesetre megérdemli. 



A szállitó-akna a szeparáló teleppel elektromosan hajtott láncz-
czal szállítás útján van öszszeköttetésbe hozva. A minden részletében 
elektromos üzemre berendezett előkészítő telep hat főszisztémából 
(bánya-apró-mosókészülék) áll, melyek mindenike, 10 óránként 170—180 
t erezet képes feldolgozni. A kézzel válogatás jógáiban marad és a 
szeparálást előkészítő gépek becsatolása útján, olcsóbbá van téve, mert 
ezek a válogató személyzet csökkentését lehetővé teszik. Az ülepítők 
küzéplermékeinek mosására nagy gondot fordítottak és ezen folyamatot 
a valóban öszszenőtt termék elaprózása elé iktatták be a proczesz-
szusba. A hat főszisztémáról lekerült, valóban öszszenőtt, dús közép
termékek további előkészítése két kisebb, a szegény középtermékek 
további előkészítése pedig két nagyobb, egyenként különálló szisztémá
ban történik. A szerelőházban, a főmosóház szisztémáihoz korreszpondeáló 
módon, szerelő szisztémák csatlakoznak. A lefolyó és a tisztáló vizek
ből viszszatermelt vegyes iszapok külön kerülnek feldolgozásra; még a 
legfinomabb iszapokat is felfogják és értékesítik. Az iszapot-mosónak 
egyes üzemoszlályai akként vannak egymással öszszekapcsolva, hogy a 
főosztályokban termelt középtermékeknek, a megfelelő mellékosztá
lyokba való átvezetése önműködően történik. Az iszapot-mosó-telepen 
Humboldt-féle rázószérek. Humboldt-féle gyorsan-lökő-szérek és Lin-
kenbach szerek vannak megfelelő számmal beépítve. — A kényelmes 
szállításra 8 t befogadó képességgel biró, keskenyvágányú pályán gör
dülő, csillék szolgálnak, a melyek rendezése és tovaszállitása elektro
mos lokomotívokkal történik. A telep üzemben tartására 17 elektro
motor van munkába állítva, a melyek teljesítőképessége 1600 P. S. 
körül van. A telepítés és berendezés mintaszerüsége mellett bizonyít, 
hogy a tonna érez feldolgozása átlag 1 K 80 f.-be kerül. (Der Erzberg-
bau. 1909. 5. füz.) 

m m 
Uaskohászat. 
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Uj salaküst. Nagyobb olvasztó telepeken a salak elszállítása 

számottevő költséggel terheli az üzemet. A salak tonnájánál elért leg
kisebb megtakarítás is nagy hasznot jelent ott, hol hatalmas üzemi 
tényezők billentik jobbra-balra a zárószámadás mérlegének serpenyőit. 
Hol a szemcsézést bármi okból alkalmazásba venni nem lehet, nagy 
és czélszerüen megkonstruált salaküstök üzembe helyezésével igyekez
nek a salak elszállításának költségeit lejebb szorítani. 

Shelby F. Ch. a »The Eng. and Min. JournaI« folyó évi köteté
nek 204. oldalán a Cananea Smélting Works (Sonora, Mechiko) mü
veken legújabban alkalmazásba vett ilyenszerü uj salaküstöt ír le. A 



kerekekre állított salaküst 1*274 m3 befogadó képességgel bír és szer
kezete olyanszeríí, hogy állítólag minden jogos igényt kielégít. Hat 
salaküst egy vonattá öszszekapcsolva, naponta 1000 t salak elszál
lítására képes. Az öntött aczélból előállított üstnek csapjai úgy vannak 
elhelyezve, hogy az edény súlypontja, üres állapotában alsó részébe 
(bolton heavy), telt állapotában pedig felső részébe (top heavy) esik. 
Utóbbi az önműködő kiürítés, első a kiürített üstnek normális helyze
tébe való viszszatérése érdekében szükséges. Keresztmetszése ovális, 
hoszszúsága 40 m, szélessége 1 57 m, mélysége l'O m. — Fenekének 
vastagsága 7*62 cm, falainak vastagsága 6 35 cm. — Az öntvénydarab 
nyaknyúlványaival mért teljes hoszszúsága 4*1-4 m. 

Az üstöt vivő kocsiállvány főalkolórészét a kerel képezi a mely 
nehéz, végeiken legömbölyített sínekből készült. Elülső része vonó-, 
hátulsó része kapcsoló-kampóval van felszerelve. A kocsi keretje a 
kocsi tengelyei alatt csüng, a hol a megnyújtott és U alakulag meg
görbített csapcsavarokon nyugszik. A nyomtávolság 89 cm. — A 61 
cm átmérős és mangánaczélból készült kerékpárok egymás között 
(középpontlól-küzéppontig) mért távolsága 2 44 m. — Miután közönséges 
kenőszereket a nagy meleg miatt használni nem lehet, a csapágyak 
különleges szerkezetet kaptak. Az itt használt Hyatt-féle csapágyak két 
részből állanak; mindenik rész egy elülső és egy hátulsó fél gyűrűből 
áll, melyek alul két pálcza, felül egy borda által egységes vázzá vannak 
öszszekapcsolva. Falai hengerkékbol állanak, a melyek keményített 
aczél spirálisaiból vannak képezve. A csapágyak így rugósak, a mi a 
súrlódás nehézségein némileg könynyít. 

Az üst két nyakoldatába a kovácsolt vasból készült csapok bele
illenek. Rögzítésükre átdugott csapszegek szolgálnak. A csapnak a 
nyakrészekbe beleillő része négyzetes, a mi az elfordulás lehetetlenné 
télele miatt kívánatos. A kerek keresztszelvényű csaprész 38 cm hosz-
szuságban előálló kinyúlása vésetes. A vésetbe ék illik be, mely-
fogas szerkezettel emelhető és mozgatható. 

Kiürítésére görgő pálya szolgál mely az üst két oldala mellé van 
szerelve és U alakulag görbített, nehéz, vasúti sínekből van képezve. 
A görgő pálya 17*78 cm magas bakokon nyugszik. A bakok a kocsi
állvány keretére rá vannak erősítve. Kiürítése után az üst eredeti hely
zetébe viszszatér és ebben a helyzetében marad megtöltésének ideje 
alatt is, csak hogy ekkor már állásában rögzíteni kell a mi vagy rugós 
szerkezettel vagy kilincses szerkezet segítségével történik. (Öst Zfl. f. 
Berg- u. Hüttw. 1909. 11. sz.) 



Fémkohászat 

Ezüstnek kuppelácziója illetőleg a kuppeláczió hőmérsékletei 
dolgában Falton, Anderson, Goodner és Ozsa beható kísérleteket 
végeztek. A nemes fémben való, üzésüzem közben beálló, veszteség, 
tudvalevőleg a hőmérsékletnek funkcziója. Minél nagyobb a hőmérsék
let, annál nagyobb a nemes fémben való veszteség is. A kísérletek 
eredményei röviden a következőkben foglalhatók öszsze: tiszta szinó-
lomgömböcskéknél, melyek tehát vasat és rezet nem tartalmaznak, az 
üzés megindítása 800-850 fok hőmérsékletet kivan. Üzés közben ezen 
hőmérsékletet 770 fokra leszállítani lehet; tiszta ezüst szemecske elé
rése végett azonban az üzés folyamatának végével a hőmérsékletet 
830 fokra fel kell hajtani. Jelenleg az üzés szokásos hőmérséklete 
mindig magasabb és az üzést 910 fok alatt nem lehet befejezni. Kellő 
légiiuzást feltételezve, pikkelyes gélét, a helyes kuppeláczió-hőmérsék-
let jelzője. (Eng. and. Min. Journ. 1908. 87. köt. 326. old. — üst. Zft. 
f. Berg- u. Hüttw. 1909. 7. sz.) 

T e k h n o l o g i a . 

A szénnek és koksznak megnedvesitése, fűtésnél. A kőszén 
átlag 80% karbont, 5 % hidrogént és 12% okszigént, — a kőszén
koksz 88 % karbont, l °/0 hidrogént és 4 % okszigént tartalmaz. Az 
okszigénnek 12 százaléka elegendő ahhoz, hogy a hidrogén 5 %-ának 
egy harmadrészét vizzé elégesse. Az okszigénnek azon 2%-á t mely a 
még fel nem emésztett hidrogénnek elégetésére és azon okszigénmeny-
nyiség a mely a karbonnak elégetésére még kell, a levegő húzása kell, 
hogy előteremtse. A jelzett öszszetétellel biró kőszén tehát 110% levegő 
0., hozzávezetését fogná megkövetelni, ha karbonjának C0 2-re való 
okszidálása kívántatnék meg. Miután a valóságban azonban a karbon
nak szénsavvá való teljes elégetése képezi a folyamat végső czélját, 
az okszigénnek megkövetelt menynyisége sokkal nagyobb, vagyis 217 % 
lesz. — A szóban forgó koksz 125 illetve 242 % okszigént kivan meg, 
a melyből azonben elemi alkotórészei csak4%-ot fedeznek úgy, hogy 
a több követelés perczentadatait itt a 121 vonatkozással 238 számok 
adják meg. Ha a szénhez illetőleg a kokszhoz csak anynyi vizet adunk, 
hogy karbonja csupán szénoksziddá éghessen el, szénsavvá való tél
ies elégetését pedig a levegőhúzás közrehatására biznók, akkor a 
szenet 100, a kokszot 120% vizzel kellene lelocsolnunk, mi által 
a szénnél 11, a koksznál 13% hidrogén érvényesülne (a vizből) 



a fűtés czéljaira. Meg nem nedvesített szénnél és száraz koksznál tehát 
elvész az a fütőhatás, amely a locsolóvíz hidrogénje által elérhető. 
Miután azonban a szénnek 100 és a koksznak 120 °/0 vízzel való locso
lása nagy nehézségekbe ütközik, a jelzett százalékértékek kétharma
daival is meg kell elégedni. Legpraktikusabb locsolás-arány akkor áll 
be, ha a szenet önsúlyának 30—60, a kokszot pedig önsúlyának 40— 
80 °/0-áv'd\ nedvesítjük úgy, hogy a tüzelő-rácsra felvetett tüzelőanyag 
viszonylagos nedvességtartalma 20—40 % körül legyen, mert ekkor 
szénnél 15—20, koksznál 20—40 % tüzelőanyagban való megtakarításra 
számíthatunk. (Gawalowszky A. Org. cl. Vérein d. Bohrtechniker 
1909. 5. sz.) 

m n 
Közgazdaság. 

g :  n 
Mit mondanak pénzügyi körökben a magyar bányahatósá

gokról? A „Hiteles Merkúr11, f. évi 7. számában „Bányászati kér
dések" czím alatt igen sötét színekkel festi meg a hazai bányászat 
fejlődésével állítólag lépést nem tartó bányahatósági intézmény képét. 

«Az utóbbi idők eseményei mindinkább előtérbe helyezik a bánya
rendészet és a bányahatóságok évtizedek óta vajúdó kérdéseit. Sok 
elavult intézmény van hazánkban, de ehhez hasonló egy sem. Újjászer
vezése óta majdnem félszázad mult el: a bányamunkások száma meg-
kétszeröződőtt, a bányatermékek értéke is megsokszorosodott, a bánya
területek nagysága több mint 1000 %-al megnövekedett és a bánya
hatóságok tiszti állománya úgyszólván változatlan maradt. Hazánkban, 
a társországokat is beleértve, tudvalevően hét bányakapitányság van 
és így egy-egy bányakapitányság hatásköre átlag tiz vármegyére ter
jed ki. És ily óriási területtel biró hatóságok egész személyzete hat
hét ember. A bányakapitányságok eszközlik az adományozást és leg
több helyen az adományozási. térképet is ők készítik. Az adományo
zott területeket telekkönyvileg nyilvántartják. Ők engedélyezik a kuta
tási és zártkutatási jogosítványokat, figyelemmel kisérik az egyes bányák 
üzemét. Természetes, hogy óriási restancziákkal küzködnek és fel
adataiknak nem. tudnak eleget tenni. A nagyközönség nem keresi az 
okokat és csak az eredményeket mérlegeli. És miután e téren mérhe
tetlenül sok az anomália, a bányahatóságok ellen sok a panasz. Bánya
törvényeink nincsenek és soha se voltak rendszeresen végrehajtva. És 
pedig egyszerűen azért, mert a végrehajtó közegek, a bányakapitánysá
gok fizikailag képtelenek voltak sokoldalú feladataiknak eleget tenni. 
A hazai bányák közbiztonsági állapotai az állandó ellenőrzés hiányá
ból szomorúan viszszafejlődnek. A balesetek száma az utolsó tíz évben 



100%-al növekedeLt, bár a munkáslétszám növekedése alig érte el a 
10 °/0-ol. Ugyancsak a bányahatóságok túlterheltetése tette lehetővé, 
hogy a zártkutatmányokkal oly nagymértékű viszszaéléseket űzzenek, 
amelyek az egész világon hírhedtekké lellek. És ugyancsak erre az 
okra vezethető viszsza az is, hogy az érczhegységekben az aranylopás 
és a lopott arany nyal való kereskedés valóságos iparrá nőtte ki magát. 
Az utolsó két évben a bányászat terén rendkívül nagy mozgalom 
észlelhető. Erdélyben új fémbányákat nyitottak meg; Délmagyarorszá
gon az osztrák-magyar államvasuttársaság nyitja meg a szénterületeit 
és maga a kormány 45 millió koronával fejleszti bányáit. Csak a 
bányahatóságok intézménye marad változatlan. Pedig ennek a ható
ságnak tehetetlensége ólomsúlyként nehezedik az egész hazai bányá
szatra. Az anarkia már most is elég nagy és ha ezen mihamar nem 
segítenek, akkor az egész intézmény csak hátráltatni fogja a hazai 
bányászatot fellendülésében. Hogyha tehát azt akarjuk, hogy a jövőben 
egészségesebb viszonyok uralkodjanak a bányászat terén, úgy legelső 
sorban a bányakapitányságok lehetetlenségét kell megszüntetni.* 

A czikket kommentár és szépítgetés nélkül reprodukáljuk s csak 
anynyít jegyezünk meg idevonatkozólag, hogy a közel jövőben a tör
vényhozás elé kerülő magyar bányatörvényjavaslat, mint egészen bizo
nyosan tudjuk, mindezen részben létező, részben képzelt és sok tekin
tetben túlozottan rikító színekkel kifestett bajokon, törvényerőre való 
emelkedése után feltétlenől segíteni fog. 

K ö z g a z d a s á g i h í r e k . A Triesti Általános Biztosító Társulat (Assi-
curazioni Generáli) f. é. márczius hó 18-án tartott 77-ik közgyűlésén terjesztetlek 
be az 1908, évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1908. 
deczember 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeöszszegek 972.108,481 korona és 
17 fillért tettek ki, és az év folyamán bevett dijak 42.331,825 korona és 78 fillérre 
rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 19.086,145 korona 05 fillérről 283.242,702 
korona 29 fillérre emelkedett. A tüzbiztositási ágban, beleértve a betöréses- és tükör
üveg biztosítást a díjbevétel 17.570,409,609 korona biztosítási öszszeg után 28.866,290 
korona 38 fillér volt, miből 10.652,942 korona 55 fillér viszontbiztosításra fordítta
tott, ugy, hogy a tiszta díjbevétel 18.213,347 korona 83 fillérre rúgott, és ez ösz-
szegből 13079,112 korona 08 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő 
évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkütelezvények öszszege 122.098,054 
korona 94 fillér. A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 3 577,201 korona 
84 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 1.655,086 korona 52 fillérre rúgott. 
Károkért a társaság 1908-ban 39.751,656 korona 71 fillért és alapítása óta 938.794591 
korona és 91 fillért fizetett k i . E kártérítési öszszegből hazánkra 184.687,233 korona 
43 fillér esik. A nyereség tartalékok közül, melyek öszszesen 20.890,707 korona 37 
fillérre rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabály szerinti nyereséglartalék, 
mely 6.30ü,000 koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására alakított tar
talék mely az idei átutalással együtt 13017,104 korona 53 fillérre rúg továbbá fel
említendő a 160.000 koronára rúgó kétes követelés tartaléka és az ingatlan tarta
lék, mely az idei átutalással 1.413,602 korona 84 fillért tesz ki. Részvényenként 
600 arany frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság öszszes tartalékjai és alap
jai, melyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 



323.629,347 korona 57 fillérről 346.151,371 korona 42 fillérre emelkedtek, melyek 
következőképen vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követelések 68.422.455 
korona 68 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 29.039,869 korona 
33 fillér. 3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 3.124,531 korona 51 
fillér. 4. Értékpapírok 219.102,504 korona 80 fillér. 5. Követelések államoknál és 
tartományoknál 5.613,421 korona 24 fillér. 6. Tárcza váltók 786,489 korona 29 fillér. 
7. A részvényesek biztosított adóslevelei 8.820.000 korona. 8. Készpénz és az intézet 
követelései, a hitelezők követeléseinek levonásával ll.lb2.099 korona 57 fillér. Ösz
szesen 316.151.371 korona 42 fillér. Ezen értékekből 68.8 millió korona magyar 
értékekre esik. — Autogén-forrasztások és berendezések részvénytársasága 
czéggel és Budapest székhelylyel uj vállalat alakult. Tárgyai: Autogén-forrasztások 
és hegesztési munkálatok elvállalása és ehhez megkívánt felszereiések és berende
zések eladása; aczétilén-fejlesztő gépek gyártása és darusí tása; az autogén munká
latokhoz (okszigén- és hidrogén-gázok kivételével) megkívánt anyagoknak forga
lomba hozatala; az autogén munkálati rendszer terjesztése és munkásoknak e téren 
leendő betanítása és kiképzése; az e szakmába vágó szabadalmaknak, különösen a 
Darvas József és társa czégtől megszerzett 40145 sz. és »Aczétilén fejlesztő-készü
lék* czimü magyar szabadalomnak megszerzése és kiaknázása. Alaptőkéje 30000 K, 
mely 150 drb. egyenként 200 K névértékű, névre szóló részvényre oszlik. Az igaz
gatóság tagjai: Forray Béla. Medgyessy Ferencz, Darvas József, Szerb Henrik és 
Schwartz Curt. (Közp. Ért. 1909. 25. sz.) — A Nobel-gyár osztaléka. A Nobel-
Dinamit R.-T. elhatározta, hogy a 3,035.973 K-át tevő 1908. évi tiszta nyereségből 
28 % - ° s osztalékot fizet és a maradékot uj számlára viszi át. (P. N . 1909. 79. sz.) 
— A Ganz-féle villamossági részvénytársaság mérlege. A társulat igazgató
ságának f. hó 3-án megtartott ülésében bemutattatott az 1908. évi zárszámadás, 
amely 522.006. K. 80 fül. tiszta nyereséggel zárul. Határozatba ment, hogy az igaz
gatóság a folyó évi április 29-én megtartandó közgyűlésnek 1908. évre 20 K, vagyis 
5 százalékos osztalék kifizetését fogja javasolni, továbbá indítványozni fogja, hogy 
az alapszabályszerü jutalék levonása után 50.000 korona a tartalékalap javadalma
zására, 10.000 korona a tisztviselők nyugdijalapja növelésére fordittassék, a fenn
maradó öszszeg a mult évi áthozattal együtt öszszesen 73.825 korona 21 fillér érték
ben pedig uj számlára vitessék át. (Egyetértés. 1909. 80. sz) — A Dunántúli Kö-
szénbánya R.-T. mely két esztendővel ezelőtt alakult a Magyar Általános Hitel
bank bevonásával a komlói kőszénbányák kihasználására, alighanem a közel jövő
ben felszámol. A felszámolásra az adja meg a közvetetten okot, hogy a komlói 
kőszénbányát a kincstár megvásárolta a vállalattól. A részvénytársaság alaptőkéje 
1,400.000 korona s igazgatóságában a Hitelbank képviselőin kívül az Engel fakeres-
kedő-czég három tagja foglal helyet. A Dunántúli Kőszénbánya Részvénytársaság 
mult hó 31-én tartotta közgyűlését, melyen az igazgatóság jelentést tett a vállalat 
további sorsáról. Részletesebb adatok hiányoznak. 

Áz alpesi bányatársaság közgyűlése. Bécsből jelentik: Az osztrák alpesi 
bánya részvénytársaság f. hó 2-án tartott közgyűlésén elhatározták, hogy a 17,367.542 
K tiszta nyereségből 5 °/0-os osztalékot fizetnek, a tartalékalaphoz 700000 K-át, a 
nyugdíj- és munkás-jóléti intézmény alapjához 150.000 K-át csatolnak a maradék
ból 15 u / 0 pótosztalékot fizetnek és a fenmaradó öszszeget uj számlára viszik át. (Az 
Újság. 1909 79. sz) 
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Személyi h i r e k . 

K i n e v e z é s . A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. minisz
terelnök ifj Szécsey István bányamérnöki szakott végzett főiskolai hallgatót az 
állami kőszénbányászathoz ideiglenes minőségben bányagyakornokká nevezte ki. 
(Bp. Kzl . 1909. 79. sz.) 

K i r e n d e l é s . Brettschneider Ferencz bányafelvigyázó Selmeczbányáról a 
nagysármási kálisót kutató kirendeltséghez, Drozsdják Lajos bányafelvigyázó a 
bodrusi Schöpfertáróról a petrozsényi kőszénbányahivatalhoz rendeltetett ki. (Pm. 
25.288., biggi 1177., illetve 38.579. Pm., 1334. biggi rendelet.) 

Á t h e l y e z é s e k . Friedrich János, a désaknai m. kir. sóbányahivatalnál 
és Nitsch Lajos az abrudbányai m. kir. bánya- és fémbeváltóhivatalnál alkalma
zott kir. bányasegédmérnökök, kölcsönösen áthelyeztettek. (111/11. 17.280. sz. Pü. K. 
1909. 11. sz.) — A selmeczi bányaigazgatóság 1909. évi 1214. számú rendeletével 
Balogh Sándor m. kir. segédmérnököt Aranyidáról a selmeczi m. kir. kohóhoz. 
Michaelisz Samu m. kir. mérnököt Beszlerczebányáról az aranyidai kir. foncsor-
múhöz helyezte át. — Kollár Gyula p. ü. számliszt a selmeczi bányaigazgatósági 
számvevőségtől a komlói m. kir. kőszénbányahivatalhoz helyeztetett át. (35.432. 
Pm., 1278. biggi r.) 

L a k á s v á l t o z á s . Libis Ferencz bányamérő-aknász, Petrozsényből eltávo
zott és bányamérői minőségben Pilisvörösvárra költözött. (IV/2. 909.) — Oczvirk 
Henrik bányapénztárnoki minőségben Mátra-Novákra helyezte át lakását. (IV/3. 909.) 
— Duhács Antal, ni. kir. bányafelvigyázóvá történt kinevezése folytán lakását 
Pilisvörösvárról, Alsócsimpára (up. Lónyatetep, Hunyad m.) helyezte át. (IV./3. 909). 

H a l á l o z á s . Maville Valero a Magyar-Belga-fémipar R.-T. elnökigazgatója, 
Belgiumban, a napokban meghalt. (U. Ma. 1909. 9. sz.) 

Híraödsok. 

Új udvari tanácsosok. A hivatalos lap f. hó 6-án megjelent 
száma két új udvari tanácsos kinevezését közölte. Az új udvari taná
csosok Frischmann J. Jakab és Beimann Lázár, a Salgótarjáni 
kőszénbánya részvénytársaság vezérigazgatói, akik a magyar közgaz
daság körül szerzett érdemeik elismeréséül részesültek a királyi kitün
tetésben. Mind a ketten negyven esztendő óta állanak a Salgótarjáni 
kőszénbánya részvénytársaság szolgálatában, amely ez alkalomból az 
idén februárban meleg ünneplésben részesítette két igazgatóját, mint 
azt annak idejében jelentettük is akiknek Chorin Ferencz dr. főrendi
házi tag elnök vezetésével nagy részük volt a vállalat hatalmas kifejlő
désében. Frischmann J. Jakab és Beimann Lázár 1851-ben szülét-



tek Budapesten s tizenhét esztendős korukban egyszerre kerültek a 
salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulathoz, amelynél egyidőben 
jutottak vezető állásukba is. De nemcsak a gondjaikra bizott. vállalat 
keretében fejtettek ki általános elismerést kivánó munkásságot, de a 
közéletben és gazdasági életben is állásukhoz méltó szerepet vittek. 
Éppen azért széles körökben általános megelégedést és örömet keltett 
a megérdemelt kitüntetés, amely csak betetőzése annak az ovácziónak, 
amelyben a két vezérigazgatót jubileuma alkalmából mindenfelől része
sítették. Frischmann és Beimann érdemeit egy izben már elismerte 
a korona is, amidőn évekkel ezelőtt mindkettőt a vaskoronarenddel 
tüntette ki. (Bp. Hlp. 1909. 81. sz.) 

A nagybányai Szent Lukács bányában a 300 méterre terve
zett altáró munkálataival már 74 méterre haladtak előre, amikor új, 
az eddiginél vastagabb érre bukkantak, amely éjszak-déli csapásirány
nyal bír. A bánya három zártkutatmányához, legutóbb a művezetőség 
még egy negyedik zártkutatmányt szerzett, amely a borpataki oldalon 
fekszik, illetve kapcsolása az eddigi jogoknak. így a jogosítvány tekin
télyes területtel nagyobbodtak. (Nagybánya és Vidéke. 1909. 14. sz.) 

Pécs szab. kir. város, «Mátyás* védnevű kőszénbányáját har-
mincz év időtartamára bérbe adni szándékozik. Ajánlatokat április hó 
15-ig lehet a város polgármesterénél benyújtani. (E. T. M/31. 1909.) 

Triesti Általános Biztosító Társulat. (Assicurazioni Generáli) 
Budapest, V., Dorottya-utcza 10. Lapunk mai számának «Közgazda
ság* czímű rovatában közöljük a Triesti általános biztosító társulat a 
legnagyobb, leggazdagabb és a legrégibb biztosító intézetünk mérlegé
nek főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindenkinek, aki e 
czélból hozzáfordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet elfogad: 
élet-, tűz-, szállítmány-, és betöréses lopás elleni biztosításokat. Köz
vetít továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. t. 
valamint baleset elleni biztosításokat az Első o. általános baleset ellen 
biztosító társaság számára. A társulat helybeli ügynöksége: Welward 
Jakab, Wagner Lajos. 

Norvégiában a vasnak elektromos úton való termelése terjedőben 
van. Salterödben, Arcntal mellett, legközelebb gyárat helyeztek üzembe, a melyben 
elektromos úton olvasztanak vasat az aczélmüvek számára. Nyers-anyagul hulladék
vasat hasznosítanak, a melyet Norvégia vasgyáraiban és mekhanikai műhelyeiben 
vásárolnak öszsze, vagy Dániából importálnak. A czég neve: »Almindelig elektrome-
talurgiek Actieselkap.« A Kristianiában szervezett részvénytársaság alaptőkéje 300000 
(svéd) korona, melyből eddig 200000 K teljesen be van fizetve. (Ung. Metallarbeiter. 
1909. 9. sz.) 

Pályázat a füstkérdés megoldására. Szászország pénzügyminisztere 
pályázatot hirdet az erdőkre és a földmivelésre káros füstnek ártalmatlanná tételére 
Eddig is nagy haladás mutatkozik különösen a kohógázoknak kénessav, arzénsav 
és más mérges alkotórészeinek eltávolítása és azoktól való megtisztítása tekintetében 
és ennek alapján a pályázat sikerében reménykednek. A kitűzött két pályadíj közül 



az egyiket (2000 mark) a bel- és külföld erre vonatkozó irodalmának szakszerű fel
dolgozásáért adják k i ; a másikkal (1000) mark) a füst a növényzetre káros alkotó
részeinek ártalmatlanná tételét biztosító találmányt jutalmazzák. Megkívánják, hogy 
a berendezés kezelését és a tüzelést, tanulatlan munkás is végezhesse. E pálpadíjat 
csak két évi sikeres kipróbálás után adják ki. A feltaláló, találmánya gyakorlati 
kihasználásának és értékesítésének jogát megtartja. A pályázatot német nyelven kell 
megírni és hét példányban kell a szász pánzügyminiszteriumhoz Drezdában benyúj
tani. A pályázat benyújtásának halárnapja: 1909. deczember 31. — (Polvtechn 
Szemle. 1909. 9. sz.) 

munkásügyek. 

Az amerikai magyarok az ajkaiaknak. Az ajkai bányakatasztrófa 
szerencsétlenül járt áldozatai részére a klevelandi «Szabadság» czímű 
lap is gyűjtést indított, amely igen szép eredménynyel járt, amenynyiben 
3800 dollárt, magyar pénzértékben tizcnkilenczezer koronát juttatott a 
szerencsétlenül jártak hozzátartozói részére. Szívesen emlékezünk meg 
az Amerikába szakadt magyarság eme nemes áldozatkészségéről. 

Közlekeöés. 
Éj n 

Új vasutak a Székelyföldön. Marostordavármegye s Marosvá
sárhely sz. kir. város közönségének előmunkálati engedelme s terve
zése alapján f. hó 3-án volt a kereskedelemügyi minisztériumban a 
Marosvásárhelytől Parajaiig építendő 84 kilóméter, a Marosvásárhely
től Mezőbándon át Kolozsnagyidáig húzódó 78 kilométer és végül a 
Mezőbándtól Mezőmehesig tervezett 27 kilométer hoszszú vasutak enge
délyezési tárgyalása. A bizottságban Szterényi József kereskedelemügyi 
államtitkár elnökölt s az építési tőkét mintegy 13.500.000 koronában 
állapították meg. A fölsorolt vasutvonalak Marostorda, KisküküllŐ, Udvar
hely, Tordaaranyos és Kolozsvármegye területén fognak épülni. A 
Nyárád folyó völgyében, másfelől a Mezőségen mintegy százhúsz, 
jobbára székely községet érintenek. Nevezetesebb helyiségek: Nyárád-
szereda és Mezőbánd, Szováta-füráÖ, a kincstár parajai sóbányája és 
Teke. (Bp. Hlap. 1909. 80. sz.) 

% É 

Szakoktatás. 
•m 

Auszszigban, a kereskedelmi akadémián, a bányamíveléstanból elő
adásokat tartanak czim alatt lapunk folyó évi 21. számában hozott hírünket ma 
avval egészíthetjük ki, hogy e tanfolyamot ma már hetvenkél hallgató látogatja, a 
rni az eszme életrevalóságát és a kezdeményezés időszerű voJtát bizonyítja. (Mont. 
Rundschau I. évf. 13, sz.) 

/ 



A gépész vizsgája. Irta: Pfciffer Károly, államvasuti főmérnök. 
Lechner Kornél kiadása Pécsett, 1909. Ára 4 korona. «A gépész vizs
gája* czímen a gőzlokomobil, egyszerű stabil gőzgép és szelepes vezérlő
műves, kondenzáczios, többhcngerű gőzgépkezelői vizsgára készülők, 
kérdésekben és feltételekben megírt lanításkönyve hagyta el a sajtót. 
A világosan, künynyen megérthető irálymodorban megírt kis könyv
hét részre oszlik és 64 oldalon, rövid öszszefoglalásban tartalmazza 
mindazt, amit a gépész vizsgáján a hatóságok követelnek. Egyes feje
zetei a következők: Általános gőzgép-elmélet, a gőzgép főrészei, az' 
öszszetett vezérlőművek, a kondenzátor, a többhengerű gőzgépek, a 
gőzgép kezelése, a gőzgép gazdasági vizsgálata. 

KULOriFELEK 
A világ legmagasabb kéménye. Eddig úgy volt, hogy a világ 

legmagasabb kéménye a Halsbrücke melletti hohóműnek (Freiberg, 
Szászországban) 140 m. magas, ilyenszerű építménye. Ezt a dicsősé
get a Missouri folyam mentén fekvő Greatfallsban legújabban épült 
gyárkémény, mely 154 m. magasságot ért el, most már elragadta 
Freibergtől. A kéménynek a talpon mért nyílolt átmérője 19*5 m. 
felső nyitott tágassága pedig 15 m. A falvastagság alul 160, fent 45 cm. 
Az építés munkáját hat hónap alatt bevégezték, mi közben 13 millió 
kg. téglát használtak fel. A kémény levegőhúzása által leszívandó gázok 
hőmérséklete 315 fok, a másodperczenként le-zívott gáz menynyisége 
1880 m\ körül van. (Ung. Melallarbeiter. 1909. 9. sz.) 
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