
í, évfoí vfoiyam 1907. deczember 8. 10. szám. 

TÁRSADALMI, MŰSZAKI, BÁNYÁSZATI és KOHÁSZATI HETI SZAKLAP. 

A z igazságügyminisz te r az uj bányatörvény- javasla t te rvezeté t 
s annak indokolását megküld te az összes ü g y v é d i kamaráknak azzal 
a, meghagyással , h o g y azokra észrevéte le iket ez év deczember hó 
közepé ig terjesszék be . 

E z z e l a bányajog reformálásának a kérdése uj s tádiumba l épvén 
és aktuálissá válván, he lyénva lónak és időszerűnek tar tom a kor 
mánynak ezen legújabb tervezetével behatóan fogla lkozni s i l letve azt 
általános bírálat tárgyává tenni. 

Örömtel t sz ívvel ü d v ö z l ö m a kormányt azért, mer t az év t i zedek 
óta vajúdó bányajogi reformmunkát végre-valahára odá ig juttat ta, 
h o g y a legújabb bányatörvény-javaslat ta l , amely t ö b b éven keresztül 
a bányászok és kohászok kezében v o l t elbírálás véget t , mos t már a 
j o g á s z o k is foglalkozhatnak. 

D e amidőn e feletti ö r ö m ö m n e k kifejezést adnék, ezze l n e m 
akarom azt mondani , h o g y ez a javaslat a hazai bányásza t érdekei t 
és az érdekel t kö rök igénye i t minden tekinte tben kielégí t i . 

Jó Merencsét. X. 145. r 10, 

S Z E R K E S Z T I é s K I A D J A : 

L I T S C H A U E E L A J O S 
k i r . f ő m é r n ö k , a  s e l m e c z b á n y a i m . k i r. b á n y a i s k o l a 

ü g y v e z e t ő s z a k t a n á r a . 

M e g j e l e n i k : M i n d e n v a s á r n a p . Előf izetés i ára : H a v o n k é n t e g y k o r o n a . 

A z uj bányatörvény-javaslat k r i t i k á j a . 
(Irta: Dr. F e h é r M a n ó oraviczabányai ügyvéd.) 



Sőt ellenkezőleg, az uj tervezet több kérdésben, de különösen 
a bányajog reformálásának legfontosabb kérdésében t. i. a kőszén-
kérdésben olyan megoldási módot választott, amelyet elfogadnunk 
nem lebet és nem szabad. 

Észrevételeimet a tervezet czimeinek sorrendjében előterjeszteni 
óhajtván, mindenekelőtt foglalkozni kívánok a bányajog-alkotás sar
kalatos kérdésével, vagyis a kőszénkérdéssel. 

I. 
A z 1894. évben megtartott nagybányai bányakongresszuson az 

országos bányászati és kohászati egyesület indítványomra egyhangú
lag elhatározta, hogy a kőszén teljes felszabadítása, vagyis a föld
birtokos akaratától való függetlenítése mellett foglal állást. 

Ez azonban nem szolgált akadályul ezen országos egyesületnek 
arra nézve, hogy ettől az egyedül helyes elvi állásponttól eltérve 
később a jelenlegi javaslathoz hozzájáruljon, amelyben az ásvány
szén tekintetében a földtulajdonosnak vélt jogai elismertetnek oly-
képen, hogy részére a termelt ásványszén után u. n. „termelési juta
lék" biztosíttatik. 

A legújabb bányatörvény-javaslat tehát „termelési jutalék"-ban 
akarja részesíteni a földtulajdonost! 

Valóban sajnálom, hogy nem áll annyi idő rendelkezésemre, 
hogy ezt a kérdést, különösen a gyakorlati bányászkodás szempont
jából megvilágítsam. 

Hivatkozom azonban az 1897. évben megjelent bányajogi munkám 
II. részének I. fejezetére, ahol a felszabadítandó kőszén kompenzácziójá-
nak a kérdését tárgyalván, végeredményben az összes kompenzaczio-
nális módozatokról kimutattam, hogy azok vagy az eljárás bonyo
dalmas voltánál, vagy a kiszámítás nehézségének, vagy a vállalkozó 
túlságos megterheltekésénél, vagy az állam nagymérvű ingerencziajá-
nál, vagy a földtulajdonos folytonos beavatkozásánál és zaklató el
lenőrzésénél, vagy végre az elkerülhetetlen nagy bizalmatlanság, 
egyenetlenség és folyton támadó pereknél fogva a gyakorlatban kivi
hetetlenek és legfeljebb csak arra alkalmasak, hogy hazánk szénbá
nyászatának felvirágzását lehetetlenné tegyék. 

Ilyen gyakorlatilag kifogásolható és szénbányászatunk jövőjére 
nézve egyenesen káros kompenzáczionális módozatot képez a tervezet 
által kontemplált kártalanítási eljárás is, mely a földtulajdonosnak 
u. n. „termelés jutalékot" akar adni. 

Én már 10 évvel ezelőtt megírtam bányajogi könyvemben, de 
még előbb is s azóta is folyton hangsúlyoztam mindenütt és min
denkor, ahol s amikor csak tehettem, hogy nálunk a köszénkérdés-
nek csak egy és egyedül helyes megoldási módja van s ez abban áll, 
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hogy a kőszén a magyar korona összes országaiban fe lszabadí tandó, 
vagyis a földbir tokos rendelkezési j o g a alól k ive t t szabad ásványnak 
nyi lvání tandó. 

Csaknem 14 éve annak, h o g y a kőszén szabaddá tételét a n a g y 
bányai bánya-kongresszuson m e g o k o l t a m és t ö b b min t 10 év múl t 
el azóta, h o g y ezen megoko lásomat k ö n y v e m I. részének V I I I . feje
zetében közzé te t tem. 

D e én most is h iva tkozom összes akkori j o g i és közgazdasági 
indokaimra, ame lyekbő l e g y betűt sem engedek e l ; sőt e l lenkezőleg 
az elmúlt 10—14 év alatt szerzett ujabb tapasztalataim alapján to
vábbi indokokka l is szolgálhatnék, azokat azonban e he lyü t t elha-
gyandóknak tartom annál is inkább, mer t minden valósz ínűség sze
rint lesz még alkalmam a kőszénkérdéssel ké sőbben m é g egyszer 
bővebben és beha tóbban foglalkozni . 

A köszénkérdés megoldási módja a javas la tban tehát teljesen 
elhibázott , amiért is azt el nem fogadhatjuk, hanem igenis m e g kel l 
alkotnunk, még ped ig miné l e lőbb az uj magyar bánya tö rvény t s 
abban a régi j o g o k teljes respektálása és kellő k e d v e z m é n y e s határ
idő engedélyezése mellet t teljesen fel ke l l szabadi tanunk a magya r 
ásványszene t ! 

n . ; 
Á t t é r v e a javasla t második cz imében tárgyalt kutatásra, m i n 

denekelőt t konstatálni k ívánom, h o g y e tek in te tben a t e rveze tben 
csaknem teljesen megva lós í tva lá tom mindazon eszméket és újí táso
kat, amelyeket 1894. évben a nagybánya i bánya-kongresszus elé ter
jeszte t t javaslataimban a kutatásra v o n a t k o z ó l a g ind í tványba hoz tam. 
H i v a t k o z o m ez i rányban bányajogi m u n k á m I. részének V I . és X I . 
fejezetére. 

(Folytat juk.) 

A bányásziskolák szervezésének kérdéséhez. 
(Folytatás a 131. oldalhoz.) 

Freibergen felvigyázókat, felőröket, mestereket és alsóbb rangú 
üzemi tisztviselőket nevelnek a szászországi bányászat számára. A nö
vendékek felvehető számát illetőleg, a bányászat felőrszükséglele adja 
meg a mértéket, ügy azonban, hogy ezen szám a hatvanat ne haladja 
meg. A bányásziskolára csak oly fiatalemberek vehetők fel, kik rendes 
vájár minőségben legalább már egy évig munkában állottak és a föld
alatti bányászmunkában való jártasságot bizonyitványnyal igazolni tud
ják. Szénbányamúnkások és érczbányamunkások a felvétel szempontjából 
egyenlő jogosultsággal birnak; tekintettel azonban arra, hogy az érczbá-



nyavállalatok a bányásziskolát anyagilag támogatják, különben egyenlő 
képesítés mellett, az érczbányászokat illeti meg az elsőség. A felvételre 
jelentkezők Freibergen is orvosilag be kell, hogy igazolják testük épségét; 
hatóságilag be kell, hogy igazolják feddhetlen előéletüket és okmányilag 
bizonyítaniuk kell, hogy a gyakorlati életben tényleg minden előfordulható 
bányászmunkában jártasságot szereztek, mennyi időt töltöttek a prakszis-
ban, mily magaviseletet s szorgalmat tanúsítottak, mennyiben váltak be 
és hogy rendszeretetük és pontosságuk jövő pályájuk tekintetéből kielé-
gitő-e? Habár kohászokat nem is nevelnek Freibergen, a kir. 
íőbányahivaíal ajánlatára az állami kohómüvek fiatal munkásai is felve
hetők. Ily kohásznövendékek a gyakorlati bányászmunka teljesítésére nem 
kötelezhetők és a íőkohóhivaíal kívánságára a bányamíveléstan, a bá
nyamérésien hallgatása, valamint a térképrajzolás kötelezettsége alól 
felmenthetők. A bányásziskolára egyebekben csak azok vehetők fel, kik: 
adott tárgyról írásbeli dolgozatot készíteni, olvashatóan, tisztán és he
lyesen irni tudnak, az egyszerű és összetett arányszámítás feladatait kö
zönséges és tizedes számokkal helyesen megoldják és ügyesen rajzolnak. 
Az előképzettséget a jelentkezők a felvételi vizsgálat alkalmával igazolják 
be. A felvételt kérelmezni kell. A felvételt kérelmező folyamodványhoz, 
melyet június végéig kell benyújtani, orvosi, erkölcsi, foglalkozási s isko
lai bizonyítványok, rajz és irásmutatványok csatolandók. Koruk tekinte
tében a rendszabályok a jelentkezőktől a betöltött 17—18-ik életévet 
mint minimumot és a még be nem töltött 26-ik életévet mint, makszi-
mumot követelik meg. Felsőbb osztályokba azok a növendékek léphetnek 
át, a kik tehetség, tudás, előmenetel és magaviselet tekintetében az in
tézet követeléseinek megfeleltek. Egy-egy osztály legfeljebb kétszer ismé
telhető. Tanulók, kik a bányásziskola czélzatának előreláthatólag nem 
felelnek meg, elbocsáthatók. Az érezbányászok sorából kikerült növendé
kek, az iskolai szünetelő idő (augusztus és szeptember hónapok) alatt 
barna- és kőszénbányákhoz lesznek gyakorlati munkateljesítésre beosztva. 

Nem szászországi, tehát más országból származó növendékek éven
ként 100 mark tanítás-díjat fizetnek. — A bányásziskola végzett növen
dékei végzési bizonyítványt kapnak, mely őket a felőri és alsóbb bá
nyásztisztviselői szolgálat teljesítésére jogosítja. — A bányásziskola köz-
vetetlen vezetője annak igazgatója; főhatósága a kir. bányahivatal. 

Nálunk ez idő szerint hat bányásziskola létezik. 
Ezek közül: 
a selmeczbdnyai és a felsőbányai bányásziskola czélja és feladata a 

kincstár és magánvállalatok tehetségesebb fiatal bánya- és kohórmmká-
saiból ügyes és megbízható altiszteket nevelni. A tanulók kiképzésével 
Selmeczbányán három, Felsőbányán két szaktanár és egy-egy orvos fog-
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lalkozik; a tanfolyam mind a két bányásziskolán három évig tart. 
a verespataki bányász iskola hivatva van érdemesebb és képzettebb 

munkásokból nemcsak altiszteket, de egyszersmind az ottani vidék viszo
nyainak megfelelőleg önállóan foglalkozó szakképzett bányászokat is ne
velni. A tanfolyam három éves s a felvétel csakis minden harmadik 
évben történik. A növendékeket a verespataki üzemi tisztviselők, egy 
orvos és egy elemi iskolai tanitó oktatják. 

a pécsi és 
a petrozsényi szénbányásziskolák czélja, elméleti és gyakorlati ok

tatás útján a szénbányászat minden ágazatánál alkalmazható, az üzem 
közvetetlen vezetésére, ellenőrzésére és a munkások kioktatására képe
sített altiszteket nevelni. Mindakét szénbányásziskolán a tanfolyam két 
éves és a tanulók oktatását egy vezető tanár egy kisegítő tanár és egy 
orvos végezi. 

Selineczbányán, a hol bányász fém- és vaskohász altiszteket nevel
nek, az intézet czélját és feladatát a pénzügyminisztérium 1891. évi 
57092. sz. rendeletével kiadott és 1903. évi 67736. sz. rendeletével mó
dosított rendszabályok 1. §-a a következőleg jelöli meg: 

»A bányásziskolák czélja és feladata a kincstár és a magánválla
latok tehetséges fiatal bánya- és kohó-munkásait jó, ügyes és megbíz
ható, azaz oly felvigyázókká, altisztekké és mesterekké kiképezni, kik 
feladatuknak minden tekintetben megfelelni, az üzemet közvetetlenül ve
zetni, a munkásokat helyesen alkalmazni, előforduló kételyek esetében 
helyes útbaigazítást adni, különféle üzemi műveleteket gyakorlatilag" meg
ismertetni, az üzem menetére és gazdaságos kezelésére pedig mindenütt 
kiváló hatást gyakorolni képesek.« 

A tanítás három, esetleg két, közvetlenül egymásután következő, 
minden év szeptember hó elsején kezdődő és június hó végével záródó 
tanévre terjed. Ennek megfelelően van a selmeczbányai bányásziskolán: 
1. előkészítő tanfolyam; 2. közös tanfolyam; 3. elkülönített szaktanfo
lyam; még pedig: a) bányászok számára, b) kohászok számára. Minden 
tanfolyam téli és nyári félévre van felosztva. Az előkészítő tanfolyam 
tanítás tárgyai a téli félévben heti 20 órában: számitástan és méréstan, 
magyar nyelv- és irálytan, szépírás, szabadkézi rajzolás; a nyári félév
ben heti 20 órában: betüszámtan, magyar nyelv- és irálytan, szép (rond) 
írás és szabadkézi rajzolás. — A közös tanfolyam tanítástárgyai: a téli 
félév alatt, heti 22 órában: méréstan, természettan és erőmütan, vetítés
tan, szabadkézi és szerkesztési (méréstani) rajzolás, szép (rond) írás és 
minden második évben egészségtan; a nyári félév alatt, heti 19 órában: 
háromszögtan, vegytan, szabadkézi és szerkesztési (terep) rajzolás, ás
ványtan, geológia, szép (rond) írás és (polgári és hivatalos) irálytan. — 



A bányászati szaktanfolyamban, a téli félév alatt, heti 23 órában: bá
nyamíveléstan, bányászati szakrajz, géptan, géptani rajzolás, bányajog, 
egészségtan (minden második évben), gyakorlatok (a közeli bányatelepek 
és gépészeti berendezések megtekintése a szaktanár vezetése mellett); a 
nyári félév alatt, heti 24 órában: föld- és bányaméréstan, kőszén- és 
érczelőkészités, építészet, építészeti rajzolás, bányaméréstani rajzolás, 
számvitel, gyakorlatok (a zúzómütelepek megtekintése, föld- és bánya
mérések szaktanár vezetése alatt.) — A kohászati szaktanfolyamban, 
a téli félév alatt, heti 22 órában: fémkohászaítan, fémkohászati szak
rajzok, géptan, gépészeti rajzolás, egészségtan (minden második évben), 
gyakorlat (a közeli fémkohótelepnek és a gépészeti berendezések megte
kintése és tanulmányozása a szaktanárok vezetése alatt); a nyári félév
ben, heti 24 órában: vaskohászattan, vaskohászati szakrajz, épitészettan 
és építészeti rajzolás, kémlészettan, számvitel és gyakorlatok (a szakta
nár vezetése alatt.) (í\sz. 3. §.) 

A bányásziskola tanulói, legyenek azok kincstári ösztöndíjas vagy 
magántanulók hetenként három teljes munkaszakaszon át a bányában 
(télen), az érczelőkészítésnél (nyáron), a kohónál és a kémlelőmühelyben 
előforduló mindennemű fizikai munkát, a tanítás órarendjében kitűzött 
időben sajátkezüleg végezni tartozván, ezen munkájukért, azon mű ter
hére, hol a munkát teljesitik, az illető munkára megállapított szakmány-
bér, vagy napszámbér alapján, külön díjazásban részesülnek. A tanulók 
által teljesített munkát az illető bánya- és kohóhivatalok ellenőrzik, a 
tanulókat lehetőleg minden előfordulható munkánál fokozatosan alkal
mazzák, azokat a rájuk bizott munkának pontos és lelkiismeretes teljesí
tésére szorítják és szorgalmukat és igyekezetüket figyelemmel kisérik. 
(Rsz. 10. §.) 

Vannak kincstári ösztöndíjas és magán-bányásziskolai tanulók. A 
bányásziskolába való felvételért a jelentkezőknek folyamodniuk kell. Az 
ösztöndíjért folyamodók minden év július végéig, a magántanulókként 
jelentkezők minden év augusztus hó 4-éig nyújtják be folyamodásaikat. 

(Folytatjuk.) 

Tudomány-Gyakorlat. 
Egy néhány elektromos pest=konsírukczió. 

(A „Qlückauf" és az „Ös t . Zft. f. B. u. Hw." után.) 

(Folytatás a 136. laphoz.) 

A feldolgozandó anyag v vágányokon járó kocsin jut a /; adagoló 
asztalig, innen fokozatos felmelegedés és kezdő megolvasztás mellett le
csúszik az adagoló csatorna ferde talpán az a kemenczébe, s itt a 
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megömlött fürdőbe jút be. A fürdő anyaga fajsúly szerint helyezkedik el, 
s a nehezebb fémet q, a könnyebb salakot pedig r nyilason csapolhatjuk 
le. A salakcsapoló nyilas a kemencze oldalfalába van elhelyezve. A ke
mencze kamrájának hosszúsága és szélessége az áram erősségéhez és a 
feldolgozandó fém minőségéhez igazodik. A hosszúságának makszimá-
lisan csak olyannak szabad lennie, hogy az elektródáktól legtávolabb eső 
része, azaz a csapoló nyilas még mindig elegendő meleg legyen ahoz, 
hogy a fürdőt a lecsapolásig olyan hőmérséken tartsa, amelyik a fém 
természetének legjobban megfelel. A kemencze magasságát olyan ala
csonyra szabjuk, amennyire csak lehetséges anélkül, hogy akár a bolto
zat, akár a fémfürdő rövid zárlatot okozna. Ennek a feltételnek betartása 
az elektromos fényív magas hőmérsékletnél szolgáltatott melegmennyi
ségének jó értékesítésére különösen fontos. Ebből a czélból kell a bol
tozatot grafitból készíteni s mint az a rajzban is látható, kettős bol
tozatot használni. 

Az elektródák a kemencze magasságának a felében ott vannak 
elhelyezve, ahol az adagoló csatorna a kamarába torkollik úgy, hogy 
a fényív a meleget egyenesen a ferde lapon alácsúszó anyagra sugározza 
ki és pedig egészen a csatorna legmagasabb részéig. Az adagoló csa
torna a kamarától az adagoló nyilasig fokozatosan szűkül. Szelvénye 
olyan, hogy a felszabaduló gázokkal és gőzökkel elvitt meleg a csator
nában lecsúszó anyag előmelegítésére jól ki vau használva, anélkül azon
ban, hogy a gázok leszívását hátráltatná. Hosszúságát olyan nagyra 
vesszük, amilyen nagyot a helyi viszonyok megengednek úgy, hogy a 
sugározó meleget lehetőleg nagy hűtőfelületen használjuk ki s a gázok
kal elvitt melegmennyiséget is amennyire csak lehetséges jól kihasznál
juk. A csatorna lejtését a feldolgozandó anyagok sűrűsége és alakja 
szabja meg, s mindig úgy választandó, hogy a feladott anyag az adagoló 
nyilastól a már beolvadt fémfürdőig egyenletesen vonuljon lefelé. 

Egy másik pestkonsírukcziónál a fényívet két egymáshoz közel 
álló fal közt hozzuk létre, s erős mágneses mezővel olyan módon befo
lyásoljuk, hogy az eredeti fényív tárcsa alakúvá szélesedjék ki. Ezt a 
kemenczét por vagy lisztnemű szilárd anyagok okszidácziójára vagy re
dukálására használhatjuk. A fényív, amelynek a gyakorlatban 1 m. vagy 
még ennél is nagyobb az átmérője, s Birkeland-láng elnevezés alatt is
meretes, úgy keletkezik, hogy két egymáshoz közelálló elektróda csúcsa 
között keletkező fényívet erős mágnes hatásának kitéve, az elektródák 
csúcsától annyira eltaszítunk, hogy az kialszik és pedig oly módon, hogy 
a fényív talppontjai az elektródák csúcsától az alapja felé vándorolnak. 
Ha a fényív ezáltal már bizonyos hosszúságot ért el, akkor a feszültség 
annyira növekszik, hogy a csúcsok között ujabb fényív keletkezik, ami-
á'.tal az előbbi fényív kialszik. A fényív mozgásának sebessége olyan 



nagy (kb. 100 m. másodperczenként), hogy pl. váltakozó áramnál min
den hullámra több fényív képződés és fényív kialvás esik. Ilyen módon 
keletkezik a Birkeland-féle tárcsás láng, amelynek feszültségi görbéje 
minden más fényív feszültségi görbéjétől teljesen elütő s amelynek kelet
kezéséhez három tényező, névleg nagy feszültség, egymáshoz közelálló 
elektróda-csücsök és erős mágneses mező szükséges. 

A Birkeland-rendszerü újításnak czélja, hogy az elektromos fényívet 
olyan módon alkalmazza, hogy nagyobb anyagmennyiséget is egyetlen 
elekírddapár használatával hatásosan kezeljen s a lángpestekhez hasonló 
módon izzítson. Ebből a czélból mindkét elektróda a központi tüzelőhely 
közepe felé van irányítva s ezenkívül az elrendezés olyan, hogy az elek
tródák csúcsai a tulajdonképeni olvasztási zónán kívül lehetőleg az ada
golástól is messze legyenek, s igy az anyag kezelésénél meg ne rongá
lódjanak. Ez az elrendezés, továbbá az, hogy a Birkeland-féle tárcsás 

6. 6s 7. sz. ra'z. 

láng igen sokáig ugyanazon állapotban tartható anélkül, hogy az elek
tródák egymástól való távolságát szabályozni, vagy az elektródákat ki
cserélni kellene, továbbá az a körülmény, hogy a fényív legnagyobb 
energiát épen a kerületen fejt ki, okozza azt, hogy a pest kihozatala 
egyetlen pár elektróda használata mellett is lényegesen nagyobb, mint 
az eddigi fényív kemenczéké. 

Az újítás a mágneses mező elrendezésére is kiterjed, a miáltal elérik 
azt, hogy a tárcsa alakú láng oly módon változik el, hogy többé-ke-
vésbbé gömbfelületü boltozatos alakot ölt fel. A lángnak szferikus alak
ját a mágneses mezőnek az a tulajdonsága okozza, hogy az erővonalai 
a tárcsára vonatkoztatva aszszimetrikusak. A 6. és 7. rajzokban A a 
bolthajtással fedett zárt pest. C a gyűrű alakú tüzelőhely, illetve megöm-
lesztő teknő. A teknő felett az átmérő irányában a két elektróda D néz 
egymással szembe. A kemencze közepében van egy erős mágnes E pó
lusa elhelyezve. F a kemencze boltozatában elhelyezett kisebb mágnes. 
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0 az adagoló tölcsér és H a csapoló nyilas. Több adagoló tölcsért és 
csapoló nyilast is alkalmazhatunk. A kemencze falába F vasgyürüt épít
hetjük be, ezt azután a főmágnessel delejesen kapcsoljuk úgy, hogy a 
mágneses hatás a kemencze kerületén erősebbedik. Ha az áram az elek
tródákban és a mágnes tekercselésében kellőképen van szabályozva, ak
kor a láng a pontozott vonalnak megfelelő alakot veszi fel úgy, hogy 
kb. az egész gyürüalakú tüzelőhelyet befedi s intenzitása a feldolgozandó 
anyag közelében a legnagyobb. Maga a gyürüalakú tüzelőhely vagy 
folytonos kört képez, vagy pedig két egymástól hidakkal elválasztott 
részből áll. 

A »System Qin« elektromos indukczíós pest az ismeretes kemen-
czéknek abba a csoportjába tartozik, amelyek egy gyűrű alakú ömlesztő 
térből és egy olyan mágnes keretből állanak, amelyik a primar tekercset 
hordja, mig a sekundér tekercset maga a gyűrű képezi. Ha a primer 
tekercsben bizonyos méretű áram kering, akkor ez a gyűrűben áramot 
indukál, amelyik aztán hővé alakul át. A jelenleg ismeretes kemenczék-

nek olyan hátrányaik vannak, amelyek épen ezen az indukczión alapul
nak. A sekundér áramkör gyűrű alakjának olyan összindukczió együtt
ható felel meg, amelyik a gyürü méreteivel nő és a sekundér áramkör 
fejlődésének határt szab. Igen nagy kemenczéknél megesik, hogy az elek
tromos áram gazdaságos kihasználásának semmiféle gyakorlatilag elfo
gadható méretezés nem fele! meg. 

Föczél tehát az, hogy a kemencze hatásfokának emelését olyan 
módon érjük el, hogy a sekundér áramkör ohmikus ellenállását ameny-
nyire csak lehet növeljük, anélkül azonban, hogy ezáltal akár az önin-
dukcziót, akár az ellenindukcziót növelnénk. Ezt az által érjük el, hogy a 
köralaku vagy négyzetes csatornát, csavart folyókával helyettesítjük. Az 
ohmikus ellenállás az áramkör meghosszabbításával növekedik, az ön-



indukczió azonban csak sokkal kisebb mértékben nő, mert hiszen a ki 
és beugró részekkel ellátott alak önindukcziója sokkal kisebb, mint az 
ugyanolyan terjedelmű sima alaké. Másrészt, mivel az elektromos ke
mencze természeténél fogva koncentrált hőkifejtő készülék, igy ennek az 
elvnek is eleget teszünk a csavart alak használatával, mert igy a meleg 
energiát a lehető legkisebb térre szoríthatjuk össze. Ezeken az elveken 
alapszik a 8. és 9. rajzokbai látható készülék. A pestnek tüzetálló alap
ját fémburkolat veszi körül. A folyókák a talpba vannak lemélyitve. B 
vastömeg, mely a mágneses áramkört vezeti lemezlamellákból készült, s 
C-ben közös maggá egyesül, amely magra a primérlekercselést szereljük. 
Ez a kemenczén kivül van elhelyezve s igy a hőkisugározástdl meg le
het óvni. Az induktornak B függélyes karjai olyan módon ölelik át az 
áramkört, amely az olvasztó folyókákban keletkezik, hogy a D nyilaso
kon áthatolnak. D nyilasnak fémfalai meg vannak szaggatva, hogy 
ezáltal megakadályozzuk azt, hogy bennük áram indukáltassék. Ugyan
ebből az okból van a kemencze hátsó falát képező fémfoglalat a burko
lat többi részétől gondosan elszigetelve. 

A kemencze e talpán a súlypontján átmenő sík és az indukáíó 
vastömeg között egy forgócsapnak kiképezett E megerősítéssel van el
látva, amely a talapzaton elhelyezett csapágyban nyugszik. A kemencze 
mozgatása F emelő segélyével kézzel vagy mekhanikusan történik. Aczclt 
a kemenczében ugy gyártunk, hogy az egyik folyókában a megömlesz-
tést és a rondítok okszidáczióját hajtjuk végre, a másikban pedig a 
deszokszidácziót és újra szenitést végezzük. Ha a folyamat be van fe
jezve, akkor a frissített fémet Q nyilason csapoljuk le, eközben azonban 
H nyilast zárva tartjuk. Csapolás után a Q nyílást ismét elzárjuk s 
azután H összekötő csatorna mindkét nyílását nyitjuk ki. Az első folyó
kában levő fém a másodikba fut le; ekkor a kemenczét vízszintes hely
zetébe emeljük vissza s az első folyókát meghatározott mennyiségű 
nyersvassal és hulladékkal újra megtöltjük s a lecsapolt fémfürdőt ezzel 
pótoltuk. 

Megemlítendő végül még a »Société des Procédés Gin pour le 
Métallurgie Electrique á Paris* indukcziós pestje, mely a következő el
veken alapszik: Ismeretes az, hogy az indukczidspesteknél a megolvasz
tott anyagok kicsiny melegvezetőképességénél és lassú diffúziójánál fogva 
nagyon nehéz egyenletes hőelosztást s igy a reakcziónak egynemű lefo
lyását biztosítani. Sokkal nagyobb hatást érünk el azáltal, ha magukat 
a megömlött anyagokat hozzuk állandó keringésbe és ezzel mindjárt 
egyenletes keveredésüket, továbbá a reagáló gáznemű, szilárd vagy fo
lyékony anyagokkal való érintkezési felületek állandó megváltoztatását 
is biztosítjuk. Ezt a keringést az által érjük el, hogy az olvasztó teret 
egy olyan sor csatornából képezzük ki, melynek talpa husszuságirányban 
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lejt, s ezeket a csatornákat oly üregekkel kötjük össze, amelyek egyik 
csatorna mélyebb helyéről a másiknak emelkedettebb helye felé húzód
nak. A csatornáknak az összekötő üregekéhez viszonyítva nagy kereszt
szelvényük van úgy, hogy a megömlött anyag, amelyik az összekötő 
üreget teljesen kitölti, a csatorna szelvénynek csak egy részét foglalja 
el. Mivel a Joule-féle törvény értelmében a hőhatás fordított arányban 
áll a vezető keresztmeíszésével, következik, hogy a megömlesztett anyag 
a csatorna mélyebb részeiben, hidegebb. Mivel már mostan az üregek 
által összekötött két folyékony tömeg sűrűsége épen a hőmérsék külön
böző voltánál fogva nem egyenlő, a folyékony molekulák a zárt össze
kötő üregben felszállanak s a molekuláknak ez a keringése az által, 
hogy itt jobban felmelegszenek, még erélyesebb lesz. A csatornák és 
összekötő üregek folytonosságánál fogva itt tehát mihelyt a csatornák 
folyékony anyagokkal megteltek, állandó keringés fog beállani. 

A 10. és 11. rajzok ennek 
az új indukcziós kemenczének váz
latos képét mutatják. A csatornák 

10. és 11. sz. rajz. 

négyszegletesek és 8 darab van ugyanannyi üreggel összekötve. A 10. 
rajz a b szerinti metszés, s az 1, 2, 3 csatorna elrendezését és össze
kötését mutatja. A könnyebb megértés és a rajz egyszerűsége kedvéért 
az indukcziós áramot fejlesztő készülék nincsen berajzolva. Ennél a ké
szüléknél egy induktor elegendő s az uj készülék tekhnikai hatásfoka is 
nagyobb, mint a régibb szerkezeteké. A pestnek, különösen nehezen ol
vadó fémek feldolgozásánál, nagy jelentőséget tulajdonítanak. G. A. 

S z e m l e , 
Bányászat. 

A bánya fa korhadása. Kii , 
lönbséget kell tenni száraz és 
nedves korhadás között. Száraz 
korhadás akkor áll be, ha a fa 
egyenletesen nedves és meleg 
bányalevegöben áll. Ez a ned
vek bomlását megindítja; kö
vetkezésük baczillusok képző
dése, a melyek a fa anyagát el

pusztítják. A kezdődő pudváso-
dás első látható jele az, hogy a 
fa felületén fehér szálak mutat
koznak, a melyek csakhamar 
gombákká vagy penésszé egye
sülnek. Ezek a szomszédságban 
is szétterjednek és a betegség
nek csiráit a még egészséges 
fára is átviszik. 

Nedves korhadás beáll, ha a 
fa váltakozva nedves lesz és is
mét megszárad, ha csak részben 
nedvesedik meg és egyáltalában 



akkor, ha a viz, a fa belsejébe 
bejuthat. A korhadás ezen faja 
leginkább repedésekben, áglyu-
kakban és az egyes fadarabok 
kötés-helyein indul meg. Oly 
fáknál, a melyek csak részben 
vannak vizzel közvetetlen érint
kezésben, pl. oly ácsolatoszlopo-
kon, a melyek vízcsatornában 
állanak, a korhadás mindig 10 
cm-el a viz tükre fölött támadja 
meg azokat először. A viz 
ugyanis a fán még kissé felhú
zódik ; ott a hol az állandóan 
száraz részig való átmenet van, 
van a nedves korhadás rendes 
támadás-hebye is. Külsőleg a 
megtámadott részek sötétebb 
szineződése által jelentkezik, 
ezek a részek annyira megpu
hulnak, hogy a kés beléjük 
szúrása mi nehézséget sem okoz, 
tapintásuk nedves és majdnem 
folyós. Kellemetlen szagú gázok 
nedves korhadásnál hamarább 
fejlődnek, mint száraznál, a szá
raz korhadás folyamata azonban 
gyorsabb lefolyású, mint a ned
ves korhadásé. 

f l ó d o k é s e s z k ö z ö k a fa 
n e d v e s k o r h a d á s a e l len. Min
denekelőtt arra kell törekedni, 
hogy a korhadás okai megszün
tessenek. Miután ezek nagyrészt 
onnan erednek, hogy a fa csak 
időközönként, vagy pedig csak 
helyenként vizes, arra kell tö
rekedni, hogy a fa vagy állan
dóan és minden részében száraz, 
vagy állandóan és minden ré
szében vizes legyen. A z első mó
dot a bányaüzemekben csak rit
kán lehet elérni. 

Könnyebben lehet elérni azt, 
hogy a fa állandóan és minden 
részében vizesen tartassék. Az 
erre megkívánt berendezéseket 
legkönnyebben vizes aknákban 
lehet helyreállítani. A vizet 
ilyenkor alkalmas módon fekte

tett deszkákkal az akna oldalai 
mentében egyenletesen szétoszt
ják. Erösebb vizsugarakat ugy 
irányítanak az ácsolatra, hogy 
az ezen szétfrecscsenve, az aknát 
minden részében egyenletesen 
permetezze. 

Keresztvágatokban és folyo
sókban ezt a módszert nem le
het ily könnyen alkalmazásba 
venni; itt a felülről csergedező 
viz többnyire hiányzik, fecsken-
dezökkel felszerelt vízvezetékek
nek külön esak ezen czélból 
való lerakása igen költséges, mi
vel olcsóbb módszerekkel is le
het boldogulni. Eigyelembe ve
endő különben még az is, hogy 
ilyszerü, állandóan ható fecs
kendező- és permetező-berende
zések a bánya járásútjain köz
lekedő személyzetet rendkívül 
bántják, hogy a, bányaüregek 
igen hamar beiszaposodnak és, 
hogy a permetezés néha a hegy
ség tömegeinek feszülését is le-
jebb szállíthatja. 

Mindazon esetekben, a me
lyekben a bányaácsolatfát per
metezéssel, a nedves korhadás 
ellen megvédelmezni nem lehet, 
azt korhadás-ellenes (antiszep
tikus) szerekkel kell kezelni. 
Ezeket a szereket a következő 
részben ott fogjuk tárgyalni, a 
hol a száraz korhadás ellen való 
védekezésről fogunk értekezni. 

H í r e k. 
(A hazai bányászat és kohászat 

koréból) 
Pe t r i c sek Ká lmán m, kir. 

pénzügyi számtiszt meghalt 
Nagybányán nov. 28-án, 38 éves 
korában, rövid szenvedés után. 
Temetése nov. 30-án volt. A ko-

I rán elhunyt szorgalmas tisztvi-
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selőnek haláláról a kir. bánya-
igazgatóság külön gyászjelentést 
adott ki. (l\Tb. és V . 1907. 48. sz.) 

Berks Leó kir. pénzagyi ta
nácsos (Nagybányán) novemb. 
hó 26-án töltötte hivatalos mű
ködésének harminczaclik évét, 
mely alkalomból úgy a tisztvi
selők mint a társadalom részé
ről meleg óvácziókkal ünnepel
ték. — A szerenosekivánatokhoz 
mi is őszintén csatlakozunk. Jó 
szerencsét! 

A kaláni bánya- és kohó-
részvénytársaság, a mely a 
Rimamurány-Salgótarj áni Vasmű 
Részvénytársaság felügyelete, 
illetőleg ellenőrzése alatt áll, 
adminisztratív tekintetben szer
vezés alá kerül. Uj vasműtele
peit a szén és vaggonhiány 
miatt csak későbben fogja üzembe 
helyezni. (U. Ma. 1907. 33. sz.) 

A Harkort-féle bányamű-
vek és kémiai gyárak erdélyi 
aranybányaműveinek november 
havi termelése 135,660 kg. volt. 
(Október hónapban 143,473 kg-
ot, 1906. novemberben 162,535 
kg. aranyat termeltek ugyanott.) 
1907. év július hó 1-től 1907. 
november végéig 691,451 kg. 
volt. (Az előző év egyező idő
szak áb anaz arany termelés 711,517 
kg-mal volt kimutatva.) (D. 
Bwks. Ztg. 1907. 284. sz.) 

Viszszavándorlás. A Salgó
tarjáni Köszénbánya E,. 1. sal
gótarjáni bányaigazgatósága az 
Amerikából hazatért munkások 
közül 90-et visszafogadott. (St. 
L. 1907. 48. sz.) 

(A külföld bányászatának és kohá
szatának körébeí) 

A z Eíruscan Copper angolországi 
czég, T o s k a n á b a n üzemben tartott 
rézérczbányászatát beszüntet te . Ezer 
bányamunkás kenyerét veszítette. (Mitth. 
d. Vb. d. Bgb. 1907. 23. sz.) 

A Hitterberger Kupfergewerkschaít 
Bichofshofen mellett, november 25-én 
c sődö t jelentett be. A rézbányatársulat 
1S28. ó ta működik és angolországi vál
lalkozók tulajdonát képezte. Át lag 500 
munkásaal dolgozott , 70000 q rézérczet 
és 6000 q rázfémet termelt évente. 
(Mitth. d. Vb. d. Bgb. Btrl. 1907. 
2íi. sz.) 

Az aczéigyártás korlátozása. Az 
Iron Age közlései szerint az amerikai 
vasgyárak és aczélművek jelentékenyen 
korlátozták az üzemet, de nem oly 
mértékben, mint a hogyan eddig jelen
tették. Az aezéltrust kemenczéinek 65 
százaléka még üzemben van és 50 szá
zalék üzemben is fog maradni. ( K ö z g . 
1907. 49. sz.) 

Munkásmozgalmak. 
(Magyarországon) 

A jekelfalvi mészkőbánya-
vállalat munkásainak egy része 
november hó elején sztrájkba 
lépett. Az ennek folytán beállott 
munkaszünet azonban csak né
hány napig tartott, amennyiben 
a vállalat és a munkások között 
felmerült ellentétek a kölcsönös 
érdekek méltánylásával és a ha
tóság tapintatos eljárása folytán, 
nagyobb nehézség nélkül kilet
tek egyenlítve. A közbiztonságot 
mi sem zavarta meg. (Sz. L. 
1907. 139. sz.) 



B a l e s e t e k . 
(Magyaroszágon.) 

Vajda=Hunyadról azt jelen
tik a Pesti Naplónak (1907.288. 
sz.), hogy a vasgyárban Farkas 
Simon előmunkás öt társával a 
gázkamarát akarta kitakarítani. 
Munkájuk közben a gázkamara 
felső rostélyáról forró hamu és 
égő parázs hullott le, a mitől 
Farkas annyira összeégett, hogy 
néhány órai kínlódás után meg
halt, a többi öt munkás pedig 
súlyos égési sebeket szenvedett. 

Szállítás közben (a csille el
ütötte) a székvölgyi bányában ha
lálosan megsérült Medve János 
mátraszelei lakos. Hulláját Ina-
szóra a halottas kamarába szál
lították. (St. L. 1907. 48. sz.) 

(A külföldön.) 
Neu-Iserlohn bányán a szén om

lása egy munkást halálosan, társát pe
dig súlyosan megsebesítette. Utóbbit 
menekülés közben érte a lehulló szén
tömeg. — Tarnowitzon a vaskőbányá
ban november 11 -én két munkás kő
zetomlás folytán elpusztult. Hulláikat 
csak másnap tudták az omladék alól 
kimenteni. — Worsboroughban, Bar-
neley (Ango lonzág) közelében, a szén
szállítás szünetében, az aknába leszálló 
munkások, a kas száilitő kötelének 
törése folytán, — november 15-én — 
a mélységbe zuhantak. Heten meghal
tak, többen súlyosan megsérültek. — 
Westfaliában, a Z e n t r u m bányában, 
november 15-én két munkás szénomlás 
következtében, fulladás által va ló halált 
szenvedett. — Boryslawon, november 
4-én a Schiffmann-czég egyik naftabá
nyájában tűz ütött ki és egy akna le
égett. A fúrómester és segédje a lán

gokban pusztultak el. Egy munkás ve
szedelmesen megsebesült. — Ofieggben 
a »Brüxer Kohlenbergbau-GeselschafU 
Alexander-aknáiban, november 22-én, 
pülérrobbantás folytán keletkezett 
szénomlás következtében egy bányász 
halálosan megsérült. A sérült sebeibe ké
sőbbenbelehalt. — Bányagázrobbanás 
következtében a N a o m e szénbányában 
(Pemiszilvánia) deczember h ó 2-án óriási 
széntömegek szakadtak le, a melyek az 
összes kijáratokat lezárták ós a bányá
ban volt h a t v a n m u n k á s t a külvi
lágtól teljesen elzárták. Attól félnek, 
hogy nagy részük menthetetlenül el van 
veszve. — Petroíeiim-bányük égése. 
Boriszlavon mint múlt számunkban je
lentettük a Berolina- és Hermán nevű 
petroleumbányák égnek. Mos t az a hir 
érkezik Lembergből (Az U. 1907. nov. 
29. 283. sz.), hogy ez a tüz terjedőben 
van és a Maruszka nevű petrolcumbá-
nyát is felgyújtotta, mely tökéletesen 
kiégett. 

K ö z l e k e d é s . 
(A bánya és kohóvidékek közlekedés 

ügye.) 
A kereskedelmi miniszter az 

előmunkálati engedélyt egy év 
tartamára megadta Dobsina város 
közönségének, a m. kir. állam
vasutak Dobsina állomásából ki-
ágazólag a cs. kir. szab. kassa-
oderbergi vasút Poprád-Felka 
állomásáig vezetendő fővonalra 
és ezen vasútvonal Pusztamező 
állomásától a breznóbánya—veres-
kői helyiérdekű vasút Vereskő ál
lomásáig vezetendő vasútvonalra. 
(Közg. 1907. 49. sz.) 

I r o d a l o m . 
Ujabb adalékok Szepes-

megye történetéhez, irta W é -



KÖZÉRDEK. 

ber Samu, megjelent a szepesi 
történelmi társulat ajánlatával, 
144 lap, 19 képpel. A közönség 
és sajtó által szívesen és kedve
zően fogadott mű kapható szer
zőnél Szepesbélán, 2 korona 
árban. 

K ö z é r d e k . 
(Á bányász és kohászaltisztek alaku

lóban levő egyesületének ügyei.) 

Salgótarján. 

A salgótarjáni bányaaltisztek 
f. évi deczember hó 1-én meg
alakították a „Bánya- és Kohó
altisztek Országos Egyesülete Sal-
gótarján-Inaszói jiókegyletét" 45 
rendes taggal. Megválasztották 
elnöknek: Orczvirk Henriket, 
alelnöknek: Licskó Jánost, tit
kárnak: Strichirs Edét és pénz
tárosnak: Sala Venczelt. 

A Salgótarján-Inaszói Fiók
egylet összes tagjait szívből üd
vözli és a megalakult Fiókegy
letre Isten áldását kéri a Bánya-
és Kohóaltisztek Országos Egye
sülete Szervezőbizottságának 
Elnöksége 

Selmeczbányán, 1907. decz. 5. 

Gindl István, 
a szervezőbizottság elnöke-

Zalatna, Ábrudbánya, Verespatak. 
Igen. tisztelt Kartársak ! 

Örömmel értesültem lelkese
désükről s a közel jövőben ki
látásba helyezett zalatnai, abrud-

bányai és verespatak-gurarosiai 
Fiókegyesületek megalakulásá
hoz a Mindenható segedelmét 
kérem. 

Mélyen tisztelt Kartársak! 
Mielőtt becses kérdéseikre 

rátérnék, el nem mulaszthatom 
sajnálkozásomnak kifejezést adni 
a fölött, hogy az erdélyrészi só
bányák 12—15 altisztje azon 
nemes czélt át nem értve — 
melyet magunk elé kitűztünk — 
országos egyesületünkhöz való 
csatlakozásukat nem indokolha
tóan megtagadták. Felhívást in
téztek az összes kincstári tele
pek altisztjeihez, hogy velük 
tartva — nem az altiszti orszá
gos egyletbe — hanem a tiszti 
egyletbe lépjenek be tömegesen. 

Ezen felhívásuknak foganatja 
sohasem lesz, mert a komolyan 
gondolkozni tudó altiszti kar 
átlátni fogja azt, hogy ha az 
altiszt a tisztikar közé tolako
dik, ott csak mint türt személy 
fog szerepelni és a felsőbb kör
ben az altisztek érdekeit nem 
szolgálhatja, gondolatait tettek
ben kifejezésre nem juttathatja, 
ennélfogva nemcsak türt tag
ként fogja magát ott érezni, 
hanem egyszersmind idegen
nek is. 

Az altisztek azért akarnak 
országos egyesületet alakítani, 
kogy benne otthonosan érezzék 
magukat, hogy önmagukat érvé
nyesülésre juttassák, hogy érde
keiket a támadásokkal szemben 
megvédelmezhessék, hogy a nagy 
társadalomban őket megillető 



helyet nyerjenek és, hogy cse
kély erejüket összegezve a lét-
fentartás küzdelmében önmaguk, 
családjaik és utódjaik érdekében 
résztvegyenek. 

Abban a korban élünk Uraim! 
a melyben minden életképes 
elem testületté tömörül, hogy a 
mai viszonyok szülte nehéz meg
élhetés terheit vállvetve visel
hessék, megoszszák és azon kö
zös erővel könnyitsenek. 

Még a béltisztitóknak is van 
országos egyesületük, meg az 
utczaseprök is tömörültek, még 
a kocsisok is a mai kor kény
szerének engedve egyesületet 
alakítottak. Hát csupán a bánya-
és kohóaltisztek volnának oly 
hátramaradottak,- oly élhetetle
nek, hogy önmaguk, családjaik 
és utódjaik javára, iparuk fel
lendítésére síkra kelni ne vol
nának képesek'?! 

Nem Uraim! Az égre — nem! 
Mi is a nemzet tagjai vagyunk, 
bennünket is tettre hív a kor, 
a nemzet, a haza! Ha élünk, 
életjelt is adjunk magunkról! 
Mutassuk meg, hogy mi altisz
tek is tudunk a nemzet vagyo
nának gyarapításához hozzájá
rulni, mert ha kenyéradóink 
nyernek szakismereteink gyara
pításával, azzal már a nemzet 
vagyonát növeltük. 

Tömörülni fogunk! Tömörül
nünk kell, mert ez szükséges, 
ez elmulaszthatlan kötelességünk 
önmagunk, családjaink, utódaink, 
kenyéradóink, nemzetünk és 
szent hazánkkal szemben is. 

A marosujváriak elhatározá
sára fájdalommal gondolunk, 
mert az egy párat közülök, or
szágos egyletünktől egyelőre 
elvont. 

A marosujváriak felhívására 
fenn tett megjegyzésem után 
rátérek mélyen tisztelt Kartár
saimnak az alapszabály terve
zetre vonatkozó kérdéseikre. 

3. g-ban: Az egyesület szak
könyveket szerez stb. 

Én ezt ugy értelmezem, hogy 
az egyesület fölöslegének egy 
bizonyos részéből•— valamennyi 
fiók számára apródonként a leg
szükségesebb könyvek lesznek 
beszerezve. Csak lassan menve 
— érünk el messzire. Semmiből 
nagyot teremtenünk a kezdet
ben nem lehet, 

5. §-nak második bekezdésére 
vonatkozólag igy gondolkozom: 
Akár végzett, akár nem végzett 
és akár kincstári, akár magán-
társulati minden havi fizetéssel 
biró alkalmazott, kinek megje
lenése és viselkedése az altisztek 
közé beillik és mint ilyen ön
magát az altisztek közé so
rozza, az altiszti egyletből ki 
nem zárható. 

5. §-nak hatodik bekezdésére 
vouatkozólag pedig: „A tagság 
megszűnik: A tag elköltözése ese
tén" stb. 

Ennek ez az értelme : 
Fiókoknál: Ha a liók kerüle

téből más fióknak a kerületébe 
távozik el végleg, előbbi helyén 
tagsága megszűnik. 

Az országos egyesület tagja 


