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TÁRSADALMI, MŰSZAKI, BÁNYÁSZATI és KOHÁSZATI HETI SZAKLAP. 

SZERKESZTI : 
L I T S C H A U E R L A J O S 

kir. főmérnök, a selmeczbányai m. kir. bányaiskola 
ügyvezető szaktanára . 

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 ize tés i ára : H a v o n k é n t e g y k o r o n a . 

C s e h Laj O S k. b á n y a t a n á c s o s . 
( 1 8 4 0 - 1 9 0 8 . ) 

E hó 13-án hétfon kisértük örök nyugalomra Cseh 
Lajos m. kir. bányatanácsost, a selmeczbányai bánya
igazgatóság geológiai osztályának vezetőjét. 

Halálát hosszas betegség előzte meg, már a mult év 
végén súlyos beteg volt, ekkor azonban magához jött s 
rövid további szolgálat után ez évi február hó 1-töl nyu
galomba vonult. A nyugalmat nem soká élvezhette, ismét 
ágyba került s hosszas betegség után folyó hó 11-én éj
jel 2 órakor a halál megváltotta őt szenvedéseitől. 

Szentkatolnai Cseh Lajos a baranyamegyei Battina 
községben 1840. évi szeptember hó 29-én született, kö
zépiskolai tanulmányait a pozsonyi főreáliskolában végezte, 

Jó S z e r e n c s é t . I. 2. o 
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majd a bányászati pályát választván, elvégezte a sel
meczbányai bányászati akadémiát. 

A főiskolai tanulmányok végeztével 1864. évi októ
ber hó 5-én államszolgálatba lépett, mint bányagyakornok 
a szélaknai kir. bányahiva tálhoz, a melynek kerületében 
Pachertárón (jelenleg Erzsébetakna), majd utóbb mint te
lepvezető a hodrnsbányai Mindszenttáró bányaműnél 
szolgált. 

1878. évben a bányaigazgatóságnál geológiai osztály 

és ásványánida szerveztetett, a melynek vezetésével Cseh 
Lajos bizatott meg; ebben az alkalmaztatásában maradt 
meg szolgálatának végéig, a melyet mindenkor nagy szak
ismerettel és buzgón látott el. 

Résztvett a bécsi, párisi nemzetközi kiállításokon, 
legutóbb pedig a budapesti ezredéves kiállításon, a hol a 
bányászat kiállítását ő rendezte és vezette. Az 1906. évi 
ezredéves országos kiállitás szervezése és rendezése körül 
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szerzett kiváló érdemei elismeréséül kapta a bányataná-
csosi czimet. 

Kiváló szakértelmére és lankadatlan tevékenységére 
vall az a körülmény is, hogy állandó nyugalomba helye
zése után öt a n i . kir. pénzügyminisztérium továbbra is 
megbizta a geológiai osztály vezetésével mindaddig, mig 
ezt a hivatalt szakavatott kezekbe átadhatja. Sajnos, 
ennek a megbízatásnak már nem tehetett eleget, a be
tegség ágyba döntötte s a sors csapásaitól amúgy is meg
gyötört test és lélek már nem állhatott ellen a súlyos 
betegségnek. 

Halála érzékeny vesztesége nemcsak a bányászatnak, 
hanem a társadalomnak is, a melyben élénk és tevékeny 
részt vett mindenkor, A helybeli „Kolos" intézetnek ré
góta bányakincstári gondnoka volt s fiatalabb éveiben 
évek h o s s z ú során át alparancsnoka volt az önkéntes 
t íizoltó egyesületnek. 

Emberszerető humánus gondolkodása, egyenes jelleme 
tiszteletet és becsülést vivtak ki számára nemcsak tiszt
társai között, hanem a társadalomban is. — Emlékét so-
k á i g f'()gjuk m egőrizni! 

Ns. 

A bányageologiai felvételek rendszere. 
Cseh Lajos k. bányatanácsos , bányageologus módszerének i smer te tése . 

A bányageologia a földtannak, a bányamivelés által fejlesztett, köz-
vetetlenül a bányászatnak szolgáló része. Mig a természettudományok 
minden ágazata, közöltük pedig különösen a geológia, már korábban, 
óriás módon való fejlődésnek indult volt, addig a hasznosítható ásványok 
s különösen az ércztelepek és érczerek lényegének ismerete körül fenn
állott elméletek tudományos értéke, a bányageologiai intézménynek léte-
sülése óta észlelhető kedvező fordulatnak, a legújabb időben való beáll
táig igen alárendelt volt és éppen nem felelt meg e tárgy nagy fontos
ságának s nem volt összehangzásban azon óriás közvetetlen haszonnal, 
mellyel a hasznosítható ásványok település-viszonyainak beható ismerete jár. 

Legelőször a fémeket tartalmazó erek település-, az érezek telepei
nek lerakódás-viszonyait fejtették meg, tanulmányozták és jegyezték fel. 
E feljegyzések eleintén azonban nem voltak egyebek, mint a gyakorlat-

3* 
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adta szabályoknak, minden rendszer nélkül való gyűjteményei, a melyek
nek tudományos értéke, a feljegyzők képzettségének hiányos volta miatt, 
először problematikus, az akkor divott szűkkeblű titkolódzás miatt pedig 
másodszor hozzáférhetetlen és igy felhasználható sem volt. Az időkö
zönként nyilvánosságra jutott, szépen felszaporodott adatgyűjteményt ké
sőbb tudományos alapokon és tudományos szellemben rendezgetni kez
dették. 

Wernernek, ezen irányban igen sokat köszönhetünk, mert ő volt a 
mineralógiának, a geológiának, a hasznosítható ásványok ismeretének 
mint tudománynak tulajdonképpeni megalapítója. 

Mig a mineralógia és geológia azonban csakhamar gyors fejlődés
nek indult, addig a hasznosítható ásványok település-viszonyainak isme
rete, még sokáig, a kezdet stádiumában maradt. 

Ezen, a bányászatra nézve oly káros hátramaradás azonban nem 
tartott sokáig; a bányászok felismerlek, hogy geológia nélkül bányász-
kodni nem lehet, hogy geológia és bányamivelés karöltve jár; a geoló
gusok pedig viszont megint azt tapasztalták, hogy a föld kérgét feltáró 
bányász nyomában haladva, a tárók oldalairól és vájóvégeiről s a mély
fúrások kihozott iszapjából, egyszeri látásra többet olvashatnak le a 
földkéreg titkaiból, mint a mennyit a fölszinen való hosszadalmas tanul
mányozások és kutatások összevetéséből kikombinálhatnak és jóval a 
bányageologia szó feltalálása előtt voltak már geológusok, a kik a haszno
sítható ásványok telepeinek geológiai viszonyait vizsgálván, tanulmányoz
ván'és tanulmányaikat közölvén, a bányamiveléstannak, most bányage-
ologiának mondott részét megteremteni és megállapítani segítették. 

Az első bányageologiai intézet Magyarországon, boldogult Pech 
Antal miniszteri tanácsos kezdeményezésére, 1871-ben, a m. kir. pénz
ügyminisztérium ezen évi július hó 18-án kelt 13666. sz. intézménye alap
ján létesült. 

A bányageologia mivelői és szakközegei a bányageologusok. 

A selmeczbányai magy. kir. bányaigazgatóság kerületére szervezett 
bányageologiai osztály, első bányageologusa a f. hó 11 -én, hosszas és sú
lyos szenvedés után elhunyt Cseh Lajos k. bányatanácsos volt. 

* 
A bányamivelés folyamatának, a bányageologust érdeklő részét: a 

hasznosítható ásványokat tartalmazó telepek felkeresése, nyomozása, 
kellő feltárása, a mohózat vagy rabló-bányászat kerülése, uj feltárások 
eszközlése és ez által a fennálló bányák jövőjének biztosítása képezvén, 
feladata, a hasznosítható ásványok és azok telepeinek, a földkéreg ösz-
szetételében való szerepének kinyomozásában és kipuhatolásában áll. 

Hogy a bányagologiának és a bányageologusnak feladata egy és 
ugyanaz, magától érthető s természetes dolog s legfeljebb még azt le-
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hetne mondani, hogy a bányageologiai intézetnek, illetve szakközegeinek 
geológiai felvétele képezi a feladatát. 

A bányageologiai intézmény felállításának, illetőleg a bányageolo-
gusok meghívásának szükségessége kitűnik, ha a bányamivelés emiitett 
és különösen kiemelt ágait közelebbről vizsgáljuk. Áll ugyanis, hogy a 
bányamivelés előbb felsorolt ágai, a természettudományokkal, különösen 
pedig a geológiával szorosan összefüggenek; de áll az is, hogy a bá
nyamivelés, mint iparág és a geológia, mint tudomány között sokszor oly 
kérdések merülnek fel, a melyeket csak a bányászat iparszerü tekhniká-
iában és a geológiában egyaránt járatos egyén fejthet meg helyesen és 
sikeresen. 

A bányageologus feladatát: a felszínen és a bányában szerzett 
adatok összegyűjtése és összeegyeztetése; neta :án létező ásvány-, kőzet-
és kövület-gyűjtemények áttanulmányozása, a történelem átlapozása, az 
irattárak aktáinak átkutatása és a szóhagyomány és a bányászok meg
hallgatása mellett, az átvizsgált bányakerület általános és részleges bá
nyageologiai térképének megszerkesztése s az azok magyarázatára meg
kívánt Írásbeli jegyzetek rendezése által fejti meg. 

Hogy miként dolgozik a bányageologus, miként oldja meg sokszor 
nehéz és mindig fárasztó feladatát; hogyan gyűjti a feladata megoldásá
hoz szükséges megfigyelés-anyagot és miként rendezi ezen anyagot úgy, 
hogy az tudományos feldolgozásra alkalmas és a gyakorlatra tanulságos 
legyen, azt a következőkben, lehetőleg röviden tárgyalni fogom. 

Valamely bányakerület bányageologiai felvételénél a legfontosabb, 
mert legelső és alapotvető segitő-eszköz, ama vidék katasztrális térképe. 
Ezen, a kérdéses vidék kulturviszonyait (utak, patakok, mező, erdő, szán
tóföld, stb.) feltüntető térkép vezető kezén haladva, a geológus, az átta
nulmányozandó területet gondosan bejárja. Mondani sem kell. hogy a 
katasztrális térképek mértékarányát az I : 2880 viszonyszám fejezi ki. 

Miután a bányamérő, a vidék domborulat-viszonyait felmérte és a 
réteg- s magasság-gyürüzetet öt-öt, illetve husz-husz méteres szintkü
lönbségekkel, az alapotvető katasztrális térképre felhordotta, a bányage
ologus tulajdonképpeni feladata kezdődik. Eddig a földmérő és a bánya
mérő dolgozott, — most a bányageologus munkájára kerül a sor, a ki 
a térképpel a kezében, kézi tájolóval és aneroiddal felszerelve, a bánya-
geologiailag felveendő területet pontról-pontra, újra és újból bejárja és 
gondosan tanulmányozza. Hegyes, dombos vidékeken — és az a gyak
rabban előforduló eset, először a főhegység nyeregrészletét, azután a ki-
ágazások nyergeit, — erre a fő, utóbb a mellékvölgyeket kell bejárni ; 
ezután a hegylejtőkre kerül a sor, mig végre, mindazok a helyek lesznek 
bejárandók és átkutatandók, a hol patakok, vízmosások, útbevágások és 
árkok, a földkéreg felső rétegeit feltárták. (Folytatjuk.) 
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G ő z k a z á n , sülyesztett lépcsős-rács-előtüze-
léssel, földes barnaszén s hasonló tüzelő 

szerek, s z á m á r a . 
(A „Braunkoh le" szaklap szerkesztőségének és a szerző engedélyével.) 

Há rom szövegrajzzal. Minden j o g fentar tva . 

A jó hírnévnek örvendő R. Wolf gépgyári és gőzkazángyártó czég 
Magdeburg-Buckatiban, ujabban, többek között a becsatolt három rajz
ban bemutatott sülyesztett lépcsős rács előtüzelésü oly gőzkazánokat 
épít, a melyek első sorban földes barnaszén és ehhez hasonló tüzelő-

1. s z á m a rajz. 

anyagok előnyös és gazdaságos módon való hasznosítását lehetővé te
szik. A kazán rendszere tekintetében a tüzelő csöves kazánok csoportjába 
tartozik, 103 m 2 futófelülettel bir és úgy van megszerkesztve, hogy a 
kazánház talajszintje alatt szerelt lépcsős-rács előtüzelésében földes bar
naszenet, tehát silányabb tüzelő-anyagokat még haszonnal lehessen érté
kesíteni. A kazánok a Wolf R. czég ismeretes építés-modorában vannak 
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építve. A szabadon álló, kihúzható csöves kazánok támasztókon nyu-
gosznak, hötvédő köpönyeggel és e fölé helyezett vaslemezzel vannak 
takarva és 10 atm. üzemi nyomással dolgoznak. A gőznek fütőczélokra 
való hasznosítása lévén a kazánok rendeltetése, túlhevítőknek beépítése 
elmaradt. A lépzős-rács-tüzelés elrendezése a 2. és 3. rajzokból kivehető, 
a mely rajzokból az is látható, hogy a tüzelés kiszolgálása rendkívül 
egyszerű. A tüzelő-anyagot, sínekre állított buktató csilléken, közvetetle-
nül a tüzelő tölcsér elé lehet tolni. A mint a csille egyik oldalának re
teszét megnyitják, a szén, közvetetlenül a tölcsérbe hull, a melynek hosz-
szúsága a rács szélességével megegyező. Három részből álló, beállítható 
tolóval a saját súlyának behatása alatt, a lejtés irányában lefelé szálló 
tüzelőszernek mennyiségét szabályozni lehet. A tüzelőrácsnak lejtőjét, bi

zonyos határok között, illetőleg a tüzelőszer töltés-lejtőjének mértéke 
szerint a 2. és 3. sz. rajzokban bemutatott módon, a fütő álláshelyéről, 
könnyen lehet beállítani. Maga a lépcsős rács két oldalas és egy közép
tartóvasból áll, a melyek a rács lépcsőfokait hordják. A lépcsős-rácshoz 
egy második, kisebb, több részből álló, kihúzható salakrost csatla
kozik, a melyen a hamu főtömege és a tüzelésből eredő salak öszsze-
gyülemkezik. Ez alatt szekrénykamara van elrendezve, a mely lefelé til-
tókkal van elzárva. Utóbbiak az el nem égett szén nagyobb mennyiség
ben való áthullását megakadályozzák. A szekrénykamarát elül, beállítható 
ajtócskák zárják el, a melyek a salakrostély a'á kerülő levegőnek húzá
sát szabályozzák; a salak lehúzása idejében azonban zárva vannak. Ha a 
salakrost alatt szerelt tolókákat meghúzzák, a szekrény tartalma az alatta 
levő lejtős síkra esik, a honnan az, a lépcsős rácsról lehullott hamuval 



62 

együtt, a talpszinten alkalmazott és csakis csappantyúval elzárt nyilason 
át, buktató csillékbe bocsátható le, a melyek külön ezen czélra épült 
kanálisban, sineken állanak és kézi kankalékkal elhúzhatok és a salak
és hamu-hányóra elvihetők, a mi esetleg elektromosan mozgatott felhúzó 
segítségével történhet. A lépcsős rács alatt fekvő teret, a fűtő álláshelye 
felé eső oldalán, kettős ajtó zárja el, a melyben, tetszőlegesen beállítható 
csappantyúkkal lecsukható nyílások vannak hagyva azért, hogy közvetí
tésükkel a rács alá vezetett levegő húzását a kívánalomhoz képest sza
bályozni lehessen. A tüzelőtér folyosója a kazánházzal lépcsővel van 
összeköttetésbe hozva. A rács alá vezetett levegőáramlást nem a kazán
házból, hanem a kazánház elülső részére telepitett szellőző aknán át 
veszik, mely fölé, födött és hullámlemezből készített házikó áll. Az akna 
házikójának ajtónyilását, beállítható, toló-ajtók zárják el. 

A fűtésből eredő gázoknak a kazánház talajszintje alatt fekvő tü
zelőhelytől a tüzelőtérbe való átvezetése, kerekeken nyugvó és könnyen 
eltávolítható előépitmény útján történik. Az előépitménynek eltávoütása 
akkor válik szükségessé, a mikor, a kazán belsejét takarítani, illetőleg 
a csőrendszert kihúzni kell. A fütőgázokat, a belső kifalazás, először le
felé, azután tüzes samott-falakon végig vezeti, a mely elrendezés a füst 
nélkül való teljes elégést nagyban elősegíti. 

A szabadon után-töltött tüzelő-szernek gáztalanitása, a lépcsős-rács 
legfelső szakaszán történik meg. Az elégés és lepárlás termékei innen 
lefelé haladtukban a legforróbb elégés-zóna fölött vonulnak el, hogy itt 
a legforróbb, levegőben dúsabb elégés-gázokkal keverődve, tökéletesen 
elégjelenek. 

Szekunder-levegőnek hozzávezetése rendszerint teljesen fölösleges 
dolog, mindamellett erről is gondoskodva van az által, hogy a tüzelőtér 
boltozata fölött levő üreg falában két beállítható tolóval elzárt nyílás van 
elrendezve. Az ide bevezetett levegő, a második boltozat alá és az erő
sen túlhevített falazat mentében a falazatban itt nyitva hagyott nyíláso
kon át a tüzelő tér felső részébe jut. 

• O O 

Mai bányamunkása ink . 
Erede t i közlemény a „Jó Szerencsét" számára. 

( F o l y t a t á s a 34 . o l d a l h o z . ) 

A múlt század második felében nálunk is kezdetét vette a kőszén
bányák intenzivebb mivelése és a mennyiben az újonnan megnyitott kő
szénterületeken bányászember nem lakott, a bányászhelységekből, bánya
városokból és bányatelepekről toborzottak az alakuló uj bányamiveletek 
munkásaikat. Ez éppen arra az időre esett, a mikor a fémbányászat ha
nyatlani kezdett, a miért az érezbányászok a szénbányavállalatok hívó 
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szavára szívesen hallgattak, felkerekedtek, rég megszokott és rég meg
szeretett otthonukat, szűkebb hazájukat, szülőföldjüket elhagyva, idegenbe 
ismeretlen viszonyok és munkaviszonyok közé kívánkoztak csak azért, 
mert a meginduló uj bányamivelésPag, a szénbányászat, nagyobb kere
settel kecsegtetett. Reményeikben nem csalatkoztak; uj foglalkozáskörük
ben, a szénbányák körzetében sokkal többet kerestek, mint elhagyott he
gyeik között; a szénbányászat nagyobb jövedelmet biztosított nekik, mint 
elhagyott és megtagadott érczbányáik : de elvesztették otthonukat s bár Ma
gyarországon maradtak és magyar kézből magyar kenyeret szereztek ott 
is ; bár magyar állampolgári jogukat nem veszítették el, még sem ma
radtak a régiek, vándorló munkásokká lettek, kiknek nincsen kedves ősi 
otthonuk, kik önállóságukat veszítve, egyszer itt, egyszer amott élik végig 
napiaikat. Az a munkás, a ki annak előtte az ősei alapította kis bányász
községben talán vezető szerepet vitt vagy legalább is számottevő tagja volt 
az ősei alkotta kedves kis és patriarkális társadalomnak: a bányatársu
lat modern telepén nem számit többé semmit, mert nem egyéb kolonia-
beli lakónál, kit nem társadalmi hanem kötelesség- és szerződésszabta 
kötelékek fűznek a kolónia többi lakójához, ki nem ura többé hajléká
nak, hanem egyszerű bérlője, egyszerű lakója annak a négy falnak, a 
melyek között addig tartózkodik csak, mig vándorló-kedve, a nagyobb 
kereset utáni mohó vágya tovább nem sodorja az életen való végig ka
landozás úttalan útjain. Mi csoda, hogy a régi bányászszeliem kiveszett 
a bányászmunkás lelkületéből, — mi csoda, ha a nembánomság erőt 
vett zaklatott, mindig többre, mindig másra vágyakozó lelkületén, mi 
csoda, ha csak máról-holnapra él és éli világát anélkül, hogy a jövőre 
gondolna. S még ezer szerencse, ha a nemtörődömség, a máról-holnapra 
élés korlátai között maradva, lelketlen izgatók kezei közé nem kerül, a 
szocziálista tanok meg nem értett nagyhangzású frázisai által meg nem 
mételyezett elmével nyugodtan tovább dolgozik. Hányan vannak azon
ban már a bányászmunkások soraiban is, kiket a szocziálizmus rosszul 
értelmezett, helytelenül alkalmazott, soha meg nem értett, tévtanokká fa
jult elvei a csendes és nyugodt munka, a becsületes cselekvés, a fel-
lebbvalók iránt való köteles tisztelet, a kenyeretadóhoz való hűséges 
ragaszkodás útjáról leterített s kik családjukat, múltjukat és szakukat 
meg nem becsülve, örökös vándorlásban, végtelen izgalomban, feltartóz-
tathatlanul a romlásba rohannak. Az ilyen munkás megtagadta már bá
nyászjellegét, — ma itt dolgozik, holnapután már másutt jelentkezik mun
kára s ha csak anynyit keres, hogy a pálinkás boltra teljék, megméte
lyezett kedéllyel, mivel sem törődik s ha a keresetből még pálinkára sem 
telik, nem magát okolja, hanem a vállalatot, miért nem juttat neki több 
bért és nagyobb keresetet. Családi életről ezen vándor bányászoknál 
szólni sem lehet; a családi kötelék, a hitvesi szeretet az örökös vándor-
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lásban meglazult; az asszonynép alig dolgozik valamit s arról, hogy fér
jét valamiben is segítse, szó sincsen a legtöbb esetben. Természetes, 
hogy ilyen viszonyok között megtakaritott fillérekről, gyermeknevelésről, 
a gyermekek tovább miveléséről soha szó sem esik. Az egész keresetet 
az élelmezés, az asszonyok hiúság-vágyának kielégítése és a pálinkás 
bolt emészti meg. 

Sajnos, de igy van és nem lehet tudni, hová fognak a viszonyok 
tovább alakulni, ha ezen szomorú állapotoknak véget vetni nem sikerül. 

A régi állapotokat kell visszaállítani, a bányamunkásnak kedves, 
nyugodt, csendes, saját otthont kell adni, oly otthont, a melyet apja, 
nagyapja vagy dédapja akkor veszített el, mikor ősi bányászfészkéből ván
dorútra indult. A hol csak lehet, községet kell szervezni a bányatelepen 
s a munkásnak polgárjogot kell adni abban a községben s még az élel
mezésről való gondoskodást is ő reájuk kell bizni, hadd gondoskodjanak 
ők önönmagukról. Ha a bányamunkások a kolóniákban nem lesznek 
idegenek majd, ha a kolóniából bányászközséggé alakult telepen a tár
sadalmi alakulás irányítása az ö kezükben lesz, az élelmező tárak ellen 
megnyilatkozó ellenszenv meg fog szűnni, meg fog szűnni a vándorlási 
láz s vissza fognak térni a régi boldog állapotok, a melyek jövőjükről 
gondoskodni tudó, gazdálkodó, jó módban és megelégedett, állandó mun
kástörzsöt biztosítanak a bánya- és kohóvállalatoknak s megapasztják a 
kivándorlás statisztikájának, szomorú és fogyni nem akaró hosszú 
listáját. 

Hogy félre ne értessem, kiemelem és jelezem, hogy nagy bánya-
és kohó-társulataink kolonizáló törekvéseit nagyra becsülöm és el nem 
vitatom ama vállalatok emberbaráti és munkásjóléti intézményeire fordí
tott nagy áldozatokat; elismerem, hogy teoreticze nagyon helyesek azok 
az elvek, a melyek a bányamunkás-viszonyoknak a kolonizálás útján való 
javítását czélozzák : de mint a bányamunkások életviszonyait és életfel
fogását a mindennapi velükérintkezésből igen közelről ismerő gyakorlati 
ember, azt hiszem, hogy a telepek községekké való átalakításával, a 
bányamunkások társadalmi ambicziójának felébresztésével és kielégítésé
vel, többet, mindent el lehetne érni és bányatelepenként oly bányamun
kás-törzsöket lehetne lekötni, a melyek szívvel-lélekkel otthon volnának 
községükben, melyek bányájukat lelkesedéssel, szeretettel mivelnék s me
lyeknek minden egyes tagja édes szeretettel csüngene koloniabeli házi
kóján, a honnan többé el sem kívánkoznék. 

fis. 
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o o 
Bányamivelés . 

3 O 

Ajtókeretek tetőgerendáinak erősítése. Marienbergen az Ignacz-
aknán és a gróf Witczek bányákban, nyomás alatt álló vágatokban, az 
ajtógerendák tetőgerendáinak hordásképességét épp oly eredeti, mint olcsó 
módon fokozzák az által, hogy régi drótköteleket, vagy ezek zsinegeit az 
ajtókeretek oszlopgerendáinak bemetszései vagy vágott illesztés lapjai 
fölé fektetnek és ott, hátsó oldalukon szegekkel vagy kajmókkal mege
rősítenek úgy, hogy a tetőgerenda a kötélre vagy zsinegre ráfekszik s 
nyomás beálltával a kötélre ránehezedik. Néha nem az oszlopgerendá
kat, hanem a tetőgerendákat szerelik fel a drótkötél-erősítővel. Ilyen 
módon erősített tetőgerendák csak ritkán törnek el. Az Ignácz-aknán kü
lönben, nevezetesen rakodókban, vasból való tetőgerendákat is használ
nak, mely esetben az oszlopokat, a nyomás hatásának csökkentése ér
dekében és azért, hogy a rájuk nehezedő vasgerendák nyomása alatt 
meg ne hasadjanak, vasabroncscsal megvasalják. (Öst. Zft. f. B. u. Httw. 
1908. 15. sz.) 

Rézkohóbeli hulladék-lúg, mint bányafának impregnáló szere. 
Witkowitzon a szénbányákba beépítendő ácsolatfát 1903. óta, igen elő
nyösen a witkowitzi rézkohóban visszamaradt hulladéklúggal impregnál
ják, a mi az egyebütt használatos impregnáló szerekkel, mint kreozottal, 
karbolineummal, stb. szemben nemcsak a szag nélküliség előnyével, ha
nem avval a rendkívül jó tulajdonsággal is bír, hogy a bányába beépí
tett ácsolatfa meggyulladásának lehetőségét jelentékenyen lejebb szállítja. 
(Öst. Zft. f. B. u. Httw. 1908. 15. sz.) 

Tűzetálló kövek. Glasenapp M. a Chem. Ztg. 1908. évi 24. szá
mában a tüzetálló-kövekről értekezvén, ezekről a következőket mondja : 
Agyagkövek nyersanyagául: A1. 20 3, 2Si0 2 - ) -2H20. szerepel. A két alko
tórész egyenként véve rendkívül tüzet álló; ömlésük hőmérséklete 2000° 
körül van; vegyületük, vagyis az agyag, — legtisztább összetétel
ben a kaolin, — körülbelül a platinával versenyez a hőtállóság tekinte-

o o 
Vaskohásza t . 

o o 
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téből. Bázikus keverődésrészek, mint kálium, nátrium, kalczium, magnézia 
s vaséleg kettősszilikátok képződésére vezetnek, a melyeknek olvadási 
hőfoka a tiszta anyag ömlési hőmérsékleténél alacsonyabb. Ezek tehát 
az agyag tüzetállősága fokát csökkentik. Elsőrendű tüzetálló kövek 
Bischoff szerint 3°/ 0-nál több bázikus anyagot nem tartalmazhatnak; má
sodrendű tüzetálló kövekben a bázikus keverésrészekben való tartalom 
7°/n-ig emelkedhet. Minél több agyagföld van a kövekben, annál nagyobb 

- különben egyenlő körülményeket feltételezve — vegyi- és hőmérsékleti 
befolyásokkal szemben való ellentálló képességük. Szabad kovasav, az 
agyagok olvadási hőfokát, a képződött savanyú szilikátok behatása foly
tán lejjebb szállítja. Szabad kovasavat egyenlő mennyiségben tartalmazó 
kövek könnyebben ömlenek meg ha a kovasavat finomabb alakban tar
talmazzák, mert a kovasav a reakczióra annál hajlandóbb, minél nagyobb 
a felülete. A bázikus salakok a köveket annál inkább megtámadják, mi
nél több a kövekben a finom kvarczhomok alakjában szerepelő kovasav. 
Savnak ellentálló kövek tömött szövezettel és sima külső felülettel kell, 
hogy bírjanak ; a nyers keverékhez ezért bizonyos mennyiségben, folyó
sítókat kell hozzáadni, a miből következik, hogy a savnak ellentálló kö
vek, nem lehetnek egyúttal tüzetálló kövek is. A különösen kokszot égető 
kemenczék épitő köveinek szempontjából, nagy jelentőséggel biró mek
hanikai tartósságot lehetőleg sima, kemény és erősen sajtolt kövekkel 
lehet elérni. Minél tömöttebbé van a keverék összesajtolva, minél las-
sab volt száradásának folyamata, minél óvatosabban történt előmelegí
tése, égetése és lehűtése, annál tartósabb lesz. A samottkövek égetett 
agyaggal kevert agyagkövek ; kvarczhomoknak az alapanyagokhoz való 
hozzákeverése utján savas jellegüket módosítani lehet. A dinaszkövek, 
miután kvarczanyagból készülnek, rendkívül tüzetállóak és kémiai beha
tásokkal szemben jóformán érzéketlenek, de azért a hőmérsékletnek vál
tozásait nem birják el. Kellőleg ki nem égetett ilyen kövek, a tűzben 
tovább tágulnak. A kvarcznak és az agyagnak helyes kombinácziója utján 
azonban ezen a bajon is lehet segíteni. Ha a kvarcz szemcséi igen dur
vák, vékony hajszálrepedések képződnek, a mi a tartósságot befolyásolja 
károsan. Az ily köveket könnyen fel lehet ismerni, mert megütve tompán 
konganak. Valamely kőnek tüzetállóságát megítéljük: 1. kémiai elemzés, 
2. az olvadási hőfoknak közvetetlen mérése (pirometrikus meghatározás) 
s 3. a csiszolatnak górcsövi megvizsgálása útján. Utóbbi meghatározó 
módszernél, kvarczban való tartalmát, polarizácziós mikroszkópban, 5°/ 0 

pontosságig meg lehet állapítani. (Braunkohle. 1908. 2. sz.) 

Mangánaczélnak szívóssá tételét Walter Brinton (High Bridge, 
Hunterdon, New Jersey. N. B. Sz. 195818. sz. 1906. febr. 20-tól kez-
dődőlegl az által éri el, hogy az öntvény-darabot, még az öntésből meg
maradt tüzes állapotban, hevitő kemenczébe adja fel s itt az alkalma-



zandó legmagasabb hőfokig felhevíti. Az eljárás folytán a mangánaczél 
különösen ha az öntvénydarabo!; nagyok és komplikáltak, oly tulajdon
ságokat vesznek fel, a melyek a régibb eljárások melleit soha sem vol
tak elérhetők. Helyes, ha a hevitő kemenczét, az öntvénvdarab beléje 
helyezése előtt, éppen olyan hőmérsékletre hozzák, mint a milyen a da
rabnak a hőmérséklete és ha erre lehetőleg gyorsan a kívánt legmaga
sabb fokig emelik a kemenczében a hőmérsékletet. (Techn. Ztbl. 1908. 
14. sz.) 

o o 
Fém kohászat. 

o— - o 
Berzeliusz-Marsh eljárás antimon parányi mennyiségeinek ki

mutatására. A Berzeliusz-Marsh-féle eljárást, mint ismeretes az arzén
nek menynyileges meghatározására igen kielégítő eredménnyel lehet al
kalmazni. Az antimon kvantitatív elemzés útján való meghatározása köz
ben, az eljárás azonban többnyire megtagadta a szolgálatot, a menynyi
ben ezen fém a redukáló készülék czinkjére többnyire lecsapódván, 
kvantitatív antimonhidrogénné nem változik át. Sanger Ch. R. és Qibson 
azt találták, (Zft. f. anorg. Chemie. 55. köt.) hogy a hiba ezen forrását nagyon 
higitott antimonoldatok használása mellett eliminálni lehet. Egy milli
grammon alul levő antimonmennyiségek Sb Hs-á teljesen átalakíthatók. A 
kvantitatív meghatározás, ismeretes antimonmennyiségekkel készített tük
rökkel való összehasonlítások útján történik. A munka menete feltétlenül 
nagy pontosságot és elővigyázatot követel. Az eljárás annyira érzékeny, 
hogy 0 -005 milligramm antimon jelenlétét még teljes határozottsággal 
meg lehet állapítani. (Sor/n/r. Ztbl. í. Eisenhüttenwesen. 1908. 3. füz.) 

O : O 

Gépészet. 
o— : 1 : — o 

Regisztráló készülék, a valamely szivattyú által szállított viz-
menynyiség és a járatszámok ellenőrzésére. (Mehrhardt C. a Journ. 
f. Qasbel. u. Wasserversorgung 1908. évi 12. számában.) A valamely 
szivattyú által szállított vízmennyiséget többnyire a járatot-számlálók ál
tal megolvasott dugatytyú-járatok száma, vonatkozással a fordulatszámok 
és a teljesítés elméleti adatai szerint szokás megállapítani és kiszámítani. 
E mellett azonban, miután a számok nem lesznek regisztrálva, termé
szetesen igen könnyen hibák csúszhatnak be. A hibák forrása itt első 
sorban a járatot-számlálónak hibás működése esetleg a gépre felügyelő 
egyénnek téves feljegyzése lehet. Ezeken a bajokon segítendő, az Anton 
Schmidt-czég (Berlin S. W. 8.) uj regisztráló készüléket hozott forga-
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lomba, melynek tökéletes megbízhatóságát sok oldalról dicsérik. A ké
szülék diagrammjáról leolvasható: 1. a viz szállított mennyisége, köb
méterekben kifejezve; 2. a gép megindításának és beállításának idő
pontja; 3. a gépész által foganatosított szabályozások ideje és mértéke 
és a gép fordulatszáma; 4. a gép rendes járata vagy túlterhelése s 5. a 
beállott üzemi zavarok kezdete és időtartama. Ha a szóban forgó re
gisztráló készülék, mindezen elősorolt feljegyzéseket csakugyan végzi, a 
gépkezelöt, minden tekintetben és minden irányban tökéletesen ellenőrzi. 
(Braunkohle. 1908. 2. sz.) 

• • 

Személyi hirek. A pénzügyminiszter Orbán Károly kir. segéd
mérnököt, Marosujvárra mérnökké nevezte ki. (Nb. és V. 1908. 15. sz.) 

Rozlozsnik Hihály aknász, mint értesülünk, Kistereimén meghalt. 
Szopkó János m. kir. kezelőtiszt, bányatárspénztári számvivő, 

f. évi ápril hó 11-én éjjel 1 órakor, életének 56-ik évében elhunyt. Te
metése ápril 13-án d. u. 4 ] / 2 órakor volt Selmeczbányán. A családon 
kivül a selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság tisztikara is adott ki 
gyászjelentést. 

A Dr. Miskolczy=féle borpataki bányatársaság bányáját, 
melynek gazdag erei közismeretesek, angol tőkepénzesek meg akarják 
venni, sőt eddig talán meg is vásárolták. (Nb. és V. 1908. 15. sz.) 

Dobsina bányászatának köréből. A Cie. Belgo Hongroise 
cles Mines Sté. Ame. rézbányatárstilat dobsinai üzemét megszüntette és a 
Hirschkohlung nevü bányamüvét, melyet most egy éve drága pénzen 
megvásárolt, véglegesen üzemen kivül helyezte. A beszüntetés okát a réz 
árának csökkenésében és a Dobsinán létesült konkurrens vállalatok, első 
sorban a Csáky-Meisels-féle részvénytársaság és a P. Hagyi Risto & Co. 
bécsi bányavállalkozó versengésében kell keresni. Utóbbi vállalat a Coburg 
herczeg tulajdonát képező összes Dobsina-vidéki bányákat bérbe vette 
oly kikötéssel, hogy a vaskövön kivül, minden egyéb erezet bányász
hassa; megnyitotta a már évek óta üzemen kivül volt »Jóremény« és 
»Zemberg« bányákat és igen szép rézércz- és fakóércz-telepeket tárt fel. 
Az érezek feldolgozására mind a két vállalat egy-egy modern érczelőké-
szitő müvet létesített. Az uj szeperáló telepeket május elsejével, már 
üzembe is helyezik. 

Közgazdasági hirek. A Felsömagyarországi Bánya- és Kohómii 
R. T. legközelebb megtartott közgyűlésén az 1907. évre megállapított 
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mérleget jóváhagyták és elhatározták, hogy bőséges leirások és a tarta
lékalapnak 100000 K-val való dotálása után (tavaly a tartalékalapnak 
70000 K- jutott), a tisztviselők nyugdijalapját és a társpénztárt 30485.36 
K-val javadalmazzák és részvényenként 20 K-át (1906. évben 19 K- volt 
az osztalék) vagyis összesen 400000 K. osztalékot fizessenek. (U. Ma. 
1908. 10. sz.) 

A „Tapodea" czégü, Bucsum községben, a Bretes hegyen bányászkodo 
bányatársulat részvényesei egyharmadának 1907. évi 11133. sz. alatt benyújtott ké
relmére az abrudbányai m. kir. bányabiztosság, 1908. évi ápril. 7. kelettel 2517 1908. 
sz. a. az ált. bányatörvény 149. §-a alapján, Abrudbányára, a bányabiztosság helyi
ségébe, 1908. május 18-ának d. e. 10 órájára rendkivüli tárgyülést hív össze, követ
kező tárgysorozattal : 1. A bányamüvet terhelő adósság törlesztés-módjának megálla
pítása; 2. a múlt évi október I4-én pótpénz kivetésére tett indítvány újból való tár
gyalása (a bányakapitányság 1907. évi 52367. sz. elutasító határozata folytán); 3. a 
bányamű üzemének megállapítása; 4. számadások megvizsgálása ; 5. igazgató és több 
tisztviselő választása; 6. inditványok. (Bp. K 1908. 86. sz.) 

Vasgyári munkabérek leszál l í tása. Belgium nagyobb vasgyártelepei, melyek 
közel 160000 munkást foglalkoztatnak, a béreket, április G-tól kezdődöleg 15—30 szá
zalékkal leszállították. Skótország vaskohói és vasgyárai munkásaikat értesítették, hogy 
a béreket 7 és fél százalékkal leszállítani kénytelenek. (U. Ma. 1908. 10. sz.) 

A Poldi-kohő mérlegét ápril hó végével fogják összeállítani. A társulat üzlete 
nagyon deczentrizálva van és több gyárban van szétosztva. A nyereségek a részlet
üzletek nagy sorából csoportosulnak egységes egésszé. A jelek után ítélve, az osz
talék a tavaly megállapított 9 százalékot el fogja érni. Az üzem menete biztosítva van. 
(U. Ma. 1908. 10. sz.) 

Közgazdasági hírek. Az Osztrák B á n y a - és k o h ó t á r s a s á g o s z t a l é k a . 
Taussig lovag, az Osztrák Bánya- és Kohótársaság igazgatósági elnökének elnöklé
sével, f- hó 9-én Bécsben tartott közgyűlésen elfogadták az igazgatóság által előter
jesztett javaslatokat, melyek szerint a múlt évre részvényenként 10 százalék, vagyis 
40 koronát fizetnek osztalékul. (Az U. 1908. 88. sz.) 

O -

O 
M u n k á s m o z g a l m a k . 

Az o r 1 a u i főtáró bányászai, számra ezernél is többen b é r d i f f e r e n -
c z i á k miatt sztrájkba léptek. A bányaműtelep a Quttmann-testvérek tulajdona. — A 
p e t e r s v v a l d i Eugen-bánya munkásai tovább sztrájkolnak. Ez a táró az osztrau-
karvini bányatársaságé és ezelőtt gróf Larisch Jenő tulajdona volt. (P. N. 1908.90. sz.) 

O-

B a lesetek. 
o-

-o 

-o 
A norton hilli szénbányában egy balti sürgöny szerint, gázrobbanás tör

tént, a melynél két bányász életét veszítette. Tiz embert eleinte nem tudtak megta
lálni, utóbb ráakadtak hulláikra. (Az U. 1908. 89. sz.) 

• • 
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KÜLÖIYÉLÉK 
F a s z é n é s k o k s z . Gawalowski szerint a koksz elegendő leve

gőhúzásnál a legnagyobb forróságot adja, daczára annak, hogy hőhatása 
nem nagyobb mint a faszéné, vagyis 1340 fok; hőegységei pedig csak 
ritkán érik el a faszénnek 7600-zal megállapított számát. Mohr ennek 
okát már 1858-ban avval adja meg, hogy a koksz lángja rövid, a fa
szén lángja pedig magasan fellobog, a mi a CO (szénokszid) szaporo
dott fejlődésével jár. Ez az oka annak, hogy a koksznak a faszénnel 
való keverékét metallurgiai és kémiai folyamatok közben, előnyösen le
het használni. (Org. d. Ver. d. Bohrtechn. 1908. 7. sz.) 

• • 

Állást=közvetítés. 
Pályázatok. 

Érczelökészitésben járatos és abban 
gyakorlattal biró b á n y a f e l v i g y á z ó 
lehetőleg azonnali belépésre kerestetik. 
Pályázatok az eddigi gyakorlatot igazoló 
bizonj'itványmásolatok csatolása és a 
fizetési igények megjelölése mellett S . 
V. jelige alatt e lap szerkesztőségéhez 
küldendők. 2 - 3 

Nagyobb hazai köszénbánya, szép és 
egészséges vidéken, ü z e m i f ő a k 
n á s z t keres. Bányaiskolai végzettség, 
szép irás, rajzolás, mérés, tervezés, ma
gyar, német és szláv nyelvnek tökéletes 
birása megkívántatik. Előnyben része
sül, akinek sujtóléges bánya vezeté
sében több évi gvakorlata van. Folya
modványok életleirással és fizetési igé
nyek megjelölésével „ M e g s e g i t r e 
m é n y l e m " jelige alatt e lap szer
kesztőségébe intézendök. 2 

Kinevezés. 
A pénzügyminisztérium vezetésével 

megbízott miniszterelnök C i l i ik L a -

Selmeczbánya, Grohmann Gyula 

j o s irodasegédet az állami szénbányá
szathoz k e z e l ő s e g é d t i s z t t é 
nevezte ki. (Bp. K. 1908. 86. sz.) 

O =o 

Lap zárása: 1908- ápr. 15- d- u. 5 óra-
o • =o 
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