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Gyémánttal fúrógép ér- és település-viszonyok meg
vizsgálására érezbányászaíokban. 

A német rendszerű gyémánttal-fúrógép mellett, mely Köbrich kez
deményezésére a gyémánttal dolgozó mélyfúró-üzem számára már is 
tipikussá lett, ma első sorban a kisebb-típusú gyémánttal fúró gép az, 
a mely ujabban terjedőben van. Nagyon helyesen lennék az érezbánya 
vállalatok, ha üzemeik számára, ilyen kutató fúrógépeket beszerezné
nek, mert bányászataik ér- és településviszonyai tanulmányozása és 
megállapítása közben, általa, halalmas segítő társhoz jutnának Termé-

. szeles, hogy ezen gép csak akkor felel meg czélzalának és rendelteté
sének, ha jó furásmagokat ad. A gyémánttal fúrógép, ha helyesen van 
megszerkesztve, az átfúrt hegységrétegek pontos profilját adja és ez 
által a fejtés üzem további folyamatát illetőleg kellő útbaigazításokkal 
szolgál. Az egyszerű forgató-szerkezeten kívül, a terhelő és a tehertől-
mentesitő készületek azok a konstruktív-részletek, a melyek a fúró
munka előrehaladását, a gyémánttal megrakott fúrókorona tartósságát 
és a fúrólyuk állandóságát befolyásolják. A fúrómester gépe mellett, 
a külön áll; a fúröüzem menetét innen dirigálja. A gépszerkezet konst-
rukeziója akkor felel meg a gyakorlat követeléseinek, ha olyan egy-

J ó s z e r e n c s é t . I I . 11. 11 



178 

szerű, hogy normális tehetségű, képzett fúrómester kezére bátran rá 
lehessen bizní és ha a fúrómester, az öblögetés figyelemmel kisérése 
mellett, az emelőn vagy kormányzó kereken tartott kezével, a fúrás
üzem menetét mindig pontosan ellenőrizheti és mindig úgy szabályoz
hatja a lehatolást, hogy a fúrószerszám állandóan kellő terheléssel dol
gozzék. A fúrólyuk zsomptalpára haló nyomás szabályozásának mérté
ket adó tényezői: az öblögető vizet szolgáltató szivatytyúzó szerkezet
nek nagysága, a hegység minősége és a település viszonyai. Nagyon 
csodálatos dolog, hogy a kis átmérős fúrókkal dolgozó gyémánttal fúró-

1. sz. rajz. 

gépeket az érezbányászat eddig alig méltatta különösebb figyelemre és 
helyettük inkább kötelén fúró oly szerkezeteket használt nyomozó mun
kálatai közben, melyek ugyan olcsók de egyúttal megbízhatatlanok is 
voltak. Ennek a feltűnő körülménynek valószínű okát abban kell talán 
keresni, hogy a kis átmérős gyémánttal dolgozó kutató fúrók igen kez
detleges szerkezetek voltak, a melyek ezenfelül sok esetben s különö- ' 
sen váltakozó közetrétegekben való fúrómunkák közben, még gyengék
nek is bizonyultak. Sokkal jobbak voltak azok a précziziós gyémántos 
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kutató fúrógépek melyek Amerikából származtak át Németországba, és 
melyek az európai viszonyoknak megfelelő átalakításuk után, nem egy 
esetben, igen jó szolgálatokat tettek. 

A gyémánttal fúrásnak, az érezbányászat körzetében való felada
tai sorában a legfontosabbak: 1. az erezet vivő erek és telepek feltá
rása; 2. a feltárt telepek ásványos tartalma kvalitásának kimutatása. 

Egészen bizonyos dolog, hogy az éicztelepek, csapás-, dőlés-, és 
vastagság-irányban való megvizsgálása sokkal gyorsabban és arányta
lanul gazdaságosabb módon végezhető szintes- és vertikális irányban 

2. sz. rajz. 

kivésett fúrások, mint vágatok, feltörések és ereszkedők létesítése által 
és tagadhatatlan, hogy a fúrás útján való telepnyomozás-módok között 
a gyémántokkal megrakott magot fúró koronákkal dolgozó készülékek 
a leghatásosabbak. 

Fennebb már jeleztük, hogy a gyémánttal fúrógépek legfontosabb 
alkotórészét a terhelő- és tehertől-mentesítő készülettel öszszekapcsolt, 
le- illetve után-bocsátó szerkezet képezi. A különböző lebocsátó szer
kezetek között ma, a súlyemelős-konstrukeziók a legjobbak. A legújabb 
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súlyemelős után-bocsátó szerkezettel felszerelt gyémánttal dolgozó fúró
gép az Urbanck és Co. féle, (Frankfurt a. M.) a mely Senft- Urbanék 
féle fúrógép (1. és 2. sz. rajz) név alatt van a forgalomban. A szóban 
forgó fúrógép úgy van megkonstruálva, hogy fölszini és földalatti kutató-
fúró munkákra egyaránt jól használható még pedig úgy kézi, mint moto
rikus hajtás mellett. A fúrólyuk mélységhatára 300 m. — Tárószerű 
bányamíveletekben, illetőleg tárókban való alkalmazása esetében a fúró
gépet két feszítő oszlopa segítségével tető és talp között rögzíteni lehet. 
Jellemzője ezen gépnek a folytonosan ható emelős előretoló (itt esetleg 
lebocsátó) szerkezet, a melynek közvetítésével a fúrőmester, a fúrólyuk 
zsomptalpára ható nyomást tetszőlegesen és állandóan szabályozhatja. 
Ha a fúró működő része, bizonyos darabbal előre- (illetve le-) halolt, 
az emelő is előre- illetve lehajlik úgy, hogy rendes vízszintes helyze
tébe való viszszaállitása válik szükségessé. Ezen viszszahelyezés, csiga
csavaros kézi kerék segítségével igen egyszerűen megtörténhet. Az előre
toló toknak előző beállítása fölösleges, ami az előtolási végső orsónak, 
a tok helytelen rögzítése esetére lehelő lezuhanását is kizárja. A ruda
zatnak tehertől való mentesítése, az emelőnek egyszerű átfordítása utján 
történik, mi közben a mélység növekedésével a terhelő súlyt az emelő 
karján, megfelelően eltolni lehet. Az erőnek átvitele kombinált, ponto
san szerelt kúp - és homlok-fogazású tranzmiszszió segítségével történik 
a mely mozgása könynyedségének biztosítására golyós csapágyakban 
forog. Az elrendezésnek ezen módja, a hatásfokot emeli, a mi kézzel 
hajtott szerkezeteknél rendkívül fontos dolog. A két homlokkereket, a 
fúróorsó fordulatszámának csökkentése végett, át lehet cserélni. A 
géppel 53 mm. átmérős magok és 70 mm átmérős fúrások 

36 » » » » 5 3 » » » 
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állíthatók elő. 
Hogy a rudazatnak esetenként való kiemelése közben a fúrólyuk 

nyilasát szabaddá lehessen tenni, az orsó tokját egyszerűen hátrahajlit-
halónak szerkesztették. Csekélyebb mélységeknél kü.ön emelő szerke
zet és külön háromlábú fúróállvány nélkül is lehet boldogulni. A fúró 
rudazatot (1. és 2. sz. rajzon) emelő specziál-konslrukczió, az emelő 
végére szerelt igen elmésen szerkezteit karombüiyök segiiségével lehet 
a fúrólyukból kiszállítani, illetőleg kiemelni. Ezen karombütyök műkö
désmódja a következőképpen vázolható: A rudazatnak megemelése köz
ben ezt, két bütyök megfogja. Miután a karombütyök legmagasabban 
fekvő helyzetét elfoglalta, a fúrólyuk toroknyilásán levő talpszoritó, a 
csövet szorosan körülfogja, llyszerü kellő biztosítás után a karombüty
köt lebocsátva, az emelés munkája újra megindul. A szerkezet abban 
az esetben is használható, ha a fúrólyuk zsomplalpán maradt kőtörde-
léket, ütve működő vésőfúrókkal öszsze kell morzsolni. 
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A Senft-Urbanek féle gép igen kevés helyet foglal el és bárhol 
könynyen felállítható. Két alakban (A. és B. tipusu) épül. A kisebb A 
tipuszú gépnél, mely 100 w-es elő- illetve le- vagy felhatolásokat enged 
meg, 33 mm. külső átmérős Mannesmann-fúrö-csőrudazatok vannak 
használatban; a nagyobb B tipuszú. 300 i»-es előhaladást lehetővé tevő 
nagy gépeknél oly csöves fúrórudazatot alkalmaznak, a melynek külső 
átmérője 42 mm. — A csöves rudazat egyes tagjainak kapcsolása lapos 
csavarmenetek és bütykös kötökkel történik. A gép munkateljesítése a 

3. sz rajz 

kőzet minősége szerint változó, mi mellett a fúrólyuknak iránya úgy 
szintes, mint függőleges lehet. 

Az univerzális fúrógéppel, 400 fordulatszám és 36 mm. fúrtlyuk 
átmérő mellett igen kemény porfirban 10, gránitban 15, szienitben és 
márványban 20, palákban 15—30, homokkövekben 25—30 mm. fúrás 
mélységet értek el. A Maximilianhütte üzemében, Unterwellenbornban, 
kézzel hajtás és perczenként csak 80 fordulatszám mellett, kemény 
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palákban óránként 1*10 m-re hatoltak le. (A fúráseredmény percenként 
való 18 mm. lehatolásnak felel meg). A becsatolt 3. sz. rajzban az 
Urbanek Joh. féle univerzális gyémánttal fúrógépet üzemközben mutatja 
be. A fúrást 15 m. mély aknában indították meg. A torony kezdetben 
az aknamélyités czéljait szolgálta; a gyémánttal fúrógép üzembeállítása 
óta azonban fölöslegessé vált. 

Ezen gyémánttal fúró módszer költségeit milliméterenként O05—0'6 
márkkai szokás megszabni úgy, hogy a milliméter lehatolást vagy előha-
tolást, palában 005—CM, mészkőben 0 - l—0'15, bazaltban 0 2 — 0 6 , kvar-
czos pátvaskőben 0"4—05, kvarcz-konglomeratban 0 5 —06 márkkai 
szokás számításba venni. A gyémántok kopásából eredő veszteség, az 
amortizáczió, az anyagfelhasználás és a munkások fizetése, együttvéve 
ritkán haladja meg a 4 markot (1 M = 1 K 20 f), méterenként. Az 
A tipusu kisebb univerzális gyémánttal fúrógép ára 3000 Mark körül 
van. (A fúróvállalkozók méterenként rendesen 60 markot számítván 
fel, a gép 50—60 kifúrt méterrel ki van fizetve.) 

Mindkét tipusú gép hajtására úgy kézi, mint motorikus erőt lehet 
használni és úgy villamos erővel, mint nyomott levegővel, gőzzel vagy 
gázzal lehet azt üzemben tartani. 

Igen jó oldala a szerkezetnek, hogy könynyen szállítható lévén, 
a legszűkebb vájóhelyeken ís könynyen felállítható. (V. ö. Ursimis 
Moderné Diamantbohrmaschine für kleine Durchmesser. Verlag d. Vulkán. 
— L. még. Unlersuchung der Gang und Lagerungsverháltnisse mit der 
Diamantbohrmaschine in Erzbergwerken. Der Erz-Bergbau. 1908. 22. sz.) 

Az érezbányászat feltáró üzemei nálunk is, igen nagy hasznát 
vehetnék. 

Elektromos dinamitot felengesztő készülék. 
Tekintve, hogy a bányamivelés- üzemének gyakorlati körülményei 

alig teszik lehetővé, hogy az üzem vezetőségei a bányamű egész téli dina
mit-készletét, még a hideg idő beáltával beszerezhessék és a beszerzett 
dinamit-készleteket az alacsony téli hőmérséklet behatásától megóv
hassák, — mindig be fog állani annak a kényszerűsége, hogy a fagyott 
dinamit felengesztésével foglalkozzanak, ami hiányos, felengesztő beren
dezések és hibás ilyen szerkezetek használása esetén, állandó vesze
delmek forrását képezi. 
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Ismeretes dolog, hogy a fagyott különösen pedig a félig fagyott 
dinamit, melynek homogenitása a fagy behatása alatt lényegesen szen
vedett, sokkal veszedelmesebb, mint a normális hőmérsékleti-viszonyok 
között használatba vett robbantó szer. Az idevágó kísérletek beigazol
ták, hogy a dinamit fagyás-hőmérséklete - j - 8° C körül van, de kimu
tatták azt is, hogy a dinamitos robbantó szerek + 12° C hőmérsék
letig is megmerevedett állapotban maradhatnak, — a mikor már igen 
csekély külső mekhanikus behatások, hőmérséklet-tömörülést okozhat
nak, — a melyek kedvezőtlen körülmények közrehatása esetén, lobba
nások és ekszplóziók okozói lehetnek. 

Balesetek kikerülése végett feltétlen követelés, hogy a felengesz-
tés hőmérséklete a 40° C-t. ne haladja meg, a mi csak oly berende
zések alkalmazásával érhető el, a melyek egyrészt teljes garancziát 
nyújtanak a hőfok ezen felső határának pontos betartását illetőleg, 
másrészt pedig megadják annak a lehetőségét, hogy ezen, vagy még a 
40°-nál is alacsonyabb hőmérséklet, a meleg hozzávezeléfének leheli v 
tett szabályozása útján a felengesztés és kiszárítás teljes befejezéséig 
állandósítva legyen. 

Az eddig hazználatos kezdetleges felengesztő módszerek, továbbá 
a termoforok és melegviztartók, melyek kívülről való meleg-hozzáveze-
tés nélkül szűkölködtek, a fennebb körvonalozott feltételeknek csak igen 
tökéletlen módon feleltek meg. Legeslegújabb e téren a magyar Sie-
mens-Schuckert müvek villamossági r.-t. elektromos dinamitot felen
gesztő készüléke, a mely az összes, jogosan támasztható igényeknek 
eleget tesz és annál is inkább beválik, mivel az elektromosság ma már 
minden nagyobb bányaműtelep szolgálatába állott. 

A dinamitnak ebben a készülékben való felengesztése, a bizton
ság követelésének legszorgosabb tekintetbe vételével úgy történik, hogy 
a felengesztéssel különben járó kellemetlenségek teljesen ki vannak 
küszöbölve, mert a felengesztést végező vízfürdőt az elektromosság alul
ról tartósan és egyenletesen ható áramlásával, a megengedett határig 
felmelegíti és ezen a hőfokon mindaddig megtartja, mig a felengesztés 
és kiszárítás teljesen be nincsen fejezve. A készülék tökéletességét 
dicséri azon körülmény, hogy a hőmérséklet előre megszabott fokának 
állandósága és túllépésének lehetetlensége, feltétlenül biztosítva van. 

Szerkezeti részletei a készüléknek röviden a következők. 
A készülék kettős czinkbádog edényből áll, a mely fogantyús, 

könynyen szállítható, öntött vasból készült állványzatban nyugszik és 
felül szellőző hasitékokkal ellátott deszkafödővel elzárható. A belső 
kisebb betétkád-nak nevezett edény, a fagyott dinamit felvételére szol
gál, a mely eredeti csomagolásban kerül feladásra. A betétkád, a viz
zel megtöltött, és vizfürdő-nek nevezett külső edénybe lesz beállítva. 
A belső és külső kádak között, oldalt 30 mm-es, alul 50 mm-es köz 
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marad szabadon, a fürdő vizének befogadására. A külső edény fenék
lapja kettős, úgy, hogy az ide beépített elektromos fűtőtest, por- és 
nedvesség ellen kellőleg megvédve legyen és a meleget a vízfürdőnek 
közvetetlenül átadja. A fűtőedény vízállást-mutatóval. töltőtoldattal és 
elektromos kapcsolóval van felszerelve. A vizállást-mutató, az edény 
falába^beeresztett és ott begittelt üveglap módjára készült; a töltőtoldal, 
födélleFlezárható és oldalasán elhelyezett tölcsérféle kinyúlás, melyen át. 
a vizet a fürdőbe be lehet tölteni; az elektromos kapcsoló három kon-

1. sz. rajz. A készülék üzemre képes szerelésben. 

taktus-pöczökből áll, a melyek három vezetékes kábellel vannak szo
kásos módon öszszekötve. A készülék közelében, a helyiség falára, a 
fűtő-áram kapcsoló-garnitúrája van szerelve. A szerelvény használás
módját, a minden készülékhez hozzáadott használati utasítás könynyen 
érthetővé teszi s itt elég, ha megjegyezzük, hogy a kapcsolás módja 
szerint, vagy 40° C. hőmérsékletet lehet a vízfürdőnek adni, vagy a 
hőmérséklet két harmad-részével, felével és negyedrészével lehet dol
gozni és igy a felengesztés folyamatát 20 és 40° C között szabályozni 
lehet. A.készülék ugyanazon feszüléssel biró, egyen- és váltakozó áram-
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mai egyenlő módon jól használható és 110—160 és 220—240 Volt 
feszültségek számára két nagyságban épül. A kisebb készülék 50, a 
nagyobb készülék 80 kg. befogadására alkalmas és 500, vonatkozással 
900 Watt energiát követel meg. 

A magyar Siemens-Schuckert müvek ezen dinamitot felengesztő 
készülékei a gyakorlat követeléseinek megfelelő módon, minden részük
ben jól erősen épültek és csekély súlyuk folytán, bárhol kényelmesen 
felállíthatok. Ha az üzem körülményei azt kívánnák meg, hogy a dina-

2. sz. rajz. A készülék szétnyitott állapotban. 

mit*felengesztése, hideg készülékben, sürgősen megtörténjék, — a für
dőt 40° C-ra. előmelegített vizzel meg lehet tölteni, a mikor az elektro
mos áramra, csak a hőmérsékletnek állandóan a 40 C. fokon való 
megtartásának feladata vár. Helyes, ha a dinamit, a felengesztésen túl, 
teljes kiszárításáig, a fűtött készülékben marad, — mert a teljesen szá
raz dinamitnak robbantó hatása nagyobb. A készülék I. sz. alakjának 
belső méretezése: 510, 300, 410 mm, súlya 45 kg. energia fogyasztása 
Watt-ban kifejezve 500 a feladható dinamit súlya 50 kg. — A II. sz. 
készülékalak megfelelő számai: 510. 470. 450. mm., 55 kg, 900 W, 
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80 kg. — Az ár csak úgy adható meg. ha a rendelkezésre álló áram 
minősége és az üzemi feszülés ismeretes. —• A magyar Sipmens-
Schuckert müvek villamossági R.-T. Budapest, V. ÍÁpót-könd 5. sz. 
a. részletesebb felvilágosítással szívesen szolgál. 

SZLMLL 

Bányamíuelés. 
1 

Néhány biztonsági robbasztó-szer összetétele. Robbanó gázos 
bányák számára, u. n. biztonsági robbasztó-szereket rendelnek el a 
bányarendőri szabályok. A leghasználatosabb, nálunk azonban csak 
kevésbé ismert ily biztonsági robbasztó szereket és azok öszszetételét, 
az Essener Glückauf f. é. 49. száma nyomán, következőkben közölhet
jük: 1. Ammoncarbonit: Ammonsalétrom 820 . kálisalétrom 100, nitro-
gliczerin 3'8, kollodiumgyapot 0"2, búzaliszt 4 0 %. 2. Ammonfördit: 
Ammonsalétrom 85'0, liszt 4 0 , nitrogliczerin 3.8, kollodiumgyapot 0.2, 
gliczerin 2'0, diphenylamin 10, klórkálium 4 - 0 °/0. 3. Astralű (bizton
sági Astralit) Ammonsalétrom 74\5, konyhasó 100, paraffinolaj 2 5 , fa
szén 10, trinitrotuluol 7 -0, faliszt FO. nitrogliczerin 4 0 % . 4. Bizton-
tonsági Gallerte-Dynamit: nitrogliczerin 32 25, kollodiumgyapot T25, 
enyv 10 , Dextrin F05, gliczerin 4 30, víz 3-20, Ammonsalétrom 2260 , 
nátronsalétrom 10-80, liszt 1800, klórkálium 5'50 %. 5. Főrdit: (A 
Siegener Dynamit-fabrik A. G. gyárából Fördében) nitrogliczerin 25'5, 
kollodiumgyapot 1"5, nitrotuluol 5 0 , Dextrin 4 0 , gliczerin 3'0, ammon
salétrom 37 0, klórkalium 24'0 %• ( A Sprengstoff A. G. Garbonit, Ham
burg, gyárából, Schlebuschban) Nitrogliczerin 2300 , Kollodiumgyapot 
0 9 8 , klórkálium 22 -00, ammonsalétrom 41 00, nitrotuluol 3'50, glicze
rin 8'70, Dextrin 0*72, Bolus 0 1 0 % . 6. (Bizionsáyi) fulmenit: A m 
monsalétrom 76 -0, konyhasó 100, trinitrotuluol 11'8, szén 1*5, lövő-
gyapot 0 -5, paraffinolaj 0 2 %. 7. Gelatine-Carbonit: Nitrogliczerin 25'3, 
kollodiumgyapot 0.7, Gelatine 6 -9, nátrium klorid 255 , ammonsalétrom 
41 5, Ultramarin 0.1 %. 8. Szén-Carbonit; nitroglicerin 25'0, kálisa
létrom 3 4 0 , búzaliszt 3 8 0 . fahéjliszt 10 , baritsalétrom l'O és szóda 
0 5 u/o- 9- Kőzet-Dahmenit: Ammonsalétrom 84'5, kaliumbikromát 2'5, 
kurkuma-liszt 12'0 és Dinitrobenzol 1 0 °/0- 10 Nobelit: Nitroglicerin 
280 , kollodiumgyapot 0 7 , burgonyaliszt 100, Dextrin 2'5, faliszt 10 , 
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szerves olaj 0 5 , Ammonsalétrom 39"7, klórnátrium 17-6°/ 0 . 11. Tre-
monit: Dinitrogliczerin 350 , kollodiumgfapot l - 0, faliszt 17 . perfektivsó 
2 1 4 , Ammonsalétrom 40 - 9 ",'0. 

E - [S 

Kőszén- és érczelőkészítés. 
i o y 

A szénmosók kémiai uton való ellenőrzése. A szénmosó helyes 
működésének ellenőrzésére, illetőleg arra, hogy a szén, meddő alkotó 
részekben való tartalmát megállapítani lehessen Bolling R. szerint a 
nyers, vonatkozólag a mosott szenet klórkalczíumnak olyan oldatába 
teszik, a melynek fajsúlya 135. Az oldat minden literjéhez 200 gr. 
szenet vagy 100 gr. palát lehet feladni. A keveréket erre 10 perczig 
magára hagyják, a mely idő alatt a pala és piritpor leszáll. A fent 
uszó szenet erre leszedik, tiszta vizben kimossák, szűrő-papíron szárít
ják és lemérik. (Zft. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb. 1908. 42. sz.) 
A barnaszén idegen ásványos alkotórészeinek leválasztására a Braum-
kohle 1908. é. 37. száma szerint ujabban a klórkalcium oldata helyett 
tetraklorszénanyagot használnak, (fajsúly 1'63), mely a szénhez idegen 
sót (klórkalczium) nem kever. A tetraklórszénanyag alacsony (78") forra-
lási hőmérséklete következtében, szárítás közben, hamarosan elpárolog; 
hideg állapotban pedig nem oldja a szén bitumenjét különösen akkor, 
ha a kezelt szén, használat közben nedves volt. Igen nagy előnye a 
tetraklór szénanyagnak, hogy a szén, idegen ásványos alkotórészeit 
tisztán leválasztja, mig a klórkalcium esetleg kémiai folyamatokat 
indíthat meg. Ha a tetraklorszénanyagot alkohollal higilják, fajsúlyát 
0'8—1 63 között variálni lehet. 

II-

Uaskohászat. 
isi-

Eljárás öntőforma és mag előállítására. A mintára vékony 
rétegben, gipsz-, homok- és samott- keveréket rakunk és az igy e lő
készített mintadarabot tartós, levegőt-áteresztő ágyazatba, pl. forma
anyagba helyezzük. Ezután egyszerűen kiszárítva, faszéntűzön izzítjuk, 
hogy gázt-áteresztő legyen. (Szabadalmi Újság. 1908. 22. sz.) 

Gépészet. 
Portól mentes kazánkő leverő eljárás. Morquer német ipar

felügyelősegéd a Zft. f. Gew. Hygiene u. Unf. Vers. 1908. évi 21. szá-
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mában Schumann W. (Limburg) szabadalmazott uj kazánkő leverő 
szerszámát leírva azt. konstrukcziójának egyszesüségénél és jól bevált 
használhatóságánál fogva igen melegen ajánlja. A szerszám szerkeze
tének főbb részletei a következők: A nyomott levegővel hajtott pőrö
lyös leverő; hajtó levegője, végzett munkája után nem szabadul azon
nal fel. hanem megfelelően elhelyezett nyilasokon át a szerszám üre
ges nyelébe jut, hogy fúvóka- és tömlő segítségével, a kazánkő leverése 
közben keletkezett port magával ragadja. A szívó-hatás fokozására a 
cső alsó végén szívó csőr alakjával bir, mely karimával van felszerelve. 
A karima a pöröly-dugatytyú-rúdját félkör-alakban körülveszi. A fú
vókát, tömlő kapcsolja öszsze azon kettős falu porzsákkal, a melyben 
a por lerakódhat, míg a levegő, a zsákon át a kazán terébe akadály 
nélkül kiléphet. Tekintve, hogy a nyomott levegő, több atmoszféra nyo
mása alatt áll, a szerkezet portfelszívó hatása, jóformán tökéletes. 
(Schg. Braunkohle. 1908. 37. sz.) 

ej • m 

Villamos üzemű fékező, felvonók és hasonlók számára. Vala
mely, a felvonóra szerelt elektromotor normális üzemnél, nyílt áram
körbe van bekapcsolva. Az áramkör kézzel, vagy önműködően, a fel
vonókötél elszakadása esetén záródik és ekkor a motor, a súrlódó 
pofákatf a~vezetősinhez szorítja, a mikor ismét önműködően bekapcso
lódik, a menynyiben az áramkör záródik. Eljárás dinamo-kefék elő
állítására. A vékony fémsávokból összeállított kefetömböket sajtolás 
után hevítik, miközben ismét erős nyomás alá helyezik. Száraz elem 
mely leideni palaczk gyanánt használható A száraz elem tartányát 
képező czinkelektródot fémköpönyeg veszi körül, a melytől szigetelő
réteg választja el. Ez utóbbi a kondenzátor dielektrikumát képezi, mig 
a fémköpönyeg és az elem fémoldala, ennek külső és fémburkolatát 
alkotják. (Szabadalmi Újság. 1908. 22. sz.) 

(5) U 

Pinczék padlóinak megvédése talajvíztől. A padlót bitumenes 
réteg segítségével betonalapra helyezett műkőlemezekkel borítjuk be 
és a barázdákat úgy a felső mint az alsó részében czémenttel, köze
pén ellenben, bitumennel töltjük ki. A falakat az alappal bitumenes-
toldatrészek kötik öszsze. melyek fogakkal vannak ellátva, hogy azokat 
a^betonlappal jobban öszszeköthessük. (Szabadalmi Újság. 1908. 22. sz.) 

11 

m 
Elefctrotekhnika. 

E-
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Megadott szabadalmak. 2660., 43560. 1. sz. Böckel George Friedrich mér
nök Leipzig/m. Bösdorfban. Eljárás bétonfödém előállítására. VlII/a. oszt. 1908. 
márcz. 17. - 2(189., 43589. 1. sz. Lehmann Ferencz téglagyári igazgató Budapesten. 
Eljárás és gép hornyolt tetőcserepek sajtolására. XVlI/c. oszt. 1908. márcz. 8. — 
2696., 43596.1. sz. Schwartz Pál építőmester Budapesten. Kettős mészégetőkemencze. 
XVlI/c. oszt. 1908. ápr. 3. — 2727., 43627. 1. sz. Dr. Katona Fülöp mérnök Budapes
ten. Ferde síkokkal való alapozás. VUI/a. oszt. 1908. márcz. 7. — 2728., 43628.1. sz. 
Klemp Paul mérnök Düsseldorfban. Kúszó-fordító-korong. Va /1 . oszt. 1908. márcz. 27. 
— 2737., 43637. 1. sz. Vondra Béla mérnök Budapesten. Öntött fal. VlII/ct. oszt. 1908. 
márcz. 31. — 2778., 43678. 1. sz. F. P. Vidic & Co. czég Laibachban és Marzola 
József gyárvezető Feistritzban. Újítások szalagtéglasajtolókon. Pótszabadalom a 
32881. sz. szabadalomhoz. XVlI/c. oszt. 1907. jún. 21. — (Szab. Köz. 1908. 35. sz.) 

Ül J5J 

Vágószerszám hasitógépekhez ékalakuan elrendezett körül
futó vágólapokkal. A vágószerszám nemcsak a forgás irányával el
lentétesen van élezve, hanem oldalt is két éllel van felszerelve. Hogy 
a vágószerszámok az oldalirányú igénybevételek következtében meg ne 
lazuljanak, vagy el ne forduljanak, a vágószerszámokhoz merőleges 
ékszegek segítségével, a vágólap megfelelően kiképezett üregeibe van
nak erősítve. (Szabadalmi Újság. 1908. 22. sz.) 

Megadott szabadalmak. 2633., 43533. 1. sz. Naumann Emil mérnök Köln
ben. Eljárás szalmiák előállítására konyhasónak és ammoniumszulfátnak forró vizes 
oldatban való cserebomlása útján. IV/t/1. oszt. 1908. márcz. 13. — 2034., 435341. sz. 
Quoilin Lajos építész és Kertész Vilmos lisztviselő Budapesten. Vízszállító berende
zés. XXI/c. oszt. 1907. okt. 2. — 2675., 43575. 1. sz. Schoop Miksa Ulrich elektro-
kémikus Garenne-Colombesben. Eljárás alumíniumnak vagy sok alumíniumot tartal
mazó ötvözeteknek hegesztésére, illetve öszszeolvasztására idegen fémekből álló for
rasz igénybevétele nélkül. XVI/d. oszt. 1907. okt. 8. — 2680., 43580. 1. sz. Deutsch 
Gusztáv mérnök Wienben. Eljárás és kemencze nedves tüzelőanyagok kokszolására. 
XH/d. oszt. 1908. febr. 3. — (Szabadalmi Közlöny. 1908. 35 sz.) 

Az ezüst árhanyatlása mely két év óta tart, az utóbbi napok
ban nagyobb arányokat öltött. A londoni ezüst-tőzsdén a standard
ezüst ára uncziánként 22'V i e -d , holott egy év előtt 27 d., két év előtt 
32 d. volt. Az áresés okát nem a termelés nagyarányú fokozódása, 
hanem Keletindia gazdasági viszonyai képezik. Keletindia ugyanis a 
világ legnagyobb ezüsffogyasztója, mert a hinduk az ezüstöt nem csu
pán fizetési, hanem megtakarítási czélokra is gyűjtik. Termésfeleslegei
ket ugyanis ezüstpénzért, ezüstrudakért és ékszerekért bocsátják áruba 
s ezeket elrejtik, ha azonban roszsz a termés, az elrejtett ezüst piaczra 

Technológia. 

® 
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kerül s nyomást gyakorol az ezüstárakra. Ez az eset fordult elő most 
is Keletindiában; a termés gyenge volt, sőt egyes vidékeken éhínség 
uralkodik, minél fogva sok ezüst került a piaczra s a kínálat megha
ladja a keresletet, (M. Keresk. Lapja. 1908. 49. sz.) 

Uj ezüstárugyár Erzsébetfalván. Herstein Lajos, akinek arany-és ezüst-
müves-mühelye volt Budapesten a Barcsay-utczában, Erzsébetfalván, a Nagy Sándor 
utcza 17. szám alatt ezüstáru-gyárat alapított. — A Hirsch és Frank Budapest
salgótarjáni gépgyár r.-t. az 1907—8. üzleti évben mérlegét 51,737 K tiszta nye
reséggel zárta, az előző év 50.091 K-val szemben és ismét 8 K = 4 °/0 osztalékot 
fizet, mint tavaly. — Bánság bányaipari r.-t. (Zágráb) czég alatt Zágrábban uj 
bányavállalat alakult 2 millió K alaptőkével (4000 drb 500 koronás részvény) a pet-
rinjai és glinai szénbányák feltárására. Az igazgatóság tagjai: Erdődy István gróf, 
Spevecz Ferencz dr., Farbaky István, Schoch Frigyes, Gfrerer Miklós, Bopp Albert, 
Mikolás Félix és Stanisavjlevics Gyula. — A Le Charbon bánya és szénbánya 
magyar r.-t. deczember 14-én tartandó közgyűlésének az igazgatóság a felszámo
lás kimondását javasolja, miután a társaság bányáit már eladta a Magyar horvát 
szénipar r.-t.-nak és az 1907;8. üzletév mérlege különben is 105,237 K veszteséggel 
zárult, a 120,000 alaptőkével szemben. (M. Keresk. Lapja. 1908. 49. sz.) 

HÍR F-K 
Személyi hirek. 

d -

Kitüntetés. A Pol. Ert. jelenti, hogy a király Veith Bélát, az osztrák-ma
gyar áltamvasutak magyarországi urodalmainak és gyárainak budapesti igazgatójál 
az udvari tanácsosi méltóssággal tüntette ki. (Napilapok. 1908. 294. számai.) 

Kinevezések. A pénzügyminiszlerium vezetésével megbízott m. kir. minisz
terelnök a sóvári m. kir. főbányahivatalnál Csacsányi József mázsaesküdtet, má
zsatisztté nevezte ki. (Bp. Kzl 1908. 280. sz.) — Az »Eszakmagyarországi egyesített 
köszénbánya és iparvállalat r.-t.« Kossik Istvánt raktársegédi minőségben nevezte 
ki és a mizserfai bányagondnoksághoz osztotta be. XII/6. 

Híraőások. 
É-

A Mérnök-Egylet új palotájának felavatása. A Magyar Mér
nők és Épitészegylet választmánya elhatározta, hogy az egyesület dí
szes és nagy költségekkel felépített székházát e hó 15-én nagy ünnep
ségek keretében fogja felavatni. Az ünnepélyes ülésre meghívja a m. 
kir. kormány tagjait, a műszaki tudományokat elméletben és gyakor
latban művelő testüleleket és intézeteket. 

Danube Copper Mining Co. Limited (Budapest-London) czim 
alatt, mint a berlini kereskedelmi kamara jelenti, szélhámos vállalat 
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működik melynek czége bejegyezve nincs és amelynek örve alatt 
Krausz Emil kolozsvári, Svarcz F. L. és Stern Henrik budapesti ügy
nökök szélhámoskodnak. A fingált részvénytársaság bányái állítólag az 
Oravicza melletti Majdan községben lennének. (Magyar Kereskedők 
Lapja. 1908. 49. sz.) 

Áruba bocsátott magyar bányászati objektumok. A Berlinben 
| \ \V. Claudius Slrasse 11. sz. a.) megjelenő »Technisches Zertral-
hUttt für Berg-, Hütteu-und Maschinenbau* czimü hetilap deczember 
3-án kiadásra került 49. számában, az 1084 oldalon „An-uncl Ver-
kauf von Bergverken" (Bányamüvek megvétele és eladása) rovatfej 
alatt: ezüst-, vaskő-, czinnoberércz-, aranyércz- és antimonérczbányá-
szatok illetve zártkutatások vannak megvételre felkínálva. Ezen a kül
földi piaczra dobott bányaobjeklumok: Aranyidán, felső Scalókon (?), 
('nillniczbányán, Kasabea (?), Kojsón, Kluknón. Korompán, Margitfalun, 
Nagy Kuncfalun, Prakfalván, Rhinón (?). Szalánkon és Telkibányán 
feküsznek, Szepes és Abauj-Torna megyék területén. 

Búcsúestély Zólyombrézón. Wagner Tivadar, zólyombrézói 
vasgyári mérnököt, november 29-én búcsúztatták tiszttársai. Wagner 
az államszolgálat kötelékéből kilépve a Rimamurányi vasmű R. T. 
szolgálatába lépett. (Zólyomvárm. Hirlap. 1908. 49. sz.) 

Bányaügyi tanácskoz s. Wekerle Sándor miniszterelnök de
czember 3-án déleiőlt és délután a képviselőházban több óra hoszszat 
tárgyalt a pénzügyminisztérium bányaügyi előadóival és ugyancsak 
bányaügyekről Chorin Ferencz főrendiházi taggal. Értesülésünk szerint 
a legutóbb szerzett állami szénbányák üzeméről tanácskoztak. (Bp. 
Hirl. 1908. 290. sz.) 

Telefon Dobsinán. Dobsinát az országos telefonhálózatba bekapcsolják. Né
hány nap óta nagyban folyik a munka, szerelik a telefont és úgylátszik egynéhány 
hét múlva a közforgalomnak át is adják, (E. T.) 

u — ' '• u 
Balesetek. 

® — — í l 

Levegőbe röpült ház. Déváról jelentik: A petrillai kőszénbánya 
telepén deczember 30 án délután robbantást végeztek. Egy ház köze
lében lévő sziklát robbantottak föl, a milől a ház a benne lévő em
berrel együtt a levegőbe röpült. A súlyosan sérült embert még élve 
húzták ki a romok alól és a bányakórházba szállították. A vizsgálat 
megindult. (Bp. Hirlp. 1908. 290. sz.) 
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Közlekedés. 
Uj vasút. A pétervárad-beocsini 17 kilométer hoszszuságu uj va

sutat a napokban adták át a forgalomnak. A vasút 2,700,0(0 koro
nába került s a modern tekhnikai vívmányok alkalmazásával épült. 
Különösen három vasbeton hidja érdemel említést, amelyek dr. Zie-
linszky Szilárd műegyetemi tanár tervei alapján készültek. Az uj va
sút nemcsak a beocsini nagyszabású iparvállalatot, de a vidék ipari ter
mékeinek forgalmát is meg fogja könnyíteni. (Egyetértés. 1908. 291. sz.) 

A kisilva-óradnai h. é. vasút építését a tavaszszal Fábián La
jos budapesti mérnök megkezdi. A vasút 19 km. hoszszú lesz és épi
tési költségei 2,600,000 koronába állapították meg. (M. Keresk. Lapja. 
1908. 49. sz.) 

Tömény-szénsav belélegzése. Miután több esetben már meg
történt, hogy tömény szénsavnak belélegzése folytán szerencsétlenségek 
következtek be, nagyon óvatosan kell eljárni, ha oly helyiségekbe kell 
behatolni, a melyekben magas százalékos szénsav öszszegyülemlésektől 
lehet tartani. A fokozott elővigyázatra való figyelmeztetést különösen 
azon körülmény okolja meg, hogy tiszta szénsavnak, vagy magas szén
savszázaléktartalommal biró levegőnek belélegzése, a hangszalagok gör
csös bénulását okozza úgy, hogy a segítségért kiáltás lehetősége is tel
jesen ki van zárva, a mi a szénsavval való mérgezés veszedelmét jelen
tékenyen fokozza. (Mont. Umschau. 1908. 4. sz.) 

Gyémánttal fúrógép ér- és települési viszonyok megvizsgálására 
érczbányászatokban. — Tudomány-gyakorlat. Elektromos dinamitot felengesztő 
készülék. — Szemle. Bányamivelés. — Koszén- és érczelőkészítés. — Vaskohá
szat. — Gépészet. — Építészet. — lekhnologia. — Közgazdaság. — Hirek. 
Személyi hirek. — Híradások. — Balesetek. — Közlekedés. — Különfélék. 
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