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A mélyfúrás. —  Die Tiefbohrung.
Irta glogonl ANOREIQS János m. kir. miniszteri tanácsos, von: Johann Andrelcs de Glogon klg. Ministerialrat, Leiter 

a magyar állami szénbányák központi igazgatója. der Eohlensektion im klg. ungar. Finanzministerium.

I. BEVEZETÉS. -  "

A mélyfúró mérnökök és technikusok ez 
évben a mi fő- és székvárosunkban fogják tartani 
nemzetközi vándorgyűlésüket. A furótechnikusok 
egyesülete hasonlóképpen ugyanezen időben fogja 
fővárosunkban megtartani 27-ik közgyűlését. 
Mindkét közgyűlésnek közös programmja j, bel
földi és külföldi lapokban már tudomásul hoza
tott. Tehát képviselve lesznek a furótechnikusok, 
a furómérnökök és mindazon szakok, melyek a 
mélyfúrás iránt érdeklődnek. A következőkben 
bátorkodom egtr röviden fogalmazott alkalmi cik
ket irni, amely érinteni fogja a mélyfúrás külön
féle ügyeit, mindazonáltal azon célt is szolgálja, 
hogy ezen alkalmi cikk tartalmának úgy az érde
kelt furómérnökök és technikusok, mint a gyűlé
sen megjelent laikusok is hasznát vehessék.

II. A MÉLYFÚRÁS CÉLJA.

A mélyfúrás célja földünk kérgének meg- 
vizsgálásása. A mélyfúrás legfontosabb célja a 
hasznos ásványok fekvőhelyeinek fel- ós kikuta
tása, azután a sóoldatok, kőolaj- és viznek fel
keresése, továbbá emelendő épületek épitőtalajá- 
nak, vagy a lemélyitendő aknák talajrétegeinek 
a megvizsgálása.

Azonkívül az aknában levő vízelvezetés meg
könnyítésére is szolgál a mélyfúrás, amennyiben 
fúrólyukak által eszközölhetni a vizeknek a mé
lyebb szintékre való folyását, azután szolgál a 
légvezetés megjavítására és régi bányamüveletek- 
nek és gázvezető rétegeknek a megcsapolására.

I. Einleitung.

Die Bohringenieure und Bohrtechniker wer
den im diesem Jahre in unserer Haupt- und 
Rezidenzstadt ihre internationale Wanderversamm
lung abhalten. Der Verein der Bohrtechniker wird 
zur selben Zeit ebenfalls in unserer Haupstadt 
seine 27-te Generalversammlung abhalten. Das 
gemeinschaftliche Programm für beide Versamm
lungen ist bereits in inländischen und ausländi
schen Blättern zur allgemeinen Kenntnis gebracht 
worden. Es werden daher Bohrtechniker, Bohrin
genieure und alle jene Fächer vertreten sein, wel
che für die Tiefbohrung sich interessieren. Im 
Nachstehenden erlaube ich mir einen kurz gefass
ten Gelegenheitsartikel zu verfassen, welcher di
verse Angelegeheiten der Tiefbohrung berühren 
wird, jedoch dem Zwecke dienen soll, dass den 
Inhalt des Gelegenheitsartikels sowohl die interes
sierten Bohringenieure und Bohrtechniker, wie 
auch die in der Sitzung erschienenen Laien be

nützen können.

II. Zweck der Tiefbohrung.

Der Zweck der Tiefbohrung ist die Unter
suchung unserer Erdrinde. Der wichtigste Zweck 
der Tiefbohrung ist die Auf- und Untersuchung 
von Lagerstätten nutzbarer Fossilien, sodann die 
Gewinnung von Sole, Erdöl und Wasser ; ferner 
die Untersuchung des Baugrundes, zur Aufführung 
von Gebäuden, oder der Gebirgsschichten zur 
Abteufung von Schächten. Ausserdem dient die 
Tiefbohrung zur Erleichterung der Wasserhaltung 

in Schächten, indem man den Wässern durch 
Bohrlöcher einen Abfluss auf tiefere Sohlen ver-
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III. MÉLYFÚRÁSI RENDSZEREK.

A) A kötéllel való fúrás.

a) A német.
b) Az amerikai.
c) Az angol.

B). Rudazattal való fúrás.

1. A száraz fúrás.

a) A fOTgatva fúrás.
b) Furáé vésővel és merev rudazattal angol 

farásmód szerint.
c) Fúrás szabadeséssel német furásmód szerint.
d) Fúrás farudazattal megeresztő csavar nél

kül kanadai "furásmód szerint.
e) Kaaálfurás kötélén.
f) Kanálfurás rudazattal.

2. Ö b lö g ető  fúrás.

a) Öblögető fúrás furódarab nélkül — ' dán 
eljárás szerint.

b) Öblögető fúrás fúrófejjel.
c) Öblögető fúrás vésővel — Fauvelle mód

szer (1845.) szerint.
d) Öblögető fúrás vésővel és szabad eséssel

—  Przibilla-féle gyorsan ütve fúró módszer szerint.
e) Chanoit és Catelineau-féle furó-szivattyuval.
f) A gyémántfurás.
g) Fúrás acélfuró koronával.
h) Köbrich 8 kísérletének kombinált mód

szerével.
i) A Wolsky-féle hydraulikus furóltossal.

C) Az aknafurás.

IV. A MÉLYFÚRÁS MINT SPECIÁLIS SZAK,

Közelebbi és megbízhatóbb leírások, valamint 
történeti származtatások is csak az utolsó öt év
tizedből származnak. A mélyfúrásnak tulajdon- 
képeni történeti kezdete, miként a mélyfúrás kez
detleges kifejlése is eddigelé csak véleményezé
seken alapszik: Mindenesetre a mélyfúrás a föld
kérgénél csak mint már meglévő eljárások után
zása lett alkalmazva, igy pld. a forgatva fúrás a 
fafurása kihasználása nyomán. A lüktetve furás- 
nál a bányában lévő fúró munkálatok lettek 
mindenesetre utánozva. Éppen ugy az öblögetve 
fúrás is. A legősibb fúrás a bányában furóvésővel 
lett ' kereszt Givi ve. A lökés vagy ütés a kézi ka
lapácsosai emberi ■•«erővel eszközöltetett. A mély
fúrásnál az ütés a ’furórudazatok emelése és sü- 
lyecctése által idézteitik elő. így tehát én mint 
báütyász azon vélekedésnek helyt adhatok, hogy 
a mélyfúrás a bányászat szüleménye. Nagyon ér-

schafft, sodann zur Verbesserung der Wetter
führung und zum Abzapfen (Lösen)alter Gruben
baue und gasführender Schichten.

III. Tief-Bohrsysteme.

A) Seilböhren.

a) Das Deutsche.
b) Das Amerikanische.
c) Das Englische.

ß) Gestängebohren.

1. Trockenbohren.

a) Das Drehbohren (mit Schappe).
b) Das Bohren mit Meissei und steifen Ge

stänge. (Englische Bohrmethode).
c) Das Bohren mit Freifall. (Deutsche Bohrme

thode).
d) Das Bohren mit Holzgestänge ohne Nachlass

schraube. (Canadische Bohrmethode).
e) Das Löffeln am Seil.
f)"Das Löffeln mit Gestänge.

.2. Spülbohren.

a) Das Spülbohren ohneBohrstück. (Dänisches 
Verfahren).

b) Das Spülbohren mit Schappe.
c) Das Spülbohren mit Meissei. (System Fau

velle J.845). -
dj Das Spülbohren mit Meissei und Frei fall"; 

System. (Przibilla Schnellschlag).
e) Die bohrende Pumpe. (Chanoit und Catelineu).
f) Das Diamantbohren.
g) Das Bohren mit Stahlbohrkrone.
h) Die Combinirte Methode. (8 Verfahren von 

Köbrich.)
i) Die Hidraulische Bohrwidder (Wolsky).

C) Das Schachtbohren.

IV. Die Tiefbohrung als speciales Fach.

Nähere und verlässlichere Beschreibungen, 
wie auch historische Ableitungen stammen aus 
den letzten fünf Decennien. .Der Eigentliche 
historische Beginn der Tiefbohrung, so auch die 
anfängliche Entwickelung der Tiefbohrung beruht 
bisher nur auf Vermutungen. Jedenfalls wurde die 
Tiefbohrung in der Erdrinde nur als Nachahmung 
bereits bestehender Verfahren ausgeaützt, so z; 
B. das drehende Bohren auf die Benützung des 
Holzbohrens. Das stossende Bohren wurde unber 
dingt den Bohrungsarbeiten in den Grubei) qactir 
geahmt. Ebenso auch das Spüliboiiren. 'Das 
ursprünglichste Bohren in der Grube wurde' mit 
dem Bohrmeissel durchgeführt. Der Stoss $deir

RUGGYANTAARÚKAIA53E5TÁRUKAT, SZÁRAZésZ5IR05 /ji
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dekes volna és talán szükséges is, hogy a furó- 
technikusok egyesülete jutalmat tűzne ki egy, a 
mélyfúrás keletkezésének kezdettől egészen 1850. 
évig való leírására. Második díj volna kiírandó a 
mélyfúrás leírására 1850-től bezárólag a mai köz
gyűlés napjáig.

Ha áttekintjük a legrégibb, valamint a leg
újabb bányászati munkákat a XVII. századtól 
kezdve egészen a mai napig, ugy azt találjuk, 
hogy valamennyi bányászati tankönyv, mint pl. 
a Delius, Serlo, Demanet, Kőbler-féle és a föld
teke minden más müve a következő fejezeteket 
tartalmazzák.

TARTALOMZEGYZÉK.

Fekvőhely-isme.
A fekvőhelyek felkeresése, kutatási és mély- 

furómunkálatok.

Vájár vagy termelőmunkálatok.
A fekvőhelyek kiácsolása.
Szállítás.
Közlekedés.
Bányabiztositás.
Vizmentesités.
Légvezetés.
A bányászakadémiák és bányaiskolák egyik 

tankönyvének fönti tartalomjegyzékből látható, 
hogy a mélyfúrás itt valósággal tanittatik, de nem 
mint külön szakma, hanem mint. a bányászatnak 
kiegészítő technikai szakmája. Nem ismerek más 
főiskolát sem, amely tankönyvében ma ja. mély
fúrást oly kimerítően tárgyalná, mint éppen a 
bányászakadémiák és bányaiskolák v tankönyvei. 
Az akadémiák nevelik a bányamérnököket, a bánya
iskolák ellenben a bányászati felvigyázó személy
zetet. Miután tehát csak a bányamérnök és a 
bányafelvigyázó tesz le a mélyfúrás terén állam
vizsgákat, ő kap. csak oklevelet, igy a qualifikátios 
törvény jelenlegi felfogása szerint egyedül ő lenne 
hivatva a mélyfúrás felelős vezetésének átvéte
lére. A mélyfúró munkások rendszeres kiképzé
sére egyáltalában nem létezik kiképző-iskola sem 
a teoretikus, sem a praktikus téren.

Mint a mélyfúrás ismerője, azt állítom 30 
éves tapasztalataim alapján, hogy ma a mélyfúrást 
mindenesetre mint külön szakmát kell tekintetbe 
venni. Minél előbb határozzák el a jelenlevő furó- 
technikusok az államaikban a mélyfúrásnak kü-

Schlag wurde mit dem Handfäustl durch Menschen
kraft hervorgerufen. Bei der Tiefbohrung wird 
der Schlag durch die Hebung und Senkung der 
Bohrgestänge hervorgerufen. Somit kann ich als 
Bergmann der Vermutung Platz geben, dass die 
Tiefbohrung eine Tochter des Bergwesens ist. 
Es wäre sehrinterresantund sogar auch notwendig, 
dass der Verein der Tiefbohrtechniker einen Preis 
aussetzt, für eine Beschreibung der Entstehung 
der Tiefbohrung von deren Beginn bis zum Jahre 
1850. Ein zweiter Preis wäre auszuschreiben für 
die Beschreibung der Tiefbohrung von 1850 bis 
inklusive der Tagess der heutigen General
versammlung.

Wenn man die ältesten wie auch die neueren 
Bergbaukunden vom XVII. Jahrhundert bis zum 
heutigen Tage durchsieht, findet man, dass 
sämmtliche Lehrbücher für Bergwesen wie z. B. 
Delius, Serlo, Demanet, Köhler folgende Abschnitte 
führen.

Inhaltsverzeichnis.
Lagerstättenlebre.
Aufsuchen der Lagerstätten, Schürf- und Tief

bohrarbeiten.
Häuer- oder Gewinnungsarbeiten.
Ausbau der Lagerstätten.
Förderung.
Fahrung.
Grubenausbau.
Wasserhaltung.
Wetter lehre.
Aus dem obigen Inhaltsverzeichnisse eines 

Lehrbuches für Bergakademien und Bergbau- 
schullen ist zu entnehmen, dass das Tiefbohr- 
wesen hier wirklich unterrichtet wird, aber nicht 
als speciales Fach, sondern als ein ergänzendes 
technisches Fach für Bergwesen. Ich kenne keine 
andere Hochschule, welche heute die Tiefbohrung 
so ausführlich behandeln würde, wie eben die 
Lehrbücher der Bergakademien und Bergschulen. 
Die Akademien erziehen die Bergingenieure, die 
Bergschulen hingegen das bergmännische Auf
sichtpersonal. Da also nur der Bergingenieur und 
der Bergaufseher auf dem Gebiete der Tjefbohrung 
Staatsprüfungen ablegt und Diplome bekommt, 
so wäre er nach der heutigen Auffassung des 
Qualifikationsgesetzes allein berufen eine verant- 
worliche Leitung einer Tiefbohrung zu über-

rát*t, mint ktilönlegessegel es legnagyobb rak- 
—*::tart épület- és diaphragma-szivattyukban

Á r j e g y z é k  I n g y e n  e s  b é r m e n t v e .  * 1 6
i i i
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lön szakmává való kinyilvánítását, annál hama
rább fogják végcéljukat elérni, amely az volna, 
hogy az emberi társadalomban illő helyzetet ér
hessenek el és alapos kiképzésüket az államtól 
nyerj

V. A MÉLYFÚRÓ SZEMÉLYZET KIKÉPZÉSE.

A mélyfúró személyzetnél éppen úgy, mint 
bányászatnál és kohászatnál 3 osztályt kell meg* 
különböztetni.

1. Munkásosztály.
2. Felvigyázó-személyzet.
3. Furómérnökök.
Minden iparág és minden sokkal jelenték

telenebb szakmának meg van már ma a maga 
külön kiképzett személyzete, csak a mélyfúrás 
dolgozik mondhatni legnagyobb részt kikölcsön
zött személyzettel. Egy szaknak már az öntuda
tához tartozik bizonyos büszkeséggel rámutat
hatni, hogy az az illető, aki a mélyfúrással fog
lalkozik, valódi mélyfurómunkás, valódi mélyfúró- 
felvigyázó ós valóságos mélyfurómérnök. Hogy 
ezen feltevésnek eleget tehessünk, éppen ma már 
nagyon szükséges, hogy a mélyfúró személyzet
nek különleges kiképzése mindenesetre mielőbb 
keresztül vitessék. A mélyfúró-személyzet ma már 
nagyon sokoldalulag van igénybe véve.

A munkásszemélyzetnek ma legalább elemi 
iskolát végezettnek kellene lenni, továbbá a mun
kásnak, mielőtt mint mélyfúró munkás bizonyít
ványt kapna, legalább 2 évig kellene a mélyfú
rási munkálatoknál foglalatoskodnia, továbbá a 
18 évet meghaladott korúnak kellene lennie, mert 
jó mólyfuró-munkásnál a teljes izomerő szükséges.

A felvigyázó-személyzetnek, mert a fúrás 
vezetésén kivül különféle hatóságokkal is kell érint
keznie, legalább középiskolai négy osztályt és 
azonkívül vagy bányaiskolát, vagy ipariskolát kel
lene végeznie.

Furómérnöknek ós a mélyfúrás felelős ve
zetőjének már középiskolát, azonkívül műegye
temet, vagy bányászakadémiát kellene végeznie, 
hogy teljes joggal viselhesse a mérnöki címet. 
Hogy a személyzet kiképzése olcsón és gyorsan 
keresztülvitethessék, talán megfelelő volna, hogyha 
minden állam a mélyfúró-felvigyázók és vezetők 
kiképzése végett egyik ipar- vagy bányaiskoláját 
annyira kibővithetné, hogy azon a mélyfúráshoz 
szükséges szakismeretek is taníttathatnának és 
az illető tanuló ott diplomát nyerjen.

A mélyfurómérnökök kiképezhetése sokkal 
könnyebb, mint a munkás és a felvigyázó kikép
zése, mert egy mérnök, gépészmérnök, vagy 
bányamérnök kisebb póttanulmányokkal'a'furó-

nehmen. Für eine regelrechte Ausbildung der 
Tiefbohrarbeiter existiert überhaupt keine Bil
dungsschule weder auf theoretischem, noch 
auf praktischem Gebiete. Ich stelle als Kenner 
der Tiefbohrung die Behauptung auf, dass 
auf Grund meiner 3fr jährigen Erfahrungen 
das Tiefbohrwesen heute unbedingt als spe- 
ciales Fach in Betracht gekommen werden 
muss. Je eher die gegenwärtigen Bohrtechniker 
gegenwärtigen Bohrtechniker sich bei ihren 
Staaten für die Erklärung der Tiefbohrung zum 
Specialfache entscheiden, desto eher werden sie 
ihren Endzweck, das ist ihre Lage in der men
schlichen Gesellschaft gebührend erreichen, und 
ihre gründliche Ausbildung vom Staate bekom
men.

V. Ausbildung des Tiefbau-Personales.

Wir müssen bei dem Tiefbaupersonales ebenso 
beim Bergwesen und Hüttenwesen drei Klassen 
unterscheiden.

X  Arbeiterklasse.
2. Aufsichtspersonal.
3. Bohringenieure.
Jeder Industriezweig und jedes viél kleinere 

Fach hat schon heute sein besonders ausgebildetes 
Personal, nur die Tiefbohrung arbeitet sozusagen 
gröstenteils mit geborgtem Personale. Es gehört 
schon zum. Selbstbfewustsein eines Faches mit 
eineih gewissen Stolz dahindeuten zukönen, dass 
der Betreffende, der bei dér Tiefbohrung beschäftigt 
ist, ein wirklicher Tiefbohrarbeiter, ein wirklicher 
Tiefbohraufseher und wirklicher Tiefbohringenieur 
sein müsse. Um diese Behauptung aufstellen zu 
können, ist es eben heute schon sehr nothwendig, 
dass eine speciale Ausbildung des Tiefböhr
personal unbedingt je eher eingefürt werde. Das 
Tiefbohrpersonal ist heute sehr vielseitig in 
Anspruch genommen. Das Arbeiterpersonal müsste 
heute wenigstens eine Elementarschule absolviert 
haben, ferner müsste der Arbeiter, bevor er ein 
Zeugnis als Tiefbohrarbeiter erhält, "wenigstens 
zwei Jahre bei Tiefbohrarbeiten mitgewirkt ha
ben, ferner müsste er dasl8-te Jahr überschritten 
haben, weil bei einem guten Tiefbohrarbeiter die 
volle Musskelkraft erfordepderlich ist. Da dem 
Aufsichtspersonal nicht nur die Leitung der 
Bohrung obliegt, sondern es auch mit ver
schiedener Behörden verkehren muss, müsste 
dieses wenigstens vier Klassen einer Mittelschule 
und ausserdem entveder eine Bergschule oder eine 
Gewerbschule absolviert haben. Der Bohringeniéur 
und der verantwortliche Leiter einer Tiefbohrung 
sollte schon eine Mittelschule und ausserdem ein 
Polytechnikum oder eine Bergakademie absolviert
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mérnök képesítést igen könnyen elérheti, mert a 
fiirómérnöknól majdnem ugyanazon kívánságo
kat támasztjuk, mint egy másik ágazat mérnö
kénél.

A mélyfúrás mérnökének éppen úgy kel
lene a mennyiségtant, mértant, vegytant, fizi
kát, mechanikát, erőmiitant, geologiát, paleon- 
tologiát, építészetet és stb. hallgatnia, mint min
den más mérnöknek. A tulajdonképpeni eltérést 
képezné a mélyfúró berendezések és szerszámok 
tanítása és pedig

A)^A rudazati fúrás.
B) A kötélfurás.
C) Fogókészülékek és munkák.
D) A robbantás vagy repesztés.
E) A szivattyú berendezések.
F) A mélyfúrási motorok.

Ezen fenti fejezeteket kellene a mélyfúró- 
mérnöknek még hallgatnia és ezen tárgyakból 
gyakorlati és elméleti vizsgát letennie.

A Fenti javaslatból látható, hogy a mély
fúró személyzet kiképzése egy államnak semmi 
különös nehézséget nem okolhat.

m

VI. A BÁNYÁBAN VALÓ MECHANIKUS FÚRÁS.

Egészen különálló fúrási eljárás, amely ma 
ugyancsak igen kiterjedt kiképzést igényel a me
chanikus bányafurás, mely robbantó munkálatok
kal összekötve, ma már igen kiterjedt szakma. 
Mindazonáltal ez a fúrás mindig csak a bánya
munkálatoknak kiegészítő részét fogja képezni 

semmiesetre sem osztható be a mélyfúrási 
munkálatok közé. Ezen rendszerek

1. Kézi fúrás.
2. Forgatva éslüktetve dolgozó kézi fúrógépek.
3. Mechanikus fúrógépek.
a) Lüktetéssel.
b) Forgatással.
c) Lüktetéssel [és forgatással, furógép-áll- j  

vánnyal.

haben, damit er mit vollem Rechte den Ingenieurtitel 
tragen kan. Damit die Ausbildung des Personals 
auf billige und rasche Weise durchgeführt werden 
könne, wäre, es vielleicnt angezeigt wenn jeder 
Staat zur Ausbildung der Tiefbohraufseher und 
Leiter eine seiner Gewerbe- oder Bergschulen 
soweit ergänzen würde, dass auch das für die 
Tiefbohrungen nothwendige Fachgegenstände 
gelehrt werden können, worüber der betreffende 
Schüler ein Diplom erhalte.

Die Ausbildung der Tiefbohringenieure ist 
viel leichter möglich, als die Ausbildung der 
Arbeiter und Aufseher, denn ein Ingenieur, ein 
Maschineningenieur, oder ein Bergingenieur könnte 
durch kleinere Ergänzungs-Studien die Qualifaca- 
tion eines Bohringenieurs sehr leicht erreichen, 
da man an den Bohringenieur fast die gleichen 
Ansprüche stellt, Avie an den Ingenieur eines 
anderen Faches.

Der Ingenieur der Tiefbohrung müsste ebenso 
Mathematik, Geometrie, Physik, Mechanik, Festig
keitslehre, Geologie, Paleontologie, Baukunde und 
so weiter hören, wie jeder andere Ingenieur. Die 
eigentliche Abweichung würde sich nur bei der 
Lehre der Tiefbohreinrichtungen und ihrer Werk
zeuge herausstellen, und zwar:

a) Das Gestängebohrem.
b) Das Seilbohren.
c) Fanggeräte und Arbeiten.
d) Das Torpedieren oder Sprengen.
e) Die Pumpeinrichtungen.
f) Die Tiefbohrmotoren.
Diese obigen Absätze müsste der Tiefbohr- 

ingenieur noch hören und aus diesen Gegenständen 
eine praktische und theorätische Prüfung ablegen.

Aus obigem Vorschläge ist ersichtlich, dass 
die Ausbildung des Tiefbohrpersonals keinem 
Staate besondere Schwierigkeiten bieten kann.

VI. Das Mechanische Bohren in der Grube.

Ein ganz getrenntes Bohrverfahren, welches 
heute ebenfalls eine sehr ausgedehnte Vorbildung 
erfordert, ist die mechanische Grubenbohrung 
welche mit Sprengarbeiten verbunden, heute schon

Felten és G u illeaum e
k á b e l-, so d ro n y - és so d ro n y k ö té l-g y á r  
= = = = =  r é s z v é n y t á r s a s á g  ■ -------
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VII. A MÉLYFÚRÁS EREDMENYEI.

A mélyfúrás minden államban elismerésre- 
méltó eredményeket mutatott föl. Még 50 év előtt 
senki sem merte volna állítani, hogy 500 m. mély, 
vagy a mint ma már elérték, 2000 m. mélységen fe
lül fognak fúrólyukakat lemélyiteni. A mély
fúrási technika bizonyos büszkeséggel állíthatja, 
hogy ma minden nehézséget legyőzött. Csodá
latos, miként és mily biztonsággal tudja a furó- 
technikus furókészülékét kezelni. Sajnos azonban, 
a mélyfúrás eredményei legnagyobb részt titok
ban tartatnak, ugy az államok, mint a magánvál
lalatok a legritkább esetekben adják meg bele
egyezésüket a furótechnikusnak ahhoz, hogy a 
földkérgének átfúrt eredményei, amelyek pedig 
oly magas tudományos értékűek és még fonto- 
sibb gyakorlati értékűek, nyilvánosságra hozas
sanak. Ha minden államnak módjában lenne ha
tárain belül minden, kezdettől fogva a mai napig 
eszközölt mélyfúrásról metszeteket és fúrási pró
bákat felmutatni, ugy akkor sok fontos geologiai 
kérdést könnyen lehetne megoldani és a földalatti 
kincseket könnyen, lehetne kinyerni anélkül, hogy 
nagyobb áldozatokat kellene ismételten hozni. 
Ennélfogva tanácsos volna, hogy minden fúrási 
adat — a múltban elmulasztottakat jóvá teendő
— gyiijtessék és a jövőben az egy országban egy 
éven belül keresztülvitt mélyfúrások egy évkönyv
ben adassanak ki.

Az ilyen évkönyvnek sorozata minden ál
lamnak valóságos kincse lenne, mert a tudomá
nyok állandó előrehaladása mindenesetre a jövő
ben jól fogja kihasználhatni a múltnak é jelennek 
mélyfúrási eredményeit.

Vili. A FURÓTECHNIKUSOK EGYESÜLETEI.

A föld minden nagyobb és kisebb államának 
kellene a furótetíhnikusok részére pgy egyesüle
tet alapítania. Ezen egyesületek volnának külö
nösen hivatva az ország mélyfúrásával foglal
kozni, ezen. szakot alaposan művelni, ezen a téren 
minden újítást, bevezetni és hazájának javára ós 
az illető ország álfalános jólétének emelésére ér
tékesíteni.

Az ország minden vállalatának, amely mély
fúrások keresztülvitelével foglalkozik, be kellene 
lépnie ezen egyesületbe, hogy igy befolyását az 
országban emelje és nehéz munkáinak s az ott 
foglalatoskodó személyzetnek szükséges védelmét 
biztosítsa.

Csak egyetértés és s z ív ó s  kitartás tesz erőssé, 
ad bátorságot és hatalmat. Az 1885. évben én

ein sehr ausgedehntes Fach ist. Jedoch wird diese 
Bohrung immer nur ein ergänzender Theil der 
Grubenarbeiten bleiben und kann auf keinen Fall 
den Thiefbohrarbeiten zugeteilt werden. Diese 
Systeme sind

1. Handbohrung.
2. Handbohrmaschinen drehend und stossend
3. Mechanische Bohrmaschinen.
a) Stossende.
b) Drehende.
c) StossendeunddrehendemitBohrmaschinen

gestell.

VII. Resultate der Tiefbohrung.

Die Tiefbohrung hat in allen Staaten sehr 
anerkennenswerte Resultate aufzuweisen. Noch 
vor 50 Jahren traute sich niemand die Behauptung 
aufzustellen, dass-mann Bohrlöcher bis zu 500 m. 
Tiefe, oder wie schon heute Bohrlöcher über 2000 
m. Tiefe abstossen werde. Mit einem gewissen 
Stolz kann die Tiefbohrtechnik die Behauptung 
aufstellen, dass die heute allen Schwierigkeiten 
gewachsen ist. Es ist staunenswert, mit welcher 
Sicherheit ein Bohrtechniker heute seinen Bohr- 
aparat handhaben kann. Leider aber werden die 
Resultate der Tiefbohrtechnik grösstenteils geheim 
gehalten, sowohl Staats-, als auch Privatunter
nehmungen geben in den seltensten Fällen dem 
Bohrtechniker die-Erlaubnis zur Veröffentlichung 
der erbohrten Resultate der Erdrinde, trotzdem 
diese einen hohen wissenschaftlichen und einen 
noch viel wichtigeren und j raktischen Wert 
haben. Wenn jeder Staat in der Lage wäre 
innerhalb seiner Grenzen über alle vom Beginne 
bis zum heutigen Tage durchgeführten Tief
bohrungen Profile und Rohrproben aufzuweisen,; 
so könnte man so manche wichtige geologische 
Frage leicht lösen und manchen unterirdischen 
Schatz leicht ausheuten ohne abermals grössere 
Opfer zu bringen. Es wäre daher, um das 
Versäumte nachzuholen, rathsam, alle Kohrdaten 
der Vergangenheit zu sammeln und in der íílikunft 
alle innerhalb eines Jahres in einem Lande durch
geführten Tiefbohrungen, in einem Jahrbuche 
herauszugeben.

Eine Reihe von solchen Jahrbüchern wäre 
ein wahrhafter Schatz eines jeden .Staates, weil 
der stete Fortschritt der Wissenschaften jeden
falls auch die Tiefbohrresultate der Vergangenheit 
und Gegenwart in der Zukunft gut wird ausnützen 
können.

VIII. Vereine für Bohrtechniker.

Jeder grössere oder kleinere Staat sollte einen 
Verein führ Tiefbohrtechniker gründen. Diese

KENŐANYAGOK, TISZT/TÓ  ANYAG OK, B5R-BÄLATA- ^
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vetettem föl az első eszmét a magyar bányászati 
és kohászati országos egyesület alapítására. Ma 
: 5 óv után ez az egyesület izmos egyesület, szá
mos célt szolgál és tekintélylyé növekedett.

Ez az alkalom, ugyanis a furómérnökök és 
furótechnikusok 25-ik vándorgyűlése Budápesten, 
jelentse Magyarország részére a magyar mélyfúró 
egyesület alapitását, amelyhez én tiszta szivem
ből fejezem ki szerencse kivánataimat és amely 
alkalomból belépésemet az egyesületbe, mint 
bányamérnök már most bejelentem.

Az országos furóegyesületek különleges célja 
volna: ^

1. Hasonló hivatásit minden vállalatot és sze
mélyt közös tevékenységhez egyesíteni, hogy 
azoknak különleges érdekét 'a nyilvánosság előtt 
képviselhesse és megvédhesse.

2. Az egyesület az illető országot, amelyben 
működik, pontosan tanulmányozzz és javaslatokat 
tegyen, hogy hol kutassanak még ki a földkéreg 
kincsei célszerű mélyfúrások által. Ezen tevékeny
ség eredménye előadások és tárgyalások alakjában 
szakfolyóiratokban ismertetnék meg a nyilvános
ság előtt, hogy a mélyfuróvállalatoknak folyto
nos foglalkozás nyujtassék és" a fuw) személyzet
nek a jól kiérdemelt mindennapi kenyér rendel
kezésére álljon.

Ismert közmondásra hivatkozom „ Ember se
gíts magadon, akkor a Mindenható is megsegíti“

3. Az országos mélyfúró egyesület azonkívül 
különféle javaslatokat dolgozzon ki a kormányok 
részére a mélyfurószemélyzetnek kiképzésére vo
natkozólag és nyújtsa be keresztülvitelre, éppen 
úgy a mélyfúrási tevékenység védelmére hatósági 
szabályrendeleteket kezdeményezzen.

4. Az egyesület őrködjék továbbá az ország 
mélyfúrásának tevékenysége fölött, nehogy eset
leges szabálytalanság folytán a bel- és külföldi 
tőke elvonassék a mélyfurrástól. Az egyesület 
vegye magára az ország mélyfúrási tevékenysé
géért a felelősséget, hogy a munkaadó túlhajtott 
költségek folytán ne ijesztessék meg a mély
fúrási munkától.

5. Legyen célja az egyesületnek továbbá, az 
újításokat és különleges találmányokat a mély
fúrás terén az országban bevezetni, átokét a na
gyobb fúrási munkálatoknak megnyerni az ország 
és összes lakóinak javára.

ö. Ezen egyesületbe beléphetnének mind
azon vállalatok és személyek, akik az illető or-

Vereine wären berufen sich speziell mit der Tief
bohrung des Landes zu beschäftigen, dieses Fach 
gründlich zu kultivieren, alle Neuerungen auf 
diesem Gebiete einzuführen und zum Vorteile ihres 
Vaterlandes und zur Hebung des allgemeinen 
Wohlstandes des Landes zu verwerten.

Alle Unternehmungen eines Landes, welche 
sich mit der Durchführung von Tiefbohrungen 
befassen, müssten in diesen Verein eintreten, um 
so ihren Einfluss im Lande zu heben, und den 
nötigen Schutz für ihre schwierigen Arbeiten und 
für das dabei beschäftigte Personals zu sichern.

Nur Eintracht und zähe Ausdauer macht 
stark, gibt Muth und Macht. Ich habe im Jahre 
1885 die erste Idee zur Gründung des „Ungarischen 
Berg- und Hüttenmännischen Landesvereines“ auf
geworfen. Heute nach ca. 25 Jahren ist dieser 
Verein ein tüchtiger Verein, dient zahlreiche 
Zwecken und hatte sich zum Forum empor
geschwungen.

Diese Gelegenheit, nämlich die 25-te Wander
versammlung der Bohringenieure in Budapest, soll 
für Ungarn die Gründung des „Ungarischen Tief- 
bohrvereines“ bedeuten, wozu ich vom ganzen 
Herzen meine Glückwünsche darbringe und bei 
dieser Gelegenheit meinen Eintritt in der Verein 
als Bergingenieur schon jetz anmelde.

Der spezielle Zweck der Landesbohrvereine 
währe:

1. Alle Unternehmungen und Personen gleichen 
Berufes zur gemeinsamen Thätigkeit zu vereinigen, 
um deren Sonderinteresse der Öffentlichkeitgegen
über vertreten und schützen zu können.

2. Der Verein soll das betreffende Land, in 
welchem er thätig ist, genau studieren und Rath
schläge darüber ertheilen, wo noch durch zweck
mässige Tiefbohrungen Schätze der Erdrinde 
erschürft werden könten. Das Resultat dieser 
Thätigkeit sollte in Form von Vorträgen und 
Abhandlungen in Fachzeitschriften der Öffent
lichkeit bekannt gegeben werden, damit dun 
Tiefbohrunternehmungen immerwährende Be
schäftigung geboten werde und dem Bohrperso- 
nale das wohlverdiente tägliche Brot zur Verfü
gung stehe.

Ich berufe mich dabei auf ein bekanntes 
Sprichwort: „Mensch hilf dir selbst, dann hilft dir 
auch der Allmächtige“.

3. Der Landestiefbohrverein soll ausserdem 
diverse Vorschläge für die Regierungen zur Aus
bildung des Tiefbohrpersonales ausarbeiten und 
zur Durchführung einreichen, ebenso zum Schutze 
der Tiefbohrungthätigkeit behörderliche Schutz- 
massregeln treffen lassen.

4. Der Verein soll ferner die Thätigkeit der 
Tiefhohrtechnik eines Landes überwachen, damit 
durch eventuelle Unfuge weder das inländische, 
noch das ausländische Kapital der Tiefbohrung 
entzogen werde. Der Verein soll eine Garantie 
der Tiefbohrthätigkeit eines Landes übernehmen,

megbízható, szolid és olcsó beszerzési forrásaFestékek KHMER E. es TJRSÍ BUDAPÍST
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szagban a bányában való mechenikus fúrásokkal 
foglalkoznak, továbbá az ország összes kőbánya- 
tulajdonosa.

Végül még néhány talán kevésbé fontos 
indokot szeretnék felemlíteni, amelyek kényszerí
tenek minket a mélyfúrási üzemekhez egyesüle
teket alapítani.

Mindnyájan egészen jól tudjuk, hogy az em
bernek nemcsak ideális tulajdonságai vannak, ha
nem egoistikus viszonylatai, melyek az ő tulaj
don „én“-jének javát emelik. Ha a természetnek 
előnyeit alaposabban tanulmányozzuk, ugy az 
utóbbi tulajdonságok, azaz az egoistikusok az 
embernél mindenesetre jobban vannak kifejlődve 
és az embereknek törekedniük kell ennek eleget 
tenni. Ma az egyenlő foglalkozású összes embe
rek egyesülnek, hogy saját érdekeiket jobban 
szolgálják, ezeket jobban kielégíthessék.

Tehát az az egyszerű kérdés vetődik fel, 
miért legyenek egy ország furótechnikusai arra 
ítélve, hogy egymástól elkülönítve, elzárva és vissza
vonulva ajánlják fel az emberiségnek az ő hasz
nos ténykedésüket.

Bátran lépjünk fel, hozzunk állhatatos hatá
rozatot, hogy minden országban mélyfúró egye
sületet alapítunk és ezen áramlat kedvező ered
ményei nem fognak kimaradni, az eredményei 
láthatóan mutatkozni fognak. Minden ember a 
maga szerencséjének kovácsa.

IX. A MÉLYFÚRÁS IRODALMA.

A mélyfúrás terén már sok arra hivatott és 
hivatatlan technikus adott kifejezést különböző 
formában véleményének. Számos memorandum je
lent meg, amelyek részben mint titkos ügyiratok 
az államok és magánosok különféle irattárában van
nak elhelyezve, abból egy csekély rész til-tul a 
nyilvánosság elé is eljutott.

Alkalmi cikkek megjelentek a legkülönfé
lébb szaklapokban, amelyeknek egy miibe való 
összegyűjtése azonban egy emberi kort igénybe 
venne.

Továbbá megjelentek brosúrák különféle ki
állítások és gyűjtések alkalmából, amelyek azon- 
ba;n pontosan szerkesztve és rendszeresen gyűjtve 
sohasem voltak.

Gyakran adattak ki árjegyzékek a kérdéses 
ábrákkal, melyek később az ábrák miatt bizonyos 
értéket képviselnek. Adattak ki némely kisebb rö-

damit der Arbeiter durch übertriebene Kosten von 
der Tiefbohrarbeit nicht abgeschreckt werde.

5. Der Verein soll ferner den Zweck haben, 
die Neuerungen und sonstigen Errungenschaften 
auf dem Gebiete der Tiefbohrung im Lande ein
führen, das Kapital für grössere Tiefbohrarbeiten 
zu gevinnen, zum Wohle des Landes und seiner 
übrigen Bewohner.

6. In diesen Verein könnten auch alle Unter
nehmungen und Personen eintreten, welche sich 
im betreffenden Lande mit mechanischen Bohrungen 
in den Gruben befassen, ferner alle Steingruben
besitzer eines Landes.

Zum Schlüsse will ich noch einige vileicht 
weniger wesentliche Gründe anführen, welche 
unszwingen, Vereine für Tiefhohrwerke zu gründen.

Wir wissen es alle ganz gut, dass der Mensch 
nicht nur ideale Eingenschatten besitzt, sondern 
auch egoistische Anlagen hat, welche das Wohl 
seines eigenen „Ich“ heben sollen. Wenn man die 
lebenden Wesen der Natur genau studiert, so sind 
die letzteren Eigenschaften d. i. die egoistischen 
beim Menschen jedenfalls besser ausgebildet, und 
die Menschen müssen bestrebt sein, denselben 
Genüge zu leisten. Heute vereinigen sich alle 
Menschen gleichen Berufes, um ihren Eigeninteres
sen besser zu dienen und denselben besser nach- 
kommen zu können.

Es drängt sich nun die einfache Fräse auf, 
warum sollen'eben die Tiefbohrtechnicker eines 
Landes dazu verurtheilt sein, von einander getrennt, 
verschlossen und zurückgezogen, ihre Thätigkeit 
der Menschheit darzubieten.

Greifen wir muthig zu, fassen wir den festen 
Entschluss, in einem jedem Lande einen „Tief- 
bohrv.erein“ “zu grjinden und die günstigen Re
sultate dieser Strömung werden nicht ausbleiben, 
es werden die Erfolge sichtlich zunehmen. Ein 
jeder Mensch ist seines Glückes Schmied.

IX. Litteratur der Tiefbohrung.

Auf dem Gebiete der Tiefbohrung, haben 
schon viele dazu berufene und unberufene Techniker 
ihre Meinung in verschiedenen Formen geäussert.
Es sind zahlreiche Memoranden erschienen, die 
theils als geheime Akten in verschiedenen Archiven 
der Staaten und Private deponiert sind.

Ein geringer Theil davon ist der Öffejxllichkeit 
hie und da zugekommen.

Es sind Gelegenheitsartikel, in den verschie
denen Fachblättern erschienen, deren Sammlung 
in ein Werk jedoch ein Menschenalter bean- 
schpruchen könnte. Es sind ferner Broschüren er^s 
schienen, bei Gelegenheit diverser Ausstellungen und 
Versammlungen, welche aber korrekt verfasst und 
systematisch gesammelt niemals erschienen sind.

Oft sind Preislisten mit treffenden Abbildungen 
herausgeben worden, welche wegen der Abbildun-
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vides vezérfonalak a mélyfúrások személyzetének 
oktatására, amelyek szintén csak csekély értékűek.

Adattak ki fúrási naplók, amelyek gyakran 
csak helyi célt szolgálnak. Bányászati tankönyvek 
leírják a mélyfúrások rendszerét, melyek a taní
tási célra elég jól szolgálatokat tettek.

Tehát nekem és velem együtt sok más szak
embernek azt kell állítanunk, hogy mindezen ki
adványok még oly szabatos irodalmat nem ké
peznek, amelyek a mai mélyfúrási technika óriási 
előmenetelének megfelelők is lennének. Ezek mind 
csakJtezdete és nyomai a csak még létesítendő 
furótechnikai irodalomnak. Mindenesetre azonban 
mindazon szakembereknek, akit?** eddig a fúrási 
technika terén tevékenykedtek, akik nehézségek
kel küzdöttek, akik a mélyfúrási irodalom érde
kében anyagi áldozattól sem ijedtek meg, a mi 
osztatlan és legforróbb köszönetünket kell ki
fejeznünk.

Mindnyájan csak emberek vagyunk, a ter
mészetnek igen kicsiny lényei, mindnyájan halan
dók vagyunk ; ha végső óránk üt, földi ittlétün
ket az ezentulival felcserélnünk, földi tudásunkat, 
ha nem hagyjuk hátra az litókocnak az 'irodalom 
révén, az örökké csöndes sirba visszük magunkkal.

Ma nagyon kiváló furótechnikusok vannak, 
akik bizonyára igen értékes tapasztalatokkal ren
delkeznek, akik évtizedeken át gyűjtötték az ő 
gazdag tapasztalataikat. Ezen ̂ szakemberek van
nak hivatva a szakirodalmat örökké értékes iro
dalmi adatokkal gazdagítani.

Kérjük ezen urakat, nyujtsunk nekik alkal
mat ahhoz, hogy becses tudásukat'szóval és Írás
ban megörökítsék.

Ha ezt elmulasztjuk ós ha a mélyfurótechni- 
kának ezen derék előharcosait nem fogjuk támo
gatni, hogy értékes tudásukat leírhassák, úgy 
minket az egész utókor joggal a jelenkor köny- 
nyelmü lényei gyanánt tüntethet fel. Mutassuk 
meg az utókornak, hogy az ő megbecsülésüket 
megérdemeljük.

Sürgősen szükséges volna mindenekelőtt, 
hogy mielőbb kidolgozzunk egy szakszerű érte
lemben vett helyes nemzetközi szolgálati szabály
zatot :

a) a mélyfúrás munkásai részére
b) a mélyfúrás felvigyázói részére ;
c) a mélyfúrás technikusai, mérnökei részére 

és azokat a mélyfúrási személyzetnek és a mér
tékadó hatóságoknak rendelkezésére bocsássuk.

gen später einen gewissen Wert repräsentieren 
können. Es sind manche kleinere kurzgefasste 
Leitfäden zum Unterricht für das Personale der 
Tiefbohrungen herausgegeben worden, welche 
auch nur einen momentanen Wert haben.

Es werden Bohrjournale herausgegeben, 
wrelche oft nur einen örtlichen Zwecke dienen. 
Bergmännische Lehrbücher beschreiben die Systeme 
der Tiefbohrungen, welche dem Untorrichtszwecke 
genug gute Dienste leisteten.

Nun muss ich und mit mir noch viele andere 
Fachleute die Behauptung aufstellen, dass alle 
diese Ausgaben noch keine exakte Litteratur 
darstellen, welche dem riesigen Fortschritte der 
heutigen Tiefbohrtechnik auch ebenbürdig wäre. 
Es sind dies nur Anfänge und Spuren der sonst 
noch zu gründenden bohrtechnischen Litteratur. 
Wir müssen aber jedenfalls allen jene Fachleuten, 
die bisher auf dem Gebiete der Bohrtechnik thätig 
waren, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
hatten, die für die Tiefbohrlitteratur auch mate
rielle Opfer nicht scheuten, unseren ungetheilten 
und besten Dank aussprechen.

Wir alle zusammen sind nur Menschen, 
minimale Wesen der Natur, wir sind alle zusammen 
sterblich, müssen, wenn unsere Abschiedsstunde 
schlägt, das irdische Dasein mit dem Jenseits ver
tauschen, und nehmen unser irdisches Wissen, —  
wenn wir es nicht in Form der Litteratur der 
Nachwelt zurücklassen, in das ewige stille 
Grab mit.

Heute gibt es ganz hervorragende Bohr
techniker, welche gewiss über sehr schätzens- 
w*erthe Erfahrungen verfügen, welche Jahrzehnte 
hin durch ihre reichen Erfahrungen gesammelt 
haben. Diese Fachmänner sind berufen die 
Fachliteratur mit ewig wertvollen litteratischen 
Daten zu bereichern.

Bitten wir diese Herren, bieten wir ihnen 
Gelegenheit dazu, dass Sie ihr Schätzensvvärtes 
Wissen in Wort und Schrift verewigen.

Wenn wier dies versäumen, und diese tüchtigen 
Vorkämpfer der Tiefbohrtechnik nicht unterstützen 
werden, damit sie ihr wertvolles Wissen nieder
schreiben können, so kann uns mit Recht die 
Nachwelt als leichtsinnige Wesen der Gegenwart 
hinstellen. Zeigen wir der Nachwelt, dass wir 
ihre Hochschätzung verdienen werden.

Dringend nothwendig wäre es vor allein, 
dass wir eine im Fachmännischen Sinne genommen 
korrekte internationale Dienstesvorschrift.

a) für Tiefbohrarbeiter,

Ne m ulaszsza el
h iv a tk o z n i J » BANYA -ra.



A mélyfúrási személyzetnek meg kell oltalmaz
nia a hatóságok és a publikum előtt az ő tevé
kenységének megbizhatóságát. Ma a mélyfúró- 
személyzet, mondhatni, földönfutó, minden ember, 
minden hatóság az ő tevékenységét és az ő mun
kájának értékét tetszés szerint becsülheti.

Igen sürgősek volnának azonban a mélyfú
rási irodalom terén különösen a tankönyvek.

a) mélyfurömunkások részére ;
b) a mélyfúró felvigyázók részére ;
c) a mélyfúró mérnökök részére.
Az első két tankönyvnek népies modorban 

kellene irva lenni és tisztán különösen a gyakor
latnak kellene nagy szolgálatokat tehetnie.

A furómérnökök tankönyvének modern és 
mindenesetre tudományos alapon kell Íratnia és 
azonkívül az egész mélyfúrási gyakorlatot fel 
kellene ölelnie. Végül még meg kellene említeni, 
hogy administrativ tanácsok, mint költségvetések 
kidolgozása, fúrási szerződések, fúrási vállalat ve
zetése is érintve legyen benne.

X. KÖVETKEZTETÉSEK.

Fenti értekezletem idő hiányában talán nem 
foglalatoskodom elég kimerítően a tárgygyal. Fel
vetett javaslataim talán keresztül nem vihetők 
azonnal, de sőt csak nagyobb pénzáldozatokkal 
érhetők el. Azon véleményen vagyok azonban, 
hogy oly igazságokat hoztam elő, amelyek a mély
fúrás ügyének javára idővel keresztül lesznek vi
hetők.

A mélyfúró mérnökök és furótechnikusok 
mostani nemzetközi vándorgyűlése talán most 
nem is foglalkozhatok fenti javaslataimmal, mert 
azokat még részletesen ki kell dolgozni. Mind
azonáltal kérem, hogy fenti értekezletem a mély- 
furótecsnikusok részéről jóakaró kritika tárgyává 
legyen téve és hogy javaslataim esetleg a jö\|o 
évben lehessenek alapos tárgyalás és elhatározás 
alá véve.

Jó szerencsét!

10

b) für Tiefbohraufseher,
c) für Tieftechniker, Ingenieure

je eher ausarbeiten, und sie dem Bohrpersonale 
und den maassgebenden Behörden zur Verfügung 
stellen. Das Tiefbohrpersonal soll seine korrekte 
Thätigkeit vor den Behörden ûnd dem Publikum 
decken können. Heute ist das Tiefbohrpersonal 
so zu sagen vogelfrei, ein jeder Mensch eine 
jede Behörde kann seine Thätigkeit und den 
Wert seiner Arbeit nach Belieben schätzen.

Sehr dringend wären jedoch auf dem Gebiete 
Tiefbohrlitteratur insbesonders die Lehrbücher.

a) für Tiefbohrarbeiter,
b) für Tiefbohraufseher,
c) für Tiefbohringenieure.
Die ersten zwei Lehrbücher müssten populär 

verfasst sein und müssten ganz besonders der 
Praxis grosse Dienste erweisen können.

Das Lehrbuch für Bohringenieure müsste 
modern und jedenfalls wissenschaftlich verfasst 
sein, und ausserdem auch die ganze Tiefbohr- 
praxis enthalten.

Zum "Schlüsse wäre noch zu erwähnen, dass 
auch administrativen Rathschläge, wie die Aus“ 
arbeitung von Kostenvoranschlägen, von Bohr- 
verträgen, die Leitung einer Bohrunternehmung 
darin berührt werden können.

X. SCHLUSSVOLGERUNGEN.
m

Mein« obige Abhandlung ist wegen Mangel 
an Zeit villeicht nicht genug ausführlich. Meine 
hier niedergelegten Vorschläge sind vielleith nicht 
sofort durchführbar, oder nur mit grösseren Geld
opfern erreichbar. Ich bin der Meinung, dass ich 
Wahrheiten angeführt habe, welche mit der Zeit 
zum Wohle der Tiefbohrangelegenheit durchgeführt 
werden können.

Die jetzige internationale Wanderversamm
lung der Tiefbohringenieure und Bohrtechniker 
kann sich mit meinen obigen Vorschlägen viel
leicht jetzt nicht befassen, weil dieselben noch 
detailliert ausgearbeitet werden müssen. Ich bitte 
jedoch, dass meine Abhandlungeiner wohlwollen
den Kritik von Seite der Tiefbohrtechniker unter
zogen und meine Vorschläge vielleicht im kom
menden Jahre zur gütigen Verhandlung und 
Beschlussfassung vorgelegt werden.

1911 október 15. (40—41. szám.)A BÄNYA
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paszok. ess HlintaszerCl bányászati és  
kohászati precíziós műszereknek mint 
külftnlegességeknek készítése a leg 

modernebb szerkezettel.

MAX HILDEBRAND
früher August Ungke & Co.

BREIBERG, Sachsen.
-------------Alapittatott 1791.
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A modern mentőkészülékek diadala.
A modern mentőkószülékekről ismételten meg

emlékeztünk lapunkban ; megismertettük már ol
vasóinkkal valamennyi típust, leírván azoknak műkö
dését és ezen készülékek célszerű és szükséges 
voltára, sok olyan esete t is megemlítettünk, amelyek
nél egy-egy mentőkészülék úgyszólván holtakat kel
t e t t  életre. Ám a bányahatóságaink ós magánválla
lataink még mindig nem fordítanak elég figyelmet 
eme életmentő készülékekre, holott a külföldi ható
ságok nemcsak hogy belátva nagy fontosságukat, 
egyenesen elrendelik alkalmazásnkat, hanem műkö
désük sikeres eredményét pontosan össze is gyűjtik 
s azt egyes lapok rendelkezésére bocsátják. így a 
hallei Ifatóság a kerületében 1910-ben előfordult ese
teket, amelyeknél a modern mentőkészülékek fénye
sen beváltak, a „Zeitschrift für Samariter und Rét- 
tungswesen“-ben te t te  közzé.*

A jelentés szerint összesen 27 oly eset ju to tt  
a hatóság tudomására, amelyeknél mentőkészülékeket 
ve ttek  igénybe. Két oly esetben sikeresen hoztak 

.felszínre szerencsétlenül já rt  embereket, amikor a 
törmelék öt embert tem ete t t  el élve, akik különben 
bizton elvesztek volna ; két szerencsétlent márcsak 
holtan hozhattak felszínre ; ugyanaz tö r tén t  még két 
másik esetben. Két izben sikerrel jártak  az újra
élesztési kísérletek ; háromizben siker nélkül működ
tek. A többi 18 esetben gazdasági munkáknál kerül
tek  a készülékek alkalmazásra, s nagy részük volt 
abban, hogy a légzésre alkalmatlan gázokban sok 
szerencsétlenség elkerülhető volt.

A bányák készülékeit' három izben, s az egyik 
mentőállomás apparátusát egyszer használták fel 
életmentésre.

Az egyik esetben Thüringiában egy káliműnek 
két embere járt. szerencsétlenül olyaténképen, hogy 
a robbanás után túl korán mentek a még forró 
gázok közé s azokban elalóltek, kizárólag a Dréger 
készülékeknek köszönhető, hogy megmenthették őket.

Thüringiának egy másik telepén eg£ vájár az 
elöirás dacára tulkorán közelítette meg a robbanás 
helyét, ahol természetesen elszédült a forró gázoktól ; 
ugyanilyen sorsra ju to tt  négy tá rsa  is, akik segít
ségére akartak  sietni. Öt ember volt a halál to rká
ban s bizton elvesztek volna, ha nincsenek kéznél a 
Dréger készülékek, amelyek segítségével mihamar a 
szabadban látták  az öt szerencsétlen munkást. A négy 
utóbbit életre keltették, az elsőt azonban már csak 
mint holtat lehete tt  a külszínre hozni.

A halberstadti kerületben egy szénbánya tele
pen ugyancsak a Dréger készülékkel sikerült egy 
emberéletet megmenteni; mérges gázokkal te lt  meg 
egy kút, a szerencsétlen leszállt s ha nincs kéznél a 
rnentőkészülék bele is pusztult volna.

Végül egy mentőállomás készüléke segítségével 
egy gázzal te l t  tárnából egy embert hoztak elő, aki 
azonban már halott volt. A jelentés kiemeli, hogyha 
nem is sikerült minden esetben emberéletet menteni, 
de legalább a holttestek felszínre hozásánál a men
tők élete nem forog veszélyben.

Az oxigénkészülék vajmi gyakran jó szolgálatot 
t e t t  tüzek lokalizálásánál is. Az Odera melletti frank
furti bányakerületben kipuhatolták veleatüzfészkeket, 
végezték a localizálási munkákat és megvizsgálhatták 
a tüztől hozzáférhetetlen helyiségeket is. Egy alka
lommal egy Dréger-féle száj légző készülék 205 percig 
kifogástalanul működött, bár közben egy oxigónüveget 
ós két  kálipatront cseréltek ki, úgy hogy a tüztorlasz 
idejekorán elkészülhetett.

Az ost-kottburi bányakerületnek egy másik 
bányájában a Dréger készülék segítségével a füsttől 
ellépett tárnákoan megtalálták a tűz fészkét és ter

* L „Zum Retiungswesen im Bergbau“ von Oltó 
Haase, Halle, a. S. Zeitschrift für Samariter und Kettungs
wesen 1911 Nov. 15.

jeszkedési irányát is pontosan megállapították. 
A west-kotthusi és halberstatti bányakerületek 3 
más bányájában ugyancsak sikeresen használták a 
Dréger-készüléket bányatüzeknél, a bányák egyikében 
pedig egy Westfalia készülék t e t t  jó szolgálatot.

A cöteni bányakerület egyik szénbányájában a 
Dréger-kószülék segítségével egy égési gázokkal te l t  
aknában védőgátat emeltek. E ry  másik szénbányában 
a keletkezett tűz továbbterjedését sikeresen aka
dályozták meg gátak és védőtorlaszok által, amelye
ket csakis a közeli mentőállomásról elhozott Dréger- 
féle mentősisakokkal emelhettek. A kerületi hivatal
nokok tanácsára a készülékeket továbbra is o t t  
ta r to t ták  arra az esetre, ha a védőgátak kibontása 
veszéllyel járna. Egy másik szénbányában is emeltek 
védőgátakat, ami csakis a modern légzőapparatusok. 
igénybevétele által volt lehetséges, mert sujtólóg- 
és sűrű füst volt jelen. Minden egyes alkalom
mal 4—4 ember dolgozott és pedig kettő Dréger- 
késuílékkel, 2 pedig légcsőves mentőkószülékkel. 
Ez a két utóbbi ember különösen a töltési munká
latoknál tűn t  ki, mig a Dréger készülékkel felszerelt 
egyének a nagyobb mozgéfonyság következtében az 
első előnyomulásnál és az anyag szállításánál te t tek  
jó szolgálatot. A munka célját elérték.

Egy másik szénbányában ugyancsak alkalma
zásba került 2 Dréger készülék és egy légcsöves 
mentőkészülék, hogy eltorlaszolt utón, amely egy le
égett  ós bedőlt tárnába vezetett, mintegy 60 méter
nyire előre nyomuljanak és az újból mutatkozó égési 
gázok eredetét megállapítsák. Ezen az utón sem 
bányalámpák, sem acetilénlámpák nem égtek. A készü
lékek megfeleltek céljuknak, amennyiben a főaknász 
egy Dréger készülékkel felszerelve két ember pedig 
a légcsöves mentőkészülékkel előrenyomultak, a 
negyedik pedig egy Dréger-féle sisakos mentőkószü
lékkel t a i to t ta  fenn az összeköttetést a füstgázokon 
kívül álló hivatalnok és a légszivattyú kezelőbe között.

Egy negyedik szénbányában egy pajtának a 
tüzét sikerült két Dréger-féle mentőkószülékkel el
fojtani ós pedig idejekorán, mert a tűz a szállító be
rendezést és a brikettgyárat fenyegette. A derék 
mentőknek maró, sűrű füstben kellett a szél ellen 
előnyomulni. A legközelebbi napon egy légcsőves 
mentőkészülékkel és két mentősisakkal tovább dol
goztak. Mindkét készülék jól bevált.

Ugyan ebben a bányában egy földalatti bánya- 
tüzet fékeztek meg gátak és oltás által. Ezen műve
letnél a Dréger mentőkészülékeknek, valamint a 
Westfália légcsöves menlokészülékének igen jó hasz
nát vették. Az utóbbiak a tulajdonképpeni munká
hoz, a torlaszok emelésénél valamint az első lefojtás- 
nál a Dréger készülékek az anyag odavitelénél a 
tömítésnél, a munka ellenőrzésénél és a torlaszok 
által elzárt, de még füsttel te l t  tűzfészkek bejárásá
nál váltak be. Külön megemlítendő, hogy a csöves 
készülékek igen nagy melegségnél váltak be előnyösen.

Ugyancsak egy sz nbányában felhasználtak ké t 
Dréger készüléket egy védgát kinyitásához, amely 
mögött füst volt jelen, amely nem birt elillanni. Ez 
a füst egy már régen elfojtott tűzfészekből keletke
zett, amikor is oly sűrű füst volt, hosry lehetetlen 
volt a tűz közelébe jutni. A készülék segítségével' 
kinyitották a vódőtorlaszt s azután a tüzet a készü
lék nélkül elfojtották.

Végül a Dréger készülékeket felhasználták egy 
földalatti helyiségben keletkezett  tűz elfojtására.

# S z e n t - L u k á c s - f ü r d ő ,  t é l i  
é s  n y á r i g y ó g y h e ly , B u d á n

csuz-, köszvény-, id e f- és bőrbajok ellen. Iszap
fürdők, iszapborogatások, kő- és kádfürdők, külön 

férfi- és női vizgyógy intézet, gőzfürdők és gyógyvizuszodák. 
Szállodák, gondos penzió. K r i s t á l y  forrásás ványviz ét
vágyat javit,. gyomorrontást megakadályoz. Vidékre és kü l
földre fuvardijmentes szállítás. (B/677/501/52/II.
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A Trauzl-féle szabadalmazott 
„Austria“ szállítható rapid-furótelep.

A könnyen szállítható furoberendezések 
utáni gyakori érdeklődések és siirii kérde- 
zősködések már néhány év előtt arra indí
tották a Trauzl és Társa céget, hogy a csak 
leszerelt állapotban szállítható furódaruk 
mellett, ambuláns vagyis szétszedés nél
kül is könnyen szállítható fúrógépeket 
és furóberendezéseket is gyártson, amelyek
nek főelőnye a kisebb súlyban és folytonos 
szerelés fölösleges voltában rejlik. Ezáltal 
természetesen kisebbek a szállítási és fel- 
állitási költségek, ezenfelül a fúrási munká
latok is gyorsabban haladnak előre.

Ezen lökve-müködő fúrógépek konstruk
ciója szintén az ismert rapid-furó rendszeren

által könnyűre és stabillá tehetjük; ezen 
konstrukció továbbá lehetővé teszi, hogy 
5—10 méteres mélységeket (esetleg nagyobb 
mélységeket is) a torony magassága, szerint, 
a munka megszakítása nélkül megfúrhassunk. 
A rendszer lehetővé teszi 'továbbá, hogy a 
fúrásnál a mindig fellépő lökésék vissza
hatását olyképpen kiküszöböljük, hogy maga 
a gép semmiféle rázkódtatásnak se legyen 
kitéve, ami egy nyomókaros fúrógépnél tech
nikailag kivihetetlen volna.

As: ambuláns és stabil gépeink kon
strukciója és működési módja alapjában 
véve ugyanolyan, csakhogy az előbbieknél, 
számolva a könnyű szállíthatósággal, az 
egyes szerkezeti részek másképen vannak 
technikailag megoldva, illetőleg az egyforma 
célt más eszközökkel érték el.

alapszik, amely rendszernél a forgattyu- 
tengely forgómozgásának a furószerszám fel- 
és lefelé irányuló mozgásává való átalakítása 
minden nyomókat nélkül, kizárólag csak 
egy forgattyu által’ és egy ettől lengő moz
gásba hozott, vezetétt guritő által történik, 
amely utóbbi körül egy széles acélsodrony 
van hurkolva, amelynek egyik vége a Trauzl- 
féle precíziós ntána-eresztő berendezésével, 
a másik vége pedig a furószerszámmal van 
összekötve.

És épp ezen rendszer minden más rend
szernél alkalmasabb, könnyen vagy teljesen 
szállítható berendezésekhez, mert a fúró
gépet a nagy és nehéz nyomokar elesése

A korszerű törekvéseknek, — amelyek 
főleg a gazdaságosan dolgozó gépekre irá
nyulnak — megfelelően a Trauzl-gyár első
sorban explóziós motorok üzemére (benzin-, 
benzol-, petróleum, petrolin-, phönol-, ergin-, 
spiritusz-, olajgáz-, nyersolaj-, világitógáz-, 
földgáz- és szivógázmotorok) rendezte be a 
szállítható furóbéreudezéseit és eltérően a 
gőzgépek által hajtott berendezesektől, az 
explóziós motorokhoz alkalmazva konstruálta 
meg őket.

Igen lényeges körülmény, hogy ezen 
furókészülékek meghajtása, épp oly jól esz
közölhető gőzgépek által, mint bármely 
explóziós motor által anélkül, hogy a kon-
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strukciőn a legcsekélyebb változtatást kel
lene eszközölni. A hajtóerőnek ezen utóbbi 
módja különösen ott jöhet tekintetbe, ahol 
ilyen hajtőgépek már kéznél vannak, vagy 
ahol az üzemköltség, illetve áramfogyasztás 
nem játszanak nagy szerepet és a meghaj
tás ezen módja a kisebb beszerzési költség 
mellett előnyösebb.

Azon alapelvből kiindulva, hogy olyan 
gépeknél, éa készülékeknél, amelyek hóna
pokig, sőt nem ritkán évekig éjjel-nappal 
megszakítás nélkül*muködnek anélkül, hogy 
közben alaposan kijavithatnók őket, csak a 
legjobb és legmegbízhatóbb anyag egyúttal 
a legolcsóbb is; ezen gyár összes berende
zései a legjobb anyagból, főleg kovácsolt 
vasból, acélból és acélöntvényből készülnek

és csak kevés, kis mértékben igénybe vett 
és másodrendű szerepet játszó géprész készül 
öntött vasból. Szállítható berendezéseknél 
pedig a fát, mint konstruktiv anyagot hasz
nálják.

A furó-darukat tömören és szakszerűen 
méretezik, anélkül, hogy a kelletnél több 
anyagot pocsékolnának az egyes mellékes 
részekre, nehogy a súlyát ok.nélkül, emeljék 
s ezáltal a szállítóképességet megnehezítsék. 
Ezen törekvésükben természetesen nem 
mennek annyira, hogy ez a gép konstruk
ciójának rovására történnék. A gép-külön
leges felszerelése a cégnek saját telépein 
szerzett 25 éves tapasztalatainak eredménye, 
valamint a mérnökök és gyakorlati furótech
nikusok együttműködésének eredménye.

F A R K A S V Ö L G Y I  és T Á R S A
(C é g t u la j d o n o s o k : FA R K A SV Ö LG Y I J . é s  U PR IM N Y  A.)

Műszaki ^  elektrotechnikai cikkek
Telefon:
77— 39. B u d a p e s t ,  U l . ,  P o d m a n i c z k y - u t c a  4 3 .

Sürgönyeim: 
VASBLACK.

„ V a s - b la c k  s z a b ."  tömszelence tömítőanyag. —  
nG lo b e M csapágyfém nyolc féle garantált ötvözetben. 

■ F o r r  a s z  tó  a n y a g o k  elektrotechnikai célokra. —  
S z é n k e fé k ,  b r o n z e s z é n k e f é k ,  s z é n c o n t a k t u s o k  stb. dynamogépek, 
elektromotorok és kapcsolókészülékek számára. — (Dr. Alb. Lessing Nürnberg gyártmánya.)

Vonatkozó prospektusokkal és árajánlatokkal érdeklődőknek szívesen állunk rendelkezésére.

B 'O R - I S  .IDUS U T M O N 'TÄRTÄLfr
€vp9YiTo és ü d ít© It a l .

KIVÁLÓ HÚ6YHAJTÓ<>NÚW£AVOU>Ó 

K U T K E Z E L Ő S É G : E P E R J E S .
Megrendelhető a »Magyar Ásványvíz Forgalmi és 
Kiviteli R.-T.<-nál, Budapest. —  Telefon 162— 84.

X ÍW K O R B ifiC S  EB ELLEN
speciális . qvóqyilal. .

K Ö H Ö G É S T .  R E K E D S E G E T .  I D Ü L T  G Y O M O R  E S  j 
H Ú G Y S Z E R V I  B A J O K A T

G Y Ö K E R E S E N  GYÓGYÍT-
Meorendelhetö a »Majyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli R.T.<-nál, 
BUDAPEST. ■■ TELEFON 162-84.
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„Star-Black“ 
a legtökéletesebb fémtömités.

Ezelőtt három esztendővel egy uj fémtömitö- 
anyag került forgalomba. Mint minden újdonságot, 
ezt is nagy bizalmatlansággal fogadták eleinte szák
köreink, de mihamar meggyőződhettek róla, hogy ez 
a bizalmatlanság a legnagyobb mértékben indokolat
lan. K itűnt ugyanis, hogy a „Star-Black“ tömítőanyag 
minden hasonló anyaggal nemcsak hogy felveheti a 
versenyt, de azokat felül is múlja. A „Star-Black“ 
szab. ideális gyúrható fémtömités előnyei :

A Star-Black tükörfényes felülete tökéletesen ta
pad egymáshoz, mint két  ablaküveg-darab, ha közéje 
vizcsöppet teszünk. A Star-Blacknál ugyanaz tapasz
talható; amennyiben a gondolatnyira megolajozott 
dugattyurud és a iömités sima felülete között egy a 
legmagasabb gőznek és gáznak teljesen ellentálló tapa
dás jön létre, melyre a hőmérsékletnek valamint a 
nyomásnak semmiféle befolyása nincsen. A Star-Black 
használatánál a gépek menete csöndes és könnyű, 
mert a tömítés felülete tükörsima. Aránylag a leg
olcsóbb tömítés, mert a már használatban levő anyag
— eltéröleg más tömítéstől — nem lesz kicserélve, 
hanem csak az újabban hozzáadott kisebb mennyiség
gel pótolva. Nagy olaj-megtakaritás, — miután az 
olaj használata káros. A Star-Black tükörfényes sima 
felülete teljesen kizárja, hogy a dugattyurud a leg
csekélyebb sérülést szenvedje, mi más tömítés haszná
latánál előbb-utóbb okvetlenül bekövetkezik. Hevített 
állapotban a Star-Black különösen rugalmas, mely 
tulajdonságánál fogva még a kopott dugattyurudat is 
meútömiti. Igen egyszerű és könnyű a Star-Black be
építése és eltávolítása, mert lágyságát — eltérőleg 
más anyagtól — állandóan megtartja, tehá t  szerszám 
(véső stb.) egyáltalában nemleszhasználva. A Star-Black 
állandóan megtartja összes előnyeit minden a gyakor
latban előforduló hőfoknál és feszültségnél s teljesen 
köiíhnbös gőz, viz, gáz, lúgok, savak stb. használatánál.

A ^Star-Black“ a Vas-BIack feltalálójának ezen 
újabban szabadalmazott javíto tt  gyúrható tömszelence 
tömítése külsejére vörösrézszinü fémtest, ennek meg- 
feleiősulyban.

Hőség ós nyomás által a Star-Black 15—20 
fokos rugalmasságot ér el és ezáltal lényeges tapa
dási képességet, mig a rendes hőmérséklet mellett 
újból visszanyeri eredeti merevségét ós fémszerü 
kinézósét. Világos, hogy a nagy rugalmasság össze
kötve a fémtulajdonsággal a Star-Blackot a leg
kiválóbb módon teszik alkalmassá tömszelencék 
tömítésére, háttérbe szorítva az összes eddig létező 
töntitést. Már 1908-ban forgalomba hozott Kasper 
József gépmester Vas-Bláck elnevezés ala tt  egy sza
badalmazott tömítést, mely már nevezetes haladás 
volt a tömszelence-tömités terén, s már ezen kezdet
leges összeállításban is alkalmas volt az eddig létező 
tömítéseket a használatból kiszorítani. Kasper to 
vábbi kutatásainál — figyelembe véve a Vas-BIack 
ellön felmerült kifogásokat — ujabb-ujabb össze
tételek  révén évi ernyedetlen kísérletezés után a 
vegyölóket oly módon állította elő, hogy a Star- 
Bláck ma már a tömítések között minden tek in te t
heti a legmagasabb polcon áll.

A Vas-BIack és Star-Black közötti lényeges 
külömbséff, hogy 

a Vasblacknál a fémkeverés ólomból áll, — tehát 
egy csekély értékű anyagból — magasabb nyomás
nál a tömítés sárgarézfonat segélyével történik, 
mely fonat rövidebb-hosszabb használat után lazává 
és törétenynyó válik, ezáltal a dugattyurudat 
karcol'a és sérti, igy tfehát a Vas-BIack még távol 
esik az ideális tömitf stöl, ellenben 
a Siar^Black különféle a célnak legjobban mejg- 
lelelő fém — többek között nagyobb mennyiségű 
vörösréz — hozzáadásával készül, szívóssága pedig 
fölöslegessé teszi a rézfonat használatát.

Ezen javítások már a dugattyurud néhány- 
szori mozgása után szembetűnők, mert a gép jára ta  
simább és könnyebb, miután a Star-Black tömítés 
felülete tiszta ós tükörszerü; miről könnyen meg
győződés szerezhető, ha egy kis darab Vas-BIackot 
és Star-Blackot próbaképen egy sima gömbölyít vas* 
darabbal (pl. kulcsháttai) nyomás a la t t  dörzsölünk, 
s azonnal tapasztalható, hogy a Star-Blackon a dör
zsölés ruganyosabb, könnyebb és simább, a tükörfény 
tisztább és világosabb, mint a Vas-Blackon. Ezen k i
váló anyag egyedárusitását Pethe ós Társa cég (V. 
Pozsonyi-ut 2/a) nyerte el.

MÉLVfURD- fS KUirURÚÜZEHSZAMOKAT
LEGJOBB KIVITELBEN GYÁRT

FONÓ MIKLÓS.
IRODA ÉS MINTARAKTÁR:

BUDAPEST/ÍX., LÓNYAY-UTCA 49.
=  TELEFON 140- 10. =

Sürgönyeim: F o n o m ik  B u d a p e s t .  
G y á r : ERZSÉBETFALVA.

(B/32791687/13).

ERHARDT és SEHMER gépgyára Saarbrücken.
Vezerképviselő: FLAMM ADOLF 

műszaki irodája és gépészeti berendezések vállalat. 
Budapest, II. kerület, Margit.Jrörut 48. szám.

Szállít:  ̂ bánya-- I 
és kohógépeket,
Dlesel-nyersolaj- 

m o to ro k a t,
Centrifugai- s 
turbó - szivattyú
kat, gázenereto- 
rokat, Briquett- 
sajtókat és du
gattyús szivaty- 

tyukat.
B/3835/G14/52.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

l IHE OLIVÉR Ili ira IlM"
□  legújabb VI-os modelje megjelent, mely rovatodésJC
□  vonalaz. Díjmentes bemutatás az ország bármely részé- Q
□  ben. Kérjen prospektust. Magyarországi vezérképvise- E
□  lök: Bérezi ós Shires, Budapest, VI.,jTeréz-körut(8. □
□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D D D D D D D D D D D Q D Q D

és egyéb finom bőrárut leg
előnyösebben vásárolhat 

a készitőnél

C s á n g ó n á l
M ie s t ,  IL  l í r a m - M  5. -  Mefm (7-11.
; G ran d  P r lx  aranyérem -Páris.,
Olcsó szabott árak. A cím fontos.

(B/3832/G11/24)
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HAZA]_HIREK.
Egyről-másról.

(A Bánya jólértesültséqe. —  Földgáz mindenütt. —  Balajthy kapitány 
uram —  ultézl találmányai).

* * *

Februárban, ez évi 8. számunkban, a következő 
hir lá to t t  napvilágot:

„Hermann Miksa — műegyetemi tanár. A 
selmeci akadémiának jeles talentumokkal megáldott 
fiatal professzora, Hermann Miksa. Tudásánál talán 
osak elsőrangú előadó képessége nagyobb. Elismerik 
érdetiíes munkásságát pályatársai ép úgy, mint az 
egész hazai bányász- és kohász-társadalom. És ami 
reá nézve a legtöbb — a minisztérium is. Úgy hall
juk igen megbízható helyről, hogy Hermann Miksát 
legközelebb műegyetemi tanárrá  neveznék ki s ily 
minőségben rendes tanárként bevonul a kir. József 
műegyetemre. Amennyire őszinte sajnálnék az igazi 
veszteséget, amely az ő elvesztésével a selmeci 
akadémiát kétségkívül érné, annyira örülünk m ás
részt, h a  első hazai intézetünk tudományos szín
vonala emelkedik vele, de legfőbbképen azért, mert 
egy erőteljes fiatal professzorembernek, akitől még 
sok várni valónk van, ilyeténképen alkalma nyílik 
a továbbképzésre s a tudományos világgal való 
harmónikus együtthaladásra, ami bizony inkább 
közérdek. E szempontokból a magyar bányászvilág 
is szerencsének ta r tan á  és örülne Jiermaira Miksa 
emelkedésének“. —

Ezékután, hogy e hirt lapunkban olvasták, min
denki meg volt győződve arról, hogy Hermann Miksát 
mihamarabb a műegyetemen fogják üdvözölhetni. 
Meglepett hát minket, hogy a köztudat ilyetén kiala
kulása után, hogy Hermann Miksa következőképen 
cáfolta meg híradásunkat:

Tisztelt Szerkesztő ur!
Igen lekötelezne, ha legközelebb ajtövetkező  

helyreigazításomat közölné:
A „Bánya“ f. é. 8-ik számában megjelent és 

személyemre vonatkozó hírrel szemben az igazság 
érdekében ki kell jelentenem, hogy illetékes helyen 
eddig egyetlen egy olyan lépés sem történt,  mely 
a cikkben foglalt kombinációkra* alapot nyújtana.

Teljes tisztelettel
Herrmann Miksa s. k. 

főiskolai tanár.

Mi a magunk részéről akkor már többet is 
tua tnnk  a dologról és volt némi sejtésünk is a ki- 
nevezési ügy előrehaladottabb stádiumáról, mégis a  
jeles professzor iránti loyalitásból — kedvünk elle
nére — kiadtuk a cáfolatot. Azonközben megnyílt 
az iskolaév és egyik törekvő belmunkatársunk, (aki 
néhány pótvizsgával még adtfs), Hermann Miksának 
h irde te tt  előadására be is iratkozott, mivelhogy ő 
az il914/101^.:;rtaxiéiHbeii mint a II. gépszerkezeti tan 
szék előadója már meg is kezdte előadásait a mű
egyetemen. Éjs elmondhatjuk róla azt, ami közmon

dás számba megy már, hogy rtt is annak bizonyult 
amiről Selmecen is feltűnt, r i tka előadási készségű, 
közvetlenség ereiével ható, elsőrangú .tanerőnek.

A szerénységben felülmúlhatatlan tanár  ezúttal 
se közölte a nyilvánossággal, noha erre mvocálva 
volt, hogy ő immár a műegyetem kötelékében volna. 
De mi félretéve az illendőség szabályáit, egyszerűen 
megírjuk most, hogy a műegyetemen a második gép- 
szerkezeti tanszéket most már ő tölti r be. Az elsőt 
Simanek, a harmadikat Bánki Donát. És ha valaki 
netán még ezekután is kétkednék abban, hol vagyon 
mostanában Hermann Miksa ? : Selmecbányán-e, ava:ry 
Budapesten ime olvassa csak nyugodtan „A Bánya“- 
hoz iro tt  levelét, melyben ismét reá valló túlzott 
szerénységgel té r  ki az elől, hogy magát az emel
kedés tényét megrögzitse

„Budapest, 1911. okt. 6.
„A Bánya“ tek. kiadóliivataláaak

Budapest.
Szíveskedjék a nekem járó lappéldányt „Her

mann Miksa tanár — Budapést — Müeqyetemu 
címzéssel megküldeni.

Tisztelettel
Herrmann Miksa s. k. 

főiskolai tanár, eddig 
Selmecbánya“.

A kinevezésről szóló királyi kézirat nemsokára 
szintén megjelenik a hivatalos lapban.

*  ̂ **
Legújabban Imecsfalva község határában talál

tak  földgáz forrást és pedig — amint értesülünk — 
„nagy kiterjedésűt*. A fölfedezésről menten értesí
te t ték  a földtani intézetet, a minisztériumot ós min
denkit, akiket illet, természetesen azt kívánván ezen 
tiszteletreméltó intézményektől, hogy a  további mun
kála tokat menten kezdjék meg és küldjenek ki fúró* 
gépeket, tudósokat, miegymást. Nagyon természetes, 
hogy a minisztérium nem tehet eleget eme sürgős 
óhajoknak, mert hiszen ha minden erdélyi falucská
ban, amelynek határában földgázt találtak, meg 
akarnák kezdeni a további munkálatokat, alkalma
sint mozgósítani kellene a hadsereget, hogy minden 
forrásnak jusson néhány munkása. Arra meg kár 
is szót vesztegetni, hogy nincs annyi fúrógép széles 
e hazában, ahány uj földgázforrást fedeztek fel a 
sármási gáz kitörése óta. Tulajdonképen nem is fel
fedezésről van szó, amikor valamely kis erdélyi ia- 
lucska derék és tiszteletreméltó elöljárósága express 
táviratban értesíti a magas minisztériumot, hogy 
földgázforrás üvölt a határában, minek okábél küld
jenek geologusokat. Meg voltak ezek a források 
annak előtte is, tudtak is róluk, de nem törődtek 
velük, amig Kissármás a gázkitörés révén világhírre 
nem kapott. Úgy vasyunk ezekkel a gáziorrásokkal, 
mint a koleragyanusokkal. Amikor egy-két ember 
csakugyan m gbetegedett kolerában ; alig győzték a 
sok „koleragyanus“-t a kolera barakkokba szállítani, 
amiből egyáltalában nem következik .az,, hogy kolera^ 
mentes időben talán kevesebb a „koleragyaniis“, 
csakhogy ilyenkor senki sem törődik azokkal,; akik 
túlsókat e ttek-ittak  s ennek okából egy más dolog

INGERSOLL
Co.K.F.

=  BUDAPEST, =  
IV., F eren c József=

rakpart 17.

Speciális gyártmányai Közé tortouok:
A gyém ánt-korona nélküli 
magmélyfurcgépeket, melye
ket 1300 méter mélységig 
való fúrásra gyárt. A világ 

is minden részében dolgoznak 
|  ezen gépek kiváló sikerrel.
g  BEMUTATÓHELYISÉG:
S IV., FERENC JÓZSEF-RAKPART 17. SZ.
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kizökken a rendes kerékvágásból. Mondom, kolera
mentes békeidőben nem viszik az ilyen embereket a 
kolerabarakkokba s a napilapok sem közlik neveiket, 
aminthogy a sármási gáz kitörése nélkül sem ha
lottak volna hirét Imecsfalva, Szalonnásbürkés, Tu- 
rósfalva stb. községeknek.

Valaha nagyon fontos pozíciókat őriztek a de
rék végvári kapitányok. Különösen atörökdulás szín
helyén, valahol a Hunyadiak Szendrővára tájékán 
volt sok gondjuk, bujúk-bajuk törökverő kapitány 
uraiméknak. Elmúltak a törökök, elmúltak a határ
őrvidék sötét napjai, de megmaradtak a vitéz kapi
tányok, akiket megihlettek a dicső múlt vitézi emlékei. 
Egyszer már megírtuk, hogy a csendes, délvidéki 
Oravica bányakapitánya, nemzetes Balajthy Barnabás 
uram, milyen háborús dolgok feltalálásának szenteli 
szabad idejét. A csendes bányavárosban, a csendes 
hivatalban, ahol a pipafüstös levegőbe egyhangúan és 
unalmasan ketyeg bele a régi falióra, olyan modern 
technikai problémák és műszaki megoldások ötlenek 
eszébe, amélyek egyrészt bármely nagy műszaki 
intelligenciával biró .iskolázott, gépészmérnöknek is 
becsületére válnának, másrészt praktikus értéküket 
tekintve, büszke lehetne rájuk bármelyik marcona 
tüzérezredes. Mert katonai szerszámokról, uj 
mo<lern ágyukról van szó. Első találmánya bősz 
BqJrajthy uramnak egy elmés készülék volt, amely az 
ágyú visszafutását akadályozza az elsütés alkalmá
val. Nem néztünk ki nagy gyakorlati értéket ebből a 
találmányból, nem is halottuk hirét azóta, bár el kell 
ismernünk, hogy a gyakorlati kivitel, a szerkezet 
teqhnikai megoldása szép és tiszta konstrukció volt.

Azóta azonban Balajthy uram olyan ujabb dolgot 
terveit ki, amely korszakot alkot a célzás terén. 
Éles gondolkodásról, szellemes ós ötletes elméről tesz 
bizonyságot az a célzó készülék, amellyel most kí
sérletezik a bányász feltaláló s amaly egészen ui, 
eddig gyakorlatilag semmiképen ki nem használt 
optikai móddal könnyíti meg a célzást, olyannyira, 
hogy ezentúl alkalmasint a legügyetlenebb vasárnapi 
kocavadász is annyi nyulat fog lepuffantani, ahány 
csak lőtávolságnyira megközelíti a Balajthy-féle célzó
készülékkel felszerelt puskáját. A célzás ugyanis 
tudvalevőleg annál könnyebb, minél közelebb esik 
a cél és minél távolabb esik a célgömb 
az irányzóktól. Nos hát ezt oldotta meg és pedig 
ugyancsak ügyesen gesztetei és balajti Balajthy Bar
nabás uram. Optikai utón közelebb hozza a célt'és 
ugyancsak optikai utón alaposan meghosszabbítja a 
célgömb* és irányzók közti távolságot, Az első eset
ben a rendes távcsöves készülék szerepel és ezzel 
kombinálódik egy .másik, fordított távcső; bárki ész
lelhette már, hogy a tárgyak mily távoliaknak lát
szanak, ha a tárgylencse felőli részén nézünk át a 
csövön. Ezeken alapszik a bányakapitány célzókószü- 
léke ós bár mindkét szemünkkel célzunk egyszerre 
az ilyen, távcsővel, a feltaláló szerint méiris egységes 
kép keletkezik, amit azonban — őszintén szólva — 
nejhezen.bírunk elképzelni.

Balajthy kapitány azonban sokkal vitézebb, 
semhogy holmi Iancasteréket szerelne fel a készülék

kel. Nem, ő kifejezetten ágyuk számára találta fel 
és kívánjuk,'hogy ötletes terve mihamar gyakorlati
lag is bevál’ék.

T á l Géza.

M iniszteri ár á s  Ozdon. Előkelő látogatói vol
tak az elmúlt héten az ózdi vasmuveknek; gróf 
Serényi Béla kereskedelmi miniszter szemlélte meg 
a vasgyárat Borbély Lajos, a rimamurányi műszaki 
vezérigazgatója kalauzolásával. Az előkelő vendégeket 
Zorkóczy István igazgató vezette körül. A miniszter 
megelégedését fejezte ki a látottakon. Azután ban
kett volt a miniszter tiszteletére.

S zem ély i hirck. Dr. Böckl Huiíó főbánya
tanácsos a selmeci akadémia európai hirü tanára és 
Lencsó Vilmos, a főiskola geologiai tanszékének  
asszisztense, erdélyi tanulmányutjukról visszaérkez
tek. A m. kir. pénzügyminiszter Mihálovich János dr. 
zágrábi kir. bányabiztost Bartha Béla dr. helyettesí
tésére a Selmecbányái főiskolához rendelte ki Gebhardt 
Ferenc m. kir. segédmérnököt, a főiskola ábrázoló 
geometriái tanszékének tanársegédét, a  ̂ üzemhez 
helyezte át.

K in ev ezések . A marósujvári m. kir. főbánya
hivatal a kerületéhez tartozó tordai sóbányahivatal
hoz Kühn Vilmos désaknai v. bányatanulót bánya
felvigyázóvá, a désaknai sóbányahivátálhoz Vajda 
Sándor alsócsorai csendőrőrsvezető, igazolványos al
tisztet mázsíesküdtté, továbbá a marósujvári főbánya- 
hivatalhoz Szilágyi Albert, Gezdák Dénes munkásokat 
sóraktárőrökké, Marián Dénes és Kovács Ferenc 
bányamunkásokat bányaőrré nevezte ki.

A szerkesztésért felelős Dr. Bischitz Béla :

vasgyár-bányatársulat
HISNYÓVIZ, Gömör-megye

G y á r t :  öntödei faszenes, szürke nyers- 
vasat, öntöttvas v í z -  és gázvezetéki nyomó
csöveket, öntöttvas gőzvezetékeket mindéit 
nemű építési gépöntvényéket saját minták, 
vagy részletrajzok alapján; öntöttvas kereske

delmi árat, tűzhelyeket és kályhákat.
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