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Jó s z e r e n c s é t !
BUDAPEST, Nagykarácsony.

Lapunk ünnepi, ez évi u tolsó  szám át adjuk kezébe o lvasóközönségünknek .
Ezzel a szám m al lezárul A Bánya VIII. évfolyam a.
Ismét befejeztük egy  harcos és győzelm es évünket. Évzárlatkor nekünk is m eg kell csinálnunk a 

m érlegünket. Öröm m el hangoztathatjuk, h ogy mi ezt a szám adási zárlatot a legnagyobb  lelki m egnyugvással 
végezhetjük.

Program m unk, am ely munkákat ebben az évben is irányította, egyszerű és világos.
M inden tudásunkkal szolgáln i a bányászat és kohászat nagy érdekeit.
Kiem elni ezt a két fontos term elési ágat elszigetelt helyzetéből.
M egterem teni egy  eg é sz ség e s  gazd asági közvélem ényt a bányászat és kohászat terén.
Küzdeni és diadalra vinni a bányászat é s  kohászat anyagi és erkölcsi igazságait.
M egeléged éssel tekinthetünk v issza  a lefolyt esztendőre, mert program unkból sokkal többet tudtunk  

m egvalósítani, mint azt m agunk is reméltük.
N em  egy , a bányászat é s  kohászat életérdekeit érintő kérdésben sikerült nekünk m egm ozdítani a 

hivatalos é s  m agán tényezőket. Határozott „n em “-m el sok  olyan veszélyt állítottunk m eg m ég rom bolása  
előtt, am elyet csak innen, a mi őrhelyünkről lehet m eglátni.

A bányászat és kohászat nagy gazd asági é s  erkölcsi érdekeit m inden vonalon m egvédtük s ezért 
ha kellett, harcoltunk lángpallossal, m áskor p ed ig  a béketürés olajágával.

Az esztendők sora alatt sikerült nekünk egy  tisztább látású, nagy v ilággazdasági nézőpontból itélő 
közvélem ényt terem tenünk s ez évi igehirdetésünk m ég csak érzékenyebbé, tudatosabbá tette az oly  soká  
alvó bányászati é s  kohászati gazdasági közvélem ényt. Mert erre szük ség  van, mint a kormányra az óceánt- 
járó hajónál.

A sok tévelygés miatt olyan sok  gazdasági és erkölcsi érték pusztult el már úgy is e két term elési 
águnkban.

D icsek vés nélkül m ondhatjuk, hogy a mi m érlegünk ebből a tekintetből is plusszal zárul. D e ez az 
eredm ény nem tesz bennünket elbizakodottakká és néni puliit el bennünket.

Célunknak m ég csak a legeslegelején  vagyunk, de már is tényezők vagyunk.
N yugodtan hivatkozhatunk múlt évi munkánkra. Lapunk vezércikkeiben szám os olyan eszm ét b ocsá 

tottunk szárnyra, am ely termékeny és tisztitó hullám okat vert föl a vélem én ytelenség  és tanácstalanság  
tikkasztó szélcsendjében.

Igenis, mi bátor, de igazságos hangunkkal utat m utattunk, hogy nálunk is lehet és kell is a tes 
pedés ellen valam it csinálni. É s ebben a m unkánkban mi ma már hivatást töltünk be.

Mi m int tanulatlanok és kinézettek jöttünk a bányászat és kohászat m ezejére. R engeteg közönynyel 
és k icsinyesen  tudatlan erőkkel kellett m egküzdenünk.

D e győzedelm eskedtünk  a b első  és külső akadályokon és ma már szelíd  e ln ézéssel sorakoztatjuk  
és használjuk föl a nagy é s  k özös cél érdekében azokat a tényezőket, am elyek  bennünket gátolni akarva 
m aguknak és  az egyetem es érdekeknek ártottak e lső  sorban.
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Az évi zárlattal szorosan összefü gg  a jövő évi terv is, mert terv nélkül, a bányászat é s  kohászat 
nagy céljait szo lgá ló  terv nélkül, m aga az eg ész  nagy ö ssz e ssé g  se  boldogulhat.

N ekünk először is az a célunk, h ogy egy eleven , jólértesült lapot adjunk közönségünk  kezébe.
E bben a tekintetben versenytársunk nincs. Éberek és fürgék vagyunk és azok is akarunk m aradni.
H írszolgálatunk gyorsasága p ed ig  egyik  nagy erényünk. Sokszor hetekig bólyonganak olyan hirek 

a sajtóban, am ilyeneket mi már régen elfelejtettünk s am elyek a mi hasábjainkon láttak legelőször  
nyom dafestéket.

D e  m indazonáltal híreinket ezután is m eg akarjuk rostálni, m ielőtt a nyilvánosságra bocsátjuk.
Aki ma már bárm ilyen üzletet akar kötni, a bányászat é s  kohászat terén, az nem nélkülözheti 

lapunkat, am ely az egyetlen  ilynem ü, jólértesült és tisztesség es lap.
Aki gyártm ányait értékesíteni akarja, az a legkönnyebben  hozzájuthat a vevőh öz A Bánya hir

d etése utján.
Épen ezért lapunkban a legm egbízhatóbb  honi és külföldi cégek  hirdetnek.
Ez a b izon ysága lapunk fürgeségének  és elterjedtségének.
Harcolni akarunk ezután is a bányászat és kohászat nagy érdekeiért s az ebből a két foglalkozási 

ágból élők tekintélyéért, megbecsüléséért, anyagi és szellemi gyarapodásáért.
K üzdeni egy  h elyeseb b  gazd asági politikáért, a m unkaadó és alkalm azott jogos érdekeinek m éltá

n yos kielégítéséért. Előttünk egy  eszm én yi állapot lebeg, am ikor a term elésnél a tőke a leggazd aságosab ban  
éri el a m aga célját s ahol nem a vakszerencse, hanem  az arravalóság é s  teh etség  dönti el az em berek  
sorsát. E m elkedését vagy bukását.

N agyon term észetes, h ogy ez eszm ényi célra törve nem m ehetünk el bírálat nélkül a jelenlegi 
viszonyok  gyarlóságai mellett. D e  hangsúlyozni kívánjuk, h ogy kritikánkban m inket nem  a szem élyesk ed és  
vágya, hanem  m indig az eszm e, a tény és igazság  vezetett ed d ig  is és fo g  vezetni ezután is.

Szent m eggyőződésün k, h ogy igazságos kritikánkkal csak  használhatunk a bányászat és kohászathoz  
fűződő nagy nem zetgazdasági érdekeknek. A kritikától nem is a szo lid  vállalkozás, nem is az állásukat 
odavalóságuk  miatt nyert egyének  irtóznak, hanem  azok, akiket a vakszerencse sodort a köz kárára eg y -  
egy  fe lő sség teljes állásba.

Mi ezekkel nem törődve, m együnk a m agunk utján.
Reform áló m űködésűnkkel sok  ellen séget, de százszorta több barátot szereztünk m agunknak, akik 

m egértenek és tám ogatnak bennünket. Ez a m egértés ösztökél bennünket j n é g  fokozottabb munkára.
Az a mi hivatásunk, hogy nyilvánosságunkkal é s  erőnkkel téft adjunk m inden igazságtalanul elfoj

tott jobb törekvésnek, am ely a bányászat é s  kohászat javára nem érvényesülhet.
M indenki tudja, hogy m ilyen nehéz nálunk szaklapot szerkeszteni.
Mi ezeken a neh ézségeken  már túl vagyunk.
N ekünk nem  az a célunk, h ogy külföldi dolgokkal bíbelődjünk kizárólag, a m agunk bajainak és  

erényeinek p ed ig  ne merjünk hangot adni. Mi igen is elsősorban  hazai dolgokkal foglalkozunk, mert tudjuk  
azt, h ogy  a hallgatás az igazságos ügynek nem  érdeke.

Mi m agunk indultunk el és ma már egy  lelkes csapat követ bennünket. D e híveink szám a —  erős k 
rem ényünk —  napról-napra csak szaporodni fog.

Reánk igen nagy szü k sége van a bányász és kohász közönségnek .
Egyedül mi képviseljük ma a független, szabad vélemény nyilvánítást. A mi hasábjaink nyitva álla

nak m inden igazságos közérdekű ügynek.
A mi, igazságot és közérdeket óhajtó hajlandóságunkat sem m iféle beavatkozás nem térítheti el a 

m aga n yílegyenes útjáról.
Sehol n incsen  annyira szü k ség  a jogos bírálatra, mint a bányászat é s  kohászat terén.
Sehol n incsen  annyi k ielégítetlen  jogos érdek, mint éppen itt.
G azdasági életünkre alig  van fontosabb  iparág, mint ez a kettő. Egyik sem  olyan ism eretlen a 

nem zet előtt, mint éppen a bányászat és kohászat.
Mi nem  csalogatunk senkit a mi válogatott csapatunkba.
Az úttörők m indenütt a világon  kevesen  vannak. De szívesen látunk minden olyan törekvést, amely 

a magyar bányászat és kohászat nagy érdekeit igyekszik előmozdítani s az érdemes és kiváló bányász és kohász 
mérnöki kar tekintélyének és társadalmi súlyának emelésén akar velünk együtt vállvetve közreműködni. Ezzel 
zárjuk mi szám adásunkat és kezdjük el majd az uj évet.

Ezzel k ellem es ünnepeket é s  b o ld og  uj évet m in d en ek n ek ! Lapunk olvasóinak és barátainknak  
ped ig  kiván

Jó szerencsét !
A szerkesztőség.
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A dáciai a ran y b án y ásza t őskoráról.
erdélyi É rchegység  bányatörténete a m essze 

hajdankor ködébe nyúlván vissza, minden odavilágitó 
fénysugár, ha még oly parány i is, kétszeres érdeklő
déssel töltheti el bányászköreinket m ár azért is, mivel 
ma m ár mind szélesebb körben tért hódit az a felfo
gásunk, hogy az em beriség haladásának leghatalm a
sabb em eltyűjét kezdettől fogva a bányászat képezte. 
Az ipar kialakulása, a kereskedelem  fellendülése a 
m űveltség kezdő korában csak ugy a bányászattól 
függött, m int napjainkban, am ikor a nagyhatalm i poli
tika erőforrásai közt a bányászat teljesiti a vehető- 
szerepet.

Hogy Dácia hegyeinek különösen aranyát évezre
dek óta nagy szorgalommal zsákm ányolták az elődök, 
annak az É rchegység  gerincén tátongó külvájatok s 
az onnan szétáradó vizek, valam int a kristályos pala- 
v o ij  ulb tok diluviális partszegélyzetében észlelhető 
aranym osások m ár m agukban sokatmondó emlékei. 
E zeket az aranym osásokat azonban — legújabb meg
figyeléseink s érint nem szabad kizárólag az ős
lakók hagyatékául tekinteni, a robotvilág tartam áig az 
aranym osások tovább tartottak, sőt szórványosan még 
mai napság  is jelentkeznek az aranym osási műveletek.

De a dáciai aranybányászat és aranym osás nagy 
rég iségére  m utat mégis Herodotosnak a K risztus 
előtt 480*bél fenm aradt értesülése, „A történetírás 
a tyja", m int közönségesen nevezik a megnevezett 
esztendőben a Pontus nyugati és északi partvonalán 
elszórodott görög gyarm atosoknál D areiosnak 530-ban 
a skythák ellen m egkísértett hadjáratának kiterjedésére 
nézve nyom ozást inditolt volt meg. A D una deltái alatt 
Istropolis, a miletosiak Kr. e. V II-beli letelepítése, majd 
T yras a D nejter torkolatánál, Olbiopolis a H ypanis- 
nál (Búg), a Sinope és Panticapaeum  (Keres, vagy 
Voszper) a kimmeriai Bospirusban szolgáltaták Hero- 
dotos feljegyzéseit a skythák földjéről s^azok szom
szédairól. Ezek a görög városok éppen Dácia aranyá
nak köszönhették g azd ag ság u k é , m ert a pom paked
velő skythák sírjaiban található arany  ékszerek, külö
nösen pedig az arany-bronz tükrök készítőit is D áciá
ban keresik az orosz régészek. íg y  Panticapaeum  
tőszom szédságában Kuloba nál egyetlen tum ulusból 
(K urgan) 16 aranylem ez került napfényre, melyek 
m indenike egy skytha nőt ábrázol, am int m agát kézi
tükrében nézegeti. Gróf B obrinszky a Tjusmin folyó 
balparti kurganból egyéb relikviákkal sziatén ilyen 
tükörrészleteket talált. Odább G ulürgorod falu közelé
ben a Szm ela-völgyén ism étlődnek ezek a leletek, 
m elyeknek anyagát feltétlenül Dácia bányáiból n y er
ték a görög ötvösművészek, kik saját ízlésükkel a 
skythák barbár követelm ényeihez tudtak idomulni.

E nnek a mexbellen m üiparnak meglepő képviselői 
jogadnak a szentpétervári Erem itage gyűjtem ényében. 
Ott egyebek közt Nikolajewsk domborműves ezüst edé
nyei szemléltetik a K risztus előtti évezred derekán 
Dáciából forgalom ba került nem es fémek m üipari 
értékesítésének mikéntjét.

K risztus előtt 480-ban tehát Herodotos a Pontus- 
mellék ama görög kereskedőitől nyerhetett D áciára 
vonatkozó híreket, akik éppen az arany kedvéért 
közvetlen érintkezést találva a Maros mellékével is 
m egism erkedhettek,

Ezek után irja Herodotos, hogy az agathyrsek  
földjéről a Marisos egyesül az Istrossal (Herodotos 
IV. 49.) A híradók a M arost a D unáig vezetvén, a 
Tisza torkolati szakaszáról tudom ással m ég nem  bír
tak. Ez a sajátos tévedés arra  a feltevésre hangolt 
bennünket Herodotos D áciára vonatkozó földrajzi 
adalékairól szóló akadém iai tanulm ányunkban (1899), 
hogy a D unán felfelé h józó görög kereskedők csu
pán Szeged tájékáig járván  a Tiszát, ilyenform án azt 
tekintették mellékfolyónak is. Ily módon aztán a rájuk 
közömbös felső Tiszára nem terjesztvén ki gondjaikat, 
csakis a Marosról íeferáltak  Herodotosnak. Ezen t. i. 
behajóztak egyenesen az aranybányákhoz vezető 
völgynyilatokig s igy tudom ást sem vettek a Tisza 
létezéséről.

H ogy pedig kiválóképpen az arany vonzotta a 
M arisos mellékére Herodotos görög inform átorait és 
csakis az aranybányák  tájékáig járták  a Marost, azt 
abból állapíthatjuk meg, hogy azokról az agathyrsek- 
ről is tájékoztathatták Herodotost, akik a Maros p a r t
vonalán tanyázva, aranyban  bővelkedtek s aranygaz
dagságukkal szom szédaik irigységét m agukra vonták. 
(Herodotos IV. 49.) É s hol tehettek ennyi aranyra 
szert az agathyrsek, ha nem a mai H unyad- és Alsó- 
fejérm egyét átszelő M aros-szakaszon ? Az A ranyos 
torkolatától lefelé N agyenyed, Tövis, G yulafehérvar 
az Ompollyal, A lgyógy és a K isbánya (Boica) felől 
kivezető K sjanvölgy képezhette tehát az aranyban  
duskálódó pom paszorctő agathyrsek  otthonát.

S mig özek partlakó törzseit inkább az arany 
kereskedelem  kapcsolá a görög üzletvilághoz, addig a 
háttérbeli É rchegysóg völgyzugaiba szorult rokontör
zsek az arany bányászatára és arany m osásra szorít
kozva, a görög kereskedőkkel közvetlen érintkezésbe 
alig jöhettek.

M inthogy pedig az A ranyos és m ellékvölgyei 
ezekre az időkre szám ítható aranym osásokat m utatnak 
s Verespatak Kis- és N agyvár nevű vájatai bizonyára 
még a K risztus előtti évezrednél régibb időkből veszik 
e red e tü k e t: egész biztosra vehetjük, hogy a Pontus- 
mellék görög ötvösm esterei által feldolgozott s a 
skytha sírokban (kurgan) található arany  és ezüst 
ékszerek éppen az É rchegység  centrum ából kerültek 
piacra s m ár Herodotos korát megelőző időkben élénk 
aranykereskedelm et űztek Dácia őslakói a Pontus 
mellékével.

Ezeket a tanulságokat az aranykaiikaloletek ujj- 
m utatásai szerint tovább fűzve, a bronzm üvesség 
kereskedelm i utain még régibb m últra vezothetnők a 
dáciai aranybányászat és kereskedelem  igazolását.

A Dacia aranybányászatának  Herodotos korabeli 
fejlettsége m ár m agában hosszú előzm ényekre utalván, 
nyilvánvaló a régiség jelentékeny volta is. A Herodo- 
tosehez hasonló hiteles adatokkal azonban u korábbi 
időkből nem rendelkezvén, csupán a régiségleletekre 
tám aszkodva fűzhetjük tovább következtetéseinket. De 
elég sajátságosán ezek a régiségleletek sem igen je len t
keznek épen az aranyvidékről, minek legfőbb okát 
abban a szerencsétlen gyakorlatban kereshetjük; hogy 
a föld mélyéből nagy ritkán napfényre került a rany 
régiségek sem részesültek a bányaáldásnál különb el
bánásban s a beváltásnál a régibb időkben a lelőhelyek 
feljegyzését is elm ulasztva még kevésbé terjeszkedtek 
ki azok leírására és rajzi megm entésére. Szerencsére



4 A B Á N Y A 1913 december 25. (51—52. szám.)

ma m ár javult e léren is a helyzet, úgy hogy a nép- 
vándorláskor néhány jellemző kincsét épen Zalatna 
hivatalos körei m entettek meg a hazai múlt szám ára. 
De m ert e leletek az általános történelm i jelentőségen 
felül a bányászat egykori m ivoltának is legjobb illust- 
ratiojául kínálkoznak, azért felettébb kívánatos volna, 
ha a főbányahivatal módját tudná ogy ilyen lokális 
gyűjtem ény m egterem tésének találni. Miként K örm öc
bánya történelm i jelentősége rendkívül sokat nyert a 
B elházy-gyűjtem ény m egszerzésével, Zalatna bányá 
szati nagy  m últja is m egérdem elné ezt a gondosságot. 
M inthogy pedig ma m ár nehezen szám íthatunk egy 
ilyen gyűjtem ény alapításához m egkivántató leletekre, 
igyekezzék a főbányahivatal legalább galvanoplasztikai 
m ásolatát m egszerezni, azoknak a hazai aranyk incsek
nek hü másolatait, melyek Dacia ősi bányászatairól és 
ötvösségéről tájékoztathatják az érdeklődőket. De még 
ennél is sürgősebb feladat volna a hivatal területén 
még feltalálható róm ai relikviákat többszörös felszóla 
lásunk értelm ében végre-valahára egy helyiségbe 
összegyűjteni, m ert alig szolgálhat a hivatalvezetők 
becsületére azok szétkallódása s oz a csekély áldó 
zatba kerülő gondoskodás régi tartozást képez m ind
azokra, k ik  Zalatna javait hivatva vannak tovább 
m u n k á ln i!

Téglás Gábor.

A bányahatóság i tisztviselők második 
o rszágos szak tan ácsk o zása .

(III. folytatás.)

Ha már m ost keressük azt a határt, am elyen  
belül ez utóbbi rendelkezésnek a belközlekedésre  
szo lgá ló  bányavasutak en ged élyezése  terén érvénye
sülni kell, önként kínálkozik erre határvonalul a 
rendelet célzatának m egfelelően  a vasutrendészeti 
hatóság által képviselt általános közlekedési érdek. 
Eszerint tehát ez a rendelkezés csak azokra a kül
színi bányavasutakra vonatkozik, am elyek keresztez
nek, illető leg  érintenek valam ely közforgalm ú utat s 
igy  az általános közlekedési érdekek szem pontjából 
figyelem be jöhetnek ; m ig ellenben a földalatti bánya
vasutak és azok a belközlekedési célokra szo lgá ló  
külszíni bányavasutak, am elyek valam ely közforgalm ú  
utat nem kereszteznek, illető leg  nem  érintenek s igy 
az általános, közlekedési érdekeket egyáltalában nem  
érintik s am elyek a bányahatóságok törvényes és  
term észetes jogkörébe tartozó földalatti b ányavas
utak folytatásának, illető leg  tartozékának tek in ten d ők : 
a von ó erőre való tekintet nélkül a bányahatóság  
en ged élyezési jogkörébe tartoznak.

Az előadottakat ö sszeg ezv e  tehát, en ged élyezés  
szem pontjából a bányavasutaknak három csoportját 
kell m egkülönböztetni.

1 . A bányaterm ényeknek, vagy a bányászat cé l
jaira szü k séges anyagoknak a bánya területéről a 
legközelebb i közlekedési útig, vagy viszont való  
elszállítására szo lgá ló , vagyis az úgynevezett csatla
kozó vasutakat, am elyek a vonóerőre váló tekintet 
nélkül a kereskedelm i m iniszter en ged élyezési jog
körébe tartoznak.

2. A belközlekedési célokra szo lgá ló  azokat a 
külszíni vasutakat, am elyek kereszteznek, illetőleg  
érintenek valam ely közforgalm ú utat. Ezek a vas
utak, ha a vontatás géperővel történik, a kereske
delm i m iniszter, illető leg  a politikai hatóság, ellen 

kező esetben  p ed ig  a bányahatóság en gegélyezési 
jogkörébe tartoznak.

3. A belközlekedési célokra szo lgá ló  földalatti 
és azokat a külszíni vasutakat, am elyek közforgalm ú  
utakat nem kereszteznek, illető leg  nem  érintenek. 
Ezeknek az en ged élyezése  a vonóerőre való tekintet 
nélkül a bányahatóság en ged élyezési jogkörébe tar
toznak.

M eg kell m ég itten felelnem  arra a kérdésre, 
hogy a m ásodik csoportba tartozó, önm űködő sik ló  
vagy kötélpálya kinek tartozik az en ged élyezési jog 
köréb e?  N ézetem  szerint ugyan e kérdés helyes  
m egoldása tekintetében vélem ényeltérésnek  alig  van  
helye, miután azonban a praxisom ban e tekintetben  
is fordult elő nézeteltérés, szü k ségesn ek  vélem  e 
kérdést is röviden m egvilágítani.

Az idézett rendelet ugyanis a bányavasutaknak  
hatáskör szem pontjából való elkülönítése céljából a 
következő kifejezést h aszn á lja : „ha azok géperőre 
terveztetnek“ A fentem litett nézeteltérés esetén  már 
m ost az volt a vita tárgya, hogy a „géperőre“ ki
fejezés alatt itten a vonóerőt k ell-e érteni, vagy  
p edig  az ö n m ű k ö d ő -g é p  alkatrészében fellépő sta ti
kai erőket s eh ez képest az önm űködő sik lót vagy  
kötélpályát géperőre berendezett vasútnak kell-e  
tek inten i?

Könnyű belátni, h ogy itten a „gép erő“ alatt a 
hajtó, illető leg  a vontató erőt kell érteni, mert hiszen  
a gépalkatrészekben fellépő statikai erők alapján a 
vasutakat osztályozni lehetetlen , miután a legegysze
rűbb vasúti kocsi önm agában is gép et alkot s igy  
ezek  a statikai erők m inden vasúti berendezésnél 
fellépnek.

A „gép erő“-nek  ilyen értelm ezése különben  
kétségkívül m egállapítható a rendelet további szö v e
géb ől is, ahol a géperővel a kézi vagy állati erő  
van szem beállítva.

Ezek szerint tehát az önm űködő sik ló vagy  
kötélpálya géperőre berendezett vasútnak nem tekint
hető, következésképen am ennyiben csak b elk özlek e
d ési célokra szolgál, nem tartozik a kereskedelm i 
m iniszter en ged élyezési jogkörébe.

Egy felm erült esetből k ifolyólag hangsúlyozni 
kívánom  m ég itten, hogy a bányatörvény 131 § ának  
d) pontja a bányatulajdonosnak feltétlenül jogot ad 
arra, hogy a bányaterm ényeknek elszállithatása, ille
tő leg  a bányaüzem hez szü k séges anyagoknak a bá
nyához való szállithatása céljából vasutat ép íthessen . 
E vasutak en ged élyezési jogának azért a szükebb  
értelem ben vett en ged élyezés korlátain m inden ese t
ben belül kell maradnia, azaz a niás célra kérelm e
zett vasutak en ged élyezésétő l eltérőleg az en ged élye
zési jog  itten nem  terjedhet ki annak a vizsgálatára, 
illető leg  figyelem be vételére, hogy a kérelm ezett 
vasútra általános közlekedésügyi szem pontból szük
sé g  van e, hanem  az en ged élyezés keretén belül 
csak is a vasutrendészeti, vagy is az ü zem - és k öz- 
biztonsági szem pontok  érvényesülhetnek.

3. A bányavasutak részére szükséges területek 
kisajátítása.

A kisajátításról szó ló  1881. évi XLI. t.-c. nem  
biztosit kisajátítási jogot a bányászat, illető leg  a 
bányavasutak részére, hanem  arra vonatkozólag a 
87. § -b an  a következőleg in tézk ed ik :

„A bányászati célokra szü k séges kisajátítások a 
bányajog szerint eszk özlen d ők .“ Oly utak, vasutak, 
csatornák ép ítéséhez szü k séges területek azonban,



m elyek a bányaterm ékeknek, vagy bányászati célokra  
szü k ség es anyagoknak és eszközöknek, a bánya  
területéről, a legközelebb i k özlekedési útig, vagy  
viszont való szállitására építtetnek, csak a jelen tör
vény értelm ében sajátíthatók k i.“

A törvény e rendelkezésének h elyes értelm ezése  
tekintetében két kérdés merül f e l : ?

a) h ogy m elyek azok a vasutak, am elyek részére 
a szü k ség es terület a bányatörvényben szabályozott 
eljárás szerint és m elyek azok, am elyek részére a 
kisajátítási törvény értelm ében sajátíthatók k i ;

b) hogy a bányászati célra szü k ség es területnek  
az idézett törvény értelm ében eszk özlend ő kisajátí
tásánál a kisajátításhoz való jog a bánya-, vagy p ed ig  
a kisajátítási törvény alapján ité len d ő-e  m e g ?

Az e lső  kérdést illetőleg  ép úgy, mint a bánya
vasutak en ged élyezése in él, két nézet áll egym ássa l 
szem ben. Az egyik  nézet szerint csak azoknak a 
területeknek kisajátítása eszk özlend ő a kisajátítási 
törvény értelm ében, am elyek valam ely csatlakozó, 
vagy is olyan bányavasut részére szü k ségesek , am ely  
a bányaterm énynek a bányaterületéről való elszállítá
sára, illető leg  az erre alkalm as, legközelebb i közle
kedési útig való szállítására s z o lg á l; a m ásik nézet 
szerint p ed ig  a kisajátítási törvény értelm ében esz 
közlendő nem csak a csatlakozó, hanem  m indazon  
bányavasutak részére szü k séges területek kisajátítása, 
am elyek valam ely közlekedési utat érintenek, vagy  
kereszteznek, tekintet nélkül arra, hogy a szállítás 
csak  az érintett, illető leg  keresztezett útig, vagy  
tovább történik-e ? Ez utóbbi felfogás szerint tehát 
már a bányától az osztályozóm üigf vezető vasút ré
szére szü k séges terület is a kisajátítási törvény értel
m ében sajátítandó ki, ha ez a vasút valam ely közle
kedési utat keresztez.

A két nézet közül az e lső  felel m eg, úgy a 
törvény célzatának, mint betű szerinti értelm ének is. 
A törvénynek ugyan is már a fogkörök h elyes és  
éles elkülönithetése, de a bányászat különös érdekei 
szem pontjából is nem lehetett m ás cé lja ,'m in th ogy  a 
belközlekedési célokra szo lgá ló , például a bányát, az 
osztá lyozó-, vagy előkészítő  m üvet v öszekötő s t b , 
tehát tulajdonképen m ég a bányaterületen levő, s 
gyakori változásoknak alávetett vasutak részére szük
ség es területek kisajátítása a bányatörvényben szab á
lyozott, a bányászat céljainak jobban m egfelelő  
eljárás szerint eszk özöltessék , a bányaterm ények a 
közforgalom ba való bocsátására, vagyis a bánya- 
területéről való elszállításra szo lgá ló , s állandó  
jelleggel biró, úgynevezett csatlakozó vasutak részére 
szü k séges területek p ed ig , a kisajátítási törvényben  
szabályozott, körülm ényesebb, de b izon yos tekin
tetben az állandóbb jellegű  vasutak ép ítése sz em 
pontjából jobban m egfelelő  eljárás szerint sajáti
tassanak ki. U gyanez a betüszerinti értelm e is a 
törvény idézett rendelkezésének. V ilágosán m ondja  
ugyan is ez a rendelkezés, hogy valam ely közlekedési 
útig —  tehát nem az utón keresztül —  a bánya- 
területéről —  tehát nem a bányától —  való szá llí
tásra szo lgá ló  vasutak kisajátítása eszközlendő a 
kisajátítási törvény szerint. Nem  lehet tehát azokat a 
vasutakat, am elyek a bányaterületén belközlekedési 
célokból az egyes m üveket kötnek ö ssze , m ég akkor 
sem  ez alá a rendelkezés alá vonni, ha esetleg  
valam ely közlekedési utat kereszteznek is.

Az előadottak szerint tehát, csak azok a terü
letek sajátíthatók ki, a kisajátítási törvény értelm ében, 
am elyek a csatlakozó, vagyis azoknak a bánya- 
vasutaknak a céljaira szük ségesek , am elyek  „A bánya-
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vasutak en g ed é ly ezése“ cim alatt fentebb kifejtettek  
szerint a vonó erőre való tekintet nélkül, a keres 
kedelm i m iniszter k izárólagos en ged élyezési jog
körébe tartoznak, a többi bányavasutak részére szük
sé g es  területek ellenben, kizárólag a bányatörvényben  
szabályozott eljárás szerint sajátitandók ki.

A kisajátításhoz való jog m egítélésére vonatkozó  
m ásodik kérdést illető leg  m indenek előtt azt kell 
figyelem be venni, hogy m ig a bányatörvény szerint 
a kisajátításhoz való jog nem képezi en ged élyezés  
tárgyát, hanem azt, mint a bányatulajdonban gyök e
redző jogot, a bányavallalkozó részére m aga a 
törvény biztosítja, addig  a kisajátítási törvény értel
m ében a kisajátításhoz való jog  külön, a kereske
delm i m iniszternek fenntartott en ged élyezés tárgyát 
képezi. E szerint tehát, ha a vonatkozó törvényes 
intézkedések alapján arra az álláspontra kellene  
helyezkednünk, hogy a kisajátítási jog  a bányászati 
célra szo lgá ló  kisajátításnál, ha az a kisajátítási 
törvény értelm ében történik, ugyancsak a törvény  
törvény értelm ében bírálandó el akkor a bánya- 
vállalkozó ki volna téve adott esetben  annak az 
eshetőségnek , hogy a kereskedelm i m iniszter a 
kisajátítási jogot nem engedélyezné.

Ez az esh ető ség  mutatja a kérdés fontosságát  
s a jelenlegi, több izben tapasztalt, ily irányú 
gyakorlatnak veszé lyes voltát.

Idevonatkozólag a kisajátítási törvény 5. § -a  a 
következőleg intézkedik

„A kisajátítási jogot m inden egyes vállalat ré
szére —  am ennyiben azt nem  külön törvény adja 
m eg, vagy a külön törvény m ásként nem intézkedik
—  a kereskedelm i m iniszter engedélyezi. Miután e 
szerint, ahol a kisajátítási jogot külön törvény adja 
m eg, ott a kisajátítási jognak, a m iniszter által való  
en ged élyezésére nincsen szük ség , a bányavasutak  
szem pontjából azt a kérdést kell m egvizsgálnunk, 
hogy a csatlakozó bányavasutakhoz szü k séges terü
letekre nézve m egadja-e a bányatörvény a bánya- 
vállalkozónak a kisajátítási jo g o t?

N em  vitás, hogy a bányatörvény a bányavállal
kozó részére kisajátítási jogot b iztosit m indazokra a 
területekre nézve, m elyekre a bányavállalkozónak a 
bányatörvény 131. §-ában  felsorolt, a bányatulaj
donból folyó jogok gyakorolhatása céljából szü k sége  
van. A hivatkozott 131. § . d) pontja értelm ében a 
bányaadom ányozás, a bányabirtokost feljogosítja, 
em berek és állatok szám ára ki- s bejárás végett s a 
bányaszükségletek  és term ények b e- és kiszállítása vé
gett utakat, ösvényeket, hidakat és vaspályákat állítani.

A törvénynek ez in tézkedése alapján egy  alka
lom m al az a nézet jutott kifejezésre, hogy a bánya- 
törvény csak a bányából való ki- és bejárás s ki- és  
beszállítás céljaira szü k séges, tehát csak a bányában  
építendő vasutak létesítésére jogosítja fel a bánya- 
vállalkozót, m ig ellenben a bányától való elszállítás  
céljaira szo lgá ló , tehát a külszíni, illető leg  c sa tla 
kozó vasutak létesítésére nézve ezt a jogot m eg nem  
a d ja ; következésképen a külszíni bányavasutakhoz 
szü k séges területekre nézve a bányatörvény kisajátí
tási jogot .sem biztosit s igy ez a jog, a kisajátítási 
törvény fent idézett 5. § -a  értelm ében en ged élyezés  
tárgyát képezi.

Habár a törvény idézett rendelkezésében fog 
lalt „k i- s bejárás“, „be- é s  k iszállítás“ szavak betű  
szerinti értelm e ennek a vélem énynek  ném i lét- 
jogosu ltságot kölcsön öz, m égis nyilvánvaló annak a 
tarthatatlansága, ha figyelem be vesszük, hogy a 
bányavállalkozót a törvény nem csak az ásványok ter
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m elésére, hanem  annak előkészítésére és forgalom ba  
való hozatalára is felhatalm azza s igy kétségtelen , 
h ogy  a törvénynek az előkészítés és forgalom ba való  
hozatal eszk özö lh etése céljából szü k séges utak lé tesí
téséhez való jogot is m eg kellett adni, miután az 
előbb i jog  az utóbbi nélkül adott esetben  esetleg  
teljesen illuzóriussá válnék. Az említett vélem ény  
tarthatatlansága különben kitűnik a törvény fent idé
zett szövegén ek  betüszerinti értelm éből is. Eszerint, 
u gyanis a bányavállalkozó a k i- és bejárás s szállítás 
céljából nem csak utak, hanem ösvények  és hidak 
létesítésére is fel van jogosítva, már p ed ig  a szoro
sab b  értelem ben vett k i- és bejárás, vagy szállítás, 
vagyis a földalatti járás és szállítás céljaira nincsen  
szü k ség  sem  ösvényre, sem  hidra.

A bányatörvény 131. §-ának  idézett rendelke
zését tehát m ásként nem értelm ezhetjük, m inthogy ez 
jogot ad nem csak a földalatti, hanem  a külszíni bel- 
k özlekedésre szo lgáló , valam int a csatlakozó bánya
vasutak létesítésére is, s igy  ez egyúttal biztosítja a 
bányavállalkozó részére ezekhez a vasutakhoz szü k 
sé g es  területek kisajátítási jogát is, m inek következ
tében ez a kisajátítási jog  a kisajátítási törvény 
idézett 5. § -a  értelm ében en ged élyezés tárgyát nem  
képezheti.

A bányászati célokra eszk özlend ő kisajátítási 
eljárás azért, történjék ez akár a bánya, akár a ki
sajátítási törvényben m egszabott eljárás szerint, 
m inden k ülön leges szem pont m ellőzésével m indég  
csak a törvényben kifejezetten felsorolt feltételek  
m egállapítására szoritkozhatik.

A szaktanácskozmány Urbán Béla főbánya- 
biztosnak fenti szakszerű és kimerítő előadását 
köszönettel tudomásul veszi és az abban foglalt 
helyes elveket a hivatalos gyakorlatban irányadó
nak tekinti.

VIII. Bányavasutak építési és üzembe helyezési eljárá
sának oly megváltoztatása, hogy az összes belkezelési 
bányvasutak a bányahatóságok által engedélyeztessenek.

Weisz Lajos bányakapitány előadja a követ
kezőket :

A bányavasutakra vonatkozó ép ítési engedélyek  
tárgyában kiadott 1890. évi 53 239. szám u m agas 
kereskedelem ügyi m iniszteri rendelet értelm ében a 
kisajátításról szóló  1881. évi XLI. t. c. 87. § -ában  
felsorolt, a bányaterm ékeknek vagy bányászati anya
goknak a legközelebb i közlekedési útig (vasut, 
hajózható folyó, közút) vagy viszont való szállitására  
szo lgá ló  bányavasutaknál az ép ítési engedélyt tekintet 
nélkül a vontató erőre a m. kir. kereskedelem ügyi 
m iniszter ur adja nieg.

Az ugyancsak az ált. bányatörvény 131. §. d. 
pontja alapján létesített, de csatlakozás nélküli tisztán 
b elkezelési bányavasutakra vonatkozólag pedig a 
fentem litett 1 . pontban folytatólag akként intézkedik, 
hogy a kézi, vagy állati erőre tervezetteknél a bánya- 
hatóság jogkörét fentartja, s csak akkor köti azt a 
m. kir. kereskedelem ügyi m iniszter ur en gedélyéhez, 
am ikor vontatása géperővel történik.

A tisztán belkezelési célokra építendő bánya
vasutak egyrészére vonatkozólag tehát a vasut ép íté
sének, üzem behelyezésének , a pálya további bővíté
sének  és átalakításának en ged élyezését egyedül azért 
veszi ki a bányahatóság ügyköréből, mert a vontató
erő m ás gép , azaz oiyan, am elynek a bányatörvény  
131. 8 . b. oontiában m esie lö lt célra és helveken
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való alkalm azása esetéb en  felü lv izsgálást és ü zem be
helyezést saját hatáskörében eszközli a bányahatóság.

Ezt a hatáskörök m egállapítása ügyében kiadott 
m agas rendeletet a legtöbb bányahatóság, közöttük  
az iglói bányakapitányság is akként értelm ezte, hogy  
az avval a géperejű belkezelési vasutakra vonat
kozólag adott utasítás csak a külszíni és nem eg y 
idejűleg a földalatti vasutakra i.s vonatkozik.

Egy ilyen ügyben való eljárásunk közben a m. 
kir. kereskedelem ügyi m iniszter ur 1912. évi 43 ,290 . 
szám u m agas határozatával ellenkezően  döntött, 
m egállapította avval, hogy a tisztán b elk ezelési vas
útnak a bányába vezető része is az ő en ged élyezési 
hatáskörébe tartozik, s hogy ezen szakasz feletti 
felügyeleti jog  csak  a vasutrendőrség átruházott 
jogán és azzal a k ikötéssel illeti m eg a bánya- 
hatóságot, hogy m inden arra vonatkozó intézkedést 
a m. kir. vasúti é s  hajózási főfelügyelőnek  beje
lenteni köteles.

E határozat eg ész  terjedelm ében igy s z ó l :
K ereskedelem ügyi ni. kir. m iniszter 4 3 ,2 9 0 /1 1 1 . 

szám .
F elsőszilézia i vasúti részvénytársaságnak. M erényi 

vasércbányája külszínén vezető lóüzem ü bányavasutja  
villam osüzem ré való átalakításának folyó évi m árcius 
hó 29-én  megtartott egyesített közigazgatási é s  
mütanrendőri bejárásáról felvett s h iteles m ásolatban  
idezárt jegyzőköny tartalmát jóváhagyólag tudom ásul 
véve az abban foglalt fetételek és kikötések érvénye
sítése mellett a szóban levő bányavasut külszínén  
fekvő részének villam os üzem re való átalakítására és  
üzem bevételére nevem ben a helyszínén  élőszóval 
m egadott en gedélyt ezennel m egerősitem .

A döntésem nek fentartott kérdések tekintetében  
az alábbiakban .h atározok . A bejárási jegyzőkönyv
II. fejezétének 6 . pontjában a b izottság részéről e lő 
adott ahhoz a javaslathoz, h ogy a szóban levő bánya
vasuti szakasz feletti felügyeleti jog  az illetékes  
bányakapitányságra ruháztassék át, a m. kir. vasúti 
és  hajózási főfe lü gyelőség  felügyeleti jogának érintet
lenül hagyása mellett hozzájárulok azzal a k ikötéssel, 
h ogy a bányakapitányság a szóban levő vasútra vo 
natkozó m inden intézkedését a nevezett hatóságnak, 
bejelenteni köteles. A jegyzőkönyv hivatkozott fejeze
tének 4 . pontjában a társaság képviselője által a 
külföldi beszerzésre nézve felhozott azon indok, h ogy  
a hazai gyárak a szü k séges sinanyagot határidőre 
szállítani nem  tudták, a hazai gyárak idevonatkozó  
levelezésén ek  bem utatásával m egfelelően  igazolandó. 
A szóban levő vasútnak a bányában vezető részét 
illető leg  p ed ig  tudatom , h ogy az iglói bányakapitány
ság  m időn annak átalakítását, illetve üzem bevételét 
engedélyezte, illetéktelenül járt el. Az 1890. évi szep 
tem ber hó 8  án 53239 . szám  alatt kelt itteni rendelet 
értelm ében ugyanis a géperőre berendezett tisztán  
belkezelésü  célokra szo lgá ló  bányavastutak en ged é
lyezése hatásköröm be tartozik. Ennélfogva a bánya- 
kapitányságnak a szóban levő vasutszakasz átalakí
tására és üzem bevételére folyó évi január hó 4  én  
2 36 2 /1 9 1 1 . szám u határozatával illetéktelenül m eg
adott id eig len es engedélyét ezennel m egsem m isítem . 
Tekintve azonban, hogy uj eljárás m egtartása m ellőz
hető, a szóban lévő vasut bányában vezető részének  
átalakítására é s  üzem bevételére az engedélyt a 
hivatkozott illetéktelen határozatban, valam int a folyó  
évi m árcius hó 29  én megtartott bejárásról felvett 
jegyzőkönyvben foglalt feltételeknek a vasúti sza 
kaszra való érvényesítése, illetve kiterjesztése m ellett 
szintén ezennel m egadom . A vasut ezen szakaszán
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való felügyeleti jog  gyakorlására az illetékes bánya- 
kapitányságot az előbb  e tekintetben felsorolt kikö
tések  m ellett szintén felhatalm azom . Végül ped ig  
tudatom , m iszerint az iglói bányakapitányság jelen
tette, hogy a társaság az utóbb em litett vasutrészt 
m inden előzetes engedély  nélkül alakította át és vette 
üzem be. M ielőtt ezen szabálytalan eljárása tekinteté
ben határoznék, m ódot kívánok nyújtani a társaság
nak, hogy az esetleges m entő körülm ényeket felh oz
hassa, miért is felh ívom , hogy ily értelem ben tegyen  
hozzám  igazoló  jelentést. B udapest. 1912 augusztus  
hó 17-én. A m iniszter helyett: Dr. Stetina s. k. 
államtitkár. A hivatalos m ásolat hiteléül D én es s. k. 
m iniszteri s. hiv. főigazgató.

Az a jogos feltevés, hogy a bányavasutak a 
csatlakozásuknál szü k séges egyöntetű  további intéz
kedés m egtehetése céljából lettek a m. kir. kereske
delem ügyi m iniszter ur hatáskörébe utalva, valószínűvé  
teszi azt, h ogy amikor a m. kir. pénzügym iniszter ur 
az 1890 évi 53239 . szám ú m agas rendelet k iadásá
hoz hozzájárult, csak a külszíni bányavasutak körüli 
eljárását akarta szabályozni, nem  szándékozta azzal 
a bányahatóságnak a bányában való in tézkedési és  

J elü g y e leti jogát korlátozni.

Azért nem tettünk ez ügyben mi külön felter
jesztést, mert h elyeseb bn ek  véltük az együttes m eg
b eszélést és az annak alapján való közös á llás- 
foglalást.

Ha tényleg jogunk van a bányában géperejű  
vasutakat en ged élyezn i, akkor az eljárás egyöntetűvé, 
gyorsabbá és  o lcsóbb á tétele -céljából kötelességünk  
az 1890 évi 53239 . szám ú m agas 'rendeletnek oly  
irányban való m egváltoztatására nézve is lépéseket 
tenni, hogy a géperejű belkezelési vasutak en ged é
lyezése is a bányahatóság ügykörébe utaltassák.

Ennek szerény nézetem  szerint sem m i akadálya  
nincs, mert am int az fent felem líteni bátorkodtam , a 
gépeknek  m egvizsgálását és en ged élyezését saját 
hatáskörükben végzik  a bányahatóságok.

Ezek előadása után elnök, tekintettel az idő e lő 
haladott voltára, a tanácskozást berekeszti s  e tárgy 
részletes m egvitatását a szaktanácskozás folytatására  
szánt következő nap féltizen egy órájára tűzi ki.

Madán Ferenc s. k., 
elnök.

Tdssonyi Ernő s. k., 
jegyző.

H itelesítjük :

Balajthy Barnabás s. k. 
Albert Ferenc s. k.

Folytatás.
U gyanazon a tanácskozóhelyen  1913. évi junius  

hó 17-én.
Jelen voltak

az előző napi szaktanácskozm ányon résztvettek.

Elnök m egnyitván a szaktanácskozást, üdvözli a 
jelenlevőket s kéri Stempel G yula bányakapitányt, 
hogy az em lékirat átnyujtása tárgyában a nagym éltó- 
ságu  pénzügym iniszter urnái eljárt küldöttség fodad-  
tatásáról tegyen jelentést.

Stempel Gyula bányakapitánynak azt a je 
lentését, hogy a pénzügyminiszter ur Őnagyméltó- 
sága a küldöttséget kegyesen fogadta és az emlék
iratot átvette, a szaktanácskozmány tudomásul 
veszi.

A szaktanácskozm ány ezután áttér a Weisz Lajos 
bányakapitány által az előző napon előadott kérdés 
m egvitatására, s többek h ozzászólása  után kimondja, 
h o g y :

Addig, a mig a bányavasutak engedélyezé
sénél fölmerült hatásköri összeütközés kérdése a 
pénzügyi és kereskedelemügyi minisztériumok 
között vita tárgyát képezi, a bányakapitányságok 
konkrét esetekben ragaszkodjanak ahhoz, hogy 
hatáskörüket a kereskedelmi minisztérium hatás
körtúllépése ellen minden törvényes módon meg
védelmezzék.

IX. Szomszédos kutatónak van-e joga bányajáráskor 
fentartott mezejét kettős mértékkel kiméretnie az 
adománytkérö ásványszénfeltáráson alapuló adomány- 
kérvényével_szemben, ha a bányajárásig szénfeltárást 

egyáltalán nem eszközölt?

Medzny János főbányabiztos előadja, h ogy az  
általános bányatörvény 34. § -a  rendeli, hogy ásván y-  
szénfeltárása esetén  a zártkutatmány részére fentartott 
m ező kettős mértékkel m éressék ki a 37. § . feltételei 
értelm ében. Ám de a 34. §. szövegéb ő l nyilvánvaló, 
hogy ez azon esetre szól, ha zártkutatm ányos tényleg  
ásványszénre feltárást is eszközölt, azonban a d o 
m ányozásért m ég nem folyam odott. Tehát az eg y 
szerű vagy kettős mértékű fentartott m ezőkhöz való  
jogosu ltság  elbírálására a kutató saját m unkájának  
feltáró eredm énye az irányadó s nem az ellenkezője  
tudniillik, hogy adom ánytkérö ásván yszénlelet alapján  
kér adom ányozást.

T ekintve nem csak a fenforgó lehetőséget, hanem  
azon tén yleges valót is, hogy egym ás közelében  
úgy ásványszénre, mint egyéb  fentartott ásványra  
bejelentett zártkutatmányok fennállhatnak s  fenn is  
állanak, a kutató feltárásának ezen  hiánya miatt, h ogy  
nem bizonyította feltárásával a szénre irányuló kuta
tás jogosultságát, nem vélelm ezhető  hivatalból a 
szom széd os adom ánytkérö m ürevaló feltárása alapján, 
hogy a kutató is szénre akar kutatni. E llenkezőleg, 
a 34. §  feltételei értelm ében csupán egyszerű fentar- 
tott^mértékre lehet joga, m ivel a szénre való kuta
tást, tehát a kettős mérték kedvezm ényezést ad oculos 
nyilvánvalóvá kell tennie, —  egyéb  esetek ben^ p ed ig  
m ás fentartott ásványra irányuló kutatás vélelm e
zendő.

A szaktanácskozmány^a kérdés nyomán ki
fejlődött részletes vita dacára sem tudvánlegy- 
öntetii megállapodásra ju tn i: határozatot hozni 
nem óhajt, kívánatosnak ^tartja azonban, hogy 
adott esetben a minisztérium döntése kéressék ki.

(V

KRAYER- 
ROZSDÄYEDO 
fflDFESTÉK

KRAYEP EisTÁR5A
CSÁSZ. ÉS KIR. U NA RI SZÁLÚTOK 
fESTÉK-KENCE-lAKK-GYAR 
8UDAPEST(KRAyERFESrtKUD'\fl®)
V I ,  váci*at 31.
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Uj e ljá rá s  réz ta rta lm u  anyagok 
kezelésére.

Az uj eljárás oly ércek kezelésére vonatkozik, 
am elyek kevés rezet tartalm aznak. S/ám os réztartalm u 
érc ism eretes, amely rézvegyüloteknek, mint oxid-, 
karbonát-, szulfid- és effélének keverékét, valamint 
fémrezet tartalm az. Ezen ércek azonban többnyire 
aránylag nagym ennyiségű meddő kőzettől kapcsolatosak 
ugy, hogy nem volna gazdaságos azokat a fém k ivá
lasztása céljából közvetlenül kezelésbe vonni. A meddő 
kőzet (e névvel jelölve mindennem ű meddő alkatrészt) 
eltávolítására, m ár am ennyire ez gyakorlatilag  lehet
séges, különféle m echanikai és egyébb eljárást jav a 
soltak. M echanikai eljárásokkal bizonyos fajta, ilyen 
eljárással földolgozható ércek esetén, m eglehetős fokú 
koncentrációt sikerült elérni, de ez esetekben is 
jelentékeny m ennyiségű meddő alkatrész továbbra is 
m egm arad és m echanikai utón nem távolítható el. 
Azonkivül sok esetben az elválasztott meddő kőzetben 
szintén annyi értékes alkotórész m arad vissza, hogy 
a veszteség az egésznek egyharm ad részére is föl
emelkedik. Ennek megfelelőleg m echanikai koncen
tráláskor a nyerem ény csak nagyon ritkán éri el a 
70°/°-ot ugy, hogy amig két tonna rezet nyerünk, 
egyet nem ritkán elveszítünk. Nagyobb koncetráció 
elérésére, úgyszintén  a rendkívül nagy veszteségek 
elkerülése céljából szám talan kísérletet tettek nedves 
vagy vegyi koncentráló eljárásokkal, azonban ezek 
különféle okokból kevés  ̂agy éppenséggel semmi 
gyakotlati eredm énnyel nem já rtak  ugy, hogy m a
napság  a gyakorlatban  m ár csakis a m echanikai eljá
rással találkozuk. V annak azonban ércféleségek, 
am elyeknél azok a réz- és egyébb értékes alkotórész 
tartalm a ellenére, bár a koncentrálásuk és kiválasz
tásuk  haszonnal járna, m echanikai eljárások egyál
talán nem alkalm azhatók, amiből kifolyólag gazdasági 
értékük csekély vagy éppenséggel semmi.

A jelen eljárás most már arra  irányú1, hogy 
m agasabb fokú koncentrációt és ezt kevesebb vesz
teséggel és költséggel érhessük el, mint az m echa
nikai utón losetséges, továbbá, hogy oly ércek értékes 
a ’kotórészeit is koncentrálhass!! vagy kiválaszt

hassuk, amelyek term észetüknél fogva mechanikai 
vagy egyéb, jelenleg szokásos kezelésre akár gazda
sági szempontból, akár pedig egyáltalán nem a l
kalmasak.

Tudjuk, hogy az érc értékes alkotórészei vegy
szerekkel valam ennyien oldatba hozhatók, azonban 
alig található olyan vegyszer, am elynek segélyével 
valam ennyi érc egym üveletben oldatba hozható lenne. 
Sok esetben továbbá leküzdhetetlen nehézségek 
m erülnek föl a szűrés, a leülepités, vagy az oldatnak 
a szilárd m aradéktól és lebegő részecskétől való 
másnemű elkülönítése folyamán, valam int az értékes 
alkotórészeknek az azokat hordó anyagokból való 
kiválasztásakor.

A jelen eljárás tárgya vegyi eljárás az értékes 
alkotórészek koncentrálására és nagyjából abban áll, 
hogy átalakító szerként klórvegyiüetet használunk, 
amely a hasznavehetetlen anyagokat oldhatatlanná 
teszi, az értékes alkotórészeket pedig oldatba hozza 
és kivonja ugy a meddő kőzetből, mint az érc vagy 
egyébb kezelésben.-lévő anyag nem fémes alkotó
részeiből ; a keletkezett o 'datból azután az értékes 
alkotórészek könnyen kiválaszthatók.

Az értékes alkotórészeknek chloridok alakjában 
való koncentrálása vagy kivonása számos előnnyel 
jár, melyek közül megem litendők, hogy az oldás 
gyorsan és tökéletesen me^y végbe, a szűrés, to v áb b i 
a fémnek az iszaptól és kőzettől való elválasztása, 
valamint kicsapása vagy kiválasztása semmiféle n eh éz 
séget nem okoz. A megfelelő klórvegyület megvá- 
lesztásánál m égis többféle nehéz .égek m erülnek föl, 
am elyeket azonban a jelen találm ány értelm ében 
sikei ült megoldani.

Oly klórve^yületefc- alkalm azunk, amely klórját 
az értékes alkotórészeknek adja át, hogy azokat 
oldható chloridokká alakítsa, amely azonban egy
idejűleg oldhatatlan vegyületeket alkot az értékes 
alkotórészekkel egyesült anyagokkal, m int a kénnel 
és savakkal. K itűnt, hogy a kálicuiuldoridnak m eg
vannak ezen tulajdonságai és egyébb tekintetben is 
nagyon mogfolel az itt tekintetbe jövő követelm énynek,- 
am ennyiben olcsó, könnyen előállítható a telep szom 
széd -ágában és éppen oly k^nnyo: fölfi isithető>



illetve regenerálható. Hogy a klórvegyület oldó hatása 
az értékes alkotórészekre érvényesülhessen, valamely 
savgyök jelenlétére van szükség. Ezt biztosíthatjuk 
valam ely megfelelő savnak, pl. kénsavnak, vagy 
sójának közvetlen hozzáadásával, amely sav nemcsak, 
hogy a klórvegyület oldóhatását eredm ényezi, hanem 
a közvetítő anyagokkal oldhatatlan csapadékot is 
alkot, pl. a kénsav a kálicummal kálikumszulfátot. A 
savnak közvetlen hozzáadása helyett azonban gazda
sági szempontból előnyösebb, ha e c 'l r a  lehetőleg a 
rézércekkel egyesülten talált anyagokat hasznosítjuk, 
tekintettél arra, hogy ezen ércek lelőhelyei a vegy
szerek beszerzési forrásaitól többnyire távol esnek. 
A legtöbb rézérc ugyanis jelentékeny m ennyiségű 
ként tartalm az réz- és vasszulfid alakjában, már pedig 
mindéit" két rész réz föloldásához elméletileg csak 
egy rész kén kell, hogy rézszulfát keletkezzék. A 
je len  találm ány értelm ében tehát arra  törekszünk, 
hogy a rezet, vasat és ként oxidáljuk, még pedig 
előnyösen olyan hőm érsékleten, hogy a réz szulfáttá, 
a vas pedig oxiddá alakuljon, ekként vezetvén tehát be 
a szükséges savgyököt, a fölösleges ként és oxi- 
dokat elvezetjük és az eljárás következő miveletei 
folyamán a rézvegyületek további acidifikálására hasz
nálhatjuk, illetve a környék fertőződését is m egaka
dályozandó, elnyeletjük.

Fölöslegben jelenlévő kénsav ugyan a vasoxidokkal, 
hidroxidokkal vagy az oldható kovafölddel oly vegyü- 
leteket alkot, amelyek a kőzetnek az^ oldatoktól való 
elválasztásakor, akár leüllepitésf bkár szűrés utján, 
igen zavarólag hatnak. K itűnt azonban, hogy ha a 
kénvegyületeket klórvegyületekkel helyettesítjük, a 
találm ány értelm ében előirt föltételek szem m eltartása 
mellett a szűrés vagy a folyadéknak a szilárd m ara
déktól való másnemű elválasztása nagyon gyorsan és 
tökéletesen eszközölhető.

Az eljárás kivitelére annak m egindításakor csak 
kis m ennyiségű kálicum klóridot kell bevinnünk, mert 
a klór oldatlan m arad és amidőn az értékes alkotó
részek kicsapódnak, a kálicum kloridot visszanyerjük. 
A találm ányban érvényre jutó elvek egyike abban áll, 
hogy az értékes alkotórészeket' kálicum kloridban 
oldaható rézkloriddá alkitjuk és kálicum karbonát 
hozzáadásával (rézoxid alakjában) csapjuk ki.

Ezen elv talán  a legegyszerűbben akként vihető 
keresztül, hogy a rézszulfáltot, am elyet egy előzetes 
amfidáló vagy pörkölési műveletben állítunk elő, réz
kloriddá alakítjuk, majd ennek réztartalm át kálcium-
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karbonáttal kicsapjuk. Ha m agát a rézszulfátot tek in t
jük, ezen só kálcium kloriddal közvetlenül rézkloridot 
és kálcium szulfátot a lk o t:

CuSOi +  CaCh =  CuCl2 +  CaSO* 
M egjegyzendő, hogy a réz itt oldható alakban van, 

mig a kálciumszulfát, amely értékes anyagot nem ta r
talmaz, oldhatatlan, tehát kicsapódik. Más szóval a 
kálcium kloridoldat csupán az értékes anyagokat veszi 
m agába, s ebben különbözik pl. a nátrium kloridoldat- 
tól, amoly a fönt emlitett reakció esetén nátrium szul
fátot adna, ez pedig oldható lévén, az értékes anyagot 
fölvevő oldószerben benm aradna. A kálcium kloriddal 
tehát az ebből eredő nehézséget m ár kiküszöböltük. 
De a kálcium kloridnak még más fontos előnye is van 
a következő műveletekben. Az oldatból, mint föntebb 
jeleztük, kiválik a kálcium és kálcium szulfáttá alakul, 
a klór azonban még m egm arad a rézkloridban. Ily 
módon egyszerű és gyors lefolyású reakció révén 
visszanyerhetjük az oldószert és kicsapolhatjuk egy 
úttal az értékes anyagot erősen koncentrált alakban 
kálcium karbonáttal, azaz egy bőségesen rendelkezé
sünkre álló, tehát olcsó anyaggal. Az ekkor a réz- 
klorid és kálcium karbon t között végbemenő reakció, 
az oldatokhoz szükséges vizet egyszerűség kedvéért, 
mint eddig is, elhanyagolva, a következő képlettel fe
jezhető ki

CuC .2 +  CaCOa =  CuO +  CaOls +  CO2 

Ebből kitűnik, hogy az értékes anyagokat, föltéve, 
hogy a hőm érséklet elég m agas arra, hogy a szén
savat kiűzze, rézoxid a lk já b a n  kapjuk, am elynek pedig 
körülbelül 80 százaléka réztartalm u, tehát nagyfokú kon- 
centfációt értünk el. Látjuk továbbá, hogy a kálcium- 
kloridot visszanyerjük.

Nem számítva azon szembetűnő előnyöket, am e
lyek a föntiek szerint a kálcium klorid használatával 
járnak, kitűnt, hogy azon nehézségek, am elyek az 
efajta eljárásoknál a szűrésnél, leüüepitésnél vagy a 
szilárd m aradék és folyadék m ásnem ű szétválasztásá
nál eltömődés folytán rendszerin t jelentkezni szoktak, 
itt m egszűnnek, am ennyiben az, hogy a kálcium klorid 
a folyadékban marad, elejét veszi az eltömődésnek és 
megkönnyíti a folyadék átömlését az elválasztó ké
szüléken.

A találm ány általános elveinek m egértéséből kivi
láglik m ár most, hogy a jelen eljárás folyamán gya
korlati értelem ben az ércben foglalt egész réz réz 
kloriddá változik át. A különböző reakciók az eljá ás

A B A N Y A
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egy kiviteli módjának alábbi részletesebb leírásából 
érthetők meg.

Az összezúzott és finomra őrölt ércet legelőször 
am fidálásnák vetjük alá, igy nevezvén a jelen esetben 
azon művelet, am elyben valamely szulfiddal oxigént 
nyeletünk el, hogy igy közvetlenül szulfáttá alakítsuk. 
Az érctörm eléket e célból levegő hozzávetése mellett 
450—550 C° nyi hőm érsékletre hevítjük, am elynél beáll 
az oxidáció. Az ekkor végbemenő reakciók term észe
tesen az érc minemüségéíől, valamint az amfidáló- 
készülék kezelésétől függnek, olméletileg azonban az 
egész szulfid alakjában jelenlévő réz szulfáttá, az ilyen 
ércekben rendszerin t előforduló vasnak legnagyobb 
része pedig vasoxiddá alakul át, amely utóbbi, oldha
tatlan lévén, nem megy át az o’datba, hanem a salak
ban m arad. A gyakorlatban mindazonáltal a vasnak 
némi része vasszulfáttá alakul vagy megmarad ilyen
nek, a réznek egy kis részo szulfid m arad, más kis 
része pedig rézoxiddá oxidálódik, viszont az ércben 
néha fémréz is lehet, amely kikerüli az oxidációt. 
Továbbá kénsavat és kénsavanhidridet tartalmazó fiis- 
gázok is keletkeznek.

Ezen vcgyületek és a füstgázok, mint látni fogjuk, 
igen jól hasznosíthatok az eljárás folyamán ugy, hogy 
az amfidálási vagy pörkölési műveletnek nem kell 
okvetlenül tökéletesnek lennie és a készülék m űködé
sében beálló esetleges változások vagy ingadozások 
nem befolyásolják a végleges eredm ényt. Ez nagy 
előnyt jelent, m ert fölöslegessé teszi az amfidáló készü
lék m űködésének gondos é3 állandó ellenőrzését.

Az amfidált vagy pörkölt érctöm eget egy dobban 
előnyösen valamivel a forrási hőm érséklet alatt fölös 
m ennyiségű kálcium kloridoldattal hozzuk össze. A fönt 
kifejtettek szerint a rézszulfát és kálcium klorid között 
beálló reakció folytán rézklorid keletkezik.

Az amfidáló készülékből kikerült töm egben m aradt 
vasszulfát a kálcium kloriddal oldhatatlan kálciumszul- 
fáttá és vaskloriddá alakul át. Ezen vasklorid fölol
dódik és hasznos szerepet tölt be, am ennyiben a réz
oxid-m aradékot, valam int a rézszulfid- és fémréz- 
m aradékok rezét föloldja és rézkloriddá alakítja át. Ha 
a vasklorid m ennyisége nem elegendő arra, hogy ezen 
m aradékokat mind föloldja, ezeknek m egm aradó része 
a rézkloridban vagy pedig azon szabad savban ol
dódik, amely az alább kifejtendők szerint a kálcium- 
kloridnak az amfidált ércre kifejtett hatása alatt kelet
kezik.

Az amfidáló készülékben a reakció oly tökéletesen 
m egy végbe, hogy csak aránylag  kevés kén marad 
gázalakban. Ez részben kénessav, részben kénsavan- 
hidrid alakjában távozik el, am elyeknek aránya vál
tozó, és am ennyire a kísérletekből kitűnt, 2 : 1 — 3 : 1-re 
tehető. Az SO2 előidézte reakciót alább, az eljárás 
teljes leírása közben részletezzük. A főként az amfi
dáló készülékből az oldatokhoz vezetett füstgázokban 
foglalt S03-ból előálló kénsav a kálcium kloriddal só
savat ad, amely az esetleg még meglévő rézoxidra hat 
és abból közvetlenül ujabb rézkloridot termel.

H2SO4 +  CaO1, =  CaSO* +  2HCI 
CuO +  2HC1 =  C uC l2 +  H2O 

A rézklorid a kálcium kloridban oldódik, mig a 
kálcium szulfát kicsapódik, mint előbb.

Ezen különféle forrásokból eredő rézkloridnak, 
eltekintve attól, hogy a kálciu nkloridoldatban oldható, 
még egyéb fontos szerepe is van. Ezen anyag ugyanis 
rém  engedi elveszni azon szabad réz- és az amfidálás 
alól kibújt rézszulfid-m aradékokat, am elyek a vaschlorid 
fent leirt hatását kikerülté és ezekkel rézklorürt al ot.

Cu +  CuCls =  Cu2CIs 
CuS +  C u C h = C u íC !3 + S .

Az utóbbi reakcióban a kén kicsapódik, ami ismét 
bizonyítja, 'hogy az értékes alkotórészeket hordó oldó
szer a nem odavaló term éket nem veszi m agába. 
Ar nak biztosítására, hogy semmi réztartalm u m aradék 
ne m irad jon  oldatlanul, szükséges, hogy elegendő 
rézklorid legyen jelen és pedig előnyösen fölös meny- 
nyis*gben. Azért a rézchlorürt is rézkloriddá alakitjuk 
olyképen, hogy a készülék megfelelő részébe vagy 
részeibe levegőt^ vezetünk ugy, hogy a rézklorür 
oxidálódik az alábbi képlet s z e r in t:

C U 2C I2 +  0  =  u Ü 2  C I2O  

Ezen só a kénsav és kálcium klorid egym ásra ha
tásából eredő sísavval érintkezvén, annak egy részével 
rézkloriddá alakul át, am elyet az értékes alkotórészeket 
tartalm azó oldószer m agába vesz. A reakc 'ó  mellék
term ényeként viz ke le tk ez ik :

Cu2 CI2O +  2HC1 =  2 C11CI2 +  HaO 
Ami rézoxidul a reakciódobban marad, az a sósav 

egy részével rézklorürt a lk o t:
Cu20  +  2HC1 =  Cua C1, +  H20  

Ez f zután ugyanugy oxidálódik és sósavval 
ugyanolyan reakcióba lép, mint azt föntebb jeleztük.
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O ldhatatlan réz- és vasoxiklorid jelenléte az olda- 
tokbap, ha azokat igy hagynék, az oxidálótornyok 
eltömődését okozná, szért gondoskodnunk kell róla, 
hogy az oldatokban elegendő m ennyiségben legyen 
savgyök jelen, amely azután az oxikloridokat mind 
kloridokká változtatja át.

A reakciódobban a ferrim aradékokból keletkezett 
vasklorid a rézkloridot cupriállapotában törekszik m eg
tartani, am ennyiben a rézklorürt cupriállapotba viszi 
át és igy regenerálja  az oldatot. Az ércben csekély 
m ennyiségű arany és ezüst is fordul elő, amely szin
tén oldatba hozható, ha előbb m inden rezet rézchlo- 
riddá és minden oldható savat ferrisóvá alakítunk és 
azután egy kevés klórt, kloridot vagy klorürt adunk 
hozzá. A kálcium kloridoldatban oldódó ezüst- vagy 
aranykloridot akár a rézzel együtt, akár külön csap
hatjuk ki.

Az eddigiekből kitűnik, hogy a kálcium klorid egy 
kezdeti, vagy e^ő rendü  oldószerként szerepel, m ert 
az értékes anyagok bizonyos részét föloldja és olyan 
állapotba hozza, am elyben azok egy közbenső vagy 
m ásodrendű oldószer szerepét tölthetik be, amely az 

'é rtékes anyagok hátralevő részét is föloldja. Az is 
kitűnik továbbá, hogy az eljárás folyamán végül 
minden réz rézk lo ridd í alakul át.

A rézkloridnak cupri-állapotában való m egtartása 
nem csak azt biztosítja, hogy gyakorlati értelem ben 
valameLnyi értékes anyag  az oldatba megy át, de 
fontos jelentősége van az értékes anyagoknak követ
kező kicsapási vagy kiválasztási Tnüveletét és a 
kálcium klo id  regenerálását illetőleg is, am ennyiben a 
kálcium karbonát a cuprovegyületeket nem csapja ki. 
N agyon előnyös azon körülm ény, hogy a keletkezett 
oldat m aga is hathatós oldószere az értékes anyagok
nak, m inthogy a nagy, szinte fölöslegben jeleulévő 
oldóképesség még akkor is biztosítja a kivonás töké
letességét, ha a kezelő a művelet m enetére nem is 
fordít kellő figyelmet. Tehát ugyanugy, mint azt az 
amfidálás műveletére vonatkozólag m egjegyeztük, az 
oldási művelet sem követeli a különben szükséges 
pontos m egfigyelést és az eljárás sikere nem függ 
attól, hogy a kezeléssel m egbízottá^ minő gondossá
got tanúsítanak. Ily módon tehát amellett, hogy a k i
vonás a megkiváiit tökéletességgel megy végbe, ez 
egyúttal csekély üzem költséggel is eszközölhető.

A fönt leirt módon valam ennyi értékes anyagot 
klorid alakjában oldatba hozván, a szilárd anyagot 
szűrés utján eltávolítjuk és tiszta o ld a t.t kapunk,

am elyben csak az értékes alkotórészek és az azokat 
m agába vevő oldószer foglaltatik. Célszerű, ha ezen 
oldatot oxidációnak vetjük alá, hogy biztosítva le
gyünk, hogy az értékes anyag mind legnagyobb 
vegyértékével szerepel, am ikor azután az oldat már 
elő van készítve az értékes anyagok kiválasztására.

Az oldat ezen állapotában rézvegyületeken kivül 
vas- és alum inium vegyületeket is tartalm azhat. Ha a 
kezelt töm egben arzén is volt jelen, az oldhatatlanná 
vált és a szűrés folyam án eltávolíttatott. A réz*árta
lomnak az oldatból való kiválasztására előnyösen 
kálcium karbonátot alkalm azunk, am ennyibon ez a 
rézoxid kicsapódását és egyidejűleg a kálcium klorid 
regenerálását idézi elő. A reakció közben fejlődő 
szénsav a töm eget enyhén fölkavarja s igy a kicsapó 
szernek a kicsapandó anyaggal való érintkezését 
elősegíti. M inthogy a rézoxid a vas- és aluminium- 
vegyületekkel m indjárt keletkezése pi'lanatában reak
cióba lép, mielőtt a rézoxidot kiválaszthatnók, előbb a 
vasat és alum ínium ot kell kicsapnunk. M ásrészt szük
séges, hogy a vas- és alum inium sók, különösen a 
vassók az oldatban bennm aradjanak, mert fontos sze
repük van a füstgázok elnyeletésénél és még inkább, 
m iként hangsúlyoztuk, az értékes anyagoknak  oldatba 
hozatalánál. E rre való tekiütettel az értékes anyagot 
tartalm azó oldatot két részre osztjuk s egyik részből 
a kiválasztandó alkotórészeket kicsapjuk, a m ásikat 
pedig, mint azt alább látni fogjuk, a füstgázok elnye- 
letésére hasznosítjuk. Hogy az oldatnak m ekkora 
részét használjuk föl a kiválasztandó anyagok k icsa
pására, azt célszerűen aszerint szabjuk meg, hogy 
mennyi ujabb értékes alkotórészt oldunk fel egy-egy 
m üveletfolyam atban, vagy pedig a kezelő személy 
saját belátása szerint más körülm ényektől teheti ezt 
függővé. H a m ár m ost az egész oldatnak csak egy 
részletéből csapjuk ki a kiválasztandó anyagokat, 
nem lesz többé szükséges, hogy mielőtt még az idő
közben föloldott rezet rézoxid alakjában kiválasztjuk, 
minden vas- és alum inium vegyületet k icsapjunk és az 
oldatból leszűrjünk s bár időközben az oldatba kerü lt 
vasat és alum ínium ot kicsapjuk, mégis elegendő vas- 
vegyület marad az oldatban a füstgázok elnyeletésére 
és az értékes anyagoknak az oldatban való m egtar
tására.

A vas- és alum inium vegyületek k icsapatása akár 
a réztartalom  kicsapatásával egyidejűleg, akár pedig 
külön végezhető. H asználhatunk ezen célra rézoxidot 
vagy hidrátot, vagy kálcium karbonátot. Ami csekély
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m ennyiségű rezet a kicsapódó vas és alumínium 
magával visz, azt visszanyerhetjük, ha a vas- és 
alum inium csapadékot visszavisszük az amfidáló készü
lékbe, m inthogy ennek m unkája nagyjából éppen 
abban áll, hogy a vasat és alum ínium ot oldhatatlanná 
teszi, mig a rezet oldható állapotban hagyja  meg. A 
vastól és alumíniumtól már m egszabadított oldatnak 
réztarta’mát kálcium karbonát hozzáadásával csapat
hatjuk ki rézoxid alakjában, amikor, m int m ár jelez
tük a kálcium kloridot is v isszak ap ju k :

CuCh +  CaCCh =  CuO +  CaOla +  C 0 2
A csapadékot azután az oldatból leszűrhetjük és 

tetszőleges további kezelésnek vethetjük alá, hogy 
belőle fém rezet vagy ha úgy kívánjuk, más term éket 
á 'litsunk  elő.

Mellékes, hogy a kicsapatást a leírt különféle 
m ódszerek közül melyik szerint végezzük, csak az a 
lényeges kellék, hogy a vas és réz a sókban a leg
nagyobb vegyértékével szerepeljen, hogy a leválasz
tás folyamán cuprosók keletkezését m egakadályozzuk. 
A vas ugyanis kálcium karbonáttal ferrioxid alakjában 
csapódik ki. Ennélfogva ha a vasnak némi része 
forróállapotban van, a rézsó cuprosóvá fog reduká
lódni, hogy a vas ferrioxid alakjában csapódhassék 
ki. A vas- és rózsók reakciói ezen m unkafolyam atban 
nagyon bonyolultak lehetnek, a vas két vagy három 
vegyértékkel, a réz pedig egy vagy két vegyértékkel 
szerepelhet. Ha oxigén és klór bőségesen van jelen, 
a réz két, a vas pedig három vegyértékkel fog szere 
pelni. Ha m ost az oldat valam iképen oxigént vagy 
klórt vészit, először a három  vegyértékü vas reduká
lódik, úgy hogy a rézklorid oldatban m arad. A réz- 
blorür sokkal kevésbbé lévén oldható, mint a réz
klorid, az oxigén- vagy klórveszteség folytán lecsa
pódnék, csakhogy szerencsére a vasklorür kisebb 
affinitással viseltetik a klórhoz, m int a rézklorür, 
a?ért, ha az oldat klórt vészit, nagyjából vas- 
k lórürt és rézkloridot találunk benne. M egjegyzendő, 
hogy a vasklorür nagyon könnyen oldható só, úgy 
hogy redukció esetén a vas- és rézklorid együttvéve 
jobban m egm arad oldott állapotban, mint ha csupán 
rézklorid volna az oldatban.

A kálcium karbonát hozzáadásával azonban a 
helyzet egészen megváltozik, am ennyiben a vas a 
vasklórürből is ferrioxyd alakjában csapódik ki, a 
rézklorid pedig redukálódik rézklórürré, amelyből a 
kálcium karbonát nem csapja ki a rezet, mig rézklorid- 
ból rézhidroxyd alakjában kicsapja. Ezért a kícsapa-

tás kellő ós gazdaságos keresztülviteléhez szükséges, 
hogy a sók a legm agasabb fokú oxidálási vagy kló
rozott állapotban legyenek.

Ha rézklórür van az oldatokban, az csekély o ld
hatóságánál fogva a kálcium karbonáttal való kicsapa- 
tás alkalmával részben a csapadékba ju t és igy a 
term ékbe klórt visz be, amely a rézklorid illó volta 
következtében m egnehezíti az olvasztást, ennélfogva 
nem csak klórt von el az eljárásból, hanem  fém veszte
séget is okoz.

Azonkívül ha valam elyes rézklórür m arad a 
neutrálissá vált oldatban (az esetleg benne lévő savat 
a kálcium karbonát messze m agába vette), az a levegőn 
oxigént nyel el és rézkloridot alkot, amely oldhatatlan 
lévén, eltömi a tísöveket, szűrőket stb. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a gyakorlati kivitel szempontjából is szük
séges, hogy a vas és a réz a sókban legnagyobb 
vegyértékével szerepeljen.

Az ércben foglalt cink cinkklorid alakjában az 
oldatba m egy át és abban egyre szaporodik. Ezen 
fém ugyanis a vas, -alumínium ós réz előbb leirt ki
csapása folyamán nem csapódik ki s ám bár jelenléte 
kis m ennyiségben nem ártalm as, mégis annyira föl- 
szaporodhatik,xhogy eltávolítása szükségessé válik. E 
célból az oldatot vagy ennek egy ré s .é t, amelyből az 
alumíniumot, vasat és rezet m ár eltávolitottuk, égetett 
mésszel kezelhetjük, am ely a cinket kicsapja.

Az oldatban esetleg előforduló arany és ezüst a 
vas, alumínium és réz k icsapatásánál szintén kiválik 
s azután a csapadékból bárminő ism ert módon k ivá
lasztható.

Szűrés u tán  az oldat, amely az értékes anyagokat 
már leadta és a regenerált kálcium kloridot m agába 
vette, ujabb m eríhyiségü földolgozandó anyag oldására 
használható és újból végigvezethető azon müveletsoro- 
zaton, am elyet leirtunk.

Visszatérve a kiindulási amfidáló m űveletre, eköz
ben jelentékeny m ennyiségű gázok szállnak föl, am elyek 
kénessavat és kénsavanhydridet tartalm aznak. Kitűnt, 
h^gy, ha a dobba nagyobb m ennyiségű ilyen gázt veze 
tünk be, a parciális nyom ás folytán nehezen lehet a- 
dobban a fór ás hőm érsékletét megközelíteni.

Ha az elszálló gázokat az oldatokat tartalm azó 
dobba vezetjük, oly hirtelen párolgás áll elő, amely 
m egnehezíti, hogy a hőm érsékletűt közel a forrásban 
lévő viz hőfokáig emeljük s minthogy a reakció-dob 
hőm érsékletének lehetőleg meg kell közelíten ie^  forrás 
hőfokát, előnyös lesz, ha a gázokat egy külön dobba
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vezetjük, ahol a tány lag  alacsony hőm érsékleten gyű jt
hetők össze az értékes anyagokat még m agában foglaló 
oldatnak egyik különválasztott részében. Az oldatot 
azután a reakció-dobba vihetjük, ahol most m agasabb 
hőm érsékleten tartható, miut akkor, ha a gázokat vagy 
illő anyagokat közvetlenül azon keresztül hagynók 
áram lani. A kénsavanhydrid  az oldatban lévő viz je len
létében a sók egyikével, pl. a kálcium- va.oy vasklo 
riddal egyesülve, sósavat és szulfátot ad. A kénessav 
viz jelenlétében az oldatban foglalt rézkloriddal vagy 
a m aradék vaskloriddal egyesülhet, m iközben kénsav, 
rézklórür, vasklórür és sósav keletkezik. Ezen réz- 
k F rü r-, vasklórür- és sósavból oxidáció utján rézklorid, 
vask’orid és viz keletkezik, a kénsav pedig kálcium 
klorid jelenlétében kálcium szulfáttá és sósavvá alakul 
át. Nem bizonyos, hogy az em litett füstgázok elég 
oxigént tartalm aznak a különféle vegyértékü anyagok 
oxidálására, azért a füstgázok elnyeletésére való készü
lékből kikerült anyagot előnyösen további oxidációnak 
vetjük alá, hogy veszteségek ellen teljesen biztosítva 
legyünk. Az oxidáció után az anyagot az oldókészü- 
lékbe vezetjük és a regenerált kálcium kloridot ta rta l
mazó oldattal együtt ujabb m ennyiségű földo’gozandó 
anyag  oldására használjuk föl.

Az emlitett sósavra vonatkozólag m egjegyezzük, 
hogy az oldat általában nem tartalm az szabad savat, 
ami abban leli m agyarázatát, hogy a savat a reakciók 
folyamán, különösen pedig a vasclórür oxidációja köz
ben keletkező vas- vagy alum inium hydrát megköti.

Hogy nagym ennyiségű ércet* vagy más réztar- 
talmu anyagot a lehető legrövidebb idő alatt és a leg 
gazdaságosabban dolgozhassunk föl, az eljárás folytonos 
üzemben foganatosítandó. Az e célra alkalm as beren 
dezést a mellékelt rajz tünteti föl. A berendezés leiiá- 
sából ki fog tűnni, hogy abba a réztartalm u anyagot 
folytonosan betölthetjük és folytonos módon vethetjük 
alá az eljárás egyes műveleteinek. Főleg az álló- vagy 
deritőkádak vannak mellőzve, m inthogy m űködésük 
szükségképeq időszakos és befogadóképességük kor
látolt, továbbá a salaknak az értékes anyagot hordó 
folyadéktól való gazdaságos elválasztására alkalm at
lanok. Az alárendelt részek befegadóképessége olyan, 
hogy az ezen elemek valam elyikének m űködésében 
ideiglenesen beálló szünet nem zavarja meg a m űve
letek folytonosságát, am ennyiben ezalatt a többi mű
veletek zavartalanul tovább folyhatnak. A szűrés folya
mán a szűrőre pépszerü m assza rakódik le, amelyet
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akár folytonosan, akár időszakonkint el kell távolita
nunk. Bárm iként is végezzük azonban a pépes anyag 
eltávolitá át, az eljárás a m aga egészében mégis foly
tonos marad, am ennyiben a készülék nagy befogadó
képessége folytán a többi műveletek azon időközben 
is tovább folyhatnak, amely a pép időszakos eltávoli 
tásához szükséges, m áskülönben pedig a szű ré i a többi 
művelettel folytonosan együtt halad ugy, hogy az el
já rás  még a szűrő pépjének időközönkiut való eltávo
lítása esetén is folytonosnak mondható. A gyakorlati 
kivitelben több szűrőt alkalm azunk és ezekből egy
m ásután távolitjuk el a pépet.

A rajz az érc vagy egyéb réztartalm u anyag keze
lésére való berendezés általános elrendezését tünteti 
föl vázlatosan. Az (1) tölcsér a (2) s^áritóhengerrel 
közlekedik, am elyet alkalm as módon, pl. a (2) hengeren

rjsm
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keresztül meleg levegőt és gázokat fúvó (3) égővel 
hevítünk. Az (1) tölcsérbe megfelelő eszközökkel foly
tonosan érctörm eléket töltünk. A m egszárito’t termék 
folytonosan kiömlik a hengerből egy (4) torokba, amely 
egy megfelelő szerkezetű (5) őrlőbe vezet, am elyben 
az érctörm elék folytonosan kellő finomságra őrlődik. 
Alkalm asnak bizonyult ezon célra a Ilard inge féle 
kúpos őrlő.

Ha képlékeny iszapot kell földolgoznunk, ennek 
szárításánál célszerűen akként járunk  el, hogy a száraz 
iszap e jy  részét körfolyam atszerüleg viszavezetjük és 
a képlékeny iszappal keverjük úgy, hogy oly keveré
ket kapunk, am elynek elég kis százaléknyi nedvessége 
m ár nem akadályozza a tömeg szétesését. íg y  az iszap 
már alkalm asabbá vált arra, hogy a (2) szár tóhenger
ben nedvességének kivonása céljából kezeljük.

E gy (6) fúvóból a (7) csövön levegőt fuvathatunk 
az őrlőbe, amely a m egőrölt töm eget az őrlőn és annak 
(8) k iü 'itő  torkolatán át magával sodorja a (10) amfi- 
dálókészülék (9) beömlési végébe. Vagy, ha a (7) 
csövet elzárjuk, a (6) fúvó a (11) csövön át is futhatja 
a levegőt, amely az őrlőből a (8) torkolaton kiömlő 
m egőrőlt tömeget magával sodorja a (10) amfidáló- 
készülék (9) töltési végébe. Az 58547. 1. számú szaba
dalomban bővebben ism ertetett amfidálókészülék egy 
centrális fütőcsatornával ellátott forgó dobból áll, am ely
nek csatornáján, ha szükségesnek mutatkozik, egy (12) 
égőből hőt vezethetünk keresztül. A dob forgása az 
ércnek és levegőnek az egyik irányban való előrehala
dását és a m ásik irányban ugyanazon véghez való 
visszatérését idézi elő, m iközben az érc oxidálódik és 
többé vagy kevésbé egész tömegében szulfáttá alakul. 
Az anyagnak a (10) amfidálókészülékben való hevíté
sére vonatkozólag m egjegyezzük, hogy sok ércben 
elegendő kén van erra, hogy annak elégébe az anyagot 
a kellő hőm érsékleten tartsa  úgy, hogy a (12) égő 
segítségével való hevítésre többnyire csak a művelet 
m egindításakor van szükség, azután m ár a kén oxidá
ciójával járó hőfejlődés is fönntartja a kellő hőm érsék
letet. Sőt némely ércben több kén van, mint am ennyi 
ehhez szükséges s ez esetben a (6) fúvó szabályozása 
révén a kén oxidálása céljából c ?ak annyi levegőt v e

zetünk be, hogy az oxidáció a kellő határon belül 
maradjon, ily módon szabályozván a hőm érsékletet 
amfidálókészülékben.

Az amfidálókészülékben a hőm érséklet a vas- és 
rézszulfát disszociáció-hőfoka között tartandó. Ha az 
ércben foglalt kén nem elegendő a hőm érséklet fönn
tartására, szenet adhatunk hozzá (a gyakorlatban m eg
őrölve és az érccel keverve), anélkül, hogy ez az amfi
dálókészülék vízben oldódó term ékét redukálná és igy 
az értékes anyakivonását megnehezítené.

Figyelem be kell vennünk, hogy némely ércek föl
dolgozásánál a jelen eljárás szerint használt oldatok 
könnyebben veszik m ag ú ib a  a szulfid-m aradékokat, 
mint az oxid-m aradékokat, ami m egint ann^k szüksége 
mellett tanúskodik, hogy a hőm érsékletet az amfidáló
készülékben az ilyen oxidm aradékok keletkezésének 
m egakadályozása céljából m eghatározott hőfokon 
tartsuk.

A (10) amfidálókészülékben eszközölt kezelés, mint 
már említettük, jelentékeny gázfejlődéssel jár. Ezen 
gázokat elnyeletés céljából a (13) csövön egy (14) gáz- 
olnyelő dobba vezetjük és hogy ezeken könnyebben 
végighatoljanak, a (14) dob végén egy (15) szivattyú
val szívást létesítünk. A gázok elnyeletését később 
részletezzük.

Az amfiűált anyag  a (10) amfidálóké zülékből a 
(16) levezető csatornán az értékes alkotórészek fölol
dására való oldatokkal alkalm as módon táplált, forgó 
(18) reakciódob (17) torkolatába ömlik. Ezen dob úgy 
van szerkesztve, hogy benne az érc keveredik az 
oldatokkal és az oldatok és szilárd m aradékok keve
réke belőle a (19) vezetéken át a (20) szűrő m eden
cére vagy m edencékre-öm lik. Ezen szívással működő 
szűrőkön átm ent anyago t-a  (21) és (22) csövek vezetik 
bo, amelyek közül az utóbbi m eglehetős m agas oszlopot 
alkot, hogy ellenállhasson a szívóhatásnak, am elyet a 
(23) csőben létesítünk a (24) nyomócső egyidejű elzá
rása  mellett. A (25) és (24) csövek ugyanis a rajzon 
föl nem tüntetett alkalm as s z í v ó - ,  illetve nyom ókészü
lékekkel kapcsolatosak. Az átszűrt oldalt a (22) csőből 
a (25) tartályba ju t és az annak felső részén elren- 
de7ett (26) kifolyási cső vön ömlik ki. A (25) tartály
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olyan mély, hogy a (23) szívócső elzárásával a (24) 
és (21) cső vön át nyom ást fejthetünk ki a (20) szürő- 
lemezen keresztül, hogy erről a pépet a szűrő m eg
fordítása után lefúvathassuk. A (26) kifolyási csőből 
az oldalt a (27) oxidálókészülckbe jut, ahol sókat, 
am elyekben a fémek különböző vegyértékkel szere
pelnek további kezelésnek vetjük alá (pl. levegőt veze
tünk hozzájuk), hogy a fémek legnagyobb vegyérté
kükkel szerepeljenek. Ezután az oldatot elosztjuk és 
egy részét a (28, 29) mellékvezetéken át a (30) 
csővön beboc$át)tt sűrített levegővel a m ár emlitett 
(14) gázelnyelődobba nyomjuk. A mellékvezetéken elve
zetett oldatnak, am elyben a fémek legnagyobb vegy
értékükkel vannak sókká átalakítva, az a rendeltetése, 
hogy az amfidálókészülékből kiáramló füstgázokat 
oxidálja és velük különböző reakcióba lépjen, amint 
ezt az alábbi képletek jelzik :

SOa +  H20  =  H2 SO i 
S 0 2 +  2Ha 0  +  2Cu C»a =  H2 S04 +

+  Cua C»2 +  2HC1 
H2 S04 +  Ca CJ2 =  2FICI +  Ca SO4 

Cua C»a +  0  +  2HCÍ =  2Cu C \  +  H2 0 .

Hasonló reakciók állnak be a vassókkal is.

Az oldat azon részét, am elyet nem vezettünk a 
mellékvezetékbe, a (31) csövén a (32) tartányba 
eresztjük le é- itt a hőfokot hevítéssel emeljük, hogy 
a leválasztást m egkönnyítsük. Innen az oldat a (33) 
csövön át a (34) lecsapatókéSzülékfoe kerül, amelybe 
a (35) tölcséren alkalm as vegyszeit pl. kálcium karbo- 
nátot vagy rézoxidot töltünk, amely a vas és alumi- 
nium sókat az oldatból kicsapja. A csapadé rot a már 
leírt szűrőkhöz hasonló m űködésű (36) szűrővel elvá
lasztjuk az oldattól és az oldatot, amely egyéb anya
gokon kivül m ég r£z- és cinksókat tartalm az, a (37) 
csővezetéken és (37a) hevitőkészüléken át a (38) le
csapató készülékbe nyom juk, amelybe a (59) tölcséren 
kálcium karbonátot töltünk, amely a rezet hidrát alak
jában  kicsapja. A rézhidrát-csapadékot, az oldatból a 
(40) szűrő segítségével elválasztjuk és elszállítjuk a 
fém kiválasztására irányuló további kezelés helyére, 
m ig az oldatot, amely még az éftékes cinket ta rta l
m azhatja (41) csövön elvezetjük és vagy a (42) csövön 
a (18) reakciódobba s> állítjuk vissza, vagy pedig rész 
ben vagy egészben a (43) elágazáson át a (44) lecsa

pató készülékbe nyomjuk, melybe a (45) tölcséren 
alkalmas vegyszert, pl. kálcium oxidot töltünk, amely a 
cinket kicsapja. A kicsapot cinket a (46) szűrővel vá
laszthatjuk el a folyadéktól, am elyet a (47) csövön át 
a (18) reakciódobban nyom unk vissza.

Ha a vas alumínium és rézvegyületek kicsapására 
kálcium karbonátot használunk, visszakapjuk, mint már 
említettük, a ká^ciumkloridot, azt az oldószert, amellyel 
klórt viszünk be az értékes anyagokba. A visszakapott 
elsőrendű oldószert a reakciódobba visszük, hogy vele 
ujabb mem yiségü értékes anyagokat oldjunk föl. A 
gázokat elnyelve tartalm azó oldat a (14) dobból a (48) 
csatornába és innen a (49) hevítő és kavarókádba 
ömlik, amelybe az (50) csövön valamely gázt, vagy 
levegőt, vagy gőzt vezetünk be, amely az oldatot föl
kavarja s am elynek esetleg oxidáló hatása is lehet. A 
(49) hevítő cs a kavaró kádból az oldat az (51) CFÖvon 
át a (18) reakciódobba kerül. A füstgázoknak a leirt 
módon való elnyelotése nem csak hogy elejét veszi a 
légkör megfertőzésének, haneaQ egyúttal hasznosítja is 
a gázokat. A leirt eljárás alkalm azása mellett lehetővé 
válik az értékes anyagoknak kéntartalm ú ércekből való 
kiválasztása, anélkül, hogy bárminő füstgáz szabadulna 
is ki a légkörbe.

A reakciódobban, továbbá a va°, alumínium- és 
réz k icsapatása alkalm ával végbemenő reakciók gyor
síthatok, ha az oldatokat körülbelül 100° C.-ra hevítjük. 
Az oldat akár a reakciódobban, akár odavezető útjában 
hevíthető, amint ezt a (z) fütőkigyók vázlatosan jelzik. 
Az oxigénnek az oldatokba való bevi'ele, valamint a 
szívás közrem űködésével való szűrés mind hőelvonással 
jár. Indokolt és fontos tehát, hogy az oldatot a (32, 
37a) és (49) edényekben hevítésnek vessük alá.

Az eljárás kivitelében az értékes anyagokat fölvevő 
oldószert visszakapjuk és körforgásszerüleg mindig 
újra és újra fölhasználhatjuk ugy, hogy gyakorlati 
értelem ben az oldatból semmi som megy veszendőbe. 
Ilyenform án nem kell a fölhasznált oldat m ennyiségét, 
illetőleg takarékoskodnunk és éppen ezért az oldatokat 
előnyösen jelentékeny fölöslegben alkalmazzuk. Ily mó
don a pontos ellenőrzés is mellőzhető, m inthogy föltéve, 
hogy a kálcium klorid fölöslegben van jelen a műveletek, 
hosszab időn át továbbfolyhatnak, anélkül, hogy az oldat 
kálcium kloridját elvesztené, még ha a lecsapó készülék 
nem is teljesíti föladatát. Más szóval a k á ’ciumklorid
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fölösleg fölötte kitágítja az eljárás m enetét m egszabó 
korlátokat és igy csökkenti a ráfordítandó m unkát és 
sok esetben fölöslegessé teszi a vegyi próbákat is, 
am elyek különben az eljárásban szereplő különféle 
vegyületek kellő összhangzásban tartása  végett szük
ségesnek bizonyulnak.

Az eljárás példaképen leírt kiviteli módja szerint 
azon savgyök, amely az oldatba lépvén, ott a kálcium 
klorid klórjának az érc értékes alkotórészeibe való 
átvitelét előmozdítja, főként az amfidálókészülékben 
S O  alakjában, ezen savgyök azonban m ásképen is 
bevihető épen ugy, mint ahogy az eljárás egyéb te
kintetben is módosítható, anélkül, hogy annak lénye
gétől eltérnénk.

M egjegyzendő, hogy a kálcium klorid az eljárásban 
Dgy.észt mint oldószer, m ásrészt mint az értékes 
an3ragok hordozója szerepel és kezdettől fo jv a  végig 
megy a berendezés készülékein, majd regenerálódva 
ujra elölről kezdi körforgását s ujabb értékes anyagot 
vesz magába. G yakorlati értelem ben az egész értékes 
ínyag  klórozása az oldattal táplált dobban s nem az 
slőzetes pörkölés folyamán me^y végbe. Az oldat nem 
mutat hajlandóságot arra, hogy túlságos m ennyiségű 
dórsót vegyen m agába, am elynek eltávolítása költsé
ges volna és a kálcium klorid m egm arad benne fölös 
nennyiségben anélkül, hogy a csekély elfecsérlődő 
'ész pótlásán kivül többet is kellene hozzá adnunk.

ELADHATÓ Ä
tűzálló agyag, quarc, kaolin
és más kerámiai bányatermék a Magyar 
Agyagipar Debrecen hirdetései utján. =

A Gebrüder E ickhoff-cég Bochum ban 55453. szám u ós

„Hajtómotor rázócsusztatók számára“
cim ii m agyar szabadalm ának gyakorlatba vétele  céljából 
hajlandó gyártási en ged élyek et adni, e se tleg  szabadalm át 
te ljesen  el is adja. — Bővebb felv ilágositás nyerhető  
M e lle r  E r n ő  h ite s  s z a b a d a lm i  ü g y v iv ő n é l  B u d a 
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Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetése e hó végével lejár, 
hogy b. előfizetésüket meghosszabbí
tani szíveskedjenek, nehogy a lap 
szétküldésében fennakadás történjék.

Kinevezések. A m. kir. pénzügym iniszter Széki János 
kohóm érnököt a zalatnai m. kir. főbányahivatalnál a 
VIII. fizetési osztályba rendkivüli tanárrá  a Selmec
bányái m. kir. bám rászati és erdészeti főiskola fém- 
kohászati tanszékéhez kinevezte.

A m. kir. pénzügym iniszter a fém- és sóbányá
szatnál és a fém kohászatnál alkalmazott orvosok lét
szám ában dr Barcsi Lajos főorvost a tótsó vári m. kir. 
főbányahivatalnál ebben a minőségben és jelen állom ás
helyén való m eghagyás mellett a VIII. fizetési osz
tályba és dr. Tóth Gábor bányaorvost a felsőbányái 
m. kir. bánya hivatalnál, jelen állom áshelyén való m eg
hagyás mellett a IX. fizetési osztályba főorvossá k i
nevezte.

A m. kir. pénzügym iniszter az állami vasgyárak 
tisztviselői sorába 1914. évi január hó 1 étől számi- 
tandólag a VIII. fizetési osztály 3. fizetési fokozatába: 
Skrovina Pah, Forgács Ferenc, Bauer Béla id. havidíjas 
m érnökgyakornokokat segédm érnökökké, Müller László 
id. havidíjas m érnökgyakornokot segédvegyészszé, 
Varinszky L ipót és Kiss Zoltán id. havidíjas m érnök
gyakornokokat segédm érnökökké ; a IX. fizetési osz
tály 3. fizetési fokozatába p e d ig : Viki Vencel, Hoff- 
mann Dezső, Talpassy István, Tlieil G yula és Kürmes 
Ferenc ideigl, havidíjas hivatalnokokat hivatalnokokká 
kinevezte.

Az Országos« Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület budapesti osztálya folyó hó 18-án este  
tartotta az anyaegyesület Lónyai-utcai h elyiségeiben  
rendes havi gyűlését, am ely sok jeles szakem ber  
részvételével folyt le Zsigmondi Árpád főbánya- 
felügyelő r elnöklete alatt. A gyű lés élénk vita és  
Gálocsy Árpád és dr. Hajdú Lajos főbányabiztos  
h ozzászólása  után elfogadta Cséti Róbert gyárigaz
gató és Roth Flóris bányaigazgató egyesitett indítvá
nyát az egyesü leti élet élénkítésére. Farkas János 
bányaigazgató m agas nívójú előadása a kénkovand  
tüzveszélyességéről és az ellene való védekezésről

LANGEN ÉS WOLf\
B udapest, 111., V ácz i-kö rú t 59 = Wien, X., L ax em b u rg ers tr . 53

Kérje azonnal díjtalan prospektusunkat a világh írű

eredeti „ O T T Ó “ bEnzin-lohamotiuohPűI eredeti , . O T T Ó “ - m o to r o k r ó l
bánya, erdei és iparvasutak számára.
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!!Elsőrangú gyártmány!! 
Leggazdaságosabb üzem! 

Négyszáznegyvenkét ki
tüntetés, köztük negyven* 
■  négy állami.
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az osztály osztatlan elism erésével találkozott. Az 
osztály jövő évi m űködését bányászati és kohászati 
szakkörökben nagy érdeklődéssel várják, mert már 
ed d ig  is több mint tiz előadást jelentettek be az 
ország legelők előbb  bányász és kohász technikusai. 
Tagajánlások Tassonyi Ernő titkárhoz intézendők.

A Bányászati és Kohászati Egyesület Nagybánya-Vidéki 
Osztályának ülése. Decem ber 6-án tartotta meg osztály
ülését a nagybányai bánya igazgatóság tanácskozó 
term ében a Nagy bánya-V idéki Osztály. Részt vettek 
az ü lé se n : N eubauer Ferenc elnök, Farkas Jenő 
alelnök, G yörgy Gusztáv titkár, Gellért Béla pénztáros, 
K. Pauer V iktor ellenőr, 1. Berks Leó, Bertalan Miklós, 
Brebán Sándor, Fábián Lajos, Fizély Sándor, Gretz 
m acher Gyula, Dr. K ádár Antal, b. Kováts Géza, 
K reutler János, M artiny István, Oblatek Béla, km. 
Papp^'Sándor, Pat-3 Ferenc, Petho Lajos, Révai Károly, 
Soltész Elem ér, dr. Stoll Tibor, dr. Tóth Gábor, 
dr. V arga Sándor, V eress József, dr. W agner József 
rendes tagok. Tárgy sorozat 1. Elnöki bejelentések.
2. Dr. K ádár Antal bányakerületi főorvos em lék
beszéde idősbb római szent birodalmi széki gróf 
Teleki Géza egyesületi elnökük felett. 3. Indítványok. 
Elnök szívélyesen üdvözli a szép számmal megjelent 
tagokat, az ülést m egnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére 
K. P auer Viktor, annak hitelesítésére b. Kováts Géza 
és V eress József urakat kéri fel.

Elnök felemlíti, hogy a f. évi m árcius hó 8 án 
m egtartott osztályülésen Farkas Jenő fe sóbányái 
polgárm ester, az osztály alelnöke, egyhangú örömmel 
fogadott azon szives meghívását, hogy a legközelebbi 
ülést Felsőbányán tartsák  meg, a nyári és őszi 
abnorm is időjárás miatt nem volta’i képesek ez ideig 
igénybe venni s ajánlja, hogy tartsák  fel Felsőbánya 
városának e szives m eghívását a jövő évre, a uikor 
bizonyára módját fogják ejthetni,-hogy ebbeli kellemes 
kötelezettségüknek örömmel meg is feleljenek.

Farkas Jenő polgárm ester a m eghívást fentartja, 
amit az ülés helyeslőleg tudom ásul vesz. Az e’nök 
jelenti továbbá, hogy a m. kir. földmivelésügyi m inisz
térium  kérelm ükre, N agybánya vidékének részletes 
bányageológiai felvételét a földtani intézet m unka- 
program m jába felvette s egyik- 'főgeologusa által a 
m unkálatot m ár meg is kezdto. — Tudomásul szolgál. — 
Elnök a titkárral felolvastatja a D élm agyarországi 
M agyar Közművelődési Egyesület által küldött szives 
hangú azon értesítését, amelyben a Debrecen v< rosában 
általa fentartott nevelőintézetben a bányászok g y e r
mekei szám ára az 1913—1914. tanéviül kezdődőleg 
minden esztendőben tiz kedvezm ényes helyet ajánl 
fel. — Tudom ásul szolgál.

Az elnök, a közp. igazgatótanácsnak azon javas
latát, mely szerint elhunyt alapító tagjainak elhalá
lozása alkalm ával adandó koszorú helyett bizonyos 
megfelelő összeg az elhunytnak nevéhez kötött ala
pítvány alakjában á létesítendő egyesületi székház

alaptőkéjének gyarap ítására  forditassék, szives tudomás 
és hozzájárulás végett bejelenti.

Evvel kapcsolatosan indítványozza, hogy gróf 
Teleki Géza emlékére az osztály ötven (50) koronával 
járu ljon  a létesítendő székház alaptőkéjének gyara- 
pitásához.

Az ülés ugy a bejelentést, m int az indítványt 
helyeslőleg tudom ásul veszi s pénztárost utasítja, 
hogy az 50 koronát a jelzett célra mielőbb küldje cl.

Elnök jelenti, hogy a közp. igazgatótanács által 
az egyesületi alapszabályok esetleges m ódosítása tá r
gyában bekivánt véleményt, a f. évi ju lius 7. és 
novem ber 8. tartott választm ányi ülésünk határozata 
alapján a szaklapban jelzett irányban megtették. — 
Tudom ásul szolgál. — Elnök végül jelenti, hogy a 
legutóbbi ülés ó ta : Veress József m. kir. bánya- 
tanácsos és Sipos Dezső máv. osztálym érnök urak, 
az osztály kötelékébe való felvételüket kérték. 
Miután a jelentkezők személye ellen kifogás nincs, 
nevezetteknek tagok sorába való folytatólagos felvé
telét határozatilag kimondja. — Általános helyesités. —

Áttérve a tárgysorozat 2. pontjára elnök felkéri 
dr. K ádár Antal bányakerületi főorvos urat, bejelentett 
em lékbeszédének m egtartására. A szónoki hévvel 
előadott em lékbeszéd a jolenvoltakra mély hatást tett 
s ennek kifejezésekép elnök dr. K ádárnak az ülés 
köszönetét fejezi ki s indítványozza, hogy az előadott 
szép emlékbeszéd egész terjedelm ében jegyzőkönyvben 
m egörökittessék. Az ülés az indítványt helyeslőleg 
elfogadja. Miután további indítványt senki sem tett, 
elnök megköszöni a tagok szives türelm ét s az ülést 
bezárja.

A Selmecbányái főiskolai Mensa, bár sok segítségben 
részesül, nem elég erős még arra, hogy m indazokat a 
főiskolai hallgatókat, akik a segítségére szorulnak, e l
láthassa. H ogy ezen a bajon ném ileg segítsen, Horváth 
Kálmán kir. tanácsos, Selmecbányái polgárm ester moz
galm at indított, hogy a közönség gyűjtés utján adja 
össze azt az összeget, am ety az igazán szegény és 
szorgalm as főiskolai hallgatóknak élelemmel való ellá
tására szükséges.

A Selmecbányái főiskola hallgatóinak tanulmányutja. 
A Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
negyedéves bányam érnökhallgatói, Réz Géza főiskolai 
tanár és Kovácsy Sándor tanársegéd vezetésével, folyó 
hó 19 én négynapi tanulm ány ú tra  mentek. A tanu l
m ányúton a porecesi szénbányatelepet s a diósgyőri 
állami vasgyárat nézték meg.

A Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szak
osztálya decem ber hó 20 án szakülést tartott, amelyen 
e lő ad tak : Kormos Tivadar dr. a révi sziklaszoros bar
langjairól, Lambrecht K álm án dr barlangjaink fosszilis 
m adárfaunájának ujabb adatairól.

A Koburg herceg-féle bánya- és kohómüvek r -t tele 
pere Sztracenán egy uj, 290 lóerőig terjedő munka-

Luftfilter besondere Maschinenfabrik

baut a ls  ,  G. A. Schütz
Maschinenfabrik 
A b t . : Luftfilterbau

Spezialität WUrZen, Sa.
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birásu tulhevitett gőzzel működő compound lokomobil 
szállíttatott, moly az ism ert R. W olf M agdeburg- 
Buckau cég g 3^árában készült. Ugyanez a gép az 
ezidei osztr. „A dria“ kiállításon volt látható, hol a 
legm agasabb dij megítélésével, az aranyérem m el tü n 
tették ki. A lokomobil a szakkörök figyelmét nem csak 
tetszetős formáival, hanem  főleg a különböző technikai 
újításaival keltette f-1. E gép ugyanis W olf legújabb, 
úgynevezett „E. \V V vezérmüvével van ellátva, mely 
annak rendkivü 'i egyszerűség mellett, feltűnő takarékos 
üzemét biztosítja. A lokomobilnak a kohómüvekbe való 
szállításához helyenként 50 ló húzóereje vétetett 
igénybe, m inthogy az rendkivüli emelkedésii köves 
hegyre volt szállítandó. D acára ezen nehézségeknek, 
a helyszínére való szállítás minden akadály nélkül tö r
tént meg.

A Sopronvidéki Kőszénbánya beruházási tervei. A
Hitelbank által a brennbergi kőszénbányák kiaknázá
sára alapított Sopronvidéki K őszénbánya t. n ag y 
szabású villany telep létesítését tervezi. A társaság 
brennbergi telepén létesítené a villany telepet, IV2—2 
millió korona költséggel. A környékbeli községekkel 
most tárgyal a vállalat az áram fogyasztás biztosítása 
ügyében. Ha az uj telep prosperitását sikerül biztosí
tani, akkor a vállalat fölemeli alaptőkéjét és való
színűleg a jövő év tavaszán hozzi' fog a m unkála
tokhoz.

Délmagyarországi aszfaltgyár r.-t. cég alatt Temcs- 
várott uj vá lalat alakult 1,000.000 korona alaptőkével 
tem esvári és bécsi pénzcsoportok támogatásával.

Oxigéngyár alapítás. H ungária oxi» éngyár t. cég 
alatt B udapesten (VI., Petncházy-utca Gl) uj vál'alat 
alakult_150.000 korona teljesen befizetett alaptőkével. 
A részvényeket m agyar, oxigénfogyasztó iparosok 
jegyezték. A gyár 1014 februárban kezdi mog mii- 
küdését.

Szállítások. Bányafa. A krakói bosnyák bánya- 
i^azgatóí-ág a jövő 1914. évben m integy 6000 köb
méter bánya fát kiván nyilvános verseny utján besze
rezni, miből 40 százalék borovi fenyő és 60 százalék 
erdei fenyő. Az ajánlatok 1913. évi decem ber hó 31 én 
déli 12 óráig küldendők be. Az egységárak köbméte- 
renkint frankó waggon Krakó állomás vagy a rakodó- 
ho’yig tengelyen szállítva adandók meg. A faanyag a 
bányászati hivatal által kitűzött határidőre pontosan 
beszállítandó. A pályázóknak kötelezniük kell m agukat, 
hogy a pályázatra kiirt m ennyiségnél 25 százalékkal 
többet vagy kevesebbet ugyanazon áron szállítanak. 
A fenti 6000 köbm éternyi m ennyiségnek fele 8 méter 
hosszú és 18—22 cm. vastag darabokban, m ásik föle 
podig részben 3 —3 5 hosszú és 22 cm. vastag, 
részben pedig 4 —4 5 111. vagy 5 m. hosszú és 19 cm 
vastag darabokban szállítandó. A fának egészségesnek, 
egyenesnek, repodésm entesnek kell lennie a folyó évi 
októberi vágásból. Ila  a vállalkozó n.og nem felelő 
áru t szállít, joga van a bányaigazgatóságnak a szállí
tást tőle elvonni és más vállalkozónak adni. A kincstár 
érdekeinek m egóvása végett a pályázók a szállítási 
érték 10 százalékának megfelelő biztosítékot tartoznak 
készpénzben vagy értékpapírokban letenni.

A pályázat nyertesével szerződés fog köttetni, 
m elynek eredetije és egy másolati példánya a bánya
igazgatóságnál m arad, a második másolat pedig a 
vállalkozónak adatik Jd.

Szé M agyarkanizsa város tanácsa nyilvános ver
senytárgyalást hirdet a városi középületek fűtéséhez 
a mostani téli idényro szükséges 400 mm. kőszén 
7000 kai. szállitására. H atárnap jan u ár hó 3.

Kö, éfjla, 'sz. A ^Máv. szombathelyi üzletvezető
ségénél szükségelt*alábbi^anyagokra nyilvános p ályá
zatot hirdetnek. A megközelítő évi szükséglet a követ
kező I. csoport. 495 m3 nagj^obb, 590 m3 kisebb 
darabokból álló terméskő. II. csoport. 140.000 darab
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A legújabb bányarendőri előírásoknak megfelelőleg.
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égetett falitégla közönséges, égetott fedélcserép-tégla 
lapos, 1830 darab égetett fedélcserép-tégla homorú, 
6900 darab égetett fedélcserép-tégla hornyolt és 1000 
darab kuttégla. III. csoport. 1720 q oltatlan fali més*. 
Az ajánlatok 1914. évi jan u ár hó 10-én déli 12 óráig 
a szom bathelyi ü z le tv e z e tő k h ö z  adhatók bo.

A Máv. aradi üzlelvezelősége kavicsolási anyagok 
szállitására hirdet pályázatot. A szükségelt m ennyiség
34.000 m3 bányakavics. Az ivenkint egy koronás ma 
gy ár okmány bélyeggel ellátott ajánlatok ezen kül- 
cimmel „A jánlat a 34873/1913. sz. pályázati hirdet
m ényben kiirt anyagokra11 1913. évi decem ber hó 22 ik 
napjának déli 12 órájáig a m agyar királyi á ram vasutak  
aradi üzlelvezetőségo I. osztályának főnökéhez be
nyújtandók. Bánatpénz 5 százalék.

Cégjegyzési hirek. Egyesült tégla- és cementgyár r.-t. 
L áng  Gusztáv ig. tag ebbeli m inősége és cégjegyzési 
jogosultsága megszűnt. — Kapriovai Márványbányák 
részvénytársaság felszámolás alatt. A részvénytársaságnak 
az 1913. évi ju lius hó 8-án tartott rendes közgyűlés 
által elhatározott felszámolása, a felszámolási cégszö
vegek, továbbá báró Bohus László, dr. Kelemen Lajos 
és Ta?ács Béla felszámolóknak ebbeli m inőségük és 
cégjegyzési jogosultságuk bejegyeztetett. Munkácsi 
és Bánki oki. gépészmérnökök mérnöki irodája, Budapest. 
Az üzletbe társtagul belépett özvegy M unkácsi And 
rásné született Zagrócky Sarolta budapesti lakosnak 
társtagi m inősége és együttes képviseleti és cégjegy
zési jogosultsága bejegyeztetett azzal, hogy jövőre a 
céget Bánki Elem ér és özvegy M unkácsi ondóm é 
született Zagrócky Sarolta társtagok együttesen k ép 
viselik és jegyzik  olyképen, Hhogy az előirott vagy elő
nyom ott cégszövég alá Bánki- E lem ér vezetéknevét, 
özvegy M unkácsi Andorné szü etett Zagrócky Sarolta 
pedig nevét „M unkácsiné“ irja. — Láng L. gépgyár 
részvénytársaság. Mihálka Antal társaság i tisztviselőnek 
a „per p ro cu ra“ toldattal való cégjegyzési jogosultsága, 
továbbá az 1913. évi április hó 15. napján tartott rendes
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közgyűlés által elhatározott alapszabálym ódosilások be
jegyeztettek. — „Benz“ Magyar Automobil- és Motorgyár 
r. t , Budapest. Dr. Michelmann Emil és Káldi Jenő 
igazgatósági tagoknak ebbeli m inőségük és cég jegy
zési jogosultságuk bejegyeztetett. — Titanit Magyar 
Biztonsági Robbantóanyag Részvénytársaság Budapest. Az 
uj cégszövégének, továbbá a gróf De.ym Frigyes igaz
gatósági tagnak  ebbeli m inősége és cégjegyzési jo g o 
su ltsága; végül az 1913. évi augusztus hó 2-ik napján 
tartott rendes közgyűlés által elhatározott alapszabály- 
módosítások bejegyeztettek. Ezen módosított alapsza
bályok s z e r in t: I. A részvénytársaság cége a most 
bojegyzett alakban állapit!atott meg. II. A részvény- 
társaság  hirdetm ényei a Budapesten megjelenő hiva
talos lapban tétetnek közzé. — Magyar Bánya és Kohó
ipar r.-t. Kotter M árkus ig. tagsága és cégjegyzési 
jogosultsága megszűnt. — rpollo kőolajfinomtógyár r . - t , 
Budapest. Halom Leó cégjegyzési jogosultsága m eg
szűnt.

Elhanyagolt bányák. A zalatnai bányakapitányság a 
Csertési Clementi cégű bányatársulatnak a Hondol 
község határában fekvő Clementi védnevü bányatelkét 
elhagyottnak és elenyészettnek nyilvánította. E nnél
fogva a kir. bányakapitányság utasítja könyvvivőjét, 
hogy a Csertési Clementi cégű bányatársu ’atot és az 
ennek tulajdonát képező Clementi Bányaielket a nyil- 
vánkönyvekből törülje, m egkeresi továbbá a gyu la
fehérvári kir. törvényszéket mint bányabiróságot, hogy 
a fenti bányatársulato t az ennek lulajdonát képező 
bányatelket és az esetleg feljegyzett jelzálogos terheket 
törülje és erről az esetleges jelzá!o0 os hitelezőket 
értesítse.

A IIidegszam osi Sándor, József és Jakab  cégű 
bányatársulatnak Iiidegszam os község határában levő 
Szent László védnevü bányászata a hivat ilos adatok 
szerint üzemen kivül áll. A zalatnai bányakapitányság 
most felhívja a társulat részvényeseit, hogy az üzemet 
vegyék fel, ellenkező esetben kétszeri pénzbírság után 
a jogosítványt elvonják.

Bányászati és kohászati találmányok. Bejelentések: 
Erdős J e n 5 gyógyszerész Kolozsvár. E ljárás réztar-

Kettős csavaralaku nyilkerék
Wüst-féle szabadalom.

Magyarországon képviseli:

S z é k e l y  Oszkár
Budapest,Tl., Vörösmarty-utca 43. Telefon: 99-81.
______________________________ (992|33)_____________________________

Teljes 
redukciós 
hajtás igen 
■agy áttételi 
viszenyoknál.

Kedvező 
hatásfok 

96—98°/". 
Zajtalan járás. 

Hagy üzem
biztonság.

GÉPGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BRAND & LHUILLIER
BRŰNH. ♦ » »  P 0Z S 0S Y .

Szállít m int k ü lö n leg esség et bányaüzem ek r é s z é r e :

kompresszorokat és légszivattyúkat
a legnagyobb m óretekig gőz- és elektrom os üzem re.

Fáradtgöz dugattyús kompresszorok, preolziós gőzgépek
telitett ós tu lhev itett gőz szám ára.

Lokomobilok, gyorsan járó gőzgépek (Tokozott typus). 
Gőzkazán m inden rendszerben.
Lejtösosövii kazán, Burghardt szabadalm a, nagy  feszü lt

ség n é l a fenókterülotkez v iszonyított legkedvezőbb  
gőzkópződós, kü lönösen  alkalm as n agy  központokhoz. 

Biztonsági kettős gőzkúpos kazán közös víztartóval, 
«Bull" rendszere szerint.

Gőztdlhevltő.
Hőszab tfyozó (szabadalom ) tu lhevitett gőz részére, a 

kazáneffektus em elésére és te tszés szerinti hőfok  
* betartására.
Ekonomiser, K ablitz szabadalm a.
Pléhosövek, transzmissziók stb.
Iszapoló-, mosó- és lugozó-gépek, F reygang szabadalm a. 
Turbokompresszorok m inden teljesítm ényre ós üzem re. 
Rúd. M eyer-rendszerü teljes nyomólég-lokomoliv be

rendezések.
Gőzturbinák.

=  A jánlat é s  m érn ö k i lá to g a tá s  d íjta la n . 
R e f e r e n c i á k  r e n d e lk e z é s r e  á lla n a k . =
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talmu ércek vagy rézérces kőzetek kilugzására. 
F insterbusch  F ranz és Kantorowitz H einrich oki. m ér
nök C harlottenburgban. Szerkezet mechanikai huzambe- 
renclezéseknél a gázok áramlási ellenállásának csökkentésére.
— Dr. Fonó A lbert tanácsadó gépészm érnök B uda
pesten és Fonó Miklós cég Ú jpesten. Újítások futófé
keken. — Triester Mineräl-Oel-Raffii erio c^g és Opl 
K ari üzemvezető Triesíben. Eljárás paraffinnal paraffin- 
olajkever ékéből való leválasztására és paraffinnal frakcioná- 
lására. — M authner Dezső old. gépész-m érnök Buda
pesten. Szivattyú nyersolajjal, petróleummal stb :el táplált 
robbanómotorokhoz. — International Salt Company Std. 
cég Londonba Eljárás és berendezés konyhasó gramlá- 
lására. — W etcarbonizing Limited cég W estm insterben. 
E  'járás és berendezés tőzegnek értékesítésére. — W olters 
Gustav igazgató W eitm arbau. Eljárás és berendezés iö^eg 
és egyéb iszapos anyagok hevítésére mechanikai víztelení
tésük előkészítése céljából.

Megadott szabadalmak Adolf B leichest et Oo. cég 
L eipzig-Gohlisben. H aj tótárcsa kötélpályákhoz. — Duck 
A ndrás lakatossegéd Budapesten. Fékberendezés bánya
kocsi fölvonókhoz. G h ss  Miksa főmérnök wieni 
lakos, mint a M annesm annrőben-W erke düsseldorfi 
cég jogtudója. Eljárás apróércnek, kemencepornak, fém
hulladékoknak és hasonló anyagoknak bríkettezésére.

Árjegyzéke a fernezelyl ólom és mázagnak. 3841/1913. 
bányaigazg. szám. É rvényes 1913. évi decem ber hó 
15 tői további intézkedésig.

Ára q-kónt (100 kg1.)
1. Lágy ólom . 50 K — f.
2. Zöld darabos m ázag 52 K 10 f.
3. Vörös szitált m ázag 53 K 10 f.
4. Zöld por-m ázag . 54 K 10 f.
10.000 kg. ólomnak egyszerre v ló vételénél öt (5)

százalék árengedm ény adatik. Az egyszeri mázag- 
vásárlás után a következő árengedm ények adatnak 

10 q egyszerre való vételénél 1 százalék.
25 q 2
50 q 3
75 q 4

,100 q „ „ 5
E venként egyezer (1000) m éterm ázsa máz gnak 

átvétele esetén a m axim a'is 5 százalék árengedm ényen 
felül még három (3) százalék, egyezerötszáz (1500) 
m éterm ázsi m ázagnak átvétele esetén pedig a ténv ’eg 
befí etett összegek arányábaz öt (5) százaléknyi külön 
árengedm ény adat k.

A fenti árak  helyt fernezelyi m. kir. kohó értetnek.
Gummon. A  P ozsonyi K ábelgyár R.-T. m agához váltotta  

a m üncheni „Isolatorenw erke G. m. b. H. M ünchen, G iäfo- 
ling" cégn ek  szabadalm át ós Pozsonyban a „gum m on“ 
e ln evezésű  elektrotechnikai szigetelő-an yag  gyártására egy  
n agyszab ású  te lepet létesített. A „gum m on" nevezetű  sz ig e 
te lő-anyag hivatva van a kem énygum m i, stabilit, fibre, pala, 
m árvány stb. ily  nem ű sz igetelő-an yag  pótlására. Je lleg zetes  
tulajdonsága, hogy  m egbízhatóan jól sz igetel, sav-, hő- és 
tűzálló , atüm osphärikus behatások alatt térbeli alakját nem  
változtatja, nem  hygrosk opiku s, továbbá hogy  igen  n a g y 
fokú m echanikai szilárdsággal bir. A különféle rendeltetési 
célok szerint kü lönféle m inőségek  készü lnek , am elyek  m in
denkor az éppen legfontosabb tulajdonságokat egy esítik  
m agukban. A  legegyszerűb b  és legkom plikáltabb alkatré
szek s idom darabok egyaránt a legtök életesebb  p o n tosság
ga l előállithatók ; szü k ség elt fém részek  bárm ely helyzetben  
előirt m éretek szerint az anyagba besajtolhatók. M érvadó 
szakkörök vélem én ye szerint ezen uj sz igetelő-an yag  előtt 
M agyarországon nagy perspektíva áll nyitva, m ert közism ert 
tény, h ogy  a m agyar elektrotechnikai ipar m ég m a is nagyon  
sok  sz igetelőanyagot kénytelen  a külföldről beszerezn i.

Karácsonyi kérdesek. A karácsonyi ünnepek közeledése  
állandóan fö lvet néhány problém át, m elyeket m inden évben  
m eg kell va lahogy oldanunk. Itt az ideje annak, hogy  a 
karácsonyi ajándékozás fogalm ának k issé  a szem e közé  
nézzünk. K étségb e nem  vonható tény, hogy  a szeretet k éz
zelfogható b izonyítéka az á ld oza tkészség  és az ajándék  
nem  m ás, m int az anyagi á ldozatkészségnek  m egny ilván u
lása, m ellyel, ha intenciója őszinte, nem  akar m ást elérni 
az ajándékozó, m int egyes-eg y ed ü l azt, h ogy  evvel szerettei
nek  öröm et okozzon. L egtöbbször azonban a legjobb in ten
ciók ellenére is  a karácsonyi ajándékkal nem  érjük cl a 
kívánt célt: erre az esetre az szokott okot adni, h ogy  az 
ajándék nem  praktikus.

A legn em esebb  élvezetet szerezzü k  annak, akit egy  
Sternberg-féle zongorával, vagy  pianinóval lepünk m eg. 
Ezzel nem csak  m érhetetlen öröm et szerzünk a m egajándé
kozottnak, hanem  a zenei kultúra terjesztésének  is szo lg á 
latot teszünk.

Nem  hangoztathatjuk e lég g é  gyakran azt a v é lem é
nyünket, ho g y  éppen a karácsonyi bevásárlások ideje alkal
m as arra, h ogy  a m agyar ipar pártolását ne csupán faját 
bevásárlásunkkal gyakoroljuk, hanem  annak ism erőseink  
körében hathatós propagandát csináljunk.

M egkönnyíti ezt a törekvésünket á m agyar han gszer
ipar kontinentális hírnevű, elism ert fe jlettsége, am elynek  
gyönyörű  képét nyújtja a „Zenepalota" karácsonyi kiállítása. 
E zen k iállítás keretében nem  csupán a nagyobb hangszerek, 
hanem  a gyerm ekszobák  k edves z en eszerszá m a i: verk lik  és 
önm űködő zen eszek rén yk ék  ren geteg  válfajai kerülnek be
m utatásra.

A kiállítás h e ly e  Rákóczi-ut 60. sz., a főváros legfor
galm asabb pontja, ahol az összes létező h an gszerek  és 
zenélőm üvek zenei előadása belépti dij nélkü l hallgatható  
m eg.

Ajánlhatjuk o lvasóközönségünknek  a hangszerk iállitás  
m c^lá to la tását.

Sürgönyeim: „Feuerfest“, Halbstadt.

Vereinigte 
Chamottefabriken

v o rm a ls  C. KULMIZ
G es. m . b. H.

HALBSTADT.
Stammfabrik Saarak, Filialfabrik Harktredwitz.

Szám os k iá llításon  k itü n tetett m in d en n em ű  tűzálló termékek; 
chamotte, quaro és  szilioakővek, magasbázlsu és  (xx  jViü) 
és  saválló kövek, speciális kövek kazánkövek. tü z il ló  agyag k 
acé ltég e ly ek h ez  é< h sonló  eszk özök h öz; tüzá’ló  szigetelő
kövek 0-8 spec. t u l j ig ,  pl. m e leg  lég v eze té k e k  kifalazá- 
s&ra; saválló kövek, lemezek és  hengerek, idomkövek, retorták 
boltoztatok. — A k ohászat, gáz- és v e g y i ipar m in d en n em ű  
k em en céin ek  éi* tüzeléb i b eren d ezése in ek  te ljes  félkészt  
té s e ;  k ü lö n leg es  n agyoT vaszt'k  tél iszári tóval, k om plett 
retortés k em en cék , m észk em en eók . — A fen ti k ü lö n leg es
ségek  k iv ite lé  e gyakorlott kőműveseket küldünk. Évi telje
sítőképesség 120 millió kilogramm mintázott tUzáló termék. 
G ondos raktározás saját ip arvágán yain k on  Halbstadtban.

__________________________________________ (1155/43)

Interurb. telefon Nr. 1, Halbstadt.

Ad. Bleicher! & Co.
H Leipzig-Wien - Berlin - Sodronykötélpályák §§

m  M ó d .  s z á l l í t ó - é s  r a k o d ó - b e r e n d e z é s e k .  K é p v i s e l ő : i g
Overhoff Gyula BudaDest,B-j Eötvös-utca 48 j ü

1
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X  KÜLFÖLDI HÍREK. K
Az alpesi helyzete. Az Alpine bányarészvénytársaság' 

legutóbbi igazgatósági ülésén jolentést tettek a folyó 
iizletév első kilenc hónapjának eredm ényéről. A 
nyereség  a tavalyihoz viszonyítva, 5 millió koronával 
kevesebb. A vasgyártinányok eladása ezen időtartam 
alatt 366,000 m éterm ázsával kevesebb. Az üzleti 
viszonyok állandóan igen kedvezőtlenek. ITgy bel
földön, mint a külföldi piacokon az eladási árak e rő 
teljes áresést m utatnak. E mellett a n e lrendelések  
egyáltalán elégtelenek. A müvek ennek következtében 
nagy m unkabiányt tüntetnek fel, szükségképpen
forgalmi redukciókat von m aga után. Azonban minden 
jel a rra  mutat, hogy a legközelebbi időben a helyzet 
javulása alig várható.

Románia petroleumipara az őszi hónapokban igen 
élénk volt. A hosszantartó szárazság követke tében az 
üzemi anyag szállítása a legtávolabbi helyekre is lehet
séges volt. M unkaerő bőven állt rendelkezésre s a bél
és külföld kereslete a legelőnyösebb elhelyezési lehető
séget biztosította. A régi területeken szorgalm asan dől 
goztak s amellett uj források után ku ta tink . Morenit 
és A rbanast fokozottabb sikerrel aknázzák ki s igen 
erélyes m űködést fejtenek ki, hogy lehetőleg gyorsab 
ban nyithassanak uj szondákat. Különféle vállalkozók 
versenye ennek a gazdag ipari területnek fejlődését 
igen előnyösen mozdítja elő.

Az egész országban naponként 550—560 koc 
nyersolajat termelnek. D acára annak, hogy a termelés 
em elkedését rem ényük, a nyersolaj árai mégsem száll
nak alább. A jobb fajta igen m agasan tartja magát. 
Moreni állandóan 6-50—7-40, Bustenári 7 60—7-80, sőt 
Bana 8*74—9 50 frankot ért el 100 kg.-ként. Ezek az 
árak  természeteden első sorban e finomítókat találj* 
akiknek nincsenek saját forrásaik és mégis dolgozni 
akarnak. Dolgoznak anélkül, hogy hasznuk volna, mert 
a finomított áru ára aránylag tulolcsó.* Jeg 3^zés volt a 
Kolet részére 6 5 0  en vrac és 9 2 5 - 9 5 0  s Xyugot 
részére ; ládákban 4#95 —5 05 ládánként. Hogy félig- 
m eddig ren táb i'itás legyen a muiílta, a nyersolajárakat 
lo kellene szállítani, amire egyelőre nem igen van 
kilátás.

A finomítók fokozódó tevékenysége a kénsav hasz
nálatának állandó em elkedését eredm ényezi, mely iránt 
más iparok részéről is nyilvánul meg kereslet. A két 
belföldi kénsavgyár a szükséglet alig 60%-át fedezi, 
úgy, hogy körülbelül 800 vaggont kell a kii földről 
hozatni. A mi hazai iparunk nagyon kevéssé törődik 
az itteni piaccal.

Szerencsétlenség. A Laibach közelében levő Adria- 
szénbányába beomlott a Réka-folyó vize. Tizenegy 
m unkás nem tudott a bányából idejében m enekü ln i; 
m egm entésükön éjjel-nappal dolgoztak, de eredm ény 
nélkül. Hét szivattyú dolgozott állandóan, a 8 méter 
m agas viz azonban alig apadt. A mentési m unkálatok 
közben állandóan hallották a bezárt bányászok kala- 
pácsiitéscit. A mentési m unkálatok kilencedik napján 
a m entőlegénység benyom ult a bányába és kim entett 
két élő bányászt. Egy halottat is találtak. A kim entett 
két bányász kilenc napot a bánya egyik oldalfolyosó
jában töltött el nyakig vízben állva, anélkül, hogy bár
mit is eveit vo ln j . Hallották a m egm entésükre tett elő
készületeket és ez adta meg nekik a lelki erőt arra, 
hogy rettenetes helyzetükben kitartsanak. Amikor m eg
találták őket, teljesen ki voltak merülve, mind zonáltal 
idegen segítség nélkül ki tudtak  menpi a bányából. 
Kilenc bányász elveszett.

Bányaiskolát jelesen végzett
10 évi üzemi gyakorlattal biró, a szokásos o iv zá r
nyelveket beszélő egyén, ki a bányászat minden 
ágában jártas, bányafolm érésoket önállóan végez, 
m indenfajta fúró és réselő gépekkel dolgozik, az 
adm inisztratív teendőkben jártas, megfelelő állást 
keres. — Szives m egkereséseket „Erélyes bányász11 

jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
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A  Drager-önmentő készülék.
A legújabb Drager-féle mentőkészülék a bányász 

önmentő felszereléséhez tartozik s alkalm azása kü lö 
nösen oly helyeken célszerű, ahol hirtelen léphetnek 
fel a veszélyes bányagázok vagy ahol földalatti rob
bantásokat végeznek.

E gy  tökéletes mén- 
tőkészüléknek egész sor 
feltételnek kell eleget 
tennie, igy  a konstruk 
ciónak nem szabad pro- 
ciziós alkatrészeket tar- 
tál maznia, a könnyű 
súly m agától értetődő 
követelmény s az üzem- ■  
behelyezésnek csak né- ^  
hány pillanatot szabad 
igénybe vennie. Szűk- W r '

rendszeres kiképzés, /  
hanem bárki azonnal 
használatba tudja venni.
Fontos követelmény az 
is, hogy a beszerzési, 
fentartási és üzemi költ-
ség alacsony legyen. \
S ha a készülék e nehéz %
feltételeknek meg is fe- t\
lel, csakis akkor van
gyakorlati jelentősége,
ha legalább 30 percig .0$
szolgáltat tiszta levegőt.

Ily körülm ények kö 
zött :0 ’t fáradtságba k e 
rül a készüléket a foko
zott követelm ények fi
gyelem be vé tel é vei m eg
szerkeszteti i. Ú gy hisszük azonban, hogy a D räger- 
werke fáradozása nem volt hiábavaló, m ert sikerült 
oly mentőeszközt a bányász kezébe adnia, amely 
az áldozatok szám át m inden bizonnyal csökkenteni 
fogja.

A készülék súlya mindössze 3 kilogram, szij segít
ségével gyorsan, kényelm esen erősíthető meg a vállon, 
vagy pedig tarisznya m ódjára akasztható a nyakba. 
A készülék elhelyezése különben jól kivehető az áb
rákból.

Bárhol le lehet tenni anélkül, hogy a rázkódta- 
tások vagy a rátapadó por, piszok a későbbi működést

befolyásolnák. A légzéshez szükséges részek ogy 
zacskóba vannak helyezve, am elyet egy fogantyú se
gítségével feltépünk s a készülék használatra kész 
N éhány pillanat múlva az oxigénvezető és levegő
regeneráló részek működnek és pedig 30 percig a

t
 m unkás m ozgása köz

ben, nyugalm i helyze
tében pedig  45 percig 
A D räger telepen vég
zett kísérletek alkalm á
val be nem gyakoroll 
m unkások a készülék
kel 5000 mkg. munkál 
végeztek. M inthogy a 
konstiuálásnfil kizáró
lag az egyszerűséget és 
könnyű kezelhetőséget 
kel'ett szem előtt ta r
tani, az elhasznált le
vegő tisztítására nem 
fordítottak oly gondot, 
m int a több órai m ű
ködésre szánt D räger 
készülékeknél; e körül
mény azonban itt nem 
döntő fontosságú, mert 
a D räger-önmentőt nem 
több órai használatra 
szánták, elég, ha addig 
működik, amíg a bá 
nyász a veszélyezteteti 
helyet elhagyja. Term é
szetes azi nban, hogj1 
a szénsav tartalom fél 
órai haszná’at után is 
a m egengedett határon 
alul marad.

A készülék m űködése igen egyszerű. Veszély 
esetén az em ber felkapja a készüléket s az (L) bo- és 
kilégzési cső (M) végét a szájába veszi, amivel egy
idejűleg elzárja az orrnyilást, majd m egnyitja az (S) 
oxigéntartály szelepét. Az oxigén áram lása rögtön 
megindul, a készülék m egerősítését csak ezután esz
közöljük. Mindez term észetesen m enekülés köaben is 
történhetik. Az elhasznált levegőt az (L) cső vezeti a 
(P) kalipatronhoz, am elyben m egtisztul a szénsavtól, 
innen az (A) zacskóba ju t a levegő, ahol oxigénnel 
keverödik, majd újból áthalad a kalipatronon s igy 
kétszeres tisztításon megy át.

Szivattyúkat é s  m érlegeket
gyárt mint különlegességet és legnagyobb rak- Árjegyzék ingyen
tárt tart épület- és diaphragma-szivattyukban és bérmentve
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Roheisenerzeugung und Erzvorrat. Über die wichtigen 
Beziehungen zwischen der von Ja h r  zu J a h r  in allen 
L ändern  gew altig steigenden E isenerzeugung und de n 
E rzvorrat machte D irektor Sor^e in einem V ortrag vor 
dem Verein D eutscher E isenhüttenleute interessante 
Angaben. Die E isenerzeugung der W elt ist vom Jah re  
1870 bis heute von 12 Mill. Tonnen im Jah re  bereits 
auf das Sechsfache gestiegen. In noch weit stärkerem  
Masse hat sich die E isenerzeugung in D eutschland 
entwickelt, wo im Jah re  1870 nur 1*39 Mill. Tonnen 
erzeugt wurden, w ährend unsere heutige Produktion 
bereits-'fast 18 Mill. Tonnen beträgt.

Trotz dieser gew altigen Zunahm e kann heute noch 
nicht vor irgend welcher Gefahr für dio zukünftige 
E rzversorgung unserer Hochöfen dio Hede se in ; 
trotzdem ist diese F rage von höchster Bedeutung. 
Denn wenn wir auch auf dem Eisen m arkt gegen
wärtig eine m assgebende Stellung einnehmen, so darf 
man nicht vergessen, dass auch alle anderen Länder, 
ja  selbst Indien, China und Japan, ihre Hochofcn- 
industrie weiter zu entwickeln oder eino solche neu 
zu schaffen eifrigst bem üht sind. U nter diesen U 
ständen w erden die E rzlagerstätten  in den einzelnen 
L ändern  natürlich für den eigenen Gebrauch mehr 
und m ehr herangezogen und es wird damit »die M ög
lichkeit erschw ert, diese Erze fite die deutsche E isen
industrie nu tzbar zu machen. Nach einer Schätzung 
des Internationalen Geologenkongresses, der in Stock
holm im Jah re  1910 tagte, betragen die W eltvorräto 
an sofort brauchbaren E isenerzen 22 M illiarden Ton

nen, ensprechend 10 M illiarden Tonnen reinem  Eisen, 
deren E rschöpfung in etwa 60 Jah ren  eintrelen wird, 
wenn der V erbrauch sich gleicher W eise weiter 
steigert.

Dann w erden noch weitere 123 Milliarden Tonnen 
Eiz mit rund 53 Milliarden Tonnen Eisen der Industrie 
zur V erfügung stehen, doch ist die A bbauw ürdigkeit 
dieser Erze unter den heutigen V erhältnissen noch 
ausgeschlossen. D eutschlands Erzvorräte werden auf 
3600 Mill. Tonnen geschätzt und wird nehm en damit 
unter allen Liindern der W elt, die zweite Stelle oin. 
Der E rzverbrauch  der deutschen Industrie  betrug im 
Jah re  1911 etwa 40 Mill. Tonnen, von denen rund 11 
Mill. Tonnen aus dem Ausland kam en

Seit 1880 hat sich unser E rzverbrauch versechs
facht. D er ständig w achsende E rzbedarf zwingt uns 
heute zum Abbau auch solcher Erze, die b isher als 
m inderw ertig betrachtet wurden, sowie zur V erw en
dung feinkörniger Erze und des G ichtstaubes, der 
sich beim Hochofenbetrieb in grossen M engen bildet. 
Diese Produkte lassen sich nu r schwor in ihren 
ursprünglichen Zustand verhütten und werden d es
halb durch Brikettieren oder Agglom erieren au f
gebessert.

Dies geschieht, wie die „C hem iker-Zeitung“ b e 
lichtet, entwedor durch Pressen dos feinkörnigen 
Materials unter hohem D ruck zu Ziegeln oder durch 
Zusam m backen bei hoher Tem peratur. Von den in 
Lothringen und L uxem burg geförderten Erzen sind 
etwa 15 Prozent mulmiges Feinerz, dessen Menge 
einen grossen W ert darstellt, so dass hier d.e B riket
tierung  sehr wohl in B etracht kommt. Mit der A us
dehnung des Hochofenbetriebs hat auch die Menge
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des erzeugten G ichtstaubes eine starke S teigerung 
erfahren. Die G ichtstauberzeugung D eutschlands be 
trägt schätzungsw eise 1 8 Mill. Tonnen im Jah re  mit 
einem E isengehalt von etwa 700.000 Tonnen. Die wirt
schaftliche V erw ertung des G ichtstaubes ist daher eine 
Frage von g rösser Bedeutung. Es ist e rfreu1 ich, dass 
eine ganze Anzahl deutscher Hochofenwerke in den 
letzten Jahren  V ersuche in der R ichtung unternom m en 
hat, M aterialien, dio früher als nicht verhiittbar galten, 
nach voranfgogangener B rikettierung zu verschmelzen.
Fin für alle V erhältnisse brauchbares Brikottierungs- 
verfahren ist bis heute noch nicht gefunden, doch ist 
anzunehm en, dass ein solches Vorfahren bei dor leb 
haften Tätigkeit, dio in der letzten Zeit auf diesem 
Gebieto herrscht, in absehbarer Zeit zur E inführung 
gelangen wird.

Die Steaua Romana in Serbien. Bei der diesjährigen 
V ergebung um die L ieferung von Petroleum  für die 
serbische Monopol Verwaltung hat die S ’oaua Rom ana 
iinen grossen E rfolg zu verzeichnen gehabt. Aehnlich 

wie es ihr vor ungofähr Jah resfris t in Griechenland 
wo seit 1885 ebenfalls oin Staatsmonopol besteht, g e 
lungen war, in K onkurrenz mit den A m erikanern sich 
den Zuschlag auf einen grossen Teil des griechischen 
Bedarfs zu sichern, so auch in Serbien, das s it Jahren  
seinen ganzen, sich auf etwa 10.000 Tonnen pro Ja h r 
belaufenden B edarf bei russischen Gesellschaften 
deckte. Hier wurde der Steaua der Zuschlag auf den 
grüssten Teil der L ieferung, etwa G—7000 Tonnen, 
erteilt. Noch vor fünf Jah ren  w ar der Steaua der gleiche 
V ersuch m isslungen, da ihr Oel damals dem russischen 
an Qualität n ach s ta n d ; inzw ischen hat es dio Steaua 
erreicht, in ih rer Raffinerie in Campina ein Oel hor- 
.zustellen, das dem russischen gleichw ertig ist und auch 
als solches von den Serben anerkannt ist. Dor Erfolg 
der Steaua liegt auch nicht in der Grösse der Liefe-
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rung  — denn dazu iát das Quantum zu g e r i n g  — son
dern in der Tatsache, das die Steaua Rom ana den Sieg 
über dio russischen Lieferanten davongetragen

W ie die „Frkf. Z tg.“ dazu meldet, ist der Preis, 
den die Steaua für ihr Oel erlöst, befriediegend ; er 
entspreche dem jetzigen W eltm arktpreis für Oel. Dio 
Steaua wird das Oel teils auf der Donau bis Belgrad, 
teils mittels Tankschiffo in Saloniki anliefern ; sie hat 
an diesem Ort bereits eine Fabrik  für B lechkisten und 
Oelkannen in  B u i, um von dort aus den W oiterver- 
trieb N Serbien zu erleichtern.

L evélcím : Kaiser & Co, Maschinenfamik, Cassel 28 .
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