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A salak hőjének értékesítése.
A modern ipari termelésnek jelszava: mennél 

többet és mennél olcsóbbat termelni.
Az éles verseny akaratlanul is rákényszeríti 

az iparvállalatokat a legszigorúbb gazdaságosságra.
A n agy üzem nek jellem ző sajátossága, hogy  

n agy n yereséget biztosíthat, de ezt a n agy  nyere
séget csak is ú gy  leh et m a már elérnünk, ha a 
term elés m inden fázisában nem csak gazdaságosan, 
hanem  a legezigorubb takarékosságot fejtjük ki 
és m inden eddig elveszettnek  -h itt anyagot ig y ek 
szünk Valam ely uton-m ódon hasznosítani.

A vaskorban élünk. Ennek a fémnek gyártá
sán nőtt fel mai technikánk és a vasgyártás 
olcsósága vagy drágasága érzékenyen érin’i úgy 
magán, mint közgazdaságunkat.

Az utóbbi időban igen sok kísérlet történt 
ar a, hogy a vas- és acélgyártásnál elvesző hőt 
valami módon hasznosítsák és a vas- és acél
gyártást ezzel is olcsóbbá tegyék.

A nagyolvasztókhoz szükséges kox előállítá
sát oly módon eszközük legújabban, hogy a kox- 
kemencékben melléktermék gyanánt ammonium 
sulphátot és benzolt kapnak, amelyet kitünően 
lehet értékesíteni s amely a régi koxkemencékben 
teljesen elveszett.

A nagyolvasztók koxának ilyen előállításával 
s a melléktermékek értékesítésével jelentékenyen 
olcsóbb lett a vasömlesztés.

Jelentékeny mennyiségű fűtőanyagot lehet 
ma már megtakarítani azzal, hogy a torokgázokat 
fölhasználják kazántüzelésre, vagy pedig gázgépek 
hajtására.

Azonban a modem vasgyártásnál még igen 
sok tér nyílik az elpocsékolódó anyagok és ener
giák kihasználására.

Újabban a salak hőjének kihasználására tet
tek érdekes kísérletet. Az évi salakmennyiséget 
kétszázm illió tonnára lehet becsőlni s ha most a 
nagyolvasztóból kiömlő salak hőfokát 1500° C-ra 
tesszük, fogalmunk lehet arról a nagy hőmennyi
ségről, amely a salak kihűlésével elvész.

S ir  Lowthian Bell már jó ideje kísérletezett

Middlesborough-i olvasztómüveinél, hogy a salak 
hőjét valami módon értékesíteni tudja. Azonban 
ezek a kísérletek az akkori technika kezdetleges 
eszközei miatt nem jártak jelentősebb eredménnyel.

Az alacsony nyomású gőzturbinának föltalá
lásával azonban több reménnyel biztattak a salak 
hőjének kihasználására irányuló kísérletek.

A kísérletek Bell testvérek Clarenoé vasmü
veinél több éven át folytak és a szabadalmi jogot 
a Slag Power Company tartja kezében a rész
vények ötven százalékának tulajdonjogával.

Az első idea az volt, hogy az izzó salakot 
közvetlenül a nagyolvasztóból bocsátották a vízzel 
telt tartályba s az igy képződött alacsony nyo
mású gőzt közvetlenül használták föl turbina
hajtásra.

Ezzel az egyszerű eljárással azonban sok le
győzhetetlen nehézség járt együtt. A gőzzel 
ugyanis nagymennyiségű hidrogén és kénhidrogén 
fejlődött, amely megakadályozta a kellő vecuum 
képződését, amely szükséges a turbina hatályos 
működéséhez. Lassan ezt a nehézséget legyőzték.

A másik akadály az volt, hogy egy bizonyos 
mennyiségű finom kén volt a gőzben, amelyet 
lehetetlennek látszott belőle eltávolítani. A gőzben 
lévő kén megrongálta a turbina lapátfogazatát és 
eltömte a gőzátbocsátó nyílásokat.

További akadálya volt ennek a direkt eljárás
nak, hogy az izzó salak vizbeömlesztésénél egy 
tajtékezerü anyaggá habzott, amely a vizen úszott 
és nem sikerült azt a vizben sem leülepiteni, sem 
pedig attól elválasztani.

A sok sikertelen kísérlet után fölhagytak a 
direkt gőzfrjlesztés módszerével és végül a Kest- 
ner féle evaporátor segélyével fejlesztettek tiszta 
gőzt.

A módszer a következő: Az izzó salak a 
nagyolvasztókból egyenesen egy gyűjtőbe kerül, 
amelyben merőleges tengely körül négy lapát 
forog, amely a vket állandó forgó mozgásban 
tartja.

Amint a salak a gyűjtő nyílásán beesik, saját 
esésének sebessége folytán a vizszin alá esik és
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mielőtt abból felemelkednék, az áramló t í z  a 
gyüjtO zárt részébe sodorja.

Egy elevátor azután felemeli a salakot és a 
gőzgenerátor egy második bezárt részén dobja 
keresztül. Ekkor már a salak teleszivja magát 
vízzel, lesülyed; azután egy második elevátor 
összegyűjti és belefordilja a várakozó szállító 
edényekbe.

A piszkos gőz a gyűjtőből az evaporáló ké
szülékbe jut, amely már a turbinában fö használt 
tiszta gőzt fejlesz i.

Rézsalaknál a második elevátor nem szüksé
ges, mert ez a salak nem úszik a vizszinen, ha
nem azonnal lesülyed.

Ami a gőztermelés mennyiségét és költségét 
illeti, meg van állapítva, hogy 1000 kgrm kohó
salak 740 kgrm vizet képes elgőzit6ni és kísérle
tekkel bebizonyították, hogy 1 kgrm salak 550 
caloria hőt tartalmaz. Ilyen módon 1000 kgrm 
salak, 25% hőveszteséget feltételezve, 500 kgrm 
gőzt képes fejleszteni.

Kísérletek bizonyítják, hogy az evaporátor 
91% hatásfokkal dolgozik. Ha azonban csak 
80%-os hatásfokot veszünk föl, az 1000 kgrm 
salaktól fejlesztett 500 kgrm piszkos gőiből 472 
kgrm tiszta gőz marad a turbina számára.

Ha egy lóerőre 13 kgrm gőzt veszünk, az 
evaporátor 36 lóerőt ad minden 1000 kgrm salak 
után.

A rézsalak kisebb hőt tartalmaz, mint a vas
salak. Egy kilogramm rézsalak 318—350 caloria 
hőt ad, azért az előbbihez hasonló számítással 
1000 kgrm salak 281 kgrm tiszta gőzt ad, amely 
a turbinában egyenlő értékű 21 lóerővel.

Ma a salakban lévő hő majdaem minden ol
vasztónál fölhasználatlanul vész el, azonban a 
fönt kiszámított erő sincsen ám teljesen ingyen.

Mindenekelőtt számításba kell venni a szük
séges gépberendezés költségét és a működtetéséhez 
szükséges munka árát.

A kísérletek alapján történt becslés szerint 
egy ilyen 1000 k. w.-os berendezésnál 75% os 
megterhelésnél 1 k. w.*t energia 3'2 fillérbe kerül.

Egy magasnyomású gőzzel dolgozó turbinánál, 
amelynél a gőzt olyan szénnel fejlesztik, amelynek 
tonnája 17 korona 40 fillérbe kerül, 1 k. w.-t 
energia előállítása 4'8 fillérbe kerül.

A gazdaságosság, a megtakarítás ekként a 
salakhővel dolgozó gépberendezésnél k. w.-tonkint 
1*6 fi lér lenne.

Az emli'ett energiamennyiség esetében, a vá
zolt föltét lek mellett, a megtakarítás évenkit 
103.200 korona volna.

Meg van állapítva, hogy a gőzgenerátor és 
az evaporátor fentartási költsége nagyon kicsiny.

Minthogy a salak egyenesen a vizbe ömlik 
és a gépberendezéssel csak 100° C hőjü gőz jön 
érintkezésbe, az sincsen kitéve a nagy hőmérsék- 
különbségők káros behatásának.

Az is be van bizonyítva, hogy a fejlődött 
gázok nem támadják meg kártékonyán az evapo
rátor oldalfalát és csöveit, föltéve, hogy azok 
tisztán vannak tartva.

A mi vaskohászatunk, úgy tudjuk, a termelés 
olcsóságát és a modern gépberendezéseket tekintve, 
versenyez bármely modern vaskohászattal.

Ha azonban különösen a balkáni piacokon 
versenyképesek akarunk maradni, meg kell ragad
nunk minden uj eljárást; amelynek segélyével 
gazdaságosabban; olcsóbban termelhetünk.

Egyik cikkünkben hazánk szénkicsével fog
lalkozva, a szénnel való szükséges takarékosságra 
hívtuk fel olvasóink figyelmét.

Most megismételjük újra ezt az intelmünket.
Kíméljük a szenet 1
Kitűnő kohómérnökeink pedig nézzenek utána, 

hátha a kohósalak hőjéből egy tekintélyes meny- 
nyiséget a mi nagyolvasztóinknál is vissza lehetne 
nyerni.

Ez némileg redukálhatná az amúgy is egyre 
növekvő termelést költségeket.

E g y kohóm érnök.

Gázok kiűzése öntött acélnemekböl.
I.

A fémek, ötvözetek és különösen öntött acélnemek 
gázokat zárnak magukba, melyek a fémkozelléshoz 
alkalmazott olvasztó- és finomitóberendezésok üzemétől, 
valamint a kezelés folyamán végbemenő vegyi hőha
tásoktól erednek

Az öntött fémekben előforduló gázok a következők : 
nitrogén, hydro^én, szénmonoxyd és széndioxyd. Ezen 
gázok az öntött fémekkel nem képeznok állandó ve- 
gyületeket, hanem azokban csak oldott állapotban 
vannak jelen. Oldott állapotban pedig csakis a légköri 
levegő nyomása alatt tartatnak meg és ezen oldott alak
nak egyensúlyi állapota kétféle módon zavarható meg: 
vagy az öntött fém tömörségének fokozása, vagy a 
légköri nyomás csökkentése által.

A tömörségnek tisztán természetes növekedése az, 
melyek a fémek megmerevedését kiséri; ha az öntött

baut als G. A. Schütz
besondere M aschinenfabrik

A b t . : Luftfillerbau

Spezialität W U r 2 e n ,  Sa.
(1167|47)
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fémek megsziárdulnak és kihűlnek, összehuzódnak. 
Ezen térfog«tcsökkentés folytán az oldott gázok nyo
mása nagyobbodik mindaddig, mig ezen nyomás a 
küllevegő nyomásánál nem nagyobb ; ettől a pillanattól 
kezdve az oldott gázok szabaddá lenni törekednek. 
Ebben az esetben az oldott gázok sohasem távoznak 
el teljesen, hanem a megmerevedett és hideg fémben 
mindig jelentékeny mennyiségű gáz marad elzárva, 
még akkor is, ha a fémet vörös izzásig mechanikai utón 
komprimáljuk. Ezzel szemben, ha az öntött fém meg- 
ömlesztett állapotban van, az oldott alakban lévő gá
zokat teljesen elvonhatjuk azáltal, hogy a légköri nyo
mást az öntött fém fölött csökkentjük és ezen nyomást 
legalább egy mm. higanyállásig kisebbítjük.

Az uj eljárás célja a fémekből, ötvözetekből és 
acélnemeiiből nemcsak azokat a gázokat kiűzni, melyek 
a fém utólagos kihülé e folytán kiszabadulnak, hanem 
azon gázokat is melyek olvasztókemencékben vagy fi
nomító berendezésekben a megolvadásnak alávetett 
bármilyen fém, ötvözet vagy acél ingótáiban hideg 
állapotban elzárva maradnak ; ezeket a gázokat a fém
ből, az ötvözetből vagy az acélból akkor vonjak ki, 
mikor özek még megömlesztott vagyis azon kedvező 
állapotban vannak, melyüknél a gázok könnyen ki- 
üzhytők.

Ily módon a fémek, ötvözetek és acélnemek 
ingótjait vagy öntvényeit az emlitott gázoktól teljesen 
megszabadítjuk, miáltal az ingotok igen nagy tömör 
séget és egyenletességet nyernek. Ezáltal az ingotokon 
keletkező buborékodat cs hólyagokat megszüntethetjük, 
ami természetesen igen fontos.

Az eljárás abban áll, hogy a fémekben, ötvöze
tekben elzárt gázokat már akkor üzzük ki, amikor azok 
még megömlesztott állapotban vannak és miután a 
kezelés folyamán finomítás és a kívánt összetétel vé
gett szilárd, cseppfolyós vagy gáznemü anyagokat már 
beadagoltuk. A mogömlesztett állapotban lévő fémek 
gázait akként távolitjuk el, hogy a fémek, ötvözetek 
vagy acélnemok fölött a teoretikusnál körülbelül 1 
mm.-rel gyöngébb vákuumot létesítünk. ' E^en majd
nem teoretikus vákuum behatása alatt mogömlesztett 
fémből, ötvözetből vagy acélból a .gázok magas hő
mérséklet mellett távoznak.

(Fotyt. köv.)

HAZAI HÍREK. ^

Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 
kiknek előfizetése e hó végével lejár, 
hogy b. előfizetésüket a küldött befize
tési lap felhasználásával meghosszabbí
tani szíveskedjenek, nehogy a lap további 
szétküldésében fennakadás történjék.

Probstner Alfréd nyugalomban. A pénteki napi
lapok közlik a bírt, hogy Probstner Alfréd mi
niszteri tanácsos, aki a pénzügyminisztériumban a 
kincstári báuyászati üzemek, vasművek osztályá
nak volt főnöke, nyugalomba megy. Probstner 
csak félesztendővel ezelőtt Iá'Ott nagy buzgalom
mal a bányászati ügyek vezetéséhez, amikor 
M ély Sándor tanácsos nyugalomba vonult.

Pauspertl Károly m. kir. bányakapitány folyó hó 
25-én, hivatalos ügyben néhány napra Brennbergbe 
utazott.

A Kolozsvári Kőszénbánya Részvénytársaságról
a lapok téves információ alapján közölték, hogy a 
vállalat a gazdasági válság, ross 2 üzle'menet miatt 
kimondotta a felszámolást. Illetékes helyen érdek
lődve azt az értesülést nyer;ük, hogy ez nem felel 
meg a valóságnak, mert a felszámolás kimondá
sának oka lisztán uj tőkeszerzés és névváltozás 
miatt történt. A régi cég uj neve Szurduki Kőszén
bánya R.-T. lesz s ennek hivatalos publikálása 
1—2 héten belül meg fog történni. Az uj tőkére 
azért volt a bányavállalatnak szüksége, mert kü
lönböző uj beruházásokat kell ez évben eszközölnie.

Nevezetesen az Egyesült Villamossági és 
Gépgyár R. T. c$g által uj villamostelepet létesí
tett Szu duk központtal s 6000 Voltra feltransfor- 
mált váltakozó áramot a hiskeresztesi bányatelep 
érintésével a 7 és fél km. távol fekvő szalonapatakai 
bányatelepére vezette s az üzembehelyezés már 
meg is történt. A Siurduki gépházban egy uj 240 
lóerős Wolf-féle félstabil gőzgépet állított fel, úgy 
hogy most már mindhárom telep elegendő áram
mal van ellátva. Az 1910. évben épült Szurduk— 
Kiskeresztes között egy 3200 m. hosszú Bleichert-
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rendszerű kötélpálya. Ezen kötélpályának 3100 
méterrel való meghosszabbítását a szalonai bánya
telepig már szintén elkezdették s előreláthatólag 
ez év őszén helyezik üzembe.

A szalonapatakai bányatelepen a bányaszálli- 
tás, légvezetés, vizszivattyuzás miatt egy — egy
előre — 90—95 méter mélyre tervezett akna 
mélyítését kezdették el s már 40 méter mélységig 
haladtak.

A kiskeresztesi bányatelepen 4 darab 6 csa
ládos munkáslakóházat építettek s igy 24 bányász- 
család nyer ismét elhelyezést a bányatelepen.

A szalonapatakai bányatelepen 2 darab 6 csa
ládos muakáslakás, uj üzemi iroda s rendelő- 
helyiségek s egy mérnöki lakás épült.

Ez évben az uj bányavállalat több mint fél
millió korona értékű uj beruházást létesít s az 
előhajtásokat is nagy munkaerővel folytatja, mert 
az eddigi évi 3000 kocsirakomány helyett az 1915. 
évben 6000 kocsi, 1916. évben 10 000 kocsi szén 
te melése van előirányozva.

Uj bányaadományozások. A borsodi szénbányák 
részvénytársasága a miskolci m. kir. bányabiztosság
nál Borsod vármegye sajószentpéteri járásában Sajó- 
szentpéter községben eszközölt barnaszénfeltárásra e g y  
kettős és két egyszerű bányamértékü „Liura“ védő- 
i;evü bányateleknek s két határköznek adományozását 
kérte. Ebben az ügyben a befejező adományozási tár
gyalást május hó 14-én tartották meg.

Ugyancsak a fenti cég Borsod vármegye sajó
szentpéteri járásában Sajókazincz, Barczika és Sajó- 
ivánka községek határában bemutatott barnaszénfellá
rásra a miskolczi m. kir. bányabiztosságnál egy-egy 
négy kettős bányamértékből álló „Lajos és Béla“ védő- 
nevü bányateleknek adományozását kérte, amelyek 
tárgyában az adományozási végtárgyalást május hó 
28-án tartották meg.

Ifj. Gálán György mucsoni lakos, Borsod vármegyo 
edelényi járásában, Mucsony község területén, a Nagy
part, Cseresalja és Tatárka nevű határrészben, barna
szénfeltárásra a miskolcz m. kir. bányabiztösságnál 
négy kettős bányamértékből álló és „Kossuth Lajos“ 
védőnevü bányateleknek s három határköznek ado
mányozását kérte, amelynek bány^járási tárgyalását 
és befejező, adományozási végtárgyalását együttesen 
március hó 10-én tartották meg.

Ezen uj adományozásokat illető határozatát a jövő 
hóban fogja meghozni a bányakapitányság.

Segédvájás engedélyezési bejárás Áz I. cs. kir. 
Dunagőzhajózási társaság mecsekszabolcsi bányagond
noksága Mecsekszabolcs község határában segédvájás 
engedélyezését kérelmezte szabad területen ott lévő 
bányászata légvezelésének céljaira. A segédvájás 
ügyében tartandó helyszíni tárgyalást a pécsi m. kir. 
bányabizottság folyó évi julius hó 6-kiára tűzte ki

A Dobsinai rézmüvek r.-t. bányavállalat dobsinai 
bányászata üzemének fejlesztésére Dobsinán a vasúti 
állomás közelében nagyobb szabású villamos központot 
és egy rézkohót szándékozik felállítani. A különböző 
tervek most vannak átdolgozás alatt. E tervek szerint 
nemcsak a kohó, ennek környéke és a buiyamüvek 
üzeme részére termelné a villamos központ a szük
séges áramot, hanem a Gölnic folyó völgyében levő 
ércelőkészitőmü üzemét is ellátná villamos erővel.

Uj üzemi berendezések. A borsodi bányatársulat 
rudabányai bányaigazgatósága a miskolci m. kir. 
bányabiztösságnál a rudabányai ércrakodó-telepen 
létesítendő, vasbeton érctartály engedélyezését ké
relmezte. A m. kir. bányabiztosság a folyó évi 
május hó 25 én tartotta meg az üzembizto; sági 
feltételek megállapítását célzó, előzetes műszaki 
szemlét.

Az érctartó ca 20.000 q vasérc befogadására 
fog szolgálni s a Polyánka nevű rakodó állomás 
talpnivója között épül, 23 m. magasságú és 14 m. 
szélességű terjedelemben s öt darab 2—2 m. szé
lességű, érctöltő rekeszt fog magában foglalni. A 
tervezett érctartónak az lesz a rendeltetése, hogy 
benne egy vonatrakomány ércmennyiség állandóan 
készletben tartható legyen s igy a Polyánka állo
más különben lefoglalt, ércszállító kocsijait, a te
temes munkaanyag és időveszteséggel járó, rako
dási feltorlódástól mentesítse s a kiürített kocsikat 
azonnal a tulajdonképeni bányaüzem rendeikezé 
sére bocsáthassa. Az érctartót magyar válla kozó 
cég P ittel és Brausew etter  beton, hid és mélyítő 
részvénytársaság, budapesti cég magyarországi 
anyagból, tatabányai betonból építi.

Villamosközpont üzemengedélyezése. A  D u n a g ő zh a jó 
zás i tá rs a s á g  Ü szögön  lé tes íte tt n a g y sz a b á sú  v illam os 
közp o n tja  e lkészü lvén , e n n ek  en g ed é ly ezés i e ljá rá sa  
a  pécs i b á n y ab iz to sság  ré szé rő l fo ly am atb an  van.

Modern feltárási munkálatok. A Heinzelmann- 
féle „Hisnyóvizi vasgyár bányatársulat“ a Nandrás 
község határában fekvő felsőmagyarországi hossz- 
mértékeinek átfektetése után e területen intensiv 
kutatási műveleteket indított meg. E kutatások 
sikerrel jártak, úgy, hogy a bányavállalat az ércek 
gazdaságos lefejtése és mélyebb szinti teljes fel
tárása céljából egy altáró telepítését tartotta szük
ségesnek. Az altáró előre hajtása a megállapított 
tervezet szerint és - modern elektropneumatikus 
fúrógépekkel történik. E vidék vasérc gazdasága 
alapos reményt nyújt arra, hogy ott egy virágzó 
bányászat létesüljön.

A sajóházai ércelökészitötelep fejlesztése. Tudó
sítónk jelenti: A m. kir. bányakincstár rozsnyó- 
rupnai bányaüzemének fokozatos fejlődése termé
szetszerűleg maga után vonta, hosy a sajóházai 
érc?lökíszitőtelep is megfelelően fejlesztessék. A 
termelési és szállítási bányaüzemhez mérten tehát 
még négy uj vasúti sínpárt építenek, hozzáfogtak 
továbbá a tervezett ércmosómüvi berendezés, vala
mint húsz pörkölő kemence felépítéséhez. E be
ruházások alapját képezik annak az akciónak, 
amely a sajóvölgyi vasércbányászat nagyobbmérvü 
fellendítésére irányul.

A rozsnyőrudnai vasbányászat fejlesztése. A m. 
kir. bányakincstár a rozsnyórudnai vasércbányá
szata üzemét szolgáló sajóházai Lukács László 
altáró befejeztével s az egyidejűleg eszközölt fel
tárások és fejtésre való előkészítések után, az 
egész termelési üzemet ezen altáróra óhajtja kon 
centrálni. Ezért több uj bányaüzemi berendezés 
létesítését kezdték meg. A Gyulatárói szintről az 
altáró szintre közlekedő s ellensúllyal működő 
vakaknát építettek; szerelés alatt áll a Vilmos- 
tárói bányászat üzeme céljaira szintről az altáró- 
szintre közlekedő villamos üzemű szállító akna, 
ezenkívül több uj külszíni üzemi berendezés és 
épület kerül kivitelre. Kisajátítás utjáa megszer
zett mintegy 32 holdnyi területet, amelyen egy
előre 10 kettős munkáslakház építése tétetett
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folyamatba. A szállítási üzemnek modern alapokra 
való helyezésével kapcsolatban a fejtési üzemet is 
fejlesztette, amennyiben a bányászat hat munka
helyén Flottmann-féle fúrók alapácsokkal dolgoztat.

A bányakincstár sikeres feltárása. A m. kir. 
bányakincstár Jolsva város határában a várostól 
mintegy 2*5 km. távolságra, a tulajdonát képező 
hradek-hegyi bányászat területén kivül szép ered
ménnyel kutatott vasércre. A barnavasérc és vas- 
pátot tartalmazó telep vonulata irányában mintegy 
50 méterre van feltárva s érctartalms dusabb a 
vidék legjobb ércénél.

Kvarchomoktelep Nagykürtösön. Balassagyarmat köze
lében, Nagykürtös község határában mintegy 40 millió 
m8 kvarchomokra akadtak. A kvarchomok kovasav- 
tartalma 9809—99-02 százalék között van, vasox'd- 
tartaliua pedig mindössze 0 03—0 05 százalék, tehát 
teljesen alkalmas üvegpyártási célokra. A telep kiak
názására a kürtösi erdőipar r.-t. rendezkedik be.

Uj földgázforrás. Temerin délbácskai községben 
három héttel ezelőtt ártézikut fúrásába fogtak. Kedden 
400 méter mélységben Sós Károly kutfurómester föld
gázra bukkant; az előtörő gáz a fúrót 9 méter ma
gasra lökte fel. A községi elöljáróság jelentést tett az 
illetékes hatóságoknak.

A Földt ni Intézet nyári munkája. A Földtani Intézet 
megkezdte az ország területén az évenkint szokásos 
geológiai felvételeket. Először az agrogeológusok kezd
ték meg munkájukat, akik ebben az évben Erdély 
átnézetes tantérképét készítik e1. Ezenkívül folytatja 
az intézet a felsőmagyarországi reambulációs felvéte 
leket is, amelyeket az intézet geológusainak szakszerű 
vezetésével az intézet külső munkatársai végeznek. 
Az ország különböző részein a következők végzik a 
felvételeket: Treilz Péter és H orusinszky Henrik főgeo- 
lógusok vezetésével Ballenegger Róbert és László  Gábor 
geológusok Erdélyben jelenleg Marosvásárhely kör
nyékén dolgoznak. H alaváts Gyula főgeológus Nagy
szeben környékén, dr. Posevitz Ti vad r- Szepesi Jó  
környékén, dr. Papp  Károly Hunyadmegyében, dr. Pálfi 
Mór főgeológus Be’ényes környékén, vdr. L iffa  Aurél 
és Wendl Aladár geológusok Nagyszeben környékén, 
telegdi Róth  Károly, dr. Scliréter Zoltán Szilágmegyé- 
ben, Maros Imre és dr. Vigh Gyula Felsőmagyaror- 
szágon, s végül dr. Kadic Ottokár és dr. Vogl Viktor 
geológusok Horvátországban végezik a felvételeket. 
Az intézet igazgatója, dr. Lóczy Lajos egyetemi tanár, 
revideálja a felvételeket, aki már körülbelül Lét hó
napja meglátogatja az ország különböző területén dol
gozó geológusokat és útmutatással látja el okot.

Talajsüppedés a fővárosban. A Zárda utca 50. számú 
földszintes ház közép része e hó 19-én hirtelen beom
lott és a ház alatt egy 6 —8 méter széles, ugyanolyan 
hosszu és 12 méter mély üreg keletkezett. A hatósá
gok részéről bizottság ment ki a Zárda-utca 50. számu 
há'-ba, hogy megállapítsa a füldsülyedés okát. A 
bizottságban Szalay Sándor dr. kerületi elöljárón 
kivül Pirovits Aladár fővárosi műszaki tanácsos, 
Windhager Ferenc fővárosi mérnök, Michnay Árpád 
bányabiztos, Mészáros Antal, a vízmüvek főmérnöke, 
F öhlich rendőrfogalmazó, Dittrich Ferenc úi/oltóti-zt, 
László Gábor dr. geológus, Eperjossy Béla főmérnök 
és Pritz György dr. előljárósági mérnök vett részt. A 
tűzoltókkal kötélen acetilénlámpák mellett Windhager 
bányamérnök és László Gábor dr. geológus is leszállt 
a mélységbe. Néhuiy percig tartózkodtak ottan és 
megállapították, hogy a mélység körülbelül 12 méter. 
Konstatálták azt is, hogy a ház jelenlegi pincéje alatt

régebben egy másik pince lehetett, amelynek oldalait 
a földalatti viz meglazította. A régi pince bedőlt és 
isry természetesen a felette levő uj pince h  lesülyedt. 
Odalent egy körülbelül negyven centiméter felületű 
ovális mélység van, amely ;ek torkolata lefe é a hegy 
irányában tart. A bizottság jeay őkönyvet vett fel és 
kijelentette, hogy a ház egyelőre nem lakható, reno
válni kell és a földalatti nagy hatalmas üreget cement
tel kell betömni.

Közgyűlések. A Szénkereskedelmi Részvénytársaság 
julius hó 10-én rendkívüli közgyei ;.-t tarr, amelyen a 
felügyelő-bizottságot . gészitik ki, illetve választják 
mpg. — A M agyar kerámiái gyár részvénytársaság julius 
hó 4-én Budapesten tartja rendes évi közgyűlését. — 
A  M agyar B rikettgyár Részvénytársaság julius hó 
11-én tartja IV. évi rendes közgyűlését

Sztrájk  Komlón. A folyó évi junius hó 15 én d u. 
a komlói kincstár kőszénbánya munkásai 16 kivéte
lével sztrájkba léptek, mire okot közvetlenül 3 az elő
léptetéseknél állítólag mellőzött munkás sérelme okozta. 
A junius hó 16 án tartott munkásgyülésen a pécsi 
szociáldemokrata pártszervezet titkára a munkásokat 
a munkába való visszatérésre rábeszélte, m re 17-én 
valamennyien újra felvették a munkát, kérelmeiket pe
dig, melyek tulnyomólag béremelésre vonatkoznak, 
Írásba fogvalva a komlói bányahivatal vezetőségének 
átadták, mely azokat a minisztériumhoz felterjesztette 
és pedig nagyobb részben pártolólag.

A pécsi sztrájk . A Dunagőzhaj zási társaság bánya
müveinél dúló sztrájk megszűnte éso végett a kir. 
bányabiztosság hivatalos helyiségében ujabb békéltető 
tárgyalást kísérlett meg, melyen úgy abányaigazgatóság, 
mint a mű kásság képviselői megjelentek. A tárgya
láson a munkások előadták kívánságaikat, mire a bányá
ig zgitóság rögtön megadta a választ.

Bár a bányaigazgatóság a béke megköthetése 
végett hajlandónak mutatkozott 12, vissza nem veendő 
niuukás társpénztári befizetéseit sajátjából fedezni, s 
a bányabiztos ágnál a tárgyalás napja előtt megjelent 
pécsi szociáldemo' ratapárt vezető ége  ̂ ezen alapon a 
békét megköthetőnek jelezte, a munkások kívánsága
inak érdemei részben való teljesítésének, a bányaigaz-

Telefoi]̂  l  -  5ZELL0ZŐ MŰVEK
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aa’óság részéről tolt kötelező ígéret el'enére, junius 
hó 21 én Mecsekszabolc^on tartott munkásgy ülésen a 
szirájk folytatását határozták el a munká ok. A bá
nyában dolgozó munkások körülbelül 1/5-e azonban 
továbbra is leszállott a bányába, s számuk lassan bár, 
de állandóan növekedik.

Cégjegyzési hírek. A z Orsóvá Dunatölgyesi bányák 
részvénytársaság, székhelye Budapest. A vállalat tárgya : 
vasércek, kőszén, mész és egyéb a törvényes enge
délyek alapján bányászható bányatermékek kitermelése, 
feldolgozása, ér’ékesitése, mészégető*, aszfaltHszt-r\ár- 
tás, nyersvastermelés s mindaz, nmi a bányaüzem kö 
lébo tartozik. A vállal .t laptőkéje 600.000 K, az első 
igazgatóság tagjai Hoffman Imro, K ádár János és Pauer 
Ferot;c. — Kolozsvári köszénbámja részvénytársaság fe l
számolásban, főtelep Páris, fióktelep Szúrd uk. A magyar- 
országi fióktelepre vonatkozóan Lécher Henri kiskerosz- 
tesi felszámolói minőségét és cégjegyzési jogosultságát 
bejegyezték. — Boszniai szénipari, részvénytársaság Zág
rábban Uj igazgat sági tas* >k Ou'lio Vianel'o és 
Vilhelm Goipl.

tag

A külföldi szén p iac ró l. A rajna—westfáliai szénpiac 
helyzete a lefolyt év első felében kedvező volt. A 
bányáknak elég rendelésük volt s a kereslet különösen 
az első hónapokba \ olyan élénk volt, hogy a rajna— 
westfáliai szénszíndikáUn a széntermelést szabaddá 
tehette. A szén és b i .ett eladási viszonyai szintén 
nagyon kodvozők voltak s ez a helyzet «z év harmadik 
negyedéig eltartott, mig ellenben a pirszénnél már a 
másadik negyedévben volt han}7ratlás észlelhető. Las
sanként a szén irányzata is ellanyhult, úgy hogy az 
év vége fölé az üzlet menete már vontatott volt. Az 
üzemet mindjobban redukálni kellett s végül m*r a 
munkások egy részének elbocsátása is napirendre 
került.

Hivatalos adatok szerint a német birodalom szénter
melése a lefolyt évben ismét jelentékenyen eme’kedott, 
amennyiben 14*42 millió tonnával volt nagyobb, mint 
a megelőző évben. Termeltek köszönet 191,511.154 
tonnát és barna szenet 87,116.343 tonnát. A pirszén- 
termelés 1913-ban 32,167.716 tonnát tett ki, a megelo/ő 
évi 29,141.070 tonnával szemben. A rajna westfáliai 
szénszindikátus kerületében a lefolyt évben összesen 
101,652 297 tonnát termeltek a megelőző évi 93,811.963 
tonnával szemben, úgy hogy az emelkedés 8’36 szá
zalék.

A német szénkivitel is emelkedett 1913 bán, még 
pedig mintegy 3 millió tonnával, amennyiben összesen 
34,573.514 tonnát vittek ki az előző évi 31,135.057 ton
nával izemben. Legtöbbet, vagyis 12,155.500 (11,015.315) 
tonnát Magyarországba és Ausztriába vittek ki; 
Német alföld 7,217.606 (6,555.642), Belgium 5,728.406 
(5 368 472), Franciaország 3,242 175 (3,057 502) és 
Oroszország 2,103.221 (1,410.501) tonnát hozatott.

A behozatal 1913-ban a következőképpen alakult. 
Behoztak Nagybritániából 9,209 543 (8,988.482), Né 
luetalföldről 510.472 (524 324), Magyarországból és A u sz
triából 492.610 (474.860) és Belgiumból 315.277 (383.712) 
tonnát. A termelés emelkedésével a munkások száma 
is cmelkodett, még pedig összesen 29.854 emberrel. A 
doitmundi főbányahivatalhoz tartozó kerületben a bá
nyamunkások száma a lefolyt évben 408.711-re rúgott. 
A bányamunkások bére, amely 1909. óta állandóan

emelkedett, a lefolyt évben is emelkedett. A dortmundi 
kerületben 1913-ban 672,206.267 márka munkabért 
fizettek ki, mely összegből a három dortmundi járásra 
124,313.219 márka esett. Elekben az összegekben a 
bi tositási dijak és egyéb illetékek nem foglaltatnak 
benn. A munkabérek az év első három negyedében 
emelkedő i ányzatot mutatnak, mig a negyedik ne
gyedévben a hanyatló konjunktúrával együtt csökken
tek.

A Ruhr-vidéki szénpiac jövő kialakulására né .ve 
nagyjelentőségű a rajna-westfaliai szénszindikátus sorsi. 
A megújításra vonatkozó tárgyalások két irányban h i- 
ladnak. Arra törekszenek ugyanis, hogy egyrészt a 
szindikátuson kivül álló bányák, különösen a kincs
táriak, szintén belépjenek a szindikátusba, s hogy más
részt a kohóval felszerelt bányák és a kohónélküliek 
köpött különbség kiegyenlittessék. A pirszén kelendő
sége a lofolyt évben nem volt kielégítő. A szindikátus 
a termelést már az év elején 10 százalékkal redukálta, 
később pedig 45 százalékkal szállította le, s ha a vi
szonyok nem javulnak, még további redukcióra is lehet 
számítani. A brikett forgalma szintén csökkent ugyan, 
de nem olyan mértékben, mint a pirszéné, úgy hogy 
az üzleti eredmény általában véve nem mondható ked
vezőtlennek.

Belgium széntermelése az 1913. évben 22,858.500 tonna 
volt, mig 1912 ben 22,983.460 és 1911-ben 23,125.140, 
eszerint tehát, bár c :ekély, de állandó emelkedést mutat. 
Belgium szénfogyasztása 27,001.300 tonnára becsülhető, 
az 1912. évi 26,070.600 tonnával szemben, ami 3 V2 szá
zalék emelkedésnek felel meg. Legnagyobb ré>ze e fo
gyasztási t bbletnok — 551 000 tonna — az első fél
évre esik, mig a második félévben, amikor mir a válság 
majdnem minden iparágban érezhető volt, csekélyebb, 
de még mmdig körülbelül 380000 .t. többlet mutat 
kozik. A szén, koksz és brikett importja 10,760.000 
tonnára rúgott, míg 1912 bon 9,525.000 tonna volt. Ez 
importmennyiséggel szemben 6,077.900 tonna kivitel 
áll, az 1912. évi export 6,698. 000 tonna volt.

A szénárak erős hanyatlása folytán a szénbányák 
üzleti helyzete oly kedvezőtlenül alakult és oly keveset 
jövedelmezett, hogy a bányák kénytelenek voltak a 
munkabéreket októberben 5 —10 százalékkal leszállítani.

A v asp iac ró l. Dortmundi jelentések szerint a vas
piacon a javulás jelei még április havában sem jelent
keztek. A nem szindikált termékek forgalma gyönge 
s az árak sehogyan sem akarnak emelkedni. Ez külö
nösen a rudvasról és plébekről áll. A drót- és' cső
üzlet szintén gyönge. A szindikátus megújítására 
kevés a kilátás. Az érdoko’tek már is igyekeznek

OöBWEDO 
ffiDFESTEK

CSiSt.CS NRlOAÁRlj
FESTÉK-KENCE-INOH _ 
BUDAPmaa^nsDUAM»
V I, Váciét. 91»

(1064|23)



1914 junius 28. (26. szám.) a  b á n v a i

magukat az éles verseny ellen biztosítani, mely tü 
vésnek eredménye a „Deutscher Drahtverband G. m. 
b. II.“ megalapítása is. Ehhez eddig G hengerdrótgyár 
és 35 finomítómii tartozik. Ha azonban a régi szindi
kátust meghosszabbítják s ez a finomitómüve' et is 
felöleli, akkor az uj szövetkezet feloszlik. Erro azon 
bán nem igen van kilátás. A szindikált termékek közül 
a nyersvas elszállítása április havában ugyanakkora 
volt, mint márciusban. A félgyártmány forgalma nem 
mondható kielégítőnek, ezzel szemben azonban az 
alakvas kereslete élénkebb. A kivitel sokat szenved a 
délamerikai pénzügyi válság miatt és az argentínai 
bizonytalan viszonyok miatt. A sínnek és alakvasnak 
a tengerentúlra való kivitele ennek folytán csökkent. 
Az ércforgalom is gyöngo volt.

5 ?  DEUTSCHER BERICHT. #
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Erdgasbeleuchtung. In der Ortschaft Bázna, wo 
sich reiche Erdgasquellen befinden, hat man sich 
ernstlich mit der Ausnutzung dieser Quellen be
schäftigt, indem man die ersten Versuche mit dem 
Gase für Beleuch! ungsí wecke machte. Es wurden 
zunächst ca 60 Limpen in Betrieb gesetzt und so 
der Ort erleuchtet. Die hierauf gesetzten Eiwar
tungen haben sich voll und ganz erfüllt und 
eelang der angestellle Versuch in der glänzendsten 
Weise, so dass man in kurzer Zeit die feierliche 
Eröffnung dieser ersten Erdgasbeleuchtungsanlage 
erwarten darf.

Petroleumforschung. Unser Berichterstatter mel
det : Im Komitate Szilágy, in der Ortschaft 
Ciganyi wird intensiv nsch Petroleum geforscht 
uod sind alle Vorbereitungen 'hierzu soweit ge
troffen worden, dass die ersten Bohrversuche in 
den rächsten Tagen beginnen dürften. Geleitet 
werden diese Bohrungen von einem Oberinge
nieur des Kolozsvárer Porschungs^mtes und wer 
den grosse Hoffnungen auf diese Bohrungen ge
setzt. Der Bohrturm ist bereits aufgestell, ebenfalls 
sind die sämtlichen Bohrgeräte, wie Rohre, Dampf
kessel e!c. an der Bohrstelle angelangt und bleibt 
das Resultat dieser Bohrungen zu eiwarten.

Errichtung einer neuen Kupferhütte und elek
trischen Zentrale. Die Dobsinaer Kupferwerke A. G. 
wird zur weiteren Au-dehnung ihres Werkes in 
der Ortschaft Dobsina in der Nähe der Eisenbahn

station eine grössere elektrische Zentrale und eine 
Kupferhütte errichten. Die erforderlichen Pläne 
hierzu befinden sich bereits in Arbeit und nach 
diesen Piänen sollen nicht nur die Grubenwdrke 
und die nächste Umgege d des Werkes mit Strom 
versehen werden, sondern mittels einer elektrischen 
Luftleitung sollen auch die Erzvorb^r itungs- 
anlagen, welche sich weiter ab in dem Gölnicz 
Fi’usstale befinden mit Sírom versorgt w rden.

Entdeckung einer neuen Erdgasquelle. 1 1 der
Ortschaft Tem:rin begann man vor etwa drei 
Wochen mit der Bohiung für einen Ertesischen  
Brunnen und beim w iteren Fortschreiten der 
Arbeiten bemerkte d r Werkmeister Karl Sós am 
Anfang der vorigen Woche starke Spuren von 
Erdgas. Es währte auch nicht lange und die Gase 
brachen sich mit immensen Gewalt einen Weg 
nach aussen und schleuderten den Bohrer 9 Meter 
weit hinaus. D .r Werkmeister verständigte sofort 
die zuständigen Behörden von dieser neuen Erd 
gesauffindung.

Investitionen bei einem Bergwerke. Auf Grund man
gelhafter Informationen wurde berichtet, dass die 
Kolozsvárer Kohlengruben A.-G. infolgo des schlech
ten Geschäftsgängeä die Liquidation dos Unternch 
mons beschlossen hat. Jedoch erfahren wir nunmehr 
von competenter Seite, dass der Grund der Liquida
tion nur dio Erwerbung von neuem Kapital und ein 
Wechsel des Firmennamens ist. Uer neue Firmen
namen dos Unteruohrcens wird lauten Szurduker 
Kohlengruben A.-G. und wird das neuo Kapital nur 
benüiigt, weil neuo gros-e Investitionen vorgonommen 
worden sind".

B 3 5 S

^BÁNYÁSZATI TALÁLMÁNYOK.^
Rovatvezető Gusztáv Béla  oki. gépészmérnök.

A m. kir. szabadalmi hivatalnál legutóbb az alábbi 
bányászati és kohá>zati találmányokat jolontették be 

Suciété Anonyme des Forges et Acieries de Huta- 
Bankona cég Párisban. — „Szabályozó berendezés 
t< bbszörös dróllmzógépekhez vagy a munkadarabot 
egyidejűleg hideg állapotban 'öbb szakaszban meg
munkáló hengerművekhez. Xll/e. oszt. 1913. május 9. 
Elsőbbsége 1912 május 11-ike. — Fried. Krupp Aktien
gesellschaft cég Essenben. „Főleg drótkötogok tova- 
vezetésére szolgáló szállitópálya.“ Xll/e. oszt. 1913 
julius 3. Elsőbbsége 1912 julius 10-ike. — Rahm Hans 
mérnök és gyártulajdonos Mariascheinbaiv „Boron 
dezés lmzópadokon több rúd ogyidojü húzására.“ 
XII/c. oszt. 1913 május 2. Elsőbbsége Í912 augusztus

F E L T E N  ES G U IL L E A U M E
£  kábel-, sodrony- és sodronykötél-gyár részvénytársaság

BUDAPEST, L, Budafoki-ut 13533. hrsz. ZZ.1SSSZZZ.
Ólomkábelek. Villamvilágitási veze
tékek. Sodronykötelek. Elektrolitikus 
vörösrézhuzalok, okonitvezetékek, 
♦♦♦♦♦♦♦♦ szerelvények stb. ♦♦♦♦♦♦*♦
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22 ike. — Erdős Jenő gyógyszerész Kolozsvárt. El
járás réztartalmu ércek vagy rézérces közegek kihú
zására.“ XlI/b. oszt. 1913 augusztus 27. — Wilshaus 
Károly főmérnök Düssedorf-Gerreshcimben. „Eljárás 
és berend* z^s drótnak az alakítás után va’ó kezelé
sére.“ XH/e. oszt. 1913 augusztus 19. — Maschinen- 
Anstalt W. J igazgató Cöln-Deutzben. „Eljárás ásvány- 
keverékek szeparálására.“ XlI/b. oszt. 1912 október 2G. 
Elsőbbsége 1912 január 22 ike. — Briick Stephan 
mérnök Berlinben. „Berendezés, különösen finom 
szemcséjü anyagok elektromágneses osztályozására.11 
XlI/b. oS'.t. 1911 szeptember 21. — Andersson Axel 
G. mérnök Stockholmban. „Eljárás szulfidérceknek a 
pörkölést megelőző kezelésére.“ Xll/d. oszt. 1913 
május 7.

Az osztrák szabadalmi közlöny junius 15 iki szá
mában a következő szakbavágó szabadalmi bejelenté
sek kerültek közzétételre:

Fried. Krupp Akt.-Ges. Grusonwerk cég Magde
burg Buckauban. „Eljárás többfajta nyersanyagnak 
ugyanazon munkafolyamaiban való mágneses osztá
lyozására a nyersanyag, utján fokozatosan erősödő 
mágneses térb n.“ — Obersch’esische Eisen-Indust'ie 
Akt.-Ges. für Bergbau und Hüttenbetmb cég, Gleiwitz- 
ben. „Készülék csigafúrók és hasonló szerszámok ré
szeinek e ymással va^y a géppel való összeerősitésére 
az egyik részen elrendezott ékalaku hasítékkal és a 
másik résben elrendezett tolócsappal.“

A német szabadalmi közlöny junius 17. számában:
Dr. Wissemann Conrad, G Isenkirchenben. „Be

rendezés földalatti gépies fejtésre, kiváltképen kőszén 
kinyerésére.“ C. Lührig N chf. Fr. Gröppel cé^, 
Bochumben. Eljárás és berendezés nedves vagy 
száraz utón való mágneses előkészítésre.“

Hirdetmény.
U tipodgyász é s  m in tab ö rö n d ö k  e l
sz á ll í tá s a  a  la k á s ró l, illetve ü z le t

hely iségből.

A magyar királyi államvasutak központi menet- 
jegyirodája (Budapest, IV., Vigadó épület) Budapest
ről a bel- és külföldre utazó közönségnek vasúton 
feladandó utipodgyászait és mintaböröndjeit szóbeli, 
irisbeli vagy teléfon u\ján töri ént bejelentésre a szé
kesfőváros I., II. és IV IX. kerületeiben fekvő laká
sokon, illetve üzlethelyiségbe: átveszi, azokat a fel
vételi helyen (Pollák B. és társa, V Sas-utca 16.) 
vasiiti pod^yászként elszámolja és a kívánt vonatok
hoz, az illető budapesti pályaudvarra (keleti vagy 
nyugoti pályaudvarra) kiszállítja.

A fizetendő illetékek a következők :
a) utipodgyászért darabonkint 50 kg.-ig 1* K.

„ 51 -100  „ 1.50
szállitmányonkint azonban legalább 1.20
b) kereskedelmi utazók mintaböröndjeiért 

darabonkint 65 kg.-ig 1.— 
ezenfelül minden megkezdett 10 
kg.-ért 7 —.10

Az I. és II. kerületből történő fuvarozásért a 
fenti illetéken kivül minden podgyászdarab vagy 
mintabörönd után még 30 fillér pó*illeték, szállitmá
nyonkint azonban legalább 50 íi lér szedetik be.

A bejelentésnek a központi menetjegyirodában 
(telefon 75 — 15), vagy a felvételi helyen (V., Sas-utca
16, telefon 32—06) lehetőleg az elutazást megelőző' 
na .on kell történnie, miro a podgyász a reggeli vo
nathoz előző este, a déli vonatokhoz aznap reggel, az 
esti vonatokhoz pedig aznap délután a bejelentett la
kásról elszállittatik.

A podgyász felvételéről szóló hivatalos feladó
vevény a fel /ételi helyen (V Sas utca 16) szolgáltat
tad k ki, mely alkalommal a mintaböröndök szállítására 
jogosító igazolvány bemutatandó.

A feladóvevény kívánatra a lakásban is kézbesit- 
tetik, melyért 40 fillér fizetendő.

Budapest, 1914. évi junius hó.

Az igazgatóság .
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

Levélcím:
Kaiser & Co. Maschinenfabrik, Cassel 28.

Sodronykötél-pályák
Függöpályák, v i l l a m o s  - f ü g g ö p á l y á k ,  
siklók, láncpályák, szállítóberendezések.

Vezérképviselő Magyarország és Románia területére:

HLEIN KÁROLY, mérnöki iroda, Brassó Z.
Weiss Mihály-utca 7—9. (1217/52)

Csáki és Herbst
műszaki nagykereskedése, bányászati és kohászati cikkek.

Budapest, V
Országház-tér 4.


