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Olvasóinkhoz!
A háború kitört s rendkívüli ember- és anyag

szükségletével úgyszólván minden erőt elvon a békés 
polgári munkától. A harcrakészülődés bennünket is 
érzékenyen érint. Segédszerkesztőnk, munkatársaink 
és. mellékszemélyzetünk egyrésze a harctérre vonni. 
Nagy erőm egfeszitéssel az ő munkájukat még csak  
pótolni tudnánk, azonban nyomdánkban is üresen álla
nak a szedőasztalok. Ilyen viszonyok közt lapnnkban 
ezután csakis a legfontosabb közlésekre szorítkozha
tunk. „A BANYA“ a háború alatt a szokottnál kisebb 
terjedelemben jelenhet meg. midőn ezt közönségünk
nek tudtul adjuk, egyúttal Ígérjük, hogy a normális 
viszonyok helyreállta után majd fokozott erővel igyek
szünk szolgálni azt a rendkívül fontos hivatást, ame
lyet lapunk a bánya- és kohóipar terén évek óta 
olyan általános m egelégedésre tölt be.

A SZERKESZTŐSÉ«.

Háború.
Megtörtént a hadüzenet.
Következik a fegyverek mérkőzése. Jön, "közeleg 

a háború, félbeszakítja a békés munkát és elvon 
minden lehető szellemi, anyagi erőt a* szorgalmas 
ipartól.

A nemzet mérkőzésénél szüksége van minden 
épkézláb fiára, minden anyagi erőforrására. A háború 
onnan vesz mindent, ahonnan tud, mert a nemzet 
létérdeke, hatalma forog kockán.

Mi nem kerestük a háborút, amely rengeteg élet 
és érték megsemmisülését vonja maga után, de nem 
kerülhettük el, ha csak ennek a nemzetnek létét, 
anyagi boldogulását nem akartuk kétségessé tenni. 
Még abban az esetben is, ha a harcot sikerül gálád 
ellenségünk területére lokalizálni, meg fogja azt 
érezni gazdasági életünk. Érinteni fogja a pusztulás 
bánya- és kohóiparunkat is.

A mozgósítással együtt jár a polgári forgalom 
és teherszállítmányok korlátozása. A .fővároshoz 
közelfekvő szénbányák érzik meg legjobban a moz
gósítást.

Az első most a katonaság és a hadianyag.
A termelést tehát, ha csak nem akarnak rész

letre dolgozni, szénbányáinknak meg kellett szorita- 
niok. Amig a hadtestek fölvonulása meg nem törté
nik, addig szó sem lehet zavartalan szállításról.

A bánya- és kohómérnökök fiatalabb része már 
az első behívásra otthagyta üzemét. A bánya- és 
kohómunkásság ezrével indult el a harctérre.

A munkáskéz hiánya tehát érezhetőbb lesz, mint 
bármikor. Igaz, a gyárak redukált üzemével kapcso

latosan a szénkereslet is alább fog szállani. Maga a 
kohóipar is kénytelen lesz a csökkent bányatermelés
nek megfelelőleg megszorítani az üzemet.

A vasutak, hajók megfeszített forgalma mellett 
több szénre is lesz ezeknek a vállalatoknak szüksége.

A hadfölszerelési gyárak munkája a háború szük
ségleteivel megkétszereződött. Ezeknek tehát több 
szén és több nyerskohóterményre lesz szükségük.

A bánya és kohóüzemek munkája tehát főként 
arra irányul, hogy elsősorban ezeket a gyárakat 
lássák el tüzelőanyaggal és kohóterménnyel.

Ebből a szempontból a bánya- és kohóipar most 
a háború alatt igen fontos szerepet tölt be.

Gondoskodás történt, hogy a szénbányáknak 
elegendő mérnök és munkás maradjon otthon, hogy 
a széntermelés meg ne akadjon.

Még szerencse, hogy ebben az időben szakadt 
ránk a hadviselés súlyos terhe, amikor a szénkereslet 
amúgy is lanyha. Különben igen nehezen sikerült 
volna a piacot ellátnunk szénnel.

A háborúval járó élelmiszer-szükség kissé meg 
fogja nehezíteni bánya- és kohótelepeink élelmezését, 
mert ezeken a helyeken nagy élelmiraktárak nem 
tarthatók.

A bányák robbantószer szükségletét fedezni szin
tén nem lesz könnyű, mert a robbantóanyagok a 
hadseregnek szükségesek. Ugyancsak baj lesz a ben
zinnel, mert a hadsereg lefoglalta automobiljai szá
mára a benzint.

Azonban nem hisszük, hogy a vezető, intéző 
körök meg ne találják a módot a bánya- és kohó
müvek elsőrendű anyagszükségleteinek kielégítésére. 
Biztosítani kell ezeket az anyagokat a bányáknak, 
hogy el tudják szénnel és fémmel látni azokat a 
gyárakat és közmüveket, amelyek a nagy tömegek 
életszükségletét képező cikkeket és a hadseregnek 
szükséges hadianyagokat állítják elő.

A nagyobbmérvü üzemredukció következtében bá
nyáink egyrészét legalább egyidőre föl kellene hagyni.

Az ujranyitás kétségtelenül nagy anyagi áldoza
tokkal fog járni. Különösen áll ez szénbányásza
tunkra. Szerencse, hogy ma már a tűz- és vizveszély 
ellen úgy tudunk védekezni, hogy erről az oldalról 
nagyobb veszélytől nem kell tartanunk.

Sok szépen indult tervet fog hátravetni a háború. 
Itt-ott érzékeny károkat is okozhat.

Mindent összevetve azonban, bánya- és kohó
iparunkat nem fogja létföltételeiben megtámadni még 
egy hosszabbra nyúló hadviselés sem.

A bonyolult és örökösen háborúval fenyegető 
külügyi helyzet válságba sodorta gyáriparunkat. 
Ez a válság érzékenyen érintette bánya- és kohó
iparunkat is.
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Egy nem egészen jó kilátásokkal kecsegtető gaz
dasági év közepén szakadt reánk a háború. Ha pusz
tításokkal fog is járni, nyugodt lélekkel kell elvisel
nünk, mert az elmúlt évek bizonytalanságánál még 
egy hosszú háború is jobb.

Végeredményben a háború után bekövetkező 
tiszta helyzettel és bizonyos gazdasági föllendüléssel 
bánya- és kohóiparunk, de egész gazdasági életünk 
is csak nyerhet.

A harcot ránk kényszeritették. Önérzetünknek, 
hatalmunknak feláldozása, létünknek kockáztatása 
nélkül nem térhettünk ki a fegyverek döntése elől.

Győzelmesen kell megvívnunk ezt a harcot!
Meg fogjuk vívni, mert a vér- és pénzáldozat 

után el kell jönni a győzelemnek, a békének és a 
gazdasági felvirágzásnak!

Bányászaltisztek egyesülete.
Irta : dr. H a jd ú  L a jo s , m. kir. főbányabiztos.

A rohamosan fejlődő bánya- és kohóipari élet 
hovatovább érezhetővé teszi annak szükségességét, 
hogy az iskolai tanulmányok az ipari élet gyakorlati 
követelményeivel összhangba hozassanak, illetve pótol
tassanak. B ányás2 atunk és kohászatunk üzemének s 
az üzemek körében megoldandó változatos föladatok 
gyakorlati megoldásának terhe a bánya- és kohóaltisz
tek vállain nyugszik. A Fzellemi és nagyobb ipari góc
ponttól távol eső bányahelyek alkalmazottai elszigetelt
ségük dacára is tehetnek szert egyéni ambíciójuk sze
rint bizonyos mérvű ujabb szakismeretekre, de kétség
telen, hogy az ismereteknek ily módon való gyűjtése 
fáradtságosabb, költségesebb, többé-kevésbé hiányos, 
mindenekfölött pedig egyoldalú fog lenni.

Az egyesülésben oly erkölcsi és anyagi erő rejlik, 
hogy azt sem az alkalmazottaknak, sem pedig a válla
latoknak figyelmen kivül hagyni, vagy épp mellőzni, 
saját jól felfogott érdekükben nem szabad. Bánya- és 
kohóaltisztjeink anyagi és szellemi közérdekei máig is 
úgyszólván teljesen el vannak hanyagolva. Nincsenek 
megnyitva részükre a biztos és helyes irányú fejlődés
nek azon csatornái, amelyek sokoldalú és fontos mű
ködésük révén ama gyakorlati előnyöket és követel
ményeket, amelyeket minden ipari üzem létérdeke egy
ként megkiván, előnyösen szolgálhatnák. Hogy egy 
hivatásának magaslatán álló képzett és megelégedett 
altiszti karral mily előnyöket lehet elérni, azt vállalataink 
jól tudják, valamint azt is, hogy az ezer karú ipari tá r
sadalomnak gerincét éppen az altisztek képezik.

Az egyesülés szükségességét üzemi embereink már 
régebben belátták, amikor mintegy 25 év előtt meg
alkották Selmecbányán a bányaaltisztek egyletét. Ez 
egyesület jelenleg mintegy 200—250 taggal működik 
és sajnos, elszigeteltsége és kevés taglétszáma miatt 
nem azon hatállyal, hogy azon reményeket, amelyeket 
derék megalapitói és fentartói hozzáfűztek, beváltani 
vagy megközeliteni képes volna. Tényekből mentett 
meggyőződéssel állithatjuk, hogy az egyesület vezetői 
minden rendelkezésükre álló helyes eszközt megragad
tak arra nézve, hogy bánya- és kohóiparunk fejlődé
sét és igy saját boldogulásukat is előmozdíthassák. El
érendő hazafias közgazdasági céljaikat és eszméiket 
propagáló szaklapjuk nem tudott gyökeret verni, idő 
előtt megszűnt, pedig ha a bányászat és kohászat

szolgálatában álló s hivatalosan kimutatott 2200 altiszt, 
esetleg a finomitó üzemek altisztikarával is egy akarat
tal összefog és kezet kézben erős láncot alkotva sikra 
lép, oly erős falanxot alkothattak volna, amely minden 
időben erős támaszául szolgálhatna a bánya- és kohó
ipari élet egészséges fejlődésének. Kétségtelen, hogy 
az altisztek képviselik azon értékes elemet, amely első
sorban hivatva van gyakorlati bányászatunkat és kohá
szatunkat nemcsak erejében fentartani, hanem erélye
sen tovább fejleszteni is. Éppen azért az altisztek nem 
elszigeteltségben, a szellemi és .ipari élet gócpontjától 
távol, hanem annak fokozatában is országosan állitan- 
dók lábra, illetve szervezendők.

Budapestnek oly szerencsés fekvése van s amellett 
a közlekedés oly előnyös, hogy innen minden bányamű 
egyformán gyorsan megközelíthető és emellett mint az 
ország minden irányú szellemi életének központja, 
egyenesen predesztinálva van arra, hogy országos 
szervezetek központjául szolgáljon. Véleményünk sze
rint altisztjeinknek mindazon anyagi és szellemi esz
közök rendelkezésükre állhatnak, amelyek közérdekű 
céljaik helyes megvalósitását hivatva vannak előmoz
dítani, természetesen az esetben, ha erős összetartás, 
némi áldozatkészség és agilis vezetőség szerencsés 
megnyerése és kiválasztása ennek alapul szolgálhat. 
Szükséges tehát, hogy az egyesület székhelye Buda
pestre helyeztessék -át, továbbá, hogy az egyesület 
körébe az ország összes bánya-, kohó- és finomitómü- 
veinek altisztjei lehetőleg bevonassanak, végül, hogy 
vidéki szervezetek létesittessenek s ezenkívül a sajtó 
igénybe vétessék.

A szervezés, és ha ez szükséges, újraszervezés, a 
helyes irányú és nivóju vezetés biztosítására a mér
nökkar és bányahatóság bevonásával történhetnék 
ugy, amint azt egyes egyesületi tagok óhajtják is. Ez 
esetben a vezetés á következő képet m utatná:

1. elnökül magasrangu és agilis férfi nyerendő 
meg s mellette
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2. társelnökül egy altiszt szerepeljen,
3. alolnök sorában a három szakmérnök és altiszt 

képviselői szerepelnek, igy : alelnökök: egy bánya-, 
egy vas vagy fémkohómérnök és egy bányahaté sági 
főtisztviselő párhuzamban,

4. egy bánya-, egy kohó- és egy bányahatósági 
altiszt,

5. választandó titkárul egy mérnök,
6. pénztárnokul egy altiszt, és pedig ugy, hogy a 

titkárságot s illetve pénztárnokságot mellékfoglalkozás
ként honorárium nélkül láthassák el, ezeken kivül a 
könyvtáros és gazda szerepelhet a tisztviselők sorában 
némi honorárium mellett.

A központi választmányban csak altiszt szerepelhet, 
és pedig 20 szénbánya, 10 érc-, vas- és sóbánya, 10 vas
kohó, 5 fémkohó, 10 gyárüzemi és 5 bányahatósági al
tiszt, illetve tisztviselő.

Ezáltal a helyes irányú és nivós vezetést biztosítva 
látjuk. Anyagi tekintetben is biztosítani lehet és biztosí
tottnak Játszik az egyesület működése, mert országos 
egyesülés révén legalább 1600 lagra lehet számítani és
6 koronás évi tagdij mellett 9600 korona jövedelem 
várható. Ha e jövedelemhez 100 koronás örökalapi- 
tási összegek kamatjait vesszük és ami egyelőre a 
nagy szám miatt problématikusnak, de egyáltalán nem 
kivihetetlennek látszik, 1000 ilyen alapítás lesz, ennek 
5% kamataival az évi jövedelem 14—15.000 koronára 
tvolna tehető, amelyből, ha helyiség bérletre (2 szoba) 
1000 koronát, tiszteletdijakra és kiadásokra 3000 ko
ronát s végül valamelyik közgazdasági lap melléklete
ként megjelenő heti orgánumra magasan számítva 
8000 koronát veszünk, még mindig marad tartalékba 
helyezhető 2—3000 korona.

Vidéki szervezetek évi 1 koronás tagdíjjal létesít
hetők volnának :

Petrozsény, Vulkán, Lupényi Vajdahunyad,, Gyalu, 
Kalán, Kudzsir, Zalatna, Verespatak, Marosujvár, S :o- 
váta, Deés, Kolozsvár, Nagyág, Boica, Brád, Akna 
szlatina, Sugatag, Fernezej, Felsőbánya, Kapnikbánya, 
Nagybánya^ Körmöcbánya Selmecbánya, Homodlava, 
Salgótarján, Boglyasalja, Homokterenye, Tatabánya, 
P.-Vörösvár, Annavölg.y, Csolnok-Tokod, Ajka, Pécs- 
bányatelep, Somogy, Va as, ,Üszög, Szászvár, Nagy- 
mányok, Komló, Brennberg, Ózd, Bánszá'lás, Sajószent- 
Péter, Kaza, Disznóshorvát, Vashegy, Rákos-Hisnyóviz, 
Rozsnyó, Suciabánya, Alsósajó, Dobsina, -Pohozella, 
Zólyombrezó, Zólyom, Diósgyőr, Pereces, Prakfalva, 
Ötösbánya, Resicabáoya, Oravica, Anina, Vrdnik stb. 
községek bányatelepein.

Amennyiben az anyaegyesület és vidéki szerve
zetek hasonló szellemben oldatnának meg az Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületével, 
az alapszabályok szerkesztése sem adna sok dolgot, 
mert megfelelő módosításokkal annak szabályai elfo
gadhatók volnának.

Tudomásunk szerint a bányaaltisztek a jövő hó 
folyamán Petrozsényben tanácskozásra gyűlnek össze, 
e körülmény és altisztjeink szellemi és anyagi gyara- 
podhatásának előmozdítása, valamint bánya- és kohó- 
vállalataink helyesen felfogott érdeke, tehát az országos 
bányaipari érdek volt az, amely bányászaltisztjeink 
petrozsényi összejövetelének szándékát és célját helyes- 
lendő, ke^ünkbe adta a tollat. Egyesülésben az erő ! 
Semmi sem lehetetlen, csak ne legyünk tehetetlenek! 
Meg vagyunk győződve, hogy a kitartás és összetar
tás, valamint a szilárd akarat eredményhez fog ve
zetni. Az eszmét felvetettük, gondolkodjanak rajta, 
akiket elsősorban illet : az altisztek, és nézetüket, 
illetve véleményüket közöljék A Bánya szerkesztő
ségével.

Jó szerencsét!

K  HAZAIHIREK. ^
Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter dr. Mészáros 

D o z i ő  véglett bányamérnök hallgatót a nagybányai 
m kir. bányaigazgatósá^hoz a X. fizetési osztályba 
ideiglenes minőségű segédmérnökké nevezte ki.

A bolgár állami szénbányák. Az a bankszindikátus, 
amely a bolgár kölcsönt perfektuálta, megkapta a 
bolgár állami szénbányák üzemét. A bányák átvéte
lére s az üzem nagyobbmérvü folytatására külön 
társaság fog Szófiában alakulni „Societé Nationale 
d’Exploitation de Mines“ cimen. Üzembe veszik a 
perniki és bobowi szénbányákat, esetleg még egy 
harmadikat is. A bolgár jegybank s a bolgár mező- 
gazdasági bank az alaptőke 30 százalékát fogja je
gyezni. Az igazgatóságban is helyet kap a bolgár 
nemzeti bank, a bolgár mezőgazdasági bank igaz
gatója s a dette publique bulgáre igazgatója is. Az 
elnökök egyike a bolgár nemzeti bank igazgatója 
lesz. A nyereségfelosztás következőleg történik: elő
ször is levonatik öt százalék a tartalékalapra, nyolc 
százalékot kapnak a részvényesek a befizetett rész
vénytőke után, azután jönnek a tantiemek, a még 
fenmaradó nyereségből 50 százalék a bolgár állam- 
kincstáré, 50 százalék a részvényeseké. A bolgár 
kormány kötelezettséget vállalt, hogy a bolgár állam
vasutak számára átvegyen évente 150 000 tonna szenet 
a mostani önköltségi áron felül húsz százalékkal. Ez 
a húsz százalék a társaság nyeresége. Az önköltségi 
árban azonban már az amortizáció benfoglaltatik. 
A szerződés csak akkor érvényes, ha a részvény- 
társaság 1916 április 16-áig megalakul.

Angol szén Fiúméban. Fiume város tanácsa nemrég 
pályázatot hirdetett a városi közmüveknek évi szén
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szükségletére. A versenytárgyalásra három ajánlat 
érkezett: az Atlantica hajóstársaságé, a Donáti és Fi^íi 
trieszti cégé és a Mariasserieh fiumei cég ajánlata. 
A cégek a pályázat értelmében 12 ezer tonna angol 
szénre tettek ajánlatot.

Szállítások. Szivattyú. A Máv. igazgatósága a ko
lozsvári műhely részére szükséges 3 drb egyenként 
és óránként 100 m3 teljesítményű szivattyúnak és egy 
teljes vízvezetéki csőhálózatnak szállítására nyilvános 
pályázatot hirdet. A szállítandó tárgyak mennyisége és 
minősége az ezen szállításra vonatkozó műszaki leírás
ban van feltüntetve. Az ajánlatok „Ajánlat a 186 959/914. 
számhoz" felírással ellátott borítékban elhelyezve, leg
később 1914. évi augusztus hó 14-ig a m. kir. állam
vasutak mühel.vi osztályánál (Budapest, VI., Andrássy-ut 
73—75 szám, IV. emelet 30. ajtó) nyújtandók be.

Eternit-lemez. A dési kir. törvénykezési épületnél 
és fogháznál szükséges „Eternit“ lemez tetőfedési és 
egyéb helyreállítási munkálatok vállalatba adása cél
jából augusztus hó 6-án a kir. törvényszék elnöki iro
dájában nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

Terméskő. A földmi velésügyi minisztérium a Maros 
folyó szeged-m akói szakaszának szabályozásánál 
szükséges 16.800 tonna rostált kőtörmelék, 54 000 
tonna I-ső oszt. terméskő és 30.000 m8 II od oszt. te r
méskőnek évenkint egyenlő részletekben leendő szál
lítására nézve augusztus hó 13-án Budapesten, a m. 
kir. foldmivelésügyi minisztérium V. B. osztályának 
(V., Sziget utca 5—7. sz. a. II. em.) tanácstermében 
nyilvános zárt ajánlati versenylárgyalás fog tartatni.

Szabadalmi bejelentések. Az osztrák szabadalmi köz
löny julius 15-iki számában a következő szakba- 
vágó szabadalmi bejelentések vannak közzétéve: A 
10882—12. alapszám. Gembarzewski Domonik mérnök, 
Lembergben, és Styber Zygmunt mérnök, Boryslav- 
ban. „Eljárás fúrólyukak fenekének öblitésére és a 
furóiszap felszállitására lökőfurásnál.44 1912. dec. 12.

Német szabadalmi közlöny julius 15-iki száma. St. 
17927. alapszám. Stephan, Frölich & Klüpfel cég, 
Scharleyben (Szilézia). „Csővezeték kiváltképen öblítő 
berakáshoz.“ 1912. nov. 18. — St. 19308. alapszám. 
Stephan, Frölich & Klüpfel cég, Scharleyben (Szi
lézia). „Öblítő berakáscső.“ 1913. dec. 27. — Sch. 
44946. alapszám. Schoeller & Co. cég, Majna melletti 
Frankfurtban. „Berendezés az atmoszféra gáztartalmá
ban végbemenő változásoknak önműködő szemlélteté
sére“, melynél valamely porózus lemezzel lefödött dif
fúziós kamrában létrejövő ritkitás vagy nyomástöbblet 
valamely folyadékkal töltött barometercsővon válik 
láthatóvá. 1913. szept. 27. — Sch. 46745. alapszám. 
Schoeller & Co. cég, Majna melletti Frankfurtban. 
„Berendezés az atmoszféra gáztartalmában végbemenő 
változásoknak szemléltetésére," melynél a nyomás- 
változások valamely porózus lemezzel lefödött kamra 
segélyével egy nyomásmérő műszer által jeleztetnek. 
1913. szept. 27.

5? DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Durch die politischen Verhältnisse sehen wir uns 
leider gezwungen den Umfang unseres Blattes bis 
auf Weiteres zu beschränken, da unsere Mitarbeitet 
Ihrer Pflicht an der Grenze folgen müssen und aus dem
selben Grunde unsere Druckerei nicht die ganze Arbeit 
leisten kann. Wir bitten unsere hochgeschätzten Leser um 
gütige Entschuldigung und wird das Blatt, sobald es die 
Ereignissewieder erlauben, im vollen Umfange erscheinen.

Investitionen bei der Borsoder Kohlenbergbau 
Aktiengesellschaft. Die genannte Aktiengesellschaft 
beschloss folgende* Investitionen vorzunehmen: bei 
dem Betriebe in Sajószentpéter einen neuen Schlepp
schacht. Die Mündung des Schleppschachtes wird 
bei der Endstation der Pferdebahn angelegt und 
erreicht bei 15°-igem Einfall nach 175 Metern das

VALÓDI

PERSA SZŐNYEGEK
minden létező minőségben, színben és méretben.
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Kohlenlager. Der Schacht wird für elektrische För
derung eingerichtet. Von der Rampe des Alfred- 
Schachtes bis zum Schleppschacht wird eine neue 
Pferdebahn gebaut. Ausserdem werden noch einige 
kleinere Investitionen gemacht und zwar werden 
besonders die Pumpenanlagen vergrössert und neue 
Pumpen angeschafft.

Ankauf ungarischer Bergwerke durch ein Wiener 
Konsortium. Ein Wiener Konsortium hat die zum 
Koburg-Koháryschen Fideikommis gehörenden Ga- 
ramer, Sztraczenaer, Pokorellaer und Dobsinaer Berg
werke angekauft. Das Konsortium gründet zum 
Betriebe der Bergwerke eine Aktiengesellschaft mit 
einem Aktienkapital von sechs Millionen Kronen.

Städtische Basaltgrube. Einige ungarische Städte 
haben sich zusammengetan und beschlossen eine 
eigene Basaltgrube anzukaufen, wegen der steigenden 
Teuerung der Basalte und auf diese Weise den 
Eigenbedarf billig eindecken zu können. Die Dele
gierten der Stadt Szeged und Debreczen hatten um
längst eine Unterredung in Miskolcz mit den dortigen 
compettenten Stadtbehörden, und wurde hier die Not
wendigkeit eines derartigen Ankaufes festgesetzt und 
beschlossen den Kauf auf Basis einer Aktiengesellschaft 
zu perfektuieren. Dar- Bürgermeister der Stadt Miskolcz 
referierte die eingelaufenen Offerten und besichtigten 
die Delegierten an Ort und Stelle einige Basaltgruben.

kovácsolt
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^BÁNYÁSZATI TALÁLMÁNYOK.̂
Rovatvezető G usztáv B éla  oki. gópószmórnük, hites 

szabadalmi ügyvivő.

Hidraulikus cement nagyolvasztó salakból. Az alábbi 
eljárás szerint jófajta cement ál itható elő nagyolvasztó 
salakból, amelyhez mész és bizonyos sók adagolandók. 
Az ily fajta ismert eljárásoknál a keveréket zsugorodá
sig vagy ömlesztésig hevítik é ezt követőleg a kívánt 
finomságig őrlik és szitálják. Egy ujabb eljái ásnál a 
finommá őrölt salakot a száraz adalékokkal mechani 
kailag elkeverik, körülbelül 900° C. hőfoknak vetik alá, 
mire vegyi folyamat utján nagyértékü hidrau’ikus tu
lajdonságokkal fölruházott cementet kapunk, minden 
további őrié® mellőzésével. Ennél az eljárásnál az ége
tés folyamán ^őzkevorék bevezetése á tál égethető el 
a sajak kéntartalma és az kénsavvá való további föl 
dolgozás számára hasznosítható.

A jelen oljárás szerint már most a szükséges al- 
kálikloridek, alumínium- és magnéziumsók szükséges 
adalékait vizes oldatban vezetjük be, miáltal az egyes 
alkatrészek rendkívül jó keveredését és nagy egyen
letességét érjük el. A vizes sóoldatot megőrlés előtt 
vagy u ’án adagolhaljuk a salakhoz. Az első es tben 
a granulált salakot oly nodveson használjuk föl, ahogy 
a vízfürdőből kapjuk, a sóoldat al itatjuk és csak ez
után szárítjuk, megőröljük, megszitáljuk és mintegy 
850—1000° C. hőmérsékleten gőz levegőkevoiék beve
zetése mellett égetjük. A fönt ismertetett -eljáráshoz 
képest itt azt a műszaki hatást érjük el, hogy a ned 
vés sakkot nem kell kétszer szárítanunk.

Egy második esetben a salakot először száraz 
állapotban finommá őröljük, megszitáljuk és csak az
után itatjuk sóoldattal, mire a keletkezett pépet a 
kemencébe helyezzük és a fönt ismertetett módon 
megszáritjuk. Ennél a nedves eljárásnál az erősen 
higrosz ópikus sók száritása is e le ik , mely csak 
nehézségek leküzdése árán volt foganatosítható.

Lényeges az uj eljárásnál az a körülmény is, hogy 
a nedves salakpépnek boltásokba való behelyezése 
folytán a szu’fidek tormeléséro szük>éges gőzüket 
magából a keverékből kapjuk, úgy hogy csak nagy 
kéntartalo nmal biró salakoknál kell az égetés végén 
vízgőzöket kívülről bevezetünk. A kontaktussók, me
lyeket adalékok gyanánt alkalmazzuk, csak igen cse
kély, pl. 3 százalékos mennyiségben szükségesek, 
miért is a vizes oldatnál csekély mennyiségű viz is 
elegendő. Az égetés tartama ezért a kontaktussóknak 
vizes oldatban való hozzáadása által csak csekély mér
tekben hosszabbodik m e/, ezzel szemben azonban az 
e’őzetes szárítást elkerüljük.

Az uj eljárásnál éppen úgy használható friss, 
granulált, mint már kihűlt salak, melyet a malomban 
finommá őrölnek és megszitálnak. így tehát iégi salak- 
hegyek is földolgozhatok, anélkül, hogy a végtermék 
jósága ezáltal szenvedne. Az értékes mellék'ermék 
miatt a nagy szulfidtarta rnu salak alkalmazása a leg- 
kedvozőbb, a salakot azután mészadalékkal vagy 
anélkül vizes sóoldatokkal itatjuk és a boltásokba vagy 
forgó komencékbe hozzuk. Az égetés alatt légáramot 
vezetünk el a réteg fölött, mely a ként kénhidrogén 
alakjában levezeti, melyot később kénsavvá dolgoz- 
ha<unk föl.
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WienWi Gumpendorferstr72.
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URBANITZKYREZSÖ
ÉPÍTÉSZ /MÉRNÖK BAU-INGEf.’IEUR

BUDAPEST VII. KIRÁLY U.69.
TELEFON 48-91.

SCHORNSTEINBAU
KESSELMAUERUNG

i b aa i  i i

i  állandói 
gépkiállítás!
Tégla- és cserépgyártó^ 

=  gépek. =  
Kályhaipari berendezések.

A R o sc h e r-g é p g y á r
G örlitz  vez. képviselete:

Erdélyi Hetirih 
és Társa

mérnöki iroda, körkemen
cék és téglagyárak beren- 

— dezésére. =

BUDAPEST,
VII., Király-utca 69. sz. 

TELEFON 4 8 -9 1

... ... ............... ... ...... .......... . ,

OberursBli-lokomotivok
benzii-, benzol- és spiritusj-ilzsaire. ] 

Bánya-, mezei és rendezői vasatakra. 
A legújabb bányarendőri elöirásoknak megfalilöleg.

KÉMÉNYÉPÍTÉS 
KAZÁN FALAZÁS

I líib im is  
S te in & Q

ó p e zia lfa b rík  
gesundheitstechniscberX 
I Anlagen und Apparate I
W a tto iv itzA
|  Entwurf und Einrichtung 
kompletter 
Centralbeizungs- 
\ und Lüftungsanlage
tdarmmsserbereitungen\ 

I Brause-undWannenbäder 
4rbeiter-tUasd)einrid)tungei)

tyampfkochtimd 
Wämieeinriditumje/i
I K/eideraufzagsan/agen 
nach eigenenSystemen für 

I Bergwerke undfabriken
Tflassenkbsäanlagen 
Täkalie/i Klärgruben

I  Kataloge zu diensten

JJlassenfabrikation
eiserner I  flrbeiterkleidersdimnke

Első m a g y a r  p rec íz ió s  fo g a sk e ré k g y á r

Benkő és Gyémánt
G yár é s  iro d a : BU D A PEST, A ngyalfö ld , 

J á sz -u tc a  33. szám . 
= TELEFON 114-36. =

Gyárt automatikusan mű
ködő gépekkel: Nyersbőr- 
kerekeket. HomlokkcrekeK et 
fogas rucldal. K úpke íékpáro- 
kat. Csavarkerékpárokat. — 
Csigák rekeket. — Elvállal 

keréktestek praciziós marását és gyalulását a leg
olcsóbb árak m ellett. — Kívánatul költségvetéssel 
készséggel szolgálunk és mérnökünket díjtalanul kiküldjük.

j --------------------------------------------------------------------------

Kábelgyár r.-t. Pozsony.
S z ig e t e lő c s c g y á r : Fekete és fémpáncélos szigetelő
csövek. Szerelési lartozékok és szerszámok. K ábel
gyár  s Mindennemű szigotelt vezeték alacsony és ma
gas feszültségre. Páncélos ólomkábeled. G um m igyárs  
Elektrotechnikai gummianyag. G um m ongyár: Hő- 
és tűzálló szigetelő anyagok koménygummi pótlására. 
Gummon-, fix-, pulvolitból készült és bármely alakban 
sajtolt szigetelő tárgyak fémrészekkel és azok nélkül.
=  Érdeklődőknek szívesen küldjük árjegyzékeinket. =

Budapesti iroda: V., Rudolf-tér 5.
Í1190|52»


