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A. 
Abroncsos fék (Bandbrcmse) 1. fék. 
Adagoló készülék 1. garat . 
Adomány le vél (Lehenbrief, Verleihungsurkunde) I. ado

mányozási okirat. 
Adomány kérő (Verleihungswerber) a ki a bányahatóság-

nál bányatulajdont kérelmez, 
Adomány kérvény, Felkérvény (Verlcihungs-, Muthungs-

gesuch) bányatulajdon megszerzése iránt a bányaható
sághoz benyujtot t Írásbeli kérelem. 

Adománykönyv (Belehnungsbuch, Verleihungsbuch) az 
adományozot t bányatelkek és engedélyek nyilvántartási 
könyve, mit a bányaha tóság vezet. 

Adományos (Bclehnter, Lehenstráger , Massner) azon 
természeti vagy jogi személy, kit a bányaha tóság 
bányatulajdonban részesített. 

Adományozás (Belchnung, Verleihung) bányahatósági el
járás, melynek folytán a felkérő bányatulajdont nyer. 

Adományozási határozat (Belchnungsantrag) a bányajárás 
befejezése után kibocsátot t bányahatósági végzés az 
adományozás lehetősége, vagy m e g nem engedhetősege 
felől. 

Adományozási illeték (Muthgeld) régi jog szerint az 
adományba vezetéskor a felkérő által a bányamesternek 
fizetendő Összeg. 

Adományozási okirat, Adomány-levél (Verleihungsur-
kunde) a bányaha tóság által az adományozot t bánya
tulajdonról kiállított okmány. 

Adományozni (Verleihen, Leihen, Beleiben, Belehnen, 
Verlehnen, Bestattigen) a felkérőt bányatulajdonjoggal 
felruházni. 
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Adományozható — 4 — Aknaajtó 

Adományozható (Verlcihbar, Leliensfalrig) az olyan bánya
telek, melynél az adományozást sem köz, sem magánjogi 
igények nem akadályozzák. 

Adományt kérni, Felkérni (Einmuthen, Uegehren) a bánya
hatóságnál írásbeli kérelemmel bányatulajdont szorgal
mazni. 

Afanitos (Aphanitisch) az összetet t kőzetek tömör szo-
vezete. 

Agyag (Lehm, Thon, Let ten, Tcgcl, Tboncrdc) a földpátok 
elmálása s más anyagokkal való keveredése utján 
keletkező üledékes kőzet. 

Agyagfoj tás (Lehmnudel, Lcttcnbesetzung) a fúrólyuk 
megtöltése után annak teljes betömésére használt 
agyag esik. 

Agyagfuró (Lettenbohrer, Thonbohrcr) egyik oldalán 
nyitt vascső s alsó végén a SZÍVÓS a g y a g fúrására 
többnyire spirális élekkel van ellátva. 

Agyagpala (Thonschiefer) palás szerkezetű agyagkőzet . 
Agyagszegély (Lettenbesteg) az ér és telér fekű vagy fedő 

oldalain levő vékony agyagré teg . 
Ajtókötés (Thürstock, Thürstockzimmerung) a tárók, 

folyosók és vágatok kiácsolásának általános alakja, 
mely egy, vagy két támfából s a fölöttük levő süveg, 
vagy járomfából van összeróva. 

Akaszték (ISund, Wulst) a fúró rud csavarorsója alatt levő 
vaskarika, mely arra szolgál, hogy a rudazatot fúró 
villával annak segélyével meg lehet fogni. 

Akkord 1. szakmány. 
Akkumulátor (Accumulator) készülék az elektromos energia 

felhalmozására. 
Akna (Schacht, Mine) függőlegesen, vagy lejtősen a föld 

kérgébe hatoló vágat, mely vagy az ásványtelep kiku
ta tására (Schurfschacht), szállításra (Fördersch.), viz-
cmelésre (Wassersch.), vagy bejárásra (Fahrsch.) szolgál 
s méretei és alakja függ ugy a környező kőzettől, 
mint mélységétől és czéljaitól, de leggyakoribb a négyzet 
és a kör szelvényű. 

Aknaablak (Schachtfenster) a rakodóban fából készített 
ajtókeret, melyen az aknaajtó helyet foglal. 

Aknaajtó (Schachtverschlüsse) az akna napszmi nyilasánál, 
valamint a rakodókban a leszedés! oldal személyek és 



Aknaácsolat — !í — Aknakötél 

tá rgyak beesése ellen vas vagy rácsos faajtóval, vagy 
korláttal biztosíttatik, a melyek a napszinén önműködők, 
a mennyiben azt a felemelkedő kas felemeli és leszálláskor 
várja. 

Aknaácsolat (Schachtzimmerung) az akna fából készült 
biztonosftása. 

Aknabányásza t , Mély műve lés (Scliaclitbahn, Schacht-
grube, Tictbauzechc) az oly bányaművelés, mely akna 
segélyével történik s ez a költségesebb bányászat, mely 
gépek alkalmazását követeli. 

Aknabér (Scliacbtsteuer, Schachtzins) egyik bányabir tokos 
által a másiknak aknája használatáért fizetendő összeg. 

Aknacsarnok 1. rakodó. 
Aknaépület (Schachtgebáude, Schachthaus) az akna fölé 

épített ház, vagy toronyszerű felépítmény. 
Aknafenék, Zsomp (Schachttiefstes, Schachtsohlc, Sumpf) 

az akna legmélyebb része, mely valamivel a legalsó szint 
talpánál mélyebb, hogy ot t a vizek összegyűlhessenek. 

Aknafurás (Schachtbohrcn) azon akna mélyítési mód, mely 
szerint a körszelvényű akna átmérőjének megfelelő 
mélyfúrással lesz az előállítva. 

Aknafuró (Schachtbohrer) egy az akna fúrásánál alkal
mazott fúró szerkesztmény, melynek fő alkotó része 
azon két véső sor, melyek szintes irányú mozgást 
végezve a lágy kőzetet felássák. 

Aknafüggélyzés (Schachtsenkelung) az akna függőleges 
mélységének megmérése. 

AknafüggélyzŐ (Schachtsenkel) 1 2 mm. vas tag drót, 
mely nagyobb sulylyal megterhelve e^y vezető csiga 
segélyével a kivánt mélységbe bocsátható . 

Aknagárdozat (Tagkranz) az aknaácsolat legfelső kerete. 
Aknaház (Treibhaus, Förderungsgebaude) az akna fö

lötti épület, a melyben rendesen a szállító gép is he
lyet talál. 

Aknakeret (Geviere, Gevierte, Schachtgcvierc, Vicrung, 
Schachtschloss) az akna oldalainak kiácsolására szolgáló 
négy gerenda, melyek' kettője az akna oldalainak meg-
felelőleg hosszabb, ketteje pedig rövidebb. 

Aknakoszorú (Schachtkranz, SchacTitbriistung) az akna 
biztonosítására sxolgáló fakeret. 

Aknakötél (Iiergseíl, Göpelseil, Grubcnseíl, Treibseil) az 



Aknaközfal — ü — Albit 

akna mélysége, a szállítandó teher nagysága, a kötél 
anyagának minősége és a szállító gép szerkezete szerint 
hengeres, vagy lapos leginkább drótszálakból készült 
erős fonadék. 

Aknaközfal (Schachtscheíder) az akna osztályait elkülönítő 
válaszfal, moly a szükség szerint ácsolat, vagy falazatból 
készül. 

Aknamélyítés (Scíiachlabtcnfung) a kőzet minőségétől, a 
befolyó vízmennyiségtől, az akna biztonosítúsától és 
nagyságától függő eljárás, mely szerint valamely akna 
elkészül; Így történhetik az takarí tó munkával, süp-
pesztett béléssel, fagyasztási eljárással, csőlalaznttal, 
mély fúrással, caison segélyével, mély fúrás és repesz
tessél. 

Aknamérés (Schaelitsenklting) az akna mélységének meg
határozása, mely a szállító kőtélen, akna függélyzővel, 
aknamérő rudazattal, vagy aczélmérő szalaggal esz
közölhető. 

Aknamérő rudazat (Schachtmcssungs Gestenge) aczéklrót 
pálezák, melyek a legfölül felfüggesztett első rúdhoz 
egymásután Összecsavartatnak s a járó osztály nyugvó 
padjain keresztüí bocsáttatnak. 

Akna osztályok (Trumm, Schnchttrumm, Sehachtab-
theilung, Schachttrümmer) az akna választó falai által 
elkülönített akna részek, melyek az osztály czéljairól 
neveztetnek s annak megfelelőkig vannak' berendezve; 
igy a járó osztály (Kahrabtheihmg) létrákkal, a szállító 
osztály (l 'ördcrabthcilung) vezérszarukkal, a műosztály 
(Kunstabtheilung) a gépekkel, rudazatokkal. 

Aknapont (Schachtpunkt) azon hely, a melyen az akna 
lemélyítése tervezve van. 

Aknaszállítás (SchachtfÖrderuiig) a mély művelés egyedüli 
kiszállítási módja, hol a szállítandó terhet az aknán 
keresztül a bányából ki kell emelni, a mi kis mélységnél 
emberi erővel nagyobb mélységek mellett néha állati 
erővel, főleg pedig gépekkel történik. 

Aknaszén (Könlerkohle) a válogatás vagy osztályozásnak, 
sem semmiféle más előkészítésnek alá nem vetett vegyes 
szén, ugy a mint a bányából kikerül. 

Akna to rok (lliingebank) az akna napsziui nyilasa. 
Albit (Nátron fuldspat) háromhajlású rendszerben jegődő, 



_ Alabástrom — 7 — Alluvíum 

rideg, üvegfényű, fehér, kékes natrontimtrisilikat, mint 
kőzet képző ásvány. 

Alabástrom (Alabaster) a gypsznek egy tiszta fehérfélesége. 
Alaboros fék (Backenbremse) 1. fék. 
Alagút (Tunnel) mindkét végén a napszinére nyiló táró. 
Alaktalan, Amorf á s v á n y (Amorph-Mincral) azolyan, mely

nél a kristályosodásnak semmi nyoma nem konstatálható. 
Alaktan (Morphologie) az ásványtannak ama része, mely 

azok alakbeli tulajdonságait tárgyalja. 
Alapcsavar (Fundamentschraube) a gép részeit az alap

zathoz erősítő csavar. 
Alap, Főfolyosó (Grundstrccke) a lelejtendő ásványpillér 

legalsó folyosója, hova ezen pillér összes terményei le 
lesznek bocsátva, vagy mélyebb alapfolyosó elkészültéig 
oda a mélyebb szintben termelt fejt menyek fel lesznek 
emelve és kiszállítva. 

Alapidom (Grundform) 1. uralkodó alak. 
Alapkarika (Unterlagscheibe) az anyacsavar alá helyezett 

kís vastárcza. 
Alapozni (Fundiren) épületeknek, gépeknek szilárd alap

zatot építeni. 
Alaprajz (Grundriss) a bányamérnöki felvételeknek víz

szintes lapra vetített képe. 
Alapvonal (líasis, Grundlinie, Standlinie) a háromszöge

lésnél azon egyenes, melynek hosszát közvetlenül pontos 
mérésekkel meghatározzuk, hogy abból a többi oldalakat 
számíthassuk. 

Alárendelt alak (Untcrgcordnete Form) az ásvány kom
binációkban azon kristály alak, melynek lapjai kevésbé 
vagy hiányosan vannak kifejlődve. 

Aláréselni (Unterschramen) a lefejtendő kőzet vagy ásvány-
tömeg alatt rést vágni. 

Alátámasztani (Abstempeln, Abspreizen) a kőzet oldalait, 
vagy a födíit beomlás ellen ácsolattal biztosítani. 

Alhidada (Alhidade) a theodalit középső tengelye, melylyel 
szilárd összefüggésben áll a limbus kör lölott mozga tha tó 
fém köpeny s ezen van megerősítve a nonius. 

Alemelés (Unterhub) 1. vakemelés. 
Alluvíum, Aradmány (Allnvium, Aufgcsehwcmmtcs Ge-

birge) a negyedkori rétegcsoport felső rétegei, az özönvíz 
utáni képződmények. 



Alsókötél _— ft — Analyzator 

Alsókötél (Unterseil) a szállító gép azon kötele, mely a 
kötéldobra alul van reávezetve. 

Alsó kötéldob (Untcrkorb) az, melyre az alsó kötél helyez
kedik. 

Altáró (lírbstollcn, Grundstollen) valamely bányavidék 
legmélyebb szintben fekvő tárója, mely a fölötte levő 
bányáknak vízvezetésre, szállításra, szellőztetésre, vagy 
mindhárom czélra szolgálhat. 

Alsó-, Teherrudazat (Untergcstangc, Laststange, Schwer-
stánge, Hohrbáre, liohrklotz) a mély fúrásnál a váltó 
olló alá kapcsolt nagyobb súlyú furórud. 

Altáró jog elvesztése (Knterbung der Erbstollen) régi jog 
szerint az az eset, mikor valaki a régi altáró szintje alatt 
7 öllel mélyebben uj tárót készített, mely a mint a 
szorult bányákat vízmentesít és, szellőztetés, szállítás 
tekintetében segitette, azoktól az altáró illetéket szed
hette, mig a régi altáró ezen jogát elveszítette. 

Altáró mélye (Krbteufe) régi jog szerint a földszínétől 
függőlegesen számítandó azon mélység, a melyen alul 
ha valaki új altárót készített és az a bányaműveknek 
segélyt nyújtott, az altáró jogot megszerezte. 

Alunit (Alaunstcin) hatszögcs rendszerben jegődő, üveg
fényű. színtelen, vereses, sárgás timkálihydrosulfat. 

Amerikai zúzó (Amerikanisches Pochwerk) a legnagyobb 
törőképességű zúzógép, melynél minden egyes nyilat 
külön-külön gőzgép ramácsa tart mozgásban s a nyilak 
súlya egy tonnáig is növelhető. 

Amfibol (Amphibol, ITornblende) egy hajlású rendszerben 
jegődő, üvegfényű, fekete, zöldesfekete, fehér magnézia-
mész vasbisilikat, mint fontos kőzetképző ásvány. 

Amigdaloidos szövezet 1. mandulás szövezet. 
Ammonit (Ammonit) 88% ammónium salétrom, 12% 

dinitronaftalin keverékből álló robbantó anyag. 
Amorf ásvány 1. alaktalan ásvány. 
Amper (Ampere) az áramerősség gyakorlati egysége, mely 

az áramerősség egységének egy tizedrésze. 
Ampermérő (Ampercmeter) az áramerősség mérésére 

szerkesztett műszer. 
Analcim (Analcim) szabályos rendszerben jegődő, törékeny, 

üvegfényű, fehér, néha színes natrontimhydrosilikat. 
Analyzator (Analyzator) a polarizáló eszközök ama 



Andezit — 0 — Aprítás elmélete 

főaikotó része, mellyel a polarizáció tüneményét ész
leljük. 

Andezit, Plagioklastrakhit (Andesit) gyűjtő név alatt a 
plagiokias tar talmú kőzetek értendők, melyek főalkotó-
része a plagiokhis, amfibol vagy augittal, melyekhez 
mellékes alkotórészek jani inak; két főcsoportot alkotnak 
amfibol és augít andezit. 

Anemometer 1. légáram mérő. 
Anglesi t (Viti'íolblcicrz) rombos rendszerű, igen rideg, 

gyémántfényű, fehér, néha színes ólomsulfát. 
Anhydrid (Anliydrid) az oly vegyület, melyből a jelleges 

hydrogén és oxigén viz alakban kilépett. 
Anhydrít (GekrÖsestein) rombos rendszerben jegődő, több

nyire rostos, gyöngyfényű, fehér, néha színes calcium-
sulfát, mely ha vizet vesz fel gypszszé lesz 

Anizotrop (Antsotropisch) az oly ásvány, mely a rajta át
menő fénysugarakat kétszer megtör i ; ilyenek a szabá
lyos rendszerbe tar tozók kivételével a többiek. 

Anorthít (Anorthit) három hajlású rendszerben jegődő, 
rideg, iivcgfényíí, fehér, szürkés, á t tetsző mésztimsilikat. 

Anthracit (Anthracit) a legidősebb s a legtisztább karbon 
tartalmú, tömött , zsirfényű koszén. 

A n t h r a c o n i t (Anthraconit) szén által feketére festett 
márvány. 

Antimon, Dárdany (Spicsgíanz) a hatszöges rendszerben 
jegődő, ón fehér rideg elem. 

Antimonit, Dárdanykéneg (Antimonglanz) a rombos rend
szerben, főleg tűalakú oszlopokban jegődő ólomszürke, 
antimonsesquisulfid. 

Apatit (Spargelstcin) hatszöges rendszerben jegődő, üveg
fényű, zöld, kék, átlátszó chlor és fluor tar talmú calcium-
fosfat. 

Aprítás, Aprózás (Zerkleinerüng) az érczes ásványok 
apróra zúzása, hogy az akár a további előkészítésre, 
akár a beváltásra alkalmas legyen. 

Aprítás alapelve (Grundprincip der Zcrkleincrung) az, 
hogy a készlet annyira zúzandó, hogy a viz ereje az 
érczes nemeket a szerről el ne sodorja. 

Aprítás elmélete(Theorie derZcrkleinerung) szerint a zapió-
zásra, szükséges munka egyenes arányban áll az aprí tás 
fokával és fordított viszonyban az apritási hányadossal . 



Appitásl hányados — 10 — Arzenlt 

Apr i tás i h á n y a d o s (Quotient der Zerkleinerung) azon 
viszony, mely a felzúzott érczszemck száma s az aprí tandó 
érczdarab, mint egység közt fennáll. 

Apró koksz (Grude Cokes) barna szénből készült apró 
szemű koksz. 

Aprózás 1. aprítás. 
A q u a m a r i n (Aquamarin) a szép kékszínű berill. 
Aragoni t (Kisenbliithc) rombos rendszerben kristályosodó, 

üvegféuyű, fehér, szürke vagy sárga mészk;u -bonát. 
A r a n y (Gokl) a szabályos rendszerben jegődő, de inkább 

utánzó alakban és behintve ismeretes, lágy, sárgaszínű, 
igen nyúj tható termés elem. 

A r a n y e z ü s t tel luri t 1. sylvanit 
A r a n y mosás (Goldseife, Goldwásche, Goldwiischcrei) 

folyam és folyó partokon és azok medrében A torlatok
ból az a rany szemek kinyerése mosás által. 

A r a n y m o s á s i engedély (GoUUváseher Coneessíon) a folyók', 
patakok medrében és partjain aranymosásra nyert jogo
sítvány. 

A r a n y szer (Goldherd, Goldlutte, Goldrinne) rendesen (J0 
cm. széles, 4 m. hosszú lejtős sík, melynek deszka folü-
letc kereszt irányban fel van karczolva, hogy a lefolyó 
zagyból az arany szemecskék fennakadhassanak. 

A r á o m e t e r 1. sűrűségmérő. 
Argen t i t , Üvegércz (Weíchgewáchs, Sílberglanz) a szabá

lyos rendszerben jegődő, sötét ólomszürke ezüstkéneg. 
Arkhei kor 1. őskor. 
Arkhe i r é t egcsopor t (Urweltliche Schíchtenreihe) a föld szi

lárd kérgének legrégibb réteg complexusa, mely alsó részé
ben lényegesen gneis, felső részében pedig ős agyagpalák
ból áll, melyekhez alárendelten amfibol és chloritpalák, 
szemcsés mészkő, kvarczit és homokkövek járulnak. 

Arkh i tekh ton ika i geológia (Architcchtonische Geologie) 1. 
geotekhtonika. 

A r m a t ú r a (Anker) vasmagra gombolyí to t t drót tekercsek, 
sorozata, melyek együt t forognak a mágnestérben, s a 
melyben az elektromos áram indikálva lesz. 

A r z é n (Arseu) a hatszöges rendszerben jegődő, ólomsziirke 
rideg termés elem. 

Arzeni t (Arsenikblülhe) szabályos rendszerben jegődő, 
üvegfényű, fehér sárgás arzénsav. 



Arzenapyrft — 11 _ — ácsolni 

Arzenopyrít, Danáit (Arscnkies) rombos rendszerben 
jegődŐ, fémfényfí, aczélsziirke kén arzénvas. 

Asfalt, Bitumen (Asphalt, Erdpech) amorf, szurokfényö, 
fekete, barnás, bitumenszagú különféle hydrocarbonát 
keveréke. 

A tom, P a r á n y (Atom) a molekula legkisebb része, mely 
semmiféle eddig ismeretes módon fel nem osztható. 

Atomsú ly (Atomsgewicht) az alkotórészek legkisebb nieny-
nyisége, melynek sokszorosa a különféle vegyületek 
molekulájában foglaltatik. 

Augi t andes i t (Angit ande.sit) feketesziníí, homogén kiné
zésű, néha szemcsés plagioklás és augitból álló kőzet, 
melyekhez néha sanidin, aniííbol és magneti t járul, 

Augí tos díabaz (Angit díabas} zöldesszinű kőzet lényegileg 
atigit ande.sit, melyhez magnetit, apatit , kevés orthoklás, 
enstatit, kvarcz járul s szövezet szerint lehet szemcsés, 
afanitos, porfiros, mandokís. 

Aureola (Aurcole) sulytó léggel küzdő bányában a biztosító 
lámpa lángja körűi képződő kék lángknp, melynek hosz-
szából a jelenlevő robbanó lég százalékos mennyiségére 
lehet következtetni, 

Auripigment (Operment, Gelbes Rauschgelb} rombos rend
szerben jegőilő, lágy, czitrotnsárga arzeusesquisulfid. 

Azimut , Az imu t szög (Azimnth) valamely iránynak a csil
lagászati déllővel képezett szöge. 

Azimutszög 1. Azimut. 
Azonos lejtésű (Recbtsinnisch, Verfláchend) a telér, ha az 

a hegység valamelyik oldalával, v a g y a kőzetrétegekkel, 
vagy a társtelérekkel egy i rányban dűl. 

Azooi kor 1. őskor. 
Azotin (Azotíne) nátrí saltérom, kén, szén, és petróleum 

maradványokból álló robbantó anyag . 
Azurit (Kupferlazur) egy hajtási rendszerben jegődŐ, üveg-

fényű, földes, lazurkék rézhydrocarbonat . 
Acsolat (Zimmerung, Verzimmerung) általában minden a 

bányában fából készült biztonosítás. 
Acsolatfa (liergholz, Grubenholz, Ximmerholz) a bányamű 

kiácsolására használandó fadarabok, főként tö lgy és 
fenyőfa. 

Ácsoln i (Abzimmern, Verzimmern, Zimmern) a bányamű-
vet bb.toiiosftani, főként faácsolattal ellátni. 



Ácsolatköz — 12 — Áramerőség- egysége 
Ácsolatköz (Féld, Falle, Zimmerfcld) két akna koszorú, 
, v a Sy aJtó kötés közt üresen maradt rész. 

Álcsapás (Falsches Streichen) minden a valódi csapástól 
eltérő csapás irány. 

Aldőlés (Falsches Verfluchen) minden a valódi dőléstől el
térő dőlés irány. 

Alkristály (Aftcr krystall, Pseudomorphose) az, melynek 
alakja ugyan megmaradt, de anyaga teljesen kicseré-

r lődött. 
Álló (Stehcnd) a beltelep, ha függőlegesen van beágyazva. 
Álló csapágy (Stehzapfenlager) a hordozó csapágyak azon 

faja, melynek talpa vízszintes s ezen van megtámasztva. 
Álló csepegvény (Stalagmit) a lecsepegő oldatból kiváló 

s fölfelé növekvő képződmény. 
Állandó munkás (Constantcr Arbeiter) az, a ki előre meg 

nem határozott időre vétetett fel a munkába. 
Állandó pont (Fix punkt) l. vezér pont. 
Állati eredésű (Zoogen) az üledékes kőzet, ha az legfőbb 

részben őskori állatok ásamos maradványaiból áll. 
Állás pont (Standpunkt) azon hely a hol a mérő műszer

rel mérés czéljából felállunk. 
Álló csap 1. gyámolító csap. 
Álló gát (Stehende Balkendámme) valamely folyosó vagy 

vágatban függélyesen álló gerendákból összerótt gát. 
Álló oszlop (Stehende Sáule) a rombos rendszerbe tartozó, 

négy egynemű és a főtengellyel parallel lap által képezett 
kristály alak. 

Állvány fej (Stativ Kopf) a műszer alzatok azon része, 
melyre a műszer közvetlenül elhelyeztetik. 

Állvány kocsi (Gestcllwagen) kerekeken fűtő csille alzat, 
mely ácsolat fák, sínek, deszkák beszállítására szolgál. 

Áradmány 1. alluvium. 
Áram elágazás (Stromverzweigung) a villamos áram meg

osztása egy vezetékből több vezetékbe. 
Áramerőség, ÁramintenzÍtás,(Strorofttárke) elektromosság 

mennyiség, mely az áramkör valamely keresztszelvényén 
egy másodpercz alatt keresztül árad, mely egyenlő az 
Összes elektromotoros erő és az összes ellenállás hánya
dosával. 

Áramerőség egysége, (Finhcit der Stromstárke) elektro
mosság mennyiség, melyben a kör alakú vezető minden 



Áramfejlesztő dinamó — 13 — Ásványvíz 
centiméter darabja a tőle egy centiméter távolban levő 
s a mágnesség egységével biró sarokra az erő egységé
vel hat, jele A. 

Áramfejlesztő dinamó (Generátor) a dinamó gépek egyik 
csoportja, mely mekhaníkai munkából elektromos ener
giát fejleszt. 

Áramfölfogó dinamó, Elektromotor (Motor) a dinamó 
gépek egyik csoportja, mely az elektromos energiát 
munkává alakítja. 

Áramgerjesztés, Indukció (Magnetische Incluction) nem 
más, mint elektromotoros erő fejlesztés. 

Áramgyüjtő Áramváltoztató (Kommutátor, Kollektor) az 
armatúra tengelyének végén, egymástól gondosan el
szigetelt rézszel etek bői álló henger, mely szeletekhez 
átellenes páronként az armatúra vezető drótjainak végei 
vannak forrasztva. 

Áramintenzitás 1. áramerősség. 
Aram irány (Stromrichtung) az elektromotoros erőnek a 

pozitív saroktól a negatív sarok felé való áramlása, 
Áramváltoztató (Kommutátor) 1. áramgyűjtő. 
Áramveszteség (Stromverlust) a villamos áram vezetésével, 

r transzformálásával beálló erő fogyatkozás. 
Ásvány (Mineral, Fossi!) a természetben előforduló szervet

len és tömegében egynemű test, tehát sem nem vegyi 
r készítmény, sem összetett kőzet. 

Ásvány darab (Krzstufe, Handstück, Mineralstuffe, Stufe) 
valamely ásvány fajra leginkább jellegzetes példány, 
mely gyűjteménybe elhelyezhető. 

Ásvány faj (Mineral Art) mindazon ásványok Összege, 
melyeknek főtulajdonságaik tehát vegyi Összetételük és 
alakjuk hasonlók. 

Ásványtan (Mineralogíe) az ásványok külső és belső tulaj
donságaival részletesen foglalkozó tudomány. 

Ásványtelep (Minerallagerstátte) a föld kéreg azon része, 
mely gazdaságilag értékes ásványoknak bányászati 
úton hasznosítható tömegeit tartalmazza. 

Ásvány rendszer (Mineral System) az ásványoknak bizo
nyos tulajdonságokra alapított csoportosítása s Így le
het természetrajzi, vegytani s vegyes rendszer. 

Ásványvíz (Mineralwasser) a kiilömböző ásványok oldalát 
tartalmazó forrásvíz. 



Ászokfa ~- 11 -- Át nem kutatott 
Ászok fa (Grundsohle) főleg tárók és főfolyosók kiácsolá-

sánál a talpon hosszában, vagy keresztben elhelyezett 
gerenda melyre a támfák vannak felállítva. 

Átárkolni (Überröschen) a telór csapására merőleges irány
ban a telér kikutatása végett árkot ásni, vagy általában 

r valamely területen árokásással kutatni. 
Átcsap (Üurchschlágt) a biztosító lámpa lángja a sodronyhá

lón, ha a sújtó lég robbanóképes mennyiségben meggyűlt. 
Átfekteté3 (Umlagerung) a régi bányarendtartások értel

mében adományozott bányatelkek helyett uj törvényes 
t bányamértékek szerzése. 

Átfújja (Durchblást) a biztosító lámpa lángját a sodrony-
hálón a légáram, ha annak sebessége nagyobb a meg
engedhetőnél. 

Áthatolás (Kreu/.en und Jhirchsetzen der Gánge) esete 
forog fenn, midőn a telerek egymással találkoznak és 
egymást metszik. 

Áthatolni (Durchsinken, Durchsenkcn, Durchteufen, Ab-
sinken) valamely hegység tömegen, ásványtelepen, kép
ződményen fúrással, aknával, vagy vágattal keresztül 
menni; (Überfahren) a bányahatárait átlépni. 

Átkormányzás (Umsteumng), vagyis a gőzgép forgás irá
nyának megváltoztatása történhetik a be és kibocsátó 
csatornák felcserélése, mozgatható toló tükör, szabad 
excenterrel, vagy vezényműVel. 

Átkormányzó, Vezénymü (Couliase) készülék a gőzgép 
forgása irányának megváltoztatására. 

Átlagos csapás (IlauptsLreiehen Rcducirtcsstreiehen) a 
részletes csapás irányok számtani középarányosa. 

Átlagos dőlés (Hauptfalién) a részletes dőlés irányok' szám 
tani közép arányossá. 

Átlátszó {Durchsichtig) az oly ásvány, melyen keresztül 
a tárgyak korvonalai élesen láthatók. 

Átlátszóság (Pelluciditat) némely testek azon tulajdonsága, 
hogy a rájuk eső fénysugarakat magukon átbocsátják. 

Átlyukasztás (Löcher) 1. nyílt áttörés. 
Átmágnesező munka, Hysteresis, Mágnes súrlódás (Hys-

teresis) az átmágnesezésre, vagyis a mágnességnek 
másik irányban való változtatására fordított munka. 

Át nem kutatott hegység (Unvcrritztes Gcbirge) az olyan, 
mely még bányászati czélból megvizsgálva nem volt. 



Át nem látszó — 15 — Bágyadt levegő 
Át nem látszó (Undurchsichtig) ásvá'ny az, mely a reá cső 

r összes fénysugarakat elnyeli. 
Átnézeti térkép (Übersíchtekarte) valamely bányavidékről 

vagy bányabirtokról készült rajz, mely azon vidék összes 
külszíni viszonyait, valamint a bányajogosítványokat 
feltünteti. 

Átnőtt ikrek (Durchwachsene Zwillingc) azok, melyeknél 
az egyik jegecz a másikon keresztül nőtt. 

Áttetsző (Durchscheinend) az ásvány, ha vékony darabjain 
kevés fény hatol át. 

Áttétel (Übersetzung) 1. módosítás. 
Áttörés (Durchbruch, Durchschlag, Abgestámme) esete 

forog fenn, ha egyik báuyabirtolcos vágataival a más 
bányabirtokába megy. 

Átváltozott kőzet (Metamorphisches Gestein) az, melynek 
eredeti állapota a reá ható külső körülmények miatt 
teljesen megváltozott. 

B. 
Baleset jelentés (Unfallbericht) a bányamű vezetője által 

a munkások testi sérüléséről, a bányahatósághoz be
küldött írásbeli tudósítás. 

Barysfera (Barysphera) földünk belső tömöttebb anyagból 
álló magva. 

Baryt 1. sulypát. 
Barna kő (Braunstcin) 1. pyrolusit. 
Barna szén (Braunkohle) a fiatalabb geológiai korszakok

ban, bezárólag a krétában képződött szén mely kevésbbé 
tömött, mint a kőszén, karcza barna és kisebb a karbon 
tartalma; féleségei: a fénylő, leveles, palás, papírszén s 
a lignit, mely még a növényi szerkezetet is mutatja. 

Barna vasércz (lírauneisenerz, Brauneisenstein) 1. limonit. 
Bazalt (Basáit) fekete, igen szilárd, afanítos, plagioklas, 

augítés magnetitből áüó kőzet, melyekhez nefelin, leucit 
és olivhi járulhat. 

Bazalt üvegek (Basaltige Gláser) általában az augit andesít 
plagioklas basaltok üveges változatai. 

Bágyadt levegő (Schlechte Wetter, Matté Wetter) a bánya-



Bánya — 16 — Bányaeskűdt 

ban elhasznált oxigénben szegény és nagy szénsav tar
talmi! levegő. 

Bánya (Bergwerk, Grube, Zeche, l icrggebáudc) t ágabb 
értelemben a fold kérgébe hatoló minden mü, melynek 
czélja hasznosítható anyagok nyerése; szűkebb értel
mében azonban bányák csak azon löldalatti és földszinti 
és bizonyos terv szerint összefüggő terek, melyeknek 
czélja az ásványok lefejtése. 

B á n y a a d ó (Bergwerksabgabe) az egyenes adók azon faja, 
mely a bányaművelés és a bányászáthoz tartozó ipar
ágakból nyert jövedelem után fizetendő. 

Bányaaszály (Bergki'ankheit, Bergsuclit) bizonyos bélfér
gek által okozott betegség. 

Bánya becslés (Abschatzung des líergbaues) valamely 
bányatelek pénzértékének meghatározásra a geográfiai 
fekvés, geológiai viszonyok, a bir tok nagysága a feltárt 
ásvány mennyisége és minősége, a termelési költségek 
és a üzleti viszonyok figyelembe vételével. 

Bányabé r , Bánya t i zed (Bergfroh, Urbar) régi j o g szerint 
a bánya termény részében, rendesen annak tizedében 
megállapított adó nem. 

Bányabiróság (lierggericht) a bányaperekben eljárásra 
jogosítot t kir. törvényszék, a mikor ilyen ügyben jár el. 

Bányabirósági helyettesség (Herggerichtssubstitution) régi 
jog szerint a bányaszék kirendeltsége, melyből a bánya
biztosság alakít tatott . 

Bányabirtok (Bergwerksbesitz) a la t t a bányatulajdon 
t á rgya értendő. 

Bányabirtokos (llei-gwerksbcsitzei) azon természeti, vagy 
jogi személy, mely a bányavagyon feletti rendelkezést 
gyakorolja. 

Bányabirtok tilalom (Verbot des Bergbaubesitzers) az első 
fokú bányahatósági tisztviselőkre, ezek nejei és atyai ha
talom alatt álló gyermekeikre vonatkozik, kik saját kerü
letükben bányajogosí tványokkal nem bírhatnak. 

Bányabiztoa (Bergcommissár) a IX-ik fizetési íokozatban 
álló bányahatósági fogalmazó. 

Eányabiztosság (Bergcommissariat) a bányakapi tányság 
kirendeltsége, mely annak bizonyos ügykörét végzi. 

Bányaesküdt (Berggeschworner) a X-ik fizetési fokozatban 
álló bányahatósági fogalmazó. 
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Bányafa (Grubenholz, liergholz)' ' a bánya kiácsolására 
használt különféle fanemek, legjobbak az akácz és a 
tölgy, de fenyő és bükk ís alkalmaztatnak. 

Bányafelség (Iierghoheit) az á l lamhatalomnak a bányá
szatra vonatkozó nyilatkozása. 

Bányafelügyelet (ISergbeaufsichtigurig) a bányaműveles 
felett a bányahatóságok által gyakorlat idé ellenőrzés. 

Bányafelügyelőség (Bergwerksverwaltung) régi jogszer in t 
a 4 királyi kerületi bányabiróság közül a szomolnoki és 
nagybányai , melyek az adományozási viszonyok és a 
bányaművelés feletti őrködésre Ís jogosultak. 

Bányageologia (Grubengeologíe) a geológiának azon része, 
mely ama kérdések tanulmányozásával foglalkozik, hogy 
a hasznosítható ásványtelepek minő viszonyok között 
szerepelnek a földkéreg alkotásában. 

Bányageologus (Grubengeolog) bányageologiai viszonyok 
felvételével tanulványozásával, bányageologiai térképek 
szerkesztésével foglalkozó szakember. 

Bányagép (Bergmaschine) általában mindenféle a bánya
üzem czéljaira szerkesztett gép, mint szállító, vizemelő, 
szellőztető fúró, réselő gépek. 

Bányagondnok (Bérgverwalter) rendesen a bányamű fele
lős vezetője. 

Bányagróf 1. kamaragróf. 
Bánya határ (Grubenmass) az abrudbánya verespataki 

banyamegyében adományozható bányatelek, melynek 
szélessége 10° (18 90 m) , hossza s függőleges mélysége 
20° (37 92 m.) 

Bányahatóság (Bergbehörde) a bánya tö rvény végrehajtá
sáfa hivatott állam hivatal. 

Bányahatósági rendelet (Bergpolizeiverordnung) a bánya
kapi tányság által saját kerületére kibocsátott meghagyás, 
mely bányarendészeti intézkedést tartalmaz. 

Bányaiskola (Bergschule) alsóbb rendű szaktanintézet a. 
felvigyázó személyzet kiképezésére. 

Banya já rá s (Befahrung, Grubenbefahrung, Freifahrung) a 
bányába való beszállásnak minden neme és bejárása 
üzemi szükségből, vagy bányarendőri szempontbó l ; 
bányajogi értelemben azon helyszíni szemle és tárgya
lás, mely az adományozást megelőzi. 

Bányajárási illeték (Fahrgebühr, Fahi-geld).régi jog szerint 



Bányaigazgató — lfí — _ Bányamérós 
a bányabirtokos áHal a banyahatósági tisztviselőnek 
bányája bejárásáért fizetendő Összeg. 

Bányaigazgató (Bergdirektor, Bergwerks-Direktor) vala
mely nagyobb bányamű legfőbb vezetésére kirendelt 
szakember. 

Bánya jog (Bergrecht) az érvényes jognak a bányászatra 
vonatkozó része. 

Bányajogositványok (Bergbauberechtigungcn) mindazon 
jogozatok, a melyek a föntartott ásványok felkeresése 
és leművelésére a bányabirtokost megilletik. 

Bányajogtan (Bergrechtslehre) a bányajog tudományos 
fejtegetése. 

Bányakapitány (lierghauptmann) az első fokú bányaható
ság élén álló tisztviselő. 

Bányakapitányság (Berghauptmannschaft) az első folya-
modású bányahatóság, melynek teendői és hatásköre a 
bányatörvény által szabályoztatnak. 

Bányakapitánysági tiszt (líerghauptmannschaftsorficíal) 
a bányahatóságok irodai teendőit ellátó tisztviselő. 

Bányakár (Bergschaden) mindennemű földszinti és íöld 
alatti telekben, épületben, vízvezetékben, vagy bármely 
más építményekben okozott vagyoni érték csökkenés, 
mely a bányaművelés következménye. 

Bányakincstár (Montanaerar) az állam, mint az állami 
bánya vagyon tulajdonosa. 

Bányakönyv I. bányatelekkönyv. 
Bányalevegő (Grubenluft, Grubcnwetter) a bányában levő 

még beszívható levegő, másrészt a bányából kiáramló s 
nagyobb részben elhasznált levegő. 

Bányamécs (Gi'ubenlicht) a bánya világítására rendesen 
használt nyílt lángú olajlámpa. 

Bányamegye (Bergrevíer) helyzeti viszonyaiknál fogva, 
üzleti érdekből egyesült bányák Összege. 

Bányamérés (Markscheidekunst, Schinkunst, Unterirdische 
Messkunst) a bányamű térbeli fekvésének megmérése, 
térbeli meghatározása, a fölvételek kiszámítása és 
megrajzolása, hasonló a kültérii letek felméréséhez, 
kiegészítve a földalatti mérés különszerű követelmé
nyeivel. 

Bányamérós pontossága (Genauigkeit einer Grubenauf-
nahme) azon határ, a meddig a mérés keresztül vitele az 



Bányamérnttk — lí) _-. Bányamunkás 
elméleti tökéletességet a hiba források daczára lehetőleg 
megközelíti. 

Bányamérnök (Markscheider, Schiner, Schínner, Abschí-
ner, Verschíner, Grubeningenieur) bányamérések felvé
telére oklevéllel képesített szakember, ki nemcsak, a 
bányamű tervezésével s ennek keresztül vitelével, de a 
bányamű vezetésével is foglalkozik. 

Bányamérnöki (Markscheiderisch) vagyis olyan, mely a 
bányamérnök hivatása körébe tartozik. 

Bányamérnökség (Markscheiderei) a bányamérnök hiva
talos helyisége, hol a mérések kiszámításával és meg
rajzolásával foglalkozik s a hol a bányaműre vonatkozó 
térképek és rajzok őriztetnek. 

Bányamértan (Markscheidekunst) a bányák felmérésére 
szükséges műszerek leírásával és azon elvek megismer
tetésével foglalkozik, a majyek szerint a bányák felmé
rése a leggyorsabban s a íegczélszerűbben eszközölhető. 

Bányamérték (Grubenmasz, Iiergwerksmasz, Feldmasz) 
egy a külszínen 12544 négyszög Öl (4511G'i m2) egyen-
szögü négyszöggel meghatározott terület, melynél a 
rövidebbik oldal hossza legalább 50 öl (10G.? m) s a 
mely terület alatt a bányászati jogosítvány a végtelen 
mélységig terjed; ez az egyszerű mérték. 

Bányamérték illeték, Telekdíj, Téradó (Maszengebühr) 
minden adományozott terület után, akár van művelés 
alatt, akár nincs, annak térnagysága szerint fizetendő és 
pedig bányamértékenként 8 Korona. 

Bányamérték összesítés (Grubenmasz - Zusammcnschla-
gung) alatt a külön-külön adományozott határos bánya
telkek egy telekké való egyesítése értendő, tekintet nél
kül arra, hogy az összesítendő telkek egy vagy több 
birtokoséi, csak az összesítés folytán egy főbevájássat 
az Összesített telek czélszerűbben legyen művelhető, 

Bányamester (Bergmeíster) régi jog szerint a bányászati 
közigazgatás és igazságszolgáltatás első fokú intézője, 
ki előbb a bányahelyek polgárai által választatott, ké
sőbb a király által kineveztetett, 

Bányamunka (Bergarbeit) mindenféle munka, mely a 
bányaműnél előfordul, szorosabb értelemben csak a ter
melés munkája. 

Bányamunkás (Bergarbeiter, Grubenarbciter) tágabb érte-
%* 
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lemben minden a bányaműnél dolgozó egyén, szű
kebb értelemben csak a bányában foglaikozó vájár és 
'csilléi-. : 

Bányamű (Bergwerk, Grubcnwerk, Bergbau) a bánya üzem
ben tartására szolgáló földalatti és földfeletti felszerelé
sek és építmények együttvéve, néha csak a földalatti 
berendezések. 

Bányaművelés (Bcrgbaú, Ba.u, Bergbaubétrieb, Grubeil-
bau, Grubenbetrieb) a bányászat gyakorlása, főleg a 
ha'sznos ásványok termelése. ! 

Bányaműveléstan, Bányatan (Bcrgbaukunde, Bergwerks-
kunde) a hasznosítható ásványkincsek felkeresésére és 
lefejtésére szolgáló munkálatok, segédeszközök és fel
szerelések leírásával, továbbá azon szabályok ismerteté
sével foglalkozó műszaki tudomány, melyek szerint a 
bányászati kutatás és termelés a legkisebb veszélylyel 
és a legnagyobb haszonnal űzhető. 

Bányaorvos (Bergarzt) a bányamű társpénztára által fize? 
tett s a mű alkalmazottait gyógykezelő orvos. 

BányaÖl (Bcrglachter, Lachter) régi bányászeti hosszmér
ték 2'058 m. .*. T • ' • • • ! 

Bányapolgár (Waldbui'gér) régi jog szerint a bányászattal 
foglalkozó polgár. 

Bányaregálé 1. bányászati főúri jog. 
Bányarendészet (Bergpolizci) különösen a bányaművekre, 

a bányamű üzemére és a bányamunkásokra vonatkozó 
bányahatósági felügyelet. 

Bányarendőri szemlekönyv {BergpolizeieUcb.es Inspici-, 
rungsbuch) a bányahatóság által részint az egyes bánya
műveknél, részint az egész kerületre hivatalában veze
tett feljegyzési könyvek, melyekbe a báayarcirdészeti 

; szemle, illetve annak eredményei feljegyeztetnek';. .' ' \ 
Bányarendtartás (Bergordnung, Bergbauverfassujig) igy 

nevezték régebben a bányaművelésre vonatkozó.torvéi 
nyes intézkedéseket, akár az egész országban, akár'egyes 
területeken, vagy épén bányahelyeken birtok azok j.og-
érvénynyel. ;' .' .. - ••; 

Bányarém (Berggeit, Erdgeist, Gnóm, Kobold," Bergmaniil 
chen, Rübezahl, Bergzwerg) a régi bányászok.,bab.oűás 
képzelete által alkotott lény, melyet kis törpe alákbfin 
ábrázolnak s mely vagy szerencséhez segiti a bányászt 

http://%7bBergpolizeieUcb.es
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az érez megtalálásában, vagy különféle akadályokat gör
dít eléje. 

Bányarész (Bergtheil, Bergantheil, Cux, Kux, Grubentheíl) 
valakinek a közÖ3 bányatulajdonban foglalt hányada. 

Bányarészjegy (Kuxschein) a bányatársulati vagyon
részekről kiállított bányahatósági okirat, melyek ingó 
dolgok s egy bányatársulat 128 részvényre oszlik, 
melyek mindenike 100 részre ismét felosztható. 

Bányarészvény (Bcrgwcrksactic) a bányavállalatra alakult 
részvénytársaság részvénye. 

Bányarészvénytársulat (Bergwcrksactiengesellschaft) a 
kereskedelmi törvény értelmében valamely ásványtelep 
leművelésére alakult társaság. 

Bányaszabadság (Bcrgfreihcit, Bergbaufreihcit) azon elv, 
. melynél fogva mindenki, a ki a törvény által megszabott 

feltételeknek eleget tesz, fenntartott ásványokra kutathat 
és olyanokra bányatulajdont nyerhet. 

Bányaszemélyzet (Bergmannschaft) 1. bányász legénység. 
Bányaszéki könyvek (lierggerichtsbücher) az ideiglenes 

törvénykezési szabályokban tervezett 4 könyv u. m.: 
az Ítélet, szerződvény, bányatelek, föld és méréskönyv, 
melyek közül ma csak a bányatelekkönyv ismeretes. 

Bányaszéki törvény nap (Bergamtstag) melyen régi jog 
szerint a bányaszék törvényt látott. 

Bányaszolgalom (Bergbaudienstbarkeit) minden bánya-
birtoköst más bányabirtokossal szemben megillető jog, 
illetve kötelesség arra nézve, hogy veszélyes események 
idején egymás munkásait kölcsönösen igénybe vehetik, 
műveik kölcsönös használatát ellenérték mellett meg
engedni, egymás bányájában segéd vajasokat létesí
teni ; illetve ilyeneket megengedni jogosultak, illetve 
kötelesek. 

Bányatan (Bergbaukunst) 1. bányaműveléstan. 
Bányatanácsos (Bergrath) a VH-dik fizetési osztálynak 

megfelelő állásban levő bányászati akadémiai tanár, 
bányakincstári -tisztviselő, vagy a bányászat terén 
szerzett érdemekért ezen czímmel kitüntetett szakember-

Bányatartozék (Bcrgwerkzugehör) a bányászat felszerc, 
léséhez, üzemének folytatásához szükséges ingó dolgok. 
mint szerszámok, gépek, állatok stb. 

Bányatárs (Berggenoss) a bányatársulat tagja; 
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Bányatársulat (Gewerkschaft, Waldburgerschaft) valamely 

bányaműnél tulajdonosi minőségben érdekelt személyek
nek bányaművelési czélokra létrejött olyan egyesülése, 
melyben minden résztvevő a társulatot illetőleg csak 
pót fizetéséért, harmadik személyek irányában pedig csak 
bányarészével felelős. 

Bányatársulati alapszabály (Gewerksschaftsstatuten) a 
bányatársulat által annak szervezetére és működésére 
alkotott és a bányahatóság által jóváhagyott intéz
kedések összesége. 

Bányatársulati igazgató (Gewcrbsschaftsdirektor) a bánya-
társulat képviselője, a ki a társulat üzemvezetéséért is 
felelős. 

Bányatársulati könyv (Gewerkenbuch) a bányatársulati 
részvényesekről a bányahatóságok áltat vezetett fel
jegyzési könyv. 

BányateknŐ (Bcrgtrog) kisebb fa- vagy vaslemezből készült 
bányász eszköz, mely a bányatermények tovább hor
dására alkalmas. 

Bányatelek (Grubenfeld) ugyanazon adományozásban 
foglalt több bányamérték együttvéve. 

Bányatelek eldarabolás (Grubenmasz Zerstückung) esete 
forog fenn, ha egy bányatelek több önálló telekre lesz 
felosztva, vagy annak egy része más bányatelekhez 
csatolva. 

Bányatelekkönyv, Bányakönyv (Bergbuch, Grundbuch) 
az ingatlan bányatulajdonról a bányatörvényszékek, 
mint telekkönyvi hatóságok által vezetett nyilvánkönyv. 

Bányatelep (Berghandlung, Bergort) a bányaműhöz tartozó 
külszíni ingatlanok, főleg épületek. 

Bányatelket egyesíteni (Grubenfeld consolidiren) több 
külön adományozott bányatelket egy bányatelkké 
Összesíteni. 

Bányatér (Grossgrube) a felsőbányai középhegyi bánya
megyében 53'1 m. hosszú és széles és a lebegő vonalig, 
vagy a végtelen mélységig terjedő bányamérték. 

Bányatérkép (Grubcnkarte, Grubenriss, Grubenbild, Vcr-
messungsriss) a földalatti térségek kiterjedéséről, össze
függésükről, a feltárt ásványokról, sőt a kisérő mellék-
kŐzetekről a bányatelkek fekvéséről a bányamérnök 
felmérései alapján készült rajz. 
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Bányatized 1. bányabér. 
Bányatörmelék (Grubenklein) általában a bányatermény 

apraja. 
Bányatörvény (Iíerggesetz) a tételes jogszabályoknak a 

bányászatra vonatkozó része, vagyis a tárgyi értelemben 
vett bányajog. 

Bányatulajdon (Hergwerkseigenthum) az adományozással 
valamely bányavagyon fölött szerzett teljes és kizáró
lagos jogi uralom. 

Bányaúrjog (Bergregal) alatt azon fejedelmi jog értendő, 
melyhez képest bizonyos természeti telepeken előforduló 
ásványok a fejedelem kizáró rendelkezése alá tartatnak 
fenn. 

Bányavagyon (IicrgvermÖgen) a bányabirtokban foglalt 
ingó és ingatlan javak összesége. 

Bányavasút (Grubeneisenbahn) a bányászat czéljaira épült 
vasút ugy a külszínen, mint a bányában. 

Bányavám (Frohne, Urbar, Zebend) a termelt ásvány 
mennyiség után régebben fizetett adónem. 

Bányaváros (Bcrgort, Bergstadt) régebben a különös 
szabadalmakat elvezett bányász helység, ma a jelen
tékenyebb bányászattal bíró város. 

Bányavirág (Bergkrystall) kvarcz jegeczek, melyek az üre
gek falát néha egészen borítják. 

Bányavizek (Grubenwasser) a bányászat által felfakasztott 
vizek, ha a külre folynak is mindaddig míg más vizekkel 
nem egyesülnek. 

Bányász (Bergmann) bányászattal foglalkozó egyén. 
Bányász akadémiai hallgató (Bergakademiker) felsőbb 

tanintézeti hallgató, ki a bányászati tudományok elmé
leti ismereteit bányászati főiskolán szerzi. 

Bányászat (Bergbau, Bergbauwessen, Bergwesen) a hasz
nosítható ásványkincsek felkeresése, termelése és elő
készítésére vonatkozó munkálatok Összesége. 

Bányászati akadémia (Bergakadcmie) a bányászati tudo
mányok felsőbb tanintézete, melynek hallgatói bánya-
mérnöki oklevelet nyernek. 

Bányászati egyesület (Bergwerksverein) rendesen a testvér 
kohászattal a bányászok és kohászok érdekeinek minden 
irányban való fejlesztésére alakult társaság. 

Bányászati főúri jog, Bányaregálé (Bergregal) régi jog 
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szerint abban áll, hogy az ásványok a fejedelem, vagy 
az állam tulajdonát képezik, mely azokkal tetszése szerint 
rendelkezik. 

Bányászati jogosítvány (Bergbauberechtigung) a kutatást 
engedély zártkutatmány, adomány és pedig bányamérték, 
határköz és külmérték, az engedélyek, mint segédvájás 
és megyetáró. 

Bányász dal (Bergmannslied, Berglied, Iícrgreien) a bányá
szattal, többnyire annak magasz tálasával foglalkozó vers, 
mit a bányászok énekelnek. 

Bányász ék (Kisen, Bergeisen, Bestach Stufeisen) a legrégibb 
jellegzetes bányász szerszám; 13 —18 cm hosszú, kissé 
pirnmidális és hegyben végződő vas eszkösz, mely 
kalapács formán nyéllel láttatván cl, véső munkára 
alkalmas. 

Bányász ima (Bcrggebet) a bányába szállás előtt az isteni 
oltalomért közösen mondott fohász. 

Bányász jelvény (Uerginsignicn) a keresztben egymáson 
fekvő bányász ék és a kézi kalapács, mit a bányászok 
már igen régi időben jelvényül használtak, 

Bányász legénység, Bánya személyzet (Knappschaft, 
Háuerschaft) mint gyűjtő név egy bányaműnél levő 
bányamunkások összesége. 

Bányász nyelv (Bergmánnische Sprache) a bányászok 
által használt elnevezések, kifejezések és szóllásmódok 
által jellegzett beszédmód. 

Bányász szellem (liergmannsgeist, Bergmannssin) főként 
a régi bányászokat jellemző testületi szellem, mit élet
hivatásuk magasztos öntudata eredményezett, s a mi a 
természet erői ellen folytatott nagy küzdelmek közt élő 
bányászok sajátságos életfejlődésében nyilvánult. 

Bányász ünnep (Bergfest) a bányászok által főleg a bánya 
védszentjének tiszteletére, vagy más alkalomból tartott 
ünnepélyes vigalom. 

Bányász zenekar (Bergkapelle) valamely bányamű, vagy 
bányakeriilet munkásaiból alakult zenekar. 

Bányát nyitni (Sích einlegen, Bergbau anfangen, Kübel 
und SeiI werten) valamely bánya művelését meg
kezdeni. 

Beágyazni (Kinbühnen) támfákat, ácsolatot a kőzetben 
vájt gyámlyukban helyezni s ott megerősíteni. 
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Befejezni a műszakot (Abfahren, Schichtmachen) a munka 

végzésével a műhelyről, a bányából távozni. 
Befejező fúró (Abbohrer) a repesztési czélokra fúrandó 

lyuk befejezésére szolgáló leghosszabb furóvéső. 
Befödés (Bedeckung) a finom zagy szereken végzendő első 

munkálat, mely szerint a szeren hagyjuk a zagyot le
folyni, hogy belőle az érezszemek azon leülepedhes
senek. 

Begyezni (Anbrüsten das Bohrloch, Ansetzen, Brüsten) a 
repesztéshez készítendő fúró lyuk helyét a buzogány 
fúróval megjelölni, vele kis mélyedést készíteni. 

Behatolni (Durchstrcichen) táróval, vagy valamely vágattal 
az ásvány telep csapás irányaira merőlegesen abba be
menni, 

Bebintés 1. impregnacio. 
Behintett (Impregnirt, Eingesprengt) az érez előjövetet, ha 

az a meddőben finom szemekben van elszórva. 
Behúzó légáram (liinfallende Wetter) a bányaszellőztetés

nél a bevonuló friss légtömeg. 
Bejáró táró (FahrstoUen) az, mely a bányába való bejá

ratra szolgál. 
Bekérgezés (Incrustation) a szerves testek oly megtartási 

állapota, a mikor annak egykori alakját csupán az azt 
borító kéregszerű ásvány mutatja. 

Bellit (Bellit) 92 5% metadinitrobensol, 7 5% ammónium 
salétrom keverékből álló robbantó anyag. 

Bennőtt csoport (Eingewachsene Gruppé) több ugyanazon 
ásvány egymáshoz nőtt jegecze, melyek az anya kőzet
ből kiválaszthatók. 

Bennőtt kristály (Eingewachsener Krystall) a teljesen kifej
lődött ásvány jegecz, ha azt az anyakőzet teljesen kö
rülveszi. 

Benyomat 1, lenyomat. 
Beosztás (Eintheilung, Scala) a mérőműszereken feltüntetett 

hossz, vagy szögmértékek. 
Berakatok fejtése (Zechenbau) a régi bányászok által bera-

katúl felhasznált csekélyebb fém tartalmú érezek ter
melése. 

Berakás (Versatz) 1, tömedék. 
Berakatra bukkani (Altén Maim fmden) régi vajasokra 

találni a bányában. 



Berlll Bér 
Berill (Berill) hatszöges rendszerű üvegfényű, zöld, vagy 

kékszínű berillalumínium bisilíkat, mint első rendű 
ékkő. 

Beszállani (Einsítzen, Einfahren, Hineinfahren, Anfahren) a 
bányába, vagyis bányába menni. 

Beszállás ideje (Fahrzeit) a rendelés metörténte utáni idő, 
a mikor a munkások a bányába mennek. 

Beszállítani (liinfórdern) anyagokat, személyeket stb. a 
bányába vinni, az aknába lebocsátani. 

Beszálló akna (Fahrtschacht) 1. járó akna. 
Beszálló gép (Fahrkunst) mély aknáknál, főleg nagy 

munkás létszám mellett alkalmas készülék melynek 
segélyével a munkás könnyen ós fáradság nélkül a 
bányába jut. 

Beszorulások (Verklcmmungen) a mély fúrásnál előjövő 
fúrási zavarok, melyek a fúrólyuk beomlása, elgörbülése, 
a kormányrúd helytelen forgatása, vagy egyéb okokból 
állanak be s megakadályozzák a fúró kiemelését. 

Beszüremkedés (Infiltiation) ama telérképződési elmélet, 
melyszerint annak anyaga a szomszédos kőzetekből lett 
kilúgozva. 

Betáblázás (Intabulation) a bányatelekkönyvezett ingatla
nokra, illetve azok tetekjegyzőkönyvére terhek be
jegyzése. 

Betömedékelni (VerstÜrzen, Ausstürzen) a bányamű lefej
tett helyeit meddővel kitölteni. 

Bevágatni (Einrichten, Einstellen) a libella tengelyeit, a 
látócső irányzó tengelyét, a noniusokat, az irányzó síkot 
stb. vagyis azokat a helyes, vagy a kívánt irányba be
igazítani. 

Beváltmány (EinlÖsungsgut, Eiulösungsproduct) a kellőleg 
előkészített érez, mely a kohósításra elfogadható. 

Béllésdeszka (Zumachbrett, Schwártling, Schalbrett) a 
támfák mögé helyezett rendesen széldeszka darabok, 
melyek megakadályozzák a törmelék, vagy a tÖmedék 
kiomlását. 

Bélléscső (Abspevi'ungsrohr) mély fúrásoknál a fúrólyuk 
oldalainak beomlása ellen alkalmazott vascső. 

Bér (Lohn, Löhne, Löhnung) azon pénz.illetmény, melyet 
az elvégzett munkáért, a teljesített műszakért a munka
adó a munkásnak fizetni köteles. 
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BérelŐleg (Lohnvorschuss, Creditgeben) a bányavállalkozó 

által a munkás keresetének terhére a bérfizetés idejéig 
pénz, vagy élelmi szerekben nyújtott javak. 

Bérfizetés (Ablöhnung) a szolgálati rendtartás szerint meg* 
határozott időben a munkás keresetének kiadása. 

Bérfizetési ív 1. fizetési ív. 
Bérjegyzék (Lohnliste, Zahlungsliste) a munkások keresetét 

fizetési időszakonként feltüntető lajstrom, 
Biotit (Rhombenglimmcr) hatszöges rendszerben jegődő, 

'ágy, gyöngyfényű, barna magnezia csillám, mint fontos 
kőzetképző ásvány. 

Birtok háborítás (liesitzstörung) esete forog fenn, ha valaki 
bányabirtokában, vagy jogában zavartatnék, vagy abból 
erőszakkal kiűzetnék. 

Bissectrix (Bissectrix) a kristályoknál az optikai rugalom 
legfontosabb tengelye, vagyis azon irány, mely az 
optikai tengelyek által képezett kisebbik szöget felezi. 

Bitumen (Bergpech) 1. asfalt. 
Bizmut (Wismuth) hatszöges rendszerben jegődő, vereslő, 

ezüstfehér, engedékeny elem. 
Biztnutin (Bizmuthglanz) rombos rendszerben jegődő, fém

fényű, ólomszürke bizmutkéneg. 
Biztonság (Sicherheit) a bányarendészet első követelménye, 

hogy a bányamű üzeme az emberi élet és a vagyon épsé
gének veszélyeztetése nélkül vezettessék; e czélból nem
csak a törvénynek vannak különös rendelkezései, de a 
bányahatóságoknak is jogukban áll, hogy szükség esetén 
rendeletileg intézkedhetnek. Ide tartoznak különösen 
gyámok visszahagyása, tömedék, ácsolat, falazat, a ren
dészeti szabályok. 

Biztonsági dinamit {Sicherheitsdynamit) 52% nitroglicerin, 
34% ammónium timsó, 14% kovaföldből álló robbantó 
anyag. 

Biztonosítás (Ausbau, Grubenausbau) alatt mindennemű, a 
bányamű üregeinek összeomlása ellen létesített művek 
értendők, mint ácsolat, falazat stb. 

Biztonosító pillér (Sicherheitspfeiler) a bányamű különv 
böző helyein, külÖmbözŐ czélú biztonosításra vissza
hagyott ásványtomegek; igy meredek fekvésű telér és 
telepeknél a folyosók talpának, illetve mennyezetének, 
aknák, siklók, alapfolyosók oldalainak biztonosítására, 



__ BiztosítóJámpa — 23 — Borzsák 

felhagyott és ismeretlen fekvésű, v a g y vízzel telt üregek 
beömlése ellen védelműl szolgáló visszahagyott ásvány
tömegek. 

Biztosító lámpa (Sicherheitslampe, Wctter lampe) robbanó 
gázokkal küzdő bányák világítására szolgál, hol a nyi
to t t lámpát használni nem lehet. Számtalan módosítása 
ismeretes, de a lényege a lángot körűivevő egyszerű 
vagy ket tős sodronyháló. A lámpa nem föltétlen, csak 
relatív biztonságot nyújt, a mennyiben jókarban tar tás 
és gondos szemmeltartás mellett elárulja a sújtó lég 
jelenlétét, sőt annak perczentualis mennyiségére is követ
keztetést enged a láng fölött képződő aureola; de ha a 
lámpa hibás, vagy a megengedhetőnél több a jelenlevő 
robbanó lég, explosio könnyen bekövetkezik. 

Bobina (Bobinc) a kötéldobok egyik neme, melynél a lapos 
kötél tekerületei a gép járása közben c^y függőleges 
síkban egymás fölé helyezkednek. 

Boracit (Würfelstein) szabályos rendszerben jegődő, üveg-
fényű, színtelen, néha színes, á t te tsző magnesíaborat 
eh 1 orral. 

Bordás hengerek (Gerippte Walzen) közép érezek zúzására 
alkalmazott őrlőmalom zúzó hengere, melyek hosszában 
barázdákkal bírnak. 

Bornit, Tarkarézércz (Buntkupfererz) szabályos rendszer
ben jegődő, fémfényű, barna, réz vereses, rideg, néha 
kissé lágy rézvaskéneg. 

Borító (Wípper, Auskipper) a telt csillék kiürítésére alkal
mas készülék, mely frictio utján függőleges síkban meg
fordítható s így a beléje tóit csille űr tar ta lmát a leg
kényelmesebben kiborítja, mi által a csillék meg vannak 
kímélve a rongálástól. 

Borostyánkő, Succinit (Bernstcin, Agtstein) amorf, kissé 
rideg, zsirfényű, többnyire sárga, átlátszó, oxigén tar
talmú hydrokarbon. 

Borsóköves (Erbsensteinig) 1. ikraköves szövezet. 
Bőrkerék (Letlcrrad) a fogaskerék áttételnél, különösen 

villamos erőgépeknél, a keletkező nagy zaj elkerülésére 
a kisebbik fogaskerék erős bőrből készül. 

Bőrzsák (Bulge, liulche) többnyire erős bivajbŐrből készült 
zsák, mely a régi bányászatban a fejt meny, sőt néha a 
víz kiemelésére is szolgált. 



Brachypyramís (Brachympyramíde) a háromhajlású pyra-
mis azon alakja, mely a rövid tengely irányában meg 
van nyúlva. 

Breccia (líreccie) az oly töi'iftelékkőzet melynél az össze
tapasztott kőzetdarabok' nagyobb méretűek és szög
letesek. 

Eriket, Sajtoltszén; Szérvtégla' (Briquette^ Pressköhlé; 
Steinkplilcnziegel) szurok, petröleummai'advány ,s más 
ragasztóanyagok hozzáadásával pórazénből sajtolt tégla, 

' vagy tojásalakú szén.. 
Bronzit (Bronzit) a kevés vastartalmú enstatit. 
Buczkok (Butzen) többnyire .órczes. ásványtömégekkel 

megtöltött barlangszerű üvegek. 
Búcsú levél (Abkchrs'chjein") 1 elbocsátási bizonyítvány, 
Bukik a telér (Der Gang stürzt sich) ha dőlés iránya mere-
' dfekebbé lesz., ' ' , . i : 

Buktató (Sturzvorríchtung, Kippvorrichtung, Sturzrad, 
. Xau/brückfc) külömböző berendezésék á telt csillék ki' 
• ürítéséte. ; 

Efusszqla ;(Boijssole) szögmérő;műszer, melynél, a lemért 
..&zög oklaljii a magnesi déjlőre vannak vonatkoztatva. 

Büvárdugattyó, (Mönchkolben, Plungerkolben, Taucherr 
kolbtín) rendesen üregeshenger, mely megfelelő méretű 
csőben légmentesen van elhelyezve és rudazat által moz
gásban tartva. vizem'elésre szolgál. 

Buvólyuk (Bühnlocb,. Fahrloch) létrajárásoknál a nyugvó 
padokon hagyott nyílások, a melyeken a bányajáró át-

..búvik ; (Kinsteigloch), alkalmas módon légmentesen zár
ható nyílás a'kazán falán, melyen'át belé lehet jutni. : 

Bütyök (Uiiwmhng, Ertel(Kriimmling) nzuzómálómgÖi-önd-
;.jén elhelyezett s.cgyik oldalán evólvéntikus görbülettel 
•v ellátott fog,: mely az,emelőbe kapaszkodva, a nyilat 

felemeli. ' ,,-
BütyHöSJgöfÖnd'(DaúmlÍng\velle,'Aniit'Iebwelle) a :zuzómü; 

göröndje, mely a nyilak feleríiéléséreífizabilyszerű közök-
l*en kiálló fogakkal,in**, bütykökkel Vari felszerelve. 



Carboazotln — 30 — Clnnabarlt 

c. 
Carboazotin (Carboazotíne) 609% kálisalétrom, 1I '5% 

kén, C'7% korom, IG'2% fűrészpor, 4 7 % vasvitriol 
keverékéből álló robbanóanyag. 

Cambri képződmény (Cámbrisches System) a paleozoí 
kornak legrégibb rétegösszlete, melyekben a szerves élet 
első kétségtelen nyoma található, a főként homokkövek 
és palákbó! áll. 

Cambri korszak (Cámbrische Periode) a paleozoi kor leg
régibb korszaka. 

Cementréz (Cement Kupfer) a rezsó oldatokból vassal ki' 
ejtett rézfém. 

Centiméter szakmány (Centiméter Gcdinge) elmaradt telén-
részek lefejtésénél, rakodók, akna, vagy táró oldaluk 
bővítésénél alkalmazott szakmány nem, a melynél 
gyakran az egyes fúrólyukak helye is meg lesz szabva. 

Cerithium mészkő (Cerithienkalk) üledékes kőzet, mely 
legnagyobb részben a cerithium kagyló maradványai
ból áll. 

Cerussit (Weissbleierz) rombos rendszerű, igen rideg, gyé
mánt fényű, fehér szürke ólomcarbonat. 

Céltábla fZielscheibe) a szintmérésnél, továbbá szögméré
seknél alkalmazott kőralakú tárcsák, melyek czéljuknak 
megfelelően üvegből, fémből, fából készülhetnek s nyílá
sokkal, külömböző befestéssel lehetnek ellátva. 

Chabasit (Chabasit) hatszöges rendszerben jegődŐ, üveg
fényű, színtelen, fehér, néha vereses, átlátszó, törékeny 
mésztimhydrosilikat. 

Chalkocit (Kuoferglanz) rombos rendszerben jegődŐ, lágy
fémfényű, sötét ólomszürke rézkéneg. 

Chalcopyrit (Chalcopyrit) négyzetes rendszerben jegődő, 
fémfényű, rideg, sárgaréz színű rézvaskéncg. 

Chromít (Eisenchrom) szabályos rendszerben jegődŐ, rideg, 
fémfényű barnás fekete chromvasércz. 

Cinnabarit (Zinober) hatszöges renszerben jegödő, gyémánt 
fényű cochenil barnaveres híganykéneg. 



_PJPgjHnp _ _ _ — 31 — Csaták ernyő 
Cipöllino (Cípoílino) színes márvány és csillám erekkel 

tarkított fehér szemcsés mészkő. 
Cilinder 1. gőzhenger, 
Cölestin (Cölestin) rombos rendszerben jegŐdő, üvegfényű, 

fehér, kék színtelen áttetsző stronciumsulfat. 
Crinoidea mészkő (Crinoideenkalk) üledékes kőzet, mely 

főként a erinoideák meszes maradványaiból áll. 
Csákány munka (Keilhauenarbeít) lágy tömegek fejtésénél, 

szilárdabbaknál pedig, a mennyiben lehető azok réselé
sénél talál alkalmazást s szerszámai: az egyszerű csákány 
(Keilhaue) a kéthegyíí csákány (Doppelkeilhauc) széles 
csákány (lireithaue) s a réselő kalapács (Schrammhamer.) 

Csap (Zapfen) valamely tartónak hengeralakú alátámasztó 
része, mely a csapágyban forog, 

Csapatvezető (Compagnienmann) az egyes munkahelyeken 
dolgozó munkás csoportok feje, rendesen egy idősebb 
vájár. 

Csapás (Streich, Streichen) alatt a telerek és telapek víz
szintes terjedési irányának a mágnesi déllőhÖz viszo
nyított fekvése értendő. 

Csapásmenti telek (Streichendes Keld) az oly bányatek, 
mely az ásványtelep csapásához igazodik, mint régi jog 
szerint az alsómagyarországi hosszmérték. 

Csapás szögnek (Streicliungsstundc, Streichungswinkcl) 
nevezzük a csapásvonal és a mágneses délvonal áltál 
bezárt szöget. 

Csapás vonal (Streichungsliníe) az ásvány telep valamely 
lapján képzelhető vízszintes vonal, mely a dűlés vonalra 
merőleges. 

Csapágy (Pfanne, Láger) a forgó csap fekvő helye. 
Csapó pad (Hángebank) vezeték nélküli szállítás esetén az 

akna torkán alkalmazott, rendesen kétszárnyú, erős deszka 
ajtó,melyre mintbiztos alzatra helyezhető a szállító edény. 

Csapos álvány (Zapfenstativ) mérő műszerek felállítására 
a legegyszerűbb álványszerkezett, melynek feje kúpos 
csapban végződik s erre helyezhető a műszer. 

Csaptató (Prellbrett, Preller, Prellfeder) erős fadorong, mely 
mintegy rugó egyes szérfajták rázására szolgál. 

Csaták ernyÖ (Bohrscheibe, Bohrdeckel) a kézi fúró nye
lére tűzött korong, mely megakadályozza, hogy az iszap 
a fúró lyukból kifrecskendezzék. .-



Csötló láncz (Schurtzkette, Anlegkette) erős iáncz, mely a 
szállító kast a kötélhez kapcsolja. 

Csatlós (Einschláger) bányamunkás, a ki a csilléket a szál
l/tó kasba be és' kitolja. 

Csavar biztosítás (Schraubenversícherung) a kötő csavar 
lazulásának meggátló eszköze, mint az ellen anya, fekvő 
kulcs stb. 

Csavar fej (Schraubenkopf) a csavarorsó egyik végén azzal 
szilárdan kapcsolt többnyire négyszögű prizma, mely a 
csavarorsó húzásának ezen oldalon ellenáll. 

Csavar fúró (Spiralbohrer) egyszerű, vagy kettős csavar
menetű élekkel alsó végén éles csucscsal, vagy szárnyak
kal felszerelt föld fúró. 

Csavar kerék (Schraubenrad) az egymást ferdén keresztező 
goröndök kapcsolására szolgáló fogas kerék. 

Csavarkötés (Schrauberibund) a csavar fordulását meg
akadályozó elrendezés, ha a csavarfej hozzá nem férhető 
helyen van. 

Csavar kulcs (Schraubenschlüssel) egy karú emelő, mely 
arra szolgál, hogy az anyacsavart a csavarorsón forgatni 
lehessen. 

Csavarmenet (Schiaubengang, Schraubenwindung) a 
csavarorsó oldalán és az anyacsavar belsejében vágott, 
bizonyos törvényszerűség szerint körülfutó barázda mely-

. nek keresztmetszete egyenlőszárú háromszög, ritkán 
négyszög. 

Csavaró szilárdság (Torsions Festígkeit) az erők forgató 
, hatása oly tengely körül, mely a tartó szelvényére me

rőleges és annak súlypontján megy keresztül 
Cseglye (Trieb, Schwarteri, íiretter, Pfostenpfahl) 1—2 m. 

hosszú fakaró, igen ritkán vasrúd, melynek egyik vége 
meg van hegyezve, hogy azt az omló kőzetbe be 
lehessen verní. 

Cseglyemunka 1. karómunka. 
Cseglyetámasz fa (Anstecker, Ansteckstempel) omladozó 

födűnél alkalmazott cseglye munka esetében, a födű alatt 
elhelyezett feszítek, melyre az egyes cseglyék a beverés 
alatt és után támaszkodnak. 

Cseglyés ajtókötés (Ansteckthürstock, Ansteckgeviere) om
ladozó kőzetben alkalmazott biztosítás, melynél az egyes 
ajtókötések cseglye munka segélyével .lettek előállítva. 



__-Csepejfo kő — íH — Csütörtököt mond 

Csepegő kő (Kalksinter, Tropfstehi) leginkább mészkő 
bar langokban mészoldattal telített vízből, ennek lecsepc-
gése és clpárologása után lerakódott mészkő. 

Cserényrosta (Durchwurfsieb, Durchstoss , Gittersieb) vas
rudak, néha vékonyabb bányasmekbŐl készült rácsozat, 
melyre a bányából kijövő éreztermény rá lesz zuhíntva 
s így azonnal kétfelé osztályozva. 

Csiga fúró (Schneckcnbohrer) henger, vagy kúpalakú föld-
fúró, mely éles csigamcnctckkcl bír s alsó végük legöm
bölyített csúcsban végződik. 

Csillámpala (Glimmcrschiefer) lényegesen kvarcz és csil
lámból álló palás szerkezetű üledékes kőzet. 

Csille (Hunt, Hund, Berg-, Förder-, Grubenbund) a bánya
szállítás legjobb eszköze, mely fölül nyitott , fa vagy vas
szekrény, mely kerekeken mozga tha tó . 

Csille irnok 1. csille jegyző. 
Csille jegyző, csille irnok (llundaufschneider) a bányából 

kiszállított csilléket számbavevő egyén, ki azokat a 
munkahelyek számai szerint összejegyzí. 

Csille szakmány (Ilunde-, Förder Gedinge) a kiszállított 
csillék száma és minősége szerint megszabot t bérfizetési 
mód. 

Csille szál l í tás (HundefÖrderung) a bányászat legtökélete
sebb szállítási módja, mely h a síneken történik, belőle 
egész vonatok összeállíthatók s így nagy tömegek gyor
san szállíthatók. 

Csille vonat (Wagenzug) több, egymáshoz kapcsolt csillé
ből álló sor, melyet állati, vagy géperővel vontatnak. 

Csillér (FÖrderer, Schlcppcr, Wagen-, I lundstösser) bánya
munkás, ki az üres csilléket a munkahelyre tolja, meg
tölti és eltolja. 

Csokor nagyság (Maschenweite) nem más, mint a rosta és 
szitalyukak nagysága. 

Csörgőkű (Klapperstein) az olyan konkrecio, mely anya
gának összehúzódása következtében, mint szilárd mag a 
kőzetből kiválik 

Csöves kazán (Röhrenkessel, Tubularkessel) az, melynek 
egy, vagy két lángcsöve a kazán vizüregében van el
helyezve. 

Csütörtököt mond (Versagen) a robban tó töltény, ha az 
valami ok miatt el nem sűl. 
B&ny&szftti szAt&r. 3 



Csőrakat — U — Czlrkort 

CsŐrakat (Röhrenfahrt, Röhrentour) a fúrólyukak kibéle-
lésére egymással összeerősített csősorozat. 

CsŐrudazat (Röhrengestánge) a fúrószerszámok hordozá
sára egymáshoz erősített csősorozat, mely az Öblögetés 
melletti fúrásnál a tisztító víznek a fúrólyukba vezetésére 
is szolgál. 

Csőszor í tó (Röhrenbündel, Röhrenscheerc, Zange, Halse) 
a béléscsöveknek a fúrólyukba illesztésére fából, vagy 
vasból készült szerkesztmény, melynek félkör alakú ki
vágással bíró két része a béléscsőhöz illik és csavarokkal 
összeszorítható. 

Csővonó (Röhrenzíher) a béléscsövek felhúzására szolgáló 
kúlomböző eszközök. 

Csúcs (Giebel, Gipfel, Kuppe) az ásvány kristály azon 
része, hol a lapok és élek összefutnak. 

Csúcskád (Spitzkasten) l, osztdlyar.ó tölcsér. 
Csúcs tenge ly (Eckenackse) az ásvány jegőez csúcsán 

keresztül képzelhető egyenes, ellentétben a laptengellyel. 
Csurgó (KJnne, Gerinne) rendesen deszkából, v a g y vas

lemezből készült kis csatorna, mely a befolyó vizek el
vezetésére a szükség szerint a talpon, a folyosó, vagy az 
akna oldalain van elhelyezve. 

Csuszamlás i sávok (Rutschungsstrcife) a csuszamlási síkon 
megfigyelhető pacallel vonalox-ís, mely elavulja a csúszás 
irányát. 

Csuszamlás i sík (Rutschungsfliiche) a vetődési sík, ha 
lapjai simák, fényesek. 

Cupr i t 1. veresrézércz. 
Czinkit (Rothzinkerz, Zinkoxíd) vaskos előfordulású, rideg, 

jáczintveres színű czínkoxid. 
Czinkpát , Smí thson i t (Zinkspath) a liatszoges rendszerben 

jegődő, üveg, gyöngyfényű, fehev, szürkés, 7.ökles s'/.mű 
törékeny czínkkarbonát. 

Czirkon (Hyacinth) a négyzetes rendszerben jegődő, gyé
mántfényű több színben ismeretes, ket tős fénytörésű 
czírkonsilikát. 



Daezlt 35 — ftéllo meghatározás 

D. 
Daczit (Dacit) kvarcztar talmú amfibol andesit, melyekhez 

augit, magneti t és sanidin járul, belőle néha egyes al
kotórészek povfiroaan kiválnak; fekete, zöldes, szürke 
kristályos kőzet. 

Danáit 1. arzenopyrit . 
Darabos érez (Gröbe, Stufferz) azon fémtartalmú bánya-

termény, a melynek darabjai", tekintet nélkül a bennok 
levő érezszemekre, legalább fi 5 cm. átmérővel bírnak. 

Darabos szén (Stückkohle, Groblcohle) a nagyobb dara
bokban termelt ásvány szén. 

Daaab szakmány {Stück Gedinge) szakmánynem, melynél 
meghatározot t nagyságú darabok kivágása lesz meg
fizetve; főleg só és kőbányászatnál alkalmazzák. 

Dara érez (Graupcn Erz) az olyan fémes ásvány, melyben 
az érczes szemecskék 0 5 — 1 5 cm. átmérővel bírnak. 

Darás liszt (Rosches Mehl) a darásszeműre zúzott érez. 
Dárdany 1. antimon. 
Dárdanykéneg 1. antimonit. 
Delelő 1. déllő. 
Deltoid huszonnégyes (Ikositctraedcr) a szabályos rend

szerbe tar tozó 24 deltoid által zárt alak. 
Deltoid tízenkettős (Deltoiddodokacder) a szabályos rend

szerbe tartozó 12 deltoid által zár t alak. 
Devon képződmény (Devonischcs System), a paleozot 

középső rétegösszlet, főként homokos, meszes és agyagos 
közetekből ; feloszlik alsó, közép és felső devoncsoportra . 

Devon korszak (Devonische Periode") a paleozot kor középső 
korszaka. 

DéllŐ, Délvonal, Delelő (Meridián, Mittagslinie) a föld 
sarkain át képzelhető körív, mit vagy a delelő nappal 
állapítunk meg (valódi déllő) vagy a mágnestűvel jelö
lünk (mágneses déllő), mely utóbbi az előbbivel mindég 
szöget képez (eltérés). 

Déllő meghatározás (I iestimmung des Meridians) eljárás 
a csillagászati déllő megkeresésére és a természetbeni 



Déllö oszlop "— íiti — Dolina 

kijelölésére, hogy vele a merést világtájak szerint tájé
kozni lehessen. 

Déllö oszlop (Meridián Saulé) alkalmas helyen szilárdan 
felállított alacsony kőoszlop, melyen a mérés megkez
dése előtt a mágnestű elhajlása az állandósított valódi 
déllő segélyével megfigyelhető. 

Délvonal 1. déllő. 
Diagramm (Diagramm) két mennyiségnek egymással Ösz-

sxefüggo 6s együt tes változásait feltüntető rajz, így a 
szivattyúk, gőzgépek munkájánál. 

Diaspor (Diaspor) rombos rendszerben jcgŐdŐ, igen rideg, 
gyöngyfényű, kiilömböző sziníí, háromszinííséget muta tó 
aluminiumhydi'oxid. 

Dichroi t (Dichroit) rombos rendszerben jegődŐ, kemény, 
üvegfényíí, különféle kék sziníí magnesiatimvassilikat. 

Dihexagonos pyramis 1. tizenkétoldalú pyramis. 
Diluvium (Diluvium) a negyedkori ré tegcsopor t alsó rétegei, 

az özönvíz előtti képződmények. 
Dinamit (Dynamit) a nitroglicerinnek finom homokkal 

való keveréke, melynek kezelése veszélytelenebb, mint a 
folyadéknak; a nítroglicerm ta r ta lom 7 5 — 5 5 % közt 
váltakozik. 

Dinamógép (Dynamomaschine) általában minden villamos 
gép akár mechanikai munkából fejleszt e lektromos 
energiát, akár ez utóbbit alakítja munkává. 

D i n a m m o n (Dyiiammon) 1)5% ammónium salétrom 5 % 
korhadt fából készült szénporból álló robbantó anyag . 

Diorit (l)Íoríl) plagioklas és amfibol keverékből álló kőzet, 
melyhez biotit, augit és kvarcz j á ru l ; ha az amfibolt a 
biotit csaknem kiszorítja csillám d., ha igen kevés a 
kvarcz, kvarezmentes d., ha több a kvarcz, kvarezos d., 
ha szövezete határozot tan szemcsés normál d., ha 
homogén kinézésű d. afanit, végre ha tömöt t alap
anyagból földpát és amfibol jegőczök kiválnak d. porfir 
a neve ; jellegzetes az anorthi t és amfibolból álló anorthit 
d. s ha gombos képletet alkotnak golyós d. a neve. 

Dobogó (Biücke) a szállító kas alsó része, mely rendesen 
sínekkel van felszerelve, hogy a szállító csillét arra 
betolni lehessen. 

Dolina (Doline) valamely a bar lang beomlása folytán 
keletkező mélyedés. 



Dolomit — ü7 — Dusércz 

DoIom^jfBitterkalk, Bíttcrspath) hatszögcs rendszerben 
jegőaaj tivegfényű, fehér, vereses át tetsző mészmagnezia-
carbonat, mint fontos kőzetképző ásvány. Mint kőzet 
metamorf eredésű egyszerű kristályos kőzet. 

Dómák, Fekvő oszlopok (Domen) a rombos rendszerbe 
tartozó 4 oly egynemű lap által képezett kristály alakok, 
melynek lapjai a nagy, v a g y a kis átlóval párhuzamosak, 
s e szerint megkülömböztetünk nagy és kis dómat. 

Dőlés (lünfall, Ver Aachen) alatt az ásvány telepeknek a 
vízszintes síkhoz viszonyított helyzete értendő. 

, DŐlés szög (Fallwinkcl, Donlagswinkel, Einfallswinkel, 
Veríláclnmgswinkel) az ásványtelep valamely határoló 
lapjának a vízszintes síkkal képezett legnagyobb szöge, 
vagyis a mit a telep valódi dőlés vonala vízszintes 
vetületével képez. 

Dőlés vonal (Tonnlaglinie, Donlagslinie) az ásványtelep 
v&Iameíy határoló lapján a csapás vonalra merőleges 
síkban képzelhető egyenes. 

Dönteni (Abstiirzen, Ausstürzcn, Stiirzen) a csilléből a 
meddőt, vagy a bányaterményeket a hányóra, illetőleg 
az előkészítő helyre, vagy a vasúti kocsiba kiüríteni. 

Drótkötél (Drahtseile) Öntött aczéldrótból előbb zsinegek, 
ezekből pedig vagy összesodorva hengeres kötél, vagy 
egymás mellé varrva lapos kötél készül, főkclléke, hogy 
a drótszálak csavarásra ne legyenek igénybe véve; a 
mai bányászatnak a szállításnál igen fontos eszköze, 
mely akna, sikló és kötélpályáknál talál alkalmazást. 

Drótkötél pálya (Seileísenbahn, Drahtseilbahn) gúlákra 
feszített drótkötél , mely mint vágány szerepel, s a melyen 
egy vonókötél segélyével a felfüggesztett csillék kis 
kerekeken tova vitetnek. 

Dualin (Dualin) 5 0 % nitroglicerin és 5 0 % salétromsav és 
kénsavval telített faanyagból álló robbantó szer. 

Dugattyú, Ramács (Kőiben) a gőzcilinderben elhelyezett 
tárcsa, mely annak falához szorosan illeszkedik s erre 
gyakorolja a gőz a nyomást, mely munkává alakul. 

Duga t tyú rúd (Kolbcnstange) a dugat tyú közepére erősített 
vasrúd, mely a szánnal van kapcsolatban ; lehet átnyúló 

. (durchgcliende) és át nem nyúló a szerint, a mint a 
gőzhenger mindkét födelén átnyúlik, vagy nem. 

Dusércz (Ed les Erz, Reiches Erz) az oly fémes ásvány, 



Dusulásnak — _38 — Egyhajlásu piramis 
melyben az érczszemecskék nagysága legalább körül
belül 1*5 cm. 

Dusulásnak (Veredlung, Vererzung) nevezi a bányász azt 
a körülményt, ha a telér érez tartalma, íőleg a nemes 
érczeké gyarapodik. 

Dyas, Perm képződmény (Dyassisches System) a paleozoí 
rétegcsoport legfiatalabb komplexusa két csoporttal: 
alsó, vagy veres fekű és felső, vagy zechkő. 

Dyaa, Perm korszak (Dyassische, I'erniische Porodé) a 
paleozoi kgr. legfiatalabb korszaka. 

E. 
Egérlyuk 1. porzsák. 
Egyenáram (Gleichstrom) az oly elektromotoros erő, mely 

a külső áramkörben mindig egyirányban kering. 
Egyenérték súly (Acquivalenzgewicht) valamely vegyület 

egyik alkotórészének azon súly mennyisége, mely a súly-
egységnyi hidrogénnel közvetlenül egyesülve van, vagy 
azt a cserebomlásokban helyettesíti. 

Egyengető (Auszichkiste) a fekvő szernél, hosszú nyéllel 
ellátott kis deszkadarab, melynek segélyével a szerelő 
munkás a lefolyó zagyot feltologatja. 

Egyengető fúró (Glockenbohrer) a furólyuk kerekded-
ségének kiigazítására, vagy a fúrólyuk bővítésére szol
gáló furócszkoz. 

Egyetemes műszer (Universalinstrument) az oly mérő 
eszköz, mclylyel nemcsak a vizsintes és magassági szög, 
de az irányzat hossza, sőt a szintkülömbség is be
mérhető. 

Egyezményes munka (Accordarbeit) valamely egység
árakban fizetett munka. 

Egyhajlású oszlop (Monoklinocdrisches Prisma) az cgy-
hajlású kristályrendszerbe tartozó nyilt alak, melyet 
valamelyik tengelylyel párhuzamos 4 lap alkot. 

Egyhajlású piramis (MonoklinoedrischePyramide) az egy
hajlású rendszerbe tartozó 8 különoldalú háromszög 
által zárt kristály alak. 



Egyhajlású rendszer — *\o _ — Elektromágnes 

'•^Jphajlású rendszer (Monolclines Krystal lsystem) a kris
tálytan azon ásványcsoportja, melynek alakjainál H 
külömböző hosszú tengely ugy képzelhető, hogy azok 
közül 2 egymásra és a harmadik az egyikre merőleges, 
mig a másikhoz ferdén áll. 

EgyideÜ képződés 1. együt t képződés. 
Egyideüleg járó (Synehron) a váltakozó áramú motor, ha 

benne az áram irányváltozások száma egyenlő a gene
rátor áram irányváltozásaínak számával, tehát a motor 
megfordított váltakozó áramú gép. 

EgyközÖstengelyü-, Kiegészítő ikrek (Zwillingskrystall 
mit der parallel Achse, Krgánzungs-Xwillinge) egy teljes 
kristály alak két feléből álló iker jegőcz, a melyekből a 
teljes alakot visszaállíthatnák. 

Egysze rű alak (Fánfache Form) az egynemű lapok által 
határolt ásvány kristály. 

Egyszerű- , Félhatású (líinfachwirkend) a szivattyú, ha a 
dugat tyú egyszeri Jdc és oda járása közben egyszer löki 
ki a vizet. 

Egyszerű kőzet (lünfaches Gestein) az, mely tisztán egy 
ásványfaj tömegéből ull. 

Együtt-, Egyídeű képződés (Congcnerationstheorie) a 
telerek képződésének egyik elmélete, mely azokat a 
mellékkőzettel egykorúaknak állítja. 

Ejtő fogó (Auslösezange) a kas szabad leejtésére alkalmas 
ollós fogókészülék, rnely a fogókészülék vizsgálata 
alkalmával a r ra szolgál, hogy a kas és kőtél közé 
kapcsolva egy kötél megrántása után a kast leejti s igy 
a fogókészülékek működése megítélhető. 

Elágazik (Gabelt sich) a telér, ha két vagy több ágra 
oszlik. 

Elbocsátás (Entlassung, Abfertigung) a munkás szolgálat1 

viszonyának megszüntetése a munkaadó részéről. 
E lbocsá tás i bizonyítvány, Búcsú levé l (Abdankungsschcin) 

a bányamunkásnak elbocsátásakor adandó írásbeli 
bizonylat foglalkozása, szolgálati ideje stb. felől., 

Elegyrészek (Gemengtheile) valamely összetett kőzet 
egyes ásványfajai. 

Elektromágnes (Klcktvomagnet) e lekt romos áram által 
mágnesített puhavas mágnes, melynek mágnessége csak 
az áram keringéséig t a r t . 



Elektromos feszültség — 40 — Elhajlás mutató 
Elektromos feszültség I. elektromotoros erő. 
Elektromos tehetetlenség, Öníndukczió (Selbstinduction) 

az elektromos áram sajátsága, hogy az áram forrástól 
való megszakítása után is, habár igen rövid ideig, tovább 
keringeni törekszik. 

Elektromotor 1. áramfölfogó dinamó. 
Elektromotoros erő, Elektromos feszültség, Potenczial, 

vagy Feszültség külömbség (Stromspannung) a mág
neses tevét átszelő vezetőben gerjedő villamos áram, 
mely annál nagyobb minél hosszabb a vezető és minél 
erősebb a mágnes tér. 

Elektromotoros erőegység, (Einheit der Stromspanmmg) 
elektromotoros erőmennyiség, mely az egy centiméter 
hosszú vezetékben gerjed, ha az az egységnyi erősségű 
mágnestérben másodperczenként egy centiméter sebes
séggel mozog, jele V. 

Elektromotoros erő görbéje (Curve tlcr clektromotorischcn 
Kraft) az elektromotoros erő fordulatonként növekvő és 
csökkenő változásának grafikai ábrázolása. 

Elemzés (Analyse) az összetett ásványkristályok egyszerű 
alakjainak, vagy valamely vegyület alkotóelemeinek fel
keresése. 

Eleolit (Elcolith) a vaskos szincs nefelin. 
Eleolit sienit 1. nefelin. 
Elévülés (Verjáhrung) alatt az idomulás hatása értendő, 

vnelyszerint bizonyos ideig tartó tényleges állapotnak 
jogszüntető, illetőleg jogszerző hatálya van ; de bányajog 
szemit törvényesen szerzett bányatelekbe való beron-
tásnál, bányahatár megsértésnél ennek nincsen helye. 

Elgőzöltetési hő L kötött hő. 
Elhagyás, Felhagyás (Auflassung, Ileimsagung) a bányá

szati jogosítvány oly megszűnése, mikor az arra jogosí
tott irásbeü nyilatkozattal a müvelés felhagyását a bánya
hatóságnál bejelenti. 

Elhagyott bányatelek (Verlcgenes Féld) az, melyről a 
tulajdonos lemondott, vagy a melytől bányahatósági 
határozattal megfosztatott. 

Elhajlás (Declination, Abwcichung) a mágnestű által ki
jelölt mágneses déllő eltérése a csillagászati déllőtől 

Elhajlás mutató (Declinatoríum) a mágnestű elhajlásainak 
megfigyelésére szerkesztett különféle műszer. 



Elhasznált g-őz __ — 41 — Ellenvájat __ 
Elhasznált gőz 1. fáradt gőz. 
Elhatárkövezés, Határkövezés, Határjelölés (Abmarkung, 

Verlochsteinung, Vermarkung) a bányatelek határainak 
kijelölése a napszinén. 

Elhatárkövezni (Abmarken, Verlochsteinen) a bányahatá
rait a külszínen kijelölni. 

Eljárási költségek (Vcrfahrcnskosten) a bányahatóság 
közegei által hivatalból, vagy a felek kérésére a hely
színén eszközölt vizsgálat, vagy tárgyalás költségei. 

Ellátmány (Verlag) a kényszer aranybeváltás idejében a 
kincstár által a magán bányavállalkozóknak befektetésre 
adott költségelőleg. 

Ellenanya (Gegenmutter) a csavaranya lazulását megaka
dályozó másik anyacsavar, mely az első után az orsóra 
lesz húzva. 

Ellenállás (Widcrstand) a villamos áramvezetők tulajdon
sága, hogy a rajtuk átmenő áram haladását feltartóztatni 
igyekeznek s nagysága függ a vezetőnek hosszátói, 
keresztmetszetétől és anyagától. 

Ellenállás egysége (Kínheit der Widerstánde) azon ellen
állás, melyben az elektromotoros erő egysége az áram
erősség egységét hozzá létre, jele O. 

Ellengőz (Gegcndampf, Contredampf) mint fékező erő a 
szállító gőzgépnél ugy alkalmaztatik, hogy nyitott gőz-
szelep mellett a kormányzat meg lesz változtatva. 

Ellenlejtésü (Widersinnig) a telér, ha az a hegység oldalá
hoz, a hőzet rétegekhez, vagy a társtelerekhez viszo
nyítva, azokkal ellentétes dőléssel bír. 

Ellenőrző mérés (Controllmessung) nagyobb arányú fel
mérés ellenőrzésére, némely mérési adatnak újból való 
felvétele; vagy az egész mérés megismétlése. 

Ellensúly (Gegengewicht) siklók, szállítógépek*, szivattyú 
rudazat mély fúrásnál stb. alkalmazott kiilömböző sulyok, 
különféle czélok elérésére; siklón lefele saállitásnál az 
Üres hasok, felfelé szállításnál a telt kasok ellensúlyt 
képeznek, szivattyú rádazatok nagy súlyának emelésére 
a gépszög egyik sarkán van egy nagyobb súly alkal
mazva stb. 

Ellenvájat (Gegenbau) egy más ellenébe hajtott két vágat, 
két folyosó, vagy egy feltörés és egy lemélyítés, melyek 
egymással átlyukasztásra jönnek. 



Elmaradó _ — 43 — _ _ Elöresletés szöge 

Elmaradó (Nachtragend) a nonius, ha a limbus körön 
összefoglalt bizonyos számú osztórészek által adott hossz, 
a noniuson egygyel több részre van osztva. 

Elmállik (Abwittern, Verwittern) a kőzet, vagyis a lég-
beliek, a víz, a hideg és savak által elporlódik, felbomlik 
és uj kőzetet alkot. 

Elmeszesedés (Catcination) az elpusztult szerves lények 
könnyen oldható ásványi részeinek elpusztulása után a 
meszes részek épen maradása. 

Elöntött bánya (WassernÖthige Grube) az olyan, mely viz-
zel megtelt . 

Előfordulás, ElŐjövetel (Vorkommen, Vorkommnisz) 
külömböző leihelyek és módozatok, a hol s a mily körül
mények között az ásványtclepek fekhelyükön találhatók. 

Előfúrás (Vorbohrung) sújtó leges bányában és régi evések 
közelében a veszélyes gáz, utóbbinál víztömegeknek' ki
bocsátására szintes irányban készített fúrólyuk; akna 
fúrásnál, a tervezett akna közepén lemélyített fúrólyuk. 

ElŐgyüjtő (Vorsumpf) lemélyítések alkalmával az előre 
készített kis mélyedés, melyben a beszivárgó vizek a 
további részek eltávolításáig összegyűlhetnek. 

ElŐhenger (Vorquátsche, Vorwalze) a fokozatos zúzásnál 
az első hengerpár , mely a feladott készletet csak durván 
zúzza Össze. 

ElŐjövetel 1. előfordulás. 
Előkérdés (Vorfrage) a bánya törvény szerint minden 

magánjogi vitás ügy, mely az adományozást gátolja. 
Előkészítés (Aufbereitung, Zubereitung) különféle munká

latok, a melyek által a bányatermények értékesíthető 
állapotba hozatnak, mint mosás, osztályozás, válogatás, 
zúzás, pörkölés, stb. 

Előkészítési veszteség (Aufbereitungsabgang) minden 
hiány, mely az ásványok előkészítése közben áll elő. 

Előkész í tés tan (Aufbereitungskunde) amaz elvek foglalata 
és eszközök leírása, a melyek útján a bányából kiszállí
to t t nyers termények a további feldolgozásra, vagy fel
használásra alkalmassá tétetnek. 

Előrehaj tani (Aufifahren, Weiterführcn, Fort treiben, Ver-
lángern eine Streckc) a vágatot , azt meghosszabbítani, 

E lőres ie tés szöge (Voreilungswinkel) a gőzgép forgató
jának az excenterrel képezett szöge. 



___ Előresiető _ — jtt _ — __^ __ Emeletes fejtés_ __ 
Előresiető (Vortragend) a nonius, mikor a limbus körön 

összefoglalt bizonyos számú osztórészek által adott hossz, 
a noniuson egygyel kevesebb részre van beosztva. 

Elsőrendű piramis (Protopyramide) olyan összalakult pira
mis, melynél az egyik piramis lapjának lap felel meg a 
másikon. 

Elsőségi jog (Altersrecht) a régibb zárt kutat ónak biztosított 
többféle jogosítvány, mint pl. hogy ujabb zárt kutatások 
az ő kutatási körét nem korlátolhatják, hogy öt minded 
más előtt fenntartott mező fektetési joga illeti tneg stb. 

Elsüti (Abbrcmien, Wegsehiesen, Anziinden, We&thun, 
Abscltiesen) a bányász a fúró lyukat, vagyis az abban 
elhelyezett töltényt felrobbantja. 

Elszenesedés (Carbonisation) a növényi szervezeteknél 
tapasztalható jelenség, hogy azok a rothadástól elzárva 
a hosszú ÍdÖ és a nagy nyomás alatt szénné változnak. 

Elterül (Sich crbreitet) a bányatelek, vagyis a föld felszí
nén képzeletíleg fekszik. 

Eltérítés (Gangablenkung) a teléreknél észlelhető telep-
zavarodás, mikor az idősebb telér az áthatoló fiatalabb 
telérnek csapás irányát megváltoztatja. 

Eltolódás (Verschiebung) a már egyszer zavargást szenve
dett telepnek újbóli szétválása és elmozdulása. 

Elválási idomok (Formen der Absonderung) szabályos ala
kok, melyek az izzó állapotból megmerevedő kőzetekben 
keletkező repedések folytán állanak elő, így a bazalt 
oszlopok. 

Elvetődés 1. vetődés. 
Elvetődés nagysága 1. vetődés nagysága. 
Elvezetni (Abführen, Ableiten) a külvizeket, megakadá

lyozni, hogy azok a bányába folyjanak. 
Elvonás (Entziehung) esete forog fenn, ha az adományozott 

bánya, vagy külmértékek, vagy zártkutatmányi jogosít-
mányok elveszítése bányahatóságilag kímondatik. 

Elvonni (Caduciren, Freíerklaren, Éntziehen) a bányamű
velési jogosítványt, vagyis azt üzem elhanyagolás czi'méii 
megszűntnek nyilvánítani a bányahatóság részéről. 

Emelet 1. szint. 
Emeletes fejtés (Etagenbau) nagy telepek külfejtésénél 

alkalmazott fejtési mód, mely lépcsőzetesen történik, 
miután a lefödési munkulatok befejeződtek. 
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Emeletes kas (Etagengestelle, E tagenkorb) nagy mélység-' 
bol, vagy nagy tömegeknek gyors szállítására szerkesz
te t t szállító kas, melybe egymás fölé több csille el
helyezhető. 

Emelő (Ilebting) a znzó nyíl nyelébe ékelt fadarab, v a g y a 
nyil nyelére húzott vas tag karmantyú , melybe a görönd 
bütykei belekapaszkodnak s így azt felemelik. 

Emelő magasság (Hubhöche) a szándékolt zúzás fokához 
mért magasság, melyre a zúzó nyíl az adot t esetben 
felemelendő. 

Enantiomor fia (Enantiomorphie) az osszalak oknál előfor
duló jelenség, midőn nincsen szimmetria sík, hanem a 
kristályok egymásnak mintegy tükörképei. 

Energia (Kncrgie) munkavégző képesség. 
Engedékeny (Kügsam, Mild) az ásvány, ha belőle törékeny 

forgácsokat lehet faragni. 
Engedé lyezés (Uewilligung, Concession) bányajogi értelem

ben a segédvájás és megyetáró" hajtására vonatkozó, 
továbbá egyéb a bányahatóságok hatásköréből folyó és 
általok adott jogosí tvány. 

Engedély okmány (Concessionsurkunde) segéd és megye-
táró hajtására jogosító okirat, mit az engedélyező bánya
hatóság állít ki. 

Enstatit (Enstatít) a rombos rendszerben jegődő, gyöngy
fényű több színben előjövő, ket tős fénytörésíí magnesíum 
bisilikat. 

Eocén szakasz (Eocén Sectíon) a tértiül* kor legalsó réteg 
összlete, édesvízi, félsósvízi, és tengeri emelettel. 

Ereszkedés (Gesenk) az át lyukasztásig minden olyan a 
mélység felé haladó bányamű, mely valamely folyosó 
talpán veszi kezdetét s legtöbbször követi a telep dütését. 

Ernyős m é c s (Schírmlicht) ernyővel befedett bányamécs 
oly helyeken, a hol sok a csepegő víz. 

ErŐvíz (Aufschlagwasser) vizikerekek, turbinák és vizosz-
lopos gépek hajtására szolgáló vízmennyiség. 

Eruptív kőzet 1. tüzeredésű kőzet. 
Esetleges- , Járulékos elegyrészek (A cccssorisdie Gcmeng-

theile} valamely kőzetben azon alkotó vészek, melyek 
annak fogalmához nem tartoznak és hiányozhatnak. 

Ezüs t (Silbcr) a szabályos rendszerben jegődő, inkább 
utánzó alakban ismeretes fehér, hajlékony termés elem. 
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Excenter (Excenter) a gőzgép göröndjére központján kívül 

felékéit kerék, mely az excenter rúddal kapcsolatban álló 
excenter gyűrűvel van körülvéve s arra szolgál, hogy a 
tolót mozgásban tartja. 

Expansío 1. gőzterjeszkedés. 
Expansiós gőzgép (Expansionsmaschinc) a gőzgépek azon 

csoportja, melyeknél a gőzterjeszkedés foka a gép járása 
közben is változtatható. 

Égő pala (Iiraudscbiefer) szén és bitumen tartalmú agyag, 
pala, mely úgy a bányában, ha a levegőn marad, mint a 
hányon önmagától meggyulad s előbbi esetben gyakran 
veszedelmes bányatüzek okozója; ártalmatlanná lefejtés, 
vagy eltömedékelés által tehető. 

Ekaljak (Legeiscn) a feszítő munkánál alkalmazott külöm-
böző nagyságú vasdarabok, melyek az ékek alá helyez
tetnek, mi által a rés keskenyebbé lesz a támasztó felület 
nagyobbodik s vele együtt az ék hatása. 

Ékbarázda (Kelsitz) a forgató ék felvételére a göröndben 
és az agyban mélyített nyílás a melyekben az ék helyet 
foglal s így az agyat a göröndhöz kapcsolja. 

Ékgát (Keíldámmc, Keilverspündungen) nagy víznyomás 
esetén alkalmazott gát valamely folyosó elzárására, mely 
ékalakú gerendákból ugy van összeróva, hogy a gát a 
nyomás folytán mind jobban beszorul. 

Ékidom (Sphcnoid) a négyzetes rendszerbe tartozó négy 
egyenszárú háromszög által zárt kristály alak. 

Éksor (Keillage) a sópad alá vert ékek, melynek segélyével 
a sópad fel lesz verve. 

Él (Kanté) az ásvány jegcezek lapjainak találkozási vonala. 
Élein áttetsző (Kantcndurcbscheinend) valamely ásvány, 

ha kisebb darabjainak élein, vagy szálkáin csekély fény 
áthatol. 

Élelemtár (Verpflegsmagazin, Provisorat) a munkások 
élelmezésére a bányatörvény alapján a bányavállalkozó 
által fenntartott élelmiszer árusítás. 

Élettelen kor 1. arcliei aera. 
Élezve (Zugeschárfte) van az ásvány jegecz, ha az alap

idom valamely éle helyén két más lap fejlődött. 
Élszög (Kantenwinkel) a kristály lapok által képezett pzög. 
Élszögek állandósága (Bestand der Kantenwinkel) az 

ásvány kristályoknál tapasztalható törvényszerűség, mely 
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szerint valamely alak élszögei mindég állandók és vál
tozatlanok, bármiként vannak is a lapok kifejlődve. 

Éltengely (Kantenachse) az ásvány jegecz élein át képzelt 
egyenes. 

Épátló (Orthodiagonale) az egy hajlású rendszer azon mel
léktengelye, melyre a főtengely merőleges. 

Épd oma (Orthodoma) az egyhajlású oszlopok azon alakja, 
melynél a lapok az ép átlóval párhuzamosak. 

Epazöges tengelyek (Reclitwínklige Achsen) a kristályok
nál azok, melyek egymással derékszöget alkotnak. 

Ér (Kluft, Ader) minden kisebb vastagsággal bíró tábla 
alakú beltelep, érczczel megtöltött hasadék. 

Érez (Erz) minden olyan ásvány, melyből a megfelelő mű
velet által fém nyerhető. 

Erczbányász (Erzmann, Hnsbcrgmann) crezbányában fog
lalkozó bányász. 

Erczbeváltás (Metallkauf) a kohósftásra előkészített nemes 
érezek megvásárlása a fémkohók által. 

Érczbriket (Erzbtiquettc) vasérczek porából kiilömböző 
anyagok, mint mészpor, mésztej, szénpor stb. hozzá
keverése útján készült sajtolt téglák, melyek így az 
olvasztásra alkalmasak lesznek 

Érez dara (Erzgraupen) a 0 5—1 5 cm átmérőjű szemek
ből álló érczes bányatermény. 

Érczelőkészítés (Erznuíbereitung) mind ama külömboző 
művelet, melyek által a bányából kiszállított érezek be
váltásra alkalmas állapotba hozatnak, mint mosás válo
gatás, szinités, zúzás, szerelés stb. 

Érczelőkészítés tan (Erzauf bérei tungskutule). mint a bánya
műveléstan egyik része mindazon műszereket,eszközöket, 
berendezéseket eljárási módozatokat ismerteti, a melyek 
segélyével az érezek a kohósftásra alkalmassá tehetők. 

Érez ér (Erzader) a részben, vagy egészben ércc/:el meg
töltött kisebb kőzet hasadék, 

ÉrczkÖz (Erzmittel) az telér tiszta érczes rétegei. 
Érczliszt (Erzmehl) 1. Érczpor. 
Érez lopás (Erzdieberei) a nemes érezek jogtalan eltulaj

donítása, mely a régi jog szerint, mivel ez a királyi kamara 
megkárosítása volt, igen szigorúan büntettetett. 

Érczmorzsa (Er2gnes, Klareserz) a pornál valamivel szem
csésebb érczes bányatermény. 



JÉrczoszlop — 47 — Érzékenység^ _ 
Érczoszlop, 1, ércztolúlás. 
Érczpor, Érczliszt (Erzstaub) a legapróbb szemű érczes 

bányatermény. 
Érczpróba (Erzprobe) kis mennyiségű érczes ásvány a fém 

tartalom kipuhatolásara; az érczpróbának lehető töké
letesen képviselni kell az egész éreztömeget, hogy helyes 
eredményt nyerhessünk. 

Erczraktár (Erzkram, Erzhaus) az értékesebb érezek el 
helyezésére szolgáló épület. 

Erczszakmány (Erzgedinge) a színitett érez mennyisége és 
minősége szerint megszabott szakmány. 

Éreztér (Anschutt) a bánya előtti szabadterület, hova a 
kiszállított érez lesz zuhíntva. 

Ércztolúlás, Érczoszlop (Erzstock, Erznest, Veredlung, 
Erzsáule) olyan telérrész, mely nagyobbmennyiségü dús 
erezet tartalmaz. 

Ércztorlat 1. torlat. 
Ércztörmelék (Grubenklein) érczes bányatermény, mely

nek darabjai 1*5 f> ő cm. átmérővel bírnak. 
Érczvásárlási jog (Eizkauf, Erzvorkauf) régi jog szerint 

az állam előjoga a nemesérczek kizárólagos megvásár
lására. 

Érczveszteség (Abgang), érezmennyiség, mely az előkészí
tés alatt veszendőbe megy. 

Erczve2ető (Erzbringer, Erzführend) a kőzet, vagyís erezet 
tel éret tartalmaz. 

Érintetlen mélység (Unverritzte Teufe) vagyis még bányá-
szatilag nem voit megvizsgálva. 

Értékesítési engedély (Verfügungsbewilügung) a bánya
hatóság által a kutató kérelmére nyújtott jogosítvány 
a kutatásban termeit ásványok eladliatására. 

Érülési átalakulás (Contact Metamorphosc) a kőzetrepe
désekben feltódult izzó folyóanyag érintkezése által a 
kőzetben előidézett kú'íőmböző változások. 

Érülési ikrek 1. ránőtt ikrek. 
Érzékenység (Empfindlichkeit) a mágnestűnél megkívánt 

kellék, melyszerint az a legkisebb akadály mellett a 
lehető leggyorsabban és a legnagyobb biztossággal 
helyezkedjék el a mágneses délvonalban; a libellánál a 
buborék eltérési nagysága a libella tengely változtával. 
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F. 
Fagyasztási eljárás (Gefrierverfahren) futókőzetben alkal

mazot t akna mélyítést mód, melynél alkalmas gépek 
és készülékek segélyével a környező kőzet megtesz 
fagyasztva s azon mint szilái'd kőzeten áttehet hatolni. 

Fakóé rcz 1 tetraedrtt . 
Fa l azás (Mauerung) a bányamű omlás elleni biztosítása 

végett az ácsolat helyet t épített kőfallal, mely szárazon, 
vagy kö tő anyaggal épül. 

Fali c s apágy (Wandzapfenfager) a hordozó csapágyak 
egyik neme, melynek rögzített támasztólapja függőleges 
és párhuzamos a csap középvonalával. 

Fali homlokcsapágy (Wandstirnzapfenlager) a hordozó 
csapágyak egyik neme, melynek rögzített támasztó-
lcmeze függőleges és a csap középvonalára merőleges. 

Farbőr (Ledér, Hergleder, Fahrleder, Grubenleder, Arsch-
leder) rövid, félkörben lekerekített bőrkötény, melyet a 
bányász Övszíjjal felerősítve a farán visel s arra szolgál, 
hogy arra reáülhessen, vagy azon lecsúszhasson. 

Fáradt gőz, Elhasznált gőz (Abdampf) az, mely a gőz
hengerben munkáját elvégezve az elvezető csövön le
hűlve jut a szabadba, vagy a gőzsűrítőbe. 

Fáz i s (I'hasc) a váltakozó áramnál azon idő, melyre egyik 
tekercs á ramának szüksége van, hogy a következő 
tekercs áramához viszonyítva, egy periódus után ismét 
az első irányváltozásba jusson. 

Fázis eltolódás, -késedelem (1'hasenverschicbung) a válta
kozóáram fázisai közt levő eltérés, a mennyiben ezen 
fázisok egymásután jutnak a vezetékbe s Így az elektro
motoros erők görbéi nem vágnak össze. 

Fázis késedelem 1. fázis eltolódás. 
F e d n i (Decken) a szabadterületeken zár tkuta tmányokat 

elhelyezni. 
Fedü (Hangend) valamely kőzetrétegen, ásványtelepen, 

v a g y teléren fekvő rétegosszeség, másrészről azon réteg
lap, mely a föld felszíne felől esik. 
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Fedüvágat (Hangendschlag) a meddő fedüben készítettvágat. 
Fejkészlet (ITáuptd) a szór legfelső részén leülepedett be

váltható mára. 
Fejtés (Abbau) a feltárt ásványtelep kiszedése, termeli se, 

mely a telep fekvése, vastagsága, kitöltése, a mellék-
kőzetek minősége, a meddő beányázások, a telepek 
száma, szellőztetés, vizemelés, biztonosítás módja s az 
alkalmazott szerszámok és gépektől függ. 

Fejtési határ (Abhieb) a fejtési terület széle, a meddig vnln-
mely akna, vagy táróra tekintettel a fejtésben előre
haladni czélszerű. 

Fejtési terület (Abhaufeld) a bányatelek azon része, 
melyen a fejtés folyik, vagy a mely terület bizonyos 
táróval, vagy aknával le lesz fejthető. 

Fejtési térkép (Abbaukarte, Verhaukarte) a fejtési munká
latok előrehaladásáról, a fejtésre előkészített, fejtésben 
álló és már lefejtett területeket feltüntető térképrajzok. 

Fejtési veszteség (Abbauverluste) mindazon ásványmeny-
nyiség, mely vagy a bányában biztonosítás czéljából 
visszahagyatik, vagy a lefejtés közben veszendőbe megy 
s ezen veszteség nagysága függ a telep vastagságától, 
a környező kőzetek szilárdságától és a telepek számától 
s néha 30% ig is felszökik. 

Fejtéstan (Abbaulehre, Gcwinnungslehre) ama szabályok 
és elvek foglalata, a melyekszerint a már feltárt és fej
tésre előkészített ásványtelepek eredeti fekvőhelyükről 
kiszedhetők, termelhetők. 

FejthetÖség (Gewinnbarkeit) az ásványtömegek lefejtésé
nél mutatkozó ellenállás, melynek szempontjából lehet 
a kőzet laza, folyó, lágy, törékeny, szilárd és igen szilárd. 

Fejtő folyosó (Abbaustrecke) a siklókat és gurítókat kisebb 

közökben összekötő' szintes vágat. 
Fejtő magasság (Abbauhöhe) a pillér magassága, a med

dig egy eAy pillér fejtési határa terjed. 
Fektetési térkép (Lagerungskarte) az adomány kérvény, 

illetve okmány kiegészítő részét képező térkép, mely a 
külszíni viszonyokat, a feltárás és a felkért mértékek fek
vését tünteti fel. 

Fekü (Liegend) a fedüvel ellentétes réteglap és azon réteg-
összlet, melyen valamely kőzetréteg, ásványtelep, vagy 
telér fekszik. 
lifinyílBBiiü g/fttAr. 4 
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Fekü vágat (Liegendschlag) a meddő feküben készített 

vágat. 
Fekvettelér (Lagergang) azon érczes beltclep, melynek 

csapása és dőlése megegyezik a mellékkőzet fekvésével. 
Fekvőgát (Liegende Balkendámme) a vízszintesen egymás 

fölé fektetett gerendagát, 
Fekvő oszlopok 1. domák. 
Fekvőszér (Liegendherd, Schaufelherd) darás zagy tömé-

nyítésére alkalmas lejtőssík, melyen a zagy lefolyva a 
már egyiittülepedés szerint osztályozott készletből a 
meddő viz által el lesz sodorva, míg az érez reáülepedik. 

Felállítani (Aufstellen) a műszert, azt a megfelelő állvány
zaton a bemérendő pont fölött elhelyezni, hogy a mérést 
végezni lehessen. 

Felebbezni (Eine Apellation einlegen) a bányakapitányság 
határozata ellen a főbányahatósághoz folyamodni. 

Felelősség (llaftpflicht) a bánya művezetőjének szavatolási 
kötelezettsége a hatóságokkal szemben. 

Feles (Hamiedrísch) az oly kristály alak, melynek ugyan
azon paraméter viszonyok között csak félannyi lapja 
van, mint a teljes alaknak. 

Felező (Schlámkiste, Abhubkiste) nyéllel ellátott deszka
darab, melylyel a zúzó munkás a fekvő és a lökő szeren 
leülepedett készletet lenyomogatja, vagy a fekvő szeren 
fel is tolja. 

Felfogni (Abfangen) a bányában leomlani akaró kőzetet 
ácsolattal, falazattal alátámasztani. 

Felforgatása (Überschiebung, Umwaltzung, Umsturz) van 
a telepeknek ha azok oly nagymérvű zavarodást szén 
védtek, hogy a feku fedűvé lett és viszont. 

Felfrissíteni (Abfrischen) a kőzet felületét, vagyis az 
elmállott és elváltozott részeket eltávolítani, hogy a 
kőzet friss törés lapjai legyenek láthatók. 

Felhagyás 1. elhagyás. 
Felhagyni (Kübel und Seíl fahren lassen, Aufgeben, Auf-

schütten) a hasznot nem hozó, reménytelen, vagy a már 
leművelt bányatelket üzemen kívül helyezni. 

Felhúzni (Aufziehen, Emporziehen, Aufwinden) a szállító 
kast, vagy edényt az aknában a külszinre emelni. 

Feljegyzési könyvek (Vormerkbuch) a bányahatóságok 
által vezetett kutatási, zártkutatási, adománykérvény, 
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adomány és engedély, bányatársulati stb. könv, melyek 
többnyire nyilván könyvek. 

Felkérés (Muthung) régi jog szerint az adománykérvény 
benyújtása és a jelkő bemutatása, mí által a kutatási 
jog és a telckbeli elsőség megszeveztetett. 

Felkérni 1. adományt kérni. 
Felkérvény bizonylat (Muthschein) régí jog szerint a.z 

adománykérvény másodpéldánya, mely a bányahatóság 
láttamozása után a felkérőnek viaszaadatott. 

Felkérvény könyv (Muthungsregistcr) az adománykéi-vé-
nyékről vezetett bányahatósági igtatókönyv, melybe a 
kérvények a beérkezés sorrendje szerint bevezettetnek. 

Felkészítés (Aufbcreitung) az előkészítés régibb, de nem 
helyes elnevezése. 

Felkutatni (Abrítzen, Versuchen) a geológiai zavargások 
által elvetett teleprészeket felkeresni. 

Felmérni (Vermcssen, Abmesscn, Ausmessen, Verschinen, 
Vcrschniiren) a bányaművet és a bánya határait bánya
mérnöki felvételekkel megmérni. 

Felnyitó pont, Feltárási pont (Aufschlagspunkt, Anhalts-
punkt) a feltárt ásványtelepen a felkért bányatelekben 
fekvő pont, a melytől a bányamérték kimérendő. 

Felolvasás 1. rendelés. 
Felolvasni (Verlesen) a munkásokat a műszak elején és 

végén név szerint rendben felhívni. 
Felőr 1. felvigyázó. 
Felpoczkolt görond (Aufgesattelte Welle) alkalmazandó 

a zuzónál, ha nem rendelkezünk a számítás szerint 
szükséges méretű vastag görömklel s ez ugy készül, 
hogy a vékonyabb gorönd kerületére fahasábok illesz
tetnek, miket vasabroncscsat összefoglalunk, 

Felső kötél (Oberseil) a szállító gép azon kötele, mely a 
kötéldobra fölül van rcávezetve. 

Felső kötéldob (Oberkorb) az, melyre a felső kötél helyez
kedik 

Felső táró (Oberstollen, Tagstollen) a bányamű leg
magasabb szintben fekvő tárója. 

Feltárás (Aufschluss, Aufschliessung) a feltalált ásvány
telepnek további részletes felkutatása, melyből annak 
minősége és mennyisége, vagyis a törvény szerint 
vájást érdemlősége megállapítható. 
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Feltárási pont 1. felnyitó pont . 
Feltárni (Aufschliessen, Ausrichten) az ásványtelcpet, vagy 

tcleret anynyí, mint annak kiterjedését, mennyiségét 
hozzáférhetővé tenni. 

Feltódulás (Ascensionstheorie) a tclcrek képződésének 
amaz elmélete, mely a telér anyagá t a föld belsejéből 
feltódultnak állítja. 

Feltörés (Aufbruch, Aufhau, Überhau) az átlyukasztásig, 
az oly bányamű, a mely valamely folyosó föntjéből 
kiindulva egy magasabb szintben levő folyosó felé halad. 

Feltörni {Aufsprengen, Aufhauen, Aushauen) valamely 
mélyebb szintből föltelé irányuló művet létesíteni. 

Fe l tűző csap (Aufsteckzapfen) egyes műszer állványok 
kup alakú csúcsa, mely a műszer felállításakor ennek 
megfelelő hüvelyébe illik. 

Feltűző villa (Aufsteckgabel) lánczpálya szállításnál a 
csille végén elhelyezett villa alakú eszköz, melynek 
felfelé álló két ága közé akad a vonó láncz. 

Felügyeleti illeték (l'Ycischurfgebühr) minden zár tkutat -
mány után előre fizetendő évi 8 K. 

Felveri (Auflockert) a sóbányász a sópadot, vagyis azt az 
alávert éksorral meglazítja. 

Felvigyázó, Felőr (Steiger Hutmann) altiszt, ki felügyel a 
munkásokra, ugy a bányában, mint a külön, h o g y 
kötelességeiket rendelet szerint teljesítsék, ellenőrzi a 
munkások megjelenését s ezért felolvassa a munkások 
neveit a műszak elején és végén. 

Felvilágosító szabályok (Krliuiterimgen) a Miksa féle 
bányarendta r tás kiegészítő részét képező sclmeczi és 
körmöczi városi bányajog. 

Felzék (Abhub, Abstrich) az ülepítő szitáknál a szinércz 
fölött összegyűlő meddő és a ranytar ta lmú kvarczból álló 
készlet, mely tar ta lma miatt még egyszer a zuzóba jut. 

Felzit szurokkŐ (Porphirpechstein) sötétzöld, fekete színű, 
szurok kinézésű, kemény élein át tetsző kőzet, mely a 
kvarczporfir anyagának hirtelen kihűlése folytán kép
ződött. 

Fennőt t (Aufgewachsen) az ásványjegőcz, h a a kőzethez 
nőt t része nincsen kiképződve. 

Fennőtt csoport (Aufgewachsene Krystalle) ugyanazon 
ásvány több egymáshoz nőt t kristálya, melyek az anya-
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kőzettől, melylycl rendesen egyneműek el nem választ
hatók. 

Fenntartás (Erhaltung) alatt a szünetelés! engedélyivel 
bíró bányamű főbejáratai, folyosói vágatainak olyan 
állapotban tartását értjük, mely mindég lehetővé teszi 
azok bejárását. 

Ferde átló (Klínodiagonale) az egy hajlású rendszer azon 
melléktengclyc, melyhez a főtengely hajlik. 

Ferde doma (Klinodonui) az egy hajlású oszlop, melynek 
lapjai a ferde átlóval parallellek. 

Ferdeméretű tengely (Klinoaxc) a kristálytanban az, mely 
a másikkal nem képez derékszöget. 

Ferde piramis (Klinopyramide) az olyan egyhajlású piramis, 
mely a ferde átló irányában meg van nyujtva. 

Festett ásvány (Gefárbtcs Mineral) a szines ásvány, lia 
azon szin rá nézve nem jellemző, nem állandó, nem lé
nyeges s csak idegen színes anyagoktól függő esetleges. 

Feszítő állvány (Spreitze) tárók, vagy folyosó]; két oldala 
közé feszítendő egyszerűbb, vagy bonyolultabb szer
kezetű alzat, melyre a mérő műszer felállíthat/). 

Feszítő mü (Spannvorrichtung) a sodronykötél pályák 
kötelének kifeszítésére bizonyos közökben a kötelek 
végeire felfüggesztett terhek, melyek azonban a csillék 
tovagördűlését nem gátolják. 

Feszítő munka (Hercintreibarbeit) alkalmazta tik nagyobb 
kőzetdarabok fejtésére, ha azt a rétegesség, vagy az 
előzetes réselő munka lehetővé teszi, mint födélpala, só, 
márvány, malomkő bányákban; szerszámai a külömboző 
ékek (Keil, Kimmel) kalapácsok (Schlágel) ékaljak 
(Lcgeisen) s a feszítő rúd. 

Feszültség (Spannung) a testek alakjának változása követ
keztében azoknak anyagában fellépő belső erő. 

Feszültség külÖmbség 1. elektromotoros erő. 
Feszültség mérő (Manometer, Druckmesser) a gáznemű 

testek nyomásának mérésére szolgáló műszer, mely a 
feszültséget légköri nyomásokban kifejezve mutatja. 

Fék (liremse, l'remse, Zaum) a szállító gépek egyik leg
fontosabb felszerelése, mely a gép sebességének mérsék
lésére, továbbá a gépnek tetszés szerinti állásában való 
rögzítésére szolgál; a szerint a mint a súrlódási munkát 
a fékkorongra feszülő szalaggal, vagy alaborral hozzuk 
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létre, lehet az szalag fék (Bandbremse) vagy alaboros fék 
(Backenbremse) a féket működésbe hozó erő szerint 
pedig kézi fék, lábfék, gőzfék, vákuum fék. 

Fékakna (Bremsschacht) szállító akna, melyen át a szállí
tandó csillék ellensúly ós fék segélyével valamely maga
sabb szintből mélyebb szintbe bocsáttatnak. 

Fékes erőmérő (Bremsdynamometer) a Prony-féle fék, 
melynek segélyével a gőzgép hatályát határozhatjuk 
meg; áll ez a forgógörondre erősített egykarú emelőből, 
mely a gép forgása ellenébea szabad végén ellensúlyok
kal terhelendő. 

Fékezni (liremsen) a szállító gép sebességét fékkel mérsékelni. 
Fékező (Bremser) bányamunkás, a ki az ellensúllyal működő 

sikló fékjét kezeli. 
Fékezőkar (Bremsarme) a fék cmelőrúdja, melyre a fékező 

erő hat. 
Fél ajtókötés (Ilalbcr Thürstock) az olyan ácsolat, mely

nél az ajtókötés egyik támfája hiányzik és a siivegfa 
egyik vége a szilárd kőzetre támaszkodik. 

Félalakúság (Hámimorphismus) oly hiányos jegőcz kikép-
ződés, midőn a bennőtt jegőcz alsó és felső végén külöm-
böző alakok lapjai találhatók. 

Félhatású 1. egyszerű hatású. 
Féligátlátszó (Halbdurchsichtig) ásvány az, melyen át a 

tárgyaknak csak durva körvonalai vehetők ki. 
Félsósvizi képződmény (Brackische Bildung) az oly üle

dékes kőzet, mely részben tenger, részben édesvízből 
rakódott le. 

Fémes szine (Metallische Farbe) van a fémfényü szincs 
ásványoknak s pedig lehet barna, veres, sárga, fehér, 
szürke, fekete. 

Fénysarkítás (Polarization) némely ásványnál tapasztal
ható jelenség, mely szerint az bizonyos sugarakat, bizo
nyos irányban magán átbocsát, másokat nem. 

Fénysarkító (Polarisator) a fénysarkító műszerek azon 
része, mely a közönséges fényt sarkítja. 

Fénysarkító eszközök (Polnrizationsinstrumcnte) a kristá
lyos ásványok fénytani viszonyainak tanulmányozására 
•zolgáló műszerek, mint a turmalin fogó, fénysarkító 
mikroskop stb. 

Fénysarkító mikroskop (Polárisátions mikroscop) főként 
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a legvékonyabb kristálylemezkék vizsgálására szolgáló 
műszer. 

Fényszórás (Lichtzerstreuung) némely testeknél látható 
tünemény, hogy az a rajta átvonuló fénysugarakat színes 
alkotórészeikre bontja s mint fénypamatot bocsátja át. 

Fénytörés (Rcfractíon, Strahlenbrechung) a fény átbocsátó 
ásványok tulajdonsága, mely szerint az áthatoló suga
rakat eredeti irányuktól eltérítik. 

Fényverődés (Reflexión des I,ichtcs) az ásványok fénytani 
tulajdonsága, mely szerint a rájuk eső fénysugarakat 
többé kevésbé visszavetik s e szerint lehet az ásvány: 
nagyonfénylő, fénylő, kevésbéfénylő, csillámló és fény
telen ; a fénynél pedig megkülömböztetjük; a fém, gyé
mánt, zsír, vagy viasz, üveg, gyöngy és selyem fényt, 

Fészkek (Butzen, Putzen, Nester) a lencse alakú, kisebb 
terjedelmű ásványtömegek. 

Fiatalabb jogosult (Jünger im Felde) régi jog szerint ugyan
azon bányatelekre két felkérő közül az, a ki később fedezte 
fel az ásványt s más után nyújtotta be a felkérvényt. 

Fizetési ív, Bérfizetési ív (Auslohnungsbogen, Zahlungs-
bogen, Löhnungsbogen) a bányamunkásnak bérfizetése 
alkalmával kiadott jegyzék, melyen keresete, valamint 
előleg s egyéb tartozása ki vannak mutatva. 

Fizető nap (Lohntag, Löhnungstag, Zahlung) a munkások 
leszámolására és kifizetésére kijelölt idő. 

Fiziografia (Phiziographie) a geológiának egyik része, mely 
a föld alakjának leírásával foglalkozik. 

Fluorescencia (Fluorescenz) némely ásványok tulajdon
sága, hogy ugy a saját, mint a világító fény színétől el
ütő szint játszik. 

Fluorit (Flussspath) a szabályos rendszerben jegődő, rideg, 
üvegfényű, külömbÖző szinü kalciumfluorid. 

Fogak (Zahn, Kamm) a fogaskerekek peremén elhelyezett 
kiemelkedések, melyek a másik kerék megfelelő mélye
déseibe illeszkednek s vagy a kerékkel egyben Öntetnek, 
vagy külön fából, sőt bőrből készülnek. 

Fogas kapcsolás (Zahnkupplung) a laza kötéldob rögzítése 
a göröndhöz olymódon, hogy a kötéldobbal kapcsolatos 
és oldalt fogazott kerék fogai a görondie ékelt hasonló 
kerék megfelelő fogaiba kapaszkodnak. 

Fokaskerék (Zahnrad, Getríebrad, Stcrnrad) peremén 
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egymás melletti fogszerű kiemelkedésekkel ellátott kerék, 
mely a görönd fordulatait egy másik hasonló kerék 
segélyével a másik görondre átviszi. 

Fogó készülék (Fanginstrument, Fangappara t , Fangvor-
richtung) a mély fúrásnál eltört fúró rudazatok, vagy a 
fúrólyukba esett t á rgyak kiemelésére szolgáló eszközök, 
mint a fogó rudazat (Fanggestánge), horog fogó (Glücks-
hacken), kecskeláb (Geissfusz), rugós fogó (Fangfeder), 
körömvas (Kratzer), olló fogó (Fangschccre), csavartok 
(Schraubentutc), szelepes fogócső (Kkippenbüchse), pók
lábalakú fogó (Spinnenbüchse), nyomó cső (Abdruck-
biichse) s t b ; a szállító kasnál azok fején alkalmazott 
véső, vagy fogas ex centerrel ellátott szerkesztmény, 
melynek vésői a kas szabadesésénél kötélszakadás alkal
mával a vezérszarukba kapaszkodnak és a kast fogva 
tartják. 

F o g ó olló (Abfangschcerc) csuklóban szétnyíló furóvilla, 

mely öszszezárás után csavarral is biztosítható. 
Fojtás (lícsatx) a töltés elhelyezése után a íut'ólyuk teljes 

kitöltésére szolgáló bármiféle anyag. 
Fojtás anyag (Besatzmatcrial, Hesatzgrand) mindaz, a mi 

fojtásul alkalmaztatik, mint fúrás iszap, agyag, homok, 
föld, moha, viz, fojtó csövek stb. 

Fojtó lég (Stickgas, Nitrogén) szerves anyagok korhadásá
nak főleg pedig a robbantásoknál és a gázrobbanásoknál 
fejlődő sok nitrogén által élvezhetlenné, sőt élet
veszélyessé tett levegő. 

Fojtó szelencze (Stopfbíichse) ket tős fémhüvely, melyben 
a gőzgép és szivattyú rúd légmentes vezetését találja s 
a két hüvely közti üreg puha anyaggal ki van tömve. 

Fojtó vessző (I.adcstock, Staucher) fa, vagy vasbot, mely 

a töltés és a folytás beszorítására szolgál. 
Fok (Grad) a mérő műszerek körbeosztásának háromszáz

hatvanad, ujabb beosztás szerint négyszázad része, mely 
(i0 perezre oszlik. 

Fok ív (Gradbogen) a bányamérnök egyik legrégibb mű
szere a fokokra beosztott félkörív, könynyű fémlemezből, 
mely a kifeszített zsinórra felfüggesztve egy hajszál 
függélyző segélyével a dőlés szöget közvetlenül mutatja. 

F o k o z a t o s zúzás (Abstufungszerklcinerung) abban áll, 
hogy az érez készlet előbb a legnagyobb érczes szemek 
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nagyságáig • ezek kivonása után ismét apróbbra lesz 
zúzva s ez ismételtetik a teljes felzuzásig. 

F o l y o s ó (Strecken) a szintes, vagy csekély talpemelkedéssel 
bíró tárószerű bányamű, mely a külszinre sohasem tor
kollik és a telep csapását követ i ; gyakran a vágat el
nevezéssel felcserélve használatos. 

Fo lyó- , Úszó-homok , F u t ó kőzet (Klugsand, Schwimm-
saiul, Schwimmendes Gebirge) sok vizzel Összekevert 
fmomszeinü homok, mely ilyen ál lapotában rendkívül 
folyékony. 

F o l y p á t 1. fluorit. 
F o l y t o n m ű k ö d ő lökőszér (Continuirlicher Stossherd) 

keresztirányban mozgatot t lejtős sík, melyről a töké
letesen elkülönített érez és meddő hozzá folyó viz által 
külön-külön és folytonosan nyerhető. 

F o l y t o n o s üzem (Stetigeier lietricb) a bányatörvény kö
vetelménye, hogy a zár tkuta tmányban és a bányatelek
ben a szokásos munkaidőn át a hely minőségéhez és a 
mű arányai, czéljaihoz képest megfelelő számú munkás 
legyen alkalmazva. 

F o l y t o n ülepí tő (Stetigwirkendes Sctzsieb) minden álló 
ülepítőszita, melynél a szitára helyezett készletet dugaty-
tyúval mo/gásban ta r to t t folyadék ülepíti, mint a rajnai 
és a Rittinger-féléknél. 

F o n c s o r (Amalgám) higanyötvözet , melynek segélyével 
más fémek, főleg a nemesfémek kiválasztatnak, tisztít
ta tnak. 

F o n c s o r é g e t ő kemencéé (Amalgám Ausglühofen, Glocketi, 
Appara t , Gloekenofen) különféle formájú kemencze a 
foncsor kiégetésére. 

Foncso r i t an i (Amalgamiren, Anreiben, Abquicken) a ned
ves úton előkészített nemes éreztartalmú lisztből az ara
nyat és ezüstöt higany segélyével kivonni. 

F o n c s o r i t á s (Amalgamation, Quickarbeit) eljárás a nemes 
fémek kiválasztására higany segélyével. 

F o n e s o r m a l o m (Amalgamirmiihle, Quickmühle) különféle 
készülék a termés aranynak egyenesen a zagyból való 
íoncsoritására; ilyenek azok, melyeken a szerről jövő 
zagy átfoly s e közben a bennök levő higany az ara
nyat fon csőri tja, ilyenek a golyós malmok, melyekbe a 
töményítet t zagy adagonként helyezendő, stb. 
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Fonolit (Fonolith) homogén kinézésű sötét zöldesszürke 

teljesen kvarczmentes kőzet, mely lényegesen sanidín, 
nefelin, augit és leucitból áll s néha a világosabb szinűek-
ben zeolit jegőczök porfirosan válnak ki. 

Fordító lemez (Wechsd platté) a bányavasutak keresztezé
sénél, valamint a rakodókon elhelyezett vastag vasleme
zek, melyeken a csillék minden irányban könnyen 
fordíthatók. 

Fordulat számláló. (UmdrchungserzUhler) a görönd fordu
latainak számát megolvasó készülék, 

Forgatag-, Örvény-,Foukault áram (Wirbelstrom) az arma
túra vasmagjában fejlődő villamos áram, melynek lehető 
csökkentésére a magot gondosan szigetelt vékony leme
zekből állítják össze, 

Forgató (Wirbel) a mély fúrásnál a rudazat feje, melybe a 
kormányrúd illeszthető 

Forgató, Torziós ék (Kurbelkeü, Wcllenkeil) a tengely, 
vagy görönd forgását közvetítő ék, vagyis olyan ék, 
mely valamely forgó géprészt a görönd re erősít. 

Forgató kar (Kurbelarm) a göröndre és pedig annak hossz
irányára merőlegesen felékelt egykarú emeltyű, mely a 
hajtórud mozgását a göröndre átviszi. 

Forgató mü (Kurbel) a gőzgép azon része, mely a dugattyú-
rud egyenes irányú mozgását forgó mozgássá alakítja. 

Forgó-; Többfázisú áram (Drehstrom) az elektromos áram, 
ha az a váltakozó áramok egész sorából van összetéve, 

Forgó-áramú transzformátor (Drehstrom Transformator) 
a több fázisú transzformátor. 

Forgó fúrás (Drehbohren) a mély fúrásnál csak lágyabb 
kőzetben alkalmazható fúrásmód, mely a többé kevésbé 
csavar, vagy lapátalakú fúró egy irányú forgatása által 
történik. 

Forgó ingarosta (Pendelrátter) egymás alatt elhelyezett 
rosta sorozat, mely ingaszertíen fel van függesztve s kör
mozgást végez a nélkül hogy a rosták saját tengelyük 
körül fordulnának; főként szénosztályozásnál haszná
latos. 

Forgó surló (Trommehvasche, Waschtrommel) kissé kúpos 
rosta, mely közepén átmenő tengely körűi forog, miköz
ben a víz hozzáfolyása mellett belé hulló sáros készletet 
mossa és rostálja. 
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Forgó szer (Dreherd) oly lapos kup, melyről folyton nyer

hető a teljesen töményített érczkészlet s főleg finom 
zagyok toményítésérc alkalmas. 

Forraló kazán (Siedkessel) főkazán és forralókból össze
állított gőzfejlesztő, melyek csak egy rövid csővel van
nak egymással összekötetésben. 

Foukault áram 1. forgatag áram. 
Födél (Dach) valamely telepet fölülről határoló kőzet lapja, 

mit a gyakorí;itbnn, bár helytelenül gyakran fcdünek 
mondanak. 

Fölállás (Aufstelkmg) a mérő műszer elhelyezése az áll
ványzaton a bemérendő pont fölött, vagy alatt. 

Földalatti kutatóvájás (UnterJrdischer Schurfbau) esete 
forog fenn bányajog szerint akkor, ha a zártkutatmány 
középpontja a föld alatt, pl. valamely vágatban van meg
választva ; bányászati értelemben a föld alatt végzett 
kutató munkálatok. 

Földfelület (Erdobcrfláche) a folcl kérgének legfelső rétege. 
Földkéreg (Erdkruste, Erdrinde) a föld felső összes szilárd 

rétege. 
Földméréstani Geodézia (Kcldmcssungskunde, Geodásie) 

a földfelület felmérési módjait s ezen mérés eszközeit és 
műszereit ismertető műszaki tudomány. 

Földolaj 1. petróleum. 
Földpát (Feldspath) alatt egy az egyhajlású rendszerben 

jegődő ásványsoroz tot értünk, mely kálmátrontim-
trisüikátból áll és a melyben a kálium és a nátrium vál
tozása adja a sorozatot. 

Földrengés (Erdbeben, Erdcrschütterung) a föld kérgén 
tapasztalható kisebb nagyobb rázkódás. 

Földtan 1. geológia. 
Földtani intézet (Geologische Anstalt) az ország geológiai 

viszonyainak tudományos és gyakorlati biwárlatára, 
ásvány és kőzctelemzések s kísérletek végzésére szerve
zett s a kellő gyűjteménnyel is felszerelt közhivatal. 

Földviaszk 1. ozokerit. 
Földzáródás (Erdschluss) van a villamos berendezésben, 

ha az elszigetelés tökéletlen s az áram egy része a földbe 
vezetődik. 

Fölszállás (Aufgang) a szállító kas fölemelkedése a kiilre; 
kijövetel a bányából. 



FÖltóteles szakmány — 0.0 — _ Fötáró 

Föltételes szakmány (Conditionsgeding) esetén a szab-
mányt meghaladó munka nagyobb összeggel fizet
tetik. 

Fönntartott ásványok (Vorbehaltenes Mineral) azok, 
melyek az államhatalom rendelkezése alá esnek s bányá
szati adományozás tárgyai. 

Fönntartotttér, - mező, határ (Vorbehaltsfekl) a zárt-
ku ta lmány által biztosított legalább egy egyszerű bányá
in úr t^k. 

Fövenyszén (Sandkohle) az olyan kőszén, mely a tűzön 
szétporlik, ezért koksxolásra nem alkalmas. 

Főakna (1 lauptschacht) a bányaművelés összes szükségeire 
szolgáló akna. 

Főaknász 1. fő fel őr. 
Főáramkörű dinamó (Serienmaschine, Keihenschluss-

mascliine) az olyan, melynél az elektromágnesek burkoló 
drótjai, a külső áramkor és az armatúra drótjai egymás
után vannak kapcsolva. 

Főbányahatóság (Oberbergbehörde) a legfőbb felügyeleti 
hatáskörrel az összes bányaha tóságok fölött álló m. kir. 
Pénzügyminisztérium. 

FŐbányatanácsos (Oberbergrath) a VI-ik fizetési osztály
nak megfelelő állásban levő bányászat i akadémiai tanár, 
és a bányászat terén szerzett érdemekért ily czimmel ki
tünte te t t szakember. 

FŐbejárás (Gcneralbefahrung) régi j o g szerint a bányaszék 
által évnegyedenként, valamint a királyi biztosok által 
t a r to t t bányajárás. 

Főfelőr, Főaknász (Obersteiger, Oberhutmann) a bánya
műnél alkalmazott első altiszt, a ki nemcsak a munká
sokra ügyel föl, de a felvigyázókat is ellenőrzi. 

Főfolyosó 1. alapfolyosó. 
Főidőm 1. uralkodó alak. 
Fölégáram (Hauptwetterstrom) a bánya főnyilamain, 

vágatain átvonuló levegő tömeg, a mclylyel szemben 
a légoszlop többi része mellék légáramnak neveztetik. 

F ő s z a k m á n y (Ilauptgcdinge) rendesen sürgős szükségből 
adott szakmány nem és pedig bizonyos idő alatt vég
zendő, vagy pedig az egész mennyiségében megszabot t 
munkára. 

Főtáró (Hauptstollen) a bányamű minden szükségeire 



FÖte — fii — Fúrás szak 

szolgáló táró, mely tehát járás, szállítás, vizvezetés 
szellőztetésre alkalmas. 

Főte , Te tő (Förste, First) a bányamű felső része, meny-
nyezete. 

Főteboltozat (FirstcngewÖlbe) a főtcpászta művelésnél 
építendő boltozat a tömedék fenntartására, melynek 
erősségét a paszta szélessége, a tömedék magassága és a 
telér dőlése szabja m e g ; c czélra gyakran a gyám 
szolgál. 

Főtelep (Ilauptflötz, Uauptlagcr) több egymás közelében 
levő telep közül az, mely legnagyobb. 

Főtelér (I lauptgang) a társteícrck közül a legterjedelmesebb. 
Fötefolyosó (Fírstenlauf) valamely feltörésbői kiindulva a 

telep csapását követő t á ró alakú bányamű. 
Főtengely (Hauptaxe) az ásvány jcgőczöknél azon képzelt 

egyenes, melyet az a jegőcz leírásánál függőleges állásba 
hozunk. 

Főte- , TetŐoldalpászta fejtés (Firstulmstrassenbau, Seíten-
firstenbau} vas tagabb telepek lefejtésére alkalmazott 
te tőpászta fejtési mód, csakhogy ennél előbb a fekü, 
vagy fedíí felőli egyik része s csak azután a másik része 
lesz lefejtve. 

Főte- , Tetőpászta fejtés (Firstenstrassenbau) meredek 
beltelepck lefejtési módja, melynél az egyes pászták 
mindég a fedűbe vannak telepítve s a munkások a 
gerenda padon esetleg tömedéken állva dolgoznak. 

FŐ-, Tápláló vezeték (ífauptk'i'tung) az elektromos áram 
elosztására szolgáló két vezető, melyek egyike el, másika 
az erőforráshoz visszavezet. 

Fumarola (Fumarole) az oly vulkanikus terület, melyből 
főként vízgőzök törnek elő. 

Fúrási munka (Bohrarbcit, Bergbohrarbeít) a mély fúrás, 
vagy a robbantáshoz készített fúrólyuk előállítására 
fordított munka. 

Fúrási napló, Fúrási jegyzék (Bohrregister, Bohrtabellen, 
Bohrjourna]) az átfúrt rétegekről, akadályokról, az elért 
mélységről, á l talában a fúrás egész menetéről naponként 
eszközölt pontos feljegyzések. 

Fúrási jegyzék 1. fúrási napló. 
Fúrás szak (Iíohrhitzc, Bohrschauer) az az időszak, mely 

alatt a fúrás egyhuzamban tart, mely a külömböző fúró-



Furó&kna — 63 — Furómester 
lyuknál és a külömböző munkaerőnél rendkívül nagy 
külömbségeket mutat. 

Furóakna (Bohrschacht, Bohrduckel) kisebb, legfölebb 
20 m. mélységű ideiglenes ácsolattal ellátott függélyes 
aknácska, mely a mély fúrásnál a fúró tornyot helyettesíti. 

Furóállvány (Bohrgerüst, Dreifusz, Kráhenfusz, Bohr-
gestell) rendesen 3, gúla formában összeállított fenyőfa 
szál, melyek a csúcson összeér Ősi ít étnek s ugyanitt lesz 
felfüggesztve a szállító készülék kötéltárcsája, hogy így 
egyszerre egy, vagy két fúró rudat ki lehessen emelni a 
fúrólyukból. 

Furóasztal (Bohrtisch, Schlieszbank) erős vaslemezzel 
borított alacsony nehéz asztal, mely mély fúrásnál a 
fúrólyuk fölött áll és arra szolgál, hogy az egyik szélén 
levő kerek nyilason át a béléscső a fúrólyukba illesztessék 
és a rudazat lebocsátása közben a furó villának támasz
tékot nyújtson, 

Furóbak (Botudocke, Schwengeldocke, Schwengelstánder, 
Schwengelboch) a furó emelő hordozására szolgáló erős 
állványzat. 

Furóemelő (Bohrschwengel, Druckbaum) vastag gerendá
ból készült két egyenlőtlen karú emelő, melynek 
rövidebbik végére a furó rudazat van felfüggesztve, 
hosszabbik karjára pedig a hajtóerő hat. 

Furófelszerelés (Bohrapparat) a fúrási munkára szükséges 
egész készlet. 

Fúrógép (Bohrmaschine) a fúrásnál az emberi erő helyet
tesítésére szolgáló gépek, melyek a fúrás czélja és módja 
szerint külömbözők és hajtó erőül gőz, sűrített levegő 
és villamos áram szolgál. 

Furóház (Bohrhaus, Bohrhiitte, Bohrkauc) a furó állvány
nyal, vagy a furó toronnyal összeépített fabódé, mely a 
furó munkásoknak az idő viszontagságai ellen védelmet 
nyújt. 

Furóiszap (Bohrschtamm, Bohrschmand, Bohrguhr) a fúrás 
közben elporlasztott kőzet és a beszivárgó, vagy a furó 
lyukba beöntött vízből keletkező iszap. 

Fúrólyuk (Bohrloch, Bohrung) a föld, vagy a kőzet felü
letébe mélyített kerek nyílás, mely a czél szerint külöm-
böző mélységgel és átmérővel készül. 

Furómester (Bohrmeister) a fúrást vezető felvigyázó. 



Fúró padozat _ — G3 — Fúvó szellőztető 
Fúró padozat (Bohrbühne) vastag deszkából készült pado

zat, mely az iránycső felső végét a mély fúrásnál meg
erősíti s rajt áll fúrás közben a kormányrúd kezelője. 

Fúró rúd (Bohrstange) 4—6 m. hosszú vas, vagy fa rudak 
esetleg csövek, melyek egymáshoz könnyen és szilárdan 
kapcsolhatók s arra szolgálnak, hogy a fúró szerszámot 
a fúró állvánnyal kapcsolni lehessen. 

Fúró rudazat (Bohrgestánge) fúró rudakból Összeállított 
rúdsorozat, melynek segélyével a mély fúrás történik. 

Fúró szorító (Bohrbündel, Bohrkluppe, Bündeleiscn, Fall-
scheere, Bohrscheere) a fogó ollóhoz hasonló fúró szer
szám, mely fából, vagy vasból készül és arra szolgál, 
hogy fúrás közben a fúró lyuk nyilasát folyton befödve 
tartsa. 

Fúró teknő (Bohrtrag, Bohrstutz) víztartó edény a repesz-
téshez való fúrásnál a fúró lyuk megnedvesítésére. 

Fúró torony (Bohrthurm) fából, esetleg vasból készült 
magas építmény, mely, mint a fúró állvány, lehetővé teszi, 
hogy a fúró lyukból egész rúd vonatok kiemeltessenek. 

Fúró vezeték (Bohrleitung) a fúró rudazat függőleges tar
tására szolgál s hogy a fúró iszapot átbocsássa szalag 
vasakból hordó alakban van szerkesztve, de a fúrólyuknál 
kisebb átmérőjű, hogy abban helyet foglalhasson. 

Fúró villa (Bohrgabel, Abfanggabel, Gcstángegabcl) a 
fúró rudak összeillesztése alkalmával az akaszték alá 
helyezett erős villa alakú eszköz, melynek szárai közt az 
egész rudazat függ. 

Futó (Laufwerk) a kötélpálya kocsiknak felfüggesztő része, 
a melynek segélyével azok tovahaladnak. 

Futó kőzet 1. folyó homok. 
Fuvadék (Blascr) a kőszéntelepben levő kisebb, nagyobb 

üregek, repedések, melyekből az ott összegyűlt és nagy 
feszültség alatt álló mocsárlég, bizonyos zajjal nagy 
mennyiségben kiáramlik és hirtelen sok sujtólég képző
désre nyújt alkalmat. 

Fúvó szellőztetés (Blasende Wetterlösung) a szellőztető 
gépre, vagy berendezésre tekintettel az olyan szellőz-
tetésí mód, mely a fiiss légáramot beszorítja, sűríti. 

Fúvó szellőztető (Volumogen Ventillátor) a szellőztető 
gépek egyik csoportja, mely a tiszta légáramot a bányába 
beszorítja, tehát sűríti. 
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Függelék-, Pótló telek (Anhangmasz, Anhangfeld) régi 
j o g szerint az elért bányahatár mellett ahhoz simuló ujon 
adományozot t bányatelek. 

Függé lyes akna (Richtschacht, Seigerschacht) nz, mely 
függőleges falakkal bír. 

Függélyző (Senkel) a függőleges irány kijelölésére szolgáló 
csúcsos fémsúly, mely felfüggesztett zsinóron függ. 

Függélyző csavar (Hángschraube) földalatti vezérpontok 
megjelölésére szolgáló s végén horoggal ellátott kís 
csavarorsó, melyre a függélyző felakasztható. 

Függélyző zsinór (Abseigcrschnur, Scnkclschnur) függély-
zővel felszerelt fonál, vagy dróthuzal, mely mérések 
alkalmával egy magasabban fekvő pontnak mélyebb 
szintbe vak') átvitelére, vagy a függőleges kijelölésére 
szolgál. 

Függé lyző vas ( I lánghaggen) földalatti vezérpontok ki
jelölésére szolgáló horgos szög. 

Függesztő készülék (Hángzeug) kiilümböző eszköz a kom
pasz felfüggesztésére, hogy vele a kifeszített mérőzsinór 
csapását megfigyelni lehessen. 

Függő csapágy (Hangzapfenlager) az oly hordozó csapágy, 
melynek támasztó lemeze vízszintes és fölül van meg
erősítve. 

F ü g g ő csepegvény (Stalaktit) a lecsepegő oldatból vissza
maradó lefüggő képződmény, melyben mindég egy kis 
csatornát találunk. 

Függő lécz (ITanglattc) merőlécz, mely a bányamű főtéjén 
felfüggesztve, annak szintmérésére szolgál. 

Füles véső fúró (I .aschenbohrer) a ket tős t alakú élek
kel bíró földíuró. 

Fűtő felület (Heitzflache) a kazánnak a fűtő csatornákkal 
érintkező fala. 

G. 
Galenit, Ólom fényié (Bleiglanz) a szabályos rendszerben 

jegődő, fémfényű, ólomszürke, ólomkéneg. 
Garat, Zuzógarat, Adagoló készülék (Gosse) kisebb faláda, 

melyből a zúzandó érczkészlet a köpübe hull. 



Gazdagodik — fiíí — Gópszög1 

Gazdagodik (Vercdcln, Anreichern) a telér, vagy telep ha 
térfogata, vagy érez tartalma gyarapodik, illetőleg javul. 

Gát (Damm, Deich, Verdiimmung) a bányászatnál vala
mely folyosó, vagy vágat elzárására szolgál s az anyag, 
valamint előállítás módja és a czél szerint van: deszka, 
ék, gerenda, utóbbi álló, vagy fekvő, továbbá tömedék, 
agyag, kőfal gát; a tüzterjedés (Feuet'damm) a vízbetörés 
(Wasserdamm) megakadályozására és légvezetésére 
(Wetterdamm) szolgáló gát. 

Gázkeverő (Gasbeimischungsapparat) a biztosító lámpa-
vizsgáló készülék egyik alkotó része, melynek segélyé
vel tetszés szerinti minőségű és mennyiségű gázokat 
elegyíthetünk a kísérleti levegőbe. 

Geológia, Földtan (Gcologie, Geognosie, Geognostik, Krd-
bitdungslehre) a föld anyagával, szcrkcsztével, változásai
val ezek okaival s az élettani viszonyok fejlődésének 
fejtegetéseivel foglalkozó tudomány. 

Gerenda pad, TetŐ kas (Kasten, Firstenkasten, Kasten 
zimmerung) főte és talppászta fejtésnél alkalmazott 
padozat, mely a fekü és fedü közé helyezett támfákon 
fekszik s tető paszta fejtésnél a munkás ezen állva dol
gozik, talppászta fejtésnél pedig a meddőt erre helyezi. 

Geotektonika, Arkitektonikai geológia (Arehitecktoni-
sche Geologie, Geoteclitonik) a geológiának a föld szer
kezeti viszonyaival foglalkozó része. 

Gép (Maschínc, Kunst) szilárd testekből alkotott szer-
kesztmény, mely a rendelkezésre álló erő felhasználásá
val a kivánt munkát végezi. 

Gépház (Maschinenhaus) épület, melyben a szállító vagy 
bármi más erő gép áll. 

Gépkeret (Maschinenrahmen) rendcsen öntött vas alzat, 
mely alapcsavarokkal leerősitve arra szolgál, hogy a 
gépet azon felállítani lehessen. 

Géprész (Maschinentheilc, Maschinenbestandtheile) az 
egész gépet alkotó egyes darabok a legkisebbektől, a 
legnagyobbakig. 

Gépszög (Kunstwínkel, Kunstkreuz) főként a vizemelő 
gépeknél alkalmazott két karú emelő, mely derékszögű 
háromszög formában ugy vau szerkesztve, hogy ugy 
egyik sarka mint tengely körül moroghat, másik sar
kára az erő s a harmadikra a teher hat. 
Biluyilszatl eaótilr. -J 
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Gipsz (Gips, Schaumkalk) az egyhajtású rendszerben 
jegődő üvegfényű, viztiszta, néha színes mész hidrosul-
fát, mely az anhidridből víz felvétel által képződik, 

Gnájsz (Gncis) a gránithoz hasonló Összetételű kőzet, 
mely azonban palás szerkezetet mutat . 

Golyós malom (Kugelmühle) az a rany foncsoritására szol
gáló és teljesen zárható öntö t t vasedény, mely tengelye 
körül forog és a benne szabadon mozgó vas golyók a 
zagy foncsoritását elősegítik. 

Gömbhatár (Kugelmasz) '2öí>n-nyÍ (}i8'8 m.) sugárral al
kotva képzelt gömb alakú bányatelek, mely régebben 
az abrudbánya verespataki bányamegyében adomá-
nyozta tátott. 

Gombos (Sphárisch) az oly kőzet szövezete, melyben kisebb 
nagyobb gömböcskék vannak kiválva s ezen gömböcs 
kék vagy gyűrűs, vagy sugaras szerkezetűek. 

GÖrgönye (Rollen, Schachtscheibe) a szállító kötél veze
tésére az akna fölött elhelyezett hornyos kerék, mely a 
kötéi mozgása alatt vízszintes tengelye körül forog. 

GÖrönd (Welle, Achse) az oly tar tó , mely középvonala 
körül foroghat és csavarásra, de többnyire hajlításra is 
igénybe van véve. 

GÖrÖndkapcsoló (Kuppelung, Verbindung der Welle) két 
göröndnek hosszirányban való összeköttetésére alkal
mas szer készt meny, mely szilárd, mozgékony és old
ható lehet a szerint, a mint a göröndök középvo
nala egy egyenesbe esik, vagy el van tolva, vagy szö
get képeznek. 

Gőzgyüjtő (Dampfdom, Dampfsammler) a kazánviz tükré
nek nyugodtabb szine felé építet t magas üst, mely a 
gőztér nagyobbí tására szolgál. 

Gőzhenger, Cilinder (Dampfcylindcr) a gőzgép része, 
melyben a gőz a dugat tyú mozgatása által munkát 
végez. 

Gőzsugár szivattyú. (Injector, Dampfstrahlpumpe) oly viz-
emelő, mely a beáramló gőz által előidézett légürestér 
segélyével eszközli a víz felemelkedését. 

Gőzsürítő (Condensator) légmentesen zárt edény, melyben 
a dugat tyú alól jövő fáradt gőz vízzel, vagy hideg víz 
által hűtöt t cdényfalakkal érintkezik s cseppesül. 

Gőzszükséglet (Uampfverbrauch) valamely gőzgép üzem-



GÖzterJeszkedós — í>7 — Gyámlyuk 

ben tar tására szükséges gőzmennyiség, mely áll a hasz
nos gőz szükségletből ós a gőzveszteségből. 

Gőzter jeszkedés Expansió (Kxpansion) a friss gőz elzárása 
által megszüntetet t gőznyomás után a gőz tér fogatának 
nagyobbodása a gőzhengerben. 

Gőztér (Dampfraum) a gőzkazán azon része, melyben a 
fejlődő gőz foglal helyet. 

Gőzveszteség (Dampfvcrlust) a gőzvezetése, a gőzhenger 
falának lehűtése cs a tökéletlen tömítés folytán a gőz-
mennyiségében beálló apadás. 

Gőzzuzó (Dampfpoehwerk) gőzgép által üzemben tar to t t 
zuzómű. 

Grafit (Graphit) ismeretlen rendszerben j egődő fekete 
szürke igen lágy ásvány, mely a gyémánt dimorfalakja. 

Grafosztatika (Graphostatik) rajzoló eljárás az erőrendszer 
egyensúlyának, az idomok súlypontjának meghatározá
sára, a tar tókra vonatkozó feladatoknak szerkesztés út
ján való megoldására. 

Granitit (Granitit) a gránit egyik válfaja, melyben fekete 
csillám van. 

Granitporfir (Granitporphir) az igen finom aprószemű 
gránit, melyben orthoklas jegőczök vannak porfirosan 
kiválva. 

Gránát (Granat) szabályos rendszerben jegődő, üveg, vagy 
zsírfényű több színben ismeretes mésztimszilikát, mely
ben ha a meszet más fém helyettesíti előállnak válfajai: 
Aimandin, Grossular, Pyrop, Kolofonit, Karbunkulus stb. 

Gránit ((iránit) főleg orthoklas és csak ritkán plagioklas, 
kvarcz, és csillámból álló Összetett kristályos kőzet. 

Gurító (Schutt, Rolle, Sturz, Rollloch, Rollschacht) minden 
olyan aknaszerű bányamű, mely c^y magasabb szintben 
fekvő folyosót egy mélyebben fekvővel kot Össze és arra 
szolgál, hogy rajta a bányaterményeket ledönteni lehes
sen, gyakran pedig légvezetésre is. 

Gyakoriság (Krequenz) a váltakozó áramú gépeknél a per-
ezenkénti áramváltozás számának fele. 

Gyám (Bergfeste, Feste, Bodendicke, Bergfestung, Festung, 
K a m m ) a bcomlás ellen, visszahagyott telep, vagy telér-
részek, vagy ezek helyérc épített falak. 

Gyámlyuk (Hühnloch) az ácsolatfa végének, megfelelő mére
tekkel a kőzetben vájt kis üreg, melybe az elhelyezhető. 



Gyámolító — fifi — Gyújtó zsinór 
Gyámolító, Álló (Spur, Stehzapfen) a csap, ha a teher 

nyomásának iránya Összeesik a csap középvonalával, 
tehát ennek végét szorítja a csapágyhoz. 

Gyámpillér (Stützpfeiler) valamely akna, táró vagy folyosó 
oldalán visszahagyott ásványtömeg, mely azt a beomlás 
ellen biztosítja. 

Gyámrés (Anfall, Kintrag) oly esetben, ha az ácsolat mind
két vége a kőzetbe elhelyezhető, hogy a gyámlyukba 
már elhelyezett támfát a kellő helyre lehessen tenni 
szabad végének megfelelően a kőzet leréselendő. 

Gyémánt (Diamant) külömboző sziníí, a szabályos rend
szerben jegődő, jellemző gyémántfényű elem, mely az 
összes anyagok- közt a legkeményebb. 

Gyémántfúró (Diamantbohrcr) fekete gyémánt darabok
kal felszerelt földfuró, mely ugy van szerkesztve, hogy az 
aczélfuró végére erősített gyémántok a fúrólyuk fenekét 
egyenletesen vájják, de ha magfurók, akkor az üreges 
fúrónak csak a széle van gyémántokkal felszerelve. 

Gyorsító (Beschleunigend) a módosítás, ha ugyanazon idő 
alatt a hajtott görönd többet fordul, mínt a hajtó. 

Gyorsjáratú szivattyú (Exprcsspuinpe) az olyan, melynél 
a perczenkénti járatok száma igen nagy, 200 sőt azon 
fölül is. 

Gyorsmérés (Tachymetrie} egy álláspontból az írány és 
magasság szög meghatározásával s optikai távolság 
méréssel az elszórt részletpontok oly pontos felvétele, 
mely más mérésmóddal oly gyorsan, pontosan és olcsón 
nem volna elérhető. 

Gyöngykő 1. perlit. 
Gyújtó kupak (Zündkapsel, Sprengkapsel) hevesen robbanó 

anyaggal töltött kis rézhüvely, melybe a gyújtó zsinór 
elhelyeztetve azzal a robbantó gyújtó töltésbe lesz téve. 

Gyujtószerek (Zünder, Zündmittel, Feuerzeug) a robbantó 
anyagokkal megtöltött fúrólyuk elsütésére szolgáló esz
közök, mint a gyújtó csövecske, gyújtó nád, üreges 
gyújtó, gyújtó szál, kénfonál, gyújtó kupak, villám szikra. 

Gyújtó töltés (Zündpatron) azon, rendesen fél töltés, melybe 
a lurólyuk elsütésekor a gyújtó kupak van elhelyezve. 

Gyújtó zsinór (Zündsclmur) könnyen égő anyaggal itatott 
zsineg, melynek vége a gyújtó kupakba van téve, szabad 
vége pedig meggyújtandó. 



Gyűrődés — fi!) — Harmadkor 

Gyűrődés 1. ránczolódás. 
Gyűrűs armatúra (Ringanker) az egyenáramú motor 

armatúrája, ha annak magja sajtolt vékony vaspléh 
gyűrűkből van összeállítva. 

H. 
Hagyatékok (Abstámme) a régi bányászok által érintet

lenül visszahagyott telérrészek. 
Hajlékony (Bíegsam, Gelenkig) az ásvány, ha könnyen 

meghajlítható és vissza nem ugrik s e mellett nehezen 
szakad. 

Hajlító szilárdság (Relatíve Festígkeít) az erők forgató 
hatása, valamely tartó metsző szelvényének síkjában 
fekvő oly tengely körül, mely a szelvény súlypontján 
megy keresztül. 

Hajnali műszak (Frühschicht), mely a kora hajnali órák
ban kezdődik. 

Hajtó rúd (HIeilstange, Kurbelstange, Lenkstange, Treib-
stange) a forgató mű része, mely a dugattyú rúd moz
gását a forgatóval közli. 

Haladék 1. szünetelési engedély. 
Halmozott kutatási engedélyről fCumuürte Schurfbe-

wüligung) van szó olyan esetben, mikor ugyanazon terü
letre, ugyanazon kutatónak több kutatási engedélye van. 

Haloxylin {Haloxylin) 75% salétrom, 8 5 % faszén, 35% 
fűrészpor, 1 5 % ferricyánkáliból álló robbanó anyag. 

Halyt 1. kősó. 
Hamatit 1. vörösvasércz. 
Harangalakú fejtés (Glockenbau) régebben alkalmazott 

fejtési eljárás, mely úgy eszközöltetett, hogy az aknából 
lefelé haladva egy folyton bővülő ür képződött, de 
mivel ezen eljárás igen veszélyes ós sok a fejtési vesz
teség, ma már nem alkalmazzák. 

Harangalakú fúró (Glockenbohrcr) haranghoz hasonló, de 
fölül nyitott utó fúró a föld fúrásnál. 

Harmadkor (Tertíáre, Periode) a kenozoi kor régibb kor
szaka. 



_ Harmadkori — 70 — Határmógújitás 

Harmadkori képződmény (Tertiár System) a kenozoi 
rétegcsoport alsóbb települése, mely az eocén, oligoccn, 
miocén és pliocen, vagy a két előbbi együt t eogen, a 
két utóbbi ncogen szakaszokat foglalja magában. 

Harmadrendű piramis (Tri topyramidc) az Összalakult 
piramisok közül az, melynél az eLső rendu piramis lap-
nak megfelelő él nem a lap közepére esik. 

Hasonalakuság (Isomorphisnnis) esete forog fenn, ha a 
hasonló szabályos belső formának, hasonló szabályos 
külső forma felel meg, vagyis hasonló vegyi Összetétel 
mellett az ásványok ugyanazon rendszerben jegödtek. 

Hasonélü csúcsok (Gleichkantige Kéken) az ásvány jcgŐ-
czön azok, melyekben hasonló élek futnak Össze. 

Hasonló élek (Gleiche Kantén) az ásvány jegőcz ugyan
azon fekvésű és élszögű élei. 

Hasonlólapú élek (Gleichflachtige Kantén) az ásvány kris
tályon azok, melyeket egynemű lapok alkotnak. 

Használhatóság 1. műrevalóság. 
Hasznos gőzszükséglet (Nutzbahrc Dampfvcrbrauch) vala

mely gőzgép által tényleges munkára fordított gőz
mennyiség". 

Hasznos lóerő (Nützliche Pferdekraft) a gép indikált ere
jének azon része, melyet nyerünk, h a az indikált lóerők 
számát a gép jósági tényezőjével szorozzuk, 

Határczölöp 1. határjel. 
Határ fölmérés (Gránzvermessung) a bányatelek határai

nak fölmérésére vonatkozó összes bányamérnöki mun
kálat. 

Határjel, Határkő, Határkaró, HatárczÖlöp (Grenzzeichen, 
Markung, Bydmark, Grenzpflock, Markpíálil, Granzstein) 
a bányatelek határa inak a külszínen való megjelölésére 
szolgáló kő, faoszlopok, czölöpök. 

Határjelölés 1. elhatárkóvezés. 
Határköz (Überschar, Obcrschar) a bányatelkek között 

vagy mellett adományozot t oly kisebb teriilet, melyre 
egy törvényes bányamér ték nem fektethető. 

Határkövezés 1. elhatárkóvezés. 
Határkő 1. határjel. 
Határkaró 1. határjel. 
Határmegújítás (Krncuerung der Griinze) a bányatelek 

felismcrhetlenné vált határpontjainak újbóli kitűzése. 



Határos mélység" — 71 — Háromhajlású piramis_ 
Határos mélység (Schwebendc Teufe) a mélység irányá

ban határolt bányatelek legnagyobb mélysége. 
Határozat (Beschluss, Bestimmung) a bányahatóságnak a 

dolog érdemében hozott végzése. 
Hatoldalú oszlop (DÍtrigona)es Prysmn) fi egynemű, a fó̂  

tengellyel parallel lap által képezett jegőcz alak, mely
nek keresztmetszete nem szabályos hatszög, de dítrigon. 

Hatoldalú trapezoeder (Ilexagonale Trapezoeder) a hat-
szoges rendszerbe tartozó 12 egyenlő szárú trapezoid 
által zárt jegőcz alak. 

Hatos (Hexaedcr) 1. koczka. 
Ha tszornégy húszon négyes (Tetrakishexaeder) a -szabályos 

rendszerbe tartozó 24 különoldalú háromszög által zárt 
kristály alak. 

Hatszöges oszlop (ITexagonalesPrisma) a hatszöges rend
szerbe tartozó 6 egynemű s a főtengellyel párhuzamos 
lap által képezett jegŐcs alak. 

Hatszöges rendszer (Hexagonales System) az ásványtan
ban azon kristályok csoportja, melyeknek alakjainál 3 
egyenlő és egy sikban fekvő mellék, c/.ek metszési pont
ján át s ezekre merőlegesen pedig egy más hosszal biró 
főtengely képzelhető. 

Hatszöges piramis (Ilexagonale Pyramide) a hatszöges 
rendszerbe tartozó 12 egyenlő szárú háromszög által 
zárt kristály alak. 

Hauerit (Hauerit) szabályos rendszerben jegődő, gyémánt 
fényű vereses barna szinű manganbisulfuret. 

Hám (Knecht, Sattel) erős szíjjakból készült ülőhely, mely 
a kötélre erősítve oly helyen, a hol szálhtókas ninesen, 
az aknába való beszállásra szolgál. 

Hányó (Halde, Halté) a bányából kikerülő felhalmazott 
meddő. 

Hányó állvány (Sturzbühne) gerendákból összeállított híd, 
melyen a csillék kiüríthetők. 

Hányótér (Haldensturz, Sturzplatz) a bányához tartozó 
külszíni terütet, a hol a kiszállított meddő felhalmozható. 

Háromalakúság (Trimorphismus) némely ásvány tulajdon
sága, hogy három jegőcz formában kristályosodik. 

Háromhajlású piramis (Triklinische Pyramide) a három
hajlású rendszerbe tartozó 8 különoldalú háromszög 
által zárt kristály alak, melynek lapjai négyfélék. 



Háromhajlású — 72 — Hengeres armatúra 
Háromhajlású rendszert (Triklinisches System) képeznek 

az ásványtanban azon jegőcz alakok, melyeknél íl, 
külömböző hosszú és egymást ferdén metsző tengely 
képzelhető. 

Háromlábú állvány (Dreifussvorrichtung) a műszerek fel
állítására a legszilárdabb, legmerevebb alzat. 

Háromszinüség (Trichroismus) a két optikai tengelyit 
ásvány kristályoknál észlelhető fénytani jelenség, mely 
szerint azok a három rugalmi tengely irányában külünv 
bűző szint mutatnak. 

Háromszornyolczhuszonnégyes (Triakisnetaeder) a sza
bályos rendszerbe tartozó 24 egyenlő szárú háromszög 
által zárt jegőcz alak. 

Háromszögelés (Triangulirung) valamely nagyobb terület
nek háromszögek segélyével való felmérése. 

Háromszögháló (Dreiecksnetz) a háromszögeléssel fel
mérendő területen elrendezett háromszögek összesen. 

Háromszögtizenkettős (Trigondodocacder) a szabályos 
rendszerbe tartozó 12 egyenlő szárú háromszög által 
zárt jegőcz alak. 

Hátramaradt mágnesség (Remanenter Magnetismus) igen 
csekély mágnesség, melyet minden vas akár a föld 
mágnesség behatása következtében, akár megmág-
nesezés után, mint abban vísszamaradottat mutat. 

Hegyes piramis (Spitzte Pyramide) az, melynek főtengelye 
a melléktengclyekhez képest aránytalan hosszú. 

Hegyezve (Zugespitzt) van a jegőcz csúcsa, ha az eredeti 
csúcs helyén tompább csúcs fejlődött. 

Hegyzárlat (Feldsperre) a bányajog szerint az az eset, 
mikor valaki bányaművelési czétzat nélkül zártkutat-
mányokkal föd valamely területet. 

Hellhofit (Hellhofit) egy rész dinitrobensol és másfél, vagy 
harmadfél rész salétromsavból álló robbantó anyag. 

Helyreigazítani (Rectificiren) a műszert, vagyis annak 
alkotórészeit az elméletnek megfelelő helyzetbe hozni. 

Hemítropiák (Hcmítropíen) az oly íkcrkrístályok, melyek 
az ikertengelynek azon irányában, melyben egymást 
érintik sokkal rövidebbek, mint ellenkező irányban s 
ugy néznek ki, mintha e^y egyén két fele volna az 
ikersíkban elfordulva. 

Hengeres armatúra (Trommelanker) az elektromos gép 



Hengerítő szállítás — 7íl _—_ Hólyagos 
armatúrája azon esetben, ha annak magja vékony, sajtolt 
vaspléh korongokból van Összeállítva és az armatúra 
hengeraiakú. 

Hengerítő szállítás (Rollende Förderung) a bányater
mények továbbításának módja, mely kerekeken mozgó 
szállító eszközök segélyével történik, mint targoncza, 
csille, kocsi szállítás. 

Hessit (Hcssit) fémfény íí, ólomszürke kissé nyújtható 
tellur ezüst. 

Heted (Siebcnte, Siebentel) régi jog szerint az altárnást 
megillető fizetmény, melyet az altáróra szoruló bányák 
teljesítettek és pedig az urbura levonása után a nyert 
ásvány mennyiség hetede volt átadandó. 

Héjjas (Schalig) a jegőcz kiképzŐdése, mikor az tulajdon
képpen az egymást burkoló kristály héjjak egész soro
zatából van alkotva. 

Hiányos fölkérés (Blinde Muthung) az, mely a törvényes 
formáknak meg nem felel. 

Hiányos kiképzŐdése (Unvollstándíge Ausbildung) van az 
ásvány jegőeznek, ha annak csak egy része fejlődött ki, 
vagy ha az egyszerű alak valamely lapja hiányzik, vagy 
ha a bennőtt kristály alsó és felső végén másféle lapok 
vannak kifejlődve. 

Hibakiegyenlítés (Ausgleichung von Kehiem) a hiba 
határon aliíl a mérésbe becsúszott hibák szétosztása a 
mérés adatai között. 

Hibaszámítás (Rechnung des Fehlers) a bányamérnöki 
felmérések alkalmával fölmerült elkerülhetetlen mérési 
hibák kiküszöbölése, hogy a mérés a valóságot a lehető 
híven megközelítse. 

Hidrotion 1. kénhidrogéngáz. 
Hidrothermíkus átalakulások (Hydrothermische Umbíl-

dungen) az izzó eruptív anyagokkal túlhevített viz által 
a mellékkőzeten előidézett változások. 

Hígítani (Auflösen) a zagyot, vagyis a zagylóba vizet 
bocsátani, hogy a zúzott liszt, mint egyenletes zagy 
jusson a szerre. 

Híppurit mészkő (Hippuritcnkalk) üledékes kőzet, mely 
főrészben a Hippurit kagyló maradványai által képez
tetik. 

Hólyagos, Salakos (Schlackenartig, Blasig, Balsenartig) a 



Homlokcsap — 7<( — Hömérsók 

tíízercdésü kőzet szövezete, ha merevülés közben a fel
tóduló gázoktól kerekded üregeket nyert. 

Homlokcsap (Stírnzapfen) a hordozó végcsap. 
Homlokkerék (Stirnrad) a fogaskerék, ha párhuzamos 

fekvésű göröudöket kapcsol. 
Homokkő (Sandstein) lényegesen kisebb, nagyobb szemű 

homokból álló törmelék kőzet, mely valami ásványos 
kö tőanyag által van összetartva. 

H o m o k k ö v e s (Sandstciníg) a törmelékkőzet szövezete, ha 
az igen apró szemekből van összetapasztva. 

H o r d á s (Tragende Föi'derung) a bányában való szállítás 
módja, mely kézben, vagy háton történik, de nagyobb 
távolságra csak a legszükségesebb esetben nyer alkal
mazást. 

Hordozó csap (Tragendcr Zapfen) a forgó csapok neme, 
melynél a terhelés nyomása a csap középvonalára merő
leges, tehát a csap hengerpalástját szorítja a csapágyhoz, 

Horpadás (Pinge, llinge) tölcsérforma mélyedés, mely a 
földszínen régi akna beomlása folytán keletkezett. 

Horzsakő (Bimsstein) az olsidián szürke, vagy sárgásszinű 
módosulata, melynek hólyagos szövezete úgy képződött , 
hogy a lágy anyagon gázok törtek át. 

I l o s s z h a t á r (I.ángemasz) Így neveztetik a kishatár, ha 
annak birtokosa saját bányáját a végtelen hosszúság irá
nyában ez utóbbiról való lemondással biztosítva leg-
fölebb :-S0 ölben meghatározot t telekhosszal megelégszik. 

Hossz - , Zs inó r szakmány (Fussgedinge, Schnui'gedinge) 
feltárási és fejtési munkálatoknál alkalmazott szakmány-
nem, mely a kiszabott méretekben előrehajtott vájat 
hossza szerint fizettetik. 

H ó l y a g o s (Blasig) az eruptív kőzet szövezete, ha az forró 
állapotból megmerevedve a felszálló gázoktól kerekded 
üregeket nyert . 

Hó'egység, Kalória (Calorie, Wármeeinheit) meleg meny-
nyiség, mely egy kgr. viz hőmérsékét egy C° al emeli. 

H ő h a t á s (Warmeeffekt) valamely tüzelőanyag tökéletes 
elégése alkalmával fejlődő hőmennyiség a súlyegységre 
vonatkozta tva . 

I l ő m é r s é k (Temperatur) a bányában fü^ annak mély
ségétől, a vágatok méreteitől, a kőzetek nyomásától , 
a végbemenő vegybomlásoktól és a szellőztetéstől. 
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Kuroni rétegcsoport (Huronisches System) az őskori kép-
ződméii)'ek legfelső rétegei. 

Huzatkönyv (Zugbuch) huzagolrísról vezetett mérési jegyző
könyv. 

H ú z ó szi lárdság 1. nyújtó szilárdság. 
H y p e r s t h e n (I Jypcrstlien, Ilornblende) a rombos rendszer

ben jegődő, gyöngyfényű, sötét barnászöld színű, töré
keny két optikai tengelyű niagnesiumvasbisüikat. 

Hys te res i s 1. álmágnesező munka. 

I. 
Ideiglenes ácsolat (Verlorene Zimmeiung) a rendes, vég

leges ácsolat elkészültéig szükséges ácsolat, mely főleg 
aknamély itéseknél szükséges. 

Idősebb jogosult (Altér im Fclde) ugyanazon bányatelekre 
két felkérő kozfíl régi jog szerint az, a ki előbb találta 
fel az ásványt s korábban nyújtot ta be a felkérvényt, 

Időszak (Periode) azon időtartam, mely alatt pozitív, vagy 
negatív irányban az e lekt ramotoros erő a zérus pont át
szelése után ismét eléri eredeti értéhét. 

Időztetni (Krlangen) a felkérést régi jog szerint annyi, 
mint azt érvénye lejárta előtt megújítani. 

Igazító csavar (Correctionsschiaube, Rectisficirschraube, 
Richtscliraube, Stellscliraube) a mérő műszereken a 
libella tengelyének megigazítására s a műszer pontos 
felállítására szolgáló csavarok; a föld fúrásnál a fúró 
fejen levő hosszú csavar, mely szűkebb határok között a 
fúró lyuk mélyebbcdésévcl lehetővé teszi a rudazat meg
hosszabbítását. 

Igazító láncz (Stellkctte) a kanadai fúrásnál a forgatóhoz 
erősített láncz, melynek meghosszabbításával a fúróruda
zat fúrás közben lejebb ereszthető. 

Ikerakna {Zwillíngscháchte) két közvetlenül egymás mel
lett, vagy egymáshoz igen közül telepitett akna 

Ikerkristály (Zwillíngskrystal}) egy ásványfajhoz tartozó s 
bizonyos törvény szerint összenőtt két kristályhoz, me
lyek egy egészet látszanak képezni. 

Ikerlapok, Ikersik (Zvvilüngsebene) a nem egy közös ten-
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gelyű ikreknél azon kristáiy lapok, melyeken a két kris
tály egyén elfordulása képzelhető. 

Ikers ik 1. ikerlapok. 
Iker tengely (Zwillíngsaxe) a nem egy közes tengelyű 

ikreknél képzelhető egyenes, mely körül az ásvány je-
gőczok bizonyos szög alatt elfordultak. 

Ikraköves , Borsóköves (Oolitísch) a kőzet szövete, ha az 
csupa apró gömbös elemekből áll, mi főleg mészkövek
nél gyakori . 

Inc lave 1. önálló zárt bányatelek. 
Index vonal (Indexlinie) a szögmérő műszerek beosztási 

kör inek kezdő és középpontján á tmenő egyenes. 
Indikál t lóerő (IncUieirte l'ferdekraft) a gép méreteinek 

és berendezésének elméletileg megfelelő munkaképes
sége. 

Impregnac io , Beh in t é s (Impregnation) a kőzetben több
nyire a telerek közelében található olyan érczes előfor
dulás, mely abban mintegy elhintve található s pedig 
többnyire apró szemekben. 

Indukczió 1. áramgerjesztés. 
I r á n y c s ő (Bohrt áucher, Senkröhre) a fúró akna közepén 

fölállított 1—3 m. vas cső, mely arra szolgál, hogy a 
fúrólyuk függőlegesen legyen megkedve. 

I r á n y o z n i 1. megirányozni. 
I r ányza t , I r á n y z ó s u g á r (Visur) két ha tározot t pon to t ma

gában foglaló látó sugár. 
I r á n y z ó keresz t (Abschkreutz) a mérő műszer látó csövé

ben a szemlencse mögöt t elhelyezett egymásra merő
leges két pókszál, melyek metszési pontja a látócső 
irányzó tengelyébe esik. 

I r ányzó tenge ly (Visiraxe) a 'mérőműszer látócső lencséi
nek középpontjain keresztül haladó látósugár, vagy e 
helyen képzelt egyenes. 

I r á n y z ó sík (Visirebene) több ugyanazon síkban fekvő 
irányzat által meghatározot t sík. 

I r ányzó sugár 1. irányzat. 
I r á se rcz I. Sylvanit. 
I r íd ium (Irídium) fehér színű s csak másodlagos fekvő

helyén ismeretes ritka nemesfém. 
Iszapfogó (Schmundkasten) fából készült szekrény, mely a 

vizvezető árok ta lpának szintje a la t t ugy van elhelyezve, 



Iszapoŝ  _____ — _77 — __ Járóakna ____ 
hogy a szerekről jövő víz fölötte elfolyhat, miközben az 
iszap egy része e szekrényben leülepedik. 

Iszapos (Schlammig) a törmelékkÖzet szövezete, ha annak 
Összeragasztott szemcséi oly kicsinyek, hogy szabad 
szemmel a kőzet egészbenvéve egyneműnek látszik. 

Iszapszalag (Schlammtransportband) igen lassan tova-
mozgó végnélküli szalag, melyre a szénmosásnál vissza
maradó szénpor reáülepedik és azt a vizből ki is szállítja. 

Iszaptócsa (Schlammgrube) nagyobb felületű s rendesen a 
földbe ásott árok.mely ben aszérről lefolyó zagyból még sok 
értékes rész leülepedik s ezek finom zagy szereken mégtÖ-
ményíthetők, mig a zagy többi része ebből a patakba foly. 

Izotropok (Isotropen) az olyan testek, melyek a rajtuk át
hatoló fénysugarakat csak egyszer törik. 

Itakolumit (Itakolumit) lényegesen kvarcz, földpát, steatít 
és csillámból álló palás üledékes kőzet, melyben mint 
járulékos elegyrész arany, gyémánt és rutil ismeretes. 

ítéletkönyv (Schiedbuch) a bányaszékek által a bánya
mester és a bányabirák Ítéleteiről vezetett könyvek, mit 
azonban ma a bányabiróságí gyakorlat teljesen mellőz. 

Izületes csapágy (Gelenklicher Zapfenlager) az olyan, mely
nél a törzs és a födél belső felülete gombot képezve, 
hosszú goröndök mellett a csapágy bélés állása könnyen 
alkalmazkodik a görond állásához. 

J. 
Jamesonit (Bleiantimonit) a rombos rendszerben jegődő 

aczél ólomszürke színű ólomsulfostíbit. 
Járgány (Göpel, Gépel, Gappel) az olyan szállítógép, mely

nek kötéldobja függélyes tengely körűi forog. 
Járgányház (Goppelhaus, Göppdkaue) a járgány felállítá

sára szolgáló sátor alakú épület az akna mellett, mely
ben a szállítás lóval történik. 

JárgányszérÜ (Göppelherd, Göppelbalm, Rennbahn) a jár
gány köralakú pályája, melyen a befogott állatok szállí
táskor körben járnak. 

Járomfa 1. süvegfa. 
Járóakna, Beszállóakna (Anfahrtschacht, Fahrtschacht, 
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Mannsfahrt) a munkások bemenetelére létrákkal, v a g y 
beszállógéppel felszerelt akna. 

Járópalló (I.aufbrett, Laufpfoste, Kahrgestánge, Trctwerk, 
Tragwcrk, Gestánge) a táró és folyosó talpán elhelye
zett, deszka padozat, a melyen járni és a magyar csillé
vel szállítani lehet; leginkább az érczbányászatnál. 

Járulék (Beitrag) pénzösszeg, melyet a bányamunkás a 
bányatárspénztár i alapszabályok értelmében fizetése 
alkalmával a társpénztárba fizetni köteles. 

Járulékos elegyrész 1. esetleges elegyrész. 
Játszótér (Spiclraum) azon határ, a melyért belül a mérő

műszer, állványa fején ide s tova eltolható. 
Jegeczisme I. kristálytan. 
Jég (Kis) hó, vagy vízből képződött egyszerű kristályos kőzet. 
Jégkor (Kisperiode) a negyedkor első régibb fele. 
JégkŐ 1. kryolit. 
Jeladó (Signalgeber) munkás, a ki az aknacsarnokból a 

külszintre, vagy az aknától a gépházba jelt ád a szállító 
kas föl, vagy lebocsátására. 

Jelkő (Wahrzeichcn) régibb elnevezése a feltárási próba
darabnak mely mint a felfedezett ásványtelep darabja a 
fclkérvénnyel volt a bányaha tóságnak benyújtandó. 

Jelző készülék (Signalapparat, Signalvorrichtung) a bányá
ból a külre és viszont, valamint az aknától a gépházba 
szolgáló eszközök, melyekkel a já rás és szállításnál a 
szükséges jelzéseket meg lehet adni ; rendesen harangok', 
villamos csengők-, légnyomású sípok vagy szócsövek. 

Jogosítlan ásványhasználat (Unbcfngte Mincralverwen-
dung) terheli az oly kutatót, a ki a még nem adományo
zott területen nyert ásványokról hányahutóságt engedély 
nélkül rendelkezik. 

Jogosítlan bányaüzlet (Unbefugter Iíergbaubetrieb) az, a 
mely a törvény, vagy a bányaha tóság rendelkezéseinek 
figyelmen kívül hagyása mellett eszközöltetik. 

Jogosítlan kutató (Unbefugter, Unberecht igter Schürfer) 
az, a ki bányakapi tánysági engedély nélkül fenntartott 
á sványokra kutat. 

Jó szerencsét i (Glück aufl) a bányász kölcsönös üdvözlési 
formája. 

Jura képződmény (Jurassisches System) a mezozoi réteg
csoport középső összlete mészkövek, márga és homok-
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kövekből, melyek között kőszéntelepek ta lá lhatok; fel
oszlik: alsó, fekete jura, vagy lias, középső, barna jura, 
vagy dogger és felső, fehér jura, v a g y maim szakaszra. 

Jura korszak (Jurassiche Periode) a mezozot kor középső 
időszaka. 

Jutalomdíj] szakmány (Praemiengedínge) a szakmány olyan 
neme, melynél méter, súly, vagy űr egységenként a szak
mány bér bizonyos fokozat szerint növekszik. 

K. 
Kalcit Mészpát (Kalkspath Caicít) a hatszöges rendszerben 

jegődő, ágy rideg, üvegfényű, vagy földes: színtelen, viz-
tiszta, szürke, sárga stb. színű ke t tős fény törésű mész
karbonát . 

Kaliforniai zúzó (Kalifornísches Pochwerk) az érczapn'tó 
gépek azon neme, melynek nyílvasai működés közben 
saját tengelyük körül forognak. 

Kalomel (Quecksilberhornerz) a négyzetes rendszerben 
jegődő, gyémánt fényű, sárgás fehér szürke, lágy hígany-
kloriir. 

Kalória 1. hőegység. 
Kamara fejtés (Kammerbau) igen nagy ásványtömegek 

főleg kősó fejtési módja, melynél az akna lemélyítése 
után a só testben c^y folyosó készül s cvre megkezdődik 
a só fejtése ta lppásztákban s függőleges falak hátraha
gyásával folyik a mélység felé. 

K a m a r a gróf, B á n y a gróf (Kammcrgraf) régi jog szerint a 
kir. kamara képviselője a bányavárosokban, ki gyakran 
a tized bérlője is. 

Kankarék l. vitla. 
Kaolin (Kaolin) a fötdpátok elmúlása folytán keletkező 

tiszta porczellán föld. 
Kapa (Kratze, Sauberkratze, Bergkratze) rövid nyelű közön

séges kapa, mellyel a takarí tó munkánál a bányatekno 
gyorsan megtölt he tő. 

Kapcsoló kötél (Kaplungsseil) végnélküli kötél szállításnál, 
általában siklóknál alkalmazott rövid kötél darab, mely 
egyik végén szorító csavarral, másik végén egy horoggal 
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és egy karikával van felszerelve, melyek segélyével a 
csille a szállító kötélhez kapcsolható. 

Kapcsoló tábla (Schaltbrett) a villamos aram mérő és biz
tosító eszközeinek és vezetékeinek elhelyezésére szolgáló 
rendesen márványlap. 

Kapcsolt gép (Compound Maschinc) a gőzgép ha a gőz-
két egyenlőtlen nagyságú gőzhengeren áramlik át, me
lyek közül csak a kisebbik lesz friss gőzzel töltve. 

Kápolna fejtés (Kapellenbau) külfejtéseknél nagyobb töme
gek lerepesztésére alkalmazott fejtési mód, mely szerint 
az ásvány telep szabad falába egymáshoz igen közel kis 
tárók lesznek hajtva s esetleg ezeket összekötő kis vága
tok és az így keletkező pillérek szétrobbantva. 

Karboazotin(Carboazotine) kálisalétrom, kén, korom fűrész
por, s vasvitriolból álló robbantó anyag . 

Karbon képződmény (Carbon-System) a paleozoi kor fiata
labb, fölülről második réteg összlete, melyet jellemez a 
növényi élet rendkívüli nagy kifejlődése, miről a hatalmas 
kőszéntelepek tanúskodnak; feloszlik alsó, vagy subkar-
bon és felső, vagy produktív karbon szakaszra. 

Karómunka, Cseglyemunka (Getriebarbeit) a vájás előre
haladásával egyidejű biztonosítás, egymás mellett a vájás 
i rányában bevert karók alkalmazásával, omladozó 
kőzetben. 

Kas fej (Schalenkopf) a szállító kas felső része a fogó 
készülékkel és a födéllel. 

Kassiterít (Zinnstein) négyzetes rendszerben jegődŐ, rideg, 
barna fekete színű, gyémánt fényű ónoxid. 

Kas szék (Aufsetzvorrichtung) az akna torkolatnál , vala-
valamint az egyes szinteken a rakodóknál elhelyezett 
készülék, mely arra szolgál, hogy azon a szállító kas 
állás közben helyet foglalhasson. 

Kasvezeték, Vezérszarú (Schachtleitung, Führung, Gestell-
leitung) fa gerendák, vagy alakvasak, melyek az akna 
oldalára vannak erősítve s arra szolgálnak, hogy szállí
tás közben a kast állandó és biztos helyzetben tar tsák s 
ezeken találnak utat a kas oldalain levő vezető saruk. 

Kádkész le t (líottichvorrath) az első ülepítő szitán áthullott 
meddő és érez keveréke, mely apróbb szemű volt annál, 
mit azon szitával kiválaszthattunk. 

Kártalanítás (Schadenserzatz, Entschádigung) a bánya-
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birtokos, vagy a kuta tó által a föld felszínén okozo t t 
kárért, a földbirtokosnak nyújtott ellenszolgáltatás, 

Kefe (Biirstc) rézdrótok, lemezekből Összeállított köteg , 
vagy szóndarab, mely az áram gyűjtőhöz súrlódik s a 
villamos áramot a vezetőkbe juttatja. 

Keménység (Harte) azon ellenállás, melyet az egyes ásvá
nyok a külső erőművi hatások ellenében kifejtenek. 

Keménységi fokozat (Ilártegrad) az ásványok viszonylagos 
keménységénele Összehasonlítására felvett következő ás
vány sorozat : steatit, halit, kalcit, fluorit, opatit, földpát, 
kvarcz, topáz, korund s a gyémánt . 

Kenozoi képződmény (Kcnozoische k'ormation) a legujabb 
geológiai korszakban képződöt t rétegöszlet, mely ne
gyedkori és harmadkori ré tegcsoport ra oszlik. 

Kenozoi kor (Kenozoische aera) a geológiai időszámítás uj 
kora. 

Kenőgyürű (Schmierer Ring) gyorsan forgó csapokra la
zán fűzött fémkarika, mely a csapágy olajtartójába me
rül és a magával ragadt kenő szert a csapra viszi, melyet 
forgásában követ. 

Kén (Schwefel) legtöbbnyire sárga szinű, zsirfényű a hat
szöges rendszerben jegŐdő termés elem. 

Kénhidrogéngáz, Hidrotion (I lydrothion, Schwefelwasscr-
stoffgas) a robbantásoknál és a bányaistállók közelében, 
továbbá a kovandok mállásánál fejlődő igen mérges gáz, 
mely könnyen föl is robban. 

Kézi fúró ( l landbohrer) külömböző vésők a repeszléshez 
szükséges fúrólyukak előállítására, melyekkel a munkás 
kézi munkával állítja elő a fúrólyukat. 

K é p z ő d m é n y (Kormation) elnevezés alatt az egy geológiai 
korszak alatt képződött kisebb, nagyobb számú réteg 
Összeséget értjük, 

Kerékagy (Nabe) a kerekek vaskos közép része, mely át 
van fúrva, hogy a görÖndre fel lehessen ékelni. 

Kerékszoba (Radstube) helyiség, a hol a vizi kerék fel van 
állítva, többnyire a zuzóval egy födél alatt. 

Keresztfejtés (Querbau) igen vas tag tclcrek lefejtésénél al
kalmazott eljárás, melynél az egyes pászták a telep 
csapására merőlegesen lesznek telepítve és az egy szint
ben levő pászták lefejtése és berakása után lesz ezek 
fölé az uj paszta sor telepítve. 
lUtij'ABKati BKfHir. 0 



Keresztmetszet — $2 _ Kézt szellőztető 

Keresz tme t sze t (Seigerris) a bányaművön keresztül képzelt 
függőleges síkon és függőleges vetőletbcn való ábrá
zolása a bányaműnek. 

Keresz t szakadék (Quertrum) az egyik telérből kiágazó 
és a másik tclérrel egyesülő ér. 

Ke resz tvága t (Qucrschlag) a telep csapás irányára merő
legesen a meddőben hajtott b á n y a m ű ; de az elnevezés 
gyakran a folyosóval felcseréltctík. 

Ke t tős h a t á s ú sz iva t tyú (Doppclwirkcndc Pumpc) műkö
désére nézve az olyan, mely a duga t tyú minden jára ta 
után emeli a vizet, 

Kéta lakúság (Dimorphie) némely ásvány tulajdonsága, 
hogy két külömböző kristály rendszerben is kikép
ződik. 

Kétágú csákány (I)oppelkcilhaue) a résclésre alkalmas 
könnyű csákány, melynek mindkét ága hosszú és hegyes 
csúcsban végződik. 

Ké thasona lakúság (Isodimorph) esete az, ha a külömböző 
ásványok kétalakú és hasonalakúak is egyszersmind. 

Ké tsz inüség (Dichroismus) az; egy optikai tengelyű kris
tályoknál tapasztalható fénytani jelenség, mely szerint 
az optikai tengelylyel párhuzamos és arra merőleges 
irányban más szint mutatnak. 

Ke t tő s fénytörés (Doppelte Strahlenbrechung) némely át
látszó ásvány kristálynál észlelhető fénytani tünemény, 
hogy az a rajta á tmenő fénysugarakat kétszer töri meg. 

Ke t tő s mér ték (Ooppehnasz) két egyszerű s egymást hossz
oldalaikkal érintő mértékből álló bányamérték. 

Kezdőfuró (Anfangsbohrcr) repesztő munkánál a fúró lyuk 
előállításának kezdésére használt legrövidebb fúró, mely 
a legnagyobb élhosszal bír. 

Kémlőház 1. próbaház. 
Kézi kompasz (ITandcompass) kisebb fontosságú tájéko

zásra alkalmas műszer, mely födéllel ellátott tokban el
helyezett iránytűből áll. 

Kézi m o s ó r o s t a (Schwenksieb) két füllel ellátott rendesen 
négyszögű erős sodronyrosta, mit a munkás a sáros 
készlettel vizzel telt kádban mozgat az érez megtisz
tulásáig. 

Kézi szel lőzte tő (I Iandventillator, Wetterfocher) oly helye
ken, melyek a rendes szellőztetés mellett jól nem szellőz-



Kézi szérke — ftü — Kiegyenlítő vezeték 

tethetők, • • mint feltörés, lemélyítés stb. -— a szellőzte
tést, a fő lóg áramban felállított kisebb szellőztető gép-
pekkel eszközöljük, melyek rendesen kézi néha villamos 
erővel t a r ta tnak mozgásban. 

Kézi szérke (Sichertrog, Schcitltrog, Wascht rog) kémlő 
próbák vételére, továbbá az a rany szeren töményí-
te t t készletből az arany kiválasztására alkalmas juhar-
cleszkácska, mely ki van mélyítve s .'i oldalán kerettel 
ellátva. 

Kézi ülepitő szita (Ilandsetzsieb) a legegyszerűbb mozgó 
ülepítő, melyet a munkás a készlettel hirtelen a vízbe 
nyom és visszaemel, mig a fölül Összegyűlő meddő 
folytonos eltávolítása és uj adag hozzáadása folytán a 
tiszta érez a szitában összegyűl. 

Kiácsolni (Auszimmern) a bányát áesolattal biztonosítani. 
Kiaknázni (Ausbeuten) a bányatelekben fekvő ásványokat 

termelni és aknán keresztül kiszállítani. 
Kibélelés (Vcrröhrung) a l'iirólyuknak bcomlás elleni védel

mére, vagy a talajvizek elzárására szolgáló csövezet a 
mély fúrásnál. 

Kibélelni (Verzíelien, Verschieszen, Verpfáhlen, Verladen) 
az ácsolat mögöt t a kőzetet deszka, vagy fadarabbakkal 
befödni, hogy megakadályozzuk azok beomlását. 

Kibúvás (Ausstreiclien, Ausbeisen, Ausbíss, Ausgehendes) 
a réteg, vagy telér azon része, mely a fold felületen 
lá tha tó . 

Kibúvik (Ausgehen, Ausbeisen, Ausstreiclien) a telér 
vagy a telep, vagyis annak egy része a fold felszínén lát 
ha tó lesz.. 

Kicserélni (Auswechseln) az áesolatot, vagyis a korhadt , 
összetört ácsolat helyébe ujat állítani. 

Kiegészítés (L'lrgánzung) esete a bányajogban az, a mikor 
az adományozás nem a legnagyobb jogos mértékében 
kéretett s a bányatelek törvényes kiegészítése utóbb 
történik. 

Kiegészítő ikrek 1. egy közös tengelyű ikrek. 
Kiegyenlíteni (Begleiehen, Berichtigen, Compensíren) a 

szállító kasoknál fellépő súlykülömbségeket kúpos kötél
dobokkal, bobinával, vékonyodó kötéllel, vagy végtelen 
kötéllel. 

Kiegyenlítő vezeték (Ausgleíchungsleitung) két fővezeték 
ti* 



Kiókülatelór - fit — KiÖmlési kőzet 

mellett alkalmazott harmadik villamos vezető, melynek 
segélyével a feszültség kétszeresre fokozható. 

Kiékül a telér (Der Gang keilt sich aus) ha folytonosan 
vékonyodva, végül elenyészik. 

Kiékülés (Auskeilen) esete forog fenn, ha a ré teg lapok 
egymáshoz folyton közeledve, végre egymást érik s Így 
a köztük fekvő réteg, vagy ásványtelep megszűnik. 

Kiépítés (Ausbau) a bányának biztonosítási, vagy üzem 
teknikai szempontból ácsolattal, vagy falazattal való 
ellátása. 

Kifalazni (Ausmauern, Vermauern) a bányamű egyes ré
szeit ácsolat helyet falazattal biztonosítani. 

Kifeszíteni (Spreitzen) a mérő zsinórt két bemérendő pont 
között . 

Kifulad (Austranken, Krsáufen) a bánya, ha annak üregei 
vízzel, vagy mérges gázokkal annyi ra megtelnek, hogy 
be nem járható . 

Kihornyolni, Kivölgyelni (Auskehlen, Austalzen, Einkeh-
len, Ausseharren) az ácsolat fák, nevezetesen a támfák, 
felső végét ugy kimélyíteni, h o g y a fejfák éppen bele 
illeszkedjenek. 

Kihúzó légáram (Saugender Wet ters t rom) a bányában el
használt és onnan kivonuló levegő tömeg. 

Kiigazítani (Nachreissen) a bányamű oldalát, ta lpát . födŐ-
jét kiegyengetni. 

Kikapcsoló (Ausschalter) egykarú emelő, melynek segé
lyével a villamos áramkör zárható, illetve megszakít
h a t ó . 

Kikarózni (Abpfahlen) karókkal megjelölni a külszínen 
bemérendő pontokat . 

Kilengés nagysága (Elongaüon) a függélyzőnek, vagyis 
kitérése a függőleges irányból. 

Kilépés (Austritt) a szolgálati viszony megszüntetése a 
munkás részéről felmondással, vagy a nélkül. 

Kimosás (Erosion, Denudation) alatt a vizek kívájási elhor-
dási képességét értjük. 

Kímosási h e g y s é g {Erosions Gebirge) az, mely egy fensik-
ból a vizek elhordó hatása folytán keletkezett. 

Kimutatás (Ausweis) a bányamű üzleti eredményeiről a 
bányahatósághoz beterjesztendő részletes jelentés. 

Kiömlési kőzet 1. vulkánikus hőzet. 



_ Kinyomozni ______ — $& — Kitűzni 

Kinyomozni (Ausrichten, Eruiren, Ermitteln) a vetődést, 
a teleret, vagyis azokat megkeresni. 

Kipohasztási próba (Atisbauchungsprobe) a robbantó 
anyag repcsztési értékének elméleti meghatározására 
szolgáló legczélszerűbb eljárás, mely abban áll, hogy egy 
pontos űrmérettel bíró ólomhengerben lesz a megmért 
robbantó anyag elhelyezve s clrobbantás után annak 
hatása az ólom kipohasztásából meghatározva. 

Kirabolni (Kntziehen) lefejtett területen az ácsolatút ki
szedni. 

Kiréselni (Ausschramen) a tel ér, vagy telep alatt, esetleg 
közben levő meddőt csákánynyal, vagy réselő géppel 
kiszedni, hogy Így a rés fölötti rész könnyen lercposzt-
hető legyen. 

Kisátló (lirachydiagonale) a rombos rendszer mclléktcnge-
lyei közül a kisebbik. 

Kisdóma (Rrachydom) 1. dóma. 
Kishatár (Klcinmasz) a feltárási, mint középponttól kimért 

15° széles, 15° magas 225 bécsi négyszög öl függőleges 
homlok lap által meghatározott bányatelek, melynek 
hossza a feltárt telep főcsapása irányában rendszerint 
végtelen. 

Kiskülhatár (Klcíntagmasz) az erdélyi arany kerületben 
torlatokban űzhető aranymosásra adományozott 3570 
négyszög ölnyi terület. 

Kiszabott munka (Bestimmte Arbeit) ama munkamennyi
ség, melyet a bányahatóság valamely bányaműnél, kül-
mértéknél, vagy kutatásnál szükség esetén hivatalból 
megállapít. 

Kiszállítani (Ausfordem, Ausbringen) a bányaterménye
ket és a meddőt a külszinre hordani. 

Kitérő folyosó (Auslenken, Umbruchstrecken) a főfolyo
sóval párhuzamosan a meddőben vágott folyosó, mely 
akkor alkalmaztatik, ha a meddő szilárd, a telep pedig 
igen laza, mert igy a fenntartási költség kisebb. 

Kitolás nagysága (Ausschubgrösse) a lökő szereknél az a 
távolság, a meddig a szer álló helyzetéből kimozdul. 

Kitörési kőzet (Eruptíonsgesteín) az, mely a hőnek kö
szöni létrejöttét s anyaga izzó folyó állapotban tódúlt 
föl a fold mélyéből 

Kitűzni (Abstangeln, Abstechen, Ausstechen, Angeben) a 



Kitűző rúd — 8t> — Kompasz 

bemérendő pontot , vagyis annak helyét megjelölni, táró, 
vagy aka irányát a bányatelek határai t kijelölni. 

Kitűző rúd (Absteckstab, Aussteckstab, Absteckstange) a 
külszínen egyes pontok vagy irányok kijelölésére hasz
nált rudak. 

Kiválogatni (Ausklauben, Auslesen, Hcraussuchen) az ev
ezet a meddőből, a meddőt a széntől elkülöníteni. 

Kivett helyek (Ausgenommene l'latze) mindazon terüle
tek, melyeken a kutatás csak a földtulajdonos, vagy 
valamely ha tóság engedélye mellett szabad. 

Kobaltín (Glanzkobalt) szabályos rendszerben jegődő, fém-
fény ü, vereslő ezüst fehér kobaltarzén kéneg. 

Kocsi szállítás (Wagenförderiing) a nagyobb méretű csil
lékben való szállítás. 

Koczka, Hatos (Octaéder) a szabályos rendszerbe tartozó 
hat teljesen egyelő négyszögű lap által zárt jegőcz alak. 

Kohásza t i követelmények (Tlüt tcn-Foideningjn) az érez 
előkészítésnél, h o g y az érezek bizonyos fokig apróra 
zúzassanak és, hogy az értékes fémek a bevál tmányban 
bizonyos mennyiségben legyenek. 

Kohósítható salak (Kcboladcn) a műszaki fejlettség ala
csony fokán eldobott, de ma újból felhasznált érczsalak, 
melyben gyakran igen nagy a fém tar ta lom; erre a 
bányászati jogosí tvány, mint külmértékre adatik. 

Koksz (Coaks, Coax, Cokc, Kokcs) a levegő elzárása 
mellett hevített kőszénből visszamaradó rész, mely 
8.-Í—!KÍ% szenet tar talmaz. 

Kokszkemencze (Coaksofen) tűzálló téglából épült tűzhely, 
melyben a levegő hozzájárulása nélkül a kokszolás ugy 
történik, hogy a mellék termények is elvezettetnek és 
és értékesíthetők. 

Kokszkinyomó 1. kokszkitológép. 
Kokszkitoló, kinyomógép -((Joaksclruck-Maschine) gőz, 

vagy villamos erővel működő gép, melynek segélyével 
a kokszoló kemencze tar ta lma gyorsan a külre tolható. 

Kolloid (Colloid) az olyan test, mely a folyadékban nem 
oldódik, csak finoman szétoszlik. 

Kompasz (Compass) hengeralakú perzselyben, finom forgás 
tengelyen nyugvó mágnestű, mely beosztott körben 
végzi lengéseit ; e kör be van osztva 24 órára s igy egy 
óra egyenlő 15 fokkal. 



Kompasztok — S7 — Könyökök 

Kompasztok (Compassgeháuse) alumínium, vagy sárgaréz 
szelencze, melyben a mágnestű el van helyezve. 

Konglomerátos (Conglomcratisch) szövezete van a 
nagyobb gömbölyű idomú kőzetdarabokból álló tör
melék kőzeteknek. 

Konkrecio (Concretion) a kőzetek üregeiben képződött 
zárványok, melyek valamely ásványanyagnak egy köz
pont körüli tömörülése által keletkeztek. 

Kontak t t e l é r (Contact-Gang) az oly érczes beltelep, mely 
két külömböző kőzet közé települt. 

Kopogó (Hergglocke, Klopfe, Klopfj 1. kótogó. 
Kor lá to l t műve lés (Beschrankter Betríeb) alalt áll ;i szüne

telés! engedélylyel biró bánya s az olyan, melynek 
üzemi, vagy üzleti viszonyai kedvezőtlenek. 

Kormányozott szelep (Regulirtes Vcntil) az olyan, mely
nek nyitását és záródását külső erővel eszközöljük. 

Kormányrúd (Drelibündcl, Krückl, l íohrhebel, Lenker) a 
furórúd fejéhez erősített rendesen kétkarú fogó, mely
nek segélyével a fúrórudazat fúrás közben folyton for
gatva lesz. 

Korund (Korund) a hatszögcs rendszerben jegődő üveg-
fenyű, több színben ismeretes, főrészben alumíniumoxid. 

Koszorú (Kranz) a kerék pereme, mit a külők kapcsolnak 
az ágyhoz. 

Ko t rógép (liaggermaschinc) a lefödő munkánál előny nyel 
alkalmazható nagy munkaerejű és hatályú gép, melynek 
segélyével a lágyabb fedü kőzeteket egyszerűen a 
csillékbe merjük. 

Kótogó, Kopogó (Klopfe, Klopfer) hosszas, száraz, kemény 
fadarab, mely hosszában kétszer át van fúrva s két helyen 
felfüggesztve; fakalapácscsal sajátságos hangot ád; an iű -
szak kezdetét és végét már a legrégibb időben ezzel 
jelezték a bányászok. Ma már egy vasdarabbal is helyet
tesítik. 

KöldŐkfuró (Kolbenbohrer) a fúrólyuknál valamivel kisebb 
átmérőjű hengeralakú vasdarab, mely a fúrás közben 
ősszel púit béléscsövek kíegycngetésére szolgál. 

Kö l t s égmen tes b á n y a r é s z (Frcikiixc) a régi jog szerint az 
olyan, mely a pótfizetés alul mentes volt, ilyen volt az 
iskolák, templomok, bányarésze. 

Könyökök (Uolzen) rövid, vas tagabb fadarabok, melyek 



Könyökös ácsolás — 88 — Kősó 

az ácsolat t ámogatására a lka lmazta tnak; igy az akna 
sarkaiban függélyesen az egyes keretek alatt, a támfák 
közöt t azok felső végénél s ezek gyakran mellőzhetővé 
teszik a teljes ácsolatot. 

Könyökös ácsolat (Bolzenzimmerung) alkalmaztatik ott , 
a hol a nyomás nem oly nagy, hogy a teljes ácsolat 
szükséges volna, de mégis hosszabb időre jobb ácsolat 
kell, mint aknák, tárók, főfolyosóknál, ilyen esetben az 
ácsolat közé könyökük vannak feszítve. 

Könyököt vet a telér (Der Gang wirft 1 laggen) ha csapása 
i rányát hirtelen és nagymértékben megváltoztatja. 

Kőfuró gép (Gestcinbohnnaschine, Steinbohrmaschiue) 
sűrített levegőre, vagy villamos erőre berendezett kiilöni-
böző rendszerű gép, moly a kézi fúrók helyett, repesztő 
lyukak előállítására alkalmas. 

K o m á l o m (Steinmüble) közönséges őrlőmalom oly érezek 
zúzására, melyeknek mellékkőzete puha. 

Kőolaj 1. petróleum. 
Köpenysze rű (Mantelförmig) a beltelep települése, ha az 

valamely magaslatot takar. 
KŐporvonó (Mehlkratzer, Krückel) egyik végén füllel föl

szerelt, másik végén laposra kovácsolt és meggörbí
tett vaspálezika, mely arra való, hogy a repesztéshez 
készült fúrólyukból a kőpor t és iszapot vele ki lehesen 
szedni. 

Köpü 1. zuzókopű. 
Köpüfenék (Pochsohle, Chabotte) vasból, kőből vagy fából 

készült szilárd alzat, melyen a zuzónyilak munkáikat 
végzik. 

Köpüoszlopok (Pochstempel) a küpü aljával szilárdan 
összecrősített fa, vagy vasgerendák', melyek a köpü 
rövidebb oldalait képezik s reájuk vannak erősítve a 
vezetékléczek. 

KÖpűviz (Ladcnwasser) a zuzóköpübe folyó viz, mely a 
fel/.uzott finom érezszemeket elhordja. 

Kör t á ró (CircumfereiiM'alstollen) a külvízek felfogására és 
elvezetésére, leginkább a sóbányászaluál alkalmazott 
táró. 

Körülker í tő m é r é s 1. poligon mérés. 
Kősó , Halit (Steinsalz, íícrgsalz, Halit) a szabályos rend

szerben jegőtlő, szemcsés, szálas, vagy vaskos, üvegfényű, 



Kősótelep — RO — Kövületek __ 

színtelen, vagy festett k lórnátr ium; mint kőzet nep-
tuníkus eredésű egyszerű kristályos kőzet. 

Kősótelep (Stcinsalzlagerung) a tenderek és nagyobb 
tavak vizében feloldott klórnátr ium kiválása folytán 
keletkezett kőzet tömeg. 

Kőszén (Steinkohle) zsirfényű, kagylóstörésű, rideg, több 
kevesebb bitument tartalmazó növényi eredésű kőzet, 
melynek képződési ideje visszafelé a Krétá ig terjed. 

Köté ldob (Seilkorb, Trommel, Korb , Seiltrommel, Treib-
Korb) a szállítógép göröndjére felékelt nagyobb méretű 
henger, melyre a szállítókötél feltek'eredik. 

Kötélhurok (Seílschlinge, A u g e am Seí)) a szállítókötél 
alsó végén arra szolgál, h o g y vele a kötelet a csatló-
lánezhoz kapcsoljuk, mi czélból a kötél vége lehetőleg 
koraiakban visszahajlítandó s odaerősítendő, 

Kötélkapcsoló (Seüverbindung) különféle szerkezet a kötél
nek a csatlólánczokhoz, vagy a kas fejéhez való kap
csolására. 

Kötélsúlykiegyenlítés (Seilgewichtsansgleichung) mind 
amaz eljárás, mely aknaszállításnál a lefüggő kötél 
súlyának a másik kasnál való ellensúlyozását czélozza; 
1. kiegyenlíteni. 

Kötélszakadás (Seilbruch) a szállítógép és sikló kötelének, 
vagy a sodronypálya kötelének törése. 

KÖtélszorítók (Seilklemmen) rövid vasdarabok, melyek 
középen a kötél félkerületének megfelelő mélyedéssel, 
végeiken pedig furattal vannak ellátva s páronként arra 
szolgálnak, hogy a szállítókötél végét a kötélhez fogva 
csavarokkal Összeszoríthassuk. 

Kötött arany (Mühlengold, Brandgolcl) az olyan, mely csak 
vegyi és kohászati úton nyerhető ki. 

Kötött-, Lappangó-, Elgőzöltetési hő (I.atente-, Ver-
dampfungswárme) melegmennyiség, mely bizonyos hő-
mérsékű vizet ugyanolyan hőmérsókű gőzzé változtat. 

Kötőcsavar (líindeschraube) két géprész kapcsolására szol
gáló eszköz, mely a csavarorsó és az anyacsavarból áll. 

Kövesülés (VersteinciLing) a s/.erves testek megtartásánál 
látható jelenség, hogy az eredeti teljesen elpusztult szer
ves rész a belső szerkezet megtar tása mellett, valamely 
ásvánnyal van helyettesítve. 

Kövületek (Petrefakten, Fossilien, Versteinerungen) az ős-



Kövülettan — íio — Közvetlen mérés 

világi állat és növény maradvány oknak megkövesedett , 
vagy a kőzetekbe zárt példányai. 

Kövülettan 1. őslénytan. 
Középfolyosó (Mittellauf) minden olyan táró alakú bánya

mű, mely két alapíblyosó közé esik. 
Középércz (Mittelerz) mindazon érczes tömeg, mely sem 

dús, sem zu/.óéreznek nem mondható , tehát a melyben 
a tiszta érczes szemek nagysága 0 1 1 5 cm. közt van. 

K ö z é p h a t á r (Mittelmasz) 134° legnagyobb hosszal, }(l)° 
legkisebb szélességgel biró 4020 bécsi négyszögöl terü
letű s rendszerint végtelen mélységig és magasságig ter
jedő bányatelek, mely Erdélyben adományoztat ik . 

Középkor (Mcsozoische Aera) a geológiai időszámításnak 
az njkor előtti időszaka. 

Középkor i képződmény (Mesozoischcs System) az ezen 
korban lerakódott rétegösszeség, mely főleg homok
kövek, mészkő, dolomit, márga és agyagpatákból áll, 
közben só és szén telepekkel. 

Középkristály (Mittelkrystall) az összetett kristályalakoknál 
akkor jön elő, ha annak egyik lapjáról sem mondhatjuk 
a másikkal szemben, hogy az fő, v a g y alárendelt alak. 

Közlőszíj (Transmissionsriemen) a szíjjas hajtómű széles 
összekapcsoló szíja. 

Közömbös pont (Indifferenzpunkt, Neutralpunkt) a fold 
belsejében azon pont, melynek állandó hőmérséke meg
egyezik a földfelűlet évi közép hőmórsékével, át lag 25 
m. mélységben 

Közösbánya (Gemeinzeche) a többek közös tulajdonában 
levő bányamű, a mi a tulajdonosok neveinek följegyzé-
sével a bányatelekkönyvben is fel van tün te tve ; ily 
közösbánya a bányaha tóság engedélye nélkül Ki nál 
több tulajdonosé nem lehet. 

Közöstulajdon (Miteigenthum) esete forog fenn, ha vala
mely osztatlan dolog tulajdonjoga egyszerre több sze
mélyt illet. 

Közvetett mérés (Indirectmessimg) az olyan, melynél a 
közvetlen mérés adataiból számítjuk a megmérendő 
mennyiséget. 

Közvet len mérés (Uircetmessung) az olyan, melynél a 
mértéket a megmérendő mennyiségre mindannyiszor rá
visszük, a hányszor lehet. 



Kőzet — Í>1 - Kristályrendszer 

Kőzet (Gcsteín, Gcbírge) minden olyan akár egynemű, 
akár többfelé ásványból összetett szervetlen test, mely 
nagyobb tömegekben lép fel, nem külömben közetek a 
szerves testek ásványos maradványai , ha szinte nagy 
tömegekben jönnek elő. 

Kőze t szöveze t (Gesteinsstructur) alat t annak a/, elegy
részek alakja, nagysága, elhelyezkedése és összenövési 
módja áltat adot t külső kinézését érijük. 

K ő z e t t a n (Petrographie, Gestcinléhrc) a földtan azon része, 
mely a föld anyagának részletes tanulmányozásával 
foglalkozik. 

Kráter (Kráter) a tűzhányó hegyek tölcsér, vagy katlan-
szerű nyílása. 

Kréta (Krcitle) apró kagylóhéjakból álló lágy mészkő. 
Kré t a képződmény (Kreide-System) a középkor legfiata

labb rétegösszlete igen kulömböző kőzetekkel és sok 
szénteleppel; feloszlik alsó, közép és felső szakaszra. 

Krétakorszak (Kreide Periode) a közép kor legfiatalabb 
időszaka. 

Kr i s tá ly (Krystall) minden sokszögű, mértani, lényeges 
alakkal bíró ásvány egyén, melynél a belső szabályos 
szerkezetnek megfelelő szabályos külső felel meg. 

Kristálycsoport (Krystall Gruppé) a kristálytani törvények 
nélkül lerakódott jegőeztömeg. 

Kr is tá lyhalmaz, Kr i s t á lyos á svány (Krystall Aggregá té ) 
alatt számtalan apró egyénnek olyan gátolt kijegődését 
értjük, míkor idő, vagy helyszűke miatt az egyedek a 
kiképződésben megakadályoztatva, az apró egyének 
összetapadtak. 

Kristálymérés (Krystallmessung) aa ásványjegőcz élszö-
geinek megmérése, a síkszögek és tengelyek kiszá
mítása, szóval az egész kristályalak pontos meghatá
rozása. 

Kristályos (Krystallinísch) a kőzet, h a minden idegen kötő
anyag nélkül eredetileg képződött jegŐczök, vagy jegő-
czös szemek halmazából áll. 

Kr is tá lypincze (Krystalldruse) különféle, főként kvarcz 
jegőczökkel borí tot t nagyobb kőzetüregek. 

Kristályrendszer (Krystallsystem) az ásványjegőczök áltat 
alkotott 7 osztály, melyeket a tengelyek száma, nagy
sága és helyzete szerint külömböztetünk meg, ezek az sza-



Kristályrészek — í > 2 ^ Kutatási Jegy _ 
bályos, négyszöges, hatszögcs, rombos, egy és három-
hajlású rendszer. 

Kristályrészek (Krystall Theile) az egyes jegŐczökö'n részint 
képzeletileg felvett, részint valóságban meglevő részek; 
amazokhoz a középpont és a tengelyek, utóbbiakhoz a 
lapok, élek és csúcsok számíttatnak. 

Kristálysor (Krystaíi Reihe) az ásványtanban azon jelen
ség, mikor ugyanazon ásvány jegőczein a melléktengely 
hossza megmarad, de a főtengely hossza oly szám sze
rint változik, mely az alapidom többszöröse, vagy 
hányadosa. 

Kristálytan, Jegeczisme (Krystallographie) az ásványtan
nak az egyes kristályalakokkal s azok törvényeivel fog
lalkozó része. 

Kristályos ásvány I. krístályhaimaz. 
Krokydolit (lilaueisenstcin) rostos, hagymazöld szinű, 

bonyolult vegyülctü főként vasnátriumbisilikat. 
Kryolit, JégkÖ (Risstein) a háromhajlású .rendszerben 

jegődő, üvegfényű, hófehér színű nátrium aluminium-
fluoríd. 

Kupmalom, Szénmalom (Kcgelmühle) főként szénapró-
zásra alkalmas zuzómalom, mely egy máskörűi forgó s 
éles fogakkal felszerelt két csonkakupból van összeállítva. 

Kúpos kerék (Kegclrad, Winkelrad) az egymást metsző 
görondöket kapcsoló fogaskerék. 

Kúpos dob 1. spirál dob. 
Kúpos szelep (Kegelventíl) a szelepek azon formája, mely

nél a kúp formájú szelep, a kúpos szelepszékbe illesz
kedik. 

Kuposszér (Rundherd, Kegclherd) általában minden olyan 
szer, melynek sima felülete kúp alakú. 

Kutatás (Schurf, Schürfung) jogi értelemben a fenntartott 
ásványoknak telepeikben való felkeresése és feltárása, 
bányászati értelemben ezen munkálatok Összesége. 

Kutatási engedély (Schurfbewilligung, Schurfschein) a bá
nyahalóság által kiállított okirat, mely szerint az abban 
megnevezett személy bizonyos területen egy évig fenn
tartott ásványokra kutathat. 

Kutatási jegy (Schurfzeichen) a zártkutatmány középpont
jának megjelölésére szolgáló táblával ellátott faoszlop, 
a melyen a zártkutatmány fel van tüntetve. 



Kutatási kérvény — 0:! — Külmórték 

Kutatási kérvény (Schurfgesuch) a kutatási engedély ki
állításáért a bányahatósághoz benyújtot t kérelem. 

Kutatási könyv (Schurfbuch) a kutatási engedélyekről a 
bányaha tóság által vezetett nyí lvánkönyv. 

Kutatási kör (Schurfkreis) a zár tku ta tmány középpontjától 
meghatározot t sugarakkal kijelölhető kör terület ; ezen 
sugár az általános bányatörvény szerint 224 bécsi öl 
(424 8 m.), az; erdélyi aranykerületben középhatár szá
mára 1.14° (254' t m.). kishatár számára 15" (28'4 m.)f 
de ez a kör függőleges s a bejelentett irányban 30° 
(50 8 m.)-íg ád előjogot; az abrudbánya verespataki 
bányamegyében a függőleges kutatási kör sugara 12" 
(110 m.) s a bejelentett i rányban 40° (72 m,)-ig ád elő
j o g o t ; a felsőbányái középhegyi bányamegyében az át
fektetett kincstári bányatelkek határoldalain belől eső 
és még szabad tereken 53'1 m., mélysége a lebegő vo
nalig; az átfektetett kincstári bányatelkek határvonalain 
kivül eső szabad tereken 424 8 m., vagy 53 1 ni. határ
talan mélységgel. 

Kutatási tér (Schurfgebiet) a kutatási engedélyben meg
jelölt terület, melyen belül a jogosí tot t kutatni szándé
kozik. 

Kutató (Schürfer) az a vállalkozó, ki kutatási engedélye 
alapján fenntartott ásványokat keres. 

Kutató akna (Schurfschacht) valamely ásvány telep felke
resése, vagy feltárása végett mélyített , rendesen kisebb 
méretű akna. 

Kutató táró (Schurlstollen) az ásványtelep felkutatása, 
vagy feltárása végett a hegységbe hajtott táró . 

Kutató vájás (Sclmrfbau) mindazon bányászati művelet, 
mely az ásvány telep felkeresésére irányul, 

Külfejtés (Tagban) a föld felszínén, vagy az alatt csekély 
mélységben fekvő ásványok termelése, mely utóbbi 
esetben mindenek előtt a ÍÖdő ré tegek takarí tandók el. 

Küllő {Arm, Speiche) a kerék agy tó l annak koszorújáig, 
nyúló támasztékok, melyek a görönd fordulását közvetítik. 

Külmérték (Tagmasz, liachstallehen) az általános bánya
törvény szerint legfölebb 32000, az abrudbánya veres-
pataki bányaalapszabályok szerint legfölebb 225 négy
szögölnyi terjedelemmel adományozot t bányatulajdon, 
mely mélység szerint csak a szilárd kőzetig terjed s a 



Külömböző élek —_*>_* — Kvarcz traehit 

mely csak fövenytarlatokban, folyamedrekben, kütgör-
getegekbcn, torlaszhegyekben, régi e lhagyot t gorczok-
ban előjövő érczekre, szemes vasércz és gyepi vaskőre 
adható . 

Külömböző élek (Ungleiche Kantén) a jegőczökön azok, 
melyeknek fekvése és élszöge nem egyező. 

KülönélÜ csúcsok (Ungleichkantige Ecken) a jegőczökön 
azok, melyekben külömböző élek futnak össze. 

Különlapú élek (Unglelchfláchtigc Kantén) a külömböző 
jégöcz- lapok által a lkotot t élek. 

Különleges térkép 1. részletes térkép. 
Külpontossági hiba (Fehler der Kxecntricitát) van a mérő 

műszeren, ha a limbus és alhidáda kör forgási tengelye 
össze nem esik. 

Külső száll í tás (Tagfördcning) megkiilömböztetcsül a bá
nyában való szállítástól az ásványok továbbítása a 
bánya napszini nyílásától. 

Külszin (Oberíláche) a íöldfclülete, ellentétben a földalatti 
bányával. 

Külszini határ (Taggránze) a bányatelek határai a nap-
színen. 

Küszöb (Schwelle, Grundsohle) az ajtó kötés alatt fekvő 
fadarab, melynek két végén áll az ajtó kötés két támfája. 

Kvarcz (Quarz, Bergkrystall) a hatszöges rendszerben 
jegődő iivegfényű, egész színsorozatban ismeretes kova-
sav t a honnan a számtalan elnevezés, (kovakő, szarukő, 
amethyst , carneol, ónix, achat, jáspis, mórion, calce-
don, mokkakő, heliotrop, tűzkő, tejkvarez, prasem stb.) 

Kvarcz poríir (Quarzporphir) igen. finom szemcséjű olí-
goklas, kvarcz és csillámból álló kristályos kőzet, mely
ből az alkotó részek egyes nagyobb szemei porfírosan 
kiválnak. 

Kvarcz traehit (Quarztrachit) igen kemény, rendesen vilá
gosabb színű kőzet, melynek a lapanyaga megegyezik 
a kvarczporfiréval, de benne sanidin és amfibol kristá
lyok is vannak kiválva. 



Labrador — 95 — Lámpazár 

L. 
Labrador (Labrador) a három hajlású rendszerben jcgodő 

űvegfétiyű, szürke, barna színjátszó mésznatrontimsíli-
kat, mely az albit és anorti t vegyüléke. 

Lakolit (Lakolit) a föld felszíne alatti kúp, mely feltörő 
láva korában a föld szintes rétegeit fölemelte. 

Lap (Seíte, Fláche) az ásvány jegöcz oldala. 
Lapegyközüség (Seiteparallelismus) a kristálytan törvény

szerű jelensége, mely szerint minden jegöcz lappal 
párhuzamosan egy hasonnemű áll átellenben. 

Laposdőlésü (Klachfallend) az ásványtelep beágyazása ha 
dőlésszöge l,r)° 45° közt van. 

Laposkötél (Bandseil) a szállító kötél azon alakja, mely
nek zsinegei nincsenek összecsavarva, hanem egymás 
mellé vannak varrva s így szalag formát képeznek. 

Laposodik (Verflácht sich) a telcr, ha dűlés szöge hirtelen 
jóval kisebb lesz. 

Lappangó hő 1. kö tö t t hő. 
Lassító (Rctardirend) a módosítás ha a hajtott görönd 

fordulat szám ugyanazon idő alatt kisebb, mint a hajtóé. 
Laurenti rétegek (Laurentian Rocks) Ős gne'szrétegek, a 

melyek a szent Lörincz folyam mellett igen hata lmas 
mértékben vannak kifejlődve. 

Laza dob (Rolliger Trommel) a szállító gép egyik kötél-
dobja, mely a goröndöii tetszés szerinti állásiján rögzít
hető s így szintváltoztatásoknál nélkülözhetlen. 

Laza szövezete (Lockcrc, Rollige Stnicktnr) van a tör
melék kőzetnek, ha annak alkotó részei nincsenek 
összeragasztva, csak össze vannak halmozva. 

Lágy (Mild, Weich) a késsel könnyen faragható ásvány, 
ha pora e mellett a késhez tapad. 

Lámpavizsgáló (Lampenprüfungs-apparat) alkalmas készü
lék melynek segélyével kísérletileg megvizsgálható, h o g y 
a külömboző bíztosftólámpák, külömböző légáram és 
külömbözŐ gázkeverékben minő jelenségeket mutatnak. 

Lámpazár (Lampenverschluss) külömböző alkalmas szer-
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kezetek, melyek a munkásra nézve lehetetlenné teszik a 
biztosító lámpák felnyitását. 

L á n c z c z a l való száll í tás (Körderung mit Ketté) az álló 
géppelí szállítás egyik módja, melynél a vonta to t t csillék 
végnélküli mozgó lánczhoz vannak kapcsolva. 

Lánczpálya (Kettenbahn) vasút, melyen a szállítás vég
telen láncz segélyével folyik. 

Láncítartó villa (Aufsteckgabel) a végnélkiilí lánczczal 
való szállításnál a csille végére erősített két ágú vas
darab, melybe a vorió láncz beakad s a csillét fogva 
tartja. 

Lángkisérlet (Flammexpcrimcnte)az ásvány meghatáro
zására szolgáló ékírás, melynél a láng hatásának kitett 
ásvány alkotó részeire a láng jelenségből lehet követ
keztetni. 

Lángjelengségek (Flammenerscheinungcn) sújtó lég jelen
létében a biztosító lámpa lángján megfigyelhető tünetek 

Látó cső (Fernrohr) a mérő műszereken alkalmazott mcsz-
szelátó. 

Látó sugár (Gesichtslínie) a világító pontról a szembe 
érkező fénysugár, vagy azon egyenes, mely a világító 
pon to t a néző szemével összeköti. 

Lebegő (Schwebcnd) az ásványtelep ha annak dőlése leg-
fölebb 15". 

Lebegő ha t á r (Schwebende Markstat t) a bányateleknek 
bizonyos mélységben vízszintes sikban megállapított 
h a t á r a ; ma kisebb jelentőséggel bir, mivel a hányajogo-
sí tványok végtelen mélységgel adatnak, de a régi jog
ban gyakoribb volt. 

L e b o c s á t a n i (Kinhangeii, Kinlassen) személyeket, vagy 
tárgyakat az aknán keresztül szállító kötéllel beszállítani. 

Lefejtett-, Lemüvel t terület (Abgcbautes Féld) a bányá-
szatilag már értékesített bányatelek. 

Lefödés (Abdcckarbeit , Abdeckbau) a fedii kőzetek el-
hordása a külfejtéseknél. 

Lefödni (Abdecken, Abráumen, Aufdecken) külsziní műve
lésnél az ásványtelepet fedő meddő rétegeket elhordani. 

Lefüggélyezni (Abseigern, Ablothen) függélyző segélyével 
a függőleges akna mélységét megmérni. 

Legénység i könyv (Mannschaftsbuch) a bányaműnél alkal
mazot t munkás személyzetről a bánya törvény értelmé-
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ben vezetendő névkönyv, mely a munkás szolgálati és 
családi viszonyait részletesen feltünteti. 

Legmélyebb szint (Tiefstes) a bánya legalsó feltáró vá
gata. 

Lejtős (Abfallend, Tonnlágig) a beltelep, ha dőlése 45°-75° 
közt van. 

Lejtős akna (Tonnlágiger Schacht, Schleppschacht , Ge-
neigter Schacht) a meddőben, vagy az ásványtelepbeii 
annak dőlése irányában mélyített akna. 

Lejtős kereszt (Fallkrcuz) keletkezik, ha az egymáshoz 
közel fekvő párhuzamosan csapó telérék egymást dőlés 
irányában metszik. 

Lejtős vályú (Fallendcs Gerinne, Gcspünde) az érezek 
előkészítésénél alkalmazott keskeny, hosszas faedények, 
melyeken a zagy át foly s e közben az érezek benne 
leülepednek. 

Leköszön (Abkehren, Ablegen, Kundigen, Entlassen) a 
munkás, h a a munkából felmondással kiáll. 

Lelvájna (Fundgrube) régi jog szerint a felkért ásvány tá
lalási pontjatói kimért bányamező, melyben a telét* leg
előbb feltáratott és a bányászat megkezdődöt t . 

Lemélyíteni (Absenken, Absinken, Abteufen, Senken, 
Niederbringen) aknát, ereszkedést, fúrólyukat készíteni. 

Lemüvel t terület 1. lefejtett terület. 
Lendítő kerék (Schwungrad) a gép göröndjére ékelt súlyos 

kerék, mely a gép járását egyenletessé teszi és a gépet a 
hol t ponton is mozgásban tartja. 

Lenyomat, Benyomat (Abdruck, Eindruck, Abformung) 
az ősvilági állati és növényi maradványoknak a kőze
tekben található többnyire összelapított alakjai. 

Leo lvasn i (Abnehmen) a mérő műszeren a mérés eredmé
nyét megtekinteni, azt megállapítani. 

Leolvasó készülékek (Ablescvorrichtungen) a mérőmű
szereken azon segédeszközök, melyek segélyével a meg
mért szögértéket megtudhatjuk, a milyenek a noniusok 
és a mikroskop. 

Lepedék 1. verődék. 
Lepidolith (I.ithionglimmer) lágy, gyöngyfényű, a rombos -

rendszerben jegŐdő, többnyire rózsaszínű, közetképző 
lithium csillám. 

L e s z á m o l á s (Abrechnung) a bányavállalkozó által munkás 
Bányászali nzótár. 7 
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és felvigyázó személyzetével megejtett számadás, mely 
rendszerint a munkás elbocsátása vagy kilépése alkal
mával szokásos. 

Leszámolni (Abrechnen, Abraiten) a munkából távozó 
munkás bérét kifizetni és bizonyítványait kiadni 

Leucit (I.eucit) a szabályos rendszerben jegődo, rideg, 
üvegfényű hamuszínű, vagy fehér káíitím bisilikat. 

Leveles szövezet 1. palás szövezet. 
Levélércz 1. nagyságit. 
Lég ajtó (Wetterthür, Wetterblcnde) a bányában áramló 

levegő szétosztására és irányítására szolgáló deszka ajtó, 
mely a vágatot, vagy folyosót lehető légmentesen zárja. 

Légakna (Wetterschacht, Lichtloch, Iáchtschacht, Luft-
sehacht) a bányamű szellőztetésére létesített akna, mely 
ha a szellőztetés mesterséges a szellőztető géppel van 
felszerelve. 

Légáram (Wctterstrom), a bánya nyílásán keresztül vonuló 
levegő tömeg. 

Légárammérő, Anemométer, Szélmérő (Anemometer) mű
szer a bányába áramló levegő sebességének ki nyomo
zására. 

Légcsatorna, Légvezetőcső (Kutte, Lutte, Wetterlutte) 
deszkából, fémből, vagy szövetből készített csatorna, 
mellyel a friss levegőt a műhelyre, vagy az elhasználtat 
onnan elvezetjük, 

Légcsere (WettercÍrculation,Wetterumlauf,Wetterwechsel) 
a levegő átvonulása a bányaüregem. 

Légelosztás (Vertheilung der Wettcr) a bányába bevonuló 
friss levegő elvezetése és megosztása az egyes munka
helyekre. 

Légfüggöny (Wettergardinen) légajtók helyett alkalmazott 
durva vászon függöny, főleg csak olyan helyen, hol, a 
légajtó ideiglenesen szükséges. 

Léghiány (Wetternoth, Wet terilöt liigkeit, JJchtmangel, 
Luftmangel) az elégtelen szellőztetés miatt beálló friss 
lég szükséglet. 

Légkémlő (Rudiometer) műszer a levegő alkotó részeinek 
megvizsgálására. 

Légmennyiség (Wcttermenge) a bányán bizonyos idő alatt 
átvonuló levegő tömeg mely az egyes bányák szerint 
igen külömböző. 



Lógoszlop — 90 — Létra 

Légoszlop (Luftsaule) a bányamű vágatait betöltő levegő 
tömeg. 

Légsebesség (Wettcrgeschwindigkeit) a levegő áramlásá
nak idő egységenként vett gyorsasága a bányában. 

Légsűrítő gép (Luftkompressionsmaschinc) különiböző 
gépeknek sűrített levegővel való ellátására szolgál. 

Légszükséglet (Luftbedarf) azon levegő mennyiség, mely 
a bányamunkásoknak, állatoknak és bányamécsnek 
egy bizonyos idő alatt szükséges. 

Légtáró (Wetterstollcn) a szellőztetés végett fenntartott 
táró. 

Légút (VVetterweg) azon egész hosszúság, melyet a bá
nyába bevontilú levegő a kiáramlás helyéig megtesz, 
mely néha 4000 mt is kiteszen. 

Légüst 1. szélkazán. 
Légvágat (Wetterschlag) a levegő vezetésére készített 

vágat. 
Légválasztó fal (Wetterscheider) a folyosót, vágatot, ak

nát két részre osztó deszka, vagy durva vászon, mely így 
két légoszlopot különít el. 

Légvezetés (Wettcrführung, Wetterhaltung, Wetterleitung, 
Luftleitung) alatt a jó levegőnek a bányába be, az él-
használtnak pedig onnan kijuttatását értjük. 

Légvezető cső 1. légcsatorna. 
Légvezető folyosó (Wetterstrecke) a bánya szellőztetése 

végett létesített folyosó, rendesen a fejtő folyosókkal 
párhuzamosan azok fölött hajtva s rövid közökben velük 
összekötve. 

Légzsák (Luftsack) a rosszul, vagy épen nem szellőzteti 
hely a bányában, hol a rossz levegő benn reked. 

Lényeges elegyrészek (Wesentlichc Gemengtheilc) vala
mely kőzetben azon ásványok, melyek annak fogalmát 
megállapítják'. 

Lépcsős szelep (Ktagen Ringventil, Treppenventü) egy
más fölött, de egymástól függetlenül több gyűrűből álló 
szelepsor, mely kis szelep emelkedés mellett elkerül
hetővé teszi a nagy átmérőjű szívócsövet. 

Lépték, Mércze (Maszstab) a térképrajzok kisebbített 
rajzmértéke. 

Létra (Fahrt, Fahrten) aknák, gurítók, feltörések és eresz
kedéseknek bejáró felszerelése. 



Llas képződmény — 100 — Lőpor 
Lias képződmény (Liasformatíon) a Jura rétegcsoport alsó 

rétegösszlete igen sok kőszénteleppel és nagy mennyi
ségű szerves maradvánnyal; feloszlik alsó, közép és felső 
emeletre. 

Libella, Vízmérték, Szintesitő (Libelle) a vízszintes meg
állapítására szerkesztett műszer, melynél a,z üvegcsőben 
vagy szelenczében éther fölött úszkáló buborék ha kije
lölt helyét elfoglalja a libella vízszintes felületen nyug
szik; berendezése szerint lehet fekvő, vagy talpas, függő, 
nyereg és szelenczés libella. 

Libetenit (Libethenit) a rombos rendszerben jegődő, zsír-
fényű sötétzöld színű rézhidrofosfát. 

Likacsos-, Odvas szövezetü (Poröse Structur) a kőzet, ha 
benne kisebb nagyobb szabálytalan üregek vannak, 
melyek többnyire kilugzás folytán keletkeztek. 

Limbuskör (Limbuskreis) a theodolít alkatrésze, melyen a 
körbeosztás helyet talál; elrendezése lehet vízszintes, 
hcngeralakú és leggyakrabban kúpos. 

Limonit, Barnavasércz (Thoneisensteín, Eísenoxidhydrat) 
vaskos, földes, többnyire barna vashidroxid, mint fontos 
vasércz. 

Lisztércz 1. porércz. 
Lithosféra (Líthosphera) a föld gömb anyagánakkülső része. 
Lóerő (Pferdekraft) mint erőmérték, 75 méter kilogramm 

munka. 
Lökőrud (Stossstange) a lökőszérek oldaláról a lökés irá

nyában kinyúló rud, mely a lökéseket a szerrel közli. 
Lökőszér (Stossherde) folyton mozgásban levő lejtőssík, 

a melyről a zagy meddő része oda folyó vízár által el 
lesz sodorva, míg a töményített érez vagy rajta marad, 
vagy külön edénybe hull. 

Lőgyapot (Schieszwolle, Pyroxilin, Schieszbaumwolle) 
salétromsavban áztatott növényi rostokból álló szilárd 
robbantó anyag. 

Lövőmester (Schieszer, Schieszmeister) bányamunkás, ki a 
fúró lyukak megtöltésével és elrobbantásával foglalkozik. 

Lőni (Schieszen) a robbantó anyaggal megtöltött furó^ 
lyukat elrobbantani. \ 

Lőpor (Sprengpulver) 65°/o kálisalétrom. 20°/o kén és 15°V 
szénpor keverékéből álló szilárd robbanó anyag, r.iet^j 
poralakban, vagy rudakba sajtolva alkalmaztatik. 



Lugzás —_ 101 — Mágneses erővonalak 
Lugzás (Extraction, Laugerei) a fémek kiválasztása a fel-

zuzott érczből valamely oldat hozzáadásával. 
Lyukasztás (Ortung, Durchschtag) két ellenvájat vég ösz-

szeérkezése, áttörése. 

M. 
Magasság mérés (Höhenmessung) a bemért pontok függő

leges fekvésének meghatározása. 
Magassági kör (Höhenkreis) többnyire a theodolit iátó-

csövénck forgástengelyére fűzött körlap, a melyen a kör
beosztás helyet talál s vele a magassági szög közvet
lenül megmérhető. 

Magas nyomás (Hochdruck) kapcsolt gőzgépeknél a friss 
gőzzel telt gőzhenger ben uralkodó feszültség. 

Magfuró (Kernbohrer) hengerded fúró, mely lehetővé teszi, 
hogy a fúró lyuk közepén egy henger alakú kőzetdarab, 
a mag, sértetlenül megmaradjon. 

Magma (Magme) a föld anyagának megolvadott és túl
hevített vizzel való keveréke, mely a plutonisták fel
fogása szerint a föld szilárd kérge alatt foglal helyet. 

Magnesit (Talkspath) hatszöges rendszerben jegődő, üveg
fényű, fehér, sárgás, szürke színű magnesiakarbonát. 

Magnetit, Magnesvasércz (Magneteisenstein) a szabályos 
rendszerben jegődő, fémíényű, vasfekete vasoxidoxidúl, 
mely a legjobb vasércz. 

MagtörŐ (Kernbrecher) a magfuró által előállított kőmag 
letörésére és kiemelésére szolgáló furóeszköz. 

Mágneses előkészítés (Magnetische Aufbereitung) különö
sen a vasérczek elkülönítése mágnesek segélyével. 

Mágneses elkülönítő (Magnetischer Separator) felzuzott vas-
érczeknek a meddőtől, vagy más érczeknek a vasérczek-
től való különválasztására szolgáló elektromágneses osz
tályozógép. 

Mágneses erővonalak (Magnetische Kraftlinien) képzelt 
görbék, melyek a mágnestért jellemzik és meghatároz
zák, a melyek a mágnestér erősségének egységeit kép
viselik. 



Mágnesező dinamó — 102 — Meddő 

Mágnesező dinamó (Krektor) rendesen a generátor tenge
lyére szerelt egyenáramú gép, mely annak elektromág
nesét állítja elő. 

Mágnes súrlódás 1. á tmágnesező munka. 
Mágnestér (Magnetfeld) a mágnes környéke, a mennyiben 

az meg hatáskörébe esik, legyen az mágnesvas, elektro
mos gép, vagy vezeték. 

Mágnestű, Iránytű^ Delejtü, T ü (Compassnadel) a kom
pasz műszer perselyében elhelyezett mágneses aczél-
darab, mely szabadon felfüggesztve a mágneses dél-
vonalban megáll s a melynek északi vége kékre van 
befuttatva 

Mágnesvasé rcz 1. magnetit . 
Magyar csille (Ungariseher Ihnirl) elől két kisebb, hátúi 

két nagyobb keréken nyugvó faláda, melyet a munkás 
szállításkor a járópallón tol. 

Makropiramis (Macropyramidc) a liáromhajlású piramis 
azon alakja, mely a nagy átló i rányában meg van nyújtva. 

Malomkő porfir (Miihlstcinporphir) a hólyagos, likacsos 
kvarctrakhit . 

Mandu lás , Amigdaloidos szövezet (Mandelartíg) a hólya
gos szovezetbőt ugy keletkezik, h o g y ennek jiregei rész
ben ,vagy egészben valamely idegen ásvánnyal megtelnek. 

Manganit (Glanzmanganerz) a pyrolusit hidroxidja. 
Mangánpát, Rhodochrosit (Rosenspath) hatszöges rend

szerbeli jegődő, gyöngyfényű, rózsaszín, málnaveres, 
vagy barna át tetsző mangankarbonat . 

Márga (Mérgei) mész, agyag és homok keverékéből álló 
összetett kőzet, melyben hol egyik, hol másik elegyrész 
van túlsúlyban. 

Markasit (Strahlkics, Witriolkics, Kammkies) a rombos 
rendszerben jegődő, világos sárgarézszinü vasbisulfuret. 

Márvány 1. szemcsés mészkő. 
Másodperc (Sccunde) a perc alrésze, melyekből G0 alkot 

egy percet. 
Másodrendű piramis (Deutopyramide) két kombinált pi

ramis közül az, melynél él van o t t a hol a másikon lap 
fekszik. 

Meddő (Gemciner, Bcrgart, Öder, Taube r Berge) a feltárá
sok közben nyert és hasznos ásványokat nem tar talmazó 
kőzettörmelék. 



Meddő ér ___ _— 101 — Megtölteni 

Meddő ér (Dürre Kluft) a nem érczes ásványokkal meg
töl töt t kőzet hasadék. 

Meddő köz (Taube Mittel) a telérekben található meddő 
rétegek. 

MeddŐ pad (Schárcn, Letten, Leisten, l iergmittel) a kő
széntelepek rétegei közt települt leginkább pala réteg. 

Medencze (líassin, liecken) az ásvány tömeg medeueze-
szerű települése, így szénmedencze. 

Medenczeszertí (Muldcnförmig) települése van az olyan bei-
telepnek, melynek közepe mélyebben fekszik a széleknél. 

Megegyező (Coneordant) a település, ha a fiatalabb korú 
kőzet rétegek az idősebbeken azokkal parallel települtek 
s vagy vízszintesek, vagy együt t szenvedtek zavarodást. 

Megfúrni (Abbohren, Anbohren , Erbokren) a fúrás által 
elérni valamely telepet, kőzet réteget . 

Meghatalmazott (Bevollmachtigter, Vertreter , Rcpnisen-
tant) a bányamű tulajdonosa, vagy tulajdonos társai 
által megnevezett személy, a ki a bányaha tóság terüle
tén tartózkodik s a bányaműér t minden hatósággal 
szemben személyes felelősséggel tartozik. 

Meghosszabbítani (Verlángen, Verlángcrn) valamely jogo
sítvány érvényét továbbra is fenntartani, így a kutatási 
engedélyt s tb . ; a bányaművelésnél tárót, folyosót, álta
lában szintes vágatokat előre hajtani. 

Megirányozni, Irányozni (Abvisiren, Anvisiren, Vísíren) a 
mérő műszeren a néző lencsét az irányzó kereszt előtt 
beállítani s a látó csövet ugy elhelyezni, hogy a pókszálak 
metsző pontja a megirányzott pont képével egybeessék. 

Megkerülő mérés 1. poligonmérés. 
Megkopogtatni (Abklopfen) az elvált kőzet darabokat a 

födűről és oldalakról kopogta tássa l eltávolítani. 
Meg nem egyező (Discordant) a település, ha a fiatalabb 

korú kőzet rétegek külömböző csapással és dőléssel 
települnek az idősebb rétegek fölött. 

Megszüntetni (F.instellen) a bányamű üzemét három ok
ból lehet a tulajdonos akaratából ideiglenesen, szünetelési 
engedéllyel, véglegesen felhagyással, aztán a bányaha
tóság elvonási határozata folytán és végre természeti 
csapások, mint vízbetörés, bányatűz miatt. 

Megtölteni (Einfüllen) régebben a tö l tő helyen a szállító 
edényt, jelenleg a munkahelyen a szállító csillét bánya-



Megütni ____ — 104 — Mentő ajtó _ 

terménnyel, vagy meddővel megrakn i ; a fúró lyukat 
robbantó anyaggal ellátni (Besetzen, Verladen.) 

Megütni az erezet, telepet, teleret (Anfahren, Ansprengen, 
Überfahren, Erschrotten) vagyis a vágattal, a fúrással 
odáig jutni, azt elérni. 

Megvizsgálni (Bestechen) az ácsolatot helyes felállítására, 
ép, vagy korhadt állapotára nézve. 

Megyetárnás (Revierstöllner) bányavállalkozó, ki megye-
tárót létesített £ a ki erre jogosí tványát a bányahatóság
tól engegély formában nyeri. 

Megye t á ró (Revierstollen) több bányavállalatnak vizve-
zetés, szellőztetés czéljából létesített tárója, mely ha még 
szállításra is szolgál, a termelést lényegesen olcsóbbá 
teszi. 

Melafir (Mellaphir) többnyire homogén szÖvezctű plagiok-
lás, s augitból álló kristályos kőzet, melyekhez még ke
vés orthoklas, olivin és magnesit járul, sőt néha apatit , 
s ha a jegőczök kiválnak melafirmandolakő a neve. 

Mellék, Segéd akna (Nebenschacht, HHfsschacht) a fŐakna 
mellett csak bizonyos czélra, mint szellőztetés, vizemetés 
szállításra mélyített akna. 

Mellék áram (Nebenwetterstrom) a légvezetésben a bánya 
főnyi latnaiból elágazva, az egyes műhelyekre áramló le
vegő tömeg. 

Mellékáramkörű dinamó (Nebenschlussmaschine) ha a 
kefétől kiindulna a villamos áram megoszlik s egyik ve
zeték a külső áramkört képezi, a másik, mint mellék áram 
a vastörzsre van csavarva. 

MellékkŐzet (Nebengestein) az ásvány telepet környező 
meddő kőzet fajok. 

Mellék tengelyek (Nebenachse) a kristályban a jegöcz-
leirásánál a fekvő helyzetűek. 

Menedékhely (Flíehort) akna mélyítések, tárók, folyosók, 
vágatok előrehajlásánál akár az oldalban készített üreg, 
vagy erős gerendákból készült fal, mely repesztések al
kalmával a munkásoknak védelmiit szolgál. 

Mentő ajtó (Rt:ttungsthür) bányalég robbanás esetén az 
égo gázok feltartóztatása, a megzavar t légkeringés gyors 
visszállítása és a szellőztető gép megőrzése véget t alkal
mas helyen berendezett erős vas ajtó mely robbanás 
esetén Önmagától bezáródik. 



Mentő eszköz — l"5 — Mélyítő szivattyú __ 
Mentő eszköz (Rettungsapparat) alkalmas készülék, mely

nek segélyével a mérges gázokkal telt bányából meg
mentendő munkásokhoz lehet jutni. 

Meredek (Absüchtig, Stehend) a beltclep ha dőlése 75°-89° 
közt áll. 

Merevülési kéreg (Erstarrungskruste) azon elméleti szilárd 
földréteg, melyen az üledékes kőzetek települni kez
dettek. 

Merevült alaktalan (Porodin amorph) az olyan ásvány, mely 
nedves oldatból ennek elpárolgása folytán ment át szilárd 
állapotba, a nélkül, hogy üveges kmézést nyert volna. 

Merítő mü (Paternoster) edényekkel fölszerelt hajtómű, 
mely edények iizemközben a fölmerendő anyagba merül
nek, s azt magasabb ponton kiürítik. 

Merőleges rendszálak 1. összrendezők. 
Mesterséges szellőztetése (Künstlicher Wetterzug) van a 

bányának, ha az jó levegővel külömbözŐ berendezések, 
főleg szellőztető gépek segélyével láttatik el. 

Metszet (Profil, IVofilriss) a bányaművön keresztül képzelt 
függőleges síkon készült rajza a műnek. 

Metszek (Abscisse) valamely pont vízszintes összrendezője 
a tengely rendszerben. 

Mécsbél (I)ocht) rendesen gyapot fonat, mely a világító 
folyadékot a lámpában jól felszívja. 

Mély fúrás (Tiefbohrung, Erdbohren) a fold kérgében a 
rétegek megvizsgálása czéljából erre szolgáló eszközök
kel nagyobb mélységű kerek nyílás előállítása. 

Mélyítési módok (Vertiefungs,- Abteufungsmethode) kü
lömbözŐ eljárások, melyek szerint az aknák lemélyítése 
keresztül vihető. 

Mélyítő keret (Schneidkranz, Rost) egymásra fektetett több 
sor keményfa palló, melyek csavarokkal vannak össze
kapcsolva, alul pedig mélyítő saruval felszerelve és arra 
szolgál, hogy aknamélyítésnél laza kőzetben a falazatot 
reáépíteni lehessen. 

Mélyítő-, Vágó saru (Senkschuh) az aknamélyítő keret 
alá helyezett vaslemez, vagy öntött vas szeletek, a me
lyek éles éllel bírnak és a fölöttük levő fal sülyedését 
előmozdítják. 

Mélyítő szivattyú (Senkpumpe, Abteufpnmpe, Senksatz) 
felfüggeszthető, vagy mozgó alapon nyugvó vizemelő, 



Mélymüvelés — lOfi — Mérifrúd 

mely a lemélyítés alkalmával mindég mélyebbre süly-
lyeszthető. 

Mélymüve lés (Tiefbau) I. aknabányászat . 
Mélység (Teufe, Tiefe, Taife) két egymás fölötti pont függő

leges távolsága. 
Mélységi kőzet 1, plutonikus kőzet. 
Mé lységmuta tó , Szintjelző (Teufenzeiger) a szállító géppel 

kapcsolatos készülék, mely a kas álláshelyét az aknában 
mutatja. 

Mélysz in t (Tiefbausohle) a bánya napszinti nyílása alatt 
levő bármely folyosó, vagy vágat. 

Mély tá ró (Unterbaustollcn, Tiefbaustollen, Zubaustollen) 
valamely bányamű mélyebb szintben fekvő tárója, ellen
tétben a felsőbb táróval. 

Mércze I. lépték. 
Mérés i j egyzőkönyv fVcrmcszbuch, Wínkelbuch, Zugbueh) 

rovatos jegyzék a bányamérés adatainak feljegyzésére 
és kiszámítására. 

Méréskapcso lás (Verbindung der Meszung) a mérés hozzá
csatolása egy már tájékozott méréshez, vagyis a mérés 
tájékozása. 

Mérőcsava r (Verziehschtaubc) a veszített pontok meg
jelölésérc szolgáló, egyik végén alkalmas fogóval ellátott 
csavarorsó, mit méréskor az ácsolatba, vagy a kőzetbe 
csavarunk. 

Mérőeszköz (Mcszapparat) általában minden a bánya
méréshez szükséges segédeszközök, mint csavarok, zsinór, 
mérőlécz, fokiv stb. és mérő műszerek. 

Mérő láncz (Meszkelte) kevésbé pon tos hosszmérésre vas
tagabb drótból készült láncz, melyen a méterek fel 
vannak tüntetve. 

Mérőlécz 1. mérőrúd. 
Mérőka ró (Meszpílock) a külszíni mérésekhez szükséges 

rövid vastag tölgykaró, melyet a földbe verünk s közte 
kifeszítjük a mérőzsinórt. 

M é r ő m ű s z e r (Instrument, McszínsUument, Schienzeug) a 
szög, hossz, távolság, magasság és szintkülümbség meg
mérésérc szerkesztett mérnöki segédeszköz. 

MérŐrúd, Mérőlécz (Meszlatte) juhar, vagy fenyőfából 
készült rendesen 2 m. hosszú rúd, melyen a m. alrészei 
ís ki vannak tüntetve s a hosszmérésre szolgál. 



Méröséged — 107 — Molybdenit 

Mérőséged (Figuránt) munkás, a kí a felmérési munkálatok 
alkalmával a durva kézimunkát végezi. 

Mérő szalag (Meszband) aczél, v a g y vékony dróttal át
szőtt kender szalag, melyen a méter és annak alrészei is 
fel vannak tüntetve. 

Mérőzsinór (Meszschnur, Schnur, Verziehschnur) vastagabb, 
ei'Ős kenderzsineg, melylycl szabatos bosszmérésnél a 
megmérendő vonalat kijelöljük. 

Mérséklés (Eimassígung) a bányamerték illetéknek leszállí
tása a fŐbányahatóság által. 

Mérték illeték 1. bányamér ték illeték. 
Mészkő (Kalkstein) az egyszerű kristályos kőzetek legfon

tosabbika, melynek szövezete szerint számtalan faját 
külömböztetjük meg ; igen gyakran tartalmaz magné
ziumot, vasat és kovasavat, melyektől szine is változik'. 

Mészpát 1. kalczit. 
Mikrométer csavar {Mikrometerscbraube) minden olyan 

finom metszetű csavar, melynek segélyével igen rövid 
és egyenló mozdulat tehető. 

Miocénczakasz (Miocen-Section) a harmadkor i réteg cso
port alulról harmadik szakasza, vagy a neogen szakasz 
régibb képződési! rétegösszlcte, mely a sarmatí és a 
mediterrán emeletet foglalja magában. 

Mivelés szintje (Bau-Horizont, Bau Sohle, Bau-Niveau) 
azon magasság, a melyben az ásvány telep lefejtése 
folyik. 

Mocsárlég (Sumpfgas, Kohlenwasserstoffgas) a mocsarak
ban, továbbá a szénbányákban és némely sóbányában 
fejlődő szénhidrogéngáz, melynek a levegővel való ke
veréke képezi a robbanó léget. 

Mofetta (Mofette) oly vulkáni terület, mely tőleg szénsa
vat áraszt. 

Molekula (Molecule) a testek legkisebb része, mely a vegy
tani sajátságok teljes megváltozása nélkül, tovább nem 
osztható. 

Molekula súly (Molecules Gewicht) a vegyületek azon leg
kisebb mennyisége, a melynek sokszorosai szerint a 
vegyi átalakulásokban egymásra hatnak, vagy egymás
ból keletkeznek. 

Molybdenit (Molybdenglanz) ismeretlen rendszerben je-
gődő, lágy, vereses ólomszürke molybdénkénig. 



==JűoPzsa ópez —^_ ina — Muskovlt 
Morzsa érez (Gruserz) érczes bányatermény, melyben a 

tiszta érezszemek nagysága 1—5 mm. kÖ2t áll. 
Mosott arany (Flussgold, Seifengold, Waschgold) nem 

más, mint másodlagos fekvő helyéről az iszagból mosás 
utján nyert arany. 

Mozgó válogatóasztal (Beweglicher Klaubtisch) a válo
gatás czéljaira berendezett síklap, mely lassan tova 
mozog. 

Mozsár próba (Mörserprobe) a robbanó anyagok feszerejé-
nek megítélésére szolgáló kísérlet, melynél a mozsárból 
kilőtt golyó lőtávoláből lehet a repesztő szer erejére 
következtetni. 

Módosítás, Áttétel (Modification) két görönd fordulat szá
mának viszonya. 

Muglya (Mugeln) a kisebb terjedelmű és a környező kőzet
ből könnyen kiválasztható ásvány tömeg. 

Munkábantartás (líauhafthaltung) alatt a bányatörvény 
azon két körülményt érti, hogy a mű a személyi és 
vagyonbiztonság követelményeinek megfelel és folyton 
itzeniben áll. 

Munkahatály (Effekte) valamely bányaműnél alkalmazott 
Összes emberi, állati és géperő munkáteljesitménye, mely 
függ a mű berendezésétől, vezetésétől, az alkalmazott 
gépektől, a munkások számától és jóravalóságától. 

Munkaképtelen (Bergfertig) a betegség, öregség, vagy 
baleset miatt bányamunkára alkalmatlanná lett munkás. 

Munkarendszabály (Arbeitsordnung) a bányamű munkás 
személyzetére nézve bányahatóságilag megerősített sza
bályzat, melyben a munkába való be és kilépés, viselkedés 
a munka közben és azon kívül, általában a munkások 
jogaí és kötelességei szabályoztatnak. 

Munkás lakházak (Arbeíterwohnungen) a bányavállalatok 
által saját munkásaik elhelyezésére fenntartott lakó 
épületek. 

Munkástelep Munkásgyarmat (Arbeitercoloníe) a munká
soknak elhelyezésére szolgáló lakházak, melyek több
nyire a bányavállalkozó által építtetnek, hogy a munká
sok a műhöz közel tartózkodjanak. 

Munkaszak (Schicht-, Arbeitszeit) a munkában naponta 
eltöltött idő, 8, 10, 12 óra. 

Muskovit (Kaliglimmer) a rombos rendszerben jegődő, 



Műértő — IQií — Nedves kísérletek 

lágy, gyöngyfényű színtelen, néha színes kálicsillám, 
mint kőzetképző ásvány. 

Műértő (Kunstverstándiger) elnevezéssel jelöli a bánya
törvény a bányász szakértőt. 

Műrevalóság, Használhatóság(BauwürdÍgkeit) alatt bánya
jogi értelemben nem a várható haszon megítélése, ha
nem az értendő, hogy a felkért telepen az összes el
képzelhető körülmények figyelembe vételével a bányászat 
lehetséges. 

Műszak (Schicht) a munkás óraszám szerint megszabott 
munkaideje, 1. munkaszak. 

Müszakváltás (Lösestunde, Wechselstunde) azon idő a 
mikor egymást a műszakban a munkások felváltják. 

Müszerszekrény (Apparatkasten) a mérőeszközök elhelye
zésére szolgáló, rendesen keményfából készült doboz. 

Műszer (Concentrator) főként a finom zagy töményítésére 
szolgáló újabb szerkezetű szer, ellentétben a régi egyszerű 
fekvő és lökő szerekkel. 

Művelni (Führen, Betreiben, líauen) a bányát, vagyis a 
benne levő ásványokat lefejteni. 

N. 
Nafta 1. petróleum. 
Nagyágit, Levélércz (liláttererz, Bláttertellur) a négyzetes 

rendszerben jegődŐ, lágy, igen fényes ólomszürke tellur-
arany érez. 

Nagyátló (Macrodiagonale) a rombos rendszer mellék
tengelyei közül a nagyobbik. 

Nagydóma (Makrodoma) 1. dóma. 
Napszámber (Schichtenlohn) a napi munkáért fizetett 

összeg. 
Napszámmunka (Schichtarbeit) az olyan, mely a munká

ban eltöltött napok száma szerint fizettetik. 
Nedves előkészítés (Nasse Aufbereitung) az érezek tömé-

nyítése víz, vagy más folyadék hozzáadásával mindaddig, 
míg beváltásra alkalmas lesz, 

Nedves kísérletek (Nasse Kxperimenten) az ásványoknak 
külÖmböző folyadékok behatása alatt észlelendő maguk
tartására vonatkozó eljárások. 



110 — Négyzetes oszlop 
Nefelin (Nephelin) a hatszöges rendszerben jegődő, üveg-

fényű, színtelen, fehér, vagy sárgásszinű nátron kálitim-
silikát; a nefelin, vagy eleolitísienit, mint kőzet lénye
gesen orthoklas és nefelin, vagy ennek eleolit változványa 
által képezett rendesen nagy szemcséjű kvarezmentes 
kőzet, melyben mint járulékos elegyrész amfibol, augit, 
biotit, zirkon, sodalit található s ezen elegyrészek után 
neveztetnek változványai. 

Negyedes alak (Vicrtelfláchíge-, Tctartoedríschc Gcstalt) 
az oly ásványkristály, mely egy másik ugyanazon 
paraméter viszonyokkal biró jegocxhöz képest negyed
rész annyi lappal bir. 

Negyedkor (Quaternárc Periode) a kenozoi kor mostani 
újabb korszaka. 

Negyedkori képződmény (QuaternareKormation) a kenozoi 
rétegcsoport fiatalabb képzŐdésű réteg összesége, mely 
alluvium és düluviumra oszlik. 

Negyvennyolczas (Ilexakisoctaéder, Tetrakontaoctaéder) 
a szabályos rendszerbe tartozó 48 különoldalú három
szög által zárt jegŐcz alak-

Nem egykÖzös tengelyű ikrek (Zwillinge mit geneígten 
Axensystem) az olyan ikerjegőczök, melyeknél az egyik 
egyén a másikhoz bizonyos kristályalak lapjainak irá
nyában ugy nőtt, mintha azon egy arra liiggélyes vonal 
körül bizonyos szög alatt el lenne fordítva; ama lap az 
ikerlap, eme vonal az ikcrtengely. 

Neptuni kőzet 1. üledékes kőzet. 
Neptunizmus (Ncptunizmus) azon geológiai elmélet, mely 

szerint földünk egész tömege szilárd anyag, a vulkánok 
pedig a rétegek nyomása súrlódása által fejlesztett hő 
által indokoltatnak. 

Négyes (Tetraéder) a szabályosrendszerbe tartozó 4 egyenlő 
oldalú háromszög által zárt alak. 

Nógyszerhathuszonnégyes (Tetrakishexaüder) a szabályos 
rendszerbe tartozó 24 egyenlő szárú háromszög által 
zárt kristály alak. 

Négyszöges rendszer 1. négyzetes rendszer. 
Négyszöges sánta (Tetragonal Scalenoeder) a négyzetes 

rendszerbe tartozó, 8 különoldalú háromszög által zárt 
kistály alak. 

Négyzetes oszlop (Tetragonal Prisma) a négyzetes rend-

Jíefelin 



Néjryzetesjpiramis — 111 — NyiltáttÖrés 
szerbe tartozó 4 egynemű s a főtengellyel párhuzamos 
lap által határolt jegőcz alak. 

Négyzetes piramis (Tetragonale Pyramide) a négyzetes 
rendszerbe tartozó 8 egyenlőszárú háromszög által zárt 
kristály alak. 

Négyzetes, Négyszöges rendszer (Pyramidales System, 
Tetragonal System) a jegőczök azon csoportja, melynek 
alakjainál 2 egyenlő és egy harmadik ezektől külömbÖző 
hosszú tengely képzelhető s melyek egymással mind 
derékszöget alkotnak. 

Négyzetes trapezoeder (Tetragonal Trapezoeder) a négy
zetes rendszerbe tartozó 8 egyenszárú trapezoid által 
zárt kristály alak. 

Német csille (Deutscher Ilund) négy egyforma keréken 
nyugvó faláda, mely egyik tengelyén vezérszeggel vau 
ellátva. 

Nitroglicerin, Robbanóolaj (Sprengöl, Nitroglycerin) salét
romsav, kénsav és glycerin keverékéből álló folyékony 
robbanó anyag. 

Nonius, Külömbözeti lépték (Noníus) igen kis hossz, vagy 
szögérték leolvasására szerkesztett eszköz, mely a fő-
lépték mellett alkalmazva, lehetővé teszi, hogy annak 
kisebb alrészeit is megfigyelhessük. 

Növényi eredetű (Fitogen) a növényekből származó üle
dékes kőzet. 

Nummulit mészkő (Nummulithenkalk) üledékes kőzet, 
mely főleg a Nummulit maradványainak nagy tömegé
ből áll. 

Nyakcsap (Halszapfen) a tartó végeit kivéve, annak bár
mely közbülső részén elhelyezett csap. 

Nyeregalakú (Sattelförmig) települése van a beltelepnek, 
ha közepe magasabban fekszik a széleinél. 

Nyilam (Láufe) minden folyosó, vagy vágat, mely az ak
nába, illetőleg a rakodóba torkolik. 

Nyílemelés (Pochhub) azon magasság, melyre a görönd 
a zuzónyílat felemeli. 

Nyílemelő (Heblinge) a nyíl nyelén elhelyezett fogantyú, 
melynél fogva a bütykös görönd azt felemeli. 

Nyíltalak (Offene Gestalt) minden ásványkristály, mely a 
tért saját lapjai által teljesen nem határolja. 

Nyíltáttörés, Átlyukasztás (Durchschlag) a bányában 



Nyllsaru _ _ . j - - 112 — Nyújtó 
két ellenvájatnak, vagy bármely két vágatnak össze-
találkozása. 

Nyílsaru (Pocheisen, Pochschuh, Pochkolben) a zuzóuyíl 
alsó végére erősített prisma, vagy henger alakú vasda
rab, mely a készletre az ütéseket gyakorolja. 

Nyílt, Paraszt köpü (Offene Pochlade) a zuzóköpűk leg
egyszerűbbje, melynél egyszerűen a kiömlő oldal magas
sága szabja meg a zúzás fokozatát. 

Nyilvántartó kimutatás (Evidenzausweis) a bányamérték 
és zártkutatmányi illeték tárgyairól a bányahatóság 
által vezetett jegyzék. 

Nyílvezeték (Leitbaum, Leitung) a köpűoszlopokhoz erő
sített fa, vagy vasléczek, melyek a nyilat járás közben 
függélyes helyzetben tartják. 

Nyíró szilárdság (Schneidende Festigkeit) az elmetszett 
tartó szelvényének síkjában ható erők szállító hatása. 

Nyomás (Druck) a kőzet és víztömegek erŐműví hatása a 
bányaműveknél, előidézve azok súlya által; a kőzetek 
nagy tömegei külómben is nagy nyomást gyakorolnak 
lefelé s felfogásuk nagy feladatot ád, ha pedig a kőzet 
vizet is vesz fel, vagy ha puha repedezett s a nyomás 
az oldalakon és a talpon is nyilvánul, a nehéz tömegek
nek alig, vagy éppen nem lehet ellenállni. 

Nyplczas (Oktaéder) a szabályos rendszerbe tartozó, 8 
egyenlőoldalú háromszög által zárt jegőcz alak. 

Nyolczoldalú piramis (Ditetragonale Pyramide) a négy
zetes rendszerbe tartozó 1(1 különoldalú háromszög által 
zárt jegőcz alak. 

Nyomozó vájás (Ausrichtungsarbeit) valamely elvetett 
telér vagy teleprész felkutatására irányuló kutatás. 

Nyomószivattyú (Druckpumpe) a vizemelőgépek azon 
csoportja, a melyek a vizet cgyátalán nem, vagy csak 
igen csekély magasságra szívják, hanem annál nagyobb 
magasságra emelik. 

Nyugvó pad (Fahrbühne, Ruhebühne, Trittbühne) a járó 
akna osztályban elhelyezett deszkapadozat, melyen a 
létra áll. 

Nyújtható (Dehnbar) ásvány az, melyet lemezzé és huzallá 
lehet kalapálni. 

Nyújtó-, Húzó-, Szakító szilárdság (Absolute Festigkeit) 
valamely elmetszett tartó szelvényére merőleges irány-



Obszidián — 113 — Omlasztó fejtés 

ban ható erők oly szállító hatása, mely a tar tó részecs
kéit széthúzni igyekszik. 

O. 
Obszidián (Obsidiaii) a sanidin trakhit , vagy a fonolit 

anyagának gyors kihűlése folytán képződött szürke, fe
kete, zöldes színű vulkanikus üveg, melyben néha sanidin 
jegöczök is előjönnek. 

Odoros (Drusig) a kőzet, ha benne sok kisebb nagyobb 
üreg van. 

Odvas szÖvezet 1. likacsos szövezet. 
Ohm (Ohm) az ellcnás gyakorlat i egysége, mely az ellen

állás egységének ezermilliószorosa. 
Olajőv (Oclgürtel) azon nagyobb csapással biró terület, 

melyen az ásvány olaj található. 
Olajvonal (Oellínie) az ásvány olaj telep csapásirányú 

kiterjedése. 
Oldalból való kiválás (Lateral secretionstheorie) a telerek 

képződésének egyik elmélete, mely azok anyagá t a mel
lékkőzetből származtatja. 

Oldalhajtás 1. szárnyvágat . 
Oldalkar, Oldaltartó (Seitenstander) állványzat, mely 

csavarorsóval ellátott rúdja segélyével a folyosó oldalá
ban megerősíthető s rajta a theodolit felállítható 

Oldalnézet (Kreuzriss, Profil, Seitenansicht) a bányamérési 
felvétel adatainak függőleges síkra vetített rajza. 

Oldaltartó 1. oldalkar. 
Oldó bányászat (Sinkwerksbau) oly ásványok termelési 

módja, melyek- só alakban és vizben feloldva vannak s 
a kimert, vagy kiszivattúzott vizből elpárologtatással 
nyerhető a só, vagy a fém villamos kiejtéssel. 

Oligocen szakasz (Oligocen Sectíon) a harmadkor i képződ
mény második réteg Összlete, mely félsósvizi és tengeri 
ré tegre oszlik. 

Omlasztó fejtés (Bruchbau) a laza tomdgek lefejtésére al
kalmazot t eljárás, mely a meglazított telep egyszerű 
elhordásából áll. 
BAnyftbKftti BtfútiVr. 8 



Omlasztó odor — ÍM — Osztályozó tölcsér 

Omlasztó odor (liergmüble, Gesteinsmühle) a tömedék ter
melésére a bányában hagyot t üreg, oly kőzetben mely ön
magátó l folyton omlik s igy olcsó tomedéket szolgáltat. 

Opál (Opál) alaktalan, üvegfényű sok színben ismeretes 
kovasav hidrát (nemes, fél, üveg, tej, fa, tűz, jaspopál, 
hyalit, menilit, fiorit stb.) 

Opalizálás (Opalisation) egyes ásvnyoknál mutatkozó szín
játék, mely a reá eső fényben kulómböző színekben és 
részletekben jelentkezik. 

Optikai rugalom (Optische Elasticítát) egyes ásványok
nál tapasztalható ama tünemény, hogy a rajtuk áthaladó 
fénysugarak terjedését bizonyos i rányban előmozdítják. 

Optikai tengelyek (Optische Achsen) a ket tős fénytörést 
muta tó ásvány kristályoknál meglevő azon egy vagy 
két irány, mely a fénysugarakat csak egyszer tori m e g ; 
e szerint van egy és két optikai tengelyű ásvány. 

Orthopiramis (Orthopyramide) az egy hajlású piramis, ha 
az ép átló i rányában meg van nyújtva. 

Oszlopos fejtés (Siiulenbau) nagy vas tagságú beltelepek 
lefejtésére alkalmazott tágas fejtés ; melynél a beltelep 
40 f>0 ni. széles és lehetőség, vagy szükség szerinti 
magas oszlopokra lesz felesztva s egy kereszt folyosó 
kihajtása után feltörés készül s a biztonsági pillér bátra 
hagyása mellett megkezdődik az oszlop fejtése szintes 
szeletekben, miközben a munkás a lefejtett tömeg ot t 
maradó részén állva dolgozik mindaddig, míg az oszlop le
fejtve nincs, mely után az ott maradt érez lesz kiszállítva. 

Osz lopos h e n g e r m ű (Saulenquctsche) zúzó hengerpár, 
melyeknek csapágyai erős oszlopokon nyugosznak. 

Osztályozás (Sortirung, Classimng) alat t értjük a f'elzuzott 
érczkészletnek szem nagyság szerinti elkülönítését. 

Osztályozni (Ausklaubcn, Auskut ten, Auslesen, Separiren, 
Sortircn) a bányaterményeket , szemnagyság szerint elkü
löníteni. 

Osztályozó tölcsér, Csucskád (Spitzkasten, Sortirungs-
trichter) csonka gúla alakó faedény, melyekből rendesen 
négy ugy van az osztályozásnál egymás mellett elhe
lyezve, hogy az ülepítendő zagy előbb az első legkiseb
bikbe ömlik, ebből a fölösleg a második nagyobbá s így 
tovább, mi közben a külömbözŐ nagyságú és fajsúlyú 
szemek a külÖmböző tölcsérekben leülepednek. 



Osztályozó vályú — 1T í3 — Öngyuladás 

Osztályozó vályú (Sortirungsrínne, Mehlführung, Mehl-
rinnen) külömböző méretű csatorna, melyeken a zagy 
átfolyva részben már osztályozva van, mert előbb a 
súlyosabb, távolabb a könnyebb szemek leülepednek. 

Osztó vágatok (Theilungsstrecken) ;i fejtésre való előké
szítés vágatai, melyek a csapás irányban már feltárt 
telepet a dőlés irányában rövidebb fejtési közökre 
osztják. 

Ozokeri t , Földviaszk, (Krdwachs) alaktalan, rostos, gyan
tás, víasznemíí, lágy, zöldes, barnás színű, kellemes illatú 
termés paraffin. 

Oxidáció (Oxydation) valamely elemnek az oxigénnel 
való vegyülése. 

Ó-, Paleozoi kor {Paleozoische Aéra) a geológiai időszámí
tás második korszaka. 

Ólom biztosíték (Blcisicherung) a villamos áram vezetékbe 
kapcsolt ólom darab, mely, ha a megengedettnél erősebb 
áram akarna rajta átfutni, megolvad s így az áramot 
megszakítva, megvédi a felszerelést az elpusztulástól. 

Ólomfényle 1. galenit. 
Ónércz 1. kassiterit. 
Óra (Stundc) a kompász körbeosztásának huszonnegyed 

része, mely 15 fokot tar talmaz. 
Öblíteni (Abfiauen, Flauen) a ponyvát a ponyvaszérnél, va

gyis azt az öblítő kádban lemosni, hogy a ponyván 
leülepedett aranyszemeket összegyűjtsük, továbbá a sáros 
erezet megmosni. 

Öblítő kád fAbflauf;iss, GoldauswásserungsStáuder) a 
ponyvás szerhez tartozó s vízzel telt faedény, melyben 
a szé'L'ponyvák időnként leöblílendok, hogy ív^y a leüle
pedett fémszemek összegyűjtessenek. 

Önálló zárttelek (Selbststándiges Iuclave) a kishatár azon 
esetben, ha a zár tkuta tmánnyal biztosított kishatár 
középhatárral egy időben kére te t t fel, mikor is mind
ket tő adományoztat ik és a kishatáros telke átnyúlik a 
középhatáron. 

Önindukczio 1. elektromos tehetet lenség. 
Öngyuladás (Selbstzündung) pyrítes szénfajták, bitumenes 

palák, ha tömegcsen össze vannak halmozva, s tömegük
höz kevés levegő jut, az oxidáció folytán könnyen meg-
gyuladnak ugy a bányában, mint a külön. 
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Öntözni (Bewássern) a fejtő helyet sújtó leges bányában, 
hol a szén sok port ád, azt vizzel nedvesíteni, hogy a 
por leköttessék. 

Örök-, Végtelen mélység (Ewíge Ganzé, — Teufe) a tele
lek, telepek, vagy a bányatelkeknek mélység irányában 
való határtalan kiterjedése. 

Örvény áram 1. forgatag áram. 
Összalakulás (Combination) a kristályoknál előforduló 

sajátság, mely szerint egy jegőczöt ugyanazon kristály 
rendszerhez tartozó két, vagy több kristályalak lapjai 
alkotnak. 

Összalakulási él (Combinationskante) az összetett jegőezok-
nél az Összalakulás által képezett él. 

Összehajlók (Convcrgent) a társtelerek, ha azok a mély. 
ség felé egymáshoz közelednek. 

Összehúzódás (Contraction) alatt a geológiában azt a jelen
séget értjük, hogy a fold kérge a hosszú évszázadok 
alatt összezsugorodást szenved. 

Összenyomási kísérlet (Stauchungs-Versuche) a robbantó 
anyagok viszonylagos hatásfokának megítélésére mely 
abban áll, hogy két ólomhengerke fölött álló kis aczélla-
pon lesz a robbantó anyag elsütve és a keletkező erőknek 
nagyságára az ólomhengereken tapasztalható változások
ból lehet következtetni. 

Összenyomó szilárdság (Rückwirkende Festigkeit) vala
mely elmetszett tartó szelvényére merőleges irányban 
ható erők oly szállító hatása, mely a tartó részecskéit 
egymáshoz közelebb tolni igyekszik. 

Összetett alak (Zusammengesetzte Krystallformen) minden 
olyan ásvány kristály, melyet külömboző lapok határolnak. 

Összetett kőzet (Zusammengesetztes Gestein) az, melyet 
többféle ásvány alkot. 

Összrendezői tengelyrendszer (Coordinatensystem) a merő
leges rendszálak szerkesztése végett választott egyene
sek, melyek egyike a csillagászati, vagy mágneses déllőt 
jelöli, míg a másik erre merőleges, ha pedig a térben 
számítjuk az összrendezőket, az előbbi két tengely met
szési pontjában mindkettőre merőlegesen még egy függő
leges tengelyt állítunk. 

Összrendezők, Merőleges rendszálak (Coordinaten) vala
mely egyenes fekvését meghatározó egymásra merőleges 
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egyenesek, melyeket ugy nyerünk ha. az egyenes hosszát 
a csapás, vagy azimutszög cosinusáv.il, illetőleg sinusával 
szorozzuk. 

összeszorulás (Verdrückung) mint telep zavarod ás az ás
ványtelep vastagságának lényeges csökkenése. 

ötszögt izenkettős (Pentagondodokaeder) a szabályos rend
szerbe tartozó 12 ötszög által zárt jegőcz alak. 

ősagyagpala , Phillit (Uhrthonschiefer) hasonló a csillám-
paláhox, mert ez is csillám, kvavez és foklpátból áll, de 
a finom szemek csak mikroskop alat t l á tha tók; jellemző 
selyemfénye s benne mint járulékos elegyrészek hyalít 
és staurolit jönnek elő. 

Ősállattan (Paláeozoologie) az őslénytannak a kihalt állat
világ kövesült maradványaival foglalkozó része. 

Ősgneisz képződmény (Urgneisformation) az arkhei réteg-
csoport legalsó, legrégibb üledékes rétegei, főként a 
gneisz változványai. 

Ős-, Arkhei kor (Archei Aéra) a geológiai időszámítás első 
legrégibb korszaka. 

Őslénytan, Kövülettan, Paleontológia (Petrefaktenkunde, 
Paláontologic) az elmúlt geológiai korszakokban élt s 
jelenleg csak a kőzetekben el temetve található állat és 
növényvilág kövesült maradványai t ismertető tudomány . 

ősnövénytan (Paláophythologie) az őslénytannak a kihalt 
ősvüági növényzet maradványaival foglalkozó része. 

őspala rétegcsoport (Urschiefer Gruppé) az arkhei rétegek 
felső rétegei, melyek főként palákból állanak. 

P. 
Padnyitás (Bauöffnung) a sóbányászatban az egyes só-

padok megkezdése. 
Pala (Schiefer) vékony, levélszerű rétegekből települt kőzet, 

melyet a rétegesség és a könnyű hasadás jellegez, leg
fontosabb fajai a csillám, agyag s a márgapala. 

Palás, Leveles szöveze te(Bla t t r ige Structurjvan azon kristá
lyos ásványnak, mely lemez, tábla, pikkelyalakú kisebb 
nagyobb szemcsékből áll; a kőzet pedig akkor palás ha 
vékony s egymástól könnyen elválasztható rétegekből áll. 
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Palás szén (Schieferkohle, Lettenkohle) az, mely igen sók 
palát tartalmaz. 

Paleontológia 1. őslénytan. 
Paleozoi kor 1. ó kor. 
Paleozoi rétegcsoport (1'aláozoisohes System) a geológia 

ó korában lerakódott rétegosszeség, melyben már isme
retes a szerves élet ; lényegesen grauvake, agy.tgpala, 
homok és mészkövek, konglomerátokból áll, közben kő
szén telepekkel. 

Pantográf (Pantograph) műszer a rajzok kisebbített arányú 
lemásolásához,. 

Paraméter (Paraméter) az ásvány jegőcz középpontjától a 
tengelynek a kristálylappal vak) érintkezési pontjáig 
mérhető távolság. 

Paramorfizmus (Paramorphismus) a kétalakú ásványoknál 
előforduló jelenség, mikor az egész alak az egyik alak
ban maradt meg, de megzavarodot t érdessé vált és a 
legkisebb kristályrészek, mint ezen megzavarodás okozói 
a másik alakot vették fel. 

Parány 1. a tom. 
Paraszt köpü 1. nyilt kÖpü. 
Paszta {Abbaustrasse, Strebe, Strassc) az ásványtelep azon 

része, melyet egy GQy munkáscsapat egyszerre fejteni 
kezd; magassága legl'ölebb H m., szélessége a munkások 
száma szerint. 

Pásztafejtés (Strassenbau, Strebbau, Strebenbau) pasztán
ként és tömedékkel tör ténő fejtési mód s e pászták 
lehetnek egymás fölé (főtepászta), egymás alá ftalp-
pászta), vagy egymás mellé (tulajdonképeni paszta) tele
pítve. 

Pehelygrafit (Floekengraphit) igen finom lemezkékre őrölt 
grafit, mely gépek kenésére alkalmas. 

Perc (Minute) a mérőműszerek fokbeosztásának 00-ad része, 
melyek mindenike 00 másodpercet tartalmaz, 

Perm képződmény 1. dyas képződmény. 
Perm korszak 1. dyas korszak. 
Perlit, G y ö n g y k ő (Perlstcin) üveges kinézésű, zöldes, kékes 

színű egész bosányi gömböcskékből álló vulkánikus 
kőzet. 

Petralit (Petralith) (i4°/n kálisalétrom, 0 0 % faliszt és koksz
por, GÜ/Q nyers antimonium keverékéből álló repcsztőszer. 
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Petrogenetika (Petrogenetik) a kőzetek eredetének kutatása. 
Petroleum, Földolaj, Kőolaj, Nafta (Erdoel) sárgás, vagy 

sötétebb barnás zöldesszinű sajátszerű illattal biró, igen 
gyúlékony, illanó olajnemű folyadék ásvány, mely főleg 
az u. n. nafta és betanafta olajcsoport keverékéből áll, 
mikhez az ethylén csoport olajai és paraffin járulnak. 

Petzit (Petsit) ac/.élszürke, vasfeketeszinű, törékeny tcllur-
aranyezüst érez. 

PhiUit I. ősagyagpala. 
Pillér (Pfeiler) az ásványtelér, vagy telep azon része, mely 

két szomszédos főfolyosó közé esik. 
Pihenő idő l. szünetelő óra. 
Pillérfejtés (Pfeilerbau) táblaalakú telepek lefejtésénél 

tömedék nélkül alkalmazott fejtési mód, melynél a le
fejtendő teriilet feltörések és fejtési nyilamok által kisebb 
pillérekre lesz osztva s a fejtés az akna, vagy tárótól 
legtávolabb eső részeken veszi kezdetét; a pillérek be
osztása történhetik csapás, vagy dőlés szerint, esetleg 
átlósan. 

Pillér magasság (Pfeilerhölie) két szomszédos főfolyosó 
közt a telep dőlése irányában mért hosszúság. 

Piramis sor (Pyramidenreihe) ugy képződik, hogy ugyan
azon ásvány jegőczeinél a melléktengelyek hossza meg 
marad, míg a főtengely hossza oly számmal kisebb, vagy 
nagyobb, mely egymásnak többszöröse. 

Piramisos félalakuság (Pyramidenhemiádrie) azon jelenség, 
midőn a tizenkétoldalú piramisból harmadrendű hat
oldalú piramis származik oly módon, hogy a piramis 
oldalélein összejövő lappárok váltakozva addig nőnek, 
mig a lapok fele elenyészik. 

Plagioklas bazaltit (Hasaltit) feketeszinu, látszólag homogén 
kinézésű kőzet ugyanazon alkotórészekkel, mint a pla
gioklas dolerit, mely alapanyag közeit üveges alaktalan 
anyag tölti be, egyes nagyobb jegőczök pedig főleg 
olivin és augit még porfirosan kiválnak. 

Plagioklas dolerit (Dolerit) fehér, vagy szürkéssziníí, kris
tályos plagioklas, augit, olivin és magnetitből álló kőzet 

Plagioklas trakhit 1. andezit. 
Planimeter 1. területmérő. 
Platina (Platin) világos aczélszürke színű, leginkább másod

lagos fekvőhelyén található lágy témclem. 
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Pliocen szakasz (Pliocan Section) a harmadkori képződ
mények legfelső réteg sorozata, mely thracziai, levantei 
és pontusi emeletre oszlik. 

Plutonikus-, Mélységi kőzet (Plutonísches Gestein) minden 
olyan tüzeredésü kőzet, mely a föld nagyobb mélységé 
ben merevedett meg. 

Plutonizmus (Plutonismus) geológiai elmélet, mely szerint 
a föld kérge alatt annak egész belseje izzó folyó anyag. 

Pofászúzó (Biickenquetsche) két egymással kis szöget 
képező vaslap, melyek egyike mozgásban ta r tha tó s Így 
a közéjük ejtett erezet felaprózzák. 

Poligon (Polygon) pontcsoport , melyeket folytonos mérés
sel egybekapcsolunk. 

Poligon-, Megkerülő-, Körülkerítő mérés (Polygon 
Mcssung) a leggyakoribb mérési eljárás, mely szerint 
a bemérendő pontcsoport mindenikébe, vagy minden 
másodikába felállunk és a két szomszédos pontra irány
zatot bocsátva minden egymásután következő oldalnak 
közbezárt szögét, aztán az oldal hosszát megmérjük. 

Polybasit (Eugenglanz) a rombos rendszerben jegődő, 
vasfekete gazdag ezüst érez. 

Pont (Punkt) a bányaméréstanban mindazon alkalmas 
módon megjelölt hely melyek között az irány és távol
ságmérés történik. 

Ponyvaszér (Plachenherd, Abflauherd, Goldplache) durva 
ponyvával betakart , hosszú, keskeny deszkalejtő, melyen 
a rajta átfolyó zagyból az a rany szemecskék fenn
akadnak. 

Porczellánföld 1. kaolin. 
Porércz, Lisztércz (Staub-, Mehlcrz) a legapróbb szemű 

érez, melynél a szemek nagysága az egy millimétert 
sem éri cl. 

Porfirit (Porphyrit) többnyire homogén kinézésű, lénye
gesen plagioklas és augitból álló barnaszinű kőzet, 
melyből plagioklas, amfibol és csillám, sőt kvarcz is 
porfirosan kiválnak. 

Porfiros (I 'orpbyrart ig) a kőzet szövezele, ha annak anya
gában egy, vagy több ásvány nagyobb szemcséi, vagy 
jegőczei úgy jönnek elő, mintha abba be volnának hintve. 

Porsó (Minutiensalz, Fusssalz) a sópadok fölfeszítése és a 
pad felvagdalása közben szétporlott sómorzsalék. 
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Porszén, Szénpor (Kohlenklein, Kohlestaub) a fejtés 
közben porrá hullott, vagy a zúzógépekkel felaprított 
szén. 

Porzsák, Egérlyuk (Bíichse, Fuchs, Pulversack) a fúró
lyuknak az elrobbantás után visszamaradó vége, mi a 
repesztés rosszaságát bizonyítja. 

Potencziál külömbség 1. e lektromotoros erő. 
Pótfizetés, Pótlékpénz (Zubusse, Recessgeld) a bányamű 

üzemének folytatására a bányatársak által részeik ará
nyában fizetett Összegek. 

Pótlékpénz 1. pótfizetés. 
Pótló műszak pótmunkaszak. 
Pótló rud 1, toldó rud. 
Pótló telek 1. függelék telek. 
Pótmunkaszak, Pótlómüszak (Zustandsclncht) valamely 

elmulasztott műszak helyrepótolására, vagy a rendes 
műszakon fölül végzett munka ideje. 

Pörkölni (Brenncn, Rostén, Rostbrennen, VerrÖsten) az 
erezet tűz segélyével előkészíteni; így a vasérczeket szén 
hozzáadása mellett, vagy az érezmarákat zárt kemen-
ezekben vagy szabad tűzhelyen izzítani, hogy a kén 
és arzén elpárologjanak, az érez a meddőtől tisztuljon 
s így az olvasztásra alkalmasabb legyen, az ezüst ércze-
ket chlórosítás czéljából, másokat szinités végett pörkölni 
s e szerint nevezzük el a chlórosító, oxidáló, szárító, 
szinítő pörkölést. 

Pörkölő adalék (Röstzuschlag) az előkészítő pörkölésnél 
e £ y °gy iiiben feladandó érczanyag. 

Progressit (Progressit) 89 1 % ammónium, 4 7 % anilin 
klorid, 6 % ammónium sulfát és 0 2 % festő anyag keve
rékéből álló robbantó anyag. 

Prousti t (Proustit) a hatszöges rendszerben jegődő, gyé
mánt fényű, világos vörös arzén ezüst érez. 

Próbaház, Kémlőház (Probiergaden, Probicrhaus) műhely 
a hol a mára ércztartalma előzetesen meg lesz vizsgálva. 

Próbaszedő (Probesammler) a zagyeresztő csatornával 
kapcsolt készülék, mely a zagyból szabályos időközön
ként egy egy kis mennyiséget külön edénybe bocsát s 
Így jó át lagos próbaanyagot gyűjt. 

Pyrargirit (Rothgüldcn) a hatszöges rendszerben jegődő, 
gyémánt íényű, sötét piros ezüst sulfostibit. 
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Pyrit, Vaskovand (Pyrit) a szabályos rendszerben jegŐdő, 
rideg, fémféuyü sárga vaskéneg. 

Pyromorfit, ZÖldólomércz (Grünbleierz) hatszöges rend
szerben jegődÖ, zöld, barna, törékeny, zsírfényű ólom
fosfát. 

Pyrolusit, Barnakő (Iiraunstein, Weíclimangancrz) a rom-
bos rendszerben jegődő, lágy fémfényű, feketés szinű 
mangán superoxid. 

Pyroxen (Diopsid, Kassait, Diallagit) egy hajlású rendszer-
ben jegődŐ, iivegféiiyű, többnyire zöldes barnás fekete, 
rideg mészmagnésiavas bisilikát, mely a kőzetek alkotá
sában nevezetes szerepet vjsz. 

R. 
Rabló bányászat (Raubbau, Kroppelbau, Krüppelbau) az 

üzem és gazdasági viszonyok mellőztetésével folytatott 
művelés, mely minél előbb, minél nagyobb tömeg lefej
tését ugy czélozza, hogy feltárás nélkül a fő bevájás 
köriil fejteni kezd, a kevésbé ér tékes részeket le nem 
fejti stb. 

Rabolni (Rauben, Ausrauben, Wegnehmen) omlasztó vájas
sál nyerni a szenet, a lefejtett területről kiszedni az 
ácsolatot, rabló bányászattal művelni. 

Rabolt fa (Raubholz) a lefejtett terűiéről kiszedett ácso-
latfa. 

Rakodó, Aknacsarnok (Küllőit, Füllbank) az akna oldalán 
levő t ágas helyiség, melyben a nyilam végződik; ide 
lesz összehordva a kiszállítandó bánya te rmény és meddő, 
itt lesznek a csillék a szállító kasba betolva; a régi bá
nyászatban itt lettek a szállító edények (bödön, bőrzsák) 
megtö l tve ; néha erős ácsolattal, többnyire azonban kő-
falazattal van biztonosítva. 

Ramács 1. dugat tyú . 
Ránczolódás, Gyűrődés (Faltung) az oly telepzavazgás, 

melynél a rétegek hullámszerű zavarodást, néha szintes 
irányú eltolást szenvedtek s a rétegek keresztmetszete 
ránezokat mutat . 

Ránczolt hegységek (Faltige Gcbírge) a föld kérgében 
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vízsintes nyomás folytán beálló ránczolódás, törés, za-
varodás, által képződtek. 

Ránőtt, Erülési ikrek (Kontakt Zwillinge) az olyanok, 
melyek közül az egyik ásványjegŐcz a másikon ül. 

Realgar (Arseunibin, Rcalgar) egyhajlású rendszerben 
jegődő, áttetsző, zsirfényű, hajnalpiros sziníí arzénsulfid. 

Receiver (Receivei) a kapcsolt gépek gőzhengerei közé 
épített ikertartó, mely a gőzáramlást megkönnyíti. 

Rejtve kristályos (Verborgeiikryst.-illiniMch) a kőzet, lia 
jegőczös szövezete csak igen erős nagyítás mellett 
figyelhető meg. 

Reményre jogosító (Ilofflich, Al t ig , Kreundlich, Gestaltig) 
a telér, vagy a hegység, ha benne jó éreznyomok talál
hatók. 

Remény vágat (Homumgsschlag) az ásvány telep, vagy 
telér föltalálásának reményében haj tot t kuta tó vágat. 

Rendelés, Felolvasás (Verlesung, Anstal t , Anstellung) 
kiosztása a külömböző utasításoknak a műszak meg
kezdése előtt a rendelő szobában. 

Rendelő szoba (Anfahrstube, Zechenhaus) helyiség, a hol 
a munkások a bányába beszállás előtt és kiszállás után 
összegyülekeznek, számbavétetnek és külömböző utasí
tásokat kapnak. 

Rendetlen képződése (Unordentl iche Ausbildung) van az 
ásványkristálynak, ha az egynemű lapok a kristály 
középpontjától nem egyenlő távolságra feküsznek, ha a 
lapok nem sírnák, de érdesek, görbék, gombalakuak, 
csikósak, rovatosak, sőt lyukasak, ha a jegocz héjjas 
szerkezetet mutat, vagy ha külömböző anyag kristályai 
Összenőnek. 

Rendetlen müvelés {Verkrüppelter Hau) az olyan, mely a 
bányaművelés szabályainak meg nem felel. 

Rendszál (Ordinate) valamely pont függőleges Összrende-
zŐje a tengelyrendszerben. 

Repesztő munkálat (Schiessarbeit, Sprengarbeit) a jelen
legi bányászat legfontosabb fejtési eljárása, melynél a 
kőzetbe fitct és robbantó anyagokkal megtöl töt t lyukak 
elsütése által történik az előrehaladás és a fejtés. 

Régi evés (Altér Mann, Altiing, ISerggrábníss) általában 
minden régi bányaüreg, mely tömedékkel, vizzel esetleg 
rossz levegővel van telve. 



Réselő gépek — 124 — Rhodochroslt 

Réselő gépek (Schrámmaschinen) külömboző szerkezetű 
és külömboző hajtó erőre berendezett gépek a kőzetek 
kiréselésére. 

Részarányosság (Symmetrie) a kristályok összalakulásánál 
látható törvényszerű jelenség, mely szerint a kristály 
hasonló részei mindég hasonló elváltozást mutatnak. 

Részarányos csúcsa (Symmetrischer Gípfel) a kristálynak, 
az olyan, melyben az Összefutó külömboző hosszú élek, 
váltakozva egyenlők. 

Részleges c sapás (Specialstreichen) valamely ásványtelep
nek egy bizonyos pontján megfigyelt csapás iránya. 

Részleges dőlés (Specialfallen) valamely ásványtelep egy 
bizonyos részén megfigyelt dőlés irány. 

Részle tes , Különleges t é rkép (Specialkaite) a bányamérés-
tanban az ásvány telep vízszintes és függőleges metsze
teiről, a lefejtésekről, feltárásokról, kutatásokról, ado
mányozásokról stb. készült térképek 

Rétegcsoport (Gruppé, Schichtenzone) mindazon rétegek 
összcsége, melyek ugyanazon geológiai főkorszak alat t 
képződtek. 

Rétegfej (Schichtenkopf) 1. kibúvás. 
Réteglapok (Schichtungsfláche) a ré teg határoló oldalai. 
Rétegsorozat (Schichtenreílie) több hasonnemű s egymás 

fölé települt ré teg együttvéve. 
Rétegvastagság (líergdicke, Machtigkeit der Schichten) 

két réteglap legkisebb távolsága. 
Rétegzavarodások (Schichtcnstörungen) alatt a föld rétegei

nek széthányatása, a települési viszonyoknak minden
nemű megzavarodása értendő. 

Rétegzett hegységek (Geschíchtete Gebirge) megközelítő
leg párhuzamos lapok által határol t táblás idomú kőzet 
tömegek, melyek a legtöbb esetben vízből ülepedtek le. 

Rétegzett vulkán (Geschichteter , Strato-Vulkan) az, mely
nek kúpja a hevesen feltolult s szétporlasztott láva és 
hamu réteges lerakodása útján képződött . 

Réz (Kupfer) mint termés fém a szabályos rendszerben 
jegődő, de többnyire utánzó alakban ismeretes, rézveres 
szinű elem. 

Rhexit (Rhexit) fi4% nitroglycerin, l l n / 0 korhadt fa, 7 % 
faliszt, 1 8 % nátrisalétromból álló robbanó anyag. 

Rhodochroslt 1. mangánpát . 



Rhodonit — 125 — Robbantó érték 

Rhodonit (Rother Braunstein) háromhajlású rendszerben 
jegődő, üvegfényű, vereses színű manganoxidul bísilikát. 

Rideg (SprÖd) az ütés alat t szé tpat togó ásvány. 
Ridegüvegezüst érez I. stephanit. 
Riolit (Rhyolith) a kvareztrakhit elmállott formája. 
Robbanás (Explosíon) a robbantó anyagoknak meggyúj

tás, vagy a sújtó légnek meggyúlás folytán beálló láng 
és erős hangjelenségek közötti elégése. 

Robbanási tölcsérek (Kxplosíons-Tichter) nagyobb, néha 
egész IJOO m, átmérőjű tölcsér alakú mélyedések, mint 
óriási vulkánikus kitörés eredményei s a melyek kőzet 
törmelékkel vannak kitöltve; tölcsérszerű mélyedések, 
melyek a szilárd sziklában a robbantás alkalmával ke
letkeznek. 

Robbanékony (Fxplosiv) a robbanásra képes anyag. 
Robbanó erő (Explosionskraft) a sújtó lég felrobbanása 

által kifejtett erőművi hatály, mely a rombolásban nyíl
va ni'tl. 

Robbanó lég (Schlagende Wetter , Schlagwetter , Gruben-
gas, Feuerige Schwaden) a mocsáríég és a levegő keve
réke ; minthogy e két gáz gyorsan keveredik, képződése 
az oly szénbányákban, a hol sok mocsárlég fejlődik 
gyakran igen hirtelen megtör tén ik ; mindaddig míg a 
mocsárlég a bányalevegőnek legfölebb egy harmad 
része, tűzveszélyes, azon fölül mái- benne tartózkodni 
nem lehet ; leghevesebb az elrobbánása, ha 1 0 — 1 1 % 
mocsárléget tartalmaz. Felismerése és mennyiségének 
százalékos becslése a biztosító lámpa lángján képződő 
kékes kup által történik. 

Robbanó olaj 1. nitroglycerín. 
Robbantó anyag (Kxplosionsstoffe Sprengmaterial , Sprcng-

mittel) oly szilárd, vagy csepfolyós test, mely meggyujtvn 
rohamosan elég s az így keletkező gázok erős feszültsége 
igen nagy ellentállást képes legyőzni. 

Robbantó anyag raktár {Sprengmittelkammer, Pulver-
kammer) a robbanó anyagok elhelyezésése szolgáló föld
szinti, vagy földalatti helyiség. 

Robbantó érték (Sprengwerth) a repesztő szerek elrobban-
tása folytán kifejtett erőműví hatá ly , melynek viszony
lagos nagyságát a külömboző robbau tó anyagok Össze
hasonlítása, vagy erŐpróbáb által lehet meghatározni. 



Robbantó por _ — V2G — RÖvldzár'ódás 

Robbantó por, Lőpor (Schwarzpulvcr) 7 5 % káli salétrom, 
1 2 % kén és 1 3 % szénből álló repesztő szer. 

Roburit (Roburit) 8 7 5 % ammónium salétrom, 7 % dinit-
robensol, 5 % ammoniumsulfát s 0 ' 5 % kaliumperman-
ganátból álló robbantó anyag. 

Romboeder (Rhomboeder) a hatszöges rendszerbe tartozó 
ha t rombos lap által zárt kristály alak. 

Rombos ékidom (Rhombisches Sphenoid) a rombos rend
szerbe tar tozó négy különoldalu háromszög által zárt 
krisztály alak. 

Rombos oszlop (Rhombisches Prisma) a rombos rend
szerbe tartozó négy egynemű és valamelyik tengcly-
lycl párhuzamosan fekvő lapok által képezett jegöcz 
a falc. 

Rombos piramis (Rhombischc Pyratrüde) a rombos rend
szerbe tar tozó nyolez különoldalu háromszög által zárt 
kristály alak. 

Rombos rendszer (Orthotypcs-, Rhombisehes System) a 
kristály tanban azon jegöcz alakok csoportja, melyeknek 
három külomböző hosszú, de egymásra merőlegesen 
álló tengelyük képzelhető. 

Rostos , Szálas (Faserig) az olyan kristályos ásvány és 
kőzet szövezete, melynél az apró kristályok egyes vona
lakban, de egymással összenőve fejlődtek ki. 

Rossz levegő (Schlechte-, BÖse Wet ter ) van a bányában, 
ha az az egészségre ártalmas gázokkal van keverve. 

Rovás (Kerbholz, Rabiscli) kis fapálezika, melyen bemet
szés által jelzések té te tnek; így régebben a költségek 
két ilyen pálezikára jegyeztet tek s ezek egyike az es
küdtnél, másik a felvigyázónál ál lot t ; ma inkább a mun
kások saját feljegyzéseikül alkalmazzák. 

Róvástábla (Stecktafel) bizonyos számú lyukakkal ellátott 
deszka darab, melyen egy faszog tovább helyezésével 
történik a rovás 

Rögzíteni (Fixiren) a műszert annyi, mint felállítás után azt 
a megfelelő eszközökkel merevíteni, megszilárdítani. 

Rögzítő fék (Fixirbremse) a laza dobnál alkalmazott fék, 
mely szint változtatásnál annak megfogására szolgál. 

Rövidzáródás (Kurzsehluss) esete jön elő a villamos beren
dezéseknél, ha az áram nem fut végig a szükséges veze
tékeken, hanem a vezető érintkezése folytán rövidebb 



Rudazat törés — 127 — Sarok 

utón visszavezetődik a dinamóhoz, vagy általában, ha a 
vezetők közt csekély ellenállású mellékág képződik. 

Rudazat törés (Stangenbruch) fúrási zavar, mely a rudazat 
eltörése folytán áll elő. 

Rudazat zárak (Schloss, Vcrbindungen, Kuppelungen) az 
egyes fúró rudak szilárd összekapcsolására szolgáló 
külömböző készülékek, mint csavarok stb. 

Rugalmas (Elastisch, Vraliig) az olyan ásvány, mely kony-
nyen hajlik, de előbbi helyzetébe ismét visszaugrik, 

Rugalmasság (Elasticítát, Prellkraft) a szilárd testek azon 
tulajdonsága, hogy azok a külső erők hatása folytán 
megváltozott alakjukat ismét elveszítik, ha ezen erők 
megszűnnek. 

Rutil (Rutil) négyzetes rendszerben jegődŐ, tömött , gyé
mántfényű, veres színű titánoxid. 

S. 
Sajátját munkáló (Kigeníöhuer, Kigenlehner) az olyan 

bányatulajdonos, a ki maga is dolgozik abban. 
Sajtolt szén 1 briket. 
Sakktáblaalakú (Schachbrettförniig) a pillér fejtés oly mó

dosulata, melynél a ícjtŐ folyosó megegyezik a külszín 
bíztonosítására visszamaradó pillérek méreteivel. 

Salakos I. hólyagos. 
Sanidin (Samdin), repedékes, üvegszerű káttföldpát. 
Sánta (Scalenoeder) a hatszöges rendszerbe tartozó, tizen

két kiilÖnold:jhi háromszög által zárt kristály alak. 
Sarjak (AusUiuícv) a telér kisebb szakadékai. 
Sarkkereső (Polpriifer) műszer az elektromos áram irányá

nak vagyis a sarkoknak meghatározására. 
Sarkponti mérésmód (Polarmethode) valamely pont cso

port felmérésére alkalmazott oly eljárás, mely szerint 
minden egyes pont távolságát a műszer álláshelyétől, 
mint sarkpont tó l külön megmérjük, az i rányzatokat 
pedig egymáshoz viszonyítjuk. 

Sarok (Bremmer, Gesprenge) az át lyukasztásra jövő ellen-
vágatok eltérése folytán keletkezik, mikor is azok a 
kívánt pontban áttörésre nem jönnek. 



Seg-édakna — 128 — Simitás 

Segédakna 1. mcllékakna. 
Segédtáró (Hilfsstollen) 1. segédvájás. 
Segédvájás (Hüllsbau, Zubau) minden olyan bányarész, 

mely a bánya üzemének nagyobb előnyére szolgál. 
Bányajogi értelemben oly akna, vagy táró, mely az ado
mányozot t bányatelken kivül bányaliatósági engedéllyel 
nyi tható, 

Segédvájár (Lehrhauer) a vájár mellé beosztott , rendesen 
fiatalabb, vagy kevésbé jára tos munkás, a k'i a vájár 
mellett sajátítja el a szükséges gyakorlat i i rmereteket 

Sigitö feszítek, (Hclfcr, Helfstempel) cseglye munkánál a 
félig bevert karók alatt a törmelék eltakarítása után el. 
helyezett támasztó fa. 

Sekurit (Securit) 2!)°/0 mono és dinitrobensol, 3 7 % a n l * 
monium salétrom, y á % kálium nitrát keverékből álló 
robbantó anyag. 

Semleges vonal, -zóna (Neutral-Linie, -Zone) a mágneses 
sarkok közepét összekötő egyenes, vagy erre merőleges 
vonal, melynek irányában az armatúrában gerjedt áram 
iránya megváltozik. 

Semleges zóna 1. semleges vonal, 
Seprő szer (Kehrherd) hosszú lejtős deszka sík, melyről a 

zagy meddő részeinek lemosása után a töményí te t t vé
kony crezréteg lesöpréssel nyeretik. 

Serczegés (Krebsen) sulytó léggel küzdő bányában hall
ha tó kis zaj, mely a mocsár lég előtörésétől származik. 

Siderit 1. vaspát, 
Sikló (Bremsberg, Bremswege, Bremsfallstrccke) két kii 

lömböző magasságban levő folyosót Összekötő vágat, 
mely vagy az ásványtelepben, v a g y a meddőben na
gyobb talpemclkcdéssel van hajtva s két pár vágánnyal 
felszerelve. 

Silur képződmény (Silurisches System) a paleozoi kor 
második legrégibb rétegösszcsége, mely főként agyag
pala és homokkövekből áll; feloszlik alsó és felső sza
kaszra. 

Silurkorszak (Silurperiode) a paleozoi kor legrégibb ideje, 
mely alatt a siluri rétegek képződtek 

Simítás (Glátten) a sópad kifeszítése után a kamara oldal
falainak kiegyengetése, mely u tómunka csákánynyal 
történik. 



Sklerometer — 120 — Sótelep 

Sklerometer(Sclerometer) műszer az ásványok keménységi 
fokának mérésére, melynél sulyokkal terhelt finom tű
hegy harczolásából állapítható meg annak keménysége. 

Smaltin (Speiscobalt, Weissnickelkies) a szabályos rend
szerben jegődő, fémfényű, ólomszürke arzénnickclkobalt. 

Smaragd (Smaragd) a szép zöld színű bérül, mely elsőrendű 
ékkő. 

Smithsonit 1. czinkpát. 
Sodalit fSodalit) a szabályos rendszerben jegődő, üveg, vagy 

zsírfényű, különféle színben ismeretes natrontimsilikát 
chlórral. 

Sodronyháló (Korb) a biztositó lámpa lángja fölé rende
sen kétszeresen alkalmazott hengeralakú sűrű drót szö
vet, mely fölül is zárva van. 

Sorkönyvi bárcza (Registerzettel) a zár tkutatmányi illeték 
befizetésétől az adóhivatal által kiállított pénztári nyug-
ta tvány. 

S o v á n y kőszén (Magere Steinkohle) az, mely kokszégetésre 
nem alkalmas. 

Sóbánya (Salzwerk, Saline, Steinsalzbergwerk) bányamű, 
melyben kősót termelnek. 

Sóbányaműveléstan (Ilalurgie, l la lotechnik) a sobányá-
szatra vonatkozó tudományos és gyakorlat i elvek, mun
kálatok és eszközök rendszeres leírása. 

S ó e g y e d á r ú s á g (Salzmonopol) az állam kizárólagos joga 
a konyhasó termelésére és forgalomba hozatalára. 

Sógyámpillér (liergdicke) a sóbányákban bi/.tonositásra 
visszahagyott sótömeg. 

Sóhasáb 1. sópad. 
S ó h á n y ó (Salzhalde) a földes, piszkos só meddő hányója 

a sóbányánál. 
Sóshegyek (Salzgebirge) a trias képződményhez tartozó 

agyagrétegek, melyek igen sok konyhasó t tartal
maznak. 

Sókoczka (Salzstürzcl) a kereskedés czéljaira koczkaalakú 
darabokra vagdalt só. 

Sópad, Sóhasáb (Bank, Salzbank, Balvanen) 4—fi m. 
hosszú, 0'5—1 m. széles és 0'5 m. magas kősó darab, 
mit a sóvágók réscléssel felvernek. 

Sóte lep (Salzlager) a kősó rétegek természetes lera
kodása. 
Binjászati szótiir. </ 



Sótest — lfto — Surto rosta. _ 

Sótest (Salzkörper) a sótelcp egész tömege. 
Sótömzs (Salzstock, Salzbutzcn) tulaj donképen tömzsalakú 

sótclcp, nálunk inkább maga a sótest. 
Sóvágó (Jíandhauer, Salzhnuer) vájár a sóbányában. 
Sóvirág (Salzblüthe) a sóoldatból kijegodő só 
Sphalerit (Blende, Zinkblendc, Sphalerit) a szabályos rend

szerben jegődő, gyémántfényű, barna, fekete, sárgaszínű 
horganykéneg. 

Spinéi (Spinéi) szabályos rendszerben kristályosodó, üveg
fényű, sok színárnyalatban ismeretes igen bonyolult 
összetételű ásvány, mely főként magnézium és alumí
niumoxid. 

Spirál, Kuposdob (Spíralkorb, Kegeltrommel) a szállító 
gépnél szállítás közben keletkező nyomaték külömbség 
kiegyenlítésérc alkalmazott csonka kupalakú kötéldob, 
melynél az egyik dob nagyobbik kerületére akkor 
csavarodik a szállítókötél, mikor a másik kötél a dob 
kisebb kerületéről függ. 

Stauroskop (Stauroscop) vékony kristály lemezek fénytani 
tulajdonságainak vizsgálatára szolgáló műszer, melynek 
segélyével a vizsgált ásvány kristályrendszere is meg
állapítható. 

Steatit, Zsírkő (Steatit, Specksteín) a rombos rendszerben 
jegŐdŐ, de leginkább vaskosan ismeretes, lágy, hajlékony, 
gyöngyfényű, zöld, fehér, szürke színű, zsíros tapíntatú 
mágnézia hydrosilikat. 

Stephanit, Ridegüvegezüstércz (Stephnnith, Sprödglas-
erz) a rombos rendszerben kristályosodó, vasfekete gaz
dag ezüstércz. 

Succinit 1. borostyánkő. 
Sugártörés (Strahlenbrechung) fénytani tünemény, mely 

abban nyilvánul, hogy a fénysugár, ha más sűrűségű 
testbe lép, irányát megváltoztatja. 

Sulypát, Baryt (Stangenspat, Schwerspat) rombos rend
szerben jegödő, üvegfényű, többnyire sárgás, fehéres, 
színtelen, néha színes báriumsulfat. 

Sulyszakmány (Massen-, Conter-, Tőimen Gcdinge) a le
fejtett ásványok meghatározott mennyisége szerint ki
szabott szakmány. 

Surló rosta (Reibgítter Wásche) lépcsőzetes rostasorozat 
a sáros érczkészlet mosására, a melyek mindenike mellett 



Sölyesztett falazat — 131 — Szabadon eső 

egy-egy munkás áll s víz hozzá folyása, közben a keszletet 
kapával forgatja, miáltal mossa és átrostálja. 

Sülyesztett falazat (Senkmaucrung) leginkább körszel
vényű aknák lemélyítésénél alkalmaztatik és pedig oly 
módon, hogy a mélyítés előrehaladásával, a fölülről 
folyton utánnaépí te t t falazat lefelé sülyed. 

SüppesztŐ sólugzás (Sinkwerksbau) sótermelési mód a sós 
agyaghegyekbŐl; utóbbiakban üregek készülnek s ezekbe 
édes vizet bocsátanak, melyet telített állapota után ki
emelnek s elpárologtatnak. 

Sűrített levegő (Comprimirte Luft) sűrítő gépek segélyével 
külömböző bányászat i czélokra bevezetet t sűrített lég
áram, mely alkalmas földalatti gépek, főleg fúrógépek 
hajtására, rossz levegővel telt helyek kíszellőztetésére, a 
viz kiszorítására mélyítési munkálatoknál stb. 

SürítŐ gép (Condensationsmaschine) a gőzgépek azon faja, 
mely az elhasznált gőzt sürítőbe vezeti. 

Sűrűségmérő, Areométer (Aráometcr) a testek sűrűségé
nek meghatározására szolgáló műszer. 

Süvegfa, Járomfa (Joch, Kappc) az ácsolatban a t ám fák 
felső végén nyugvó fadarab, melyet a ráható erők haj-
lításra vesznek igénybe. 

Sylvanit , Irásércz {Aurotellurit, Schriftcrz) a rombos rend
szerben jegÖdő, aczélszürke aranyezüst telhirit. 

Sylvi t (Sylvit) a szabályos rendszerhez tar tozó viztíszta, 
vagy festett káliumclilorid. 

Szabad arany (Berggold, Mühlgold, Freigold) az, mely az 
előkészítő műben a kézi szeren, vagy a foncsor mal
mokon kinyerhető. 

Szabad ásvány (Frcies Mineral) ellentétben a fentar-
tol takkal mindazon ásvány, mely adományozás tárgyát 
nem képezi. 

S z a b a d ku ta t á s 1. zártkutatás. 
Szabadon álló (líarfussstehend) a támfa, ha minden tá

maszték nélkül a kőzetre van állítva. 
Szabadon álló hengermű (Freistehende Quetsche) a zúzó 

hengerpárok olyan berendezése, hol a hengerek csap
ágyai nehéz öntöt t vaskereten vannak elhelyezve. 

Szabadon eső készülék (Freifallapparat) a váltóolló töké
letesebb szerkesztménye, melynek alkalmazása mellett 
a mélyfúrásnál a rudazattal ütéseket nem kell végezni, 

ü* 



Szabadsarká — 132 — Szakmány jel 
a mennyiben ez a kcllo megemelés után az alsó rudazatot 
önmaga leejti. 

Szabadsarkú (Frcipolíg) a mágnes, ha két szabad vége 
van, a mikor a mágneses erővonalak a levegőn keresztül 
záródnak. 

Szabad tér (Frei-, Iíergfreies-Feld) bányajogi értelemben az 
oly terület, melyen még senki bányatulajdont nem 
nyert. 

Szabályos rendszer (Regulares-, Tesseral-System) a kris
tálytanban azon jegőczök csoportja, melynek alakjainál 
három egyenlő hosszú s egymással derékszöget alkotó 
tengely képzelhető. 

Szabályozni (Stimmen) a légáramot, vagyis annak sebes
séget, mennyiségét korlátolni, vagy növelni. 

Szabályozó (Regulator) a gőzgép azon része, mely a gépet 
az által igyekszik egy egészen határozott sebességben 
megtartani, hogy a gőz bebocsátását a gőzhengerbe 
mérsékli, vagy növeli, a gép megterhelése szerint. 

Szabályózó légajtó (Regulirende Wetterthür) valamely 
folyosó, vagy vágatban a légáram sebességének módo
sítására, vagy teljes elzárására szolgáló ajtó. 

Szabatos (Correct) a mérés, ha azzal a műszer tökéletlen
sége által megszabott hiba határon belől minél alább 
állunk. 

Szabmány (Vorgriff, Ausmass) egy bizonyos idő alatt meg
követelhető munkamennyiség a vájatvég előrehajtásánál, 
vagy a fejtésben. 

Szakadási hegység (Abgebrochenes Gebirge) valamely 
lapos teriilet szétrepedezése s egyes szétszakadt részek 
lecsuszamlása által képződött hegység. 

Szakadék (Trumm) a telérből kinyúló ág, mely fekvése 
szerint fő, mellék, oldal, fekü, vagy fedü szakadék lehet. 

Szakító szilárdság 1. nyújtó szilárdság. 
Szakmány (Gedinge) a munkának valamely munkaegység 

szerinti átadása és fizetése. 
Szakmány átadás (Abgeben des Gedin.es) a szakmány 

meghatározása. 
Szakmány átvétel (Gedingabnahme) a szakmányban el

végzett munka meghatározása a munkaadó részéről 
Szakmány jel (Gcdingstufe, Stufe) a szakmányba adott 

műhelyen, leginkább a szilárd kőzetben, ritkábban az 

http://Gedin.es


Szakmány könyv — 133 — Szállító kas 

ácsolatban elhelyezett jel, melytől az előrehaladás nagy
sága mindég bemérhető. 

Szakmány könyv (Gedingbucb) a szakmány adatainak 
körülményes feljegyzésére szolgáló lajstrom, melybe a 
szakmány kiadásakor és bemérésekor eszközöltetnek a 
bejegyzések. 

Szakmányt adni (Gedinge gebén, Verdíngen) a munka 
elvégezését szakmány szerint átadni. 

Szalmiak (Chlorammoniak) a szabályos rendszei-ben kris
tályosodó, rendcsen kérges, halmazos, űvegfényii, fehér, 
sárga szinű chlórammonium. 

Szanidin trakhit (Szanidin Trachit) szanidin és amfibol 
szemcsés keverékéből álló kőzet, melyben augit, bfoti't, 
néha plagioklas található. 

Szarufa ácsolat, (Sparrenzimmerung) olyan ácsolási mód, 
melynél a siivegfa elmarad és a támfók felső végei egy
máshoz támaszkodnak ugy, hogy az ácsolat szarufákhoz 
hasonlít. 

Szarvas csatorna, (Spitzlutte) zagyosztályozó, melynél az 
ülepítendő készlet csucskádak helyet V alakú csatorná
kon foly keresztül. 

Szálas 1. rostos. 
Szálban álló (Anstehend) a kőzet, ha eredeti települési 

helyén épen van. 
Szállítás (Förderung, Treibung, Beförderung, Förderniss) 

a bányában szükséges ácsolat, meddő, sínek, más anya
gok és szerek munkások be, főként pedig a bényatermé-
nyek kihordása a bányából . 

Szállító akna (Förderschacht, Scíl-, Hang-, Trdb- , Zie-
schacht) a bányatermények kiemelésére berendezett 
akna, mely e czélból mindég szállító géppel van fel
szerelve. 

Szállító folyosó (Förderstrecke) a bányaterményeknek az 
aknához, vagy táróhoz való szállítására berendezett fo
lyosó, mely rendesen sínekkel van felszerelve s az ásvány
telep lefejtéséig fenntartandó. 

Szállító gép (Fördcrmaschine, Treibwerk, Fördcrimgs-
maschine) ritkán emberi többnyire állati, gőz, víz, vagy 
villamos erővel mozgásban t a r to t t bányagép, mely a 
bánya terményeknek a bányából való kiemelésére szolgál. 

Szállító kas (Fordergestelle, Forderkorb, Förderschale, 



Szállító készülék — JU — Szfllep rendszer _ 

Korb, Gestell, Schachtschalc) az aknában kötéien függő 
állvány, melyben a szállító csillék lesznek elhelyezve. 

Szállító készülék, (Treibvorrichtung) mély fúrásnál a furó 
rudazat lebocsátására ós a fúrólyukból való kiemelésére 
szolgáló kötél dob, mit emberi, v a g y géperő tar t moz
gásban. 

Számlá ló (Zahlapparat) szállításnál az emelések, fúrásnál 
az ütések', szereknél a lökések, göröndöknél a fordulatok 
összeszámlálásara szolgáló önműködő eszköz, melynek 
lapjairól közvetlenül leolvashatók a. kívánt adatok. 

Száraz előkészítés (Trockenc Aufbereitung) a dus és rész
ben a közép érezek előkészítésére alkalmalmaztatik, 
mikor is az érez folyadék használata nélkül lesz tömé-
nyítve. 

Száraz zúzó (Trockpochwerk) a közép érezek előkészí
tésére szolgáló egyszerű zúzó köpü, melyből a feltört 
készletet víz nem hordja tova, hanem ki kell azt szedni. 

Szárnyas csap (Blattzapfen, Flügelzapfen) a vízi kerekek 
fagöröndjére alkalmazott vas csap, mely két, vagy négy 
szárny segélyével van a görond végében megerősítve. 

Szárnyas véső (Flügelbohrer, Flugclmeissel) a véső fúró 
nyelén éles élü szárnyakkal felszerelt fúró, mely szárnyak 
csuklóban mozognak s mély fúrásnál a fúró lyukat 
bővítik. 

Szárnyvágat, Oldalhajtás (Flügelsehlag, Seítengeschlag) 
valemely folyosó, vagy vágat oldalából s arra merőle
gesen készült szintes bányamű. 

Szegényül (Abfallen, Abfall-Leiden) az ér, vagy telér, ha 
ércztartalma, vagy vastagsága kisebbedik, 

Szekreczíok (Secretion)a kőzetek üregeiben, annak falain 
lerakódott zárványok. 

Szelep(fVentil) folyékony és gázalakú testek átbocsátására 
szolgáló nyílás valamely edényen, mely vagy önműkö
dőlég nyílik és záródik, vagy ri tkábban gép erő által. 

Szelepes fúró (Ventilbohrer) a mély fúrásnál használt vas
cső alakú fúró, mely alul élekkel és egy befelé nyíló sze
leppel van felszerelve. 

Szelep rendszer (Ventilsystem) a szelepek működése és 
alakja szerint és pedig vannak : szabadon játszó és kor
mányozott , párhuzamos mozgású és lebegő, tán}'éros, 
fészkes és csuklós szelepek. 



Sselep szekrény — 135 — Szélkazán 

Szelep szekrény (Ventilkasten) a szelep já tékára szolgáló 
tér a szelep lölött. 

Szelep szék (Ventilsitz) azon alzat, melyre a szelep bezá-
ródásakor elhelyezkedik. 

Szellőztetés (Ventülation, Wetterhal tung) külömböző mód 
és eljárás a bányaműnek jó levegővel való ellátására, 
mely általában szívó vagy fúvó rendszerű lehet. 

Szellőztetéstan (Wetterlehre) ama szabályok és gyakor
lati elvek öss/.esége, melyek szerint a bányabeli rossz-
levegő eltávolítandó, illetve a bánya frisslevegővel 
ellátható. 

Szellőztető gép (Ventillátor, Wettermaschine) emberi, állati, 
viz, gőz, vagy villamos erőre berendezett bányagép a 
bánya mesterséges szellőztetésére, mely vagy a kivonuló 
légáramot ritkítja, vagy a behúzódó légáramot sűríti. 

Szemcsés (Körnig, Gekornt) a kristályos kőzet és ásvány, 
szövezete, ha az minden szabályosság nélkül összevissza 
nőt jegőczök halmazából áll. 

Szemcsésmészkő, Márvány (Grobkalk, Marmor) átjegő-
czödés útján rendetlenül összenőtt mészpát szemekből 
álló egyszerű kristályos kőzet. 

Szemelés 1. szinítés. 
Szemlét tartani (In Augenschein nehmen) a föltárt ásvány 

létezésének, vájást érdemlőségének, a határköz adomá
ny ozhatásának, a segédvájás engedélyezhetőségének, 
zártkt i tatmányok összesíthetésének tá rgyában stb. a 
bányaha tóság részéről helyszíni eljárást megejteni. 

Szerpentin (Serpentin) vaskos, szemcsécs, lágy, zsírfényű, 
zöld szinű magnesiavas hydrosilikat. 

Szerszám kamara (Zcugkammer, Requisitenkammer, Zeug-
gewölbc) üzemí eszközök és készülékek megőrizésére 
szolgáló helyiség a külön, vagy a bányában. 

Szerződvény könyv (Vertragbuch, Vertragebuch) az ideig
lenes törvénykezési szabályok értelmében a bányabiró-
ságok által vezetendő feljegyzési könyv, melybe a bánya
jogokat és bir tokokat illető mindennemű szerződések, 
vétel, eladás, átruházás, egyesség, pör alku, végrendelet 
és érdemdíjjazások lettek volna bevezetendők, de a gya
korlat ezt ma teljesen mellőzi. 

Szélkazán, Légüst (Luftkessel, Wíndkessel) nagyobb for
dulat szám mellett a szivattyú nyomócsövével összeépí-



Szélmérő ^- lílG — Szépek _ 

tett edény, mely levegővel van telve és a vízoszlop 
ütéseit a szeleptől elhárítja. 

Szélmérő 1. légárammérő. 
Szénelőkészítés (Kohlcnvorbereitung) kúlömbÖző eljárás, 

melynek segélyével a szenet a tüzelésre alkalmasabbá 
tesszük, mint a válogatás, osztályozás, mosás, kokszolás, 
brikettez és stb. 

Szénkarbonit (Kohlencarbonit) 25% nitrogliczerín, 34°/o 
kálisalétrom, ííO'ö'Vo liszt, 1 % barytsalét rom és 0 5°/u 
szénsavas nátriumból álló robbantó anyag. 

Szénmalom I. ktipmalom. 
Szénmosás (Kohleiiwasche) különösen a kokszolásra for

dítandó szén előkészítése vizzel, hogy a palás részek el
távolíttassanak. 

Szénmosó mü (Kohleiiwasche) előkészítő műhely a szén 
megmosására. 

Szénoxid (Kohlenoxidgas) csekély mennyiségű levegőben 
végbemenő oxidáció terménye, mely igen mérges gáz s 
a bánya levegőt teljesen elviselhetlenné teszi; különösen 
nagy mennyiségben fejlődik sújtó lég felrobbanása alkal
mával. 

Szénpor 1. porszén. 
S2énsav (Kohlensáure) a szerves testek oxidációja folytán 

keletkező gáz, mely a bányalevegőt bágyadttá, 5 —G°/o ° " 
túl pedig veszélyessé teszi; a munkások és az állatok 
lélegzése, a mécs égése, az ácsolat korhadása mind sok 
szénsavat fejleszt a bányában. 

Szénterület (Kohlenrcvier) olyan vidék, melynek geológiai 
képződménye szenet tartalmaz. 

Széntégla 1. briket. 
SzéntÖrő gép (Kohlenbrechermaschine) sújtó leges bányá

ban a repesztés helyett alkamazható fejtő eszköz, mellyel 
sok darabos szén termelhető. 

Szénvas kő (Blackband, Kohleneisenstein) széntartalmú 
vaspát. 

Széralja (Unterschaufel) a nem folyton működő szeren össze
gyűlő marának az alja, nagyobb részben a szer alsó végén. 

Szerek (I ferde) lejtős síkok, a melyeken, vagy a melyeknek 
segélyével a zagy vizhozzáfolyás mellett töményíthető, 
vannak termés arany, finom zagy és darás készlet tömé-
nyítésére készült szerek. 



Szerelő flu — __137 _— Szinités 
Szerelő fiu (Jungschlammer) a szerelőknél alkalmazott fia

tal munkás. 
Szer fej (Herdkopf) mindég annak magasabban fekvő része, 

a hol á zagy a szerre jut. 
Szérkeret (Rand) a szerek minősége szerint alkalmazott 

magasabb, vagy alacsonyabb párkány, mely a letolyási 
oldalon mindég hiányzik. 

Széthajlók (Divergent) a társtelerck, ha azok a mélység 
felé egymástál távoznak. 

Szíenít (Syenit) orthoktas és amfibol keverékéből álló 
szemcsés kőzet, melyben néha kevés plagioklas, biotit, 
sőt kvarcz is van. 

Szienit porfir (Sycnit Porphir) a szíenít olyan változata, 
melyből az alkotó részek egyes nagyobb jegöczei por-
firosan kiválnak. 

Szigetelő (Tsolator) minden anyag, mely az elektromosságot 
nem vezeti s ilyenek segélyével megakadályozzuk, hogy 
az áram a földbe, vagy más vezetőbe jusson. 

Szíjjas hajtó mü (Riemenbetricb) az erőátvitel eszköze 
egyik gÖrÖndrŐl egy nagyobb távolságban levő másik 
göröndre, végnélküli szíjjszalag segélyével. 

Szíjjdob (Riementrommel) a szíjjas hajtómű kerekeinek 
domború felületű köszöni ja, melyre a szíjj fekszik. 

Szikár érez (Dürres Erz) sovány ezüst érez, mely értéke
síthető ólom, vagy réz tartalommal nem bír. 

Szilárd dob(Fesler Korb) a szállító gép göröndjére mozdít-
hatlanúl felékelt kötelesévé. 

Szilárdság (Festigkeit, Soliditat) a testekben keletkező 
feszültség határa, melyet annak anyaga szab megs a me
lyen túl a test részecskéi közt való összefüggés teljesen 
megszűnik. 

Szilárdságtan (Festigkeitslehre) azon tudomány, melynek 
feladata meghatározni azt az erőt, melyet valamely tartó 
bizonyos feltételek mellett elbír és meghatározni azt a 
változást, a mely adott erők hatásainak következménye. 

Szilárd válogató asztal (Klaubtisch) lejtős deszka sík az 
érezek válogatására. 

Színes (Farbig) az olyan ásvány, melynek színe a vegyi össze
tétel kifolyása, tehát a szin állandó, jellemző és lényeges. 

Szinités, Szemelés (Scheidung, Ausscheidung} a dus érez 
megtisztítása a kevésbé értékes, vagy értéktelen részektől. 



Szinlto asztal — 1 fis — Szivóesö 

SzinitŐ asztal (Scheidtisch) ko, v a g y faoszlopokon álló 
erős asztal, melyen a szinités folyik. 

Sziní tő ház (Scheidkram, Scheidstube) a szemelés czéljaira 
berendezett épület. 

Szinítő ülő (Scheiilplatt) kő, vagy vaslap, melyre a sziní-
tendö érezdarab elhelyeztetik. 

Szinopel (Sinopel) vastartalmú kova, mely attól vörös szinű. 
Szinpor (Schlicb, Schlig) a szereken nyer t tiszta porércz. 
Sz ínszó rás (Dispersion) a fehér fénynek színes alkotó része

ire bontása. 
Szint , Emelet (Ktage, Horizont, Sohle) a bányamű külöm

böző magasságban fekvő fntyosói, vágatai, tárói, melyek 
rendesen vagy számokkal, vagy külön-külön névvel jelöl
t e tnek ; mint 1, 2, 3 ik szint, Józseftáró szint, Al tá ró 
szint stb. 

Szintes szállítás (Streckenfórderung) a bányabeli szállí
tás megkülömböztetése a siklón, lejtős akna, ereszkedés, 
vagy guritóban való szállítástól. 

Szintesítő 1. libella. 
Szintjelző 1. mélységmutató. 
Szintmérési mod (Nivellirmethode) külömböző eljárás, 

mely szerint a magasság külömbségeket megmérjük; 
igy lehet végpontból és középpontból mérni, a szerint 
a mint a műszerrel a szögpontban, vagy két szogpont 
közt állunk fel. 

Szintmérő Iécz (Nivellirlatte, Wagla t te ) szélesebb fenyőfa 
lécz, melyen a méter alrészei sötét és világos színekkel 
vannak feltüntetve s szintmérésnél a, magasság küjömb 
ségek ezen olvashatók le. 

Szintmérő műszer (Nivellirinstrument) külömböző pontok 
rriagasság külömbségének megmérésére szolgáló mérő
eszköz. 

Szintmérő szalag (Nivellirband) ]Q cm. széles vászonszalag, 
melyre a méter alrészei olaj fest ékkel vannak felmázolva 
s arra szolgál, mint a szintmérő lécz. 

Szitadob (Siebtrommel) hengeralakú szita, mely hossz
tengelye körül forog és a belé ju tó készletet elkülöníti. 

Szivattyú (Pumpe) a bánya vizmentesítésére szolgáló viz
eméi Ö gép. 

Szívócső (Héber, Saugrohr) a szivó szelep alatti csőrész a 
vizemelő gépeknél. 



Szivó és nyomó _ — 13í> — Szöghiba 

Szivó és n y o m ó szivattyú (Saug und Druckwerk) oly 
vizemelŐ, mely a felszívott vizet mindjárt maga fel is 
nyQtnja, tehát szivó és nyomó hatású. 

Szivó szellőztetés (Saugende Wetter lösung) a szellőztető 
gépet, vagy berendezést tekintve az olyan, mely a 
kihúzó légáram ritkítása által történik. 

Szivó szellőztető (Deprimogen Ventillátor) a szellőztető 
gépek azon csoportja, mely n hánya levegőjét ritkítja, 
tehát kiszívja. 

Szolfatára (Solfatare) oly vulkáni terület, melyből kén és 
kénes gázok törnek elő. 

Szolgalmas b á n y a m ű (Dienendes Werk) az, a mely ^y 
másik művel szemben szolgalmi joggal van megterhelve. 

Szolgálati rendtartás (Dienstordnung) a felvigyázó és 
munkás személyzet szolgálati viszonyairól, kötelességük 
és jogaikról intézkedő bányaha tóságüag jóváhagyot t 
szabályzat. 

Szolgálati sze rződés (Díenstvcrtrag) a szolgálatadó és a 
munkás közt létrejött jogviszony, mely szerint az utóbbi 
bizonyos szolgálatokat teljesít, az előbbi bizonyos viszon-
kötelezettsége mellett. 

Szóda dinamit (Sodawetter dinamit) 5 2 % nitrogliccrin, 
3 4 % szóda és 1 4 % kovaföldből álló robbantó anyag. 

Szórvaosztályozó (Windseparator) a szárazon felzúzott 
érczpor osztályozására szolgáló gép, mely a benne 
gyorsan forgó szárnyas kerék által előidézett légáram 
segélyével választja el a könnyebb és a nehezebb ércz-
szemeket. 

Szórvazúzó (Desintegrator, Schleudermühlc) egymás 
mellett de ellentétes irányban gyorsan forgó tárcsák, 
melyeknek kerülete rács vagy legyező alakú s a behulló 
készletet a gyorsan haladó rácsok porrá zúzzák. 

Szögfelrakó (Transporteur) beosztott félkör és a forgatható 
sugarat képviselő karból álló műszer, a mtlylyel a be
mért szög közvetlenül felrajzolható; kompásszal felszerelt 
fémtábla, melynek két éle az index vonallal párhuzamos s 
arra szolgál, hogy vele a poligon oldalakat a mágnesi 
déllőre viszonyítva felrajzolhatjuk, v a g y a térképről azok 
csapásszögét leolvashatjuk. 

Szöghiba (Winkelfehler) csekély szögérték, melylyel a 
valódi szög értéke a leolvasottnál több, vagy kevesebb, 



Szögközpontositás — _MO — Takarító munka 
vagyis a mivel a leolvasást elhibázhatjuk, melynek meg
engedhető nagysága a használt műszertől függ. 

Szögközpontosítás (Centralisation derWinkel) esete forog 
fenn, ha a háromszögelésnél valamely pontra felállani 
nem lehet s ezért a mellette felvett adatokat át kell 
számítani, vagyis át kell térni a háromszög valódi csúcs
pontjára. 

Szögletes lyuk (F.ckiges I.och) a fnró helytelen kezelése 
folytán úgy keletkezik, hogy forgatás közben a fúrólyuk 
feneke némely ponton mindég érintetlen marad. 

Szögmérő (Winkelmcsser, Theodolit) műszer az irányzatok 
által képezett szögek; (Geniometer) az ásványkristályok 
élszögeinek mérésére. 

Szögszorzó műszer (Mtiltiplicationstheodolít) egy köz
pontos tengely körül külön forgatható limbuskörrel és 
alhidada tcngelylycl felszerelt teodolit. 

Szünetel (Fristen) a bánya, ha bányahatósági engedély 
mellett üzemen kivül áll. 

Szünetelési engedély, Haladék (Frist, Fristungsbewilli-
gung) a bányahatóság által adott engedelem a bányamű 
üzemének bizonyos ideig való abbahagyására, ha az 
akár külső kedvezőtlen körülmények, akár belső bánya-
üzemi zavarok miatt kéretik. 

Szünetelő bánya (Fristzeche) az olyan, mely bánya
hatósági engedély mellett üzemen kívül van helyezve. 

Szünetelő óra, Pihenő idő (Erholungsstunde, Feierstunde) 
a munkások étkezésére kiszabott időköz. 

T. 
Takarító (Sauberer, Sauberjunge) rendesen fiatalabb bánya

munkás, ki a bányamű tisztántartásáról gondoskodik, a 
vizárkor, vasútat, ácsolatot tisztogatja, a lehulló meddő 
és ásványdarabokat összeszedi. 

Takarítani (Saubern, Sáubern) a bányaművet tisztán 
tartani, rendbehozni. 

Takarító munka (Hereintreibarbeit, Wegfüllarbeit) laza 
ásványtömegek fejtésénél, vagy lefejtett tömegek el-



Talaj süly edós — U l — Talphágásmórö 

hordásánál talál alkalmazást, melynek szerszámai: a 
lapát (Schaufel), bánya teknő (Bergtrog), a vonókapa 
(Krückenkratze), hegyes kapa (Spitzkratze), gereblye 
(Kralé), villa (Gabel), kézi kotró (Handbagger). 

Talajsülyedés (Tagbruch) az ásványtelep lefejtése után a 
külszínen beálló szakadások, behorpadások, melyek
nek bekövetkezése és nagysága függ a lefejtett telep 
vastagságától , a fejtési módtól s a fedükőzet szilárd
ságától. 

Találkozási vonal (Scharungslinie) az egymáson áthatoló 
telerek metszési vonala. 

Találó joga (Finderrecht) régi jog szerint annak, a ki teleret 
legelőbb felfedezte abban állott, h o g y őt a lclőbánya 
illette meg még akkor is, ha valakinek már felkérvénye 
volt a fel nem talált telérre, innen van, h o g y az első 
találó az első felkérő volt. 

Talp (Sohle) valamely ásványtelepet alul határoló kőzet
lap, mit gyakran helytelenül fekünek m o n d a n a k ; a 
bányamű vízszintes részei. 

Talpalatti folyosó (Sohlenlauf) valamely ereszkedésben 
kezdődő és az ásványtelep csapását köve tő táróalakú 
bányamű. 

Talpat utánna szedni (Nachreissen) a hibás emelkedéssel 
készített, vagy duzzadás folytán felemelkedett talpat 
kijavítani. 

Talpduzzadás (Anschwellung der Sohle) az agyag és 
agyagos kőzetek a bányavizet fölsziva megpuhulnak és 
engedve a nyomásnak, a tá ró talpát, hol ellenállásra 
nem talál, felemeli, összerombolja. 

Talpcsap (Stehzapfen) a gyámolító végcsap. 
Talpemelkedés, Talphágás (Sohlsteigen, Sohlansteigen) 

az akna, sikló, vagy táró szája felé, a főfolyosók és vá
gatok rendesen 0 1 - --0 íi0/u-nyi esése, részint azért, hogy 
a szállítás könnyebb legyen, részint, hogy a bányavizek 
ugyanezen irányokban lefolyhassanak. 

Talpfa (Fusspfahl, Schwelle) a támfák alá helyezett fadarab 
oly esetben, ha a talp p u h a ; a vasúti sínek leerősítésére 
szolgáló fadarab. 

Talphágás 1. talpemelkedés. 
Talphágásmérő (Wasserwaage, Setzwaage, Schrotwaage) a 

talpemelkedés ellenőrzésére szolgáló eszköz, mit maga 



Talppásztafejtés — 142 — Tájékozó vonal 

a munkás munkája közben használ ; rendesen 2—4 m. 
hosszú lécz, mely egy libellával van felszerelve. 

Talppásztafejtés (Sohlenstrassenbau) tömedékkel járó lej
tési mód, hol az egyes pászták mindég a talpon vannak 
egymás alatt lépcsősen telepítve s a munkások pasztájuk 
talpán állva dolgoznak. 

Talpoldalpászta fejtés (Ulmstrassenbau) vastag telepek 
fejtési módja, melynél előbb a telep fekü, vagy fedü 
felőli egyik fele, annak lefejtése és be töm ed ék élése után 
a másik fele lesz lefejtve. 

Tapadó szén (Hackkohle) a kőszén azon faja, mely a tűz
ben megolvad és felfúvódik ezért kokszolásra alkalmas. 

Targoncza szállítás (Karrcnförderung) a fejtmény továbbí
tására egy, vagy kétkerekű targonczán csak kisebb 
bányászatnál , csekély szállításnál s kisebb távolságig 
alkalmazható. 

Tarkarézérez 1. bornit 
Tarlózó fejtés (Stoppelbau) a régiek által visszahagyott 

telérrészek leművelése. 
Tartó kötél (Treibseil) a sodronykötél pályák vas tagabb 

kötele, melyen a csillék tovagördűlnek. 
Táblaalakú (Tafelförmig) települése van az ásványtömeg

nek, ha egyik mérete aránytalanul csekély a másik ket
tőhöz képest s amaz képezi annak vastagsági, utóbbiak 
hosssusági és szélességi méreteit. 

Tágasság (Weite, Weitung) minden nagyobb, különösen 
magas üreg a bányában, mely a lefejtett ásvány tömeg 
helyén marad. 

Tágas fejtés (Weitungsbau) tömedek nélküli fejtés mód 
oly nagyobb tömzsök lefejtésére, melyek egész töme
gükben fejtésre érdemesek és szilárdak. 

Tágító fúró (Erweitcrungsbohrer) kiilömboző a fúró lyuk 
kibővítésére szolgáló utó fúró a mély fúrásnál. 

Tájékozni (Orientiren), a kompászt ugy felállítani, hogy 
index vonala a délvonal i rányába essék; a térképet ugy 
elhelyezni, hogy a rajta feltüntetett irányok a valóságnak 
megfeleljenek; a mérést a délvonalhoz viszonyítani. 

Tájékozó vonal (Orientirungslinie) a fektetési térképen fel
tüntete t t egyenes, mely a feltárási pon to t valamely 
állandó ponatal köti Össze ; azon ismeretes irány melyhez 
kapcsoló mérésünket fűzzük. 



Támfa — 143 — Táró síeléssé? 
Támfa (Stcmpel, Rolzen) a bányamű kiácsolására alkal

mazott vastagabb fadarab, melyre a nyomás hosszának 
irányában hat, tehát visszaható szilárdságra van igénybe 
véve s állhat függőlegesen vagy ferdén. 

Tápláló szivattyú (Speisepumpe) vizemelő a gőzkazánok 
vízzel való elátására. 

Tápláló vezeték 1. fővezeték. 
Tárcsás csap (Scheibezapfen) a fa görömlöknél alkalmazott 

vasból való vég csap, mely egy vas tárcsa segélyével 
van a görönd végére erősítve. 

Táró (Stolln, Stollen) csekély talpemelkcdéssel biró *6s a 
föld kérgébe hatoló folyosószerű bányamű, mely az 
ásványtelep kinyomozására (Schurfstollen, Suchstollen) 
légvezetésre (Wetterstollen), vizmentesítésre (Wasser-
stollcn), bejárásra (Eínfahrstollen), végre szállításra szol
gálhat s ezen külombözŐ czéloktól, valamint a környező 
kőzettől függenek méretei 175 — 2'4 m magasság, 
1 4—2 4 m, szélesség között, és keresztmetszetének alakja 
trapéz, ellypsis stb. lehet. 

Táróágak (Einschláge) valamely táróból vízszintes irány
ban elágazó vágatok. 

Táróbányászat (Stollenbau, Stollenbergbau, Stollenbetrieb, 
Stollenzeclie, Sollengrube) az oly bányaművelés, mely 
táró segélyével űzhető, ez általában a bányászat egy
szerűbb és olcsóbb neme, mely a költséges gépeket nem 
igényeli, de csak addig folytatható, míg az ásványtelep 
a táróval hozzáférhető. 

Táróbér (Stollenzins) valamely táró tulajdonosának tárója 
használatáért fizetett összeg. 

Táró föntje (Stollenfirste) a tárót etorésze, mennyezete. 
Táróheted (Stollcnsiebentel) régi jog szerint az altáró tulaj

donosának mindazon bányamíívek által fizetendő illeték, 
melyeknek az segítségére szolgált és pedig a termelés 
hetedrésze. 

Táró magasság fStollenhöhe) a táró talpától a fon tjéig 
mért függőleges hossz. 

Táró oldal (Stollenulm) a táró jobb és balfelőli határfalai. 
Táró száj (Muiulloch, Stollenmundloch) a táró napszini 

nyílása, melyen át a táróba a közlekedés történik. 
Táró szélesség (Stollenbreite) a táró két oldala között, 

azokra merőlegesen és vízszintesen mért távolság. 



Tárótalp — 144 — Telep 

Tárótalp (Stollensohle, Soole, Strosse) a táró alsó sík-
része, melyen a járAs és szállítás folyik, melyen a járó 
palló, vagy a vasúti sinek és a vizárok foglalnak 
helyet. 

Társatyák (Bruderlade Alteste) az idősebb társpénztári 
választmányi tagok. 

Társerek (Gefahrte, Gefahrtel) a teléreket követő érczes 
szakadékok, melyek helyzetük szerint : fekii, vagy fedü 
társerek lehetnek. 

Társpénztár, Társláda (Knappschaftskasse, Bruderlade) a 
segélyre szorult bányamunkások, valamint ezek özvegyei 
és árvái gyámolítására létesült sególyző egyesület, mely 
betegség és munka képtelenség esetében nyújt megfe
lelő segélyt. 

Társpénztári alapszabály (Bruderladestatuten) a társpénz
tár kezeléséről, a járulékok, segélyekről stb. intézkedő 
szabályzat, melyet a bányaha tóság hagy jóvá. 

Társpénztári járulék (Büchsengeld, Bruderladensbeitrag) 
a társpénztár alapszabályaiban meghatározot t összeg, 
melyet a munkás időközönként a pénztárba befizetni 
köteles. 

Társtelerek (Parallelgánge) az egymás t többé kevésbé pár
huzamosan követő telerek. 

Távolságmérő (Distanzmesser) műszer két pont távolsá
gának meghatározására , mit ugy nyerünk, hogy egyik 
pontból a másiknak valamely jelét megfigyeljük. 

Teher rudazat 1. alsó rudazat. 
Tekhtonikus hegyek (TecUtonische Gcbivge) a földkéreg 

mozgásai, beomlások, szakadások s rétegzavarodások 
utján képződöttek. 

Telek átengedés (Abtvctung von Grund und Boden) a 
földbirtokos tulajdonának a bányabir tokossal szemben 
fennálló korlátolása, mely szerint Ő, a mű czéljaira szék-
séges telkét, illő kárpótlás mellett, utóbbinak ideiglenes 
használatra átadni köteles. 

Telek díj 1. bányamérték illeték. 
Telep (Flötz, Lagcr, Lagerstütte) ál talában a természetes 

fekvő helyén található hasznosítható ásvány tömeg, szoro
sabb értelemben a vizeredésű kőzet rétegek közt települt 
ásványtömegek, mint só telep (Salzlagerung), széntelep 
(Kohlenflöte), vastelep (Eisensteinlager). 



Telepismerettan — 145 —- Tengelyrendszer 

Telepismerettan (Gauglehre) a bányászat t á rgyá t képező 
ásványoknak települési viszonyait ismertető tudomány. 

Telepítés (Anlage) a helyszíni és geológiai viszonyok kellő 
figyelembe vételével a kutatási munkálatok (mélyfúrás, 
kuta tó táró hajtása, kutató akna mélyítése), a kuta tás 
után pedig annak eredményéhez képest a táró, vagy akna 
helyének, előkészítési művek szállító pályák, munkás 
lakházak helyeinek megállapítása s általában az Összes 
üzemi felszerelésnek elrendezése. 

Település (Lagerung) alatt részint a kőzetrétegek elhelyez
kedési módozatát , részint azon viszonyokat értjük, melye
ket azok az elhelyezkedés tekintetében mutatnak. 

Telep vonulat (Gangzug) elnevezéssel jelöljük az egymás 
mellett előforduló telepek csoportját. 

Telér (Gang) az érczes ásványokkal egészen, vagy részben 
megtöl töt t nagyobb kőzethasadékok. 

Telér hálózat (Netzgánge) a telérck hálószerűén összevissza 
font sokasága. 

Telér kitöltés (Ausfullungsmasse) a teléret alkotó meddő 
és érczes részek, vagy az erezet nem tartalmazó meddő 
telér is. 

Telérköz (Gangmittel) a telér kitöltésében váltakozó érczes 
és többé kevésbé meddő részek. 

Telérvonulat (Gangzug) társtelérek és szakadékok által 
kisért telér csoport. 

Tellur (Tellur) a hatszöges rendszerben jegődö, de inkább 
vaskosan ismeretes ón fehér, kissé lágy termés elem. 

Tel jesalak (Hotoédrischc Gcstalt) az oly ásványkristály, 
mely a kristályrendszer törvényeinek megfelelŐleg szabá
lyosan kivan fejlődve, tehát sem nem hiányos sem nem torz. 

Teljes ácsolat (Ganzé Ximmerung) az olyan, melynél az 
ácsolatfák a nagy nyomás miatt közvetlenül egymás
mellé vannak helyezve. 

Tenge ly (Achse, Spindel, Welle) 1, az ásványkris tá lyban 
képzelhető egyenesek, melyek annak két hasonnemű ré
szét kötik össze s a jegocz középpontján mennek keresz
tül ; 2, minden olyan hajl/tásra igénybe vett tar tó, mely 
középvonala körűi foroghat: 3, azon egyenesek, melyekre 
a bemért pontok összrendezőit vonatkoztat tuk. 

Tengelyrendszer kezdőpontja (Anfangspunkt des Achsen-
systems) az összrendezői tengelyek metszési pontja. 
D4nyas/.uti Bz.HAr. 10 



Tengelyvonal — H<> — Tisztító verem 

Tengelyvonal (Achsenlinie) a tárónál azon vízszintes 
egyenes, mely a táró hosszirányban annak közepén, 
aknánál pedig annak szintén közepén képzelhető függő
leges egyenes. 

Teodolit (Theodolit) szögmérőműszer, mellyel a bemé
rendő szögek szárait egymáshoz viszonyítjuk. 

Teodolit állvány 1. háromlábú állvány. 
Termés elem (Gedigencs Elemcnt) az olyan ásvány, mely 

a természetben, mint vegyület nélküli egyszerű anyag 
található. 

Természetes szellőztetés (Natiirliche Wetterführung) a 
külömböző sűrűségű légoszlopok helycseréjén alapúi s a 
magasabb szinten fekvő bányanyitáson az elhasznált 
levegő ki, a mélyebb szintben fekvőn pedig a friss le
vegő beáramlik. 

Természettani tulajdonságai (Physische Eigenschaften) az 
ásványoknak azok, melyek anyagának változása nélkül 
észlelhetők, mint az összetartás, tömöttség, fényéshőtani 
stb. tulajdonságok. 

Területmérő, Planimeter, (Planimetcr) műszer a meg
rajzolt területek tér nagyságának gyors meghatáro
zására. 

Tető 1. főte. 
Tetőoldalpászta fejtés 1. főteoldalpászta fejtés. 
Tetőpászta fejtés 1. fötepászta fejtés. 
Tetraedrit, Fakóércz (Fahlerz) szabályos rendszerben 

jegődő, aczélszürke, törékeny rézsulfostibit. 
Téradó I. bányamértókilleték. 
Téradó lajstrom (Massengebühiliste) a bányamórték ille

tékről a bányahatóság által vezetett nyilvántartó ki
mutatás. 

Térképezni (Kartircn) a felmérés adatait felrajzolni. 
Térképszerkesztés (Kartirung) a bányamérés adatainak 

szerkesztés utján, vagy kiszámított összrendezők segé
lyével való megrajzolása. 

Tísztálás (Abláuterung) a szerre ülepedett érczkészletnek 
tiszta víz hozzáfolyásával való megtisztítása, lemosása. 

Tisztítócső (Bohr-, Schmundlöffel) a mély fúrásnál a fúró 
iszap kiszedésére szolgáló csőalakú fúró szerszám. 

Tisztító verem (Klársumpf) az altató vizárkában, valamint 
a már egyzúzóban felhasznált tisztuló víz elvezető árka-



Tlzenkétoldalú — H7 — Többfázisú áram 

ban bizonyos távolságban készített melyed esek, melyek
ben az iszap leülepedik. 

Tizenkétoldalú, Dihexagonos piramis (Dihcxagonale 
l 'ynimide) a hatszöges rendszerbe tartozó 24 külön-
oldalú háromszög által zárt jegőcz alak. 

Tojás szén (Boulette) tojásalakú briket. 
Toldó-, Pótló rúd (Wcchselstiick, Vcrlángerungsstange) 

rövidebb furórúd a mélyfúrásnál, mely ideiglenesen 
használatos addig, mig a kellően lemélyített fúrólyuk 
megengedi egy rendes rúd bekapcsolásá t 

Toló (Schieber, Schuber) a gőzhenger oldalán a gőz be és 
kibocsátó nyilasok fölött elhelyezett fémlap, vagy 
szekrény, mely az excenter segélyével mozgásban ta r tva 
arra szolgál, hogy a gőzt felváltva a dugat tyú egyik 
vagy másik oldalához, illetve onnan elbocsátja. 

Toló szekrény (Schieberkasten, Damplkammer) a gőz
kazánnal közvetlen kapcsolatban álló géprész, mely a 
tolót födi. 

Tompa piramis (Stumpfc Pyramide) az olyan, melynek 
főtengelye rövidebb a mclléktengelycknél. 

Tompítás (Abstumpfung) az ásvány jegőczöknél előjövő 
jelenség, hogy valamely alaknak az éle helyén lap 
fejlődött ki. 

Topáz (Topas) a rombos rendszerben jegődő, kemény, 
üvegfényü, sárga, piros, kék, zöld sziliben ismeretes tíni-
fluosilikat, mint drágakő. 

Torlasztani (Stauen) a vizet a zúzóköpűben, vagyis a be
folyó vizet csak azután vezetni el, ha már a köpíí 
megtelt s azután is ú^y, hogy a köpíí mindég telve 
maradjon. 

Tor lasz to t t vizű köpíí (Pocbkasten mit gestautem Wasser) 
I. zártvizű köpíí. 

Torlat, Ércztorlat (Seifenlager, liachstall, Seifen) az érezcs 
telep elmállása folytán úgy keletkezik, hogy külömböző 
kőzettörmelékkel keverve az érez a viz által el lesz 
hordva s ezek a mélyebb helyeken fekve maradnak. 

Torz iós ék 1. forgató ék. 
Többes fúrás (Mehrmánnisches Bohrén) az olyan, melynél 

több munkás méri a fúróra az ütéseket ; igy lehet az 
kettes (Zvveimánnischcs), hármas (Dreimánnisches) fúrás. 

Többfázisú áram 1. forgó áram. 
10* 
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Többszinüség (Pleochroismus) némely színes átlátszó ás
ványkristály tulajdonsága, melynél fogva, ha azon a 
kiilömböző tengelyek irányában átnézünk, külömbözo 
szint, vagy színárnyalatot látunk. 

Többszörös súlyviszonyok törvénye (Abgemasscn Ge-
wichts Verháltnisse) szerint minden vegyületben az 
alkotó részek, az a tomsulyok sokszorosai szerint foglal
tatnak. 

Tökélytelenség (Unvollkommcnheít) a kristályoknál azok 
hiányos, vagy torzkiképződése. 

Töltés (I.aduiig, Patroné, Schiesspatrone, Vcrladung) 
robban tó anyagokkal megtöl tö t t hüvely, mely meg
könnyíti a repesztőszer kezelését. 

Töltőhely (Fülloch, Fiillort) a rakodó régi megjelölése, hol 
a szállító bödön, vagy a bőrzsák a kiszállítandó bánya
terménnyel, meddővel, vagy vízzel megtöl tve lett. 

Tömedék, Berakás (Versatz, Pergvcrsatz) a lefejtett ás
ványok helyén maradó üreg betöltésére használt meddő, 
mely vagy a bányában lesz termelve, vagy be lesz oda 
szállítva. 

Tömedék akna (Rollscliacht, Versatzschacht) a tömedék 
beszállítására szolgáló akna, ha tömedék a bányában 
nem termelhető. 

Tömedék guritó (Bergrolle) a külszinre nyúló guritó, 
melyen a tömedék a bányába zuhinthatő. 

Tömedék zsák | l iergsack) csekélyebb dőlésű szénlel epek
nél a folyosó két oldalán a telepben vájt üreg, melybe 
a meddő egy része azonnal tömedékűl elhelyezhető. 

T ö m e g e s kőzet (Massengestein) az olyan, mely rétegzett
séget nem mutat. 

T ö m e g e s vulkán (Homogén Vulkán) az olyan, melynek 
anyaga gázmentesen nyomul t a föld felszínére s ot t 
megmerevült. 

Töményités (Concentration, Separation, Concentrations-
arbeít) különféle eljárás, melyek segélyével a meddő és 
érez elegyébŐl, a mennyire lehet a meddőt eltávolítjuk. 

Töményités elmélete (Theorie der Separation) nyugvó és 
mozgó testeknek, nyugvó vagy mozgó folyadékban meg
figyelt erőműtani viselkedésükből levont szabályok fog
lalata. 

Tömítés (Pachung, Dichtung) a gőzgép fojtó szelenczéjé-
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nck, a gőz és vizvezető csövek összeillesztéseinek lég
mentes elzárása. 

Tömör (Oicht) az oly kőzet szövezete, mely sem szabad -
szemmel, sem egyszerű nagyítással meg nem külömböz-
te the tő apró szemcsékből áll. 

Tömöt t ség , (Consistent, Densitát, Diclitc, Díclitigkeit) 
súlyarány, melyet a külömböző anyagú testek, ugyan
azon térfogat md le t t egymás között mutatnak. 

Tömöt t s z emcsés (Consistcutkörnig, Dichtgckörnt) a kris
tályos ásvány és kőzet, ha szemcséi csak erős nagyítás 
mellett láthatók. 

Tömzsök (Stockwerke) a szabálytalan alakú kisebb érczes 
tömegek, melyek számtalan egymáson keresztül hatoló 
vékony erecskékből állanak. 

Tömzsfejtés (Stockwcrksbau) abban áll, hogy a főfolyosó
ból kiindulva kuta tó vága toka t hajtanak s ha lefejtésre 
érdemes kisebb tömzsre akadnak, azt egészen lefejtik, 
mig a nagyobbakat pillérek közbenhagyása mellett több 
részben fejtik s az üregek betömetlenűl maradnak. 

Tönkrezuzás (Todtstampfe) esete forog fenn, ha az érez 
oly apróra zúzatott, hogy azt a víz a tömény késnél 
elhordja. 

Tönkrezuzott (Todtgepocht , Todtgestampft) az érez, ha 
annak túl finom szemeit a tisztáló viz elviszi. 

Törmelékes (Trümmig, Klastisch) a kőzet szövezete, ha 
az külömböző kőzetdarabokból, ásványos kö tőanyag 
által vannak Összetartva. 

Törmelékércz (StufTerz) a bányából kikerülő olyan érczes 
bányatermény, melyben a tiszta érezszemek méretei 
körülbelül 0'"5 0/1 (> mm. közt állanak, 

Tűrőképesség (ISrechfahigkeit) alat t a zuzómíínek egy 
bizonyos időszakra vonatkozta to t t munka mennyisége 
értendő s rendesen órákban és lóerőkben fejezzük ki. 

Történelmi geológia (Historische Geologíc) a földtannak 
azon része, mely földünknek s az azon élő szervezeteknek 
történetével foglalkozik. 

T ö r z s ö k (Stöcke) szabálytalan, de gyakrabban lencse alakú 
s nagyobb kiterjedésű ásványtömegek, melyeknek csa
pása és dőlése is megállapítható. 

Törzs idom 1. uralkodó alak. 
Tőzeg, Turfa (Torf) a legújabb képződésii szénféleség, mely 
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mocsáros helyeken a növények clszenülése folytán ma
rad víssz.a. 

Tőzegásás (Torfstich, Torfstccherci) a tőzegfejtési módja 
Trlépcsőzetcs Icásás útján. 

akhit szurokkŐ (Trachytpcchstein) a kvarcz trakhit 
anyagának gyors kihűlése és megmerevülése folytán 
keletkezett fekete, sötétzöldes szinű, vulkánikus, üveg-
nemű kőzet. 

Transzformátor (Transformator) készülék, melyben nyugvó 
vastömegek mágnesi állapotának időszakos változásai 
következtében áram gerjed, minek folytán a váltakozó 
áram igen egyszerűen alakítható át nagy feszültségűre, 
vagy nagy erősségűre. 

Trapezoid husüonnégyes (Piakisdodokncdcr) a szabályos 
rendszerbe tartozó, 24 trapezoid által zárt kristály alak. 

Travertin (Travcrtin) meszes forrásokból leülepedés utján 
képződő kőzet, mely ha lyukacsos travertin mésztuffa 
neve. 

Trias képződmény (Trias System) a mezozoi réteg csoport 
legrégibb rétegösszlete. melyben alsó, vagy tarkaho
mokkő, közép, vagy kagylómész és felső vagy keuper 
szakaszt kiilömbözteüink mc^. 

Trias korszak (Triaspcriode) a mezozoi kor legrégibb 
időszaka. 

Tulajdonképeni paszta fejtés (Strebbau) ugy történik, hogy 
az akna biztonositó pillér visszahagyása mellett azonnal 
kezdődik a tömedékkel járó fejtés s az egyes pászták 
egymás mellett csapás, dőlés irányában, vagy átlósan 
vannak telepítve, és pedig vagy széles, vagy keskeny 
homlokkal. 

Túlhevített gőz (Úberhitzter Dampf, Heiszdampf) a ka
zánból elvezetett s tovább hevített gőz, melynek nagyobb 
a feszültsége. 

Túlnyomásnélküli turbina (Actions-, Freistrahl Turbine) 
az olyan, melynél a víz sebessége, megfelel a vízesés 
magasságának, tehát nincs feszültség, túlnyomás. 

Túlnyomású turbina (Rcactíons, lYessstrahl Turbine) az 
olyan, melynél a víz bizonyos feszültséggel folyik a 
kerékbe. 

Turbina (Turbine) oly vizi kerék, mely főként az által vé
gez munkát, hogy a belé folyó viz eleven erejét átveszi. 
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Turfa 1. tőzeg. 
Turmalin (Turmalin, Schörl) a hatszöges rendszerbea 

jegŐdő, kemény, rideg, üvegfényű, fekete, barna, kék, 
zöld színben ismeretes, számos elemből képződött , fon
tos kőzetképző ásvány. 

Turmalin fogó (Turmalin Klnppe) két darab, átlátszó s a 
kristály főtengelyével párhuzamosan csiszolt turmalin 
lemezzel felszerelt esipő, mely turmalin lemezek egyike 
forgathat/) s ezen lemezek közt foglal helyet a vizsgá
landó ásvány. 

Turzás (Schurf) a kutatás regi elnevezése. 
Tüzcsöves kazán (Siederöhrenkesscí) a csöves kazán, h a 

sok, de kis átmérőjű lángcsöve van. 
Tüzeredésü, Eruptivkőzet (Fruptionsgestein, Fruptivge-

stein) az olyan, mely a hőnek köszöni létrejöttét s anyaga 
izzónfolyó állapotban tolult fel a földszinére. 

Tüzgát (Hranddamm, Feuerdamm) a bányatűz elfolytására 
a bányában, a szükséges hel}?en építet t elgátolás, agyag
ból, homokból, kőfalból. 

Tűzzel vájás (Feuersetzen, Feuerarbeit) a régi bányászat 
egyik fejtési módja, melynél a kőzet tűzzel izzítva lett, 
azután pedig vizzcl leöntötték, mi által a legkeményebb 
kőzet is szétmállott. 

TJ. 
Ujraácsolni (Ubemchtei) , Herrichten, Zurechtbringen) az 

elkorhadt és Összetörött ácsolatot újjal kicserélni. 
Ujrakiválás (Resorption) a magmából már kivált ásványok

kal megtör ténő jelenség, hogy az előzőleg képződött ás
ványok a magma megváltozott Összetétele miatt újból 
feloldódnak. 

Újranyitni (Wiederaufnehmen, Aufgcwáltigen) valamely fel
hagyot t bányát , vagy bányarészt ismét munkába venni. 

Uralgó jószág (Hcrschende.sWerk) a szolgalmi jogviszony
ban álló bányaművek közül a szolgalom élvezője. 

Uralkodó alak, Törzsidom, Alapidom, Főidőm (Grund-
form, Vorherschcndc F'orm) az összalakult kristályoknál 
azon jegőcz, melynek lapjai jobban ki vannak fejlődve. 
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Urasági köz (Herrschaftlichcs) a szakmányjegytöl a vájat
vég felé eső már átvet t rész, mely tehát az új szakmány 
bemérésénél levonandó s a maradék képezi az új 
szakmányt . 

Utánna szedni (Nachreissen) a felduzzadt talpat, a hibás, 
vagy egyenetlen oldalt és főtét kiegyengetni, kijavítani. 

U tánzó alakok (Nachahmende (jestalten) az oly kristályos 
ásvány formák, melyek a közélet egyes tárgyaihoz, mint 
haj, moha, tű stb.-hez hasonlók. 

Utófuró (Naehbohrer) a fúrólyuk kiigazítására szolgáló 
furóeszköz, mint a füles véső, harangfuró stb. melyek a 
fúrólyukat bővítik is. 

Utóhenger (Naehwalzen) fokozatos zúzásnál az előhenger 
után következő zúzóhengerek, melyek a finom zúzást 
vége/.ilí. 

Úszó a r any (Kliehgold, Fliessgold) a tönkre zúzás folytán 
fel nem fogható finom por arany, mely a meddővel elso
dort atik. 

Úszó homok 1. folyó homok. 
Üledékes kőzet 1. vizeredésű kőzet. 
Ülepitő kerék (Setzrad) a szemnagyság szerint osztályozott 

érczkészlet töményitésére szerkesztett ülepítő, mely for
gása közben végzi a fajsúly szerinti elkülönítést. 

Ülepitő szita (Setzsicb) kerek, vagy négyszögű edény, 
melynek fenekét szita képezi; ezen sziták állók, vagy 
mozgók és vizzel telt edényben állanak, ha most előbbi 
esetben a folyadék, utóbbi esetben a szita gyorsan lök-
te tő mozgásba hozatik a külömboző fajsúlyú, de egyenlő 
nagyságú érezszemeket a szítában elkülönítettük. 

Üreges fúró (Ilohlbohrer) hengerded, hosszában nyilt alsó 
végén éles fúró, mely lágyabb talajban alkalmazható a 
mélyfúrásnál, 

Ürtü (Raumnadel, Nadcl) vörös réz páleza, mit puskapor
ral való rcpesztés alkalmával használnak azon kis üreg 
előállítására, melyen át a gyújtó szálat a fúrólyukba le
het helyezni. 

Üveges alaktalan (ITyaün amorpli) azon ásvány és egy
szerű kőzet, mely magasabb hőfoknál tör tént megolv. dás 
után hirtelen megmerevedet t s igy üvegszerü kinézést 
nyert . 

Üveglépték (Glasmasstab) szint mérésnél használatos mint-
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egy fél m. hosszú, keskeny, homályos üveglap, melyen 
a beosztás helyet talál s minthogy a bányában felfüg
gesztve használandó, e czélra határozott hosszú rudacs
kák szolgálnak. 

Üzemi felszerelések (Betriebsanlagen) általában minden a 
bányamű acéljaira szolgáló szerszámok, gépek, épületek, 
állatok, utak, vasutak, csatoniák, tavak, előkészítő mű
vek stb. 

Üzemterv (Betriebsplan) a bányaműnél keresztül viendő 
munkálatok sorrendjének, mennyiségének, a szükséges 
munkaerő s költségeknek, az elérni remélt termelési 
mennyiségnek számszerű meghatározása 

Üzemvezető (Bctricbsführer, Bauleiter) a bányamű veze
tésére, felügyeletére felelőséggel felruházott személy, a 
ki úgy a bánya egész üzeméért, mint a bányatörvény 
és a hatósági rendeletek megtartásáért felelős. 

V. 
Vakakna (lilindschaclit, Innererscliacht, Streckcnschacht) 

az olyan, mely nem a külszinre, hanem rendesen vala
mely táróba torkolik. 

Vakemelés, Alemelés (Blinderhub, Unterhub) a zúzomű 
bütykös göröndjének tengelye szintjétől mért függőleges 
magasság, melyet megtesz a bütyök az említett szinttől 
a magasabbra ékelt emelő elértéig. 

Vágó saru 1. mélyítő saru. 
Varázsvessző (Bergruthe, Wünschclruthe, Glücksruthe) az 

őskori babonás bányászok botja, melynek naiv hittel 
azon kiválóságát tulajdonították, hogy az őket az 
érczekre reávezeti. 

Vas (Kisen) mint terméselem a szabályos rendszerben 
jegődő, inkább kristályos szövetű, vasszürke színű fém, 
mely mint ilyen főleg meteorvas alakjában ismeretes, de 
annál gyakoribb számos vegyületeiben a vasérczekben. 

Vasbiztonosítás (Kisenausbau) nagy nyomás esetén alkal-
maztatik a faácsolat helyett és pedig mindég alak
vasakból. 
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Vasérczfejtés (F.isenbruch) néha a vaskülfejtésre alkal
mazott elnevezés. 

Vaskalap (Kiserner Iliit) a vaskovandot tar talmazó telérek 
kibúvásain keletkező rozsdás színű elmállott telér-
tültelék. 

Vaskos (Derb) az érez, általán az ásvány elöjövetel, ha 
nem kristályosan, hanem tömegesen fordul elő. 

Vaskovand 1 pyri l . 
Vaspát, Siderit (F.isenspath, Siderit, Spateísenstein) a hat-

szöges rendszerben jegődő, iivegfényű, hamuszín, sárgás, 
zöldesszhuí, néha fehér át tetsző vaskarbonát, mint fontos 
vasércz. 

Vágat (Schíag, Strecke) ál tahiban a meddőben hajtott 
tárúalakií biínyamú ; gyakran a folyosó elnevezéssel fel
cserélve használatos. 

Vájat homlok (Ortstoss, Ortstirn) a vájat vég többé ke
vésbé függőleges végfala. 

Vájat vég, (Ort, Fcldort) az előrehajtás alatt levő feltáró 
műveletek, vágatak, folyosók, feltörések munka helyei. 

Vájatvégekkel való fejtés (Örterban) alkalmazandó oly 
esetben, ha a külszíni terület a sülyedés ellen biztosí
tandó, mint épület, vasút stb. alatt s ekkor a tulajdon
képpeni pillér fejtés pillérei épen maradnak s csak a fel
táró folyosók lesznek kivágva. 

Vajasra nem méltó (Todtcs Féld) a bányatelek, ha a te
lep, vagy telér kiszorul, elmeddűl, elmosódik stb. 

Vájást érdemlőség (Abbauwürdigkeit) az adományoztat ik 
kért ásvány tele]) olyan mennyisége és minősége, hogy 
az a viszonyok tekintetbe vételével bányászati leműve
lésre alkalmas. 

Vájna 1. bánya. 
Válogatás (Klauben) előkészítési eljárás, a kiilömböző 

ásványok külön-külön gyűjtése által. 
Vá loga tó (Scheider) az órcz válogatásával foglalkozó 

munkás 
Válogató asztal (Scheidcbank) erős faasztal, melyen a 

válogatás történik. 
Váltakozó áram (Wcchselstrom) az oly elektromotoros erő, 

mely irányát a vezetékben igen szapora időközökben 
változtatja. 

Váltakozó áramú transzformátor (Wcchselstrom Transfor-
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mator) az egyszerű vál takozóáramhoz szerkesztett transz
formátor. 

Váltogatás (Stcuerung) feladata a gőzgépeknél az, h o g y a 
friss gőzt a dugat tyú egyik és másik oldalához, illetve 
onnan a fáradt gőzt el, bizonyos rendszerint vezessük, 

Változtatni a kötél hosszát (Kuppeln) a szállítógépnél, a 
laza kötéldob felszabadításával ugy lehet, hogy a szilárd 
dobról le, vagy fel csavarta tik a megfelelő kötél hossz 
s így történhetik- a szállítás kiilömböző szintről. 

Váltó olló (Wechsdscheere, Abfallstüek, Frei fal lapparat, 
Kulschscheere) az Oeynhausen által feltalált furószer-
szám, mely egy ollóból és ennek hasitékában szabadon 
mozgó részből áll; e készülék a fúrórudazat végére kap
csoltatva azt eredményezi, hogy a felső rudazat az üté-
tésektől nem szenved és ez csak a fúró felemelésére szol
gál, mert a szabadon cső rész a fúró ütése alkalmával 
az olló nyilasában felszalad. 

Vándorkő (Kratischer líloelc) a jégár által messze vidékre 
elszállított nagyobb kőzettuskó. 

Vegye lemzés (Analy.se) az Összetett testek elemeinek 
meghatározása. 

Vegyesá ramkÖrü (Kompoundmaschine, Maschine mit ge-
mischter Wírkung) a dinamó, ha felszerelése a fő- és 
mellék áramú gépek berendezése szerint történt. 

Vegyértéküség (Werthigkeit , Atomigkeit , Vaienz) az 
atomok ama sajátsága, melynél fogva azok csak bizo
nyos meghatározot t számban egyesülnek egymással. 

Vegytani tulajdonságok (Chemische Kigenschafteu) az ás
ványok anyagában észlelhető belső jelenségek. 

Veresrészércz, Cuprit (Kupferblíithe) a szabályos rend
szerben jegőáő féíiifényű cochcníl veres rézoxidul. 

Verődék, jLepedék (Beschlag) a lángkisérleteknél keletkező 
vegyületek, melyek mint az egyes ásványokra jellemző 
ismertető jelek vékony rétegben lerakódnak. 

Vesék (Nieren) kisebb terjedelmű, vesealakú ásványtömegek, 
Vestfalit (West fa Üt) í )2% ammónium salétrom, 5 % gyanta 

és 3°/u kal iumbikromalum keverékből álló robbantó 
anyag. 

Veszé lyes szelvény (Gcfiililiche Ouerschnit t , Bruchqtier-
schnu'tt) valamely ta r tónak azon szelvénye, melyben a 
feszültség a legnagyobb, hol az legkönnyebben eltörik. 

http://Analy.se


Veszített pont — iö6 — Vezénymű 

Veszített pont, (Verlorencr Punkt) rövid időre, rendesen 
a bemérésig szükséges jelzése a mérési pontoknak. 

Veszteségben levő bánya (Verbauzeche) az, melynek be
vételei nem fedezik a kiadásokat. 

Vető , Vetődési hasadék (Verweríungskluft, Dislocation-
spalte) a fülel kérgében előjövő repedés, mely a réteg 
/.avarodásokat okozta, vagy azok által o k o z t a t o t t 

Vetődés , ElvetÖdés (Verwerfung, Dislocalion, Verwurf) 
rétegháborgás, a rétegek megzavarása, mikor is azok 
egy töhbé kevésbé sík lapú hasadék által elmetszetnek 
s az elvágott te!eprészek helyükből elmozdulnak; vető
déssel van dolgunk akkor is, ha egy fiatalabb telep idő
sebben tör keresztül s az utóbbi telep részei az ujabbnak 
csapása irányában is helyvállozást szenvednek. 

Ve tődés - , ElvetÖdés nagysága (Sprunghöbe) az elvetett 
telephez tartozó valamely pontnak, eredeti fekvő helyé
től mért távolsága, vagy ezen távolság vetületei. 

Vetődés nyomozása (Ausrichtung der Verwerh-ingen) a 
vetők által megzavart telér, vagy teleprészek felkutatása. 

VetŐdési sík, (Verschiebungsebene) a vetődési hasadék 
többé kevésbé sima lapjai. 

Vetület (Projection) a bányamérés adatainak átvitele a 
rajzpapir síkjára és pedig minden egyes bemért pont 
vagy függőlegesen vagy vízszintesen vitetik át s ha ezen 
átvit t pontokat egyenesekkel összekötjük, az átvitel 
módja szerint kapjuk kisebbített méretben az alaprajzot 
vagy az oldalnézetet. 

Vezeték (Leitung) általában minden készülék és felszerelés, 
mely géprészek, kötelek, rudazatok, lánczok, szállító 
kasok, csillék járásának, a víz folyásának irányt szab, a 
villamos áram eljutását meghatározot t i rányban közvetíti. 

Vezető csiga (Leitungsrollen) többnyire egyszerű fahenger, 
mely végnélküli kötél, vagy lánczszállításnál a földön, 
kanyarulatokban pedig az oldalokon van elhelyezve s 
tengelye forog, mi által a kötelet a kopástól védelmezi. 

Veze tő s a ru (Leitungsscliuh) a kasvezeték formájának 
megfelelő alakvas, vagy szegecselt vas, mely rendesen 
a szállító kas mindkét oldalán és annak egész hosszá
ban a vezetéket három oldalról körülveszi és a kas nyu
god t járását biztosítja. 

V e z é n y m ű 1. á tkormányzó. 



VezérkÖvttletek — 1.17 - - VésÖ fúró 

Vezérkövületek (Leitfossüie, Leitmuschcl) ;i vizeredésű kő
zet rétegekben eltemetett oly szerves maradványok, 
melyek jellemzők egy egy bizonyos geológiai korszakra. 

Vezérpont, Allandópont (Bestándig-, Constant-, Fixpunkt) 
az olyan, mely hogy több móres alkalmával kiindulási 
pontúi szolgálhasson szilárdan van rögzítve. 

Vezérszaru 1. kasvezeték. 
Vezérszeg (Spurnagel, í.eitnagel) a német csillénél az 

egyik tengely közepére lazán felfüggesztett va.spálczikii, 
mely a járópalló hasítékában mozogva a csille vezetését 
megkönnyíti . 

Vezuvianit (Vezuvianit} a négyzetes rendszerben jegődő, 
üvegfényű, többnyire barnás, ̂ zöldes színű mésztimvas-
silikát. 

Védnév (Schutznahme) régebben valamely szentnek neve, 
kiről a bányatelek elnevezését vet te s annak védszent-
jeül is tekintetett , ma általában á bányatelek neve. 

Védterület (Scliutzterrain) az ásvány és gyógyforrásokra 
hatóságilag megállapított körzet, melyen belül az ásás 
és fúrásra a bányakapi tányság engedélye szükséges. 

VédŐpad (Schutzbühne, Fliehort, Sicherheitsbühne) akna
mélyítés alkalmával erős fapadozat az aknában, mely a 
munkásoknak védelmet nyújt a repesztések alkalmával. 

Végcsap (Kndczapfen) az, mely a tar tó végén foglal helyet. 
Véglap (l'inakoid, Kudflache) az ásványkristály oszlopok 

külömböző sokszögű lap által zárt végei, s az ilyen jegő-
czök nyílt alakoknak neveztetnek. 

Végreha j tás (F.xecution) a jogerős elmarasztalásnak arra 
feljogosított közeg általi foganatosítása. 

Végrehajtási szabályok (Vollzugsvorschrift) az osztrák 
általános bányatörvény életbe léptetéséhez kiadott foga-
natosítási utasítások. 

Végtelen mélység 1. Örök melység. 
Vékonyodó kötél (Verjüngtes Seil) nagyobb mélységű ak

náknál a föllépő nyomaték külömbségek kiegyenlítésérc 
készített kötél, melynek bármely szelvényében körűi
be! rí l egyforma lesz a feszültség ; a drótok száma a kötél
ben végig megmarad s csak a vas tagság változik. 

V é s ö fúró (Meiselbohrer) a rudazat segélyével forogva és 
ütve működő mély fúrás tulajdonképeni eszköze, mely
nek lapát forma alakja éllel van ellátva. 



Véső munka — 15S — Vizárok 

Véső munka (Schlágel und Eísenarbeit) a bányász leg
régibb munkája, mely ma már csak ritkán, mint elő, 
vagy utómunkálat talál alkalmazást; szerszámai a 
bányászék (Bergeisen), a kézi kalapács (Schlágcl), a 
feszítő rud (Rcnngstange). 

Vidéki rendszabályok (Revier Statuten) az ország egyes 
részeiben fennálló részleges jogszabályok, melyeket a 
bányabirtokosok, vagy a bányatársula tok régebben hoz
tak, vagy a törvény korlátain belül ma is a lkothatnak 
saját helyi szükségleteik számára. 

Világítás (Beleuchtung) a bányának kellő fénynyel való 
ellátása, mely hordozható (tragbar), vagy helyhe/.kötött 
(stationár) fényforrásokkal történik; az általános gya
korlat, hogy a munkás lámpáját magával viszi s csak 
rakodók, gépterek, siklók vagy főfolyosók vannak állan
dóan világítva; hordozható világitások ritkán a faggyú 
gyertya, rendesen az olajmécs, sújtóléges bányában a 
biztosítólámpa és akkumulátoros lámpa, mig állandók a 
petróleum és a villamos lámpák. 

Visszafelé fejteni (Heimbauen) a fejtést a fejtési határon, 
vagy a bányahatáron kezdeni s vele a bánya napszini 
nyilasa felé haladni. 

Visszahelyezés (Rcstitution) a bir tokában, vagy jogában 
megháborí tot t bányabir tokosnak jogába, vagy bir tokába 
való visszavezetése. 

V i s szah ívás (Kevocation) az ideiglenes törvénykezési 
szabályok áltaí tervezeti érvénytelenítési eljárás a sza
bályszerű bejegyzéssel még nem törvényesítet t szerző
désre, mit azonban a joggyakor la t mellőzött. 

Vitla, Kankarék (Berghaspel, Ilaspel, HornhaspcI) általá
ban az olyan szállító gép, melynek kötéldobja vízszintes 
tengely körül forog, különösen pedig a mely kézi erőre 
van berendezve. 

Vitla állvány (Haspelgerüst, l laspelgcstell) a kézi vitla 
alátámasztó alzata. 

Vitla görönd (Rundbaum) a kézi vitlánál annak kötél
dobja, mely egyszerű forgatóval felszerelt vas, vagy 
fahenger. 

Viz (Wasser) a hatszöges rendszerben jegődő, színtelen 
hydrogénoxid. 

Vizárok (Wasserseige, Rösche, Wasscrrösclic) a folyosók, 



VIzesÖves kazán — K>0 — Vizoszlopos grép 

vágatok, tárókban a talpon ásott kis csatorna a bánya
vizek tova vezetéséi-e. 

Vizcsöves kazán(Wasscrrohrkessd) tulajdonképcn aforraló 
kazán módosulata, melynek forraló csöveit szaporítottuk 
s ezek a lángtért járják keresztül. 

Vizeredésü, Üledékes kőzet (Flötzgebirge, Sediment-
gestein) az olyan, mely ülepedés, vagy kijegőczödés 
utján a viznek köszöni létrejöttét. 

Vízgazdásza t (Wnsserwii'ttícliaft) az előkészítő mii vek', 
mosás, zúzás, szerelés, az erőgépek és kazánok vízszük
séglete különösen vízben szegény vidéken szükségessé 
teszik a gondoskodás minden nemét, hogy a kellő víz
mennyiség rendelkezésre álljon; e czélra szolgálnak a 
tavak, vízgyűjtő és vezető árkok, vízvezeték, víztisztítás, 
a viz lehető sokszori felhasználása; ugy hogy a szük
séges vízmennyiség állandó biztosításából áll a vizgaz-
dászat. 

Vizgát (Wasserdamm) a v ízbetörés ellen fából, vagy kőből 
épült erős gát, mely gyakran igen nagy nyomásnak áll 
ellent és ha a vizet felakarjuk használni, akkor az meg
felelő kibocsátó nyilassal is el van látva. 

Vízgyűjtő (Sammelraum, Wassersammler) .1 bánya mélyebb 
helyén, gyakran az akna fenekén készült nagyobb üreg, 
a hova a bányavizek a kiszivattyúzáshoz összefoly
hatnak". 

Vizikerék (Kunstrad, Wasserrad) oly erőgép, mely víz
szintes tengelye körül forog és főleg a viz súlya által 
végez munkát. 

Vizjog (Wasserrecíit) a vizek köz és magán érdekű hasz
nálatára, rendezésére és ezek közigazgatására vonatkozó 
jogszabályok összege. 

Vízmentesítő akna (.Pumpenschacht, Stangenschacht , 
Wasserhaltungsschacht, Wasserschacht) a bányamű 
vizeinek kiemelésére, vizemelőgéppei felszerelt akna. 

Vizmerés (Wasseraufzug) a bánya vizmentesítésének leg
kezdetlegesebb s legköltségesebb módja, mikor a viz 
arra VÍLIÓ edényekkel egyszerűen ki lesz meregetve. 

Vizmérték 1. libella. 
Víznyugtani mérleg ( I lydrostat ische Wagge) a testek sű

rűségének meghatározására szolgáló mérő eszköz. 
Vízoszlopos gép (Wassersáulenkunst, Wassersaulcnma-



Vízsugár — l 6 n ._— _ Wolframit 

schine) a gőzgép szerkezetéhez hasonló erőgép, melyben 
a víz nyomása által végez munkát. 

Vízsugár (Wasserstrahl, Wasscrfaden) a korszerekre fecs
kendő víz. 

Viztiszta (Farblos) minden színtelen átlátszó ásvány. 
Viz ür (Wasscrraum) a gőzkazán azon része, melyben a 

forralandó viz foglal helyet. 
Vizveszé ly (Wasserbehtnderung, Wassernoth, Wasscr-

nöthigkeít) a bányába betörő vizek által okozott üzemi 
akadály. 

Volt (Volt) az elektromotoros erő gyakorlati egysége, 
mely az elekromotoros erő egység száz milliószorosa. 

Volt-, Feszültség mérő (Voltmeter, Spamutugsmesser) az 
elektromotoros erő megmérésere szerkesztett műszer. 

V o n ó kötél (Lcitseíl, Zugseü) a sodrony kötélpályának 
rendesen vékonyabbik kötele, mely a pályán leyő terhet 
mozgásban tartja. 

Vörösvasércz, Hámatít (Kisenglanz) a hatszöges rend
szerben jegődő, egyenetlen törésű, fémfényű, vasfekete 
vasoxid. 

Vulkán (Vulkán) kup alakú hegy, mely a belsejében levő 
nyilason feltolult izzó folyó kőzet tömegből képződött . 

Vulkáni takarót (Vulkanische Decke) alkot a hig folyó 
láva, ha az a földszínen nagyobb területen szétfolyt. 

Vulkánikus hegyek (Vulkanische (iebirge) azok, melyeknek 
tömege a föld mélyéből tolult fel s a felületen a vulkán 
csatornája körül merevetlett meg. 

Vulkánikus-, Kiömlési kőzet (Vulkanisches Gestcin) az oly 
tíízeredésű kőzet, melynek anyaga nem a föld mélyén, 
hanem annak felületén merevült meg. 

W a t t (Watt) az elektromos gépek munkabírásának gya
korlati egysége, vagyis a munka egység másodper
czenként. 

Wolframit (Wolframit) az egyhajlású rendszerben jegődő 
fémfényű, szürke feketés színű vasmanganwolfram. 



'Zagy — 161 — SSavarodás 

z. 
Zagy (Trübe, Pochtrühe, Pochschlamm} a zúzó kopüből 

folyó felzuzott iszapos érez, mely a szerekre kerül. 
Zagyemelő kerék (Ilcberud der Trübe) lassan forgó kerék, 

mely kerületén'-edényekkel van felszerelve és utóbbiak a 
zagyba merülve azt a kellő magasságban kiöntik, s a 
zagy a szerekre jut . 

Zagyeresz tő (Austrag, Austragkanal) rendesen fából ké
szült csatorna, mely a zúzó kopüből kiömlő zagyot 
elvezeti. 

Zagyeresz tő- , Zagyosz tó tábla (Happenbret t , Austrag-
tafel) a szer fején levő lejlős deszka, melyen a reá folyó 
zagy szétomlik s ugy jut a szerre. 

Zagykeverő (Rührjunge) rendesen fiatal, vagy más czélra 
nem igen alkalmazható munkás, a ki a szerre folyó zagy 
keverésével foglalkozik. 

Zagyló (Gumpel, Happ , Mehlgumpe) alkalmas készülék, 
melynek segélyével eléretik az, h o g y a szerekre adandó 
készletet vizzel jól összekeveri és Így egyenlő sűrűségű, 
sőt egyenlő mennyiségű zagy foly hat a szerekre, 

Zagy osz tá lyozó (Sortirapparat) külömböző készülékek a 
küíömböző szemnagyságú, de egyenlő' falysűlyú zúzott 
érczkészlet elkülönítésére, a milyenek az egyszerű osz
tályozó vályúk, a szarvas csatornák, osztályozó tölcsé
rek stb. , 

Zagyosz tó tábla 1. zagyeresztő tábla. 
Zagyveze ték (Trübeleitung) fa, v a g y fémből készült, nyílt, 

vagy zárt csatorna, mely a zagy tovavezetésére szolgál. 
Zagyviz (Herdfluth) piszkos iszapos viz, mely a szerekről 

lefoly s a mely m é g több kevesebb erezet is tartalmaz. 
Zajfuvó (Wassertrommel) csekélyebb hatású szellőztető, 

melynek elrendezése olyan, hogy e g y csövön át a bányá
ban álló kazánba vagy a külről, vagy magasabb szint1 

bői hideg viz folyik, mely a levegőt magával sodorja. 
Z a v a r ó d á s • (Storung) az ásványtelepek helyzete és alakja 

tekintetében beállott mindennemű változás, mint ránezo-
Bdnyiiszali szótár. 11 



Zártkutatás — 162 .—_ Zúzó henger 
lódás, gyűrődés, vetődés, eltérítés, Összeszorulás, felfor
gatás, részleges szétrombolás. 

Zárt-, Szabadkutatás (Freischurf) egy bizonyos területre 
szóló kizárólagos kutatási jog. 

Zártkutatási bizonylat (Freischurfbewílligung) a bejelen
tett zártkutatmányról a bányahatóság által kiállított 
bélyegmentes bizonyítvány. 

Zártkutató (Freischúrfer) az, a kinek bányahatóságilag 
megerősített zártkutatmánya van. 

Zártkutatmányi könyv (Freischurfbuch) a bányahatóság 
által vezetett nyilvánkönyv, melybe, minden egyes meg
erősített zártkutatmány fel van jegyezve. 

Záró vonal (Schlusslinie) a poligon kezdő és végső pontja 
közti utolsó poügon oldal. 

Zártvízü, Torlasztott vizű köpü (Stausatz) az olyan zúzó 
köpii, melynél a nyilvasak folyton vízzel telt kopüben 
végzik munkájukat. 

Zárt alak (Gcschlossene Gestalt) az oly ásvány kristály, 
mely saját lapjai által a tért teljesen határolja. 

Zárvány (Einschluss) a kőzetben előforduló egyes ásvány 
darabok, melyek annak lényeges alkotó részét nem 
képezik. 

Zöldkő trakhit (Griinsteintrachyt) a dacíthoz igen hasonló 
kvarcz mentes amfibol andesit. 

Zöldólomércz 1. pyromorfit, 
Zúzat (Pochgefálle) az érez előkészítés terményei összesen. 
Zúzni (Pociién, Stampfen) az erezet finom porráapritással 

előkészíteni, hogy a tiszta érezszemek a meddőtől el
választhatók legyenek. 

Zúzó 1. zuzómalom. 
Zúzó állvány (PochstuhI) a zúzó nyilak szabad mozgására 

vastag fa, vagy vasgerendákból összeállított szerkezet, 
melyen a zúzó egész felszerelése lielyet foglal. 

Zúzó érez (Gánge, Pochgange, Tocherz, Quetscherz) a 
csekélyebb fémtartalmú érez, melyben legfölebb egy 
mm. szemnagyságú érczes szemek vannak. 

Zúzó garat 1. garat. 
Zúzó henger (Quetschwalze, Walzenquetsche) a közép-

érczek felzúzására páronként alkalmazott henger, meJy 
kevés port ád és a zúzás foka is tetszés szerint sza
bályozható. 



Zúzó kerék — 163 — Zsugorodó szén 
Zúzó kerék (Pochrad) széles talpú súlyos kerék, melyekből 

kettő egy edényben függőleges tengely körül gördül s az 
aláhullatott erezet összezúzza. 

Zúzó köpü, Köpű (Pochkasten, Pochlade, Pochzatz, Poch-
trog) négyszögű faedény, mely vízzel van telve s benne 
végzi a zuzónyil játékát. 

Zúzó malom, Zúzó (Pochwerk, Pochmühle) az érezek fel-
aprózására általánosan használt berendezés, melynek 
főalkotórésze a súlyos nyíl, mint a zúzás közvetlen 
eszköze, mely függőleges mozgása közben töri apróra 
az alája hulló érezdarabokat. 

Zúzó nyíl (Pochstámpel, Pochschüsser) a zuzómű főalkotó 
része, melynek fa, vagy vasnyele, mi a függélyes veze
tésre szolgál, — alul súlyos ütőrésszel, a vassarúval van 
felszerelve. 

Zúzó suhancz (Pochjunge) a válogatás, mosás, aprítás, 
zúzásnál dolgozó fiatal munkások. 

Zsilip gát (Dammthür, Schleussendamm) erős fa, vagy 
vasajtó, mely oly helyen alkalmaztatik, hol nagyobb 
vízbetöréstől kell tartani s a gátnak mindég azon oldalán 
van elhelyezve, mely felől a vízbetörés várható. 

Zsinór (Schnur) a legkisebb, legvékonyabb telérszakadék. 
Zsinór bak (Ziehschemel, Verziehbock, Böcke) könnyű 

bakállvány, mely a mérés alkalmával a kifeszített zsinór 
alá helyezendő. 

Zsinór feszítő (Schnurspanner) a mérő zsinór jobb ki-
feszítésére való segédeszköz. 

Zsinór szakmány 1. hosszakmány. 
Zsirkő 1 Steatit. 
Zsíros kőszén (Fette Stcinkohle) az, mely kokszolásra 

alkalmas. 
Zsomp 1. akna fenék 
Zsugorodó szén (Sinterkohle) a kőszén azon faja, mely a 

tűzben megpuhul, összetorrad, ezért kokszégetésre al
kalmas. 

i* 
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Bányászati tájszótár. 
Áfciger, felvigyázó. Pécs vid. 
Agos, a fejtőhelyek alátámasztó fái. Tolnaváralja. 
Agyat csinál, a tulkónak, vagyis alája mijét tol, hogy a 

sót darabokra szegje. Torda. 
Ajzimó, a vaskő telerek üregeiben képződött vasvirág. 

Toroczkó. 
Anyaliszt, a zúzó nyilak alól kikerülő vegyes készlet. Sel-

meczbánya. 
Apóka, a salgótarjáni szénmedeneze fekü homokköve. Sal

gótarján. 
Aranyász, aranymosó, aranyat mos. Torda Ar. m. 
Auzveidolni, kibővíteni a folyosót, vágatot. Pécs vid. 
Bakamár kalapács a pörkölt érez apróra zúzásánál. 

Toroczkó. 
Bandi, erős vászon zsák, melyben a bányász az erezet a 

hantra hordja; Toroczkó. 
Bányagazda, felvigyázó a verkesnél. Felsőbánya. 
Bányaláb, Láb, támfa az ácsolatban. Toroczkó. 
Bányanagy bányafőnök. Torda. 
Bányapásztor, bányarém. Kopník. 
Bányaszeg, rövid négy oldalú vasék. Toroczkó. 
Bányász, a rendes bányamunkás, ellentétben azzal, a kt 

nem állandóan és nem a bányában dolgozik. Felsőbánya. 
Bányatükör, a folyosó oldalán kijelölt vágat hely. Zalathna. 
Bányavirág, ásványkristály. Nagy és Felsőbánya. 
Berge, meddő. Recsk. 
Békaszemes vaskő, ganajszos vaskő. Toroczkó. 
Biszor, aranytartalmú kovand. Verespatak. 



BIaska^__ — 16fi — Elnyalódlk 
Blaska, csapat szám, mit a munkás egy fácskára róva a 

csillérrc teszcn. Diósgyőr. 
Bombik, az a sódarab, mely a sópap befeszítése után vísz-

szamarad. Torda. 
Budu, a vnsércz széjjeloszására szolgáló fából készült űr

mérték. Toroczkó. 
Bunkó, nagy kalapács, Diósgyőr. 
Burszuk, a nagyon kovandos kőzet. Verespatak. 
Búvó, Kócslyik igen szűk vágat. Toroczkó. 
Buvólyik, 1. kiállás. 
Cserpák, meregető edény. Nagybánya. 
Cserpáló, bányász fiu, a ki a bányában helyenként Össze

gyűlt vizet cserpákkal meregeti. Nagybánya. 
Csorgó, a zsojban a pár kereke számára alkalmazott ro

vátka. Toroczkó. 
Csúnya, az egész vagyis rósz a mellékkőzet, reményre nem 

jogosít. Verespatak. 
Czárikó, az a posztó, vagy bőr darab, mit a bányász a há

tára köt, hogy a vaskő hordás közben a hátát fel ne 
horzsolja. Toroczkó, 

Czéhbánya, régebben a bányatársulat neve. Felsőbánya. 
Czifra, kő a pörkölésnél kikerülő realgar, aurípigmentes 

kénnel tarkított érez. Recsk. 
Czinda, gyújtó zsinór. Pécs vid. 
Czimerálni, Czimerázni kiácsolni. Pécs, Esztergom vid. 

Sajóvölgy. 
Czinkus, a talppászta első tulkója, mely a rendesnél rövi

debb. Torda feszítővas. Felsőbánya. 
Czinkus, bontás a talppászta fejtés megkezdése az első 

czinkussal. Torda. 
Delekczio, bányaigazgatóság. Pécs vid. 
Delemit, dinamit. Vasas. 
Derekút, I. zsákút. Toroczkó. 
Diament, dinamit. Diósgyőr. 
Dón, járódeszka Felsőbánya. 
Drucski, a csille kerekeibe dugott fadarab, mellyel azt meg

fékezi. Diósgyőr. 
Durkra, verni átlyukasztani. Somogy. 
Egész, a mellékkőzet. Verespatak. Szép vagy csúnya az 

egész. 
Elnyalódík, a só felülete, vagyis a viztől simává lesz. Torda. 



^jrczes yéna — 1 6 7 _ ^ Galambsáp 
Érczes véna, az olyan ér, a melyben nemes fém is van. 

Toroczkó. 
Eristoly, altáró. Felsőbánya 
Fájsztling, kézi kalapács, mit a válogatásnál használnak. 

Recsk. 
Farsó, a tulkó két végéről leszegett sódarab, Torda. 
Favonyó, rövidnyelű kapaalakú vonó a lefejtett vaskő ösz-

szekaparására. Toroczkó. 
Fart, létra n bányában. Nagy- és Felsőbánya. 
Fájszli, 3—5klg. súlyú kalapács, mellyel a véső furót ütik. 
Farolni, bányába menni, bányát járni Nagybánya víd. 
Fát szed, ácsolatot rabol a leművelt részekben. Diósgyőr. 
Fázás, bányaácsolat. Toroczkó. 
Fedruk, települési zavargás. Pécs vid. 
Féderolni, szállítani. Pécs, Fsztergom vid. 
Feisztli, Handfeisztli kézi kalapács. Felsőbánya. 
Fekete kő, augitporfir. Toroczkó. 
Felézolás, névsorolvasás. Pécs vid. 
Felfa járomfa. Toroczkó. 
Felmaradt bánya, vagyis fel van hagyva. Toroczkó. 
Félláb, félajtókötés. Toroczkó. 
Fenék, műhely a bányában. Toroczkó. 
Ferhó, fejtés Pócs vid. 
Ferzeczol, tömedékel. Pécs, Esztergom vid. 
* ést, a táró mennyezete. Toroczkó. 
Ficzkó, bányász tanoncz. Felsőbánya. 
FiHár, munkahely a fejtő helyen. Diósgyőr. 
Fiúzsilip, a zsilip toldaléka, mely a vizet közvetlenül a ke

rékre vezeti. Toroczkó. 
Flecz, telep. Pécs vid. 
Fogas érez, mindenféle ásvány jegócz, ha nem is érez. 

Recsk. 
Fojtoló, töltő vessző. Zalatna vid. 
Folytóvas, folytó vessző a fúró lyuk megtöltéséhez. To

roczkó. 
Foncza, bányamács. Felsőbánya, Kapnikbánya. 
Formális só, alaksó. Torda. 
Fosóhomok, sok vízzel kevert finom szemű homok, mely 

rendkívül folyékony. Sajóvölgy. 
Fukerol, kézi ventillátorral szellőztet. Pécs vid. 
Galambsár, pala, meddő. Toroczkó. 



Galéria — 168 — HantvezéV 
Galéria, azon szénréteg, mely a fedütől a feküig egy egy. 

fogásra le lesz fejtve. Petrozsény. 
Galho, Galyho, csákány. Székelyföld. 
Ganajszos, Békaszemes vaskő, gneiszos vaskő. Toroczkó. 
Gang, telér. Felsőbánya. 
Garac, kőporvonó, mellyel a fúró lyuk porát kiszedik. 
Gaz, a pörkölt vasércz megrostálása után maradó apró 

vaskő. Toroczkó. 
Gerenda, az ácsolat járom fája. Toroczkó. 
Gerendej, görönd. Toroczkó. 
GOCE, 1. korcz. Toroczkó. 
Goloncz, leszakadással fenyegető meddő kőzet darab. 

Toroczkó. 
Golonczó, az a padozat, melyen a fatírip áll. Toroczkó. 
Gorcz, hányó. 
Goré, puskapor sárral megtöltött csalán tapló a repesztés-

hez. Toroczkó. 
Gőzlyuk, szellőztető nyilas. Toroczkó. 
Gracz, kapa. Felsőbánya. 
Gulka, kisebb nagyobb kemény kőzet darab, mely a lá-

gyab anyakőzetbe be van ágyazva. Recsk. 
Gurnya, lehulló pereg és vaskő vegyesen. Toroczkó. 
Gyeng, zúzó érez. Felsőbánya, Kapnikbánya. 
Gyenghordó láda, egy-egy deszkából álló oldalakkal biró 

szekér, melyben az erezet a zuzóhoz szállítják. Felső
bánya. 

Gyengverő, munkás, a ki a darabos erezet apróra tördeli, 
hogy azt a zuzóba lehessen vinni. Felsőbánya, Kapnik
bánya. 

Gyinga, a szarukőhöz hasonló, de nem oly szilárd kvarczit. 
Vercspatak. 

Habzó, a rakodó talpa. Deésakna, rakodó Torda. 
Hajna, hányó. Rudobánya. 
Hajtás, vágat, folyosó. Kopnik, Zalatna. 
Hám, az aknakötél végére függesztett erős szíjjakból készült 

ülőhely, a melyen a bányába beszállnak. Selmecz. 
Handfeisztli, 1. feisztli. 
Hánget, Hangot, fedü. Pécs vid. Sajóvölgy. 
Háp, finom por. Záratna. 
Hant, csille. Toroczkó. 
Hantvezér, vezérszeg a csillén. Toroczkó. 
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Hantút, olyan vágat, melyben csak csillével lehet járni. 
Toroczkó. 

Harapós véna, 1. hegyes fogú véna. 
Hegyes fogú, Harapós a véna, ha a téléi* igen szilárd, 

kvarczos. Verespatak. 
Hengéj, a bandi két kötője, melynek segélyével azt a vállán 

a bányász átköti. Toroczkó. 
Hever, vájár. Selmeez. 
Hiób pala, zöld pala, mely kobalt erezet nem tartalmaz. 

.Dobsíua. 
Hivatalház, igazgatósági épület. Diósgyőr. 
Hokmány I hutman. 
Hold, a bánya nyílása előtti tér, továbbá a hányó. Toroczkó. 
Hont, csille. Torda, Felsőbánya. 
Hontfutó, csillér. Felsőbánya, Kapnikbánya. 
Horgany, horog. Toroczkó. 
Hosszúvágás, a sópad hosszabbik oldalának kiréselése. 

Torda. 
Hotmány 1. hutman. 
Hurka, faláda az aranyos föveny mosására. Olápián. 
Hutman, Hotmány, Hokmány, felvigyázó. Toroczkó. 
Hutmány, felvigyázó. Felsőbánya. 
HÖndÖrgő, borító, csilleüritŐ. Diósgyőr. 
Inas, bányász gyerek, ki a műnél foglalkozik. Diósgyőr. 
Isparász, Isparácz, a lajtorjákat rögzítő támasztékok. 

Toroczkó. 
Istaj, Istály, táró. Toroczkó. 
Istoly, táró. Felsőbánya, Kapnikbánya. 
Járadék, kis táró. Zalatna, 
Kalafáshegy, t. i. hegynek mondja a fedüt. Toroczkó. 
Kanavász, sávolyos agyagpala a szentelem födüjében. 

Salgótarján vid. 
Kapás láfer, csillér a kí a csillét a fejtménnyel meg is tölti. 

Pécs vid. 
Kapatej, Kapatér, a stengek talpfái. Toroczkó. 
Kapni, járomta. Pécs, Esztergom vid. 
Karám, kis kunyhó a bánya előtt. Toroczkó. rendelő szoba. 

Felsőbánya, Kapnikbánya. 
Karingó, valami fakó rossz vas érez féle. Toroczkó. 
Karucza, bányász targoncza. Zalatna, 
K&strócz, bélésfa. Diósgyőr. . . . . 



?»***. - J701_— Lesuhadnak 
Kaszt, oldalfázás az ácsolatban. Toroczkó. 
Kaszt, szekrény ácsolat. Felsőbánya. 
Kasztot verni, a szekrény ácsolatot elhelyezni. Felsőbánya. 
Kasztolcza, boidafa az ácsolatban. fcecsk. 
Kártyaföld, a szürke márga. Tokod vid. 
Kiállás, Buvólyik, kis fülke a sófalban, a hova a munkások 

a csillék elől kitérhetnek. Torda. 
Kisádol, kimossa az aranyat a porból. Zalatna. 
Kivekszolni, a régi ácsolatot újjal felcserélni. Pécs vid. 
Kizvéna, kénes tartalmú vaskő telér. Toroczkó. 
Képej, járgány. Torda. 
Koczka, a fedü átkvarezosodott palája. Vashegy. 
Kócslyuk I. búvó. 
Kolofol, a kopogóval jelt ad a munka kezdésére és be-

végezésére. Pécs vid. 
Kolofjuk, a vaskő telerekben előjövő üregek. Toroczkó. 
Kolomp, kopogó. Kapnik. és Felsőbánya. 
Koncs, régi szerkezetű vízhúzó gép. Nagybánya. 
Koncspásztor, a vízhúzó gép kezelője. Nagybánya. 
Korcz, Gocz, meddő hányó a bánya előtt. Toroczkó. 
Kotlós, a só, vagyis meddővel kevert. Torda. 
Kóté, olyan gurnya, melyet helyszűke miatt a bányából 

ki kell szállítani. Toroczkó. 
Kölűércz, zuzóércz. 
Kör, munkás csapat. Vasas. 
Kötés fa, a lajtorjákat lepeczkelő villás fa. Toroczkó. 
Kökért, minden bányarészes számára a holdon kővel, vagy 

sövénnyel elkerített tér, a hol minden részes a neki eső 
vasérczet elhelyezheti. Toroczkó. 

Krucsa, telerek kereszteződése. Zalatna vid. 
Kutya, csille. Esztergom vid. Sajóvölgy. Salgótarján. 
KürtŐ, feltörés- Toroczkó. 
Láb 1. bányaláb. 
Lábvas, egy sín hosszvasút. Diósgyőr. 
Lajtorja, a bányában levő létra. Toroczkó. 
Lakter, öl. Felsőbánya. 
Langczédulá, bérjegyzék. Pécs vid. 
Lángja, a sónak, annak finom pora. Torda. 
Láfol, tolja a csillét. Pécs vid. 
Lestráng, feszítőrúd. Kapnik., Nagy és Felsőbánya. 
Lesuhadnak a fedü elvált darabjai, vagyis lehullatlak, 

Toroczkó. 
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Létében dolgozik, vagyis meddőben. Felsőbánya. 
Leverő, azon hely a hova a hanto t kiürítik. Toroczkó. 
Lett, meddő, agyag . Toroczkó, Kapnikbánya. 
L ib i s tyán , rossz vaskő féle. Toroczkó. 
Lőtet , robbant . Toroczkó. 
LŐ te tő, Lövető szerek, szerek a robbantáshoz. Toroczkó. 
Lutna, Lugna, légvezető csatorna. Kapnikbánya. 
Lutni, légvezető csatorna Sajóvölgy, Esztergom vid., 

Pécs vid. 
Macska, sarka körűi a sínre fordítható horog, mely meg

gátolja a csille tovagördülését. Ta tabánya . 
M a g y a r o s piroskő, Hmonít kevés calybittel. Toroczkó. 
Málha, kötélháló, melybe a szállító bödön van bele téve. 

Törd a. 
Mángorló 1. tekerő. 
Megszakasztás, a sópad rövidebb oldalának elválasztása a 

sótömzstŐl. Torda . 
Mijér, Minucia, apró só. Torda . 
Minucia 1. mijér, 
Mohózat, rabló bányászat . 
Morlás, a bánya azon kiszélesbftése, hova a meddőt be

rakják. Toroczkó. 
Mosás, a viz által előidézett üregek a sótestben. Maramaros

sziget. 
Mosó, zúzó munkás. Felsőbánya. 
Nótáitat, a munkás följegyezteti a sitjét. Nagybánya vid. 
Numera, munkahely a bányában, a melyek számokkal meg 

vannak jelölve. Esztergom, Pécs vid. 
Ort, olyan műhely a hol érezben dolgoznak. Toroczkó. 
Paczérung, engedély a munkából való elmaradásra. Pécs vid. 
Palkó, fejfa, járomfa. Diósgyőr. 
Pallag, sós agyag , mely a sótestet födi. Máramarossziget. 
Papbontás, a sópap lefeszítésé. Torda . 
Papucs, a csille megfutását meggát ló vasdarab, mely a ke

rék alá helyeztetik. Diósgyőr. 
Parakolni, osztályozni a vaskövet minőség szerint. Toroczkó. 
Pár, egy kerekű, két füles bányász targoncza. Toroczkó. 
Páros, teljes ajtó kötés. Diósgyőr. 
Párut, oly vágat, a hol csak párral lehet szállítani. Toroczkó. 
Pászma, a só tömzsöt megszaggató meddő beágyazások. 

Máramarossziget. 
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Permester régi elnevezése a bányamesternek. Felsőbánya. 
Pereg meddő. Toroczkó. 
Pincze a szűk völgy mélyén fekvő vasúti rakodó. Szabolcs. 
Pincze, sóbánya. Torda. 
P in lés , nyugvó pad, melyen a létra áll. Toroczkó. 
Pinlokstangli, hegyes réselő rud a támfa gyámlyukainak 

elŐállításá.ia. Pécs vid. 
Pireg, fold és meddő ko vegyesen. Felsőbánya. 
P í roskő nehezen olvagó kvarczos limonit. Toroczkó. 
Piskolt, Piskolcz, Písgolcz antimonit. Felsőbánya. 
Pízsgóczos , a vaskő, melyben apró fénylő gneisz szemek 

vannak. Toroczkó. 
Plátlí, nyéllel ellátott kis deszka darab az alacsony munka

helyeken való takarításra. Pécs vid. 
Platói, négyszögű vaslemez, a melyen a csille megfordít

ható. Pécs vid. 
Pléhütni, a csillejegyző kunyhója, kí a csilléken levő bádog 

jeleket összeszedi. Esztergom vid. 
Pokolgőz rossz, mérges levegő a bányában, Kapnikbánya. 
Pomp, kézi szivattyú. Toroczkó. 
Por, puskapor. Nagybánya vid. 
Potron, kis bőrtok, melyet a repesztő szerrel megtöltenék, 

Toroczkó. 
Pörej, kalapács. Toroczkó. 
Pratoló, kapa. Felsőbánya. 
Profiterus, ácsolat ideiglenes ácsolat. Pécs vid, 
Prusztoló, rövid kezdő fúró. N a g y b á n y a vid. 
Prüglit stekkolni, a csille kerekeibe fékezés czéljából fado-

rongot dugni. Pécs vid. 
Puczka, hosszú nyelű kalapács a zúzó érez feltöréséhez. 

Nagybánya vid. Alsó Telek. 
Puszta, meddő. Toroczkó, N a g y b á n y a vid. 
Putrígályos, reves, korhadt az ácsolat. Nagybánya vid. 
Rágást kap, a só, vagyis a víz kioldja. Torda . 
Rámgráczl i , kőporvonó. Pécsvid. 
Rezes vaskő, pyr í tes vaskő. Toroczkó. 
Régfily, egyes fedű darabok lesuhadását megakadályozó 

támaszték. Toroczkó. 
Résza rányos , bányarészes. Toroczkó. 
Rinner, vízcsatorna. Pécs vid. 
Rizni, csille Pécs, Esztergom vid. Sajóvölgy. 
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Rost, egyszerű pörkölő kemenczé. Toroczkó. 
Rovó, legény a ki a rakodóban számba veszi a sót. Torda. 
Rőköny levegő, rossz levegő a bányában. kapnikbánya. 
Sádol, erezet válogat. Kapnikbánya. 
Sáfár, zúzó felügyelő. Felsőbánya, Kapnikbánya. 
Sajakalja, a meddő és sóréteg érintkezési vonala. Torda. 
Sajám, iszap. Nagybánya vid. 
Sajtrok, aranymosó teknő. Zalatna. 
Salam, a sárgaszínű puha vasoxid (occer) a vaskőben. 

Toroczkó. 
Salámos vaskő, okkerporos vaskő. Toroczkó. 
Salyám, iszap. Kapnikbánya. 
Saram, iszap. Nagybánya vid. 
Sat, akna. Felsőbánya. 
Sárberg, Sáromberg, mára. Felsőbánya. 
SáreresztŐ, szerelő munkás. Felsőbánya. 
Sárolni a stemplit, a támfát megfaragni. Pécs vid. 
Sáromberg, 1. sárberg. 
Süar, a fekü, mely itt rendesen agyagpala. Toroczkó. 
Sifar, futta a palától megrontott vaskő. Toroczkó. 
Sikt, műszak. Pécs vid. 
Sitt, egy műszak. Torda, Felsőbánya. 
Slágli, szűk méretű vágat. Pécs vid. 
Slám, iszap. Rozsnyó. ' 
Sóhát, a sótömes fedü oldala. Máramarossziget 
Sópap, a bánya szélesbítésére leválasztott függőleges tulkó, 

mely a rendesnél szélesebb. Torda. 
Sott, akna. Toroczkó. 
Sóvágás, sófejtés. Marosujvár. 
Sóvágó, bíró az a ki rendkívüli munka alkalmával a mun

kásokat összehívja. Torda. 
Srámlyuk, gyámlyuk. Torda. 
Srámolni, Srémelni, réselni. Pécs, Esztergom vid. 
Spádé, a bányamécs hamukoppan tója. Nagybánya vid. 
Spitzli, a csákány kicserélhető hegyes vége. Pécs vid. 
Sprudlí, apró deszkadarab, á mely a szakadékos mellék

kőzet felfogására a bélésdcszkák, vágy bélésfák, hézagai
nak teljes befedésére ezek mögé lesz rakva. Pécs vid. 

Stekkoló, bélésfa. Pécs vid. 
Steng, járópalló. Toroczkó. 
Stempli, támfa, ácsolatfa. Pécs vid., Esztergom vid. 
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Stomp, zúzó. Felsőbánya. 
Stömp, két oszlop, melyek a mángorlónak állványul szol

gálnak. Torda. 
Stráfol, súrlódik a csille az ác&olathofc. Pécs vid. 
Strekni, Streka, folyosó vágat. Pécs, Esztergom vid. 
Stróf, a munka rendszabályok áthágásáért kiszabott bün

tetés. Pécs vid. 
Strósz, munkahely a feltárásban. Diósgyőr. 
Stufa, kristályos ásványdavab. Felsőbánya. 
Stufoló, töltő vessző. Felsőbánya. 
Styurcz, rakodó hely. Zalatna. 
Sug, mérő eszköz a tulkó szélességének kiszabására. Torda. 
Suhagó, rósz vaskő, melyben fényes csillogó szemek van

nak. Toroczkó. 
Surfol, erezet kutat. Kapnikbánya. 
Svábéi, kénes gyújtó. Rozsnyó. 
Svárdling, bélés deszka. Pécs vid. 
Számoló, csille jegyző. Felsőbánya vid. 
Szárny, a kézi vitla forgatója. Torda. 
Szemhajtásos, a sónak a csákánytól nyert hullámos felülete. 

Torda. 
Szép az egész, jó a mellékkőzet, reményre jogosít. Verea-

patak. 
Szolga, gyertyatartó. Torda. 
Szög, faék, melylyel az ácsolatot elhelyezésekor jobbra, 

vagy balra feszíti. Diósgyőr. 
Szőkekő, jó vaskő, okkeres barna vaskő, Toroczkó. 
Sztrázsa, zöldszinű apró szemcsés kovand. Verespatak. 
Táblaindítás, a sóvágó biró egy táblára Írja az összehívandó 

munkások neveit s azok azt egymásnak tovább adni 
köteleseV, mig mindenik tudomást vesz róla. Torda. 

Táblás, a ki a kiszállított sót a külön számba veszt. Torda. 
Táskás verkes, szegényebb bányarészea, a ki maga is 

dolgozik. Felsőbánya. 
Tekenyő, bányateknő. Toroczkó. 
Tekerő, Mángorló, kézi vitla. Torda. 
Templom3Ó» a bánya szélesbítésére lerepesztett sódarabok, 

melyek régebben az egyházat illeték. Torda. 
Tirip, fából készült, vagy a kőbe vágott lépcső. Toroczkó. 
Tiszta véna, olyan telér, melyben szép tiszta a vaskő. 

Toroczkó. 
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Toroczkói, gyémánt a vaskő telerek üregeiben előjövő 

kyarcz jegőczök. Toroczkó. 
Toka, kopogó. Torda. 
Tulkó. az egy fogásra felszakított sápad. Torda. 
Tunner, táró. Torda. 
Tűzhely, a pörkölő kemeiicze előtti hely, a hol a szenet 

meggyújtják. Toroczkó. 
Üveges vaskő, jó vaskő. Toroczkó. 
Vadsalámos a vaskő, ha benne a salam igen kemény. 

Toroczkó. 
Vadságos gang, ha a telér markazitos, ellentétben a pirí-

téssel, mely előbbi esetben hiányzik az arany. Felsőbánya. 
Vastag zsák, vízcsatorna. Felsőbánya. 
Vastor zsák, fa csatorna a zsójban a bányavíz kivezetésére. 

Toroczkó. 
Vasvirág, 1. ajzímo. 
Váltra, a meddő, meddig az aranyos fövényét leássák; lej

tős sík, a melyen a hurkából folyó zagy aranyszemei az 
arany mosásnál leülepednek. Olápián. 

Vánt, Vond, rosszabb minőségű limonit. Toroczkó. 
Várda, kitérő hely a szűk vágatban, hol egyik bányász 

megállhat, míg a másik elmegy. Toroczkó. 
Véna ér, telér Toroczkó; nem szereti a véna, vagyis nincs 

benne telér. Verespatak. 
Verkes, bányarészes. Felsőbánya. 
Verslág, keresztvágat. Pécs vid. 
Zóborló, takarító fiu. Felsőbánya. 
Zóborolni, takarítani. Felsőbánya. 
Zuhintó, guritó. Selmecz. 
Zsampolás, mélyítés. Mára marossz igét. 
Zsákút, Derekút, olyan vágat, a hol csak bandival lehet 

az erezet hordani. Toroczkó. 
Zsoj, a táró talpa. Toroczkó. 


