
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, FOSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom I. Dąbrowa, dnia l l{wietnia 1904 r. M 13. 

ROZPORZĄOZENIA RZĄDOWE. 

O zm1a~1e niektóry.c~ artykułów n~kazu dla urzę- 1 dla u~·zędów ~adz?ru górniczego wyrazić w re-
dów inspekcy1 fabryczneJ 1 dozoru gorn1czego. dakcy1 następuJącer 

l 49. Jeżeli przeprowadzone śledztwo ustano-
. KomisJ:"a główna do spra\~ fabryczny,ch i gór- w_i, że ~y:padek nieszczęśli~y zaszedł ~k;utkiem 

mczo - hutmczych na zasadz1e p. l § 13 prawa l mespelmema przez zarządzaJącego przep1sow pra
o rzeczonej komisyi dnia 3 grudnia roku 1903 wa lub rozporządzeń, wydanych w celu rozwinię
postanowiła: cia tegoż, w takim razie inżynier okręgowy nie-

"I. Art. 70 obowiązującego obecnie nakazu zwlocznie sporządza proto~ół. w porządku, wska
dla urzędów inspekcyi fabrycznej wyrazić w re- zanym w art. 94 ustawy gorr_11czeJ ". . . , . 
dakcyi następują"ej: PowY:ższe rozporządzema komlSYl. gło~ne~ 

70. Jeżeli przeprowadzone śledztwo ustano- na z.asadz1e art. 18 prawa o rzeczo~eJ kom~SJ:"l 
wi, że wypadek nieszczęśliwy zaszedł skutkiem zatwierdzone zostal~ przez zar:Z"\dzaJącego ~ml
niespełnienia przez zarządzającego przepisów pra- ~ter~twem , Skarbu 1 przez m1mstra Rolmctwa 
wa lub rozpo~ądzeń, wydanych w celu rozwi- 1 Dobr Panstwa. 
nięcia tegoż, w takim razie inspektor fabrycz- ~ O niniejszem zarządzający Ministerstwem 
ny niezwłocznie sporządza protokół w porząd- Skarbu dnia 15 grudnia roku 1903 doniósł Sena
ku, wskazanym w art. 56 ustawy przemysłowej. l towi Rządzącemu dla ogłoszenia. 

II. Art. 49 obowiązującego obecnie"nakazu (Zbiór praw i rozporządzeń Rządu. dział I, M 23, a.rt. 177). 

W kopalni Saturn odbudowują się 3 pokłady 
o bardzo nieznacznym upadzie: 

Fauny grubości . . 5-7 m 
Szczęsny " . . 21 J ~-5 " 
Karolina " . 4-6 " 

Odbudowa jednolitych pokładów Fanny i Ka
rolina nie przedstawia nic osobliwego i prowadzi 
się typowym sposobem śląskim. Natomiast pokład 
Szczęsny jest to podwójny pokład z przerostem 
łupku po środku, dzielącym go na dwie nierówne 
części, i odbudowa jego spotyka wskutek tego 
pewne trudności. Niniejszy artykuł obejmie opis 
sposobów, które były zastosowane do odbudowy 
tego pokładu. 

Własności pokładu. Foklad Szczęsny 
składa się z trzech części (rys. l, 2, 3 i 4): 

I) górnej . . . grubości od 0,80 m do 1,40 m 
II) przerostu łupku " " 0,10 " " 1,00 " 

ITI) dolnej . . . " " 1,80 " " 2,80 " 
Razem . grubości od 2,70 m do 5,20 m 

Ogólna grubość calego pokładu jak również 
i posz(;zególnych części jest zatem nader zmien
ną. Zmienną jest również pionowa odległość od 
piętra pokładu Szczęsny do spodka górnego po
kładu Fanny: we wschodniej części kopalni odle
głość pomiędzy dwoma pokładami nie przekracza 
2m (rys. l); w kierunku na zachód warstwa, dzie
ląca obadwa pokłady, stopniowo zgrubia się i się
ga 22 m; później, znowu szybko zwężając się, 
w zachodniej części kopalni wyklinia się zupełnie. 
Tu zatem 2 pokłady łączą się w jeden gru
by, przyozem pokhd Szczęsny zachowuje właści
wy sobie przerost, tak iż zlączony pokład przero
stem tym (grubością w tern miejscu około l m) 
dzieli się na 2 części: górną grubości 8,5 - 9 m 
i dolną- 2,80 m (rys. 4). W tern miejscu górna 
część pokładu Szczęsny, która zawsze oddziela się 
od Fauny cieniutką warstewką gliny, odbudowu
je się jednocześnie z pokładem Fauny, a dolna 
część, jako samoistny pokład, odbudowuje się już 
po całkowitern wybraniu i zarabowaniu całej gór
nej grubej warstwy. 
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342 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904 

Tam, gdzie obie ławice pokladu Szczęs
ny odchodzą od pokladu Fanny na odległość 
większą niż l m (rys. l, 2 i 3), odbudowa górnej 
części prowadzi się jednocześnie z odbudową 
dolnej. 

Na wybór sposobu jednoczesnej odbudowy 
obydwóch lawie, przedzielonych przerostem, wiel
ce wpływają własności tych lawie, a szczególniej 
przerostu, którego grubość i twardość grają rolę 
decydującą. 

W kopalni Saturn można zauważyć ogólne 
zgrubianie wszystkich pokładów w kierunku ze 
wschodu na zachód. Tak samo i pokład Szczę
sny zgrubia się w tym kierunku, ponieważ zgru
biają się wszystkie jego części składowe. 

mnie w laboratoryum Instytutu Górniczego w Pe
tersburgu, wskazuje istotnie zwiększenie zawarto
ści popiołu w kierunku ze wschodu na zachód, 
zgodnie z wyglądem zewnętrznym węgla. W e 
wschodniej części, gdzie grubość pokładu nie prze
nosi 90 cm, jeden kawałek, wzię-r;y w pobliżu stro
:rm, zawierał 4,35% popiołu, drugi ze spodka tyl
ko 1,08%; przeto średnia zawartość popiołu w tern 
miejscu wynosiła 2,090fo. \V zachodniej cz9ści, 
gdzie grubość pokładu wynosiła 1,20 nz, dla ana
lizy były wzięte 3 próby, z pod piętra, ze środka 
i ze spodka. W pierwszym kawałku zawierało 
się 7,03% popiołu, w drugim-14,15% i w trzecim-
30,66%; śred~~ia zawartość wynosiła 17,28%. Praw
dopodobnie trzeci kawalek pochodził z przejściowej 

ławicy między górnym pokładem a wła
ściwym przerostem. 

7,5o} 
'·' 1,4o 

~;51 
2,80 

2,~0 
0,25 

Strop pokładu Szczęsny odznacza 
się dość równą powierzchnią. Po więk
szej części jest to mocny lupek, prze
chodzący w piaskowiec. Czasami w stro
pie zalega niegruba ławica takiego 
łupku a za nią dopiero war ·twa moc
nego piaskowca (rys. 2 i 3). W takich 
wypadkach ławica ta po znacznem ob
nażeniu w zabierce odciąga od piaskow
ca, wywierając znaczne ciśnienie na 
obudowę. Fiaskowiec w stropie spoty
ka się wszędzie, gdzie odległość polda
du Sz0zęsny od Fanny przewyższa 5 m. 
Tam, gdzie oba pokłady znacznie zbli
żają się, warstwa piaskowca wyklinia 
się, a łupek, dzielący pokłady, robi się 
słabym i nauer łupliwym; wreszcie przy 
całkowitero wyklinieniu w zachodniej 
części (rys. 4) przerost zamienia się 
w glinkę, kt.órą w postaci cieniutkiej 
warstewki można wszędzie zauważyć. 

II. Przerost łupku we wschodniej 
części, gdzie grubość jego nie przenosi 
10 e~n, składa się z bardzo kruchyeh la
wic. 

RYs. l. RYs. 2. RYs. 3. Rvs. 4. 

W miarę zgrubiania się ku zacho
dowi przerost twardniej e. W przekro
ju pionowym można zauważyć, że prze
rost ten składa się z kilku warstw róż-

I. Foklad górny im jest cieńszy, tern czyst
szy zawiera węgiel. W miarę zgrubiania się ku 
zachodowi jego boczne ławice w spągu i stropie 
zawierają węgiel coraz bardziej zmieszany z łup
kiem, szczególnie w spągu, gdzie można zauwa
żyć 2-3 niegrube ławice, stopniowo przechodzą
ce w lupek. Wskutek tego czasami trudno od
dzielić granicę, gdzie kończy się pokład a zaczy
na się przerost. N atomiast w stropie pokład pra
wie zawsze oddziela się równą płaszczyzną. 

Analiza kawalków węgla, wziętych z róż
nych części pokładu górnego, zrobiona przeze-

nych kolorów i różnej twardości (rys. 5), 
lecz prawie zawsze wszystkie te warstewki moż
na połączyć w 3 grupy zmiennej grubości, które 
mogą być rozpatrywane jako osobne ławice. 

l) Ławica górna ciemnego łupku zawiera 
w sobie zwykle przerosty węgla. 

2) Ławica średnia jasnego lu.J?ku, przechodzą
cego w piaskowiec, stanowi naJtwardszą część 
przerostu i pokazuje się dopiero tam, gdzie gru
bość przerostu przenosi 20 cm. 

3) Ławica dolna łupku bardziej ciemnego ko
loru, niż górna, jest najmiększą i najkruchszą. 

Czasami tej ostatniej nie bywa, lecz w każ-
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dym wypadku spodek przerostu czyli strop dol
nego pokładu przedstawia zawsze idealnie równą · 
płaszczyznę. 

Spójnia między 3-ą i 2-ą ławicą jest sł absza, 
niż między 2-ą i 1-ą; wskutek tego w chodnikach, 
:prze1Jrowadzonych pod przerostem, a długo sto
Jących, ta 3-a ławica zwykle odciąga od 2-e,i i c zę
sto rabuje się; natomiast ławica 2-a zawsze rabuje 
się wraz z 1-ą. Cały przerost latwiej oddziela się 
od górnego węgla, niż ten ostatni od stropu. 
Bardzo często w starych chodnikach caly prze
rost odciąga od górnego pokładu Szczęsny, kładąc 
si9 na obudowę, tymczasem górny po
kład mocno trzyma się stropu. Podczas 
przebudowy takich chodników zwykle 
spuszczają caly przerost i zapinają no
we kapy pod gornym węglem. Nato
miast węgiel górny z trudem oddziela 
się od stropu; dziury, zadawane po środ
ku pokładu górnego, szczególniej w za
chodniej części, gdzie pokład jest grub
szy, prawie nigdy nie są w stanie oder
wać całej bryły węgla od spągu do stro
pu, i zwykle zachodzi konieczność wier
cenia specyalnych dziur dla spuszczenia 
warstwy podstropowej. 

Przerost jest posiekany pionoweroi 
szczelinami, idąceroi równolegle do sie
bie w dwóch krzyżujących się prawie 
pod kątem prostym kierunkach, wszak
że niezgodnych ani z linią rozciągłości, 
ani z linią upadu. Szczeliny te nastę
pują zwykle w odległości 2-3 rn jedna 
po drugiej; czasami są ledwie widoczne 
i dlatego mogą być niebezpieczne, są 
to bowiem płaszczyzny, na których 
przerost bardzo chętnie załamuje się. 
Pł'aszczyzny tych szczelin są nader rów
ne i przerost, załamany na takiej szcze
linie, wygląda j akby ucięty nożem. 

RYs. 5. 

III. Pokład dolny składa się z trzech 
części: l) górnej cienkiej ławicy właści
wie łupku pah1ego grubości 2 cm - 25 
cm. 2) średniej grubej ławicy 1,80 ut-
2,80 _m. stanowiącej główuą część pokła-
du, 1 3) d~lnej cienkiej ławicy ·węgla 15 cm-25 cm 
(ryf;. 2, 3 1 4). 

i zachodniej częściach kopalni). W e wschodniej 
części kawalek z pod stropu zawierał 2,21% po
piołu, ze spągu 1,05°/0 , zatem średnia zawartość
] ,780fo. W zachodniej części pod stropem 2,21%, 
w spągu 1.880fo, przeciętnie - 2,020fo. W środku 
tej ławicy dają się często zauważyć soczewki 
ziarnek gliny czerwonej, zmieszanej z węglem 
i łupkiem (rys. 6). 

Soczewki ire czasami mają 5-6 cm grubości 
i spotykają się zawszE~ na jednej i tej samej wy
sokości od spągu, prawie po środku pokładu, cią
gną się jednym lub kilkoma rzędami, łączą się 

Pokład g órny. 

l. Glinko 2 - 3 cm. 

11. Węgiel z łupkiem 8 - lO cm. 

III. Łupek z węglem 11 - 13 cm. 

I. Ławica górna 
łupku z przero

stami węgla 
26 cm. 

IV. Łupek czysty j asny 33 cm. 

l'f.l 
II. Ławica śre-

0 dnia jasnego łu.p-
ku 38 cm. 1-t 

V. Łupek piaskowcowy 5 cm. 

VI. Łupek czysty niemny 8 cm. 

VII. Łupek czysty czarny 6 cm. f 
Ill. Ławica dol
na ciemnego łup

ku !4 cm. 

VIII. lfŁupek p alny J 9 cm. } 16 cm . l I. Ławica górna l ( dolnego pokładu 
IX. 7 cm. 

II. Średni a gruba ława dolnego pokładu. 

Skala l: 10. 

-- ~ !~"i4t~5t;~ -~~-r.(~-vH 

--..:r~~s~ -~~- , ___ .. 

RYs. 6. 

Q) 

l) Ł~wica górna nie posiada budowy w9gla. 
o~znacza_ s19 matowym lJOlyskiem i muszlową po- 1 

W1erzch~1ą w złomie, pwnową szczelinowatością, 
łatwo s1ę kruszy na kawałki wielkości węgla 
kostk~n~ego II, wreszcie z wyglądu zewnętrznego 
bardzieJ do palnego łupku niż do węgla podobn a. 
Wszakże ~naliza chemiczna wskazuje tylko 13,81% l z sobą cienkimi paskami lub nie mają wcale po
z_awartośCI _popiołu. Ławica ta wcale nie trzyma łączenia. Soczewki te jednak spotykają się nie 
s1ę stropu 1 o~mażona ze spodu sama odpada. wszędzie; są okolice, gdzie ich wcale niema, na-

2) ~redma gruba warstwa zawiera dość czy- tomiast w innych miejscach występują bardzo 
sty węgiel. Ąnaliza wskazuje nader nieznaczną obficie; widocznie są one rozrzucone w pokładzie 
zawa.rtość ,Pop~o~u. Dla analizy byly wzięte ka- grupami, lecz zawsze na jednej i tej samej wyso
walkl z gorneJ 1 dolnej jej części (we wschodniej kości. 
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3) Ławica dolna grubości 10 cm-25 cm szcze
gólnie wyraźnie występuje w zachodniej części, 
gdzie oddziela się od średniej grubej warstwy 
cieniutkim przerostem gliny. We wschodniej czę
ści widocznie la.wica ta oddziela się od pokładu, 
bowiem dzielącej ją glinki tu nie znać, natomiast 
pod pokładem w odległości 0,50 - 1,00 m wystę
puje cienki pokład grubości 25- 30 cm o bardzo 
równym stropie i spągu. Analiza próbki tej war
stwy wskazuje zawartość popiołu tylko 1,58% 
oraz największą ilość części lotnych. Podczas 
gdy zawartość procentowa części lotnych wszyst
kich innych prób waha się pomiędzy 23,63% i 
37,43%, w omawianej warstewce lotnych części 
zawierało się 41,030fo. Prawdopodobnie w łączno
ści z tern koks, otrzymany w tyglu platynowym 
w pracowni chemicznej, zachowuje kszt.ałt tegoż 
i z trudem rozłamuje się drucikiem, podczas gdy 
koks innych prób nigdy nie spieka się lub też 
rozsypuje się za lada dotknięciem. 

W przytoczonej poniżej tablicy zestawione 
są wszystkie wyżej przytoczone zawartości popio
lu w pokładzie Szczęsny (w procentach): 

wraz z jego grubością, podnosząc średnią zawar
tość w obu ł'awicach do stosunkowo wielkiej cyf
ry 7,520fo. Należy przypuszczać jednak, że śre
dnia za~~rtość popioł'u calego pokl~du powinna 
być m.n~eJsza ~d teJ cyfry, gdyż anahza 3-a w za
chodm~J czę~CI (30,66°/fl) prawdopodobnie należy 
do lawH~y, me mogąceJ być uważaną za węgiel. 
W anahzach prof. ScmtACKHOFERA w Wiedniu, 
zrobionych na rn:óbkac~ mieszanych z calego po
kładu (zachodmeJ częśc1), średnia zawartość po
piołu wypada mniejsza, niż wyprowadzona z mo
ich doświadczeń, mianowicie 6,080fo. Poklad za
tem bezwarunkowo zasługuje na odbudowę, lecz 
wobec stosunkowo wysokiej zawartości popiołu 
należy zwracać pilną uwagę przy odbudowie fila
rów na to, żeby przerost nie zanieczyszczał uTa
bianego węgla, tem bardziej, że pokład, jak wi
dzieliśmy, zawiera w sobie czasami różne do
mieszki mechaniczne w postaci wspomnianych so
czewek gliny i łupku. 

Typy odbudowy. Ogólny typ robót 
w pokł'adzie Szczęsny dawniej był: ten sam, co 
i w pokładzie Fanny. Odbudowa filarów prowa-

---,---,Cz_ę,_śó_w_sc_h-,odn_ia_k_op_a---,ln_i __ ------,-C_z__:_ęś_ó_z_a_ch_o_dn_i_a_k_o=._pa_ln_i---,--- .~ 
~ ~ ~ 

Warstwy pokładu 
~ .:: ~·~ " i!' -o :» E ..o :g :» § 
~ .a~~ ·~z~ 2~ ·~ ·a,g~ o~ ~ 
iJ ~ tl :f;l 'g 0 .S ::l "' l " Średnia 'g 

0 ~ ~ ~ .,-
t'il ,.., .r~ N,..l:4o· ~ ~ ~ w ko•dym po -""~~~o "d .., 
"' '{fJ i!' ~ w C!:l " "~ kladzie • ~' ' r!l i?: "' ~ p.. ""'1 Pt :0 

-P-ok_l_a_d_f_p_o_d--st-ro_p_e_m ______ 714-,-35~,~~----~--~~--~~-7~,0-3~1 -----~~~~----~--~ 

, f po środku - f 2,71 0,90 14,15 1 f 17,28 1,25 2 g orny 
nad spągiero 1,08 30,66 3 

Ławica górna łupku palnego 

Pokł'ad Ława ( pod stropem 
dolny średnia.~ nad spągiero 

.Ławica dolna 

2,21 l 1,78 
1,35 

Rezultaty te, aczkolwiek nie mogą pretendo
wać na bezwzględną ścisłość, bowiem dla analizy 
nie były wzięte próby mieszane z całej warstwy, 
lecz tylko kawałki, rzucają jednak pewne światło 
na charakterystykę ogólną pokładu. 

Z tablicy tej wynika: 
1) Wogóle pokład dolny zawiera nader czy

sty węgiel z bardzo nieznaczną zawartością po
piołu. 

2) Warstwa łupku palnego w stropie pokładu 
dolnego, zawierająca 13,81% popiołu, bardzo nie
znacznie zanieczyszcza pokład dolny, podnosząc 
zawartość popioł'u w nim o l Ofo. 

3) Pokład górny zawiera znacznie gorszy 
węgiel; zawartość popiołu w nim zwiększa się 

2,09 13,81 ~ 7,52 0,25 4 

l 2,21 l f 5 
2,00 1,88 12.05 ( 3,08 1 . 2,20 6 

1,58 ' l 0,25 7 
l 

dził'a się sposobem śląskim tak, jak gdyby prze
rostu w nim wcale nie był'o. Robiła się ona 
wdzierką przez przerost pod kamień stropowy, 
później jechało się zabierką i obracano się na no
gę, przyozem z kamieniem górnicy nie robili so
bie wiele zachodu: grubsze kawały odbierali 
i kładli przy ścianie lub rzucali do zawaliska, 
mniejsze odbierali ładowacze, resztę, czego nie 
można było odróżnić w zabierce, wybierały 
dziewczyny w sortowni. Rozumie się, że przy 
takim sposobie niemożliwem było całkowicie od
dzielić kamień od wrgla, nie mówiąc już o drob
nych kawałkach, ktore wraz z drobnymi gatun
kami węgla ladowały się bezpośrednio do wago
nów. Nic dziwnego przeto, że przy takiej robo-
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cie nadchodziły od odbiorców liczne j sluszne 
skargi na kamień, spotykany w węglu. N ależal o 
zatem sposób ten zmienić i zastą_pić go systema
tyczną odbudową filarów, prz;v ktorej kamień ni
gdy nie odbija się jednoczesnie z węglem, lecz 
tylko w chwilach, ściśle określonych, kiedy wę
giel nie urabia się. W ten sposób próbowano zapo
biedz mieszaniu się węgla z kamieniem. 

W pewnym stopniu cel ten zostal osiągnię
ty, lecz niezupelnie. Po calym szeregu prób 
przekonano się, że otrzymać zupelnie czysty m·o
bek jest prawie niemożliwe, jeżeli odbudowę pro
wadzić na calą wysokość poktadu, t. j. jeżeli od
bijać wraz z węglem i kamień, chociażby i w chwi
lach ściśle określonych. Wobec tego tam, gdzie 
przerost przybiera dość znaczną grubość i twar
dość (80- 90 cm), próbowano odbudowywać oba 
poklady zupelnie osobno, nie spuszczając wcale ka
mienia. 

Wszystkie zatem sposoby, J.-tórymi usilowa
no zapobiedz mieszaniu się węgla z kamieniem, 
mogą być podzielone na dwa różne typy: 

Typ I obejmuje takie roboty, przy których 
kamidz odbzja się wraz z węglem i wyrobiska 
otrzymują się wysokie (tak zwane systematyczne 
sposoby odbudowy). 

Typ II stanowią sposoby, przy których ka
midz wcale uie odbija się. 

Systematyczny sposób odbudowy polega, jak 
bylo wyżej zaznaczone, na tern, że wybieranie 
każdego pokładu i spuszczanie kamienia odbywa 
się nie jednocześnje, lecz po kolei i we właściwym 
czasie; mogą być tu 2 sposoby. 

S p o s ó b I. Wcinanie się poktodem górnym na
przód (rys. 7), poczem należy podnosić kamień 

RYs. 7. 

leżącemi dziurami i skladać gdziekolwiek na bo
ku. Dopiero wtedy należy wybierać poklad dol
ny, odkryty z góry i z przodu. 

S p o s ó b II. Wcinanie się pokladem dolnym 
naprzód (rys. 8), poczem należy spuszczać kamień 

RYs. 8. 

tak, żeby górny węgiel nie spadal z nim razem 
i dopiero po uprzątnięciu kamienia spuszczać po
klad górny. 

Sposób II może być zastosowany wtedy, je
żeli kamień jest o tyle mocny, że może być z do
lu podrobiony na znaczną prEestrzeń i jeżeli ka
mień latwo· oddziela się od pokladu górnego, na
tomiast ostatni mocno się trzyma stropu i po 
spuszczeniu przerostu nie spada. W przeciwnym 
razie węgiel bylby się zanieczyszczał kamieniem. 

Sposób I nie zależy od tych własności wę
gla i przerostu i teoretycznie może być zastoso
wany w każdym wypadku, podczas gdy zastoeo
wanie sposobu II wymaga pewnych warunków. 

Sposoby typu II-go mogą być również dwo-
j~~ . 

S p o s ó b I. Prowadzenie odbudowy obu pokla
dów jednocześnie, zostawiając przerost zawieszo
nym w powietrzu (rys. 9). 

RYS. 9. 

S p o s ó b II. Odbudowywanie każdego pokladu nie
zależnie jeden od drugiego, z początku górnego 
a potem i dolnego po wyjęciu i zarabowaniu 
pierwszego. 

(0. d. n.) Henryk Czeczott. 

. . 
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Kilka danych praktycznych ·o kowalskich prasach hydraulicznych. · 
Streszczenie pra.cy A. ŁUNDYSZEWA *). 

Prasy kowalskie wogóle mają większą war- Wyłożywszy w ogólnych zarysach istotę pra-
tość, niż młoty z tego powodu, że powolne naci- sy kowalskiej, która jest ogólną dla wszystkich 
skanie oddziaływa na całą masę stali, przez co systemów, przechodzi autor do cech charaktery
budowa jej staje się więcej jednorodną, podczas stycznych, które odróżniają prasę WITWORTHA od 
gdy przy kuciu nawpół ostygłego bloku nie od- prasy BRAUERA i ScHUMACHERA. Pierwsza jest hy
działywamy prawie na sloje wewnętrzne a tylko drauliczna, druga zaś w polowie hydrauliczna 
na jego powierzchnię. W ogóle z punktu widze- i w polowie parowa. 
nia ekonomicznego oraz z powodu szybkości Przy prasach WrrwoRTHA maszyna parowa 
i sprawności w robocie prasy mają ogromną wyż- i kotly mogą być zamienione przez jakąkolwiek 
szość nad młotami i prędko okupują straty, po- silę poruszającą, dostateczną do równomiernego 
niesione na ich kupno. Rozumie się, że czem obracania korby, działającej na pompy z szybko 
prasa jest lepsza, o tyle pracować będzie ona le- zmiennem ciśnieniem wody. W prasie, znajdują
piej i .tern prędz.ej opłaci si~, chociażby ~oszt jej cej się w zakładach Obuchowskich, sila ta otrzy
byl w1ększy. N1e trzeba w1ęc żałować p1erwsze- muje się od maszyny parowej o sile 270 IP, 
go wydatku a mieć tylko na względzie jej spraw- mającej ciężkie koła rozpędowe, zębate przenie
ność w robocie. sienie i specyalny automatyczny regulator, zmie-

Obecnie posiadamy głównie dwa typy pras niający momentalnie ilość przypływającej do cylin
kowalskich, mianowicie: prasę systemu W1TWORTHA drówpary od;:JOwiednio do wielkości ciśnieniawody 
i prasę systemu BRAUERA i ScnuMACHERA. Istota w pompach 1 prasie. Takie urządzenie daje rów
pras hydraulicznych polega na tern, że wewnątrz nomierną prędkość ruchu wody w rurach, pro
r0wnoleglościanu, w którym dwie przeciwlegle wadzących do prasy, chociaż ciśnienie jej prze
strony są jednolite części stalowe, a dwie drugie- chodzi naglo prawie od zera do 3 t na cal kwa
kolumny, ściągające te części, znajduje się cylin- dratowy i odwrotnie. 
der hydrauli~zny, opierający się o jeden z jedno- Korby maszyny parowej :poruszają cztery 
litych boków, podczas gdy tlok tego cylindra 1 niezależne od siebie pompy, ktore czerpią wodę 
ciśnie na odkuwaną sztukę, która ze swej strony z otwartego basenu. położonego nad niemi, i cis
naciska na drugi jednolity bok równoległościanu. ną ją do ogólnego kolektora. Kolektor ten może 
W ten sposób cala sila, użyta na kucie, zostaje 

1 

wytrzymać ciśnienie wyżej 3000 klg na cal kwa
wewnątrz prasy i ogranicza się oporem na rozer- dratowy. Z kolektora tego przechodzi woda cią
wanie ściągających kolumn, nie oddziaływując glym strumieniem, unoszącym za sobą nieznaczną 
wcale na fundament prasy. Już to jedno stanowi j ilość powietrza, do ba1:dzo sprytnie wymyślonego 
ogromną wyższość pra.s nad młotami, które po- wentyla, któremu WrrwoRTH przypisuie głównie 
trzebują dużego nakładu na fundamenty pod ko- dobry skutek pracy swoich pras. Wentyl ten 
wadła i vrzytem tracą dlii.ŻO siły na bezużyteczne przy pomocy akumulatora hydraulicznego daje 
wstrząśmenia gruntu. Najczęściej zasadniczy rów- możność bardzo dokładnie, prędko i łatwo zam
nole9lościan pras kowalskich ustawia się w ten knąć zupełnie lub w części rurę, odprowadzającą 
sposob, że w jedną z jednolitych stron takowego wodę z prasy do otwartego basenu, leżącego nad 
wstawia się cztery kolumny ściągające, których pompami; otrzymuje się przytern żądane ciśnienie 
górne końce utwierdzone są w drugiej jednolitej wody, zamkniętej w rurach, prowadzących od 
części równoległościanu. W tej górnej części wentyla do hydraulicznego cylindra prasy. Na
umieszcza się jeden lub kilka cylindrów hydrau- turalnie, iż przy otwieraniu rury. odprowadzają
licznych, w których na swobodnych końcach ich cej wodę do basenu, prawie każde ciśnienie 
tłoków znajdują się urządzenia do wstawiania bi- w pompach, rurach i prasie natychmiast znika. 
jaków, potrzebnych do kucia. W taki sposób w prasie WITWORTHA osiąga się to, 

Podnoszenie tloków po wykonaniu nacisku iż niewielkim naciskiem rączki robotnik kujący 
uskutecznia się zapomocą dwóch małych cylin- wprowadza to do basenu, to znów do prasy nie
drów parowych lub hydraulicznych, przymocowa- przerwany strumień wody, poruszającej się w ilo
nych w górnej części równoległościanu. W ogóle ści jednej stopy sześciennej na sekundę; ponieważ 
istota pras pozostaje dla wszystkich systemów je- woda jest ciałem prawie nie elastycznem, otrzy
dnakową, chociaż rozmieszczenie cylindrów hy- mujemy więc dokladnie regulowane przez robot
draulicznych czasami się zmienia. nika ciśnienie lub też momentalne przerwanie ta-

kowego. Praktyczność urządzenia, dokładność 
*) Gornyj żurna.ł, r. 1903, listopad. i łatwość roboty na prasie WITWORTHA nie daje 

l 

• 
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racyi .żąda~ia czegoś ~epszego, niemieccy. j.ednak pie, w cylindrze prasy i w łączących ich rurach, 
inżymerow1e BRAUER 1 ScHUMACHER zarzuc1li tym nie mogąc odnowić się inaczej, jak zapomocą wen" 
prasom następujące wady: l) wysoką cenę i 2) tyli, które wcale nie przyjmują udziału w proce
bezużyteczną stratę pary na pompowanie wody sie kucia. Tłok cylindra parowego po wypusz
podczas przerzucania lub przesuwania kutej sztuki. czeniu zużytej pary ze względu na swą wagę 

Aby uniknąć tych wad, niemieccy inżynie- szybko opuszcza się na spód, pociągając za sobą 
rowie odrzucili w prasie WITWORTHA wszystkie i tłok pompy; przytem, gdy przyrząd, służący do 
pośrednie części, znajdujące się między parowym odwrotnego ruchu tłoka prasy, będzie działał 
cylindrem i pompami, w ten sposób. że trzon tło- mniej energicznie, niż ciężar, ciągnący tłok paro
kowy cylindra .parowego. ciśnie wprost na wodę, l wy do dołu, to w rurach ~ cyli~dra~h,. napełnio
posyłaną do kuJącego cyhndra 1wasy. nych wodą, otrzymamy c1śmeme mżeJ atmosfe-

Urządzenie to, łączące w jedną calość cylin- l rycznego i wtedy naturalnie powietrze wessie się 
der parowy i pompę hydrauliczną, naturalnie że przez najdrobniejsze szczeliny, które są nieunik
zmniejszyło koszt prasy i może być bez wielkie- 11ione podczas roboty. Naturalnie, że przy do
go uszczerbku w robocie zasto owane do malye\h klarlności wszystkich części prasy ilość wessanego 
pras, w których ciśnienie na odkuwaną sztukę nie powietrza jest bardzo nieznaczną, ale ponieważ 
przenosi kilkuset tonn; przy wzrastaniu siły pra- woda wcale się nie odświeża, ilość powietrza 
sy rosną jednak i niedogodności tych pras. Do- zwiększa się przy każdym ruchu tłoka, co bardzo 
kładność kucia zależy bowiem między innemi: od źle oddziaływa na dokładność roboty. 
szybkości ruchów trzona prasy, od dokładności Ciężar surowcowy w akumulatorze niemcy 
zatrzymania na żądanej wysokości i od długości zastąpili przez powietrze, ścieśnione do 50 atmo
jego skoku podczas nacisku. sfer, zawarte w stalowym rezerwuarze o pojem-

Główne braki niemieckich pomp są następu- ności wyżej 200 stóp sześciennych, motywując to 
jące: 1) Angielski wentyl pracujący przerywa chęcią obniżenia kosztów prasy przez zamianę 
strumień wody, dający prasie ciśnienie, a wentyl surowca na nic nie kosztujące powietrze. Nie 
niemiecki przerywa parę, dającą takież ciśnienie; przyjęli oni jednak pod uwagę częstej reparacyi 
ponieważ jednak objętość pary jest 36 razy więk- pomp powietrznych, wydatku (na silę poruszającą 
szą od objętości posyłanej do prasy wody, przeto i pracę robotników), potrzebnego do napełnienia 
dla osiągnięcia jednakowej prędkości ruchu pra- rezerwuaru powietrzem i podtrzymywania ciśnie
sy wentyl parowy winien być 36 razy większy od nia do 50 atmosfer. 
wodnego i trudność manipulacyi nimi będzie pro- N aj więcej złą stroną tej zmiany jest to, że 
porcyona~ną. do ich roz~i.arów; że jest to rac:yo- ni~ m~m:y żadnej gwaran~yi, iż podc~as. kucia: nie 
nalne, W1dz1my z tego, 1z gdy wentylem "WIT- poJaWI s1ę wypływ pow1etrza, obmżaJący Jego 
WORTHA może manewrować chłopiec, dla manewro- ciśnienie o tyle, że tłok kujący nie mógłby być 
wania wentylem niemieckim trzeba było urządzić podniesiony w górę. Autor jest przeciwny za
cały złożony system dźwigni i parowych lub hy- mianie w kowalskich prasach akumulatorów cię
draulicznych cylindrów, a manewrowanie oddać żarowych, działających spokojnie, nie potrzebują
silnemu i bardzo wprawnemu robotnikowi. 2) cych wielkiej obsł'ugi i dających zawsze jednako
Dokładność i szybkość wstrzymania tłoka na żą- wą silę, przez złożone, kłopotliwe i malo pewne 
danej wyso.kości w pras~e .angi~lskiej osi~ga się akumu~atory powietrzne. Op~óc~ ni~zupel~ie do
momentalme przez odc1ęC1e mesprężysteJ wody, kladneJ roboty w prasach mem1eck1Ch, mendat
gdy w prasie niemieckiej po przecięciu dostępu nych zmian, które niemcy robią przy każdem no
pary tłok ciśnie jeszcze na sztukę odkuwaną, wem zamówieniu, i mylnych obliczeń, potrzeba 
gdyż para trochę się jeszcze rozszerza; trzeba zrobić im jeszcze ten zarzut, iż pomijają oni zu
~ięc p~rę przecią? wcz~śn.iej, nil?- Hok d_ojd~ie ~o pelnie w~godę rozbiera~i~ poszcz.eg~li_Jych części 
ządalle.J wysokości. W1dz1my w1ęc, że mem1eck1e prasy, ktore to wcześmeJ czy poźmeJ potrzebne 
_prasy i z tego powodu trzeba poruczyć do obslu- będzie podczas reparacyi. W rzeczywistości przy 
gi zdolnemu i praktycznemu robotnikowi, tem projektowaniu niemieckich pras zupełnie nie wzię
bardzi~j, że spręży~tość pa.ry szybko zmienia się t~ po~ uwag~ ?ogodności reJ?aracyi;. ~a przykla~ 
po ~azdym ruchu 1 postOJU tłoka. W każdym mektore częsCl kowadła, WierzchmeJ poduszki 
raz1e robotnik taki nie może nigdy dojść do takiej i t. p. zamocowane są na stale 4-calowemi śruba
dokładności w ruchu tłoka, jaka jest możebna mi, wstawioneroi na gorąco. Takiej śruby wyjąć 
w prasie WlT'wORTHA. 3) Podnoszenie bijaka po już się nie da bez przecięcia mutry lub główki, 
skończ~mem ciśnieniu wykonywa się w obu syste- co wcale nie ułatwia roboty. 
'?ach Jednakowo. Różnica polega tylko na tem, W ogóle autor nie zachwyca się wcale nie
ze całkowita woda, cisnąca w cylindrze prasy mieckimi maszynami parowemi, młotami, prasa
WITWORTHA, wychodzi do odkrytego basenu, uno- mi i maszynami narzędziowemi, uważając je za 
sząc za sobą niewielką ilość powietrza; przy na- daleko niżej stojące pod względem praktycznym 
stę;p~ym nacisku woda ta zamienia się przez i J?Od względem celowości urządzenia od angiel
śdl~zą .. W prasie niemieckiej ta część wody ni- sklCh, radz1 więc, aby się taniością tych wyrobów 
g Zle me odchodzi; jest ona zamkniętą w pom- 1 w błąd nie wprowadzać. K. T. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłan ego drogami żelazn emi z kopa lń zagłębi a Dąbrowsk i eg o w lutym r. 1904. 
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- 4 - 100 16 - 100 
- 3 - 100 - 3 - 100 

Razem · l 5 469 l 238 l 12 066 l 263 l 5 154 l 215 l 11 615 l 252 1- 315 l

W 0 !f ó l e l 27 577 1 1199 l 58 560 jt 273 l 29 676 l1 237 l 62 106 jt 350 l+ 2 0991 + 
6 1- 451 l- 4 

8 1+ 3546\ + 6 
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W .lutym roku. 1904 pr~ypadało do .podzia- l o 29% mniej, niż kopalnie winny były otrzymać 
Ju pom1ędz:y kopal.r.ne zagłębia Dąbrow~klego :p~ (w r .. 1903 droga żelazna podstawiła 5 469 wagonów 
1000 wagonow dr. zel. W~rszawsko- :W~edeńskleJ l czyh 238 wagonów na dzień roboczy a przeto o 256 
na dzień roboczy, co czym na cały miesią? 23 910 wagonów czyli 5% więcej, niż kopalnie winny były 
wao-onów (w r. 1903 przypadało do podz1alu po otrzymać). . 
9sd" wagonów na dzień r~boczl, . co ucz:y:niło na . W ll!tym roku 1904 przypadalo do po
<Jaly miesiąc 22 539 wagonow). Z hczby teJ kopal- dzialu pomi9dzy kopalnie zao-łębia Dąbrowskieo-o 
nie odwolały 1031 wagon czyli 4% (w r. 1903 od- po 35 wagonów na dzień rg'boczy czyli 840 .:a
wolały2369 wagonów. czyli 110fo), winny byly prze- ~ gonów: na caly miesią~ (w r. 1903 ,Po 35 wagonów 
to otrzymać 22 ~79 wagonów (w roku 1903-20170 n.a dzień roboczy cz,rh 805wagonow na cały mie
wagonów); przyJęły dodatkowo por;a.d normę. 1223 s1ąc ~ do pr~elado:vama węgla . w ~ol?:r:ogu z wa
wagony (w r. 1903 :- 1527 wagonow), właś.Ciwego g~now d~. zel. "W arszawsko-W1eden~k:eJ do wago
ociwolania przeto me było (w r. 1903 właśCiwe ~d- now dr. zel. Iwangrodzko-DąbrowskieJ. Kopalnie 
wolanie wynosiło 4% ). Droga żelazna podstawiła wyslaly tą drogą 1652 wagony czyli 68 wao-onów 
23 838 wagonów czyli 993 w~gony ?a

0 
dzie?- r~- na dzie?- ro?oc~y a przeto o 812 wagonów c~yli o 

boczy a pr.zeto. o 959 wagonow czyh 4 /0 więceJ, 970fo W:IęceJ, mż przypadało z ;podzialu. (w r. 1903 
niż kopalme wmny ~yły otrzymać (w. r. 1903. clro- k~palme w.ysłaly 1861 wagonow czyh 81 wago
ga żelazna podstawiła 21 697 wagono w czy h 843 no w. n::1 dzień. rob.ocz:y a przeto o 1056 wagonów 
wagony na dzień roboczy a prze~o o .1 527 wago- czy h 131 Ofo więceJ, mż przypaclało z podziału). 
nów czyli o SOfo więcej, niż kopa~me wmny były. o- W lutym roku 1904 kopalnie wysłały do 
trzymać). Oprócz tego droga zel~zna podstaw:Ila Warszawy 4 838 wagonów węo-la (w tern 6 wao-o
kopalniom ponad no.rmę 455 wag~now austryac:nch nów dr. żeL Iwangrodzko -Dąbrowską) czyli 202 
i36 wagonów, wynaJętych przez Jedną z kopaln. wagony na . dzień roboczy; więcej, niż w lutym 

W. lutym roku 1904 pr~ypadalo do. po- r. 1903, o 507 wagonów czyli o 120Jo. W okresie 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego czasu od 1 styczma do 29 lutego r . 190± kopalnie 
po 324 wagony dr. żel. Iwang~oclzko - Dą?ro.w- wyslaly do. Warsza:vy 9 847 wagonó_w. wę~la czyli 
skiej na dzień roboczy, co czym na caly mie~Iąc 214 wagonow. na dzień roboczy; mmeJ, mż w tym 
7 811 wao-onów (w r. 1903 przypadalo do podzialu samym okresie czasu r. 1903, o 54 wagony czyli 
po 240 :ao-onów, co uczyniło na cały miesiąc o lOfo. W lutym r. 1904 kopalnie wysłały do 
5 520 wago~ów). Z liczby tej kopalnie ?d wolały Łodzi . 5 252 wagony '.V~gla .czyli 219 wagonów 
348 wao-onów czyli 40fo (w r . l903 kopalme odwo- na dzień roboczy; mmeJ, mż w lutym r. 1903 
lały 307 wagonów czyli 60fo), przyjęły dodatko- o 650 w:;tgonówczyli o 110fo. W okresie czasu od 
wo .ponad normę 33 wagony (w roku.1903-487 wa_:- l styczn~a do 29 lutego r. 1904 kopalnie wysłały 
gonow), właściwe odwołanie wynosiło prze~o 31o d~ Łodzi ~0994 wagony ~ę~la. czyli 239 wago
wao-onów czyli 4°/

0 
(w roku 1903 właśCiwego now ~a dz1eń roboczy; mmeJ, mż w tym samym 

od~olania nie był?)· Dr~ga żelazna .podsta~ okresie czasu r. 1903, o 1668 w-agonów czyli 
wiła 5197 wagonow czyh, 217 wago_now n~ o 130fo. R. K. 
dzień roboczy a przeto o 2266 wagonow czyh 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1903. 
WYDOBYWANIE GALMANU. W grudniu roku 1903 

w trzech kopalniach galmanu było 49 s~ybów, s~tol
ni i t. p.; kotłów parowych. w kopaln~~ch by lo 6; 
kopalnie były czynne w przeciągu 22 dm roboczych. 

· Liczba czynnych maszyn parowych w ko-
palniach była następująca: ~§j 

..... ;ą~~ 
§ .. .g~ 

Liczba 
Moc 
IP 

_,.~~a .. .... 
'd .. 
.. ~~biJ 
~;.,.o o 
l': n biJ 

"'""" Wyciągowe . 4 90 2,10 
W odociągowe . . 3 216 5,04 
Do innych celów 1 20 0,47 

Ra-ze-m----------~8----~3=2=6----~7~,6~1--

Liczba silnic ręcznych wynosiła 8, koni ro
boczych na powierzchni-26. 

Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 
była następująca: pod ziemią 710, na powierzchni 
mężczyzni 355, kobiety 149, razem 1 214. N a 10 000 
p~dów wy~ob,rtego galmanu przypadało robotni
kaw: pod. ziemią 16,57, na powierzchni mężczyzni 
8,2:8, ko?Iety 3,47, razem 28,32. Przeciętna wy
daJność Jednego robotnika na dnjówkę wynosiła 
wogóle 14,70 pudów; wydajność ta, sprowadzona 
do m~esięcznej, wynosilaby 323,40 pudów, do 
roczneJ-3 880,80 pudów. Liczba ogólna odrobio
nych dniówek była następująca: pod ziemią 15 623 
na powierzchni mężczyzni 7 814, kobiety 3 270' 
razem 26 707. N a 10.900 pudów w.y~obytego gal~ 
mann przypadało dmowek robotmkow: pod zie-
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mią 364,52, na powierzchni mężczyzni 182,32, ko
biety 76,30, razem 623,14. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosiła (w rublach): pod ziemią 
18 336, na powierzchni mężczyzni 5 434, kobiety 
1112, razem 24 882. Przeciętny zarobek jednego 
robotnika na dniówkę wynosił (w rublach): pod 

ziemią 1,17, na powierzchni mężczyzna 0,70, ko-· 
bieta 0,34, w ogóle 0,93. N a lO 000 pudów wydo
bytego galmanu przypadało zarobku robotników: 
pod ziomią 427,82, na powierzchni mężczyzni 126,79, 
kobiety 25,95, razem 580,56. Wypadków nieszczę
śliwych z robotnikami nie było. 

Wydobycie galmanu podług kopalit było następujące: 

Rok 1902 Rok 1903 W r. 1903 wydobyto więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1902 

Nazwa kopalni Od pocz".tku l Od pocz".tku Od początku roku 
Grudzień roku do 31 Grudzień 10ku do 31 Grudzień 

grudnia. grudnia. do 31 grudnia 

p u d ó w pudów j % pudów l % 

Bolesław 34828 05788 64754 g6T 901 + 29936 + 86 + 286 "3 + 42 
Józef. 86go4 T 058488 118ogz T 285 744 + 3T 188 + 36 + 227256 + 21 
Ulisses 195 075 2 sc3 6gs 2og825 2 325 446 + T4750 + 8 - T78249 - 7 

Oprócz tego w grudniu roku 1903 wydobyto Niesortowany - pudów czyli - % wydobycia 
31 907 pudów galmanu z błyszczem ołowiu. · 

Wydobycie galmanu podług gatunków przed
stawiało się, iak następuje: 

Gruby . . 141334 " " 35,99 " 
Drobny . 251347 " " 64,01 " " 

" 
Razem 392 681 pud. czyli 100,00 % wydobycia 

Ogólny przychód i rozchód galmanu przedstawiał się, jak następuje: 

Po 
w 

Ra 
Ro 

Po 

% 
% 

zostałość z poprzedniego miesiąca 
grudniu r. 1903 wydobyto. 

zem pozostalość i wydobycie . 
zchód w grudniu r. 1903 

zostałość na 31 grudnia r. 1903 
Fazostalość ta przedstawia: 

wytwórczości l za grudzień r. 1903 
rozchodu l 

G a l 

Niesarto- l 
wany Gruby 

p u 

l 38g002 400 39T 
- 141 334 

T 38g002 541 725 
- 175 8go 

I 38g 002 
\ 365 835 

- 259 
- 208 

-

m a n Galman 
z blysz-

l Drobny l czem ola-
Razem WlU 

d ó w 

874752 2664 155 l ggo828 

251 347 392681 3T 907 

l 120109 3 osfi836 T 022735 
24T 392 4T7 282 -

884 717 2 639 554 I 022735 

352 03 3205 

30 633 -

PLUKANIE GALMANU. 'łv' grudniu roku 1903 były ciętna wydajność jednego robotnika na dniówk_ę 
czynne trzy płuczki galmanu i błyszczu ołowiu. wynosiła 46,70 pudów galmanu płukanego; wydaJ
Na płuczkach tych było 3 kotły parowe i 3 ma- ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby 
szyny parowe o mocy 230 IP. Przeciętna liczba l 027,40 pudów, do rocznej -12 328,80 pudów. 
zatrudnionych robotników wynosiła 200. Prze- Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosiła 
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4 224. N a 10 000 pudów galmanu plukaneo-o przy- l 
padało robotników 7,14, a dniówek, odrobionych czu 
przez robotników, 211,55. Ogólna suma zarobku ----""!!""'""!!""'""!!""'_""!!""' __ ....,."!!!""' __ -:""""!!""'""!!""'~""!!""'-
robotników wynosi! a 2 599 rubli; przeciętny za- f Ga.lma.n l Błyszc" 

Przychód i rozchód galmanu płukanego i błysz
ołowiu w grudniu r. 1903 byl następujący: 

robek jednego robotnika wynosił na dniówkę płukany ołowiu 
62 kop. N a 10 000 pudów galmanu plukanego P u d 

6 
w 

przypadało zarobku robotników 130,04 rub. Wy-
padków nieszczęśliwych z robotnikami nie by lo. Pozostałość z poprzedniego miesiąca 

Ilość otrzymanego w grudniu galmanu płu
kanego i błyszczu ołowiu podług płuczek byla 
następuj ąca: 

Galman 

W grudniu r. 1903 otrzymano 
717 go3 15 208 
1g6g66 2 4·łl 

91486g 17649 
2365]2 

Nazwa płuczki 

Bolesławska 

Olkuska ... 
Mechaniczna . 

p 

Razem 

plukany Blyszcz olowiu Rozchód w grudniu r. 1903 . 
u d ó w ----------------------~----+-----

81526 
13 340 

102100 

2891 

Razem 196 966 2 891 

Pozostałość na 31 grudnia r. 1903 5]8197 17649 
Pozostalość ta przedstawia: 

610 % wytwórczości l d . ń 1903 01 h d { zagru z1e r. 
0 rozc o u 

WYTAPIANIE CYNKU. W grudniu roku 1903 w l wytopionego cynku przypadało dniówek robotni
trzech hutach cynkowych było czynnych 24 pie- ków: wytapiacze 40,48, palacze 51,83, ściągacze 
cepólgazowe, 26pieców gazowych i 7 piecówprażal- 27,57, muflarze 5,82, pomocnicy 29,21, pozostali 
nych; piece pólgazowe zawieraly 884 mufle, gazo- robotnicy 168,05, razem 322,96; w tej liczbie dnió
we -l 040 mufli. Czynnych kotlów parowych by lo wek, odrobionych przez mężczyzn -294,73, przez 
10, maszyn parowych 12 o mocy 184 IP. Przecięt- kobiety - 28,23. Suma ogólna zarobku robotni
na liczba zatrudnionych robotników byla następu- ków wynosiła (w rublach): wytapiacze 5 302, pala
jąca: wytapiacze 72, palacze 96, ściągacze 51, muf- cze 5 238, ściągacze 2 055, muflarze 478, pomocni
larze 11, pomocnicy 52, pozostali robotnicy 310, cy l 933, pozostali robotnicy 8 264, razem 23 270; 
razem 592; w tej liczbie mężczyzn bylo 540 czyli w tej liczbie zarobek mężczyzn wynosi! 22 366, 
91,22 %, kobiet 52 czyli 8,78%. Na 1000 :pu- kobiet 904. Przeciętny zarobek jednego robot
dów wytopionego cynku przypadało robotnikow: nika na dniówkę wynosił (w rublach): wytapiacze 
wytapiacze 1,31, palacze 1,75, ściągacze 0,93, muf- 2,38, palacze 1,84, ścią&acze 1,36, muflarze 1,49, 
larze 0,20, pomocnicy ~,9~, p_ozostali robotnicy pomocnicy 1,20, p~zostali ro.botnicy 0,89, wogóle 
5,64, razem 10,78; w teJ hczb1e mężczyzn 9,82, 1,31. N a 1 000 pudow wytopwnego cynku przypa
kobiet 0,96. Przeciętna wydajność jednego robot- dalo zarobku robotników (w rublach): wytapiacze 
nika na dniówkę wynosila 3,10 pudów cynku; wy- 96,44, palacze 95,26, ściągacze 37 ,38, muflarze 8,69, 
dajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby pomocnicy 35,15, pozostali robotnicy 150,30, ra-
93,00 pudów, do rocznej - 1116,00 pudów. Liczba zero 423,22; w tej liczbie zarobku mężczyzn 406,77 
ogólna odrobionych dniówek wynosila: wytapiacze i kobiet 16,45. Wypadków nieszczęśliwych z ro-
2 226, palacze 2 850, ściągacze 1516, muflarze 320, botnikami bylo 2, zakończone wyzdrowieniem zu-
pomocnicy l 606, pozostali robotnicy 9 240, razem pelnem. ' 
17 758; w tej liczbie mężczyzni odrobili 16 206 
dniówek, kobiety-1552 dniówki. Na lOOOpudów 

Wytwórczość cynku podlug hut w porównaniu z rokiem 1902 była następująca: 
!!!! 

Rok 1902 Rok 1903 W r. 1903 wytopiono cynku więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1902 - l 

Nazwa huty 
Grudzień 

Od początku . · Od toczątka 
Grudzień 

Od początku roku 
roku do 31 Grudz1eń l ro u do31 do 31 grudnia grudnia. grudnia. 

p u d ó w pudów l 0/o - pudów l % -
Paulina 21 m,75 220 365,25 22 364,75 1 248 759,39 + 365 + 2 +28 394,14 + 13 
Konstanty 11 354 120o86 13213 115° 747 + r s59 + 16 +30 66r + 25 
Będzin 16 336 164o66 16940 204 528 + 004 + 4 +40462 + 25 
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Oprócz tego w grudniu roku 1903 otrzymano 1 danego cynku składał się z następujących pozycyi: 
2 466,9 pudów pyłku cynkowego. Pozostał:ość wy- na bhwh9 cynkową sprzedano 9150 pudow czyli 
topionego cynku w hutach na d. 31 grudnia 32,18% sprzedaży, kupcom do dalszej sprzedaży 
wynosiła 11 659,22 pudów czyli 22,20% wytwórczo- -26,75 pudów czyli 0,10% i pozostałym odbiorcom 
ści i 23,61% rozchodu za grudzień r. 1903. 19 253 pudy czyli 67,72%. 

Rozchód cynku w grudniu roku 1903 wynosił l Pod,ług miejsc wysyłki rozchód sp.rzeclanego 
49379 5 pudów, pyłku cynkowego-2694 pudy. cy~ku Oiaz pyłk1;1 cynkowe_go sk~adał s1ę z n~stę-

, , . . puJących pozycyi: w obrębie Krolestwa Polsklego 
R~zchod cynk1;1 skład;'Lł ~1ę z ~as.tępuJących wysłano 11153 pudy cynku czyli 39,23% wysyłki 

pozJ;CYI: dl.a dalszeJ przerob~1 u siebie 20 949,75 i 91,50 pudów pyłku cynkowego czyli 3,40% wy
pudow czy D: 42,43 i rozchodu 1 sprzedano 28429,75 1 syłki; do Cesarstwa wysłano 17 276,75 pudów cynku 
pudów czyh 47,57% rozchodu. czyli 60,77% wysyłki i 2 602,50 pudów pyłku cyn-

Podług kategoryi odbiorców rozchód sprze· l kowego czyli 96,60% wysyłki. R. K. 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w r. 1903. 
WJ<tGIEL KAMIENNY. W roku 1903 było czyn- l Liczba ogólna odrobionych dniówek była 

nych 33 kopalnie węgla kamiennego z 49 szyba- następująca: górnicy 1313 074, pomocnicy pod zie
mi wyciągowymi. Wydobywanie węgla odbywa- mią 2 2D4 027, pomocnicy na powierzchni mężezyz
lo się w przeciągu 292 dni roboczych. Przeciętna ni 1306 030. kobiety 254158. razem 5167 289. Na 
liczba czynnych kotłów parowych wynosiła 289. l 000 ctr. metr. wydobytego węgla przypadało 

Przeciętna liczba czynnych maszyn paro dniówek robotników: górnicy 27,66, pomocnicy 
wych w kopalniach była następująca: - pod ziemią 48,32, pomocnicy na powierzchni męż-

Maszyny 

v.,r yciągowe 
W odociągowe . 
Do innych celów 

Razem 

Liczba 

61 
126 
140 

327 

~[oc 

IP 

7 202 
16934 
4791 

28927 

0,15 
0,36 
0,10 

0,61 

czyzni 27,51, kobiety 5,35, razem 108,84. Suma 
o&ólna zarobku robotników wynosiła (w rublach): 
garnicy 2 555 505, pomocnicy pod ziemią 2 307 093, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 1393 194, 
kobiety 131 227, razem 6 387 019. Przeciętny za-

l 
robek jednego robotnika na dniówkę był nastę
P:Ują~y (w rnblach): .górnicy 1,~5, pom~>enicy pod 

1 z1em1-ą 1,00, pomocmcy na pow1erzchm mężczyz· 
ni 1,07, kobiety 0,52, wogóle 1,24. Na l 000 ctr. 
metr. wydobytego węgla przypadało zarobku ro
botników (w rublach): górnicy 53,83, pomocnicy 
pod ziemią 48,59, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 29,34, kobiety 2,76, razem 134,52. 

1 
~iczba wypadków nieszczęśliwych była na-

Przeciętna liczba zatrudnionych w ko;hal- stępuJąca: 
Przył'adało 

niach koni roboczych wynosiła: na pawierze ni wypadków meszczęśliwyoh. 

Zakończone śmiercią . . 
Niezdolność do pracy zu
pełna . . . . . . . 

Niezdolność do pracy czę-
ściowa 

55 

4 

281 

3,11 

0,23 

15,88 

302 i pod ziemią 560. Przeciętna liczba zatrud
nionych robotników była następująca: górnicy 
4 497, pomocnicy pod ziemią 7 856, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 4 473, kobiety 871, ra
~em 17 697. Na l 000 ctr. metr. wydobytego wę
gla przypadało robotników: górnicy 0,09, pomoc
nicy pod ziemią 0,17, pomocnicy na powierzchni 
mężczyzni 0,09, kobiety 0,02, razem 0,37. Prze
ciętna wydajność jednego robotnika na dniówkę 
wynosiła: górnik 36,16 ctr. metr., górnik , i po
mocnik pod ziemią 13,16 ctr. metr., wogóle jeden 
robotnik 9,19 ctr. metr. Wydajność ta, sprowa
dzona do miesięcznej, wynosilaby 223,32 ctr. 
metr., do rocznej- 2 683,48 ctr. metr. Wyzdrowienie zupełne . 1895 107,08 

0,12 

0,01 

0,59 

3,99-
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Wytwórczość węgla podlug gatunków byla Ogólny rozchód węgla w r. 1903 byl następujący: 
następująca *): 
Gat. grube 23571495 ctr. metr. czyli 49,65% wytw. 

" średnie8209821 " " " 17,29% " 

Utyto n a własne 
Sprzedano potrzeby kopalń 

Razem 
~ 

ctr. metr. 0 i0 rozch. ctr. metr. 0
/ 0 rozc.h. ctr. metr. 

"drobne 15696804 " " " 33,06% " 
.Razem 47 478120 ctr. metr. czyli 100,00% wytw. 

Gatunki grube 367 208 1,56 23 200 292 98,44 23 567 500 
średnie . 521 115 6,53 7 4:13 161 93,47 7 974 276 
llrobne 3 587 355 22,8:1 12114 271 77,15 15 701 626 

*l Wrtwórczośó węgla podług kopalń podana, była w X, 12 
Pr.,egll!,du Gorniczo-Hutniczego, str. 334. R azem 4475 678 9,47 42 767 7U 90,53 47243402 

Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, składa! się z następujących rodzajów rozchodu: 

Gatunki grube Ga tunki średnie Gatunki drobne Razem 

,..; P<llp.., ,..; ::l<llp.., ,..; P<llp.., ,..; l p Q,) p., 
..!<ll=1,..o +> ..!<ll=1,..o ...., ..!<ll=1,..o +> ..!<l~,..o 

Rodzaj rozchodu +> +>"'<ll Q,) +>"'<ll <!l +>"'<!l Q,) +>~Q,) <!l p.,~ t:'l s p.,~ t:'l s p.,~ t:'l s P..,.....,. N s -~ f;: -!3 -~ f;: -!3 -~ f$ -!3 ·t:'l f;: ... p +> 
,..; o d o ,..; o ce o ,..; o ce o ;.< 

od & +> ;;--~p., +> ;;--!=1P-< +> ;;--!=1P-< +> ;;-->:l o o o o 

Opal dla pracujących, opalanie domów l 

l 92,37 1 92 191 2,57 1 868 101 l l 
zbornych i zabudowań kopalnianych 294 56o 8o,22 481 350 19,40 

Opalanie kotłów parowych 52739 

l 
14,36 37873 

l 
7,27 13 189 345 88,9

1 
13279 957 1 73~28 

Skreślono węgiel, który straci! wartość 19 gog 5,42 1 892 o,36 305 819 8,52 32762o 7,32 

Razem . 1 367 2o8 1 wo,oo l 521 I 15 l IOO,oo 13 s87 355 1 Ioo,oo 14 475 678 1 Ioo,oo 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się · z następujących rodzajów sprzedaży: -
l 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 
'" 

p., p., 

l 
p., p., 

;.< •t:'l ;.< ·t:'l ,..; •t:'l .b •t:'l 
ce ce ce ce +> "d +> "d +> "d "d Rodzaj sprzedaży <!l <!l <!l Q,) 

s <!l s <!l s <!l s <!l 
N N 

l 

N N 
H ... ... H 

;.< p., ;.< p., ;.< p., ;.< p., 
+> "' +> "' +> rn +> rn 
o ~ o ~ o ~ o ~ -

Sprzedaż na kopalniach 95o044 4,14 355 375 4,77 I 48g 414 12,29 28o4833 6,56 
Wysyłka drogami żelaznemi 22165 oz8 95,54 7002 476 94,76 IOOOI 957 87,52 39 829 46I 93,13 
Wysyłka drogą wodną 75 220 o,32 35 310 0,47 22gco o,19 I33 430 o,31 

Razem · 123 200 2921 Ioo,oo 17 453 I6r l Ioo,oo II2 11427I Ioo,oo 142 ]6? 7241 1oo,oo 

Rozchód węgla na użytek domowy składał się z następujących pozycyi: -Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem -
;.< p o ,..; p o 

b p ~.0 ;.< p o 
,.!<jOD ..!<l o.o ..!<l OD +> +><ll +> +><ll ..!<l Q,) +> +><ll Q,) P..,f;: Q,) P..,f;: <!l 'Kf;: Q,) P..,f;: s •N O s •N O s ·N O s •t:'l o 

;.< p s ;.< p s ;.< p s ;.< p s 
o o o o o o o o +> ;;--.-o +> ;;--.-o +> ;;--.-o +> ;;--.-o o o o o 

w W arszawie 3743464 45,26 ISO 227 36,so 40199 12,95 39338gc 43,75 

• Łodzi . ,I 687943 20,4I II5 302 28,oi g6o65 3o,g6 I 8gg 3IO 2I,r2 

• pozostałych miejscowościach . 12839220 34,33 14600o 35,49 174°37 56,og 3159 317 35,13 

R azem 
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Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przedstawiał się, jak następuje: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Raz~m 

h h h h 
...; •t;l ...; · t;l ...; •t;l ...; •t;l 

ctl ctl ctl ctl 
-+" ""Cl -+" ""Cl -+" ""Cl -+" ""Cl Odbiorcy Q) Q) Q) Q) 

s Q) s Q) s Q) s Q) 
N N N N 
~ ~ ~ ~ 

...; P-t ...; 

l 

P-t ...; P-t .... P-t 
-+" rn -+" rn -+" rn -+" rn 
C) ~ C) 0-t;! C) ~ C) 

~ 

Drogi żelazne 7231 J84 31,17 - - 17742 o, l S 7 248926 16,95 
Zakłady metalurgiczne górnicze 2292 1]0 9,88 I ()()! 3]0 13,44 2 346 366 19,37 5 639go6 13, 19 
Zakłady metalurgiczne przeróbcze 937720 4,04 9388]2 12~00 l 037 993 8,57 2 914 s8s 6,81 
Zakłady gazowe 861 o,oo 4890 o,og l 10 o,oo 5 86! o,m 
Cukrownie 841 592 3-63 652 oso 8,72 l 252 667 10,34 2746 309 6,42 
Fazostale zakłady przemysłowe 3626138 15,63 4 444 390 59,63 7 149 092 59,01 15 219620 35,59 
Użytek domowy 8270627 35,65 411 589 5-52 31 0 301 2,56 8 992 517 21 1o3 

Razem 

Wysyłka węgla drogami żelaznemi składała się z następujących pozycyi: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem -..... ..... ";.f;l . .... 
...; .-!4 .ti .-!4 .ti .... .-!4 - - - ..... 

-+" h h h -+" h Q) Q) Q) Q) 

s rn s rn s CLl s rn 

~ h h h 
...; ~ .... ~ .... ~ 

~ 
-+" 

~ 
+"' 

l 
~ -+" ~ -+" ~ C) C) C) C) 

W Królestwie Polskiem 206o8 5101 g2,g8 6]00096 94,87 w 529gg8 99,32 37838004 95,oo 
Za Białystok 76684 o,35 l 686 o,c2 l 230 o,o1 796oo o12o-

" 
Brześć 156413 a171 - - 1722 o,oz 158 135 o,4o 

" 
Kowel 940 !65 4,24 30992 o,44 49557 o,47 !020714 2,56 

" 
granicę 383 256 1,72 329702 4,67 19450 o1r8 732 4o8 r,84 

Razem 

W:Ji:GIEI. BRUNATNY. W roku 1903 były czynne 14,94 ctr. metr., wogóle jeden robotnik 8,20· 
3 kopalnie węgla brunatnego z 37 szybami wycią- ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do mie
gowymi. Wydobywanie węgla odbywało się w prze- sięcznej, wynosilaby 205,00 ctr. met.r., do rocznej 
ciągu 292 dni roboczych. Przeciętna liczba czyn- 2 460,00 ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
nych kotłów parowych wynosiła 7, maszyn wo- dniówek była następująca: górnicy 48 813, pomoc
dociągowych-7 (innych maszyn nie było) i koni l nicy pod ziemią 12 090, pomocnicy na powierzchni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, 2 mężczyzni 49 985, razem 110 888. N a l 000 ctr. metr. 
(pod ziemią koni roboczych nie było). Prze- wydobytego węgla przypadało dniówek robotni
ciętna liczba zatrudnionych robotników była na- l ków: górnicy 53,65, pomocnicy pod ziemią 13,29, 
stępująca: górnicy 166, pomocnicy pod ziemią 41, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 54,95, r azem 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 170, ra- 121,89. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
zem 377. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla la (w rublach): górnicy 34947, pomocnicy pod zie
przypadalo robotników: górnicy 0,18, pomocnicy mią 5 665, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
pod ziemią 0,05, pomocnicy na powierzchni męż- 33396, razem 74008. Przeciętny zarobek jednego ro
czyzni 0,18, razem 0,41. Przeciętna wydajność botnika na dniówkę był następujący (w r ublach): 
jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik górnicy 0,71,pomocnicy podziemią0,47, pomocnicy 
18,64 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią napowierzchnimężczyzni 0,67,wogóle0,67. Na 100(} 
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ctr. metr. wydobytego węgla przypadało zarobku 
robotników (w rublach): górnicy 38,41, pomocnicy 
pod ziemią 6,23, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 36,71, razem 81,35. Wypadków nieszczęśli
wych z robotnikami w r. 1903 bylo 3. zakończo
ne wyzdrowieniem zupełnem. 

Wytwórczość węgla brunatnego w r. 1903 
wynosił'a 909 726 ctr. metr.*). 

Rozchód węgla brunatnego w r. 1903 wynosił 
B23103 ctr. metr. i składał się z następujących po
zycyi: 1) użyto na własne potrzeby kopalń 111889 
ctr. metr. czyli 12,12% rozchodu; 2) sprzedano 
811214 ctr. metr. czyli 87,88% rozchodu. Rozchód 
węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, 
składał się z następujących pozycyi: l) opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 16 314 ctr. metr. czyli 1±,58% 
użytku na własne potrzeby; 2) opalanie kotłów 
parowych 58556 ctr. metr. czyli 52,34% użytku na 

*l Wytwórczość węgla podług kopalń podano, była w .\l 12 
Przeglądu Górniczo-Hutniczeg o, str . 337. 

----------------------------------

własne potrzeby i 3) skreślono węgla, który stracił 
wartość 37 019 ctr. metr. czyli 33,08% użytku na 
własne potrzeby. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 
pozycyi: 1) sprzedaż nakop.alniach 209287 ctr. metr. 
czyli 25,80% sprzedaży i 2) wysyłka drogami że
laznemi 601 927 ctr. metr. czyli 74,20% sprze
daży. 

Podług rodzaju odbiorców sprzedaż węgla 
składała się z następujących pozycyi: 1) zakłady me
talurgiczne przeróbcze 92 298 ctr. metr. czyli 11,38% 
sprzedaży; 2) pozostałe zakłady przemysłowe 617 257 
ctr. metr. czyli 76,09% sprzedaży i 3) użytek do
mowy 101659 ctr. metr. czyli 12,53% sprzedaży. 
Węgiel na użytek domowy nie by l wysyłany ani 
do Warsza wy, ani do Łodzi. 

Wszystek węgiel, wysłany drogami żelazneroi 
(601927 ctr. metr. czyli 100% wysyłki), pozostal 
w Królestwie Polskiem. 

R. K. 

fltan oBecny przemysłu że[aznego w prowincyacfi naareńsRjcfi i w WestfaHi. 
Podług inż. A. UOUVY. 

(Dokończenie, p. J\~ 12, str. 828). 

Wy1óżnia się tu konstrukcya huty Ruderns 
z Wetzlar, wykonana w warsztatach H. Hachler 
w Weidenau. Te warsztaty mają też własną kon
strukcyę przyrządu, zamykającego wylot i chwy
tającego gazy, który znalazł zastosowanie w hu
cie Dudalange w Luksemburgu. 

Zużywanie gazów wielkopiecowych. W o be c o
gromnego znaczenia ekonomicznego, jakiego w o
statnich latach nabrała sprawa zużywania gazów 
wielkopiecowych, autor pracy niniejszej uważał za 
właściwe poświęcić jej osobny rvzdział tern bar
dziej, że w Westfalii znajduje się n ajwiększa roz
maitość motorów gazowych w ruchu. Należy 
również zaznaczyć, że pierwsze motory gazowe 
zostały zastosowane na większą skalę w hutach 
Di:fferdange i Dudelange w Luksemburgu. 

W Westfalii napotyka się wszystkie znane 
sposoby oczyszczania gazów a zatem przyrządy 
o wstrzykiwanym prądzie wody, filtry koksowe 
i z wiórów drzewnyeh, wentylatory ScalELE i wresz
cie aparat THEISENA. 

Nie wdając się w szczegóły konstrukcyi po
szczególnych przyrządów, zaznaczymy, że zapo
mocą wentylatora ScHIELE i wstrzykiwania wody 
pod ciśnieniem 1 kg uzyskuje się oczyszczenie, 
dochodzące do zawartości 0,3 gr pyłu w 1 m 3 ga
zu: Przy zastosowaniu dwóch wentylatorów współ
działających oczyszczenie posuwa się do 0,1 gr, 

co już jest stanem wystarczającym dla motorów. 
Dalsze oczyszczenie jest jeszcze możliwem przy 
zastosowaniu filtrów. 

Aparat THEISENA posuwa podobno oczyszcze
nie gazów do zawartości 0,004 gr pyłu w 1 m 3 

gazu, jest on jednak bardzo kosztowny, a próby, 
z nim dokonywane, nie pozwalają jeszcze na sta
nowcze orzeczenie o jego praktycznem znaczeniu. 

Firma KoERTING używa zwyczajnego wstrzy
kiwacza wody do czyszczenia gazu dla aparatów 
CowPERA. Dla gazu. idącego do motorów, używa 
t a firma przyrządu własnej konstrukcyi, zbudo
wanego na zasadzie równoczesnego wstrzykiwania 
i mieszania gazu, wody i pary. Gazy, uchodzące 
z wielkiego pieca, zawierają 15 - 20 gr pyłu na 
l m3• Po wyjściu z pierwszego wstrzykiwacza 
stan oczyszczenia wynosi 0,15 gr. Jeżeli zastoso
wać jeszcze filtry z wiórów drzewnych, to zawar
tość pyłu spada do 0,05 gr. Praktyka dowiodła 
jednak, że korzystniej jest stosować kilka wstrzy
kiwaczy a pominąć zupełnie filtry, które działają 
dobrze tylko przy mniejszych ilościach gazów 
i wy.magają bardzo częstego i nieznośnego czysz
czenia. 

Opis budowy motorów gazowych i zasad ich 
działania nie byłby w tern sprawozdaniu na miej
scu; :przystąpimy zatem od razu do wyliczenia sy
stemow i typów, zastosowywanych w Westfalii. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



356 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904 

Stosownie do swej budowy odróżniamy dwa sy- 1 byl poddany w Niederrheinische Hutte w Duis
stemy motorów gazowych, t.j. czterotaktowe i dwu- burg-Hochfeld szczegółowym badaniom i dal nad
taktowe. Z pomiędzy czterotaktowych wytóżnia- zwyczaj korzystne rezultaty. Zużycie smarów 
ją się typy OTTo z Deutz pod Kolonią i DELAMARE- wynosiło 0.613 kg na godzinę, a wobec siły 500 
CocKERILL, walczące ze sobą o lepsze. Pierwszy k. p.l,22 gr na k. p. i godzinę. Cyfra ta jest nie
z tych typów bywa wyrabiany wyłącznie przez slychanie małą jeżeli się uwzględni, że przy in
firmę 0TTO-DEUTZ. Do polowy ubiegl<· .~o (1902) nych motorach i gazie, niezupełnie dobrze oczysz
roku wykonala ta fabryka 69 wielkich motorów czonym, zużywano więcej niż 10 gr smarów na 
o lącznej sile 20 335 IP. Rozmiary tych motorów k. p. i godzinę. W Duisburg - Uochfeld spodzie
wahają się między 25 a l 000 IP (tych ustatnich wają się, że przy zastosowaniu gazu oczyszczone-
5). Większa część tych motorów poruszana jest go do 0,05 gr na l 111 3 będzie można utrzymać 
gazami wielkopiecowymi i sluży do wytwarzania J ten motor przez dwa lata w ruchu bez czyszcze
prąciu elektrycznego lub do maszyn wiatrowych. nia ani zużycia się części. Motor ten odznacza 
Motory DELAMARE- OocKERILL wyrabiają rozmaite się nadto niesłychaną elastycznością, gdyż stosow
fabryki jako to: Oockerill w Seraing, S-te Alsa- nie do ilości wpuszczanego gazu robi 25 - 110 
cienne w Mulhuzie, Markische Maschinenfabrik obrotów na minutę chodem bardzo równym. Mo
Wetter, zaklady Oreusot we Franf'.yi, Breitfelel tor ten, zasilany gazem wielkopiecowym, sluży 
i Da u ck w Pradze i inne. Do stycznia r. 1902 by· do maszyn wiat1·owych. W o hec tych nadzwyczaj 
ło ogólero 73 takich motorów w ruchu o lącznej korzystnych rezultatów można spodziewać się, że 
sile 41800 IP. Pomiędzy nimi wyróżnia się 9 mo- dwutaktowe motory KoERTINGA znajdą wkrótce 
torów yo 1200 IP, zlJudo>yany?h w ~akladach bardzo szerokie zasto owanie. 
Oockenlla Oreusot, Wetter 1 S-te Alsac1enne. Za- Poprzeclnio omawiane motory gazowe były 
stosowanie tych motorów podobne jak poprzednio. wszystkie . 0 pojedynozem działaniu a zatem 
Dla ścisłości jednak należy dodać, że z pomiędzy i 0 otwartych cylindrach, co było koniecznem ze 
wymienionych tu motorów DELAMAHE-OocKERILL ty l- względu na potrzebę częstego czyszczenia maszy
ko 13 pracuje w Niemczech a 11 w Luksembur- ny. Udoskonalenie sposobów czyszczenia gazów 
gu, reszta zaś w innych krajach Europy a nawet z jednej strony oraz wzrastające wymagania prze
w Ameryce, motory zaś OTTo - DEuTZ znalazły myslu z drugiej podsunęly konstruktorom myśl 
glówne zastosowanie w Niemczech. budowy motorów gazowych o podwójnem ciziala-

Trzecim typem czterotaktowych motorów ga- niu, przez co zmniejszyły się znacznie rozmiary 
zowych są motory z Norymbergi, których do l tych motorów, ich waga, a zatem i koszt. 
października r. 1902 zbudo~ano 92 o Jącznej sile Endową takich motorów zajmują się obecnie 
14190 IP. Cyfry te wskaztlJą, że fabryka norym- zakJady 0TTO-DEUTZ, OocKERILL-SERAING oraz fabry
berska buduje przeważnie małe motory, mimo to ka w Norymberdze. Ta ostatnia wykonywala 
jednak spotykamy maszyny kilkasetkonne, a na- w chwili pisania niniejszej pracy (koniec r. 1902) 
wet 2 po 1200k.p.ijedną o sile 1500 IP, zastoso- gazowy motor tego nowego typu, przeznaczony 
waną w hutach Burbach w Saarbriicken dla po- do walcowni w Burbach, 0 sile 1500 1-P. Maszy-
ruszania walcowni. KRUPP posiada w Essen jeden ł b · · 
motor o sile 450 1-P z tei Ja b t V ki również do wal· na. ta m. al śzc~żywać przy p e nem o mążemu nastę-

. F' b · -1T • H . puJ ące 1 o 1 gazu: cown1. i nma ram 'I._OERTJNG w anowerze zaJ-
muje się już oddawn~ budową .motorów gazowych l z pieców koksowych, posiadającego 4 000 cie-
cz~er~taktowych, ktorych zbudowała 170 o lą?z- płostek, 0,5-0,63 m3 lHL k. p. i godzinę, 
neJ. sile ~1000 1-P. Jeden tylko z tych motorow z regeneratorów, ]:>Osiadającego 1100 cieplo-
posiada ~Ilę 6~0 IP a tylko cztery są poruszane stek, 1,8-2,3 111 3 na k. l>· i godzinę, 
gazem wielkopiecowym. z wielkich pieców, posiadającego 900 cieplo-

Dwutaktowe motory gazow~ są reprezento- stek, 2,25-2,76 11z3 na k. l'· i godzinv. 
wane przez systemy: KoeRTJNGA 1 0ECHELHOEUSERA; . . . - . . 

0 
• • • 

tych ostatnich zbudowano 31 do końca roku 1902 Jlosm te. maJą w; powiększyć o 1.0 /0 , J~zel~ 
o łącznej sile 18250 1-P, najmniejszy motor ma 11?-aszyna bę~zie dawaJa tylko 75°!0 .sw~J wlaśc1weJ 
250, największy zaś 1000 IP. siły,. a .o 40 /0 w razie, .g~y obmąze~ne maszyny 

Motory systemu KoERTINGA nie wykonują wymes1e tylko poł?wę JeJ spi;awnoścL. 
się w rozmiarach mniejszych niż 250 1-P; motory Dla: c,hlodzema cyhnd~·ow ~ędz1e P?trzeba, 
te znajdują szerokie zastosowanie zwłaszcza w A- 40-50 htrow wody na k. p. 1 ~odzmę, przyJąwszy, 
meryce, gdzie między innymi pracuje 1? moto- że. wod.a, wchodz.ą?a do kanalo:w ehło~zących,0 bęrów tego typu o sile 2 000 IP każdy. N aJ większe dZie n;.1ala. 15° C 1 ogrze:v-ać s1ę. bę~z1~ do 35 C. 
z europejskich motorów mają 1500 IP. Do l li- Zużyme ohwy, wtłaczaneJ po~ mśmemem. 0,5 kg, 
stopada r. 1902 wykonano tych motoró.w 58 o łącz- chłodzonej i po.wtórni.e użyteJ, ma wynosić 1,6-
nej sile 63400IP z tego 26 maszyn o s1le 42000IP 2,0 .~Y na k. p. 1 godzmę. 
w Ameryce. ' , "'( Seraing bu.d~j ą d w a motory o silę l 200 IP, 

Dwutaktowy motor KoERTINGA o sile 500 IP ktore Jednak wlaśc1w1e dawać będą 1450 IP. 
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W aga każdej z tych maszyn wyniesie po 130 000 kg 
kól zamachowych po 25 000 " 

Razem 155 000 kg 

nia potrzebnej ilości wody, chłodzenia motorów 
gazowych, oczyszczania gazu i t. p. wynosi mniej 
więcej 0,025 IP na 1 rn 3 gazu i godzinę czyli 
w danym wypadku dla 18750 m3 wynosić będzie 

W Meiderich-Ruhrort istnieje czterotaktowy 468,75 -IP albo okrągło 470 I-P. 
motor gazowy norymberski o sile 800 IP, który Maszyny wiatrowe, dostarczające 6 m3 po
waży 265000 kg, z czego odchodzi 75000 kg na wietrza na 1 kg koksu, muszą dostarczyć dla 
kolo zamachowe. 100 000 

3 . -:wobec pow~ższyc.h_ dośw~acl~zeń, któr~ ~ze- 24 X 60 69,4 kg koksu 69,4 X 6 = 416,3 m p o-
ka Ją Jeszcze potwie~·dze~Ia dłuzszeJ praktyki, Jest wietrza na minutę. IPPrzyjąwszy dla motoru 
p;·awdopodobnem? ze oook dwutaktowych moto-

1 
gazowego 1,2 I-P na 1m3 powietrza i minutę, otrzy

row KoERTINGA , ~ 0ECHE~HOE~SERA cztero~aktowe l mamy maximum potrzebnej sprawności motoru 
motorY: o_ :r;>odwoJ_nem dzi~an~u wezmą gor.ę ~ad gazowego 416,4 X 1,2 =499,68 czyli 500 lP. Przy
wsz~lk~mi m;nymi motora_mi większych rozmiarow, jąwszy dalej, że 1 IP i godzina zużyw&. 3,5 m3 ga-
znaJduJąCJ:mi zas~osown:me w_ przemyśle: . zu otrzymamv następujące zużycie gazu: 

Użycie gazow Wielkopiecowych Jako siły ' · 
motorycznej wprost z pominięciem kotłów paro- dla oczyszczania i ochladzania470X3,5=1645m3 

wy ch jest zdaje się największą zdobyczą ekono- dla maszyn wiatrowych . . 500 X 3,5 = 1 750 " 
miczną w przemyśle u schyłku ubiegJego stulecia. zostaje do rozporządzenia 7 855 " 
Istnieje bardzo wiele prac i rozpraw o tym przed- zdolne wytworzyć siłę . 2 245 IP 
miocie, i nie jest zadaniem niniejszej pracy wcho- czyli razem -. "3"""2"'1"5~1-Po::-z-"171"2"'5"'0-m-;;3 
dzić w szczegóły obliczeń. Dla uzupełnienia je- gazu, które pozostały z poprzedniego obliczenia. 
dnak obrazu podajemy hótki przykład cyfrowy, Gdyby jednak nie chciano w istniejącej już 
dający pojęcie o doniosłem znaczeniu tego nowe- hucie zmieniać urządzenia wielkopiecowego, w któ
go pomysłu. rem maszyny wiatrowe poruszane są parą z ko-

Za podstawę obliczeń przyjmujemy wielki tlów, opalanych gazem, rachunek przedstawi się 
piec o wydajności 100 t surowca na dobę przy w sposób następujący, jeżeli się uwzględni, że ko
zużyciu 1000fo koksu. Doświadczenia pouczają nas, tly zużywają 3,6 razy więcej gazu dla wywołania 
że l t koksu daje 4500 m3 gazu, zawierającego tego samego skutku u maszyn wiatrowych. 
950 cieplostek na 1 m3

, 100 t koksu da zatem 
450000 m 3 czyli na minutę 

450 000 
24X 60 

312,5 m 3 

Tę ilość gazu 
sposób: 

zużywa się w następujący 

Ogrzewanie powietrza 
w aparatach CowPE
RA gazem oczyszczo-
nym .... . . 

Straty przy chwytaniu 
gazu w przewodach 
i t. p. 

Pozostaje dla maszyn 
wiatrowych, czysz
czenia i siły moto
rycznej 

Razem 

na minutę na ~eodzinę 

93,75 m3 5625 m 3 

lOOfo 31,25 " 1875 " 

600fo 187,50 " 11 250 " 
100°/0 312,50 m 3 18 750m3 

Zużycie gazu ubogiego w motorze może wy
nosić 3,5 m3 na IP i godzinę; ilość zatem gazu, 
który mamy do dyspozycyi, dalby siłę 3 215 IP 
(W rzeczywistości zużycie gazu nie przenosi 3m3 

na IP i godzinę, czyli że rozporządzalna sila wy
nosiłaby 3 750 IP). 

Sila, potrzebna do oczyszczenia całej ilości 
gazu, otrzymywanego z wielkiego pieca, do po
ruszania wentylatorów oczyszczających, dostarcza-

dla oczyszczenia i t. p. 
jak wyżej 

dla kotłów maszyn wia
trowych . 

zos~aj e do rozporządze
nia . 

470 X 3,5 = 1 645m3 gazu 

500 X 12,6 = 6 300 " 
" 

3 305 " " odpowiadające motoro
wi gazowemu o sile 944 IP 

--~~~~--~~~--~---razem . . 1914 IP =11250 m3 gazu 

Strata gazu, spowodowana, przez opalanie ga
zami kotłów dla maszyn wiatrowych, wynosi za
tem okrągło 1300 IP. 

Na podstawie tych danych i miejscowych 
cen węgla, zużywanego w kotłach parowych, moż
na łatwo obliczyć, o ile taniej wypadnie tonna 
surowca, wytopionego w wielkim piecu, który 
swój gaz oddaje motorom. 

Huty westfalskie starają się wszystkie zużyt
kować tę silę, tak długo marnowaną, i czynią to 
w rozmaity sposób: bądź zakładają olbrzymie cen
tralne stacye elektryczne, z których prąd rozpro
wadza silę uruchomiającą do poszczególnych od
działów, bądź też poruszają walcownie motorami 
gazowymi wprost a dopiero pozostalą ilość ga
zów przetwarzają w prąd elektryczny. 

Lejarnie żelaza . Wytwórczość lejarni żelaza 
wzrosła poczwórnie w przeciągu ostatniego dwu
dziestolecia, nie licząc rozwoju odlewnictwa stali 
w tymże okresie czasu. Przyczyny tego zjawiska 
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szukać należ~ w ogólnym niezwykłym rozwoju dzieje, woda daje bowiem najpewniejszy najre
prz~myslu me tylko w Niemczech ale i innych gularniejszy ruch. 
kraJach, a zwłaszcza w Rosyi, której niemieckie Maszyny formierskie próbowano zastoso-\.vać 
fabryki dostarczyły znaczną część zapotrzebowa- w lejarniach stali bez zadawalających jednak 
nych maszyn parowych. · rezultatów, a to z powodu, iż kosztowne ramy 

~ pomiędzy różnych działów fabrykacyi za- f~rmierskie niszczą się bardzo szybko w suszar
sługuJe na szczególną uwagę wyrób rur lanych, mach. Zastosowanie maszyn formierskich zatem 
k~óry stal się d~iś_ sp~c,Yaln.ością ni~kt~rych lejar- op~aca ~ię tylko p~zy takich odlewach stalowych, 
m. W W estfaln 1stmeJ e. s1~dm . w1~lklch lejarni kto re me wymagaJą _bardzo suc~ych form*). 
rur, w calem zaś państw1e mem1ecklem 23. l . . Trudno wchodz1ć w szczegoly urządzeń le-

W wielu wypadkach zachodzi potrzeba for- l Ja;m, z. ~tórych każda zastosowuje się do warun
rnawania z_nacznej ilości odlewów Jednakowych. ko~ mleJscows:ch i głównego wy!·obu. Zauważyć 
Naprowadz1lo to na pomysł zastosowania maszyn mozna tylko, ze dawn e podnośmce obrotowe zo
do form?wania, których dziś będących w użyciu stały zupełnie wyparte przez rodnośnice przesu
w_ omaw:any~h okolicac~ istnieje kilka typów. walne mostowe, poruszane prawie zawsze prądem 
~1e wda.Jąc s1~ "!' szczegoly k01_1strukcyi, wymie- elektrycznym.. . . 
m.my _naJ bardzleJ używane. odm1any tych przyrzą- Vj o~ta~mc~ e;zasach rozpo:vszechma s1ę c?
dow, Ja~o to typ SEEBOLD 1 NEFł'. obecnie już nie- raz w1ęce.J uzyme gorącego pow_1etrza do susze1:1a 
co wyp1erany prze~ nowszą maszynę, budowaną fo:r:m. W e_ntylat.or wtlac_za po~1~trze w odpowie
przez :firmę BoPP 1 REUTER w Mann;heim, oraz dm prz~w?d, ktory w w1elu mieJscach ma zamy
przez ostatnią w tej dziedzinie nowość, wprowa- kalne UJŚCia. Do nich zastosowuje się giętkie ru
dzoną niedawno przez :firmę HAINHOLZ w Hanowe- ry_ (kauczukowe lub płócienne) i wprowadza po
rze, t. j. hydrauliczną maszynę formierską. Istnie- w_Ietrze w . małe ręczne a zatem przenośne piecy
ją _dwa mod~le. tych maszy~, różniące się zasa- kl koks?we. Tak ogrzane _powi_etrze wchodzi bez
~mczo od s:eb1e o. tyle, że .Jeden z nich nie po- pośredn:o . po opus~c~emu p1ecy_k~ do formy 
s1ada. wl~sneJ, staleJ ramy formierskiej, a zasto- wszystkimi ?tw01:am1 1 szczelmam1 1 suszy H bar-
sowu~e s1ę ramę do modelu, podczas gdy drugi dzo szybk? 1 t_amo. . 
typ Jest zaopatrzony w stale ramy formierskie Wyrob leizny kowalneJ, nrzynależny raczej 
bez względu na sztuki, które mają być formo- do lejarni tyglowych, jest bardzo rozpowszechnio
wane. ny w Westfalii. U żyty do tej roboty surowiec 

Pierwszy typ bywa wykonywany w trzech musi być bogaty w węgiel, aby byl bardzo płyn
rozmiarach, które oznaczymy wielkością ram for- ny, natomiast powinien zawierać bardzo mało 
mierskich, dający_eJ;t zastosować się do maszyn te- krzemu. i pr_awie :V?ale manganu. Odwę,glanie od
go typu. N aJmmeJsza maszyna pomieszcza okrą- b;rwa s1ę n~JczęścieJ _zapomocą rudy, ktorą otacza 
glą lub kwadratową ramę o średnicy względnie s1ę odlew 1 utrzymuJe w temperaturze czerwone
boku 320 mm albo prostokątną o rozmiarach go .żaru przez pewien określony przeciąg czasu 
200X380 mml u największej zaś te cyfry wyno- w specyalnych piecach. 
szą 500 mm 1 400 X 660 1n1n. Sprawność malej Stalownie bessemerowskie. Westfalski prze
maszyny _wynosi 200 form w 10 godzinach przy m,Ysl żelazny zawdzięcza swój wzrost wynalazko
obsludze Jednego człowieka, większej zaś 100 form Wl THOMASA i GrLcHRISTA, umożebniJ: on bowiem 
w tymże czasie pn;r,y użyciu dwóch robotników. użycie rud, zawierających fosfor, a tern samem 

Drugi typ maszyn formierskich, opatrzony przen~ósl punkt ciężko_ści przemysłu w strony, 
w stalą ramę, sluży wogóle do większych sztuk o?:fi.tuJące w rudy,_ uwazane. dotychcz~s za mało 
i jes~ z~any ~ dz~esięci?- wie~?ściach, z których uzyt_eczne. To. tez w os~atmch d:vudz1estu latach 
wynnemmy mektore naJbardzieJ typowe, podając powiększyła_ s1~ wytworczość zelaza zlewn.ego 
zarazem ich sprawność i obsługę. sześcwkrotme 1 w r. 1900 w 56 hutach ogolna 

Rozmiar ramy 
formierskiej 

480X250 
730X 480 

llOOX550 
1500X 420 
1100X75o 
2 ooox 400 

mm 

" 
" 
" 
" 
" 

Ilośó form Liczba 
na 10 godzin robotników 

65 
50 
40 
45 
30 
27 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

Akumulator, obsługujący te maszyny, daje 
normalnie ciśnienie 50 atmosfer. Niektóre z tych 
maszyn dają się zastosować do ruchu o ścieśnio
nem powietrzu lub parze, co jednak rzadko się 

wytwórezość żelaza zlewnego wyniosła 3 miliony 
to nn. 

Charakterystyczną cechą obecnych dążeń 
jest zarzucanie dawniej stosowanych podnośnic 
obrotowych, zamiast których wchodzą w użycie 
podnośnice przesuwalne (mostowe), poruszane elek
trycznością; dalej, wprowadzanie elektrycznego 
prądu do poruszania saganów dla płynnego su
rowca i dla odlewów, oraz coraz szersze zastoso
wanie zbiorników dla surowca. 

. *l Wprowadzenie w użycie w lejarniach ram stalowych, za· 
m1ast _przeważnie dota,~ używanych r_am . surowcowych, powinno by 
zapob1edz temu szybk1emu przepalaruu s1ę ram w suszarni (Przyp. 
Redakcyi). 
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Działalność tych zbiorników jest już po
wszechnie znaną i wiadomem jest, że najciekaw
szym _jej _objawem je~t . aut.omatyczne niejako 
zmnieJszame zawartości s1arki w płynnym surow
cu. Powodują one również skrócenie czasu dmu
chania (11 minut zamiast 15) a co zatem idzie, 
zmniejszenie spalenia metalu w gruszce i zmniej
szenie ilości koksu, potrzebnego do opalania. 

P1·awie wszystkie zbiorniki, używane w Niem
czech, pochodzą z fabryki w Bayenthal (Kolonia), 
są wykonywane w kilku typach o pojemności od 
160 do 250 t płynu. Huty Hoesch w Dortmund 
wykonały próby ruchu stalowni przy zastosowa
niu zbiorników i bez nich, przyczem okazało się, 
że oszczędność, spowodowana użyciem zbiorników, 
jest tak znaczną, że już po roku wracają się zu
pełnie koszta tych przyrządów (Oszczędność osią
gnięta dochodzi do 1,40 a nawet 1,90 marek na 
tonnie gotowego wyrobu). Stalownie zaopatrują 
się zawsze w dwa zbiorniki, z których jeden jest 
właściwie w rezerwie. Znane są już zbiorniki, 
które po całorocznym ruchu nie potrzebowały 
wcale naprawy. 

Wielka wytwórczość dzisiejszej doby, pole
gająca na przerabianiu płynnego surowca, pocho
dzącego bądź to wprost z wielkiego pieca, bądź 
ze zbiornika, wymaga prawie ciąglego ruchu kon
wertorów. Okoliczność ta kazała zwrócić bacz
niejszą uwagę na wylepkę tych pieców i na spo
soby szybkiego jej ochraniania. Firma LoErs i S-ka 
w Trewirze wyrobila sobie w tym kierunku spe
cyalność i zakłada w stalowniach warsztaty do 
wyrobu cegly dolomitowej i masy na dna. 

Dna wyrabiają w Westfalii prawie wszędzie 
mechanicznie przez ubijanie. Takie dno wytrzy
muje 40-45 nabojów i bywa wykonane przez sto
sowną maszynę przy pomocy dwóch ludzi w prze
ciągu 2 - 21

/ 2 godzin. Ręczna robota wymaga 
-6-8 godzin pracy i 4-5 ludzi. 

Boki gruszki wykładane są wyłącznie cegłą 
dolomitową, zdolną wytrzymać 120 nabojów. 

Dawniejsze małe konwertory otrzymywały 
~150-200 m 3 powietrza na minutę przy ciśnieniu 
1,3 - 1,5 kg. Obecnie, wobec powiększenia wy· 
twórczości z 5-10 t do 18 a nawet 20 t powięk
szyły się też znacznie i maszyny wiatrowe, ktore 
dostarczają 600-900 m 3 powietrza na minutę pod 
ciśnieniem 2-2,75 kg. 

Stalownia w Hoerde np. posiada maszynę 
wiatrową następujących wymiarów: 

średnica cylindra o wysokiero ciśnieniu 1300 mm 
" " o nizkiem " 2000 " 
" " wiatrowego 1800 " 

skok tłoków . . . . . . . . . . l 700 " 
il_~ść. P?Wietrza, wciąganego na minutę, 600-900 m3 

Cismeme wiatru . . . . . . . . 1,5-2,5 kg 

~~~:szyna ta pochodzi z fabryki w Siegen 
{dawmeJ Oechelhaeuser). 

Stalownie Martina. Zasadowe piece MARTINA 
zdolaly utrzymać swoje przodujące stanowisko 
w stalowniach, pomimo współzawodnictwa kon
wertorów THOMASA. Widzimy tedy w stalowniach 
bessemerowskich nowo założone piece MARTINA. 
Przyczyny szukać należy w fakcie, że piec MAR
TINA zużywa z dobrym skutkiem mniej czysty 
a zatem i tańszy materyal surowy oraz że kon
wertor nie znosi prawie wcale zadawania zlomu 
(starego żelaza_ i odpadk:ów), podczas gdy w pie
cu martenowskim bywaJą zużywane wszelkie od
padki pil i nożyc, zepsute w walcowniach, oraz 
stare żelaziwo, bez nadzwyczaj wielkich ostroż
ności. 

Dużo stalowni zachowało dotychczas wy lep
kę kwaśną a to ze względu, iż wedle ich zapa
tl·ywań latwiej w takich piecach wyrabiać twar
de gatunki stali albo też że posiadają one moż
ność zadawania bardzo czystych materyałów su
r<;>WY?h, które dla innych hut stały się zbyt dro
giefiL 

. Ogromną przewagę nad konwertorem uzyskał 
piec MARTINA przez to, że w nim można nieomal 
za każdym nabojem inny gatunek żRlaza. ln h stali 
wykonać, że nadto lepiej można śledzić proces 
odwęglania i przez branie próbek i zadawanie po
trzebnych materyalów dowolnie często można 
uzyskiwać żądany wytwór prawie zupełnie pewnie. 

N owe piece wahadłowe z biegiem ciągłym 
systemu TALBOTA nie znalazły zastosowania w West
falii i trudno spodziewać się, aby to kiedykol
wiek nastąpić moglo, choćby tylko ze względu 
na znaczne koszta, jakie pociąę>;nęłaby za sobą 
przebudowa istniejących zakladow. 

W piecu MARTINA można przerabiać wszelkie 
gatunki surowca; w Westfalii jednak używa się 
specyalnie t. zw. surowiec stalowy (Stahleisen). 
Surowiec ten wytapia się głównie ze spatu żelaz
nego z Siegen, rud hiszpańskich i pirytów. Jest 
on tak czysty, że może być użyty nawet w kwaś
nej gruszce BEssEMERA, tern bardziej więc w zasa
dowym ,Piecu. Stosownie do zawartości mang;anu 
ziarno. Jego jest szare albo lśniące, a analizy 
dają przeciętnie następujący skład: 

Węgiel 
Krzem. 
Mangan 
Fosfor . 
Siarka . 
Miedź . 

3,0-3,5°/0 

0,3-0,8°/0 

4,0-8,0°/0 

do 0,1 Ofo 
okol o 0,01 Ofo 

. 0,1-0,3% 

Trudno ustalić sklad nabojów, używanych 
w westfalskich piecach MARTINA, zależy on bo
wiem od miejscowych warunków stalowni i od 
wyrobu, jaki się chce uzyskać. Chętnie bardzo 
używają złomu, który zadaje się zazwyczaj w sto
sunku 70%, podczas gdy resztę (30%) stanowi su
rowiec. Z podobnymi nabojami wykonuje jeden 
piec zazwyczaj 4 - 6 procesów na dobę zależnie 
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od rozmiarów pieca. Jeden proces zatem · trwa 
4-6 godzin, wliczając w to zadawanie i ewentu
alną poprawkę wylepki. 

Ogólne zastosowanie maszyn do zadawania 
znacznie skróci! o w Westfalii czas trwania tej 
czynności oraz obniżyło koszta robocizny. 

Przeważnie bywają używane maszyny nizkie, 
budowane głównie przez firmy LA UCHRAMMER w Riesa 
w Saksonii i BEURATH. Ta ostatnia firma zbudo
wała też wysokiQ maszyny do zadawania, te jednak 
znalazły zastosowanie tylko w dwóch stalowniach. 

Firma STUCKENHOLZ i 8-KA posiada zupełnie ' 
odmienny typ maszyny do zadawania a mianowi
cie, maszyna, nie posiadająca własnej podstawy 
i możności przesuwania się z miejsca na miejsce, 
bywa zawieszaną u podnośnicy przesuwalnej (żóra
wia mostowego). Urządzenie to jest o tyle wy
godne, że nie wymaga silnych fundamentów, jak 
poprzednio wymienione ciężkie maszyny, i zysku
Je się na miejscu w stalowni. W starych hutach 
jednak nie wszędzie można zastosować takie urzą
dzenie. 

Zużycie węgla waha się stosownie do biegu 
pieców między 250 a 300 lzg na l tonnę stali 
w blokach. 

Wlewnice odpowiadają kształtem i rozmiara
mi przeznaczeniu bloków. Co do wytrzymałości 
ich istnieją lejarnie, które wyrobiły sobie spe
cyalność w tym kierunku i dają wlewnice, zdolne 
wytrzymać 150-200 nawet odlewów. 

Surowiec do wyrobu wlewnic zawiera prze
ciętnie 0,08-0,090fo Ph 'i 0,05% S; w dobrze urzą
dzonych zaś stalowniach analizują każdą wlewni
cę nie tyle ze względu na jej wytrzymałość, ile 
na późniejsze zadawanie do pieca martenow
skiego. 

Poniżej podajemy kilka analiz żelaza zlew
nego, wytopionego w normalnym piecu zasado
wym MARTINA, przy użyciu 70% złomu i 30% 
surowca.: 

Zwyczajne żelazo zlewne 

" " " 
" " " Blacha kodowa . 

... § 
" d ~ .. . .. 

"b'o bD ~ 
-"! .. 

§ 1;1 "" " .,. "' "' ~ 
o 00 ~ ~ ~ ... 

0,08 0,42 0,023 0,045 0,102 0,02 
0,12 0,46 0,030 0,054 0,108 0,03 
0,10 0,44 0,016 0,048 0,108 0,02 
0,24 0,50 0,037 0,054 0,105 -

Budowa pieców MARTINA w ścisłem tego sło
wa znaczeniu nie przedstawia nic nowego, godnego 
uwagi. Nizkie sklepienia znajdują się jeszcze tylko 
u starszych pieców. Otwory, wprowadzające gaz, 
umieszczone są po obu bokach w ilości 3-4; dla 
powietrza istnieje zazwyczaj jeden górny otwór. 

N aj ważniejszą kwestyą budowy pieców MAR
TINA jest ich wylepka, to też podobnie jak w sta
lowniach bessemerowskich i tu znajdują się wszę
dzie oddziały, zajmujące się wyłącznie przeróbką 

dolomitu. Często bardzo spotyka się tu użycie 
cegły magnezyowej kształtowanej, ułożonej wprost 
na dolnych płytach żelaznych pieca. Unika się 
przez to przepalania spodków, zdarzającego się 
często przy spodkach dolomitowych wskutek przy
padkowej domieszki kwarcu do naboju. Przepa
lenie takie jest bardzo niebezpieczne ;Ze względu 
na komory gazowe, znajdujące się pod piecem. 

Co się tyczy komór, to starają się, aby one 
były jak największe. Czasami zaopatruje się je 
w zbiorniki pylu. 

Cegły ogniotrwałe, używane w piecach me
talurgicznych, pochodzą wszystkie z niemieckich 
fabryk, posiadających znakomity materyał suro
wy, zwłaszcza z Westfalii i prowincyi N adreń
skiej. 

Dla zwiększenia odporności cegły, wystawio
nej wprost na działanie ognia, lecz nie stykaią.cei 
się wcale z żużlem, używają często masy, zawie
rającej "karborund". Masę tę rozprowadza się 
pendzlem na cegle w warstwie grubości 1/~ mm. 
Na l m 2 cegły potrzeba jest 1,2 kg masy, której 
cena wynosi 4 marki za l lzg. 

W nowszych czasach zarzucono prawie zu
pełnie użycie klap, zamiast których wprowadzo
no wentyle siedzeniowe. W tym kierunku istnie
ja rozmaite pomysły: wentyl F<?RTER~ ora~ urzą
dzenie huty Aplerbeck łączą w JedneJ laneJ skrzy
ni wszystkie ruchome części w ten sposób, że ani 
wyboczenie ani rozszerzenie wskutek ciepła nie 
mają wpływu na dziabnie, a nadto każda sztuka 
może być wymienioną nawet podczas biegu pieca. 

Mniej praktyczne, a jednak rozpowszechnio
ne jest zastosowanie wentyli wprost w murze ka
nałów. Siedzenia kanałów są chłodzone wodą. 

Węgiel zagłębia Ruhr jest nadzwyczaj odpo
wiednim do wyrobu gazu, to też niektóre huty 
mają j e!;zcze do dziś dnia gazowe piece SIEMENSA 
z rusztem i wiatrem. Nowsze zakłady jednak 
używają chętnie pieców okrągłych z parą zamiast 
wiatru, a to ze względu na ruszta, na których 
nie osiada popiół i żużel, jeżeli dmucha się parą. 
Wysokość węgla na ruszcie wynosi zwykle 
2,50- 3,0 m, para zaś, wychodząca z inżektorów 
KoERTINGA o średnicy 8 mm, posiada pod ruszta
mi prężność 110 mm słupa wody. Wobec małej 
zawartości popiołu w węglu (5 - SOfo) nie trudno 
jest utrzymać ruszta w porządku. 

Często bardzo stosują praktyczne zamknięcie 
otworów do zadawania zapomocą silnego prądu 
pary. W ten sposób można przez dany otwór za
dawać węgiel, lub wsunąwszy drąg, poprawić go 
na ruszcie, a gazy nie wydobywają się mimo to, 
nie giną i nie przeszkadzają robotnikowi w pracy. 

Coraz większe zastosowanie węgla brunatne
go (lignitu) z okolicy Kolonii i Bonn wprowadzi 
go zapewne i do celów metalurgicznych, jak się 
to już dawno stało w Sztyryi i Czechach. Natu
ralnie pociągnie to za sobą zmianę pieców gazo
wych. 
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W roku 1887 próbowano w Witkow.icach na 
Morawach używać gazu wodnego do celow .meta
lurgicznych _a miano~icie ~o pieców. MARTINA, za
rzucono go Jednak, Jako meekonorruczny. Tym
czasem ulepszenia w tym względzie poszły ta~ 
daleko że dziś istnieją w Niemczech 3 fabryki, 
opalające swoje piece martenowskie gazem wo-
dnym. . . 

Piece do wytwarzama gazu są wszystk1e sy
stemu DELLWICK-FLEISCHER i dają 2m3 gazu z l kg 
koksu lub l 5 m3 z l kg WQgla. Jeżeli się pracu
je erazero m.'1eszanym (3/ 4 gazu wodnego i 1

/ 4 00), 
uzyskuje się z l kg węgla 2,3 m3 gazu. 

Lejarnie stali. Szerokie zastos?wanie _znalazły 
w Westfalii pily, ucinające na z1mno leJe u ~ta
lowych odlewów. Maszyny te, znane w dwoch 
ty:J?ach, pochodzą z fabry~i E. Sc~iess. W nie
ktorych lejarniach używaJą chętme maszyn for
mierskich. 

Marynarka niemiecka wymaga zazwyczaj, 
aby metal w odlewach stalowych posiadał wy
trzymałość na rozerw_anie R=40--50 kg; wyd-~u
żenie 18- 20%; drog1 żelazne: dla odlewo:v z z~
laza miękkiego R = 37-44 kg, wyd~użeme naJ
mniej 20%; drogi żelazne : _ dla ?dle::w.ow stalow~c~ 
R=50-60 kg, wydlużeme naJmmeJ 120fo. Jezeh 
niema tych warunk?w, lejarnia_ w Remscheid roz
dziela swe odlewy Jak następuJe: 

l) Odlewy miękkie: R < 40 kg, wydłużenie 

20°/ używane np. dla silnic elektryczuych. 0
' 2) Odlewy stalowe bardzo ciągliwe: R=45-

-55 kg, wydlużenie 16-22%, p~zezna_czone na czę
ści maszyn, które będą obrab1~ne, J_ak np. kola 
zębate części lokomotyw, wodz1dla 1 t. p . 

3) Odlewy stalow~ twarde i ciągli w~:. R= 
= 60- 70 kg, wydł użeme 8-:-16% dla częsCI~ po
dlecrających zużyciu, które Jednak będą ~brab1ane, 
lub

6 
dla części, wytrzymujących uderzema. 
4) Odlewy z twardej st~li: R=95 -105 kg, 

wydłużenie _l-. 6% dla c~ęśCI, p_o~l~gJych znacz
nemu zużycm, Jak np. gmotowmki 1 t. p. 

Koła stalowe stanowią odrębną grupę; np. 
kólka dla wózków górniczych leje się ze s_tali, 
mającej R=55-65 kg a 10-16% wydłużema*). 

Stal tyglowa. Westfalia ma bardzo wiele _fa
bryk stali tyglowej; najwięcej jest ich w okol:cy 
Hagen i Remscheid, największa z~ś z pośród _mch 
jest tyglownia towarzystwa Bergisehe Stahlu:du
strie. która obok piyciu pieców .MAHTINA pos_1ad~ 
tyleż pieców tyglowych, z których każdy m1eśc1 
24 tygle. Fabryka wyrabia sama tygle z gliny 
i grafitu. Tygle suszy się w olbrzymich suszar
niach (na 30 000 tygli); tygle raz tylko mogą być 
użyte. . .. 

Fabryki z okolic Remschmd wyrabiaJą, sto-

*) Szkoda, że autor nie określa bliżej , jakich _wymilu;ów pró
by i w jaki sposób la.ne i później traktowane były proby, które dały 
powyższe rezultaty (Przyp. H.eda.kcyi). 

sownie do potrzeby, stal chromową, manganową, 
wolframową i inne. 

Zaklady KRUPPA posiadają w Ess_en ~aj-.yię~
szą w Europie fabrykę stali tygloweJ. ZnaJdUJe 
się tam 18 pieców gazowych, z których każcl:y 
może pomieścić 100 - 106 tyglów o zawartości 
45 kg. 

Przy takiero też tylko urządzeniu byJn :moż~ 
liwe odlanie wielkiej osi okrętowej, wysta ··' wneJ 
na wystawie w Di.i.sselclorfie, która w stanie suro
wym ważyla 70000 kg. 

Piece tyglowe umieszczone są po ośm po 
bokach hal, w środku których poruszają się ele~
tryczne podnośnice mostowe. Odlew odbywa s1_ę 
wprost z tygla do formy; robota ta wymaga WOJ
skowego prawie wyszkolenia robotników. 

I tu sluży tygiel tylko raz jeden. 
Większość stalowni tyglowych ma pi~ce, sto~ 

jące ponad powierzchnią huty z drz~VIczkami 
bocznemi, spotyka się jednak piece, ~m1oszcz?n.e 
pod powierzchnią. Mimo, iż te ostat.me trudmeJ
sze są do obslugi, bywają chętnie używane tam, 
gdzie tygiel sluży więcej niż jeden raz, ~ozwala
ją bowiem ua szybkie powtórne wsadzeme tyg:la 
do pieca i zadanie naboju, zanim tygiel ostygme. 

Wyrób żelaza pudlowego. Wiele fa?ry ~w Y". est
falii zacl10walo piece pudlowe clawmeJ IstmeJące 
obok nowo założonych pieców do wyrobu że.laza 
zlewnego. Oprócz tego is_tnieje jeszcze ':' NI_em
czech szereg hut, posiadaJących wylączme p1ece 
pudlowe, zastosowanie bowiem tego materyalu 
nie zostalo jeszcze zupeluie wyparte przez żelazo 
zlewne. Dotychczas chętnie używają żelaza pu
cllowego do wyrobu nitów, lańcuchów, rur spo
grzewanych (spawanych) oraz do pewnych gatun
ków stali tyglowej. 

W calych Niemczech istnieje jeszcze 80 hut, 
posiadających ogólero l 039 pieców pudlowych. 

W okręgu Dortmund istnialo w r . 1880 jesz
cze 69 hut, wyrabiających żelazo pudlowe w ogól
n ej ilości 449 500 t. podczas gdy \Y roku 1,900 po~ 
zostalo ich tylko 39 o lączneJ wytworczośm 
311 200 t. Ilość fabryk spadJa o 430Jo, a wytwór
czość o 300fo. Różnica tych stosunków tlomacz.y 
się z jednej strony tem, że upaclly przeważme 
małe fabryki, a z drugiej strony postępem w fa
brykacyi, który nawet w zaniedbanych pudlow
niach dal się uczuć. 

W większości piece pudlowe są pojedyncz_e 
o naboju 250-350 kg; są jednak i piece podwóJ
ne o 500-600kg naboju z paleniskami płomienne
mi i kotłami, ustawionymi z tyłu. 

lstnieje też kilka pieców odwracalnych sy~ 
stemu PrEOKA, czasami opalanych nawet gazami 
z regeneratorów poziomych. 

Materyal surowy czyli ~ur:owiec pud~o":y, 
jaki tu używają, zależy oczyw1śc1: od rodzaJU ~e
laza względnie stali, jaki pragm_e otrzymać s1ę. 
Zwykle używa się surowca, wytopwnego ze spatu 
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z Siegen, żelaziaków brunatnych z N assau oraz 
żużli z pieców ogrzewalnych: 

Surowiec pudlowy zawiera przeciętnie: 

węgla . 2 - 3° l 9 

Krzemu 0,3-0.8% 
Manganu . 2 - 6% 
Fosforu 0,2-0,3% 
Siarki . O,Ol-0,040fo 
Miedzi 0,2-0,3% 

Wyrób dużych sztuk kutych. Wystawa w Diis
seldorfie dostarazyla dowodów. co uczyniono 
w Westfalii pod tym względem. Większość za
kladów porzucila zupełnie młoty parowe i prze
szla do pras hydraulicznych, pracujących spokoj
niej i pewniej a nawet prędzej . Istnieią dwa sy
stemy tych pras, mianowicie: BRENER - ScHUMACHER 
i liANIEL-LUEG. W zakladach KRUPPA istnieją dwie 
stare prasy systemu TANNETT i WALKER o ciśnieniu 
600 atm. Są one obsługiwane przez podnośnicę 
przesuwalną. Ruch obrotowy kutej sztuki odby
wa się tu zapomocą lańcucha GALLA, poruszanego 
przez silnicę elektryczną, umieszczoną na tejże 
przesuwalni. 

Dzięki znakomitym narzędziom i maszynom 
huty Oberbilk-Diisseldorf byly w stanie wykonać 
pewną robotę w nieprawdopodobnie krótkim cza
sie. Parowiec transatlantycki Fu.rst Bismarck po
trzebował' walu glównego, który po zupelnem 
ukończeniu ważyl 8735 kg. Huty Ooerbilk otrzy
maly zamówienie 25 sierpnia r. 1902; l września 
wal byl otoczony, oheblowany i zupelnie gotowy 
do ustawienia, pomimo iż trzeba bylo wpierw od
lać dla niego blok, który ważył 32000 kg. Cala 
robota trwala przeto 61

/ 2 dnia! 
Prasa w Oberbilk jest systemu BRENER -ScHu

MACHER, wagi 1500 t; prężność pary wynosi 10 atm. 
Obracanie sztuki jest hydrauliczne. Urządzenie 
to jednak ustępuje pod względem praktyczności 
starszemu urządzeniu KRUPPA. 

W hutach Oberhausen (Guteho:ffnungshi.i.tte) 
wielka prasa kowalska ma 2500-3000 t i obrabia 
Bztuki wagi 60000 lzg. Zakłady Haniel i Lueg 
mają pras,' wagi 2500 t swojego oczywiście sy
stemu. Trzy piece ogrzewalne obsługują tę pra
sę. N a każdym piecu znajduje się kociol, opala
ny gazami, zużytymi w piecach. Do ruchu ku
tych sztuk slużą dwie podnośnice elektryczne, 
kierowane z jednego miejsca, polożonego na po
ziomie huty obok prasy. Obracanie jest hydrau
liczne, podobnie jak w hucie Oberbilk. Kują tu 
sztuki, ważące 50000 kg. 

Walcownie. W calych Niemczech znajduje się 
375 walcowni; w tej liczbie 59 dla żelaza handlo
wego, 28 dla szyn, 22 dla belek, 24 dla blachy 
grubej, 63 dla blachy cienkiej i 20 dla drutu. 
Udzial prowincyi nadreńskich i Westfalii wynosi: 
dla żelaza handlowego 610fo, dla szyn 46%, dla 
belek 360fo, dla blachy grubej 75%, dla blachy 
cienkiej 820fo i dla drutu 750fo. 

Pomiędzy bardzo wielu stareroi urządze
niami można znaleźć wiele walcowni zbudo
wanych podlug najnowszych zdobyczy wiedzy 
w tym kierunku. . 

Bardzo rozpowszechnione są piece dołowe 
(podziemne) do przechowywa11in. bloków. przycho
dzących przed ostygnięciem ze stalowni. Doly 
te są najczęściej nieopalane; dla ogrzania jednak 
pozostalego z roboty zapasu mają niektóre huty 
doly,_ opalane gazem. O?slu~a t;ych dolów odby
wa s1ę zapomocą odpow1ednw silnych podnośnic 
elektrycznych, poruszających się z wielką szyb
kością. 

. Liczne_ zasto~ow;.tnie znalaz!y przyrządy, za
da~ące ~loki d~ p~eco:w ogr~ewaJących lub wycią
gaJące Je z p1ecow 1 podaJące na rolki, wiodące 
dalej do walców. Są one najczęściej poruszane 
elektrycznością, bywają jednak i parowe. 

Dla lepszego przeglądu daJemy tu krótki 
opis nowo założonej walcowni większych rozmia
rów dla Towarzystwa Union w Dortmund. 

. _Wa~c~ blokowe prz~rabiaj_ą bl~~ci wa~i nie 
mnieJszeJ Jak 3000 kg 1 oddaJą SWOJ wyrób wal
cowni zwrotnej dla wyrobu belek do 600 mm 
i żel_a~a U do . 300 mm, jak o też walcowni szyn, 
rygh 1 szerokiego żelaza płaskiego. 

Rolki wodzące walcowni blokowej poruszane 
są przez maszynę parową zwrotną i robią 54-60 
obrotów na minutę, co odpowiada 1,55 - 1,73 nz 
prędkości obwodowej na sekundę. Obroty bloka 
naokoło jego osi wykonywują stosowne przyrzą
dy hydrauliczne, umieszczone między rolkami. 

W alce blokowe mają 1100 mm średnicy 
i 2700 mm długości. Przesuwają się one w kie
runku poziomym o 300 mm zapomoeą cylindrów 
hydraulicznych, umieszczonych na kobylicach 
walcowych i pracujących przy ciśnieniu 25 atm. 

Przewalcowany blok, o ile jest jeszcze więk
szy niż 250 X 250 mm, dostaje się na rolki, które 
go prowadzą do hydraulicznych nożyc pionowych, 
tnących na gorąco przekroje 400X400 mm i za
opatrzonych przyrządem, przytrzymującym blok 
podczas cięcia. Rolki, wiodące do nożyc, są po
ruszane zwrotnym elektromotorem o sile 70 IP 
i mają l ,5o m prędkości obwodowej na sekundę. 
Jeżeli blok ma przekrój mniejszy niż 250X250 mm, 
wówczas przeehodzi on inneroi rolkami do mniej
szych nożyc poziomych. Ten drugi przesuwacz 
ma również wlasną elektrosilnicę o sile 30 IP, 
która przesuwa blok z tą samą co i większy pręd
kością. 

Walcownia wykańczająca posiada cztery sy
stemy rolek przesuwających, z których każdy ma 
odrębną maszynę parową. Prędkośó obwodowa 
tych rolek wynosi 1,53 m na sekundę. Ruch po
przeczny wykonywują przesuwacze z prędkością 
0,80 m na sekundę zapomocą elektrosilnicy o sile 
160 IP. 

Walcownia sklada się z czterech par walców 
o średnicy 900 - 920 mm i 2 500 mm dlugości. 
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Silnica parowa trójcylindrowa robi 130 obrotów, l grzaniu, podczas gdy niedawno jeszcze uważano 
prędkość zaś obwodowa walców wynosi około. 6 m rygle o boku 80-100 mm. za największe. 
na sekundę. N ad tą walcownią i jej silnicą znaj- Nowsze walcownie posiadają zazwyczaj 3 od
duje się podnośnica mostowa elektryczna o sile .rębne silnice z coraz . większą ilością obrotów, 
nośnej 30 t, prędkości ruchu 60 m, prędkości wóz- zwiększającą się od przedwstępnych do wykań
ka z windą 28 m i prędkości pionowej 2 111 na mi- czających walców. N a wijarki poruszane są silni
nutę. cami elektryczneroi i zaopatrzone w przyrządy do 

Pierwsza para walców posiada hydrauliczne szybkiego zdejmowania kręgów. 
cylindry dla ściskania takowych (ruch pionowy Nadzwyczaj interesująceroi s..ą usiłowania, ro
górnego walca), inne zaś postawy walców mają • bione w celu wprowadzenia siły elektrycznej dla 
ręczne przyrządy do tego celu. walcowni, tem bardziej, że zużytkowanie gazów 

Wykończone sztaby idą po dwojakich rol- w~elk?piecowych pobudza ~uty do zakładania 
kach do pil wahadłowych, poruszanych 70-kon- wrelki~h elektr.r:cznych stacyr_ cen~raln.r:c~ ... 
nemi elektrosilnicami i hydral\licznymi tłokami Fnma berhńska Allgememe ~lectnCitats Ge
dla podsuwania pily. Po przecięciu na potrzeb- s~llschaft za~oży~a w roku 1897 pre_rwszą walcow
ne długości sztaby dostają się na chłodzące rusz- mę drutu mre~zranego, poruszan'J srl_ą elekryczną. 
ta za pomocą czterech systemów rolek wodzących. . Jest to prer_wsze zastosowan_re srly elektryc~
Przesuwanie na rusztach odbywa się zapomocą neJ do wal~owm dru~u; co do .mnych w~l.cowm, 
160-konnej silnicy. Z rusztów sztaby idą w wa- należy wątprć, czy kiedy będzr_e t? mozliwe _ze 
gonach do wykończalni. względu na bardz.o na,?le wahama ~rl, występuJą-

Ładowanie odpadków od pil odbywa się me- c.y-c~ przy ro~oCie. , Zresztą brak Jeszcze w tym 
chanicznie i na gorąco, podobnie, jak i ladowa- klerunku doś~Ia:dczen: . 
nie rygli, ciętych nożycami na sztuki 80-100 cm . Co d~ SI~m~ P.arowych w w_alcowmach n~d
dlugości. Służy do tego przesuwacz taśmowy, mremmy, ze crśn~eme pary w:ynosr zrykle 6-8 ~g 
który prowadzi do specyalnie urządzonych wago- r~ad_ko 10 kg_. Nie spotyka . srę J?raw1e >ycale. sr.l
nów. Dla uruchomienia calego tego urządzenia me JedHocyl:o~ro~ych, pomewaz wszęd~1e usiłuJą 
istnieje 10 kotłów BABCOCK _ WrLcox 0 370 111.2 po- w:yzys~ać p1ęz;r~sć .par),' do ost~tka, me zadaw~
wierzchni ogrzewalnej każdy. Wszystkie kotły laJąc ~~ę korzyscra:rn~. os:ąga~emr z przegrzewama 
zaopatrzo11 e są w przegrzewacze pary 0 powierzch- pa:·y 1 ~ondensacy1. 8rlmce uzywane są compound 
ni 56 m 2; nadto znajduje się podgrzewacz wody, sprzęgmęte. . . . . . 
który daje kotłom wodę 0 temperaturze 110o. Pa- P~zy wrększych srlmcach za~zucon? p1aw:~e 
ra znajduje się pod ciśnieniem 10 atm. wszędzre kola zamachowe,. natom:ast uzywa s1ę 

. . . . . maszyn zwrotnych (rewersyJnych) 1 compound. 
W ~~co~~ne blachy posiadaJą częśCieJ .~wu- Znane są również trzycylindrowe silnice 

walce mz t~'OJWalce LA?THA a to z po~odu, .Iz na compound, w których średni cylinder ma ciśnie
tych ostatm~h t~udno .Jest otrzymać rowl!-e 1 pro- nie wysokie, boczne zaś cylindry pracują pod niz
ste bl.achy .c~enkie. P1ec~ do. ogrzewan~a .bla?h kiem ciśnieniem. w razie chwilowego zapatrze
są naJczęścieJ. gazowe, .me brak Jednak l pleco:v bowania większego wysiłku mogą wszystkie trzy 
o. be~pośredmem. palen:sku. Dla. p;zegrz~wama cylindry pracować przy wysokiem ciśnieniu. Ta
c~enkiCh blach uzywa s1~ c~ęsto p1ecow ~ Ciąg?ym kie maszyny zużywają nadzwyczaj mało pary. 
b1egu ~ b?cznem palemsklem. W takim p1ecu Czasami kombinuje się maszynę zwrotną 
z~aJ~l_lJe s1ę 6 - 8 skrzyń stalowych lanych, za- z maszyną 0 kole zamachowem. Zakłady Dude
WieraJącyc~ blachy. , . lange posiadają taką trzycylindrową maszynę 

Rozmiary blach, dla ktorych skrzyme. są do~ zwrotną, która zwykle porusza z jednej strony 
stosowane, wynoszą 1600 X 1600 mm lub naJwyżeJ dwuwalec dla belek, może zaś. w razie potrzeby, 
2 500 X 1250 mm. Skrzyma waży 5 000 k{{, bla- służyć · równocześnie dla trójwalców umieszczo
chy za~, które w niej. mieszc-zą się, okol? ~ 000 ką-. nych po przeciwnej stronie i posiadających w z wyk
Skrzyme te są_ wyrab:ane ~rzez _specyahstow, kto- łych warunkach własną silnicę. 
~·zy zastrz~ga,Ją sobie taJemm.cę . ICh budow,y, Coraz więcej dające się uczuwać współzawo
: gwarantuJą za 45-kl·otuo 1~h uzyCie. Zdarza się dnietwa zmusza przemysłowców do obniżania cen 
Jednak często, że w:ytrzymu,Ją one 150 r:agrzewań. towaru, a co zatem idzie zmniejszania kosztów 
Jedno prz~grzewame trwa 24-36. godz1~. własnych. Aby osiągnąć zamierzony cel, starają 

. . Po~z1ał ?lach co do r?zm1arów 1 gatunku się o oszczędności na polu wszystkich składników 
me Jest Jednohty we wszystkich hutach. cen własnych. Wydatek na parę, zmniejszony co 

Walcownie drutu podniosły się w ostatnich prawda przez zastosowanie gazów wielkopieco
latach nie mniej od innych działów hutnictwa wych do opalania kotłów, odgrywa w walcowniach 
w Westfalii. Zastosowanie coraz silniejszych ma- jeszcze zawsze pierwszorzędną rolę, tem ważniej
szyn, oraz o 600-650 obrotów wykańczających szą od czasu, gdy zaczęło ubywać pieców pudlo
w.alców, pozwala dziś wywalcowywać na drut blo- wych, ogrzewających kotły swem ciepłem "stra
ki kwadratowe o boku 150 mm przyjednem na- eonem". 
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P o zupalnem prawie wyczerpaniu pomysłów 
w kierunku zmniejszenia zużycia pary przez. za
stosowanie wysokiej rozprężaluości (ekspanzyi), 
ulepszonych stawideł silnic compound, regulato- . 
rów i t. p . przystąpiono do stosowania pary prze
grzanej jak również i zaopatrzenia każdej z sil
nic oddzielnym kondensatorem. 

Obecnie i ta oszczędność może być powięk
szoną przez zastosowanie kondensacyi centralnej, 
uznanej dziś przez większość hut jako opłacającą 
się , pomimo bardzo znacznych kosztów założenia. 

KoJ?alnie węgla w Reck.linghausen w West
falii posiadają kondensacyę centralną, nad którą 
robiono dokładne spostrzeżenia przez pięć miesię
c~ i ;poró~nano .je z trzymiesię,cznemi. spostrzeże
mami, robwnem1 przed zalożemem teJ kondensa
cyi. Oszczędność wyniosła 2108 marek na mie
siąc. Całkowite koszta założenia tej kondensacyi 
wyniosły 118 300 marek. 

Profesor J ossE z Charlotten bur g a powziął 
myśl zużywania istniejącej jeszcze w kondensato
r ze ciepłoty i powtórnej przemiany na silę, co 
istotnie byłoby wielkim krokiem naprzód, o ile 
praktyka w zupełności potwierdzi jego pomysł, 
który znalazł od marca roku 1903 praktyczne za
stosowanie. 

Zamiast wody wprowadza prof. J ossE do kon
densatora płynny 802 , który nie tylko że skrapia 
parę, ale sam, przejmując jej ciepłotę, przechodzi 
w stan gazowy o prężn:>ści 13 atm. Gaz ten po
rusza specyalnie zbudowany motor gazowy, a opu
ściwszy go, skrapla się znowu w osobnym kon
densatorze, z którego w stanie cieklym idzie po
wtór nie do kondensatora silnicy parowej. W fir
mie Diisseldorfer Eisen- und Rohrenwalzwerke 
P oensgen w Diisseldorfie "odzyskują" w ten spo
sób siJ'ę 150 IP. Prof. JossE zaś już od roku 1901 
ma dodatnie wyniki z motorem o sile 175 1P, 
poruszanym gazem 802• 

Wyroby specyalne: koła do wagonow, rury i t. p. 
W Westfalii wyrób kól do wagonó \V jest bardzo 
rozwinięty i spotyka się tam wszystkie istniejące 
rodzaje kól, jako też wszystkie znane sposoby wy
rabiania, zarów.no bardzo stare, jak i najnowsze. 
Widzimy tu kola lane z surowca i hartowane, 
które zaczęły się znowu pojawiać pod nazwą kól 
GRIFFINA, kól kutych z walcowaneroi ramionami 
lub pełnych kól walcowanych. 

Wiele bardzo fabryk wyrabia kola ze zgina
nych odpowiednio ramion, których końce two
rzą piastę za dodaniem odpowiednich klinów uzu
pełniających. ·wyrabiają też koła kute z żelaza 
pudlowego; piastę i tarczę kola (pelną bez ra
mion) odkuwa się z jednej sztuki, nawija się na 
to obręcz, mającą stanowić wieniec kola, a wszyst
ko, ogrzane do temperatury iskrzącego żaru, kuje 
s ię na specyalnych kowadłach. 

Kola lane stalowe znalazły szerokie zastoso
wanie przy lokomotywach i staly się towarem 
bieżącym niektórych hut. 

Dla wagonów osobowych używają zarządy 
dróg żelaznych najchętniej walcowanych kól z ma
teryalu zlewnego. Walcownie takich kól, zbudo
wane na tej samej zasadzie, co walcownie obręczy, 
i często z niemi lączone, są dziś powszechnie uży
wane. 

Średnia wytwórczość takiej walcowni wynosi 
60-80, a nawet 100 gotowych kół (bez obręczy) 
na 12 godzin . 

Na polu wyrabiania obręczy nie zrobiono nic 
nowego; odbywa się ono tak jak przed laty. Pla
ski blok przebija się pod mlotem i rozszerza na 
kowadle, zaopatrzonem w występ (róg), do tego 
specyalnie celu slvżący, poczem następuje walco
wanie. 

Osie muszą być po wywalcowaniu jeszcze kute, 
stosownie do słusznych wymagań dróg żelaznych. 
F irmy KRUPP, EHHHARDT i inne starają się w ostat
nich czasach o wprowadzenie drążonych osi wa
gonowych, które jednak dotychczas nie rozpo
wszechniły się. 

Wskutek znacznego zapotrzebowania na ru
ry kotłowe dla lokomotyw i marynarki :powstało 
w ostatnich latach wiele rurkowni, ktore dziś, 
wobec nadmiaru tego rodzaju wyrobów, znalazły 
się w nader trudnem położeniu. Ogółem istnieje 
w Niemczech 23 fabryki rur. 

Większość fabryk wyrabia rury z żelaza pu
dlowego lub bardzo mi<pkkiego zlewnego, przez 
spawanie zakładki zapomocą walcowania na rdze
niu. Jest to najstarszy sposób wyrobu rur spa
wanych. 

Zakłady 1IANNESMANNA wyrabiają znanym spo
sobem rury niespawane. Sposób ten wymaga je
dnak znacznych ulepszeń, dziś bowiem daje jesz
cze tak wiele braków i zużycie kosztownych na
rzędzi jest tak znaczne, że robota wcale nie daje 
spodziewanych zysków. 

Huta Ehrhardt w Diisseldorf - Derendorf ma 
inny własny system wyrabiania rur bez spawania, 
polegający na wybijaniu dziury w bloku i wycią
ganiu go w run; siłą hydrauliczną. Jakkolwiek 
mniej kosztowny od systemu MANNESMANNA sposób 
ten wykazuje jeszcze wiele braków. 

Ta sama firma posiada patent na wyrób spa
wania rur z wązkich wstęg, nawijanych na odpo
wiednim rdzeniu po linii śrubowej, nachylonej 
pod 45°. Spawanie odbywa się zapomocą plomie
nia wodorowego i małego rolotka o bardzo szyb
kich rurach podczas obrotowego ruchu rdzenia 
i równoczesnego nawijania wstęgi. 

Towarzystwo Dellwick - Fleischer dostarcza 
urządzeń do spawania wielkich rur wzdłuż i wszerz 
zapomocą gazu wodnego lub wodorowego. Śre
dnica rur dochodzi nawet do 3 m. W ten spo
sób wyrabia się kotły spawane. Firma Fitzner 
i Gamper posiada takie urządzenie, którem można 
w godzinę spawać 4 1n bieżące szwu przy pomo
cy trzech tylko robotników. 

J edna z westfalskich fabryk wyrabia rury 
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bez szwu systemem szwedzkim, polegającym na nego dostawcy wszystkich gotowych i półgoto
przeciąganiu wydrążonego bloka przez 15 kali- wych wyrobów hutniczych oraz maszynowych, 
brów i rdzeni. Różnica średniey dwóch po sobie potężną ostrogą do wznoszenia się w górę, której 
następujący,ch kalibrów wynosi 5--:-o mm a robotę 

1 

szczytu dosięgnął, jak się zdaje, już w roku 1900. 
wykonywa się za jednym zagrzaniem. Wzrost wytwórczości przy równaczesnem a na-

glem zmniejszeniu zapotrzebowania obniżył cenę 

Pobieżny ten obraz obecnego stanu i rozwo
ju w ostatnich latach, jakiego dozna! przemysł że
lazny w Westfalii i prowincyach nadreńskich, dowo
dzi, że te właśnie okolice postawiły przemysł że
lazny w Europie na właściwym poziomie i one 
pierwsze rzuciły się na wyrób żelaza w wielkich 
ilościach. 

Huty westfalskie, oparte na własnym opale, 
ale zmuszone do sprowadzania rud zagranicznych, l 
aby wlasne swoje spotrzebowywać, prędko zrozu
miały, że pierwszym warunkiem powodzenia jest 
zmniejszenie kosztów przewozu i przeładowywa
nia tych materyalów surowyr.h. Pierwszym środ
kiem do tego była jak największa wytwórczość 
a drugim zastosowanie urządzeń do szybkiej i ta
niej manipulacyi z materyalami surowymi. Pod 
tym ostatnim względem była Ameryka doskonal~ 
szkolą, do której niemcy bardzo pilnie uczęszczali 
i jeszcze uczęszczają. 

Marynarka niemiecka, która w ostatnich 
właściwie latach stanęła na wyższym szczeblu 
rozwoju, w bardzo wysokim stopniu przyczyniła 
się do ekonomicznego a nawet technicznego roz
woju hutnictwa niemieckiego. Wymaganiom bo
wiem marynarki zawdzięcza ten przemysł obecną 
umiejętność odlewania, kucia i obrabiania sztuk 
niezwykle wielkich. Szybki rozwój p1·zemysłu 
żelaznego w Rosyi byl dla Niemiec, jako glów-

sprzedaży, tak że uwaga przemysłowca skierowa
la się wyłącznie ku obniżeniu ceny własnej; stąd 
pochodzą najnowsze urządzenia do manipulacyi 
materyalami surowymi, wyzyskiwanie wytworó-w 
ubocznych, wszelkiego rodzaju zastosowanie ga
zów wielkopiecowych, jako sily silnicowej, po
większenie aparatów do ogrzewania . powietrza 
i maszyn wiatrowych, szerokie zastosowanie silnic 
elektrycznych do nowych celów, centralne kon
densacye i zużywanie tu jeszcze traconego ciepla, 
dążące wyłącznie do zmniejszenia kosztów włas
nych wyrobu. Nie mniejszą rolę odgrywa usilne 
staranie o podniesienie jakości wyrobu, zastoso
wane do materyałów surowych, jakimi się rozpo
rządza, i do celu, któremu materyal ma w przy
szłości słu~yć. 

Jeżeli dla Westfalii Ameryka była szkolą, 
to dla nas może nią być o tyle bliższa ·w estfalia. 
I nasz przemysł znajduje się w stanie ciężkiego 
przesilenia ekonomicznego, które o tyle latwiej 
mógłby przetrwać, o ile zaopatrzyłby się w lep
szą broń do walki, to jest w nowsze urządzenia, 
które, podniósłszy wytwórczość pojedynczych za
kładów i obniżywszy koszta własne, umożebnily
by, przy clach ochronnych i życzliwej opiece pań
stwa, walkę współzawodniczą z zagranicą. 

Zygmunt Bielsk1" 
intynicr, 

lnspekcya podatkowa dokonuje obecnie w ko- 1 aktu i po cztery. r~ble od _każdego ~ys~ąca ru~li, 
palniach i hutach zagłębia Dąbrowskiego rewizyi przenosz~c~go ~z1es1ęć t_ys1ęcy rub~1, hcząc me
dowodów rachunkowych pod względem wysoko- cale setki 1 tys1ące. rubh za c~łkow1te; . 2) _normę 
ści oplaeonego od nich stempla, przypadającego niższą od aktów 1 ~ok~men~o:v, wym1?monych 
podług obowiązującej od l (14) marca roku 1901 V: art. 57,_ po czterdzl8śc: kopleJ~k od kaz~ego ty
(Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r. 1901, .M 8, s1ąca rubli sumy ~ktu, ~cząc mecałe tys1ące ru
art. 77) nowej ustawy stemplowej (Zbiór praw bli ~a c~lkowite; Je~eli J~dnak sum~ r~eczonych 
i rozporządzeń. rządu. r. .1900, N 80, ~rt. 1~74): a}dow_ 1 dokm;nentow: me 12r~enos1 p1~rwszych 
Poważną wątplrwość lmdz1 podczas teJ rew1zy1 s1ed~muset rubh, po ;rnęć ko:pieJek od ka;zdych_ stu 
kwestya, jakiego rodzaju dowody winny opłacać rubh sumy aktu, hcząc mecaJ'e setki rubh za 
stempel normy wyższej, a jakiego-niższej. całkowite. 

Podług nowej ustawy stemplowej (art. 50) Art. 51 ustawy st13mplowej _określa, jakiego 
i ustanowionych w niej następnie zmian (Zbiór rodzaju akty i dokumenty op?aca_lą podatek st.em
praw i rozporządzeń rządu, r. 1902, J\~ 61, art. 621) plowy aktowy normy wyższeJ .. Są to n~stępu]ąCe 
podatek stemplowy aktowy ma dwie normy: l) dokumenty na sumę powyżeJ 50 rubl~: l) Akty 
normę wyższą od aktów i dokumentów o charak- i dokumenty (oprócz tych, które opłacaJą J?odatek 
terze majątkowym, wymienionych w art. 51, po wekslowy, podatek stemplowy od pap1erow pro
czterdzieści kopiejek od każdych stu rubli sumy centowych oraz podatek stemplowy aktowy nor-
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my niższej) w przedmiocie umów, ugód lub ukła- i póbr Państwa specyalnego kapitału. 7) Akty 
dów, dotyczących prawa własności, posiadania, Wieczyste na grunta, ku1Jowane lub sprzedawane 
użytkowania lub rozporządzania majątkiem nieru- przez Bank ziemski szlachecki albo przez Bank 
chomym albo ruchomym oraz różnego rodzaju ziemski włościański. 8) Akty i dokumenty. cioty
ograniczeń tych praw i zastawu nieruchomości; czące umów sprzedaży i dostawy przez właścicieli 
akty kupna, sprzedaży, darowizny, wydzielenia ziemi i rolników wytworów należącego do nich 
majątku, działowe, najmu lub pożyczki, spółki, gospodarstwa rolnego. 
najmu usług, en trepryz i dostaw, układów o kary Jak widać z powyższego, może w zakładach 
wadyalne, układów pojednawczych i wogóle wszel- przemysłowych zachodzić co do wielu bardzo do
kiego rodzaju tranzakcyi majątkowych - bez wodów rachunkowych kwestya, czy winny one 
względu na formę tych aktów i dokumentów opłacać podatek stemplowy normy wyższej czy 
i sposób, w jakich byłyby one sporządzone. 2) niższej. 
Wszelkiej nazwy pokwitowania, deklaracy e, z o bo- Organ urzędowy Ministerstwa Skarbu ( TViest
wiązania zastawowe i t. p. akty i dokumenty, uik Finansow, Promyszlemzosti i Torgowli) daje 
którymi stwierdza się otrzymanie pożyczek z in- w tej kwestyi pewne wskazów ki (r. 1901, .J\2 32). 
stytucyi kredytowych, miejskich lub ziemskich na Mianowicie, podług wyjaśnienia rzeczonego erga
zastaw nieruchomości, oraz dokumenty w przed- nu z brzmienia przytoczonych powyżej artyku
miocie_ odroczenia lub r~zloże~ia na raty ~ługów, łów ustawy ste?'lplo_wej wyni~a, że podatek stern
zabezpieczonych zastawionymi w tych mstytu- plowy normy mższeJ opłaca me każda tranzakcya, 
cyach majątkami nieruchomymi, jeżeli :rrzy tern l dotycząca kupna i sprzedaży towarów, lecz tylko 
odroczeniu lub rozłożeniu na raty wyda_Ją się po- taka: a) która winna być uznana, jako handlowa. 
życzki dodatkowe. 3) Akty i dokumenty w przed- mianowicie kupno i sprzedaż towarów dla od prze
miocie umów o odstąpienie osobom trzecim za- daży albo dla przeróbki w tym samyru celu w za
wartych zobowiązań kontraktowych, je~eli odstą- kładach przemysłowych, należących do osób pry
pienie kontraktu w calości lub w części uskutecz- watnych, towarzystw lub skarbu; b) istnienie któ
nia się zapomocą oddzielnego aktu. 4) Układy reJ stwierdzone jest przez jakikolwiek dowód piś
co do przedłużenia mocy obowiązującej podlega- mienny, np. notatkę maklerską, list handlowy, ra
jących o:płacie podatku stemplowego normy wyż- chunek handlowy, telegram, notatkę pośrednika, 
szej aktow i dokumentów na nowy termin, z do- notatkę dla pamięci i t. p. 
konywaniem nowych (chociażby w dawnej wyso- Wyliczenie powyższych dowodów, które nie 
kości) wypłat, oprócz ustanowionych przy zawar- ma znaczenia wyczerpującego, wskazuje, że jedne 

, ciu umowy, oraz nadpisy w tym przedmiocie na z nich poprzedzają zawarcie tranzakcyi i ustana-
samych aktach i dokumentach. wiają warunki, nakładające na strony pewne oho-

Przytoczone powyżej akty i dokumenty na wiązki i dające im pewne prawa, inne np. rachun
sumę niżej 50 rubli opłacają podatek stemplowy ki handlowe świadczą o dokonaniu tranzakcyi, 
w sumie dziesięciu kopiejek za każdy arkusz (art. która mogla być zawartą przedtem słownie. 
18 ustawy stemplowej). Z brzmienia przytoczonych powyżej artykułów 

Art. 57 ustawy stemplowej określa, jakiego ustawy stemplowej wynika, że opłacie podatku 
rodzaju akty i dokumenty opłacają podatek stem- stemplowego normy niższej podlegają wszelkie 
plowy aktowy normy niższej. Są to następujące tranzakcye handlowe, istnienie których LJ.Oże być 
dokumenty na wszelką sumę: l) Przyrzeczenia stwierdzone przez jakikolwiek dowód piśmienny 
sprzedaży, pokwitowania z przyjęcia zadatku niezależnie od tego, czy dowód rzeczony poprze
i wogóle akty i dokumenty, przyrzekające sprze- dza dokonanie tranzakcyi, czy też stwierdza jej 
daż majątku ruchomego l:rrb nier~cho_mego. ,2) wyl~o~anie, cho~iażby warunki tranzakcyi były 
Notatki handlowe maklerslne z wyJątkiem krot- omowiOne słowme. 
kich. 3) Akty i dokumenty w przedmiocie tran- Co się tyczy opłacania stempla od rachun
zakcyi handlowych, dotyczących kupna _i sp~·ze- ków z tytułu dokonanych tranzakcyi, należy zau
daży towarów bez względu na formę, w JakieJ te ważyć, że nie rachunek (list handlowy lub inny 
akty i dokumenty byłyby sporządzone (w formie dowód) podlega opłacie stempla normy niższej, 
listów handlowych, rachunków handlowych, tele- lecz sama tranzakcya handlowa w stosunku do 
gramów, notatek pośredników, notatek dla parnię- sumy, na jaką była ona zawarta lub dokonana, 
ci i t. p.). 4) Akty i dokumenty w przedmiocie zależnie od tego, która z tych sum jest wyższa, 
umów o najem statków bez względu na formę, o ile istnienie tranzakcyi i jej suma mogą być 
w jakiej te umowy byłyby zawarte. 5) Napisy stwierdzone przez jeden lub kilka dowodów piś
o odstąpieniu zobowiązań kontraktowych, zamiesz- miennych. Wskutek tego podatek stemplowy nor
czane na samych kontraktach. 6) Deklaracye za- my niższej pobiera się od składanych po dokona
stawowe dłużników Banku ziemskiego szlachec- niu tranzakcyi rachunków wówczas, jeżeli złoże
kiego oraz deklaracye zastawowe z tytułu poży- nie rachunku nie poprzedzał inny jaki dowód 
czek na ulepszenia rolne, wydawanych z pozosta- (list handlowy i t. p.), opłacony stemplem normy 
jącego w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa niższej w stosunku do sumy tranzakcyi, a przeto 
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wówczas, jeżeli rachunek handlowy zlożony został: 
na mocy umowy slownej, dotyczącej ku}lna 
i sprzedaży towarów, albo na mocy umowy piś
miennej, jeżeli suma rachunku przenos1 sumę rze
czonej umowy. W tym ostatnim wypadku rachu
nek winien być oplaeony stemplem w~wc~as tyl
ko, jeżeli suma dokonanej tranzakcy1 me byla 
oplaeona w odpowiedniej wysokości przy zawar
ciu jej w formie piśmiennej. Np. tranzakcya zo
stala zawarta na sumę 1500 rubli i przy jej za
warciu oplaeony został: stempel w wysoko~ci 80 
kop., lecz tranzakcya powyższa w następstwie do
konaną zostala na sumę 1900 rubli; w danym ra
zie rachunek handlowy z tytułu tej tranzakcyi 
nie podlega dodatkowej opłacie stempla normy 
niższej. Jeżeliby jednak w tym samym wypadku 
tranzakcya w następstwie dokonaną zostala na su
mę 2100 rubli, wówczas odnośny rachunek winie~ 
być oplaeony stemplem dodatkowym w wysokośc1 
40 kop. 

Rachunki handlowe, składane po dokonaniu 
tranzakcyi, oplaconej poprzednio stemplem w od
powiedniej wysokości, oplacaj ą stel? pel w wyso
kości pięciu kopiejek (p. l art. 20 1 art. 59 usta
wy stemplowej). 

Przy opłacaniu stemplem rachunków handlo
wych może powstawać tego rodzaju trud~ość,_ że 
wystawiający rachunek niezawsze może w1edz1e?, 
w jakim celu kupiony został od niego towar. N1e 
może to jednak być niewiadome kupujęcemu. 
w posiadani_u które_g~ będzie z?ajdo":al się r~chu
nek; kupuJący w1men w takim raz1e oplac1ć ra
chunek stemplem w należnej wysokości. 

Napotykająca się przy stosowaniu ustawy 
stemplowej wątpliwość, jakie tranzakcye handlowe 
należy uważać za kupno i sprzedaż towarów dla 
przeróbki, rozstrzyga się w ten sposób, że do rze
czonych tran_zakcyi, podlegającyc~ opłacie ~tem
pla normy mższeJ, należy kupno 1 sprzedaz: l) 
takich towarów, przeważnie materyałów surowych 
lub nawet wyrobów gotowych, które służą jako 
materyal do wyrobu nowych wytworów; 2) takieh 
towarów, które, nie podlegając bezpośredniej prze
róbce na nowe samodzielne wytwory, służą jako 
materyaly pomocnicze przy przeróbce innych ma
teryalów i które przy tej przeróbce podlegają 
zwykle zniszczeniu; do takich towarów należą np. 
smary, materyaly opalowe•. opakunkowe, oświetla
jące i t. p. 

Co się tyczy aktów i dokumentów, dotyczą
cych kupna i sprzedaży takich towarów (mate
ryał:ów, wyrobów gotowych i t. p.), które nie 
podlegają odprzedaży lub przeróbce w zakładzie 
}lrzemyslowym, jako materyal samodzielny lub po
mocniczy, rzeczone akty i dokumenty opłacają 
stempel normy wyższej. Tu należą dokumenty, 
dotyczące kupna i sprzedaży: l) materyałów bu
dowlanych, 2) maszyn, instrumentów, narzędzi 

i części ich i t. p.*). Wszelkie tego rodzaju akty 
i dokumenty, jakąkolwiek mialyby one postać 
(kontrakty, umowy, warunki, zamówienia listowne 
z odpowiedziami potwierdzającemi i t. p.), byleby 
w nich były wymienione wzajemne prawa i obo
wiązki stron, opłacają stempel normy wyższej na
równi z aktami, dotyczącymi prawa wlasności, 
z wyjątkiem dokumentów na sumę niżej 50 rubli, 
które opłacają stempel w wysokości 10 kop. za 
każdy arkusz. 

Biuro doradcze fabrykantów żelaza w Peters
burgu zajmowało się również sprawą określenia, 
jakiego rodzaju stempel (normy wyższej czy niż
szej) winny opłacać różnego rodzaju dokumenty, 
i starało się rozstrzygnąć kilka napotykanych 
w praktyce wątpliwości. Biuro rzeczone wyjaśni
lo, że wszelkie tranzakcye kupna i sprzedaży mo
gą być podzielone na dwie grupy: majątkowe 
i uzysto handlowe; pierwsze winny oplacać stem
pel normy wyższej, drugie-niższej. N a przyklad 
kupno drzewa dla obudowy robót górniczych do
konywa się .na :pot~zeby własne a nie dla. odprze
daży lub przerobkl, a przeto tego rodzaJU tran
zakcya winna oplacać stempel normy wyższej**); 
kupno cegły ogniotrwalej dla budowy pieców 
martenowskich opłaca stempel normy wyższej; ten 
sam stempel opłacają również dowody rachunko
we przedsiębiorców drobnych za dokonanie w za
kladzie przemysłowym różnych reparacyi, nieza
leżnie od tego, czy przedsiębiorca daje do tego 
swoje materyały, czy otrzymuje je od za.kładu: 
w pierwszym wypadku tranzakcya ma charakter 
majątkowy, w drugim - będzie to umowa, doty
cząca wynajmu osobistego, która również opłaca 
stempel normy wyższej. 

Co do rewizyi w zakładach przemysłowych 
przez władze odnośne dowodów rachunkowych 
pod wz~lędem wysokości oplaeonego od nich stem
pla nadmienić należy. że rewizya taka przewi
dzianą jest w art. 147 - 154 ustawy stem}llowej; 
sposób dokonywania rzeczonych rewizyi określa 
specyalna instrukcya (Zbiór praw i rozporządzeń 
rządu, r. 1901, M 108, art. 2279). W razie różni-

*) Z początku Ministerstwo Skarbu było zdania, te akty i do
kumenty, dotyczące kupna i sprzeda~y artykułów spożywczych, prze
znaczonych dla robotników w zakładach przemysłowych, winny 
opłacać stempel normy wyższej. W następstwie jednak rzeczone llfi
nisterstwo pogląd swój zmieniło i uznało za stosowne zaliczać po
dobnego l'Odzaju akty i dokumenty do opłaty stempla podług normy 
nHszej na tej zasadzie, że artykuły spożywcze sa, nabywane dla dal
szej odprzedaży robotnikom zwykle na rachunek przypadającego im 
zarobku (Wiestnik Finansow, Promyszlennosti i Torgowli, dział roz
porządzeń rządowych, r. 19:>2, J\! 6, str. 92). 

**) Z tym poglądem Biura fabrykantów telaza trudno zgodzić 
się, poniewa:t stosownie do przytoczonego powytej wyjaśnienia orga
nu 1\fiuisterstwa Skarbu materyały drzewne (stemple, kapy, maszyny 
i t. p.), słtU:a,ce do obudowy robót górniczych, należałoby uważać jako 
materyał pomocniczy, ulegający zniszczeniu przy wydobywaniu wę
gla. Do tej samej grupy materyałów pomocniczych w kopalniach 
należeć równie:t powinny liny kopalniane. 
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cy w poglą~a?h pomiędzy zarządem zakładu prze- l partament okladnych zborow) albo skierować spra
mys~owego 1 _mspek~yą ;po~atkową najlepiej ~st 1 wę na drogę sądową. 
pros1ć o nalezne wyJaśmeme władzę wyższą (lJe- 1 Kazimierz Srokowski. 

J rzegfąa fi teratury górniczo .. fiutniczej. 
Spis art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Czasopismo Techniczne (1904) NQ 4 (Dział Gór
niczy). W. Przetocki. Górnictwo i hutnictwo ·w Ga
licyi w r. 1902 (pocz.). Dane statystyczne o wy
twórczości rudy żelaznej, ołowianej, cynkowej 
i siarczanej, or az węgla kamiennego i brunat
nego. 

Gornozawodskij Listok (1904) NQ 4. a) P-ski. 
P rzemysi Wf!g lowy potudnia Rosyi przed sqdem· 
dwóch towarzystw teclmi-::znych w Petersbur gu 
(pocz.). Krytyka referatu p . A. W olskiego p . t . 
"Braki przemysłu węglowego poludnia Rosyi ", 
wygłoszonego w T owarzystwie inżynierów gór ni
czych i T owarzystwie popierania przemysłu i han
dlu. O zapasach węgla kamiennego i antracytu; 
o stosunku węgla kamiennego do antracytu. b) 
C. Mq.kowski. Wttgiel w j aponii (c. d.). c) Pierw
szy Zjazd przemystowców węglowych na Syberyi. 
Zj azd obradowal między innemi: nad środkami, 
mającymi na celu wytworzenie stalej ludności ro
botniczej przez zawiązanie towarzystwa wzajem
nych ubezpieczeń robotników or az wyjednaniem 
zatwierdzenia biura Rady Zjazdu przemysłowców 
górniczych zagłębia Czeremchowskiego. 

NQ 5. a) P -ski. Przemysi Wf!glowy potudnia 
R osyi p1·zed sqdem dwóch towar,gystw technic::mych 
w Petersburgtt (c. d.). b) I . Time. Czy potq.dany 
j est zbyt rudy krzyworoskiej za granią. Ze 'wzglę
du na stosunkowo niewielkie zapasy bogatej ru
dy krzywor oskiej autor zaleca oszczędne jej uży
wanie przez mieszanie z rudami z Donu i Kerczu; 
wywóz rudy bogatej za granicę nie tylko że jest 
niepożądany, lecz nie powinien być tolerowany. 
c) JU. Steinfeld. W sprawie rewizyi prawa o pm1-
stwowym podatku przemystowynz. d) C. ilfqlwwski. 
Węgiel w j aponii (c. d .). 

NQ 6. a) P.ski. Przemystwęglowy potud11ia Rosyt' 
przed sadem dwóch towarzysL'W techuicznych w Pe
tersbur gu (c. d.). Węgiel doniecki w o be c drzewa 
i zagranicznego węgla kamiennego. b) M. Stdn
jeld. O stosunku prasy rosyjskiej do przemystu. 
Autor rozbier a przyczyny, dla których prasa 
w stosunku rt o przemysłu zajmuje stanowisko nie
przychylne. c) C. .Mqkowski. Węgiel w J aponii 
(c. d.). Dane statystyczne o wytwórczości i spo
życiu węgla. d) K. Chariczkow. O możliwości 
powstania przemystu solnego w pólnocnej części 
Kaukazu. W okolicach Groźnego znane są od 

dawna źródła słone, z których mieszkańcy otrzy
mują sól w sposób pierwotny. Obecnie z inicya
tywy Terskiego Oddziału Towarzystwa Technicz
nego przedsięwzięto pracę w celu zbadania tych 
źródeł pod względem geologicznym i technicz
nym. Rozbiór chemiczny wody jednego ze źró
deł wykazał 8% zawartości chlorku sodu bez 
wszelkich innych domieszek. e) Uchwaty XVIII 
zjazdu prze111ystowców naftowych w Baku. 

Dodatek techniczny NQ 1. a) A . Terpigorew. 
P rzeglqd sposobó'w odbudowy polzladów Wf!gla ka-
111iennego w kopalniach Rosyi potudniowej (c. d .). 
b) S . Doborzy1zski. Zależność lcosztów robocizny od 
wymiarów danej robl)ty górniczej. N a podstawie 
danych, wziętych z praktyki, autor wyprowadza 
ogólną zasadę wyliczania wysokości kosztów ro
bocizny od rozmiarów przecięcia poprzecznego 
danego chodnika. Różniee pomiędzy cenami, wzię
teroi r; praktyki i otrzymaneroi drogą wyliczeń, 
w większości wypadków są nieznaczne i dają się 
wyjaśnić obecnością przyczyn drugorzędnych. 
Prz;y _wyj_mowaniu filarów wysokość robocizny 
znaJdUJe s1ę w stosunku odwrotnym do grubości 
pokładu. c) I. Tichonow. Znaczent'e rozbioru che
micznego przy odbiorach żelaza . Streściwszy pra
ce, ogłoszone w ostatnich czasach w literaturze 
niemieckiej, zajmujące się wyjaśnieniem, o ile 
obecny stan chemii analitycznej pozwala na to, aże
by o.dbiór ż.elaza móg_ł bye dokonywany na pod
staww rozbwru chemiCznego, autor zwraca się do 
chemików i metalurgów o wyjaśnienie, w jakim 
st?pniu możli_we jest us.tanow_ienie ogólnych pra
Wld~ł odno~me do brama prob żelaza i wykony
wama rozb1oru. Sprawa powyższa zapewne nie
prędko pomimo wielu usiłowań w tym kierunku 
zostanie rozstrzygnięta pomyślnie; kongres che
miczny w Berlinie odniósł się nieprzychylnie do 
projektu ujednostajnienia sposobów analitycz
nych. 

Stahl und Eisen (1904) NQ 5. a) A. TVeiskop.f. 
Brykietowmde rud żelaz11ych. Artykuł ma na celu 
zaznajomienie czytelnika ze sposobami brykieto
wania rud żelaznych dla łatwiejszego przetapia
nia ich w wielkim piecu. Zaznaczywszy na wstę
pie, jakim warunkom powinny odpowiadać bry
kiety, autor czyni l)rzegląd sposobów brykietowa
nia bez pomocy lub z pomocą substancyi wiążą-
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cych nieorganicznych lub organicznych. Przy 
stosowaniu substancyi organicznych twardnienie 
cegieł odbywa się w sposób trojaki: na powietnm, 
pod działaniem wysokie: tem.peratury lub wyso
kiego ciśnienia. Autor przychodzi do wniosku, 
że dotąd nie wynaleziono jeszcze sposobu, który
by działał skutecznie i tanio, a jednocześnie nie 
wprowadzał do naboju ciał szkodliwych. b) Le
debur. Badania Guilleta nad stalq manganowq. 
Do baclań użyto dwie grupy prób stali, z których 
pierwsza zawierała węglika do 0,396 ~ , druga zaś 
od 0,873 do U,!J60% , zawartość manganu wahała 
się w granicach od 0,432 do 33,480 ~. Wyniki 
prób mechanicznych potwie~·cl_ziły dawne bacla:nia 
Haclfi.elcla, że stal z zawartosClą Mn 5 do 10% Jest 
twardsza i kruchsza od stali z mniejszą lub więk
szą zawartością; stal, zawierająca dużo manganu, 
po zahartowaniu traci na kruchości i twardości; 
zjawisko to w razie malej zawartości węgla daje 
się zauważyć w gatunkach z 20 ~ .!Un, przy więk
szych ilościach węgla już 7% A/n wpływa na 
zmniejszenie kruchości i twardości . c) E. Tlzeisen. 
Oczyszcumie gazu wylotowe71o lub generatorowego 
sposobem Theisena. Wyjaśnienie zasad działania 
przyrządu; zestawienie rezultatów, osiągniętych 
w praktyce, i wyliczenie kosztów urządzenia. c) 
Kondensacya centralna w hucie żelaznej ·w Bzwbach. 
d) Nowa huta żelazna Towarzystwa Lackawauua 
Steel Company pod Buffalo (dok.). Opis wielkich 
pieców, stalowni bessemerowskiej i martenov.;skiej 
oraz walcowni szyn i blachy . e) Oz11aczanie tyta
nu w rudach żelaznych . f) Stnle formy odlewnicze. 
Przy kład urządzania stałych form do odlewania 
wielkich niezłożonych przedmiotów, jak panwie, 
rury, kotły i t . p . Tego rodzaju forma murowa
na za każdym razem po odlewie wymaga nie
znacznych poprawek, może natomiast służyć całe 
lata. g) F. Wiist. O surowcu, używanym 'li! pro
cesie odżarsmn'a (TP.11zperprocess). Omawiając włas
ności i zawartość składowych części surowca, au
tor zakreśla granice, w jakich powinny się one 
znajdować w surowcu, najodpowiedniejszym dla 
procesu odżarzania. vV ogóle wytwarzanie surow
ca, który by odpowiadał wymaganym warunkom, 
jest połączone z wielkieroi trudnościami, które 
daje się w części pokonać w wielkim piecu, idą
cym na węglu drzewnym. h) Zastosowanie rur 
żelaznych spawa11ych do 'l!Jodociqgów i kanalizacyi. 
Odczyt p. Jankego z Katowic ma na celu wyka
zanie korzyści zastosowania rur żelaznych zamiast 
surowcowych. W dyskusyi, wywołanej powyż
szym odczytem, poddano wszechstronnej krytyce 
każdy z tych rodzajów rur. 

Zeitschr ift fu r das Berg- Hutten- und Salinen- Wesen 
(1903). Zeszyt 4. a) Pommer. iródla 'l!Jody słonej, 
zawierajqce kwas węglowy. Obfite wydzielenie się 
kwasu węglowego miało miejsce podczas pogłę
biania szybu Robert w kopalni Wendei w West
falii. W pokładach marglu wschodniej części 
Reńsko-Westfalskiego zagłębia węglowego często 

napotyka się szczeliny, wypełnione solanką, po
chodzącą z wielkich podziemnych zbiornikow; 
wskutek częściowego wyczerpania się takich zbior
ników terniż szczelinami wydostaje się kwas wę
glowy. b) B. Neumann. Przemysł zloty nad Re
nem. Na podstawie dawnych akt urzędowych 
autor kreśli historyczny obraz przemysłu zlotego 
nad Renem. Płukanie piasku złotodajnego, dają
ce jeszcze w początkach ubieglego stulecia zatru
dnienie licznym rzeszom rohotników, od lat kil
kudziesięciu znajduje się w zupełnym upadku. 
Autor stawia pytanie, czy przy obecnym stanie 
techniki dałoby się przemysł ten powolać do ży
cia. c) Sprawozdania o ważniejszych wybuchach 
w kopal11iach wegla kamiennego w Prusach w rolzu 
1902. Szczegó1owe opisy wybuchów gazu i pył'u 
węglowego, ułożone podług źródeł urzędowych. 
d) Wypadki nieszcz(jśliwe, spowodowane prq.dem 
elektrycz11ym w kopalniach pruskich w roku 1902. 
Opisy wypadków na podstawie danych urzędo
wych. Wszystkie opisane wypadki powstały bądź 
z powodu niedostatecznej lub uszkodzonej chwi
lowo izolacyi, bądź wskutek braku podstawowyvh 
wiadomości o zachowaniu ostrożności przez robot
ników, pracujących przy urządzeniach elektrycz
nych. e) Przenzysl gómiczy w Prusach w r. 1902. 
Urzędowe dane statystyczne o wytwórczości ciał 
kopalnych i wytworów hutniczych; stan szkół' 
górniczych, nowe przepisy górniczo - policyjne, 
sprawy przewozowe i robotnicze. f) Gaebler. Przy
czynili, odnoszace sie do pozuania Górnoślaskiego 
zagłębia 1vęgldwego.' .Naukowa ocena wynik'ów po
szukiwań wiertniczych w ciągu lat ostatnich na 
Śląsku Górnym. g) Przemysl górniczo - hutniczy 
'l!J Belgii w latach 1901 i 1902. 

Dodate/z statystyczny M 2 zawiera dane o prze
myśle górniczo-hutniczym w Prusach za r. 1903. 

Zeitschrift des Obersch lesischen Berg - und Hutten
mii.nnischen Vere ins t 1904). Luty . a) Statystyka przemy
stu górniczo-hutniczego na Slq.sku Górnym za rok 
1903. Dane o wytwórczości i wartości wytworów 
przemysłu górniczo-hutniczego. b) Witte. Podatld 
górnicze i hutuicze w przemyśle otowianym w oko
licach Tarnowie. Przyczynek, odnoszący się do 
wyjaśnienia pochodzenia dawnych podatków gór
niczo-hutniczych na Śląsku. c) Ważniejsze dane 
sjatyst_vczne, dotyczące przemystu węglowego 1la 
Slq.sku Górnym 'l!J r 1903. d) Zestawienie porów
nawcM danych statystycznych, dotyczących przemy
stu wegloweRo w Pwsach w latach 1902 i 1908. 
e) Wytwórczość surowca w Niemczech w roku 1903. 

Bu llef in de la Societe de l' lndustrie Minerale 
(1903). Zeszyt 4. a) J. Dechamps. Genert'!tor dla 
spalania opalu w kierunku odwrotnym. Autor da
je opis generatora swego pomysł'u oraz wyniki 
prób, dokonanych w nim z różnego rodzaju ma
teryał'ami opałowymi. Zasada działania genera
tora jest następująca: wilgotne ogrzane powietrze 
postępuje z góry na dół w tym samym kierunku, 
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co materyal opalowy, przytern ten ostatni . podle
ga rozkładowi na koks i części lotne, nie docho
dząc do dolnej części generatora, gdzie panuje 
najwyższa temperatura. Wytwory rozkładu wę
gla, porwane prądem powietrza, dostając się wresz
cie do miejsca, gdzie materyal opalowy . prze
kształcił się w koks, podlegają .Powtórnemu roz
kładowi, t. j. przechodzą z mnieJ lub więcej cięż
kich węglowodorów w tlenek węgla i wodór 
i w tym stanie wchodzą do zbiornika. Taki gaz 
nie zanieczyszcza przewodów i z korzyścią może 
być użyty w piecach lub motorach gazowych. 
Jak o opał mogą być używane materyaly bogate 
w części lotne, jak torf, węgiel brunatny i inne. 
b) H. Lenicque. Najnowsze sposoby mechaniczne.~o 
oczyszczania rud. Autor daje opis obmyślonych 
przez siebie przyrządów do sortowania, a miano
wicie bębna-kołyski o ruchu wahadłowym i stołu 
obrotowego; oprócz tego zamieszcza sporo uwag, 
dotyczących mechanicznego i elektromagnetycz
nego sortowania rud. c) L. Pousique. Budowa 
i urzqdzenie pierwszego we Francyi szybu glęboko
ści 1000 metrów (dok.). Szczegóły urządzenia i wy
liczenie korzyści, otrzymanych przez zaprowadze
nie kondensacyi centralnej. d) P. Malissard-Ta3a. 
Maszyny górnicze na wystawie w Dusseldorjie. Tre
ściwe sprawozdanie o maszynach wyciągowych 
i pompach, poruszanych parą lub elektrycznością. 
e) H. Niollet. Odbudowa pojaldowa11ych poktadów 
węgla kamiennego w kopalui Towarzystwa Douchy 
pod Lourches (Francya). d) J. Prudhomme O no
wym przyrzqdzie do ladawania węgla ua statki, za
stosowany-m w kopalni Dourhes. 

Revue universelle des mines et de la metallurgie 
(1904 ). Styczeń. a) P. M ahler. Oznaczanie wartości 

plomienia materyalów opatowych. Sposoby wylicza
nia temperatury płomienia na podstawie wartości 
ogrzewalnej danego materyału opałowego i jego 
składu chemicznego, oznaczon ego zapomocą ele
mentarnego spalenia. b) A. Rateau. O zastosowa
niu akumulatorów pary w celu zużytkowauia ciepta 
pary odchodowej. Uzupełnienie a.rtykułu, zamiesz
czonego w grudniowym zeszycie Rev ue tmiverselle 
des mines za r. 1903. Wyniki zastosowania po
mysłu A. Rateau w praktyce. c) A. Renier. O no
wych sposobach wierce11ia (pocz.). Autor daje szcze
gółowy obraz obecnej t echniki wiertniczej; opis 
sposobów: Faucka, Express, Raky, Vogta, Verbun
da, Hackenberga. d) j. Riemer. Nowy sposób 
uszczelniania blol~ów stali w stanie ciektym. Tłumacze
nie ze Stahl und Eisen (r. 1903, N 21). e) H. Ho
we. Wptyw krzemu i siarki na zachowanie się wę
gla w surowcu lejarskim. N a podstawie wielkiej 
ilości analiz surowca autor wyprowadza wniosek, 
że wzrost ilości krzemu wpływa na zmniejszenie 
węgla, chemicznie związanego; daje się to zauwa
żyć szczególnie przy powiększeniu ilości krzemu 
od O do 0,75% ; przy dalszem powiększaniu ilości 
krzemu ilość węgla. związanego chemicznie, zmniej
sza się coraz wolniej; co się tyczy wpływu siarki, 
to wyniki, otrzymane przez autora, nie przynoszą 
nic nowego. f) S. Heurard. Nowy spadochron dla 
klatki wy~iqgowej. D~i~łani~ spadoc~rO!J-U poleg~ 
na stopmowem zmmeJszanm żyweJ siły R:latki 
wyciągowej przez hamowanie zapomocą śrub. g) 
V. Calzavara. Separator illazza. Opis sposobu od
dzielania zmieszanych z sobą gazów. Zasada po
lega na oddzielaniu według ciężaru właściwego 
przy zastosowaniu siły odśrodkowej. 

W K. 

i{ronika bie~ąca. 
Posiedzenle członko~ Sekcyi Grónic~o-H_utniczej. 1 wY: brać na następne~ posiedzeniu. komisyę redak

Dnia 12 marca r. b. Wieczorem odbyło się w lo- cyJną dla opracowama monografii kopalń węgla 
kalu resursy w Dąbrowie posiedzenie członków w zagł\'biu Dąbrowskiero w liczbie sze ściu człon
Sekcyi VII-ej Górniczo-Hutnic~ej qddziału War- ków; .komisya :vinna zawi~rać specy.alistów w l!a
szawskiego Towarzystwa popierama przemY:słu s~ępuJących dz1alach: l) dział geologiCzny, 2) dz1al 
i handlu Ila którem uczczono przedewszystklem historyczno - statystyczny, 3) odbudowa grubych 
przez po'wstanie pamięć zmarłego członka Sekcyi pokładów sposobem śląskim , 4) odbudowa grubych 
ś. p. KoRNELEGo. Ko.zz.owsKIEGO, poezero :p. FELICYAN pokł~dów z podsa~zką, ?) ~dbudowa cienkich po
GADOMSKI opow1edz1ał o pożarze kopalm Reden d. kładow, 6) mechamka gormcza. 
31 grudnia roku 1903 i o przebiegu akcyi ratun- W dalszym ciągu posiedzenia p. KAZIMIERZ KA-
kowej. . . . srŃsKI wskazał na zbyt wielkie wymagania dróg 

Następnie odczytano 1 przyJęto do w1adomo- żelaznych odnośnie do prowadzenia robót górni
ści. regul~min biura pośrednic~wa pr~cy przy Sek- czych w pobliżu i pod kolejami dojazdoweroi "'). 
cy1 IV-eJ drobnego handlu 1 rzemwsl w War- ___ _ 

szawiNe. . d . t · J . *) Odnośne wnioski na skutek referatu p. Grabiński ego na VI 
a WillOSek przewo n1czącego pos anOWlOnO zJ eździe przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego zostały za-
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Wiadomo, że na Śląsku Górnym dwie kopalnie 
węgla otrzymały obecnie pozwolenie na wybranie 
filarów węglowych pod glównemi liniami chóg 
żelaznych pod warunkiem zamulenia wybranych 
przestrzeni. Pożądanem by pr.leto było dokona
nie w zagłębiu Dąbrowskiero baclań nad osiada
niem powierzchni skutkiem wybierania węgla wo
góle, w szczególności w razie zamulania wybra
nych przestrzeni, i opracowanie projektu przepi
sów prowadzenia robót górniczych w pobliżu 
dróg żelaznych i pod niemi. Sekcyc1 zatwierdziła 
wniosek powyższy. Ponieważ w kopalniach To
warzystwa Warszawskiego rozpoczęto już odbu
dowę pokładów węglowych z zamulaniem wybra
nych przestrzeni, przeto uzna n o za pożądane po
rozumienie się w tym wzglgdzie z zarządem rze-
czonego Towarzystwa. 5. 

Zjazd nadzwyczajny przemysłowców górniczych 
Południa Rosyi. W maju r. b. zwołuje się do Char
kowa zjazd nadzwyczajny przemysłowców górni
czych Południa Rosyi; program zjazdu obejmuje: 
l) poprawienie stanu przemysłu węglowego, 2) za
kłady dla budowy maszyn, 3) uporządkowanie 
sposobu wydatkowania sum z funduszu na skutki 
masowych wypadków nieszczęśliwych, 4) opraco
wanie projektu i warunków obowiązkowego ubez
pieczenia wzajemnego wszystkich przedsiębiorstw 
górniczych Południa Rosyi od następstw wypad
ków nieszczęśliwych z robotnikami i oficyalistami. 

s. 
Zjazd V przemysłowców górniczych Rosyi Środ

kowej. W marcu r . b. rozpoczęły się w Moskwie 
obrady V-go zjazdu przemysłowców górniczych 
Rosyi Środkowej; z punktów programu zjazdu za
sługują na uw3:gę następujące: l) .przyznauie su
my, potrzebneJ na utrzymame b1Ura Rady do 
spraw górniczych*), 2) przyznanie sumy, potrzeb
nej na utrzymanie centralnego biura statystycz
nego dla przemysłu żelaznego, 3) wykształcenie 
techniczne, 4) utworzenie towarzystwa ubezpie
czenia wzajemnego przemysłowców górniczych od 
nastęfstw wypadków nieszczęśliwych z robotnika
mi, 5 zastosowanie do kopalń i zakładów górni
czych zagłębia Moskiewskiego normalnej ustawy 
kas szpitalnych, opracowanej przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Dóbr Państwa dla kopalń i zakładów 
górniczych w Królestwie Polskiem, 6) rozpatrze-
nie instrukcyi dla mierniczych. 5 . 

Ułatwienie wywozu węgla dąbrowskiego za gra
nicę przez Sosnowiec. Stosownie do obowiązują
cych w Rosyi przepisów taryfowych w komuni
kacyach z drogami żelazneroi zagraniczneroi kosz
ta stacyjne (za wyjątkiem stacyi pogranicznych) 
pobierane są w całości a od stacyi pogranicznych 
w połowie; opłata za przeładowanie pobiera się 

komunikowane władzom gór niczym; sprawa powyższa jest przeto już 
w toku. (Przyp. l:!.edakcyi). 

* ) Por. Przegle,d Górniczo-Hutniczy. X, 5. str. 128-130. 

zawsze, nawet wówczas, kiedy towar wcale nie 
jest przeładowywany. Na f'kutek starań Rady 
Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Fol
skiego wprowadzoną została taryfa ulgowa na 
przewóz węgla kamiennego w wagonach zagra
nicznych do Galicyi przez stacyę Granica (zbiór 
taryf, M 1366, zawiadomienie M 7288); ulga ta po
lega na tern, że wysyłany w ten sposób węgiel 
opłaca koszta stacyjne w polowie (0,2 kop. od pu
da) i nie opłaca :(lrzeładowania (0,33 kop. od pu
da). Ulga ta ma Jednak znaczeme wyłącznie tyl
ko dla kopalń, położonych w pobliżu odnogi Ząb
kowice-Granica, a takich kopalń jest tylko dwie 
(Kazimierz i Feliks Towarzystwa Warszawskiego). 
N atomiast kopalnie, położone w pobliżu odnogi 
Ząbkowice- Sosnowiec, a tych jest znaczna więk
szość, chcąc z ulgi tej korzystać, zmuszone są 
przewozić węgiel w kierunku ku Warszawie i do
piero J?rzez Ząbkowice do Granic.:y. Przewóz ten 
kosztuJe 8 rubli od wagonu; tjrmczasem, gdyby 
ulga powyższa dotyczyła i Sosnowca, wówczas 
węgiel potrzebowałby przejść z Sosnowca 6 wiorst 
do Katowic, skąd mógłby iść do Galicyi podług 
specyalnych obniżonych taryf prusko-austryackich. 
Przewóz węgla podług tych taryf z Katowic do 
Galicyi, pomimo większej odległości, kosztuje ta
niej, niż z Granicy do Galicyi. Stacya Sosno
wiec zwraca codziennie przeszło 150 węglarek 
zagranicznych z pod koksu, których część mogła
by być naładowana węglem . N a skutek powyż
szego ostatni VI zjazd przemysłowców górni
czych Królestwa Folskiego postanowił podjąć sta
rania o zastosowanie i do stacyi Sosnowiec tary
fy ulgowej na wywóz węgla za gran'icę. Obecnie 
komitet taryfowy przychylił się do prośby zjazdu 
i odnośny dodatek do obowiązujących taryf na 
przewóz węgla w niedługim czasie ma być ogło-
szony w zbiorze taryf. S. 

Przemysł węglowy w zagłębiu Moskiewskiem 
w r. 1903. Wytwórczość węgla w zagłębiu Mo
skiewskiem w roku 1903-im wynosiła 13 910178 
pudów (w r . 1902- 12814117 p.). Zapasy wydo
bytego węgla na kopalniach wynosiły: d. l stycz
nia r . 1902 - 1335 232 p., d. l stycznia r. 1903 -
877 023 p., d. l stycznia r. 1904 - 648 394 p. Po
mimo zwiększonej wytwórczości zapasy węgla 
zmniejszyły się dzięki zwiększeniu się zbytu. 
Rozchód węgla w r. 1903 wynosił 14138807 p., 
z czego przypada 1471541 p. na potrzeby własne 
kopalń i 12667266 p. na sprzedaż; z tego sprzeda
no w kopalniach 1324 666 p., wysłano drogami 
żelaznemi 11342 600 p. Pocllug rodzaju odbiorców 
spożycie węgla moskiewskiego było w roku 1903 
następujące: drogi żelazne 6644348 p. (w r. 1902-
5 532 520 p.), zakłady metalurgiczne i mechanicz
ne 113850 p. (w r. 1903-261050 p .), fabryki i za
kłady przemysłowe 5111699 p. (w roku 1903 -
5155 262 p.). Wytwórczość węgla w zagłębiu Mo
skiewskiem w r. 1879 wynosiła 28590276 p., na
stępnie zaczęła stale zmniejszać się i doszła w r. 
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1896 do 9 636142 p .; potem wytwórczość zaczęła i' jest olbrzymi przypływ wody do kopalń, tak że 
p owoli podnosić się i wynosiła: w roku 1897 - prawie na każdą tonnę wydobytego węgla wypa-
1234fl347 p., w r. 1898-9864415 p., w r. 1899- da wypompować około 20 111 3 wody. W kopal-
13686390 p., w r. lP00-16705_116 P:, w r . 1901-:- ni_ach_ Ja:pon_ii m~żna przeto ~apotkać p~mpy tak 
16 007 196 p.; następne 2 lata, Jak w1dać powyżeJ, w1elkte, JaklCh me spotyka s1ę w Europ1e. 
dały znowu znaczne zmniejszenie. S. Drugie złoże węglowe na wyspie Hokkaido 

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 8 nie mniejszą od :pierwszego g~a rolę, chociaż po
do 20 marca r. 1904. Usposobienie na rynku wę- ~lady_ węglowe me są_tak dogodne _d.o odbud~wy, 
g lowym, początkowo dosyć mocne od koniec Jak p1e:·w:szego. W ęg1el z tego złoz~ wywoz1 s1ę 
osłabło. ' p pr~ewa~me p~·zez port Hakoc~ate, le~ący w polu-

W czasie powyższym dostawiono na stacyę ~moweJ. c~ęśe~ wyspy_ Hokka1d~, ktora t~ w:yspa 
towarową dr oo-i żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej: Je~t naJwlęC~J pos~mętą na połnoc z Wlelktego 

"" w1elowy pu Japońskiego. 
w tygodniu I l 087 wagonów Ogólny wzrost wydobycia węgla w Japonii 
w " II 873 ,. da się zauważyć z porównania chociażby lat 1890 

Płacono za korzec węgla grubego i kostko
wego I po 90-100 kop. za marki lepsze, po 88-95 
kop. za marki gorsze. 

W sprzedaży cząstkowej płacono w tygodniu 
I -ym rub. 1 kop. 20, w tygodniu II-im rub. l 
k op. 10. 

W składach sprzedaży dr obnej z odwózką 
płacono r b. l kop. 10 za 100 lzlg. 

Dla celów fabrycznych notowano węgiel po 
cenach : 

gr uby i kostkowy I 
kostkowy II 
orzech I 
orzech II 
drobny 
miał 
(Podług Gazety Handlowej). 

95 kop. 
93 " 
88" 
85" 
73 " 
54" 

Przemysł węglowy i żelazny w Japonii. Wobec 
olbrzymiego zainteresowania, jakie budzi w dobie 
obecnej świeżo zeurop eyzowane państwo J apoń
skie i jego zasoby wojenne, nie od rzeczy będzie 
podać niektóre szczegóły o jego bogactwie wę
glowem i żelaznem. 

Według źródeł francuskich okazuje się, że 
J ap?nia jest bogato _uposa_ż~na w węg~el kamie~
ny 1 pos1ada dwa naJWażmeJsze zagłęb1a tego mi
nerału prawie na dwóch przeciwległych krańcach 
państwa. 

Pierwsze z nich leży na poludniu wyspy 
Kiuszu i węgiel z niego przeważnie wywozi się 
przez port Nagasaki; w jego też okolicy znajduje 
się nie tylko największa w Japonii ale i na całym 
wschodzie kopalnia węgla Miike, zatrudn iająca 
około 5000 robotników i wydobywająca 2000 t 
węgla dzienn ie. Drugą kopalnią węgla pod wzglę
dem znaczenia i niewiele ustępującą pierwszej 
jest T okaszyma. Złoża węglow.e tego zagłębia, 
zajmując obRzar przestrzeni około 70 kl2, wystę
pują w postaci pokładów, dochodzących do 21

/ 2 m 
grubości, w razach wyjątkowych rozszerzających 
się do 6 m. Węgiel zagłębia Kiuszu jest wybo
rowym gazowym, dającym doskonały koks. Je
dyną trudnością przy wydobywaniu tego węgla 

i 1893 z rokiem 1900; gdy w pierwszym roku Ja
ponia wydobyła wszystkiego 21

/ 2 miliona tonn, 
w drugim. przekroczyła 31

/ 2 miliony tonn, a w ro
ku 1900 wydobycie dosięgło 71

/ 2 milionów tonn. 
Prawdopodobnie wzrost wytwórczości kopalń za 
ostatnie 3 lata znacznie powiększył się i z wiel
kiero prawdopodobieństwem przyjąć ją można 
obecnie dochodzącą do 10 milionów tonn rocznie. 

Japonia do roku 1900 nie zużywala wszyst
kiego wydobytego z łona jej ziemi, węgla i w ro
ku 1900 ·wywóz tego wytworu przedstawiał war
tość około 17 milionów rubli; wywóz skierowany 
był głównie do Chin, lecz Japonia zasilała rów
nież w znacznej części floty tak handlowe j ak 
wojenne, pływające po Oceanie ·wielkim, a po
ważnym odbiorcą jego był port St. Francisko, po
łożony na zachodnich brzegach Stanów Zjedno
czonych. 

Nieporównanie skąpiej przedstawia się prze
mysł żelazny japoński . Rudy żelazne dotąd przy
najmniej znajdują się tylko w póJnocnych o'koli
cach wyspy Nipponu oraz na sąsiadującej z nią 
wyspie Hokkaido. Cała wytwórczość żelaza w Ja
ponii w roku 1900 nie przenosiła 25 000 t, wobec 
czego J a:ponia sprowadzała i sprowadza olbrzy
mie ilośc1 tego metalu z Ameryki i Europy. 

111. Gr. 
Przyczyny prowadzenia huty żelaznej w Stąpor

kowie na koksie zagranicznym. Targowo- Promysz
lennaja Gazeta, podając wiadomość o puszczeniu 
w ruch drugiego wielkiego pieca w Stąporkowie, 
dodaje, że "ponieważ piece w Stąporkowie pro
wadzone są na koksie zagranicznym, jest to więc 
znowu uszczerbek dla przemysłu węglowego i ko
ksowego w zagłębiu Donieckiem". Pomijam zupeł
nie stosunek dobroci jednego gatunku koksu do 
drugiego, przyznając że uwaga Targowo-Promysz
lennaj Gazety po części jest słuszna; proszę jednak 
wziąć pod uwagę, jak wyglądałby bieg wielkich 
pieców w Królestwie Polskiem, gdybyśmy poprze
stawali na używaniu koksu i rudy południowo-ro
syjskiej, jeżeli obecnie koleje nie są zdolne zao
patrywać n~s systematycznie_ w r_udę, której tyl
ko 50 - 55 ~ w stosunku do 1lośC1 koksu używa
my. Do tego dodać jeszcze należy, iż rudę moż-
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na wysyłać w wagonach otwartych, dla koksu zaś 164499 rb., różne fundusze 64206f? rb.1 depo~yty 
potrzebne są specyalne wagony lub może nawet 209331 rb., weksle 100877 rb., zaliczema koleJowe 
kryte, ze względu na ubytek przy przewozie. 26368 rb., banki 3470767 rb .. dłużnicy 1316115 rb., 
TJ:mczasem obec~ie d.o tego stOJ?nia odcz"?-wać się zaliczk~ 7794 rb., papiery.procentow~ 274756 !b., 
daJe brak wago!!ow, 1ż trzeba Je zamawiać na 8 podatln 7 475 rb.; stan b1erny: kap1tal akcyJny 
tygodni naprzód; pomimo to dostawy są nieregu- 9 750 000 rb., obligacye 6 992 250 rb., kapitał zapa
larne z przyczyn, niezależnych od zarządów dróg sowy 731803 rb., kapitał ubezpieczeniowy 100 000 
żelaznych, które odpowiedzialności za opóźnienia rb., kapital rezerwowy na nowe budowle 200000 
nie biorą na siebie, zaliczając brak wagonów do 1 rb., kapital rezerwowy specyalny 60000 rb., ka
"siły wyższej". Wobec tego jak olbrzymie zapa- pital na umorzenie obligacyi 1076326 rb., kapitał 
pasy materyalów należałoby trzymać na składach, na umorzenie wartości nieruchomości 2155589 rb., 
gdyby bieg naszych wielkich pieców zależnym kapital na umorzenie wartości ruchomości 1140124 
by! od dostawy koksu poludniowo -rosyjskiego. rb., wierzyciele 443599 rb., kaucye 301719 rb., 
Jeżeli ~vięc przemysł. ko}rso:vy Poludn~a Ros_Yi s~my przechodnie 4?J:985 ~'b.1 niepodniesiona d:r
chce m1eć u nas odb10rcow 1 życzy sob1e wspol- w1denda 9093 rb., mepodmes10ne kupony od obli
zawodniczyć z zagranicznym, my z pewnością gacyi 7 274: rb., obligacye wylosowane 9 368 rb., 
nic przeciwko temu mieć nie będziemy, ale niech zysk czysty 2329690 rb. 
się postara dorównać dobrocią i regularną dosta
wą, a wówczas tylko cena będzie odgrywała rolę. 
Dziś za koks zagraniczny placimy drożej, lecz 
mamy zapewnioną regularną dostawę. Jeżeli więc 
prowadzenie wielkich pieców w Królestwie Pol
skiem na koksie rosyjskim niema miejsca, to niech 
wytwórcy szukają gdzie indziej przyczyn a nie 
w niechęci przemysłowców. Jlf. S. 

Bilans Towarzystwa kopalń i zakładów hutni
czych Sosnowieckich. W N~ 8 TViestuika Fiuansow, 
Promyszlennosti i Torgowli z r. b. ogłoszony zostal 
bilans Towarzystwa kopalń i zakładów hutniczych 
Sosnowieckich za rok 1902/3. W okresie sprawo
zdawczym 'fowarzystwo mialo zysku: na sprzeda
ty węgla, wytworów cynkowych i innych 2 685 075 
rb., z procentów bankowych 10404:6 rb., z docho
du od papierów procentowych 38612 rb., razem 
2827733 rb. Z zysku tego pokryto: procenta od 
obligacyi 295086 rb., komisowe bankom 18673 rb., 
notowanie akcyi i obligacyi 88980 rb., straty na 
kursie 3899 rb., należności u dłużników niepew
nych 19423 rb., umorzenie różnicy na kursie obli
gacyi 80 000 rb. Pozostaje czystego zysku 2 321673 
rb., a włącznie z zyskiem, pozostałym z r. 1901/2, 
wypada 2329590 rb. Zysk ten postanowiono po
dzielić, jak następuje: na umorzenie obligacyi 
140063 rb., na umorzenie majątku nieruchomego 
3~6712 rb., na powiększenie kapitalu ubezpiecze
niowego 10000 rb., na oplacenie podatku przemy
słowego 192 778 rb., na powiększenie kapitału re
zerwowego 82106 rb .. na powiększenie specyalne
go kapitału rezerwowego 30000 rb., na wynagro
dzenie dla członków rady zarządzającej 107 251 
rb., na gratyfikacyę dla pracujących 53626 rb., na 
dywidendę od akcyi 1365 000 (14% ); pozostale 
12054 rb. postanowiono zaliczyć do zysków roku 
następnego. Stan czynny bilansu Towarzystwa 
składa się z następujących pozycyi: kopalnie i na
dania górnicze 9 478093 rb., majątki i lasy 457 244 
rb., maszyny i nieruchomości 6734242 rb., majątek 
ruchomy 1140124 rb., różnica na kursie akcyi 
708334 rb., różnica na kursie obligacyi 485500 rb., 
materyaly 341215 rb., wyroby 306921 rb., kasa 

s. 
Z przeszłości Wieliczki. Inżynier górniczy p. FE

LIKs PIESTRAK znalazł w prywatnym księgozbiorze p. 
ST. LARYsz-NIEDZIELSKIEGO, właściciela dóbr Bledziejo
wice pod \Vieliczką, starą księgę rękopiśmienną po
chodzącą z · pierwszej polowy XVII stulecia a od
noszącą się do salin wielickich. Jest to nader cenne 
odkrycie, którego znaczenie zrozumiał p. PIESTRAK 
i opisał obszernie ów stary rękopis, przytaczając 
wiele ustępów z oryginalu. Dzieło to zostało 
sporządzone dla króla lub któregoś z administra
torów kopalń i zawiera bardzo ciekawe szczególy 
o ówczesnym stanie kopalń, robotach, organizacyi 
robotników, zarobkach i t. p. Pod tytułem "Droż
ki walackie dolne" znajdujemy taryfę, według 
której placono "walaczy", t. j. tych robotników, 
którzy gotową sól, obrobioną w balwany, z miejsc 
odbudowy (oprawy) odtaczali do szybów, względ
nie odnosili i sypali do szybów (walili). Zaplata 
był'a. zależną od odległości, na której trzeba bylo 
balwan soli toczyć. Jednostka tej odległości zwa
la się "drożką" (drogą) i wynosila 20 kroków. Oto 
niektóre z tych cen: 

Taryfa I. Homo l :jedna drożka 4 denary*), 
70 drożek 15 groszy 10 denarów, 140 drożek 1 
zloty, 1 grosz i 2 denary. Taryfa II dla 2 wala
czy (hoomines 2), dla 3 walaczy (homines 3), oraz 
taryfa dla par: para 1 homines 4, par 2 homines 
8 i t. d., z czego wynika, iż w wówczesnym języ
ku górniczym parą zwano 4 a nie 2 górników. 
Cenę par obliczano na podstawie taryfy I dla 1 
górnika; i tak l walacz otrzymywał za 1 drożkę 
4 denary, 2 walaczy 8 denarów, 3 walaczy 12 de
narów i t. d. N aj większa odległość, przewidziana 
w tej taryfie, wynosi 140 drożek czyli 2800 kro
ków (okolo 2100 m). Odległość ta świadczy z je
dnej strony o braku wszelkich mechanicznych 
środków do przewozu soli, z drugiej jednak daje 
świadectwo o rozległości kopalni. Powodem za
prowadzenia tych taryf byly częste prośby i obja-

*) l denar= '/18 grosza, l grosz= '/ao złotego polskiego. 
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wy niezadowolenia górników, uskarżających się 
na drożyznę, niebezpieczeństwo ognia i wody,.zle 
drogi i t. p. 

W k, iędze powyższej znajdują się również 
kary za przekroczenia służbowe oraz taryfy dla 
robotników, napełniających beczki sol<1; i wyno
szący('h te beczki pod szyb . Zwali się oni "becz
kowymi dolnymi"; dalej dla "rotnyc·h" czyli dla 
ludzi, poruszających kieraty (rota=koło wozowe) 
tam. gdzie koni nie można było użyć, oraz dla 
"wodnych", t. j. robotników, czerpiących wodę 
sloną i wydających ją do warzelni. 

Znano też wówczas nazwę "wozaków", do 
których zaliczano młodszych robotników, odwo
żących z różnych miejsc sól i "szpetne rumy" na 
taczkach pod szyb. Wozacy nie mieli taryfy, 
lecz byli wynagradzani podług uznania urzędni
ków. 

W dalszym ciągu starej księgi znajdujemy 
przepisy dla roboty górniczej, świadczące o do
skonałej znajomości zawodu u ludzi, którzy kie
rowali robotami, gdyż i dziś nie możnaby inaczej 
danych robót wykonywać, uwzględniwszy oczy
wiście różnicę, wywołaną zastosowaniem maszyn. 
Księga koflCzy się zestawieniem "łojów", które 
wówczas należały do różnych kościołów i szpitali. 
"Łoj" oznacza ilość soli, wydobytej przez jednego 
kopacza w jednym dniu, t. j. w czasie wypalenia 
2 świec łojowych, które kopacze otrzymywali. 

Tenże inżynier FIESTRAK znalazł w aktach 
salin wielickich niemieckie tłomaczenie łacińskie
go wiersza, opisującego saliny wielickie. Autorem 
orygin ału, zatytułowanego "Salinarium vielicien
sium descriptio" był ADAM ScHROTER, "uwieńczony 
poeta", który jako nauczyciel prywatny w zamoż
nych domach polskich przebywał i w roku 1572 
umarł; pochodził on ze Śląska a nauki pobierał 
w akademii Krakowskiej . P. PIESTRAK, poznawszy 
niemieckie tłomaczenie tego utworu, tak się niem 
zainteresował, że odszukał po długich staraniach 
łaciński oryginał w bibliotece Ossolińskich we 
Lwowie i przetlomaczył go wierszem na język 
polski, zachowując rytm i charakter oryginału. 

Z. B. 
Określenie średniej płacy dziennej prostych ro

botników w przedsiębiorstwach przemysłowych . Ko
misye do spraw fabrycznych i górniczych w Piotr
kowie, Radomiu i Kielcach w myśl art. 18 prze
pisów o wynagrodzeniu poszkodowanych skutkiem 
wypadków nieszczęśliwych robotników i ofi.cyali
stów oraz członków ich rodzin w przedsiębior
stwach przemysłu fabrycznego, górniczego i hut
niczego*') określiły na r ok 1904, 1905 i 1906 na
stępuJącą średnią płacę dzienną (płaca powyższa 
przewidzianą jest w art. 9, 16 i 17 przepisów po
wyższych) prostych robotników w przedsiębior
stwach przemysłowych (za nieletnich uważani są 

*) Por. Przegl.,d Górniczo-Hutniczy, X. 3, str. 51. 

robotnicy, liczący od 12 do 15 lat wieku, za mło
dzież - od 15 do 17 lat, za dorosłych - ponad 
17 lat). 

Gubernia Piotrkowska 

Powiaty 
Częstochowski Pozostałe 

Powiat Łódz- i Będziński, miejscowości 
k i Pabianice Piotrków gubernii 

i Częstochowa i Tomaszów Piotrkowskiej 

Dorośli mężczyzni 80 kop. 
65 " 
50 " 
25 " 

65 kop. 
50 " 
40 " 
20 " 

60 kop. 
45 " 
35 " 
20 " 

" kobiety 
Młodzież 
Nieletni . 

Gubernia Radomska 

Mężczyzni 
Kobiety . 

Dorośli 

55 kop. 
40 " 

Młodzie~ 

35 kop. 
30 " 

Nieletni 

25 kop. 
25 " 

Gubernia Kielecka 
Kielce, gminy Pozostałe miej-

Boleoław i Ogrodzie- scowości guber-
niec nii Kieleckiej 

Dorośli mężczyzni . 55 kop. 50 kop. 
" kobiety . 35 " 30 " 

Młodzież . . . 30 " 23 " 
Nieletni 22 " 19 " 

Inżynier okręgowy okręgu górniczego Kie
lecko-Lubelskiego winien sprawdzić, czy przyto
czone powyżej ceny, dotyczące gubernii Kielec
kiej, są odpowiednie dla przemysłu górniczego. 
i hutniczego. S. 

Wytwórczość złota na kuli ziemskiej . 

Australia . 
Afryka .... 
Stany Zjednoczone 
Kanada 
Rosya . 
Meksyk . 
Inne kraje 

Razem 

Wytwórczość złota 

Rok 1901 
" 1902 
" 1903 

Rok 1902 Rok 1903. 
U n cy e 

3 949 394 4 299 234 
l 998 811 3 317 662 
3 870 000 3 600 000· 
l 003 359 943 314 
1100 000 1134000 

491156 500 000 
2 024 943 2100 000 

14 437 663 15 894 210. 
s. 

na Uralu. 
552 pudy 35 funtów 
534 " 17 " 
503 " 26 " 

Wytwórczość platyny na Uralu. 
Rok 1902 . . 374 pudy 22 funty 

" 1903 . . 366 " 25 " 
Syndykaty w przemyśle żelaznym w Niemczech*)L 

Obecnie w przemyśle żelaznym w Niemczech. 
istnieją następujące syndykaty: 

*) Por. Przegl.,d Techniczny, rok 1903, X. 7. 
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Surowiec. l) Reńsko-westfalski syndykat wy
twórców surowca w Diisseldorfie (19 firm), 2) 
związek dla sprzedaży surowca z okręgu Siegen 
w Siegen (16 firm), 3) luksembursko - lotaryński 
syndykat wytwórców surowca w Luksemburgu 
(9 firm), 4) biuro s:przedaży surowca THOMASA 
w Diisseldorfie, 5) garnośląski syndykat wytwór
ców surowca w Bytomiu (8 firm). 

Żelazo zlewne. Syndykat wytwórców żelaza 
zlewnego w Diisseldorfie (19 firm). Większość wy
twórców należy do okregu reńsko - westfalskiego, 
kilku do luksembursko-lotaryńskiego. 

Żelazo spawatne. Syndykat wytwórców że
laza spawalnego w Diisseldorfie (20 firm). 

Odlewy stalowe. Syndykat właścicieli stalow
ni w Diisseldorfie (24 firmy) . Większość uczestni
ków należy do okręgu reńsko-westfalskiego. 

Wyroby żelazne. l) Syndykat wytwórców be
lek w Wiesbadenie (21 firma), 2) biuro sprzedaży 
belek w Berlinie (11 kupców belek), 3) związek 

obchodzilaby się bez ustroju związkowego. Oprócz 
przytoczonych powyżej syndykatów, posiadają
cych swoje ustawy, istnieje jeszcze wielka liczba 
umów prywatnych odnośnie do wspólnego kupo
w.ania materyałów surowych i wspólnej sprzedaży 
wyrobów. Dzięki tym związkom Niemcy już 
w roku 1896 wyprzedziły Anglię odnośnie do wy
twórczości wyrobów z żelaza i stali i zajęły pod 
tym względem drugie miejsce na kuli ziemskiej, 
a w roku ubiegłym wyprzedziły Anglię i pod 
względem wytwórczości surowca i zajęly odnośnie 
do wszystkich wytworów przemysłu żelaznego 
drugie miejsce na kuli ziemskiej po Stanach Zje
dnoczonych. Należy przytern zauważyć, że nie 
specyalne warunki naturalne zrobiły z Niemiec 
potężny kraj w przemyśle żelaznym, lecz zasada 
"jedność to sila". S. 

Wytwórczość miedzi na kuli ziemskiej. 

r. 1901 r. 1902 r. 1903 
tonn angielskich (po 1016 kg) niemiecki wytwórców szyn (24 firmy), 4) związek 

niemiecki wytwórców podkładów stalowych (21 l Stany Zjednoczone 
firma), 5) związek niemiecki wytwórców obręczy Hiszpania 1 
(19 firm), 6) związek niemiecki wytwórców osi l Portugalia S • • • • 

27~ 609 303 446 318 861 

53 621 49 790 51 000 

(19 firm), 7) związek wytwórców żelaza na rury Meksyk. . 
ciągnione (7 firm), 8) syndykat wytwórców rur 1 Chili. 

23795 35785 48000 
30780 28930 30000 

gazowych w Diisseldorfie (20 firm) , 9) syndykat Japonia. 
właścicieli fabryk kominów żelaznych w Diissel- Niemcy. 

27475 29775 31000 
21720 21605 22000 

dorfie (15 firm), 10) syndykat wytwórców blachy Kanada. 
grubej w Essen (28 firm), 11) syndykat wytwórców Australia 

18800 17485 22500 

blachy cienkiej w Kolonii (45 firm), 12) biuro Polinezya 
sprzedaży blachy białej w Kolonii (5 firm), 13) Peru . . 

30875 28040 29000 

9520 7580 7500 
biuro sprzedaży wyrobów emaliowanych w Berli- Rosya . . . . . . 
nie, 14) związek wytwórców drutu w Berlinie (24 Ziemia przylądka Do
firmy), 15) związek fabryk gwoździ w Berlinie (75 breJ Nadziei . . 
firm), 16) związek właścicieli fabryk lin stalowych Norwegia . . 
w Kolonii (6 firm), 17) związek górnośląskich wal- Włochy . 

6740 

6400 
3375 
3000 

8000 8000 

4450 4500 
4565 5000 
3370 3500 

cowni żelaza w Berlinie (9 firm), 18) reńsko-west- Pozostale kraje . 
falski związek wytwórców żelaza obręczowego (7 Razem 

7282 
515992 

7895 8500 
551316 589361 

firm), 19) związek wytwórców żelaza, pokrytego 
cynkiem (5 firm), 20) związek wytwórców rezer
wuarów stalowych w Di.i.sseldorfie (6 firm), 21) 
związek fabryk resor (12 firm), 22) związek wy
twórców nitów (13 .firm), 23) związek wytwórców 
obręczy w Diisseldorfie (11 firm), 24) związek wy
twórców sprężyn do materaców, 25) związek fa
brykantów szpilek w Akwizgranie (12 firm), 26) 
związek wytwórców obcęgów w Hagen (23 firmy), 
27) związek wytwórców lemieszy do plugów w Ha
gen (30 firm), 28) biuro sprzedaży wideł w Hagen 
(10 firm), 29) związek wytwórców kos w Hagen 
(14 firm), 30) syndykat wytwórców żelaza okien
nego w Hagen (3 firmy), 31) syndykat fabrykan
tów gwoździ szewskich (7 firm), 32) syndykat wy
twórców rur z surowca w Kolonii (20 firm), 33) 
związek lejarni, położonych w Niemczech wschod
nich i Saksonii, w Waldenburgu. 

Z powyższego widać, że w niemieckim prze
myśle żelaznym niema ani jednej gałęzi, która 

Powiększenie wytwórczości wynosiło corocz
nie 7%. Stany Zjednoczone dają 55% wytwór
czości miedzi na całej kuli ziemskiej. Hiszpania 
i Portugalia stoją na jednakowym poziomie . .Mek
syk w niedługim czasie zajmie prawdopodobnie 
drugie miejsce na kuli ziemskieJ pod względem 
wytwórczości miedzi, posiada on bowiem bogate 
złoża rud miedzianych, lecz brak dogodnych 
środków komunikacyi przeszkadza należytemu 
rozwojowi wytwórczości. W Chili wytwórczość 
miedzi nie rozwija się. Japonia wykazuje znacz
ny postęp i miedź stanowi tu jeden z ważniej
szych artykuł'ów wywozu za granicę. Niemcy 
trzymają się na jednakowym poziomie. Kanada 
staje się obecnie poważnym wytwórcą miedzi. 
Australia i Polinezya mają bogate zloża rud mie
dzi lecz przemysł miedziany nie rozwija się w tej 
części świata. W pozostałych kraj ach przemysł 
miedziany rozwija się bardzo słabo. Z innych 
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nie wymienionych powyżej krajów należy przy- ! powiększa się i wynosiL w r. 1903 - 63422548 t 
toczyć Kubę. Wenezuelę, Boliwię, Brazylię, Ar- ~ w r . 1902- 60046063 t, w r. 1901- 57352745 t: 
gen~ynę, ~owa. .Ka.led~nię, J?e~·syę, K.ong? i Abi- Powiększenie wywozu o~iąg~ięte jednak zostało 
symę, gdz1e .znaJdUJą s1ę mmeJ lub więceJ bogate kosztem znacznego obmżema cen sprzedażnych 
złoża rud miedzianych i gdzie w razie sprzyjają- w celu utrzymania rynków; wobec tego przemy
cych warunków przemysł miedziany może rozwi- słowcy węglowi w Anglii podejmują starania 
nąć się . S. ? zniesienie da wywozowego, jak o przynoszącego 

Przedłużenie działalności syndykatu węglowego nn oczywistą stratę . W o be c zmiany ustroju syn
reńsko-westfalskiego. Syndykat węglowy reńsko- dykatu węglowego reńsko -westfalskiego spodzie
wes.tfalsk~ *) ~ależy do najpotężniejszych tego ro- wae się można, że do wywozowe od węgla bę
d~aJU zw1ąz~ow; d? syndykatu tego należą kopal- d~ie w .Ang:lii zniesione w celu ułatwienia węgla
me z wytworczośCią roczną przeszlo 53000000 t w1 angielskiemu współ'zawodnictwa z niemieckim. 
~ęgl~ .kamiennego. ęy~dykat działa zupełnie Dla Rosyi, która do portów morza Bałtyckiego 
Jawme 1 ogłasza co m1es1ąc szczegółowe sprawo- sprowadza coroeznie okolo 130 milionów pudów 
z~ania o swojej działalności; ceny węgla, ustana- w.~gl3: an~ielskiego, zniesienie cła wpłynie na ob
w1ane przez syndykat, są względnie bardzo umiar- mzeme s1ę cen węgla na wybrzeżu Baltyckiem. 
kowane i nie doznają zbyt wielkich wahań. S. 
W końcu roku 1903 upłynął termin umowy związ- l Ruch związkowy w niemieckim przemyśle żelaz-
kowej i nowa umowa zawarta zosta]a na 12 lat nym. W ostatnim czasie górnośląskie przedsię
t; . j. do 31 gr~d~ia. ~·· 1~15, o ile przystąpią d~ biorstwa żel~zne. ObersC'h.~esische Eisenindustrie 
syndykatu naJpaźmeJ dma 31 grudnia roku 1904 Gesellscbaft 1 B1smarckhutte zawarły na 5 lat 
nie należ~ce d?t.ychczas do niego kopalnie z rocz- u!Po~vę w celu wspólnego prowad.ze~ia zakładó~, 
ną .wytwor?zosc1ą 120000 t w~gla; w przeciwnym nalezący('h do rzeczonych. przeds1ębwrstw; wspol
razie termm umowy ustanawia się do d. 31 aru- ność ta dotyczy nabywama potrzebnych materya
d?ia. r. 1905, lecz zarząd syndykatu zastrzegf so- ~ łów _surowych i . sprzedaż_Y wyr~bów .. Śląsk więk
bi~ Jeszcze rok czasu n_a walkę z t~mi kopalniami, szośc po_trzebneJ rudy . zelazneJ J?USI s:rrowadzać 
ktore do syndykatu me przystąp1ą, w celu zmu- z za&mmcy (ze Szwecy1, Sztyry1, vV ęg1er a w o
szenia ich do tego. Podług nowej ustawy syn- statm?h czasach z Krzywego .Rogu i _z K~ólestwa 
dykat ma prawo naby_wać nadania gómicze, ak- ~olslnego); wobe? tego. po~1I?-o ta:mośCI węgla 
cye kopalń oraz przyJmować udział w takich ~ kok~u Sląsk me .moze m1ec tamego surowca 
przedsiębiorstwach, które zajmują się zbytem 1 musi zwracać us1lną uwagę na taniość wyrobu 
przechowywaniem i przewozem wytworów górni~ d~lszych ·wytworów, .w przeciwnym bowiem razie 
czych. Z syndJ:katem tym zlaJy się również syn- m~ byłby O"?- w s~am~ wsp.ółzawodniczyć ~ inny
dykaty wytworow koksu i brykiet węglowych . m1 okręgami, posiadaJącymi lepsze warunki natu-
Tym sposobem syndykat węglowy reńsko-westfal- ralne. S. 
ski przestaje ograniczać się wyłącznie tylko zby- Związek składników węglowych w Berlinie. 
tern lecz wchodzi na drogę utworzenia trustu, t . j. Slda~nicy wę~l.owi w Berlinie zawarli umowę od
więcej doskonalego związku na wzór amerykań- nośme do m1mmum ceny wębala śląskiego, sprze-
skich **). d d k awanego w han lu cząst owym w Berlinie i oko-

Cło wywozowe od węgla angielskiego. Wpro- licach i ustanowili karę w wysokości 20 fen. za 
wadzenie w r. 1901 w Angli cła wywozowego od każdy centnar węgla, sprzedanego wbrew zasadom 
węgla kamiennego miał'o za powód między inny- umowy. Utworzenie tego związku wywoł'ał'o 
mi konieczność zachowania dla potrzeb wewnętrz- współzawodnictwo skladników węglowych, które 
nych węgla, którego zapasy we wnętrzu ziemi zrobiło z handlu węglem przedsiębiorstwo, przy
Anglii nie są tak wielkie, żeby można bylo nie o- noszące stratę . Należący do związku składnicy 
bawiać się wyczerpauia węgla, przedstawiającego nie mają prawa kupowania węgla od kupców hur-
podstawę dla cał'ego przemysiu angielskiego, z któ- towych. lecz bezpośrednio od kopalń. S. 
rym zlączony jest dobrobyt narodowy i potęga 
Anglii. Wprowadzenie cł'a miał'o przeto na celu 
zmniejszenie wywozu węgla z Anglii za granicę. 
Zamierzony cel nie zostal jednak osiągnięty, po
nieważ pomimo cla wywóz węgla z Anglii stale 

*) Por. Przegl ąd Techniczny, r. 1903, X.J\~ 23 i 25. 
**) Por. Przegląd Techniczny, r. 1903. ;)l; 7, str. 109. 

Sprostowanie. W M 11-ym P rzeglqdu Górni
czo-Hutniczego (szpalta 1-a, wiersze 21-23) powin
no być: "Oprócz tego droga żelazna podstawił'a 
kopalniom ponad normę 752 wagony austryackie 
i 299 wagonów. wynajętych przez jedną z ko
palń". 

lloaBoJieHo .[JeHaypmo, 19 MapTa 1904 r. 

W drukarni St. S więckieg-o w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor M ieczysław Grabiński . 
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