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CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom I. Dąbrowa , dnia 15 czerwca 1904 r. · . M 18. 

Sfan fechniki górnic?ej w końcu r. 1903. 

Potrzeby człowieka, zaspakajane przez świat 
zwierzęcy i roślinny, są ograniczone zarówno po
pytem jak i podażą. Teraz jak i za lat tysiąc nie 
będziemy ani więcej jedli, ani więcej niszczyli 
ubrania, z drugiej zaś strony zwierzęta wymiera
ją, oprócz domowych, przemienionych w istne 
maszyny wytworów spożywczych, a rośliny, po
mimo, że wysilamy się, by ulepszać i powiększać 
ich uprawę, ograniczone są })Owierzchnią zierui. 
Tu zaś miejsca coraz mniej, i nie długo każdy 
zakątek ziemi będzie znany, opisany. wymierzony 
i zużytkowany, tak jak w środku Europy. Zato 
królestwo podziemne nieprzebrane jeszcze zawie
ra skarby i co rok ludzkość więcej z niego czer
pie. W przeciągu 11 lat od r . 1890 do Hl01 wy
twórczość węgla kamiennego na ziemi wzrosła 
z 513130 000 t do 787 179 967 t. żelaza-z 27 630 712 t 
do 40889358 t. P owstanie 1 rozwój przemysłu 
elektrotechnicznego w ciągu ostatnich lat podnio
sły wytwórczość miedzi na kuli ziemskiej z 156475 t 
w r. 1880 do 274018 t w r. 1890 i do 533763 t 
w roku 1902; około 31 f 2 razy w przeciągu 22 lat. 
Kto obliczy, ile ton n blendy smolistej zapotrze
buje wkrótce świat dzięki odkryciu radu przez 
V· CuRIE-SKLODOWSKĄ? 

Widzimy więc, jak wielkie i jakiego rodza.
ju wymagania są stawiane naszemu działowi tech
niki. Wytwórczość musi wzrastać z zawrotną 
szybkością a pomimo to często nie jesteśmy w sta
Tiie sprostać zal?otrzebowaniu i ceny jakiegoś pro
duktu idą w gorę. 

Zastanówmy się, jakie drogi prowadzą do 
osiągnięcia zwiększonej wytwórczości, gdyż są to 
równocześnie drogowskazy przyszłego rozwoju 
techniki górniczej. Pierwsza droga, to odkrycie 
i podjęcie odbudowy nowych pokładów w dzie
wiczych dotąd nie naruszonych obszarach. Po ca
łej ziemi rozbiegła się armia poszukiwaczy, do
sięgając najzupełniej dzikich często bezludnych 
okolic, a za nią ciągnie zaraz dobytek cywilizacyi: 
telegrafy, drogi, koleje, maszyny, miasta. Spójrz
my np. na mapy i sprawozdania urzędowe Austra
lii zachodniej. Ta przed kilku laty pusta, bezlud
na, bezwodna, bezdrzewu a płaszczyzna dziś po
kryta jest siecią dróg i telegrafów, nayet linii 

kolejowyeh, pośród bezgranicznych pól dzikich 
kwiatów stoją szyby, zaopatrzone w najnowsze 
angielskie i amerykańskie maszyny, bucha para, 
a lampy elektryczne oświetlają nowe miasta z tram
wajami elektrycznymi, bankami i t. p. Nie jest 
to partyzantka, wywalana gorączką złota, lecz re
gularny systematyczny podbój. Nowym odkry
ciom. żył złota w Australii czy pokładów węgla 
w Tasmanii lub Nowej Zelandyi towarzyszą wszę
dzie dokładne pomiary i oznaczenia geologiczne, 
gromadzi się nieoceniony materyal dla przyszlej 
pracy . 

W miejscach, bliższych od nas, o starszej kul
turze, gdzie górnictwo wyczerp al o łatwo dające 
się wydobyć zapasy, musimy kroczyć inneroi dro
gami, mianowicie odbudowywać tanio pozostawio
ne dawniej, jako nieopłacające się, cienkie pokła
dy, lub też sięgnąć w gląb ziemi w nienaruszone 
jeszcze warstwy. Dlatego też odbudowa ·filarowa 
ustępuje coraz bardziej miejsca przedsobniej sze
rokobiernej (Strebbau mit breitern Blick, Longwall), 
nadającej się bardziej dla cienkich pokładów i tań
szej. Francya i Belgia stosują ją prawie wylącz
nie, zaś w Stanach Zjednoezonych, Anglii i Niem
czech czyni ona z każdym dniem coraz szybsze 
postępy. Równolegle prawie postępuje zastoso
wanie maszyn wrębowych, którym Ameryka za
wdzięcza w znacznej części obecne pierwszeństwo 
w wytwórczości węgla. Odbudowa przedso bnia 
oprócz taniości w cienkich pakladach posiada zaletę 
czystej eksploatacyi. Nie pozostaje po niej, często 
nie może pozostać ani kawalka węgla, podczas 
gdy straty przy odbudowie filarowej przekracza
ją czasami 500fo. 

Dalszy krok w tym kierunku stanowi odbu
dowa p~zez zamulanie l?r~e~trzeni, pozostałych po 
wybranm węgla, umożliwiaJące odbudowę wszyst
kich filarów bezpieczeństwa w najgrubszych nawet 
pokładach bez obawy obsunięcia się powierzchni. 
Obecnie więc jesteśmy w stanie odbudowywać 
paklady węgla całkowicie, co ma wielką doniosłość 
społeczno-ekonomiczną, gdyż każdy kawałek wę
gla, zostawiony przy odbudowie,jest stracony raz 
na zawszR. Również straconym jest węgiel, zu
żytkowany na wlasne potrzeby kopah'l. W Anglii 
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strata z tego powodu wynosi 7°/0 wytwórczości, szeni jesteśmy zwiększać obszar pola kopalnianego, 
o ile zaś lepsze rezultaty osiąga się wskutek ra- obsługiwanego przez szyb dany, co najczęściej 
cyonalnej gospodarki i zastosowauia najnowszych , znowu pociąga za sQbą potrzebę zwiększenia ener
ulepszeń technicznych, świadczy przykład kopalń. gii wywozu. Niestety obecuy system wywozu za
';I'owarzystwa :ę:ar.r~ne1: B. A. G. w Westf~lii (d~- ~ pomocą lin j?s~ bard~o n~edoskomtfy ~ze w~rasta
Jących około 6 nuhonow Lon n węgla roczme), kto- JąC~ głębokosc1ą s~aJe się wprost _memożhwym. 
re w latach 1900-1902 zużyfy ua. w]asne potrze- NaJlepsze urządzema maszyn wymągowych dla 
by tylko 3,0±-4,0() ~o węgla*). Zeby zapobiedz głębokich szybów są to niezgrabne potwory, a bęb
marnowaniu się węgla w odbudowie i na powierzch- . ny, mające pomieścić kilometr ciężkiej liny, mają 
ni, specyalna komisya w Anglii bada obecnie 1 wielkość dwupiętrowych kamienic. Ciężar wywo
kopalnie i pracuje nad wyszukaniem środków za- żonego węgla 11iknie wobec wagi liny pomimo 
pobiegawczych. użyc·ia lin zwężających się ku dołowi. Dlatego 

Powoli lecz nieustannie jesteśmy popychani / też można prz(lwidzieć, że obecnie używany spo
do odbudowy nowych w większych głębokościach sób wy('iągu dla bardzo głębokich szybów nie hę
położonych pokładów. Kopalnie rudy, nie napo- dzie się nadawaJ; będziemy zmuszeni dzielić szyb 
tykając przeszkód ani w wyciąganiu ani w prze- na części, obsługiwane przez kilka maszyn wy
wietrzaniu, zeszły już dawno z powodzeniem po- ciągowych elektrycznych, ustawionych na róż
niżej 1000 m, lecz i kopalń węgla poniżej 750 m 1 nych głębokościach, albo też zostanie wynalezio
w każdym nieomal kr~tju można liczyć na cizie- llY system wyciągu bez liny, praktyczniejszy od 
siątki. W Westfalii jeszcze przed kilku laty są- używanych dotychczas. Woda, najstraszniejszy 
dzono, że odbudowa pMnocnej części zaglębia nie dawniej wróg górnika, "który tyle kopalń znisz
opłaci się z powodu wielkiej g-łębokości pokladów. czy l zupełnie, nas dziś nie przestrasza. N ajnow
Dziś skarb pruski nauyl cały pas n<Ldań górni- sze postępy, osiągnięte w budowie pomp, umożli
czych na pólnoc od granicy dotychc>::;as nadanych wiają pokonywanie n:1j większych przypływów wo
i pogłębia szereg nowych szybów, z których każ- dy z najglębszych szybów. Bardzo interesujący 
dy dosięgnie warstw węglt)nośnych nie płyciej przy kłarl głębokiej kopalni Houilleres de Ran
jak w 700 m**). N aturainie tam, gdzie zapadające champ (Haute-Saóne) we Francyi, pogłębionej przez 
coraz głębie-j pokłady są znane z plytszych ko- nienaruszone warstwy odraz u do gfębokości 1100 'll, 
palń, odszukanie i oznaczenie ich w większej glę- gdzie założono pierwszy poziom wyciągowy, po
bokości jest niezawsze potrzebne a w każdym ucza nas o możliwości bicia glębokich szybów dla 
razie łatwe. Nieznane głębokie pokłady muszą kopalń węgla. W bardzo dobrze obmyślanem urzą
być jednak odszukane i ozna.czone zapomocą wier-

1 
dzeniu, pomimo wielu ciekawych szczegółów, cale 

ceń; tak np. w ostatnich czasach odkryto zagłę- wykonanie nie odstępuje ani na krok od zwykle pra
bie La Campine w pólnocnej Belgii i druo·ie w Lo- ktykowanego typu, co dowodzi, że może on być 
taryngii francuskiej, obadwa w glębokoś~i okofo stosowany i do większych jeszcze glębokości. 
800m. N a podstawie danych, jakierui rozporządza- Oprócz wskazanych powyżej sposobów po
~y ni_>. z_kop~lń Whitw~te~·srand w Afryce połud- większ~nia wytwór?zości (w jednostce czasu np. 
moweJ, sięgaJących pomżeJ 1500 m, możemy być roczneJ) przez powiększeme odbudowywanych ob
pewni, że odbudowa na głębokości poniżej l 000 m szarów, możemy osiągnąć ten sam cel równocześ
do 2000 m nie napotka na przeszkody, których- nie i niezależnie p~zez p~·zyspieszenie jej, prz~z 
by zapomocą obecnych środków technicznvch szybsze wydobywame czyh przez t. z. forsowarne 
zwalczyć nie bylo można. Pomimo powtarzanego ruchu, podobnie jak efekt maszyny parowej w jed
często _tw~er~ze?ia o wzrastająceru w miarę glę- l no~tce czn:su. ~oż_emy zwi~ks~yć_ nie tylko pr~ez 
bokości mśmemu fakt ten nigdzie dotąd nie został zw1ększeme JeJ s1ly, np. mśmema pary, lecz row
stwierdzouy. Wzr~st te~peratury nie jest prze- nież przez zwiększenie sz.rb~ości, ~·J· il~ści obrotów 
~ewszyst_kiem _na w1ę_kszeJ ,glębokości tak szybki, 1 na sekundę., pwa czyn?I.ln odmienneJ natury mo
Jak bhżeJ powierzchm; oprocz tego przekonano się, gą wywołay ~ntensywmeJszą_ odbud_owę: rozległe 
ż~ przy dosta:tecznem prz.ewietrzaniu i odpowied- za~toso,:rame s1ly maszyJ? 1 zw1ększeme przez ~o wy
meJ szybkoś('l prądu powietrza nawet w bardzo daJnośm pracy ludzkieJ oraz dobra orgamzacya 
go~ąc:ych kopa:lniach_ praca bynajmniej nie jest 

1 

~arząd~ ~opalni. Za~ówno dla forsowa~1ia ruchu, 
uciążliwa. N aJtru~mej może z wyciąganiem ciał ,1ako t~z 1 z. powodu w1ększych ~łę_b?kośm zapotrze
k?palnych na powierzchnię; z natury rzeczy wy- bow~me s1ly _wz~asta, szczegolmeJ przy. zasto~o
mka_, że należy wyl?a~ać, aby szyb 1000-metrowy wam u przemesi~:ua el~ktryczneg~. Kopaima Rhem
w.yciągał tyleż, co 1 5u0-metrowy, to znaczy, aby elbe ,w Westfalu posi:;tda 3000 k'. p., Sa~r und :Mo
miM dwa razy szybszy wyciąo-. Dalej celem urno- sel Gesellschaft w Sp1ttel w Lotaryngn 3 600 k. p. 
rzenia wysokich kosztów glęb~kich szybów zmu- stacyę elektryczną dla celów górr.łiczych; o· wiele 

*l W zagłębiu Da,browskiem spo~ycie węgla na własne pvtrze
by kopalń wynosi około 10 ofo wytwórczości (przyp. red.). 

**) Niektóre szyby w koj>alniach zagłębia Dąbrowskiego pl·ze
kroczyły jut 500 m głębokości (przyp. red.). 

większe znajdują się w Ameryce. 
Do dobrego prowadzenia kopalni trzeba mieć 

odpowiednią liczbę dzielnych i wykształconych 
l jednostek. Wysoka wartość wykształcenia teo-
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retycznego 7-ostala uznaną nawet w krajach, któ- [ 
re dotąd przyk~adały największą wagę d0 uzdol- 1 

nienia praktycznego. W Anglii wymagany do 1 

niedawna od kandydatów do egzaminu na zawia
dowców kopalń 5-cioletni okres praktyki został 
obecnie zniżony do 3 lat dla posiadających świa
dectwa dwuletnich stndyów teoretycznych w gór
niczym zak~adzie naukowym. Ostatnimi czasy po
czyniono w wielu krajach kroki, żeby nie tylko 
personelowi wyższemu, ale i robotnikom górniczym 
przysporzyć wiedzy fachowej. W Austryi uczy- 1 

niono to zapomocą stałych kursów, wykładanych l 
przez nauczycieli wędrownych. Kroki, zdążające ' 
do tego samego celu, poczynione zostaly w pół
nocnych okręgach górniczych Anglii. 

Rozprawa niniejsza ma na. celu przeclstawi~
nie, o ile możności, wierneg. o obrazu stanu techm- 1 
ki o-órniczej w końcu r. 1903, o ile na podstawie 
pra~, ~g~osz_onych. w ezasopismach f~chow:ych _i o
sobisteJ znaJ o mości kopali1 austryaclnch, memJee
kich i ang_ielskich obraz taki może ~yć_ przedsta- J 

wiony. Niema to być suche zestawieme, lecz I:a
czej rodzaj rozbioru analitycznego z uwzględme
niem jedynie wybitnych szczegółów, które jako 
ważne i uznane ulepszenia charakteryzują dążenia 
techniki. Te ustępy są traktowane obszerniej 
i o ile możności zaopatrzone w dane. Również 
i nowe wynalazki, których wartość nie zosta~a 
jeszcze w praktyce dok~adnie stwierdzoną, zosta
~y uwzględnione, o ile polegają na nowych nie- l 
znanych jeszcze a zdolnych do rozwoju zasadach 
teoretycznych. Zato już choćby ze względu ~a l 
szczupłe r amy artykułu nie można było streścić 
tu wszystkich na polu górnictwa w ubiegłym ro
ku dokonanych ulepszel'1 i wprowadzonych nowoś
ci. Gruba książka ledwoby na to wystarczyła. 
Nie chcąc wreszcie obciążać rzeczy liczneroi cyta
tami, nie uwzględnialiśmy w tekście źródeł, lecz 
w końcu zamieszczony jest spis czasopism fa
chowych, z których korzystaliśmy. 

W i e r t n i c t w o. 

Im głębiej musimy szukać złóż użytecznych 
ciał kopalnych, tern większej wartości nabiera 
wiertuictwo nie tylko dla eksploatacyi np. czer
pania wody, solanek, nafty, lecz również coraz 
więcej, jako jedyny i najlepszy środek poszukiw::.t
nia i oznaczenia wszelkich głębokich pokładów. 
W mniejszych głębokościach wiercenie również 
z wielkim pożytkiem jest stosowane do poszuki
wania żył rudonośnych i poznania ich położenia 
i bogactwa. W Ameryce, Afryce poludniowej 
i Australii wiercenie dyamentowe otworów nie 
tylko pionowych, lecz i ukośnych aż do 30" na
chylenia jest bardzo rozpowszechnione. Budowa- , 
ne dla tych wiercei1 głównie przez amerykańskie 
firmy (Sulliwan, Dis,mond Drill i t. d.) maszyny 

---

odznaczają się praktycznością i prostotą budowy 
Wobec zwykle znacznej twardości skaJ można 
niemi przy bardzo małej średnicy otworu (rdzeń 
20-35 111'/l średnicy) osiągać znaczne g~ębokości. 
Do odłamywania i wyoobywania rdzenia przezna
czony jest pierścień tozcięty, umieszczony we
wnątrz korony w stożkowem ku dołowi zbieżnem 
łożysku. Ponieważ jednak odłamywacz ten często 
nie działa, wiertacze wiercą zwykle dotąd, aż u
czują większy opór w otworze; powstaje on zwy
kle wskutek ulamania się rdzenia, poezero prze
wód wyciąga się wraz z rdzeniem. Otwory po
chyłe są naturalnie droższe niż pionowe; np. w Afry
ce południowej kosztuje l m otworu pionowego 
około 8 rb. 80 kop., zaś nachylonego pod 50° oko
lo 8 rb. 70 kop. (przy średnieJ glęuokości do 250m). 
Przy clyamentowem wierceniu zauważono, że ot
wory często wykazują znaczne odchylenie od pio
nu. Otwór winrtniczy 230 lll g~ębokości w Cen
tral Boulder Gold Mine w Australii zachodniej 
po stwierdzeniu położenia d n a otworu za pomocą 
chodnika, pędzonego w tej g~ębokości, okazaŁ się 
odchylonym o 30,G m; w innej kopalni (Associated 
N orthern) błąd wy n o sil 16,5 m na 133m głębokoś
ci. OsJabia to znacznie wartość wiercenia dla o
znaczenia żyl, gdyż tak wielkie błędy nie mogą 
pozostać bez znaczenia. Przyczyna odchyleń ma 
leżeć w użyciu zaraz nad koroną znacznie cień
szych orążków, wskutek czego wJaściwe kierowa
nie korony w otworze staje się utrudnionem. 

Dla kontroli otworów pionowych, czy nie od
chylają się od pionu, lub pochyłych, czy zacho
wują właściwy kierunek, używa się licznych przy
rządów. S~użą one równocześnie do oznaczania 
kierunku i upadu przewierconych warstw lub żył, 
w którym to celu odwierea się kawalek rdzenia, 
poczem, nie urywając go, wyciąga się przewód. 
Następnie puszcza się do otworu przyrząd z u
mieszczonym pod nim obciążnikiem i ostrym świ
drem lub specyalnem narzędziem. Przez odpo
wiednie postawienie całego tego przyrządu na 
pozostawionym rdzeniu robi się w nim nacięcie, 
które zaznacza położenie przyrządu względem 
rdzenia, a więc i warstw w otworze. Równocześ
nie umieszczone w przyrządzie igiełka magneso
wa i pion notują samoczynnie nacl1ylenie i oryen
tacyę przyrządu. Po wydobyciu przyrządu, do
wierceniu rdzenia i wydobyciu go na wierzch, 
można stosunkowo łatwo i dość dokładnie ozna
czyć kierunek i upad warstw jako też i ewentu
alne nachylenie otworu. Z wielu używanych przy
rządów najprostszym i najpraktyczniejszym jest 
używany w Afryce poludniowej i w Australii do 
mierzenia nachylenia otworów. Jest to osadzona 
w szczelnej i silnej rurze mosiężnej rurka szkla
na, napeJniona mniej więcej do połowy rtęcią oraz 
maJą ilością roztworu kwasu fluorowodorowego 
w wodzie. Rurkę zamyka się szczelnie korkiem 
kauczukowym. Cały przyrząd puszcza się na lin
ce do głębokości zamierzonej i zatrzymuje tu na 

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



496 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1904 

jakie 5-6 minut, poezero wyuiąga. Podczas po
zostawania przyrządu w otworze kwas :fluorowo
dorowy wyżera na szkle rurki linijkę, której nachy
lenie względem osi rurki daje miarę nachylenia rt9-
ci. Jedna i ta sama rurka może być użytą kilka razy, 
jeżeli przez głębsze wciśnięcie korka lub dolanie 
rtęci przeniesie się poziom HFl w inne miej::;ce. 

otworów głębszych niż l 000 m, wspomniane zaś 
poprzednio zagłębie węglowe la Campine ol>wier
cono 53 otworami, z których 4 mialy · więcej, niż 
1000 m, ~1 od 750 do 1000 m, 25 od 500 do 750 m. 
N aj głębszy otwór obok Gheel w Belgii mial 
1 244 1u głębokości. · 

Urabianie minerałów. P1zyrz11tdy do oznaczenia nachylenia i roz
ciągłości warstw są więcej złożone. Wszystkie 
posiadają igiełkę magnesowił i pion a różnią się Stany Zjednoczone, obecnie największy wy
tylko w sposobie unieruchomienia ich podczas po- . twórca węgla na ziemi, już od szeregu lat przo
zostawania w otworze. W klinometrze MAc-GE- J duje największą wydajnością :rracy górnika. Pod
ORGE'A wlany do przyrządu na górze ciepły płynny j czas gdy na lądzie stałym Europy i w Anglii 
roztwór żelatyny zastyga na dole i utrwala pozy- obecnie przeciętna wydajność górnika wynosi 
cyę pionu i igiełki. W upadomierzu wiertniczym / 300 t rocznie, Stany Zjednoczone osiągnęły tę cyf
GoTHANA to samo wykonywuje przyrządzegarowy, rę jeszcze w r . 1885. Już w r . 1890 przeciętna 
w najlepszym zaś może upadomierzu d-ra MEINE- 1 wytwórczość węgla wynosiła 11a górnika 443 t rocz
GO *) ciśnienie wody płuczkowej w przewodzie wy- nie, zaś w r . 1900 doszła do 640 t. Zdumiewające te 
wołuje ruch maiego tłoczka, który zatrzymuje l wyniki należy przypisać w znacznej części stoso
igiełkę oraz puszcza pion, który, upadając na roz- waniu maszyn wrębowych (wcinaczy), pierwszy 
piętą p_o~ . n~m cy~folię, odciska _na niej drugi 1 raz w większej il_oś~i (kilkaset) wprowadzony?h 
punkt hnn p1onoweJ, przechodząeeJ przez punkt w r. 1890. W dz1es1ęć lat potem 20% wytwor
zawieszenia. 1 czości węglą. w Stanach Zjednoczonych pochodzi-

Wynalazki \V oLSKIEGO i PRUSZKOWSKIEGO wpro- ło z pracy 3 907 maszyn wrębowych. Znając 
wadzają do wiercenia udarowego nowy a świetny praktyczny umysł amery·kanów, możemy być pew
pomysi. Taran wodny WoLsKIEGO schematyczni"e ni, że tak znaczne rozpowszechnienie się maszyn 
przedstawia się jako rodzaj nożyc płuczkowych, 1 mogło nastąpić jedynie dzięki temu, że pracaich oka
składających się z rury i umieszczonego w niej zala się znacznie tańszą od ręcznej . Anglia, zainte
tłoka, spoczywającego normalnie na sprężynie, resowana przedewszystkiem w światowej wytwór
wznoszącej połączony z nim świder ponad dno czości węgla, wzięła tę sprawę bardzo do serca 
otworu. Tłoczona przez przewód woda uchodzi i w krótkim czasie w stosowaniu wrębu maszy
przez umieszczony odpowiednio wentyl, dopóki l nowego znaczne zrobiła postępy, szczególniej w za
osiągnięta przez nią szybkość nie spowoduje jego stosowaniu do odbudowy przedsobniej szerokobier
zamknięcia. Nagle wstrzymany -:n ten sposób 

1 
nej. W An~lii. najwięcej są uży:vane ma zyny 

słup wody uderza, rzec można, staJe z całą za war- z tarczą, giowme GrLLon; za naJ lepsze uważać 
tą w nim iłą żywą na ustępującym przed nim l jednak należy maszyny z łańcuchem tnącym, pra
tioku. i wy~9luj e . s_il~e uderzenie świdra w skalę. wie wyłączni~ st?sowane. w A~ery_ce. Róż~i ą się 
W teJ sameJ chw1h Jednak reakcya uderzenia ot- 1 one w budow1e 1 sposob1e dZlalama zależme od 
wiera wentyle, woda uchodzi na zewnątrz, sprę- tego, czy są przeznaczone dla odbudowy filarowej 
żyna podnosi tłok do pierwotnego położenia, po- . lub pędzenia chodników, czy też dla odbudo
czem powtarza się znów wyżej opisany okres. l wy przedsobniej szerokobiernej. W pierwszym 
Syrena PRuszKowsKIEGO posiada rodzaj tarczy wi- wypadku w budowie JEFFREY'A naprzyk·ład lańcuch 
rującej z ukośnymi otworami, których naprzemian obchodzi 3 kola, z których dwa znajdują się we
następujące zamykanie i otwieranie wywołuje u- wnątrz wrębu, trzecie zaś nazewnątrz, poruszane mo
derzenia wody. Wynalazek WoLSKIEGo upraszcza torem powietrznym lub elektrycznym. Maszyna 
cale urządzenie wiertnicze i sprowadza je jedynie umocowuje się w chodniku zapomocą śrub, a ra
do wieży, windy do ciągnięcia przewodu i pompy ma robocza z łańcuchem, po puszczeniu motoru 
tl'oczącej wodę. Głębokość nie odgrywa tu żad~ w nich, wcina się prostopadle do linii czola w głąb 
nej roli, nawet sądzić można, że przyrząd ten pokładu, aż cala głębokość wrębu zostanie osiąg
właśnie do większych nadaj e się głębokości. Osiąg- 1 niętą, .poczem motor i rama z o staj e cofniętą, ma
nięte rezultaty wierceń w Galicyi i Westfalii oraz szynę posuwa się o krok naprzód, umocowuje 
najnowsze na Śląsku Austryackim były bardzo i praca jej zaczyna się nanowo. Widzimy, że dzia
dobr e . . Liczne patenty, pobrane na przyrządy, lanie jest p~ze~ywa~e, nadaje się j ednak ba:rdzo 
polegaJące na tych samych zasadach, co wynala- dobrze d~ merowneJ, dość gęsto zabudowaneJ od
zek W oLsKIEGo, potwierdzają jego wysoką wartość. budowy, Jako też do pędzenia przodków. 

Głębokości, osiągnięte pr zez normalne dla Maszyny dla odbudowy przedsobniej ciąglej 
<'elów przemysiowych J?rzeprowadzone wiercenia, działają nieprzerwanie. N aj leps~e tego typu ma
są znaczne. W Galicy1 jest obecnie przeszlo 10 szyny_ MoRGAN-GAR~NERA, J EFFREY'A, najnowsze MAT-

l 
HERA 1 PLATTA maJą podobną budowę . Łańcuch 

*) Przegląd Górniczo-autniczy, J\! s, str. m.-210. najczęściej napięty jest na dwa kola, jedno po-
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ruszające zewnętrzne, drugie robocze w głębi i FLOTTMANA. Maszyna może obracać się naokoło 
wrębu. Koła te umieszczone są na ramie11iu, umocowanego między stropem a spodem słupa, 
zanurzanem we wrębie prostopadle do linii przyczem ruch ten można regulować zapomocą 
przodka i poruszającem się razem z maszyną śruby bez końca, obracanej ręcznie między zęba
naprzód równolegle do czoła roboty. Tutaj mi wycinka koła, złączonego nieruchomo ze słu
pracuje część łańcucha, prostopadla do czo- pem. Kręcąc maszyną w jedną i drugą stronę, 
la, podczas gdy u wyżej opisanych maszynlańcuch otrzymuje się wrąb w postaci odcinka kola. Przez 
pracuje równolegle do czola. Maszyna porusza zmianę ustawienia słupa i uszeregowanie tych od· 
się po jednej lub dwóch szynach, położonych rów- cinków obok siebie otrzymuje się cały wyma,ga
nolegle do czola, zapomocą liny, którą motor na- ny wrąb. 
wija na mały bęben. Maszyny lańcuchowe dla Maszyny udarowe nadają się najlepiej do 
odbudowy przedsobniej pracują prawdopodobnie miękkiego węgla przy słabym stropie. Znacznie 
najlepiej ze wszystkich, wymagają jednak dość słabsze i lżejsze, niż maszyny tnące, nadają się one 
szerokiego niezabudowanego odstępu od . trony do odbudowy filarowej, pędzenia chodników, od· 
czoła i ułożenia toru co najmniej 80 cm dla ma- budowy przedsobniej w linii łamanej i t. p. Z 
szyn MATHĘRA i PLATTA. Zato mają one tę wyż- wyjątkiem maszyny udarowej MoRGANA-GARDNERA, 
szość nad maszynami tarczowami i dzialającemi wszystkie inne maszyny udarowe są poruszane 
prostopadle do czoła, że szerokość ramienia we zgęszczanem powietrzem. 
wrębie jest bardzo małą (przy maszynie MATHElU O ile do maszyn wrębowych wogóle lepiej 
i PLATTA zewnętrzna szerokość wynosi 60 cm), przy nadawał: się popęd elektryczny, głównie ze wzglę
kruszącym się więc węglu można stawiać podpór- du na wygodne i ekonomiczne działanie, o tyle 
ki we wrębie zaraz po przejściu maszyny, dzięki popęd powietrzny dla maszyn wiertniczych tak 
czemu znacznie zmniejsza się niebezpieczeństwo pod względem mechanicznym jak i bezpieczeń
zatrzymania ruchu maszyny a nawet uszkodzenia stwa oraz wygody ma bezwarunkową wyższość. 
ramienia wskutek załamania się węgla. Jeszcze Elektryczne wiertarki solenoidowe grzeją się, 
lepiej rozwiązuje to żądanie maszy11a HunDA, w któ- wymagają specyalnego prądu i specyalnych silnic 
rej narzędziem tnącero zamiast lańcucha jest wi- elektrycznych i są nieekonomiczne; w wiertar
rujący drążek stożkowy lub cylindryczny, nasa- kach zaś. połączonych z silnicą. wstrząśnienia pod
dzony nożami. Zresztą budowa jej co się tyczy czas pracy rozluźniają wszelkie połączenia, niszr.zą 
ramy i motoru jako też ruchu maszyny jest zupel- twornik i wywołują iskrzenie. Urządzenie StE
nie podobna do maszyn, poprzednio opisa,nych. MENSA i HALSKEGO z silnicą niezależną i giętką osią 
Co się tyczy rodzaju popędu, to Lak elektryczny, jest lepsze, lecz złożone i również nieekonomiez
jak i powietrzny popęd w maszynach wrębowych ne. Dlatego też budowa maszyn wiertniczych 
tnących zarówno są stosowane. Jakkolwiek bowiem niewiele postąpiła naprzód. 
·prąd elektryczny nadaje się lepiej do podziału Z nowszych wiertarek elektrycznych zasługu-
i przenoszenia na dalszą odległość, niż zgęszczone je na uwagę amerykańska Box DRILL. Umieszcza
powietrze, jednak niebezpieczeństwo ewentuabego ny razem z maszyną motorek obraca zapomoeą 
wybuchu w kopalniach z gazami wybuchowymi kół zębatych oś korbową. Zapomocą elastyczne
równoważy znaczną część tych korzyści. Maszy- go pociągacza ruch korby przenosi się na ciężki 
ny HuRDA budowane są tylko dla popędu t;lek- tloczek żelazny, ślizgający się w rurze, który za 
trycznego. każdym skokiem uderza na kształt młota o trzon 

Zupełnie odmienny typ przedstawiają maszy- świdra, umieszczony w tej samej rurze. Maszyna 
ny o działaniu udarowem. Są one przeważnie ta nie działa więc jak zwykle wiertarki przez 
powietrzne i zbliżają się budową zupełnie do ma- uderzenia całym świdrem, lecz jedynie zastępuje 
szyn wiertniczych (perforatorów), różniąc się od młotek, używany przy wierceniu ręcznem, wsku
nich tylko tem, że uderzenia nie są kierowane w t~k c_zego wstrząśnienia są mniejsze i motor mniej 
jedno miejsce, jak przy wierceniu, lecz rozdziela· merp1. 
ją się na całą linię wrębu poziomego czy piono- Z powodu znacznego niebezpieczeństwa wy
wego. Amerykańskie maszyny tego typu: INGER- , buchu gazów i pyłu węglowego ogólnie dąży się 
SOLL-SERGEANTA, SuLLIWANA. HARRISONA i t. d. usta- do zupełnego skasowania roboty strzelanej w od
wione są na kółkach małych, jeżeli chodzi o wrąb budowie. Bardzo dobrze można to osiągnąć przez 
poziomy, wysokich, jeżeli o wcięeie pionowe. odpowiednie prowadzenie odbudowy i regulowa
Plat~orma z desek, le~k? nach,rlona ku czołu1 nie nią ciśnienia .tak, żeby węgiel jak _najłatwiej 
pomieszcza luźno na meJ ustaw1oną maszynę 1 można było urob1ć. Oprocz tego użyme maszyn 
górnika, który zapomocq dwóch rączek kieruje wrębowych szczególnie nowszych o większej wy
uderzeniami, hamując równocześnie ruch wstacz- sokości i głębokości wrębu zmniejsza użycie strza
ny maszyny, wywoł'any reakcyą, zapomocą urno- łów, co nawet przy pewnych trudno ciach op_łaca 
cowanego u nogi klocka, podkla<lanego pod kola. się dzięki większej ilości grubego węgla. Zeby 
Zwykle silne maszyny wiertnicze powietrzne uży- jednak tam, gdzie strzelanie w węglu jest koniecz
wane są przy niemieckich maszynach EisENBEISA ne, zmniejszyć jego niebezpieczeństwo, używa się 
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jedynie materya/ów wybuchowych bezpiecznych, niki miarodajne szczególniej przy rozrywających 
a_ zapala je p1:ądem elektry_czny~, o nizkiem n~- ~ materyałach wybucl1owych. 
p~ęcm. Sa~eha amon?wa Jest t:,lownym. składm- ~obot9 prz9gotowawcze. 
hem prawie wszystkich nowszych bezpiecznych 
środków wybuchowych. Oprócz dawniej używa- RoboLy przygotowawcze dla otwarcia no
nych żarowych palników elektrycznyeh wprowa- wych pokładów i żyl polegają przeważnie na 
dzono nowy gatunek, w którym JJiema bezpośred- zgłębianiu szybów pionowych i pędzeniu chodni
niego połączenia między drutami biegunowymi ków ])Oziomowych. Pomimo to prowadzenie szy
w palniku, lecz tylko pośrednie zapomocą drob- bów pochyJych jest jeszcze bardzo razpowszech
nego pyłu metalicznego, zmieszanego z masą wy- nione, mniej w Europie, a głównie w kopalniach 
buchową, okrywającą bieguny. Bardzo słaby prąd, rudy w An1eryce, Afryce i Australii. Za szybami 
przechodzący przez to połączenie, wystarcza do pochyłymi p1·zemawia zarówno oszczędność, osiąg
wywalania żarzenia, zapalenia masy i wybuch u nięta. przez możliwość pędzenia szybu w żyle ru
kapiszonów. Mają one tę wyższość nad dotąd uży- dy po jej upadzie j}tk również zachowanie zawsze 
wanymi palnikami żarowymi z cienkim drucikiem tej samej odleglości od żyły, oddalającej się z 
platynowym, że wymagają bardzo slabego prądu, większą gł9bokością coraz bardziej od szybu pic
obywają si9 więc malym przyrządem zapalającym nowego. Istotnie. ostatni wzgląd zasługuje na 
i bylejakimi przewodami. liównocześnie zacho- uwag~ i tłomaczy, że uawet nowe szyby są w ten 
wują one tę zaletę palników żarowych, że przed sposób zakładane. N a kopalni Ashland Mine (Iron
zapaleniem strzałów można przekonać się zapo- wood, .Michigan) w Stanach Zjednoczonych po
Inocą galwanoskopu, czy cała sieć przewodów i głębiono obeenie szyb pochyły w spągu żyly, upa
palników jest w dobrym stanie. Jako przyrządów dającej pod G0°, w o<lleglości około 30m od niej. 
do wytwarzania prądu zapalającego używa się Przekrój szybu jest prostokątny 3,25 m X5,25 m 
a.kumulatorów, suchych stosów i małych maszy- i zawiera 2 przedziały na skrzynie do wyciągu 
nek magneto- lub dynamoelektrycznyeh. Aku- rudy, 2 przedziały na klatki zjazdowe, oraz prze
mulatory, z którymi trzeba się bardzo delikatnie działy dla drabin i pomp. Głębokość szybu wy
obchodzić, strzedz od zbytniego wyładowania i nosi obecnie 314 111. Czasem jednak i inne przy
przeładowania, eierpią łabvo wskutek wstrząśnień czyny mogą spowodować rozpoczęcie robót gór
przy przewozie w ko.valni; masa z elektrodów od- niczych zapomocą szybów pochyłych; np. na ko
pada, a gromadząc się na dnie, sprowadza krótkie palni l'Bsperance a Baudour w Belgii zdecydo
polączenie między nimi i czyni akumulator nie- wano się dostać do pokładów węgla, przykrytych 
zdatnym do użytku. Najlepsze, gdyż trwałe i lek- doś(' grubym nadkładem , zawierającym wodę i 
kie, są male maszynki dynamoelektryczne, np. kU! zawk9, zapomocą dwóch pochylni bliźniaczych, 
TmRMANA, wyrabiane przez spólkę akcyjną NoBLA. zapadających pod 20° do poziomu. Ponieważ for
Szybkie wepchnięcie w futerał śruby o wysokim macya węglowa wychodzi na powierzchnię w obrę
gwincie wprowadza małą zbroję w szybki obrót bie nadania górniczego, uznano, że pędzenie cho
i wzbudza w niej prąd, który doprowadzany jest dników w spągu warstw wodonośnych będzie 
do elektromagnesów, pobudza je coraz silniej i mniej ko.·ztownem, niż pogłębianie szybów przez 
wytwarza coraz wyższe napięcie. \V ostatniej kurzawk9. Wywóz ma dokonywać się zapomocą 
chwili, gdy śruba dosięga dna, następuje przemia- liny bez końca wózkami. wiszącymi na kolejkach 
na połączeń, cały prąd o najwyższem dla danej jednoszynowych. 
maszynki na1Jięciu zostaje przesłany w obwód PogJębianie szybów w warstwach wodonoś-
zewnętrzny i zapala naboje. nych zapomocą wiercenia sposobem KIND-CHAUDRo-

Celem ujednostajnienia doświadcze11, przepro- NA ulepszono przy pogłębianiu szybów RHEINELBE 
wadzanych dla oznaczenia sily wy bucl10wej róż- ID i IV w Westfalii przez zastosowanie do czysz
nych materyałów. V-y międzynarodowy kongres f'Zenia szlamu, lJowstającego przy wierceniu, za
dla chemii stosowanej oznaczy] zasady normalne miast lyżki, pompy t. z. "lllamut ". Działanie tej 
dla próby sposobem TRAUZLA. Używany do tych pompy, składającej s1ę z prostego przewodu ruro
prób cylinder z ołowiu ma mieć 200 17llll średnicy wego, do którego dolne.g·o końca na dnie szybu 
i tyleż wysokości i posiadać otwór o 25 IJI/Jl śred- doprowadza się powietrze zgęszczone, polega na 
nicy i 125 111 1/l głębokości na pomieszczenie nabo- znanem prawie naczyń połączonych, wedlug któ
ju, zawierającego 10 gr materyału wybuchowego, rego poziom cieczy lżejszej, w tym wypadku mie
owiniętego w staniol. Wybuch ma być wywołany szaniny wody i powietrza w przewodzie, układa 
elektrycznie zapomocą 2 gr kapiszonów. Jako się do równowagi wyżej, niż poziom f'ieczy cięż
przybitki należy używać piasku, przechodzącego szej, czyli poziom wody w szybie. Powstały wsku
przez sito o 1±:1: oczkach na 1 CI/l~ o grubości drn- tek teg·o silny prąd wody w przewodzie porywa 
tu 0,35 mm. Objętość wydrążenia, powstałego wsku- ze sobą szlam z dna otworu i powiększa wskutek 
tek wybuchu w ołowianym cylindrze, służy za tego efekt wierc~mia. oszczędzając czas, używany 
podstawę do oznaczenia siły środka wybuchowe- na łyżkowanie. 
go. Próba, wykonana sposobem TRAUZLA, daje wy- (c. D. N.). Adam Lukaszewsld. 
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Do połowy wieku XVIII-go cynk, jako me
taL nie był weale znany i rudy cynkowe (galman) 
znajdowały zastosowanie wyJącznie tylko jako do· 
mieszka do miedzi w celu otrzymywania. mosiądzu. 
To zastosowanie galman u do o trzy my waniamosiądzu 
rozpoczęto się w Polsce. Z przywilej u, udzielone
go w r. 1624 przez króla polskiego ZYGMUNTA I-go 
PAwz.owr KAUFMANOWJ. dowiadujemy się, iż tenże 
zafożyl we wsi Starczynawie pod Olkuszem fa
brykę drutu i blach mosięż11ych. Król STEFAN BA
TORY dal w r. 1583 przywilej MrKOZ.AJowr FrRLEJOWI 
na. poszukiwanie galmanu. W wieku XVII-ym 
galman polski stal się przedmiotem handlu euro
pejskiego. ŁuKASZ 0PALIŃsKI podaje, że galmanu 
używano do wyrobu mosiądzu, doda~ąc go do 
miedzi, i na cel ten wywożono galman z pod 
Olkusza do Gdańska. DEMBIŃSKI, starosta woJbrom
ski, właściciel ówczesny dóbr Tenczyńskich, ka
zal kopać galman we wsi L~ocie w początku wie
ku XVIII-go a po nim ks. I.JZARTORYSKI, następny 
dóbr Tenczyńskich właściciel, galman, kopany i 
prażony w Lgocie, pomiędzy r. 1740 i 1750 wy
sylal do Gdańska, gdzie kupowano go do robie
nia mosiądzu. 

Właściwy przemys! cynkowy powsta~ do
piero w drugiej połowie wieku XVIII-go, kiedy 
zaczęly powstawać huty cynkowe w Anglii (pod 
Birminghamem i Bristolem), w Bel~ii (pod Liege), 
w kilku miejscach w Karyntyi, w Siedmiogrodzie 
oraz na Śląsku Górnym (w \V esolej i w Królew
skiej Hucie). Wytwórczość cynku była jednak z 
początku bardzo nieznaczna. Dopiero cynk, przy
wieziony w początku wieku XIX-go z Chin i 
Indyi Wschodnich, gdzie wytapianie tego metalu 
odbywaJo się już na większą skalę, zwrócił na 
siebie uwagę Europy i od tego czasu przemysł 
cynkowy zaczął szybko rozwijać .ię w Europie 
a 11astępnie i w Ameryce, gdzie znalazł t.rwalą 
podstawę w wielkiej obfit,Jśei bogatych rud cyn
kowych. Wydobywanie galmanu i wytapianie z 
niego eynku zaczęlo wszędzie szybko wzrastać 
tern więce.i, że i zbyt cynku dzięki nowym zasto
sowaniom tego metalu (wyrób blachy i bieli cyn
kowej) ciągle powiększał się. Zaczęly powsta
wać nowe huty cynkowe w An~ii, Belgii, Ka
ryntyi a glównie na Śląsku i w .ł:'olsce. 

W Królestwie Polskiem galman znajduje się 
w poludniowo - zachodnim krańcu i odróżniać tu 
można trzy pola galmanowe: olkusko-slawkowskie, 
siewierskie i nad rzeką Brynicą. 
· W polu olkusko-slawkowskiem wydobywanie 
galmanu w celu wytapiania z niego cynku rozpo
częło się na kopalni Józef pod Olkuszem w r . 

• 

cynkowy. 

1814, gdzie z początku wybierano galman z daw
nych zwalów na powierzchni oraz wydobywano 
robotami odkrywkowemi na wychodniach; następ
nie bito szybiki, lecz dopiero od r. 1826 rozpo
częto we wschodniem polu kopalni Józef więcej 
prawiellową odbudowę. Oprócz tego mieszkańcy 
Olkusza otrzymali pozwolenie wybierania ~alma
nu ze znajdujących się w okolicach tego miasta 
starych zwałów. W r. 1820 otwartą została kopal
nia Ulisses pod Bukownem a w r. 1823 kopalnia 
Jerzy pod Starczynowem. Kopalnie Józef. Ulisses 
i Jerzy należały do r. 1892 do skarbu, poczem odda
Ile zostaly w dzierżawę w ręce prywatne. W Bo
lesławiu w końcu wieku XVIII-go ówczesny wła
ściciel tego majątku REMISZEWSKI zbierał galman 
ze starych zwałów i wysyłał do Gdańska. Z po
wstaniem kopalń skarbowych Józef i Ulisses w łaś
ciciel Boleslawia ŁĄ;CKI rozpoczął w r. 1822 wydo
bywanie galmanu w gól'ze Kuklin ·na granicy Bu
kowna. Wydobywany galman wysyłano do hut t;yn
kowych w Niemcach, Bobrku, Dańdówce i Siel
cach. W następstwie kopalnie galmanu w Bolesł&.
wiu przeszły w posiadanie voN KRAMSTY; obecnie 
są one własnością Towarzystwa Sosnowieckiego 
i zaopatrują w galman hutę cynkową Paulina w 
Zagórzu. W r. 1823 mieszczanie Sławkowa otrzy
mali pozwolenie na zbieranie na swych gruntach 
galmanu, który dostarczali do hut skarGowych 
w Dąbrowie; w tym samym czasie pod Sbwko
wem obok pagórka Koziol \\f oJCIECH KuniCZEK 
otwol'zył na swych gruntach kopalnię galmanu; 
następnie w r. 1838 obok powyższej otwartą zo
Rtala przez PIOTRA KRASZKOWSKIEGO druga kopalnia 
galmanu, która. była czynna do r. 1840. Oprócz 
powyższych w r. 1822 otwartą zostala pod Slaw
kowem kopalnia Leonida~;, która byla czynną do 
r. 1829. W dalszym ciągu tego samego pasma po
wstała w r. 1820 w Strzemieszycach kopalnia 
Anna; w przeciągu długiego szeregu lat kopalnia 
ta dala znaczne ilości galmanu, poczem została 
zamknięta; w r. 1893 rozpoczęto w kopalni tej 
ponownie wydobywanie galmanu, lecz przerwano 
je już w l'oku następnym. Razem z kopalniami J ó
zof, Ulisses i Jerzy kopalnia Anna oddaną została 
przez skarb w dzierżawę w ręce prywatne obec
nie Towarzystwa Francusko-Rosyjskiego, które w 
ostatnich czasach powzięło zamiar wznowienia 
wydobywania galmanu w tej kopalni i rozpo-

I częcia w tym celu robót przygotowawczych. 
Fole galmanowe siewierskie le7.y w okolicach 

Łośnia, Tucznej Baby, Chruszczobrodu, Trzebie
sławic i f3iewierza. W polu tern w przeciągu krót
kiego stosunkowo czasu była czynną jedna kopal-
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nia galmanu Katarzyna w Sikorce pod Trzebie
slawicami. Pole to jest bardzo ubogie w galman. 1 

W polu galmanowem nad rzeką Brynicą by
lo czynnych kilka kopalń galmanu prywatnych 
i skarbowych, mianowicie: l) kopalnia. prywatna 
w Gzichowie, czynna od r. J822 do r . 1829 (wy- ~ 
dobywanie galmanu w tej kopalni było wznowio
ne na czas krótki 'Y r. 1860 i 1867), 2) kopalnia 

1 
skarbowa Barbara w Zychcicach, otwarta w r. 1818, 
zamknięta po r. 1840, 3) kopalnia skarbowa Her
kules w Bobrownikach, czynna od r. 1824 do r. 
1829, J) kopalnia skarbowa Kacper w Wojkowi
ca<'h, czynna od r. 1824 do r. 1826, 5) kopalnia 
prywatna w Rogoźniku, czynna od r. 1822 do roku 
1729. 

Z wymienionych powyżej pól galmanowych 
i kopalń obecnie czynne są tylko w polu olkusko
sławkawskiem kopalnie Józef i Ulisses, dzierża
wione od skarbu przez towarzystwo .Francusko
Rosyjskie, oraz kopalnia Bolesław, należąca do 
Towarzystwa Sosnowieckiego. 

W ytwórezość galmanu w powyższych ko
palniach za czas od r. 1893 do r. 1903 włącznie 
by la następująca (w pudach): 

(szpalta 2-a). 
Jak powyżej było przytoczone, pierwsze hu

ty cynkowe zaczęły pO\Ystawać w drugiej połowie 
wieku XVIII-go. V.f Królest.wie Polskiem pierwsza 
huta cynkowa Konstanty założoną została w r. 
1816 w Dąbrowie. Huta ta, zamknięta nastętmie 
w r . 1851, ponownie zostala odburlowaną w r. 1900 
przez Towarzystwo .Francusko-Rosyjskie, a wła -
ciwie tare mury dawnej ]JUty zostały zupełnie 
rozebrane i postawioua nowa huta, która została 
puszczona w bieg w lutym r. 1901. Następnie 
w r. 1826 założoną zostala huta cynkowa Ksawe
ry pod Będzinem, czynna doty chczas; hut9 tę 
dzierżawi od skarbu Towarzystwo Francusko-Ro
syjskie. Oprócz powyższych dwóch hut ezynną 
jest jeszcze obecnie huta cynkowa Paulina w Za
górzu, należąca do Towarzystwa Sosnowieckiego. 
Inne czynne przed tem huty cynkowe, mjanowi
cie: Leopold w . .iliilowicach, huta w Dańdówce, 
huta vv Bobrku, Nadzieja-Ludwika w Sielcach, 
Joanlla w Niemcach. huta w Grodźcu i Romania 
w Sosnowcu zostały zamknięte i obecnie tylko 
z huty Romania pozostały zniszczone mury; po in
nych oprócz porośniętych trawą zwalów rajmów
ki i zawalonych kanałów żadnego innego nie po
zostało śladu. 

W początkach wieku XIX-go huty cynkowe 
Królestwa Folskiego z powodu coraz to nowych 
zastosowań cynku miały zapewniony zbyt do 
Rosyi, gdzie od r. 1813 fabryki mosiądzu zaczęJ'y 
zapotrzebowywać znaczne ilości cynku, lecz 
ważniejszym dla hut cynkowych stal się zbyt 
cynku do Chin i Indyi Wschodnich, gdyż tam 
około r. 1820 ceny cynku potroiły się. Podnioslo 
to zapotrzebowanie i ceny cynku w Europie i spo
wodowało zakładanie nowych hut cynkowych 
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szczególnie na Śląsku. W r. 1825 zaczęto już jed
nak ograniczać wytwórczość cynku, a w r. 182ę 
ówczesny rząd Królestwa Polskiego, posiadając 
znaczne zapasy cynku, które ,rrzepełniały maga
zyny i tamowały dalszą wytworczość tego metalu 
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w kraju, był nawet zmuszony do wysł'ania pomi- 1 

mo spadku cen 90000 cer1tnarów cynku do Indyi l 
W schodni ch. 

·wytwórczość cynku w Królestwie Polskiem 
za caly czas istnienia t ego przemysłu byla nastę- l 
pująca (w pudach): 

r816 75 937 186o 87146 
J8J7 75 937 1861 r66214 
r818 75 937 J862 166214 
1819 75 937 1863 166214 
J820 75 937 1864 166214 
r821 75 937 1865 166214 
!822 75 937 1866 '94446 
r823 !00937 !86] '94 446 
r824 !00937 1868 194 446 
1825 100937 186g '94446 
r826 100937 1870 194446 
1827 100 937 1871 1]0000 
~823 100937 1872 1~2 688 
r829 100 937 1873 200073 
!830 100 937 1874 25!81 l 
1831 IOO 937 1875 243 28o 
r832 100937 1876 282 1g8 
1833 gD250 1877 282]24 
1834 132 soo 1878 283 3rf3 
r83s 155 000 r879 263 s88 
r83G !86 soo 188o 267 8oo 
1837 18o875 1881 277641 
1838 162 200 1882 2]2 7CJJ 
1839 166 525 1883 223825 
!840 r688so 1884 263 643 
1841 153717 188-) 279942 
J842 153717 1886 2j6 '33 
!843 153 717 1887 221 250 
J8.t4 153 717 1888 236 sos 
!845 153717 188g 225 004 
1846 16478o 18go 230 362 
1847 16478o 1891 224442 
1848 16478o 18g2 26! 128 
!8-J9 16478o I8g3 2/4774 
!8)0 lh4 78o T8g4 300113 
1851 8g 48s I8qs 30700o 
1852 89 48s 18g6 381 974 
1853 8g48s 1897 358628 
1854 89485 T8g8 345 794 
'8ss 89485 IBCJj 386 233 
1856 87140 1gOG 364018 
18)7 87146 t goJ 372634 
1858 87 q6 1902 504 518 
'859 B] 146 1903 004034 

Razem 16674 583 
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Przeciętna roczna wytwórczość cynku od 
początku istnienia przemysłu cynkowego w Kró
lestwie Polskiern przedstawia się dziesi';lcioleciami, 
jak następuje: 

1816-1820 
1821-1830 
1831-1840 
1841-1850 
1851- 1860 
1861-1870 

75 937 pudów 
95 937 

144457 " 
159 249 " 
88 316 " 

180 330 " 
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1871-1880 
1881-1890 
1891-'1900 
1901-'-1903 

243 856 pudów 
248 710 " 
321144 " 
493 729 

" 
Wytwórczość cynku w Królestwie Polskiem 

w porównaniu z wytwórczością tego metalu JJa 
kuli ziemskiej jest bardzo niewielka, jak t.o wi
dać z przytoczonej poniżej tablicy wytwórczości 
cynku na kuli ziemskiej w przeciągu ubiegłych 
dziesięciu lat (w JlUdach). . . . 
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N ~ 
lrl c<) 

lr) 00 ""'"" 
<'~,.----~1-;c<)~ 

OC? ~ o e' ~ :r ~ ~ - e en ~ 
...... oo \r'J N L""'- \D N lr, a. &l f""".. 
c<""IO"<!""OO <'1('.."<1" N N 

~J;--SCf~$lr.S.. ~: ;; 
N 00 l'- N ~ ;:f 00 

Udział różnych krajów w wytwórczości cyn
ku był w r. 1903 nastę]Jujący: 

Ptowincye nadreńskie 9,42 % 
Belgia 26,88 " 
Holandya 2,05 " 
Śląsk . 20,77 " 
Anglia 7,72 " 
Francya i Hiszpania 4,96 " 
Austrya i Włochy 1,60 " 
Królestwo Pol<;kie 1,76 " 
Stany Zjednoczone 24,84 " 

Raz_e_m ____ ..".1""'00""",.:",0.",.0......,;,%:.__ 

·wytopiony w Królestwie Polskiem cynk 
idzie na rynek albo w postaci blachy, otrzymy
wanej w dwóch miejscowyeh waleowniach (Emma 
w Sosnowcu Towarzystwa . So1mowieckiego i wal
cownia pod Będzinem Tillmans~t i Oppenheima), 
al bo w postaci bieli cynkowej, otrzymywanej w 
fabryce bieli w Sosnowcu 'rowarzystwa Sosno
wieckiego, al bo w stanie, w jakim otrzymuje się 
w hulach cynkowych (w formie płyt). 

\Vytwórczo:§ć blaehy cynkowej, otrzymanej 
w walcowni Emma, należącej do Towarzystwa So
snowieckiego, za czas od r . 1893 do r. 1903 włącznie 
była następująca (w pudach): 

1893 
1894 
1895 
J896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

146 337 
172229 
194276 
191744 
203555 
193 362 
206280 
177 936 
203763 
203233 
217 794 

Wytwórczość bieli cynkowej, otrzymanej w 
iabryce, 11ależącej do Towarzystwa Sosnowieckiego, 
za czas od r. 1893 do r. 1903 włącznie była na
stępująca: 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

41002 
42102 
22777 
42242 
65907 
73602 
26223 
76869 
35349 
32595 
25287 

W obrębie Państwa Rosyjskiego cynk wy
tapia się tylko w Królestwie Polskiem; cynku te- · 
go nie wystarcza jednak na zaopatrzenie wszyst
kich potrzeb i znaczne ilości cynku oraz wyro
bów z niego Rosya sprowadza z zagranicy. Przy-
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wóz z zagranicy do Rosyi powyższych wytworów 
byl w latach ubieg·lych następujący (w pudach): 

Cynk w pły- Blacha cyn- Blacha cyn- Biel kowa, Rok tach oraz py- nie ~okryta kowa, pokryta 
łek cynkowy meta ami * ) metalami cynkowa**) 

I86g 8o 207 24 3go 53 378 
1870 141 266 49636 s8419 
1871 187 4?6 29og8 6201 l 

1872 6s s8s 47 21 7 5'~ 
187) 4° 374 71 45° 57781 
1874 201 4o8 93 595 77815 
1875 32 372 101 153 8J og7 
18?6 36724 8g 375 68949 
1877 7' 504 64711 ':\3 387 
1878 136 246 125 322 53 391 
1879 g8975 !63621 79 133 
18So 95 326 g6 319 99 381 
1881 99 448 42 363 77611 
J88:t 140 434 J08o4 79 179 
!883 132 482 1600g 72783 
!884 l 211 100 31 2o8 88726 
1885 172 933 7754 82 872 
1886 150 391 II '44 94416 
!887 40000 9()()() q- 000 _) 

!888 61 ()()() l 23000 97000 
I88g · 186000 57 000 132000 
I8go 295 00) 29000 126000 
18g1 294000 20000 '32000 
18g2 316000 31000 l l 000 133000 
I8g3 479000 19000 l()()() 173 000 
1891 478 IX)() z8ooo <soo 221 000 
I8g5 53q000 22000 l 000 219000 
I8g6 447 00:1 12000 l 000 20JOOO 
18g7 500000 19000 <soo 224000 
J8g8 659000 13000 <5oo 140000 
J8gg 637000 35 000 <5oo 1)2000 

'900 6ooooo 16000 <soo 171000 
!()Cli fiooo 13000 <soo 191000 
1902 640000 13000 <soo 191000 
Igo3 6o6ooo 17000 <soo 221000 

*) Od r. 1869 do r. 1891 włącznie blacha cynkowa, nie pokryta 
metalami i pokryta nimi. wyka.zaua jest w ogólnoj liczbie. 

**) Od r. 1869 do r. !897 włt\CZnie biel cynkowa i biel ołowiana 
wykazane Sf\ razem. 

Przywóz z zagranicy do Rosyi cynku w pły
tach oraz pylku cynkowego z ważniejszych kra

/ jów byl w latach ubiegłych następujący (w pu
dach): 

Rok Z Niemiec Z .Anp.lii Z Belgii 

I8g7 482000 12000 40000 
I8g8 555 000 10000 43000 
I8gg 571000 )000 29000 
1900 ·28000 ) JOOOO 12000 
1go1 686ooo 21000 16000 
IgD2 548000 16000 II 000 

1903 492 000 14000 41 000 

Wysokość opłat celnych od przywożonych 
z zagranicy do Rosyi wytworów przemystu cyn
kowego jest następująca (w kopiejkach od puda): 

." 

=~ >, . ...,§ ..... ">. 4 "" ~~·4? "" ..... dl:l~ 

;., .... ~·.-:t .......... = ~gr.= 
;e.~ i!:"'~ ~.~·~ ~ro.~ 

Rodzaj 
..,." O·;l~ 

P::l" ... ~~ wytworu ~ ""-"' ...,~ o o;:; O c>~ 0.,-~ ~ 

"" ."_ "" ~~" .!( O bl)p ... w.o ~ bO.::;~ ;., ooc 
~.~3 oce~ 

~ ~ ·ar ~ ..,.N 

o., o "'.>i '8,b~ .. p.,.,. P;.~ . ..., p., "" 

Galman 138 w,; - JO,S 
Cynk w plytach i 

kawalkach oraz py-
lek cynkowy 147'' 75 67,5 75 

Blacha oynkowa, 
nie pokryta meta-
lami '47,2 150 120 1)0 

Blacha cynkowa, 
pokryta niklem lub 
innymi prostymi 
metalami 147,2 uw. '95 IS6 195 

Biel ćynkowa '3' rp 75 go 

Galman oraz popió! cynkowy przy wywozie 
z Rosyi za granicę oplaca cło wywozowe w wy
sokości 41

/ 2 kop. od puda. 

Koszta przewozu drogami żelaznemi wy
tw?rów przemysłu cynkowego są obecnie nastę
puJące: 
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ryf, i 
Koszt przewozu galmanu oblicza się podług taryfy M 6666, ogłoszonej w J'l2 1154 zbioru ta

wynosi przy przewozie pełnymi wagonami: 
na odległości od l do 75 wiorst po 1/ 75 kop. od puda i wiorsty, 
" " " 76 do 172 " do opłaty za 75 wiorst (po 1,00 kop. od puda) dodaje się 

" " " l 73 do 1000 

" " 
ponad 1000 

" 

" 

za resztę odległości po 1/ 80 kop. od puda i wiorsty, 
do opłaty za 172 wiorsty (po ~,21 kop. od puda) dodaje się 
za resztę odległości po 1

/ 125 kop. od puda i wiorsty, 
do opłaty za 1000 wiorst (po 8,83 kop. od puda) dodaje się 

za resztę odległości po 1/ 150 kop. od puda i wiorsty. 
Koszta stacyjne po 0,4 kop. od puda . 

. , Koszt przewozu cynku, blachy cynkowej i lJylku cynkowego oblicza się podług taryfy 
N2 7061, ogłoszonej w M 1503 zbioru taryf (grupa 96), i wynosi: 

na odległości od l do 150 wiorst po 1
/ 24 kop. od puda i wiorsty, 

" " " 161 do 600 " do opla ty za 150 wiorst (po 6,25 kop. od puda) dodaj e się 
po 1

/ 40 kop. od puda i wiorsty, 

" " " 
501 do 1857 " do oplaty za 500 wiorst (po 15,00 kop. od puda) dodaje się 

po 1
/ 100 kop. od puda i wiorsty, 

, 1 " ponad 1857 ,, po 1
/ 65 kop. od puda i wiorsty. 

Koszta stacyjne po 0,7 kop. od puda. 
Koszt pr~ewozu bieli cynkowej suchej oblicza się podług taryfy .\~ 7061, ogłoszonej w :N2 1503 

zbioru taryf (grupa 66), i wynosi: 
na odległości od l do 200 wiorst po 1

/ 18 kop. od puda i wiorsty, 
" " " 201 do 350 " po 1

/ 18 kop. od puda i wiorsty z obniżką o lOOfo, 
" " " 351 do 1909 " do opłaty za 350 wiorst (po 17,50 kop. od puda) dodaje się 

po 1
/ , 0 kop. od puda i wiorsLy, 

" " " 1910 do 2000 " 
" " ponad 2000 " 

Koszta stacyjne po 0,7 kop. od puda. 

po 1
/ 36 kop. od puda i wiorsty z obniżką o 25%, 

po 1
/ 36 kop. od puda i wiorsty z obniżką o 300fo. 

Kazz'mz'erz Srokowski. 

_Gaz wielkopiecowy, jako wyłączna siła popędowa nowoczesnej huty żelaznej. 

Silnice gazowe nie rozpowszeC'hniły się u nas no cześnie zamówiono małą 12- konną silnicę do 
dotychczas w tym stopniu, jak to już od dawna czyszczenia gazu wielkopiecowego, która miała 
ma miejsce na zachodzie, gdzie w drobnym zwlasz- być tym gazem poruszaną, dając zarazem możność 
cza przemyśle odgrywają one bardzo ważną rolę. czynienia dalszych studyów. Silnica ta została 
Wynaleziona w roku 1867 silnica powietrzna, po- istotnie 28 sierpnia r. 1895 puszczoną w ruch i 
mimo licznych swoich wad, rozeszła się w prze- jest pierwszą silnicą gazową, poruszaną gazem 
ciągu niespełna 10 lat w ilości 5000 sztuk, a teo- wielkopiecowym. Ze względów, nie mających nic 
retyczna. jej działalność by:ta tak doskonałą, że wspólnego z techniką, nie przyszlo do wykonania 
pobudzała swoich wynalazców O·no i LANGENA do wyżej wymienionych wielkich Rilnic gazowych. 
dalszej pracy i ulepszeń, których koroną byla Dopiero w r. 1898 puszczono w Hoerde w ruch 
opatentowana w roku 1876 silnica ~azowa, znana 600- konną silnicę gazową systemu 0ECHELHAUSERA 
pod nazwą motoru OTTo-LANGENA. i::iilnice te po- i JuNKERSA, zbudowann; przez akcyjną fabrykę ma
sługiwały się prawie wyłącznie gazem świetlnym, szyri w Dessau. Ta znowu była pierw zą wielką 
mogły zatem tylko tam znaleźć zastosowanie, gdzie silnicą, poruszaną gazem wielkopiecowym. Wlaś
istnialy t. zw. "gazownie". LANGEN, jako członek ciwy rozwój silnic gazowych datuje się jednak 
rady nadzorczej hut i kopalń w Hoerde, wpadł dopiero od roku 1900, kiedy zakl'ady OocKERILLA 
pierwszy w roku 1895 na pomysł zastosowania wykonały swoje epokowe w tym kierunku bada 
gazu wielkopiecowego do popędu silnic gazowych nia nad budowanemi u iebie silnicami systemu 
i wszedł z fabryką takich silnic w Deutz w po- DELAMARE-OocKERILLA. Od tego też czasu, a więc od 
rozumienie co do dostawy 2 silnic po 300 IP, po 1 czterech niespełna lat, zastosowanie tych silnic a 
których miało nastąpić zamówienie 6 silnic po raczej zużytkowanie gazów wielkopiecowych, do-
500 JP. Maszyny te miały być użyte w wielkiej .

1 

tychczas prawie zupełnie nieużytecznych, wywo
elektrowni centralnej Towarzystwa Hom·de. Rów- lało taki szalony przewrót w hutnictwie pod 
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względem technicznym a zwłaszcza ekonomicz- z tonny surowca, pozostaje zatem jeszcze 23,7 1P 
nym, że można go bez przesftdy porównać z tym, z każdej tonny. Wobec przyjętej wyżej wytwór
który swego czasu wywoła-l w całym świecie wy- \ czości 1200 t surowca dziennie otrzymujemy 
nalazek maszyny parowej a w hutnictwie wyrób 1 1200X23,7=284001P albo28400X24X3=2040000m3 

materyalu zlewnego. gazu, które wielkie piece po zaspokojeniu swoich 
N ad zwyczaj ważna ta sprawa nie stała się u własnych potrzeb na użytek huty oddać mogą. 

nas jeszcze aktualną, można jednak przypuścić, Oczyszczanie gazów, które zasługuje na osob
że i nasz przemysł hutniczy niedługo zapozna się ne studyum, nie może tu być szczegółowo om.a
zblizka z pomysłem, który dziś wyszedł już z wiane, ograniczymy się zatem tylko na wykaza
okresu doświadczeń i stał się nieodzowną potrze- niu, że pod tym względem technika stanęła na 
bą postępowych zakładów na zachodzie Europy takim stopniu, iż zanieczyszczenie gazów nie stoi 
i w Ameryce. Fachowa literatura zagraniczna jest wcale na p1·zeszkodzie zastosowaniu silnic gazo
obecnie zalaną pracami, których tematem są bądź wych. Zawartość pylu w gazach wylotowych 
studya nad dziafaniem silnic gazowych, oczyszcza- waha się między 12 a 45 gr w 1 lll3 gazu. Umie
niem gazu wielkopiecowego, lub obliczenia ko- jętność oc:;:.yszczania gazu zaszła dziś tak daleko, 
rzyści, odnoszonych przez zastosowanie tych sil- źe może on być czyściej zym od powietrza zapo· 
nic, i opisy istniejących urządzeń. Jedną z ta- mocą prostych i tanich środków, co jeszcze nie
kich p1·ac jest niniejsza, w której inżynier GRUBER dawno nie miało miejsca. Ograniczymy się tu 
z Cieplic w Czechach dowodzi, że huta żelazna na wyliczeniu tych zabiegów, które w nowoczesnej 
może nie tylko sama dostar()zyć sobie całkowitej h ue i e niewątpliwie zn alazly by zastosowanie. Do 
siły popędowej do wszystkich celów, ale nadto wstępnego oczyszr!zenia sluży ekshaustor o prą
odstępować znaczną jej ilość innym zakładom dzie pary, · który usuwa większą część pyłu, tak 
przemysłowym. Przypuszcza się, że huta posiada że pozostaje jeszcze tylko 0,2 gr w l m~; jest to 
cztery wielkie piece o dziennej (2:1: godz.) wyt>vór- stan, w którym gaz staje się możliwym do opalania 
czości 300 t surowca, czyli razem 1200 t. Stalow- kotłów, u których 0,3 gr pyłu nie stanowią prze
nia składa się z czterech zasadowych konwerto- szkody. Dla silnic musi gaz być znacznie czyst
rów o pojemności po 18 t płynnego surowca i szy. Do tego celu posłużyć mogą dwa następujące 
dwóch pieców martenowskich po 25 t. Walcownia po sobie wentylatory z wstrzykiwaczami wody, 
posiada wstępną walcownię blokową zwrotną, któ- podlug zasad zakładów w Differdingen albo 
nt przerabia całą wytwórczość stalowni, zwrotną przyrząd odśrodkowy THEISENA czyszczący. Do
dużą walcownię wykańczającą dla dużych wy- brze zbudowane silnice gazowe dopuszczają tylko 
miarów żelaza korytkowego, belek, szyn i poclkła- 0,01-0,02 gr pyłu w 1m3 • Obadwa wyżej wymie
dów kolejowych, dużą walcownię trójwalcową, nione sposoby osiągają ten cel, a aparat THEISENA 
d wie średnie walcownie trój walcowe dla większych oczyszcza do 0,005 grJ co nie jest nawet wymaga
i mniej ·zych wymiarów żelaza konstrukcyjnego ne. Dawniej używano filtrów z wiórów drzew
i handlowego, walcownię małą i walcownię drutu. nych, które dawały gaz o zawartości 0,002 gr py
Te dwie ostatnie walcownie nie są nigdy równo- łu w l m3 , nie urządza ich się jednak już nigdzie 
cześnie czynne, lecz tylko pojedyńczo, jedna lub z powodu, że są bardzo kosztowne i wymagają 
druga. eiąglej pieczy. 

Aby mieć podstawę do obliczenia ilości gazu, Przy temperaturze 150° może l m 3 jeszcze 
doatarczanego przez wielki piec, przyjmuje się, że zawierać 160-300 gr wody. Podczas czyszczenia 
dla wytworzenia 100 lzg surowca potrzeba spalić jednak temperatura gazu znacznie spada, a z nią 
100 /~g koksu. Przy wytworzeniu zatem jednej i zawartość wody do 2 gr na l m3 , która to ilość 
tonny surowca otrzymuje się okola 4500 m 3 gazu. nie jest już szkodliwą przy zastosowaniu gazu w 
Połowę tego gazu pochłaniają aparaty CowPERA, siluicach. Silnice gazowe potrzebują do ruchu 
druga zaś polowa, t. j. 2250 nz3 pozostaje do roz- przedewszystkiem gazu, powietrza, smarów i WG

porządzenia. Tę il~ść można jeszcze powięks~yć dy ~hłodzącej. Gaz może być, ja!{ z po>yyższego 
przez zaprowadzeme ulepszonych przyrządow, wyn~ka, tak czystym, że stąd me wymkną dla 
ogrzewających powietrze, i staranne ich opalanie. ruchu silnicy przeszkody. O powietrzu wystarczy 
l m3 gazu wielkopieeowego daje średnio 700 do nadmienić, że używa się go wprost bez poprzed-
1100 jednostek ciepła, średnio zatem 900 cieplo- niego przygotowania. Zużycie smarów jest na 
stek. Można więc przyjąć, że na 1 konia parowe- rozmaitych hutach różne i waha się mięcj_zy 6,5 
go i godzinę zużyją silnice gazowe 3m3 gazu, t. a 1 gr na godzinę i konia parowego. U nowszych 
j. 2700 cieplostek Każda tonna wytworzonego silnic i przy oględnem stosowaniu wystarcza za-

2 250 zwyczaj ta ostatnia cyfra. Uciążliwem jest znacz-
surowca dostarczy zatem UX

3 
= 31,2 lP. Na ne zapotrzebowanie wody chłodzącej, które waha 

się przy rozmaitych silnicach między 40 a 80 li
trami na godzinę i konia. W oda ta, ogrzana z 
15° do 40° i następnie ochłodzona, wykazuje uby
tek 2 do 4 litrów na godzinę i konia parowego. 

wlasny użytek wielkiego pieca, t. j. dla maszyn 
wiatrowych i pomp (poruszanych gazem), wycią
gów elektrycznych i t. d. należy odliczyć 7,5 IP 
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OprÓC7i tej wody potrzeba jeszcze wody do czysz- 1 tyka się przy maszynach parowych, a której wlaś
czenia gazów. W Diffe:rdingen oznaczają ogólne ciwie nigdy nie powinno brakować; 3) zmianę 
zużycie wody do czyszczenia i chlodzenia na 4,7 · ciśnienia wiatru, czyli inaczej mówiąc zmianę w 
litrów na godzinę i konia parowego. Przyjmuje- wydajności silnicy, osiągnąć można przez zastoso
my tu, że czyszczenie odbywa się zapomocą eks- wanie stawidła r~cznego, zapomocą którego maż
haustora i przyrządu THEISĘNA. Ękshaustor zużywa na regulować liczbę obrotów silnicy, istnieją bo-
0,33 litrów wody na 1m" gazu czyli 0,33 X 3= l wiem wielkie silnice gazowe, które mogą odda
litr na godzinę i konia parowego. Przyrząd THEI- wać tylko polowę swojej sily normalnej. Zadość
BENA zaś potrzebuje 0,8-1 litra wody do czysz- uczynienie warunkowi 2), mianowicie ruszanie 
czenia, z której przy ochłodzeniu nic nie ginie od razu calą silą jest dla motoru gazowego naj
wskutek skroplenia pary wodnej, zawartej w go- trudniejsze. Można jednak zadośćuczynić temu 
rącym gazie . . KoRTING. podaje, że jego silnice ga- drogą pośrednią. Podczas przerw w dmucha
zowe potrzebują 40 litrów wody chłodzącej na niu nie zatrzymuje się silnicy wcale, lecz utrzy
konia parowego i godzinę, z której 2 litry uby- muje się ją stale w nieco powolniejszym ruchu, 
wają po ochłodzeniu (dla motorów CocKERlLLA te w chwili zapotrzebowania zaś nadaje się jej od 
cyfry wynoszą podobno 80, względ11ie 4). Razem razu pełną ilość obrotów. Wiatr, uzyskany pod
potrzeba zatem dla silnic ga-zowych 1+2=3 litry czas tych przerw, można wypuszczać zapomocą 
w0dy na konia parowego i godzinę. stosownego kurka.; można również zastosować 

W większej elektrowni albo w hali maszyn między silnicą a cylindrem wiatrowym rozłączal
wiatrowych może uJajdować się zapasowy motor ne sprzęg-lo. W tym celu powinna silnica odda
dla natychmiastowego zastąpienia innej silnicy, wać ruch pośredniemu przeniesieniu, zaopatrzone
którą trzeba bylo zatrzymać. W walcowniach nie mu w kolo zamachowe i połowę owego sprzęgla. 
jest to możliwe, i jedyny "zapas" walcowni pole- Cylinder wiatrowy otrzymywałby ruch od owego 
gać może tylko na jak największej pewności ru- przeniesienia. "\V chwili zapotrzebowania sprzęga 
chu zastosowanej silnicy. Wymienione niżej sil- się wolno idącą silnicę z przeniesieniem i puszcza 
nice odpowiadają stosownie do zrobionych już ją natychmiast calą silą. Zarzut, iż ntrzymywa
doświadczeń najwięcej powyższemu warunkowi nie silniey w ciągł'ym biegu je t kosztowne, da 
a równocześnie odznaczają się niewielkim stosun- się odeprzeć następującen1 obliczeniem: 1200 t su
kowo ciężarem koła rozpędowego. Są to nast.ępu- rowua, pochodzącego z wielkich pieców, mają 
jące typy: dwutaktowy motor 0ECHELHAUSERA o po- być przerobione w konwertorach o pojemności 18t> 
jedynezero dzialaniu, dwutaktowy motor KoRTINGA to znaczy że w 24 godzinach należy przerobić 
o podwójnem działaniu i czterotaktowy motor 67 nabojów. Jeden nabój wymaga. 18 minut cza
KoRTINGA o podwójnem dziaJaniu. Drugi z wymie- su, wszystkie zatem zajmą 20 godzin. na próżny 
niouych typów został już wykonany o sile l ó001P bieg silnicy pozostaje tylko 4 godziny dziennie, 
w jednym cylindrze, lącznie zatem o sile 3000 IP. to jest piąta część użytecznego czasu. Wlaściwa 

O szczegółach urządzenia takiej elektrowni praca zajmuje tedy 83,3%, próżny bieg zaś tylko 
centralnl:)j byloby zbytecznem tu mówić wobec 16,7% czasu. Podczas próżnego biegu silnica zu
już istniejących znanych wzorowych tego rodzaju żyje co najwyżej czwartą część gazu, potrzebne
urządzeń. Przyjmując, że największe przypusz- go podczas pracy użytecznej, przyjąwszy zaś, że 
czalne wymagania od tej stacyi nie przenoszą normalne zużycie gazu wynosi 3 m3 na konia pa-
2000 IP, dobrze. byloby zaopatrzyć ją w pięć sil- rowego i godzinę, otrzymamy dla użytecznej pra-
nie gazowych po . 500 fP ,każda, z których jedna 1/ Xo 
stoi zawsze w zapasie. Brednie dzienne zapotrze- cy z doliczeniem próżnego biegu 3m3+ \ = 
bowanie przyjmujemy na. l 000 IP, z których 250 
stacya oddaje stale na użytek wielkich pieców, 3,15 m 3 gazu na konia parowego i godzinę. Przy 
750 służy dla innych celów w hucie. zastosowaniu zaś parowej maszyny wiatrowej z 

Dobre maszyny wiatrowe dla konwertOI"ów mu- kotlarni, opalanymi gazem, jeden koń parowy i 
szą odpowiadać następującym warunkom: l) powin- godzina l)Ochlonęlyby 7 111

3 gazu, jak to niżej po
ny być zupeł'nie pewne w ruchu, 2) muszą być w każe się. Z powyższego wynika zatem, że gazo
stanie od razu ruszyć calą silą, 3) mają pozwalać wy popęd maszyn wiatrowych jest tańszym od 
na zmianę ciśnienia wiatru, jak tego wymaga pro- e~e~trycznego i od parowego. Co .do sprawności 
ces ~ gruszkach zasadowych. Dotychczas pan o- sllmcy dla tych celow należy przyJąć 3 000 IP; dla 
wało mniemanie, że tym trzem połączonym wa- obliczenia ilości potrzebnego gazu należy uwzględ
runkom tylko silnica parowa odpowiedzieć może. nić średnią wydajność silnicy 1500 IP dziennie. 
Po bliższem ~badaniu okazuje się, ż~ i zapomocą 1 . Walco~vnie są następujące, j~k już ;v zaloże-
elekt.rycznośCI .r,nożna ten sa:m cel osiągnąć, urz~- , mu ws1:omma.no: '~stępna walcowma blokow .zwr~~
dzeme byloby Jednak bardzo kosztownem. Co ~nę na, duza walcownia zwrotna, duża walcowma trOJ
tyczy silnic gazowych, to sprawa przedstawia się walcowa, dwie średnie tTójwalcowe, walcownia 
jak . następuje: l) pewność uzyskuje ·się zapomocą mała i walcownia drutu. Obie walcownie zwrot
zapasowej maszyny wiatrowej, którą często spo- l ne mają być poruszane parą, otrzymywaną z ko-
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tlów, opalanych gazami. Dla walcowni zwrotnych / 1250 t może być osiągniętą, jeżeli przy zakłada
okazały się odpowiednieroi dotychczas tylko ma- niu walcowni uwzględni się następujące warunki: 
szyny- parowe, a to z powodu iż wymagają one ' l) Silnica zwrotna powinna być raczej za silną 
?ader szybkiej zmiany kierunku ruchu. Nie jest niż za słabą, walce zaś powinny mieć jak najwięk
Jednak wykluczonem, że z czasem i tu będą mog:- sze średniee, aby można było używae wielkiego 
ly być użyte silnice gazowe przez zastosowanie ciśnienia i kończyć pracę w niewielu kalibrach. 
odpowiedniego sprzęgła zwrotnego. Pomysl ten Obok zysku na czasie otrzymuje się rygiel jeszcze 
nie jest nowym, gdyż starano się już dawniej o tak ciepł'y, że można go w wielu wypadkach bez 
wykonanie takiego sprzęgła, aby umożliwić zasto- ponownego nagrzewania zupełnie wykoitezyć w 
sowanie silnic parowych z kołem zamachowem, z jednej z następnych walcowni wykańezająeych. 
powodu iż zużywają one mniej pary, niż silnice 2) Urządzenia do nastawiania walcy powinny cizia
zwrotne. W najnowszych dopiero czasach udało 1ać szybko. 3) Zwracanie ruchu przewodów roi
się firmie Loms SeRWARz i S-ka w Dortmund wy- kowych i przewracanie bloków powinno być nie
konać sprężynowo-tarciowe sprzęgło zwrotne, któ- zawodne i bardzo szybkie. 
re, jak się zdaje. będzie odpvwiadalo wymaga- W Ameryce wytwórczość wstępnych walcow
niom. Do tych dwóch walcowni zwrotnych po- 11i zwrotnyclJ dochodzi do 2000 a nawet 3000 t 
wrócimy jeszcze dla omówienia kotłów i pary. 11a dobę, więc założenie l 250 t nie jest za. wielkie. 
Wszystkie inne walcownie są trójwalcowe i mogą Co prawda osiąga się tam tak wysokie cyfry w 
być poruszane silnicami gazowemi, zaopatrzoneroi walcowniach bardzo dużych i wykonywających 
w kola zamachowe. Między walcownią a silnicą zazwyczaj tylko jeden ściśle określony wymiar. 
powinno znajdować się przęglo, które włącza się Dla popędu obu silnic zwrotnych najodpowied
dopiero wówczas, gdy silnica znajduje się w peł- niejszą jest para przegrzana o temperaturze 300° 
nym biegu. Odpowiednie do tego celu sprzęgł'a a ciśnieniu · 10 atm. .Przy użyciu pary przegrza
wyrabia wyżej wymieniona firma w Dortmund, nej otrzymuje się bardzo wysoka sprawność cie
jako specyalność, a jakość ich została już od kil- plikowa bez zastosowania podwójnej ekspansyi i 
ku lat wypróbowaną. Między inneroi takie sprzęg- wskutek tego oszczędza się koszta ustawiania dro
ło czynne było na wystawie w Diisseldorfie w gich maszyn compound dwu -lub trzycylindra
będącej tam walcowni, poruszanej dwutaktową sil- wych. Koniecznie trzeba zastosowywać skrapla
nicą gazową. nie przy tych silnicach, co jednak dziś nie przed-

Duża walcownia trójwalcowa, przeznaczona stawia już żadnych trudności nawet przy użyciu 
do wyrobu średnich wymiarów żelaza korytkowe- skraplania centralnego. 
go i belek, dużych szyn kopalnianych oraz du- Przy olJliczeniu ilości gazu, potrzebnej do 
żych walów okrągłych i kwadratów wymaga :sil- \V'ytworzenia pary dla obu silnic zwrotnych, zazwy
nicy o 2500 lP, której średnia sprawność wynosić czaj przyjmuje się 10m3 gazu na l konia paro
będzie 1250 H). Z pośród dwóch średnich wal- wego i godzinę. Ilość tę możnaby jednak zmniej
cowni wykonuje jedna grubsze, druga cieńsze że- szyć, jeżeli zastosuje się istniejące dziś ulepsze
lazo handlowe. Pierwsza ma 1500- konną silnicę nia jako to: podgrzewaP-ze wody, zasilającej kotly, 
o średniej sprawności 750 IP, druga l 000- konna, bardzo starannie i szczelnie wy konane obmurowa
dającą średnio 500 k. p. Mała walcownia, urządzona nie kotra, czemu zazwyczaj poświęca si9 bardzo 
jako podwójna dwuwalcowa walcownia, wykonuje mało uwagi. W tak urządzonych kotlach można 
mtjmniejsze wymiary żelaza handlowego i otrzy- wyzyskać 80% użytego ciepła, to znaczy 80% 

- ma silnicę 750-konną o średniej sprawności 375 k. p., ciepła odzyskać w parze. Wydajność ta może być 
do popędu zaś walcowni drutu służy 1000-konną jeszcze powiększoną przez zastosowanie sztucznego 
silnica o sprawności tylko 500 k. p. Jak wyżej ciągu powietrza, w którym to wyparlku zużyte 
wspomniano, nie pracują nigdy obie ostatnie wal- gazy w kotle mogą w podgrzewaczach wody od
cownie równocześnie, przy obliczeniu potrzebnej dawać resztę swojego ciepła do 100° a nawet 80°. 
ilości gazu zatem należy wziąć pod uwagę silnicę Koszta urządzenia sztucznego ciągu nie odgrywa
walcowni drutu, jako silniejszą. Duża walcownia ją roli wobec tego, że odpada przy takiem urzą
zwrotna ma wyrabiać największe wymiary żelaza dzeniu murowany komin, znajdujący się zawsze 
korytkowego i belek, szyny kolejowe, podkł'aLly, przy kotłach. 
najgrubsze wały i t. p. w ilości 600 t dziennie; Dane dla obliczenia potrzebnej ilości gazu 
silnica. potrzebna dla tej walcowni, musi dawać na l konia parowego i godzinę są następuJące: 
średnio l 750 k. p. W stęp na walcownia bloków prze- przegrzanie pary do temperatury 300°_, 1)rężność 
rabia całą wytwórczość obu stalowni, t. j. 1100 t pary 10 atm., silnice pracują ze skraplamem, ogrze
z zasadowych konwertorów i 150 t 2; pieców mar- wanie wody w podgrzewaczach, średnie zużycie 
tenowskich. Z tej ilości 100 t zostaje wprost sprze- pary w silnicach 7 kg na l konia parowego i go
dane jako rygle. reszta zaś 1150 t wykańcza się dzinę, wydajność kotlów 80%, l ~n3 gazu ma 900 
w innych walcowniach. Srednia sprawność dzien- c~ep~ostek, temperatura Jlasyco~eJ pary p1:zy_ c~ś
na silnicy dla tej walcowni wynosić będzie 2 750 k. p. memu 10 atm. 183°, l kg_ sucheJ pary o mśmenm 
Przyjęta tu wytwórczość wstępnej walcowni na 10 atm. zawiera 662,33 meplostek. 
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Dla przegrzania 1/zg suchej pary o l 0 potrze
ba 0,48 ciepłostek, w naszym wypadku zatem dla 
przegrzania l /~g pary z 183° do 300° potrzeba 
(300-183=117) 117 X0,48=56,16 ciepłostek. Cał
kowita ilość ciepła, potrzebna dla wytworzenia 
l kg pary o ciśnieniu 10 atm. i przegrzanej do 
300° przy średniej temperaturze wody zasilającej 
10°, wynos1 zatem 662,33+56,16-10=708,49 ci8-
płostek. Potrzebna ilość ciepła dla l konia paro
wego i godziny wynosi zatem 708,49X7 -4 960 
ciepłostek, po uwzględnieniu zaś 80 ?o wydajności 

kotłów 100~~ 960 
=6 :200 cieploste k. Do tego celu 

t ' b 6 200-6 89 il lb 7 3 - l l . po rze a 
900 

- , m a o m gazu w1e wple-

cowego po uwzględnieniu strat przez ochłodze
nie w przewodach pa.rowych. Straty nie mogą 
być duże, bo kotły, służąc tylko dla dwóch da
nych silnie, mogą znajdować się w bezpośredniero 
pobliżu, a wskutek tego przewody będą bardzo 
krótkie. 

Do oblic:>;enia ilości gazu, potrzebnego dla 
silnie, służy następujące zestawienie silnic i ich 
średniej sprawności: 
Elektrownia . 
Maszyna wiatrowa dla konwer-

torów 
Duża walcownia trójwalcowa 
I średnia " " 
II " " " 
Walcownia drutu 

" 
Razem: 

średnio 

" 
" 
" 
" 

750 JP. 

1500 " 
1250 " 

750 " 
500 " 
500 " 

średnio 5 250 1P. 

Przyjąwszy zużycie gazu na l konia parowego 
i godzinę 3 111 3 (przy 900 ciepłostek w l llt

3 gazu), 
otrzymamy na 24 godzin 3X24X5 250=378000 IIZ 0 

~azu, .potrzebnego dla w.szystkic:h ~ilnic gazo:vych. 
:::;redma sprawność duże1 walcowm zwrotneJ wy
nosi 1750 k. p., wst9pnej walcowni blokowej zaś 2750, 
razem przeto 4500 k. p" otrzymywanych zll. pośrecl
nictwem pary. l koń parowy i gndzina wymaga
ją podług wyżej podanego obliczenia 7m3 gazu, 
na 24 godzin potrzeba zatem dla tych dwóch wal
cowni 7X24X4500=756000nla gazu. W ogóle zatem 
w całej hucie potrzeba 378 000+756 000=1134 000 m3 

gazu dla poruszania wszystkich silnie, ponieważ 
zaś mamy do rozporządzenia 1944 000 m3 gazu, 
pozostaje jeszcze 810000 m3 gazu nie zużytego. 

Ponieważ ruch maszyn wiatrowych dla kon
wertorów i silnic w walcowniach jest bardzo 
chwiejny, a wskutek tego zmienia się ciągle 
chwilowe zapotrzebowanie gazu, zachodzi potrze
ba urządzenia gazometru między wielkimi pieca
mi a odbiorcami gazu. Lepiej byłoby zastosować 
kilka mniejszych gazometrów w różnych miejscach 
huty, nie tylko jako regulatorów oddawanej i przyj
mowanej ilości gazu, ale i jego gatunku, czyli 
składu chemicznego, który zmienia się podobnie 
jak i ilość gazu przy rozm~itych okresach czyn-

ności wielkiego pieca, jak np. zadawanie nabo
jów, spust surowca i t. p. 

Średnią wartość cieplną gazu wylotowegoprzy
jęto db niniejszej pracy 11a 900 ciepłoRtek. Anali
za gazu ·wielkopiecowego w Differdin~en wskazu
je następujący sJdad chemiczny: 8,5% Cv2, 0,71% O, 
27,41% 00, 4,31% H, 0,3 ~ C2H4 i 58,77% N, czemu 
odpowiada wartość ogrzewallla 972 cieplostek w 
l nta. Przy zmianie składu chemicznego gazu na: 
8,lJ% C02 , 0,71% O, 25,41 ~ CO, 4,01 ~H, 0,3% C2H4 
i 60,77 ~ N otrzymamy wartość ogrzewalną 924 cie
płostek, eo w przybliżeniu odpowiada naszemu 
założeniu, użyjemy zatem tego składu, jako pod
stawy do dalszych obliczeń. 'J.1aki gaz daje sku
tek pyrometryczny J 460\ przyczem uwzględnio
no, że dwutlenek węgla i para wodna mają w 
temperaturze spalenia znacznie większe ciepło 
właściwe. niż w zwyklej temperaturze. (Gdybyśmy 
przy obliczeniu skutku pyrometrycznego wzięli 
pod uwagę ciepło właściwe kwasu węglowego i 
pary wodnej w nizkiej temperaturze, jak to się 
zwykle dzieje_, otrzymalibyśmy skutek pyrome
tryczny 1620° zamiast 1460°). Wynik ten otrzy
muje się, przyjąwszy, że gaz i powietrze mają 
zwykłą temperaturę. \V piecach SIEMENSA jednak 
używa się ogrzanego gazu i powietrza, wskutek 
czego podnosi się temperatura w kotlinie pieca 
odpowiednio do tego ogrzania. Przyjmujemy dla 
niniejszego wypadku, że gazy generatorowe mają 
temperaturę 800°0 a powietrze 950°, nadto że po
wietrza jest o 20% więcej, jak to się zwykle w 
piecach SIEMENSA praktykuje. W tym wypadku 
otrzymamy w piecu temperaturę 2150°, co dla za
mierzonego celu zupełnie wystarcza. Jeżeli wal
cownia znajduje się bezpo$rednio obok stalowni 
i bloki mogą wprost iść do pieców dołowych, wy
równywujących temperaturę, to nie potrzeba iclJ 
wcale ponownie nagrzewać i większą część wyro
bów walC"ownia może wykona<1 bez osobnego na
grzewania. Największe tylko i najmniejsze wy
miary żelaza kształtowego oraz szyny i podkłady 
wymagały by pośredniego nagrzewania. 

Przyjmujemy najniekorzystniejszy dla opału 
wypadek, gdy walcuje się na zwrotnej walcowni 
belki lub szyny o dużych przecięciach, które trze
ba podczas roboty ponownie nagrzewać. Potrzeb
na tu ilość ciepła nie może być bardzo znaczną, 
ponieważ pólwyrób dostaje się stosunkowo bardzo 
jeszcze . ciepłym do pieca z walcowni wstępnej. 
W takiiu wypadku wystarcza 30fo opalu, jeżeli 
się przyjmie za podstawę dobry węgiel gazowy, to 
znaczy na l t wyrobu walcowni 30 !~g węgla. 1/zg 
dobrego węgla odpowiada wartośei opałowej oko
lo 6,5 1113 gazu wylotowego, mającego 900 cieplos
tek na l m3• Dla l t wyrobu walcowni potrzeba 
zatem 30X6,5=195 m3 gazu. Przyjąwszy, że duża 
walcownia zwrotna przerabia w 24 godzinach 600 t, 
otrzymamy dziennie zapotrzebowanie pieców tej 
walcowni 600Xl95=117 000 1113 gazu. Ponieważ ta 
walcownia przerabia sama 600 t, a wstępna wal-
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cownia przedaje 100 t półwyrobu, pozostaje więc l zbyteczne, i że w tych piecach zużywa się znowu 
do przerobienia dla innych walcowni l '250-'-600- 30fo opalu, to znaczy 195X550=107 250 m3 gazu. 
-100=550 t materyalu. \V tych walcowniach za- l Ogółem zatem potrzeba dla ogrzewania ma
potrzebowanie opalu będzie większe, niż w dużej l teryalu walcowanego w piecach SIEMENSA i dolo
walcowni, ponieważ wymiary rygli są tu mniej- wych 117000+214500+107250=438700 n'l3 gazu. 
sze, waleowanie wstępne dlużej trwa, a wskutek ' Stalownia martenowska składa ię z dwóch 
tego ryo·le dostają się do pieców znacznie ozię- 25-tonnowych zasadowych pieców 1YlARTINA. które 
bione. Pr.zyjmuj_emy ~u ,dwa razy większe zapo- pr~erabiają s~row~ec z nie~zieli i odpadki. huty, 
trzebowame opału, t. J. 6°/0 , <'ZY h na l t wyrobu daJąc dz1enme loO t blokow. Pozostalo Jeszcze 
walcowni 60 1<.~ węgla., albo po.dobnie _jak w.yżej tyle gazu, że wysta~czy i dla tej stalowni. Tem-
60X6,5=390 m3 gazu. Dla cał:eJ wytworczośCI za- perattua 2150°C, ktorą otrzymać można z gazu 
tern potrzeba 550X390=214500 m 3 gazu. Dla pew- wylotowego, wystarcza w zupełności dla pieców 
ności przyjmujemy jeszcze, że owe 550 tJ przera- MARTINA. 
bianych na mniejszych walco,vniach, przechodzi (u. N.) 
przez ogrzewane piece dołowe, co jest właściwie 1 Zygnumt Bielski. 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w marcu r. 1904. 

W!j;GIEL KAMIENNY. W ma.rcu r. 1904 w 30 ~- robotników: górnicy 26,40, pomocnicy pod ziemią 
kopalniach węgla kamiennego byJ'o czynnych 48 45,70, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 25,73, 
szybów wyciągowych i 306 kotJ'ów parowych. l kobiety 4,80, razem 102,63. Suma o~ólna zarobku 
Wydobywanie węgla odbywało się w przeciągu 26 robot.ników wynosił' a (w rublach): gornicy 226 651 
dni roboczych. pomocnicy pod ziemią 203472, pomocnicy na po~ 

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal- wierzchni mężczyzni 119 79G, kobiety 11298, ra-
niach była następująca: zem 561217. Przeciętny zarobek jednego robotni-

"'§ 6 ka na dniówkę był' następujący (w rublach): gór-
·a,.., H~ nicy 1,93, pomocnicy pod ziemią 1,oo, pomocnicy 
~ ~ . ~ na powierzchni mężczyzni 1,04, kobiety 0,53, wo-
~~~ g, góle 1,23. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 

Moc 

Liczba 
70 

129 
145 

IP 
~~s~ l przypadało zarobku robotników (w rublach): gór-
~§~-<> 

1 
nicy 50,90, pomocnicy pod ziemią 45,69, pomocni-Maszyny 

Wyciągowe 
W odociągowe . 
Do innych celów 

Razem 34± 

8518 
17 206 
5043 

30 767 . 

1,81 
3,86 
1,14 

G,91 
Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro

boczych wynosiła: na powierzchni 351 i pod zie
mią 600. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników była następująca: górnicy 4 522, pomocnicy 
pod ziemią 7 8~6, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 4 407, kobiety 822, razem 17 577. Na l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypa,dało robotni
ków: górnicy 1,02, pomocnicy pod ziemią 1 ,76, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 0,99, kobie
ty 0,18, razem 3,95. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 37,87 
ctr. metr., &·órni~ i pomocnik pod ziemią 13,87 ctr. 
metr., wogole Jeden robotnik 9,74 ctr. metr. 
Wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
silaby 253,24 ctr. metr., do rocznej- 3 038,88 ctr. 
metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
na:stępuj ąca: górnicy 117 57 4, pomocnicy pod zie
mią 203 479, pomocnicy na powierzchni· mężezyz
ni 114 577, kobiety 21371. razem 457 001. N a l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało dniówek 

cy na powierzchni mężczyzni 26,90, kobiety 2,54 
l razem 126,03. 

Liczba wypadków nieszczęśliwych byta na
stępująca: 

Zako_ńczone śmiercią . . 10 
Niezdolność do pracy zu
pełna . 

Niezdolność do pracy czę-

Przy _padało 
wypadków meszczęśliwych 

0,56 0,22 

ściowa . . . . 16 0,91 0,36 
Wyzdrowienie zupełne . 550 31,29 12.35 

Wytwórczość węgla podług gatunków był'a 
następująca: 
Gat. grube 2325591 ct.r. metr. czyli 52,23% wytw. 

" średnie 703585 " " " 15,80°/0 " 

" drobnel423688 " " " 31,97°/0 " 

Razem 4452864 ctr. metr. czylil00,000f6 wytw. · 
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Podług kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1903 była następująca: 

Rok 1903 Rok 1904 
W r.1904 wydol>yto węgla więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1903 

' " ~o"' l 
Nazwa Właściciel lub 

o ~o= o 
Od początku CD ~'d~ CD """'" N N SI ~ 

Marzec kopalni dzierżawca "" ~s "" g~ s roku do ci! cd 

~ ".,;~CÓ l ~ :B s 31 marca 
o o 

centnarów metrycznych ctr.metr. l ·~ ctr.metr.l % 

Niwka Tow. Sosnowieckie. ł 
l l l l 

Barbara 544 I38 I 753 539 588 244 I 54 1 179 + 4-1 w6 1 + 8 - 212 300 - 12 .. 
" " Mortirner 381 940 I 28o749 478034 I 249954 + g6<XJ4 1 + 25 - 3°795 - 2 
" " 

Milowice 299097 l 007 284 375 549 1 001 I56 + 77452 + 26 - 6 I28 - l 

" " 
Hr. Renard. Hr. Renard 5I7946 1 518100 548 132 1 686 577 + 30 !86 + 6 + I684 I7 + II 

" A.ndrzej II . 
" 

16848 3f210 24 5201 Jb375 + 7672 + 46 + 45 I6S + 145 
" " Kazimierz Warszawskie 348955 I I4I 475 412 2001 I 179 500 + 6;\ 245 + 18 + 38025 + 3 
" + + + + Feliks. II3]00 337 500 127 200 350000 I3 soo 12 I2 soo 4 
" " 

Paryż. 
" 

Franc.-Włoskie . ~ 420 ifJ7 I 3I4o83 428774 I 3320-13 + 78o? + 2 + I7g00 + 1 
Koszelew 

" " " 
Saturn ,, Satur n . 379753 l 265 497 4o8 274 I 328 517 + 28 521 + 8 + 63020 + s 
Czeladź Czeladzkie 397 000 l 136027 387 !68 I ' 3705I - 9R32 - 2 + l 024 + o 

" F lor a . 
" 

F lora 
J Franciszek . 

" " l 213825 58o 128 225 og6 6oo87o + I 1 271 + 5 + 20742 + 4 
Mikołaj 

" " " 
J an Spadk. hr. Walewskiego 57679 r61828 33 gg6 127 772 - 23 683 - 41 - 34056 - 21 
Grodziec I. St. Ciechanowski 36955 Il3 357 33 934 96 167 - 3 021 - 8 - 17190 - IS 
Grodziec II Tow. Grodzieckie . : 2846o 61 46s 58 686 151 345 + 30 226 + 106 + 8g88o + q6 
Antoni D z. Schon i L ampr echt 840JL 227000 82887 231 387 - III3 ,- l + 4387 + 2 
R ed en T ow. Franc.-Rosyjskie 92784 2Jb 36I !01949 231 759 + 9165 + lO ·- 4400z - !6 
T adeusz II . 

" " " 11 g6o s6492 32 r8s 8s 6os + 20 225 +r6g + 29113 + 52 
Staszyc 

" " " I2020 32627 TO 375 45 130 - l 645 - 14 + !2 503 + 35 
Helena . Dzierż. T. W aligórski 14468 so 128 11682 37666 - 2 786 - 19 - I2462 - 25 
A.ndrzej I 

" 
J . Wrzosek 11920 43844 194'6 64goo + 7 4g6 + 63 + 21 os6 + 48 

Al wina 
" 

W . Szyszkin . 2 577 5 48o 5 259 15078 + 2 682 + 104 + 9 5g8 + 175 
F lotz Rudolf 

" 
Z . Zwoliński . 23638 6oo87 )2 68- g8 33S + 9°47 + 38 + 38248 + 64 . ) 

Matylda. 
" 

L . Piwowar 3 300 9412 4 003 ro8o7 + ?63 + 23 + 1395 + 15 
Tadeusz I 

" 
M. Wieczorkiewicz - s 300 3 132 [l 147 + 3 132 + - + s 847 + rro 

Jakób. 
" 

M. Sternicki . 6142 3886g 16444 52483 + 10 302 + 168 + 13614 + 35 
Wańczyków A. Zieliński 26g7 lO 55! 198o 1 g8o ·- 717 - 27 - 8 571 - 81 

" Leokady a J. Wrzosek 3 r6o / 11856 - - - 3 r6o - IOO ·- ,, 856 -100 
" Stella. M. Sternicki . 86101 - - 1- -- - l- 8610 -IOO 
" 

Razem: 4 025 929 I2 538 919 4 452 864 12 744 783 + 426935 + II+ 205864+ 2 
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Dnia 31 
bytego węgla 

marca r. 1904 pozostalość wydo- , 
na kopalniach byla następująca: 

Rozchód węgla w marcu był następujący: 

Gatunki grube 

" 
" 

średnie 

drolme 

Ctr. motr. 0 /u wytwórcz. 0
/ 0 rozchodu 

zn marzec za marzec 

1,14 
18,06 

1,13 
16,G7 

l 
" średn1e . l 

Uatunki grube. . 

U~yto na własne 
potrzeby kopalń -ctr. metr. o orozcb. 

32 503 1,:lli 
62 039 8,14 

301 007 ~1 ,59 

Sprzedano 
lta.zem 

~ 

ctr. metr. 0
,' 0 rozc.h. ctr. metr. 

~no 431 98,62 2 352 934 
700 260 91,86 762 29H 

l 093 051 78,-U 1 H94 0f>8 

Razem 

26 553 
127 08G 
655 874 

809 513 
_46,07 _ 47 ~~ " llrobne 

18.18 17,95 / ttazem --------------- - -395 5-tH >3,77 4 113 7.t2 91,".!.3 4 509 <!91 

Rozchód węgla, użytego na własne votrzeby kopalń, składał się z następujących rodzajów rozchodu: 

Rodzaj rozchodu 

Opal dla pracujących, opalanie domów 

l zbornych i zabudowań kopalnianych 
Opalanie kotłów parowych 

:l kreślono węgiel, który stracił wa.rtość s 

Razem . l 
Rozchód węgla sprzedanego składał się 

Rodzaj sprzedaży l 
Sprzedaż na kopalniach 

G atunki grube Ga tunki średnie Gatunki drobne 

::Sa:> p., 
l l ::s Q) p., H 

p Q) p.. ;...; 
H ~~..0 ~ >=< ' ~>=<..o 4" 4"m..O 

.,..., 
4" 4"mQ) Q) Q) 4"mQ) 
OJ p.,~ N s :>-,o:l<ll s p.,~ N >::: ....".N 
,..., -~ ~ .)j : ·~ ~ .)j -~ ~ .!3 
;...; o o:l o ;...; l o o:l o H o o:l o 
4" lo ~ p.. 4" ;---Q >=l< +=> - ~=:P< 
C) C) C) ( 

l 
92,31 l 

l 
3,12 1 27 3~0 84,12 57267 l 938o l 

5 14i 1),82 4772 7,69 1 283 212 
94,09 l ,g o,o6 ---

l 84'5 l 2,79 
l 

32 503 10o,oo l 62 039 1oo,oo l 301 CO'J / 'oo~oo l 
z nasLępujących. rodzajów sprzedaży: 

Gatunki grube Gatnnki średnie Gatunki drobne 

l p., p., 

l 
h 

;...; ·N ;...; ·N ;...; ·N 
4" o:l 4" o:l 4" o:l 
Q) rd Q) rd Q) rd 
~ <ll s Q) s <ll 

N N !"l H H a ;...; >=l< ;...; >=l< ;...; 
4" m 4" m 4" m 
C) o~ C) ~ C) 

l ~ l l 
l l 

100 o8sl 87 402 3,77 4j 222 6,46 14,65 
Wysyłka drogami żelaznemi 2 230 739 g6,'3 Ó)l 81)8 ~)3~09 921 1461 8<t,64 
Wysytka drogą wodną 2 29(> o,ro 3 170 l 0,45 78201 o,7' 

Razem 

::Sa:> p., ;...; 
~ r;],.o ...., 

Q) p..,c:la:> s ·N); N 
:;::sr-,!3 

;...; oo:l o 
4" 

;---~=: >=l< 
C) 

l 

931371 23-7Ó 
293 129 74· 11 

8433 l 2,13 

395 549 100.00 

Razem 

p., 
;...; •N 
4" r.a 
Q) 'O 

s Q) 
N 
H 

H >=l< ..., m 
C) o~ 

l 
292709 7' 12 

3 80?753 92,SÓ 

'3 28ol o,32 

Razem .12 32043' IOo,oo , 7oo26o l ,oo,oo i '0930) ICY> 100 , <Jlt37421 Ioo,oo 

WEGJEJ. BRUNATNY. W marcu r. 1904 w 3 ko- 15,70 ctr. metr., wogól0 jeden robot11ik D,~7 
palniach w ,'g la brunatuego było czynnych 38 ctr. metr. ·wydajność ta, sprowadzona do roie
szybów wyt·iągowych i 7 kotłów parowyeh. vVy- sięcznej, wynosiłaby 238,+2 ctr. metr .. do rocznej
dobywanie węgla odbywało się w przecią~u 26 dni 2 HG1,04 ctr. metr. Li<'zba ogólna odrobionych 
roboczych. Liezha maszyn wodociągowych (in- dniówek była następująca: górnicy 4 17G pomoc
nych maszyn nie l>yło) wynosila 7. Liczba koni nicy pod ziemią 1156, pomocnicy na powierzchni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi- mężczyzn i 3 797, razem 9 l·,w. N a l 000 ctr. metr. 
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie było). Prze- wydobytego węgla przypadało dniówek robotni
ciętna liczba zatrudnionych robotników była na- ków: górnicy 49,88, pomocnicy lJOd ziemią 13,81, 
sLępująca: górnicy 161, pomocnicy pod ziemią 44, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 45,35, razem 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 146, ra- 109,04. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
zero 351. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla la (w rublach): górnicy 3 270, pomocnicy pod. zie
przyp~da~o robotników: ~órnicy 1,9~, pom?cnicy 1 mią 536, pomo0nicy na. powierzchni . mężczyzni 
pod z1em1ą 0,53, p0moemcy na pow1erzchm męż- 2755, razem 6561. Przeciętny zarobek Jednego ro
czyzni 1,74, razem 4,10. Przeciętna wydajność botnika na dniówkę był nastQpujący (w rublach): 
jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik górnicy 0,78,pomocnicy pod ziemią0,46, pomocnicy 
20,04 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią na powierzchni mężczyzn i 0,73, wogóle 0,72. N a l 000 
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ctr. metr. wydobytego wę~la przypadale zarobku l czyzni 32,90, razem 78,36. Wypadków nieszczęśli
robot~ikó_w (w rublach): ~ornicy 39,~6, pom_oonicy l wych w marca r. 1904 z robotnikami nie bylo. 
pod z1em1ą 6,40, pomocmcy na pow1erzchm męż- l 

Podlug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r . 1903 byla następująca: 

Rok 1903 l Rok 1904 
W r . 1904 wydobyto węgla więcej (+) albo mniej (-),niż w r. 1903 

Nazwa 

kopalni 

atarzyna 
udwika 

K 
L 
N ierada . 

Wlaściciel lub 

dzierżawca 

Tow. Poręba . 
Dzierż. J. Meyerhold. 
P. S trzeszewski . 

Razem 

~ ~ o ~o ta o l ~o~ 
Q) atrd ~ Q) atrd ~ 
N ~~~ N ~P" Marzec ;.; .... ca O.hi !'l ca O ,hi 8 

:~Có 1"<0 

~ ~ 'd~ca 
o o -

centnarów metrycznych ctr. metr.j % 

58700 
l 

64200 1-15 240 14 500 l 74° 1- 5 
1577° 59710 21 340 l 66840 + 5 570 + 35 
5' 236 142 3o8 1 47885 '3' 820 1- 335 11- 7 

l l 

82246 l 200718 83 725 26z86o + '479 + 2 

l 
Od początku 

roku do 
31 marca 

ctr.metr. j % 

+ 5 500 l+ 9 

+ 7 13° + 12 
- 10488 - 7 

+ 2142 +' 
Dnia 31 marca r. 1904 pozostalość wydoby- 1 parowych 4277 ctr.metr. czyli 37,39% użytku na 

tego węgla brunatnego 11a kopalniach wynosila wlasne potrzeby i 3) skreślono węgla, który stracil 
17806 ctr. metr. czyli 21,26% wytwórczości za wartość 6007 ctr. metr. czyli 52,52% użytku na 
luty i 23,36°/0 rozchodu za marzec. ' własne votrzeby. 

Rozchód węgla w marcu r . 1904 wynosil l S~rzedaż węgla składala. si~l z następujących 
76213 ctr. metr. i składał siQ z następujących po- poz.)~Cyl: l) sprzedaż nakopalmach 19215 ctr. metr. 
zycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 11438 czyh 2?,66% sprzedaży i 2) wysy-lka drogami że
ctr. metr. czyli 15,01 Ofo rozchodu; 2) sprzedano l laz_nemi 45 5GO ctr. metr. czyli 70,34% sprze-
G-1:775 ctr. metr. czyli 84,99~/0 rozchodu. Rozchód dazy. · 
węgla, użytego na wJ'asne potrzeby kopah'l, Wszystek węgiel, wysłany drogami żelazneroi 
skladal się z następujących pozycyi: l) opal dla (45560 ctr. metr. czyli 100% wysylki), pozostał 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo- w Królestwie Polskiem. 
wań kopalnianych 1154 ctr. metr. czyli 10,09% 
użytku na wlasne potrzeby; 2) opalanie kotlów R . K. 

j>rzegfąa fiteratury górniczo .. fiutniczej . 
Spis art'91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Źurnał (1904) Marzec. a) B. Boki. W:v- A. Sokotow. Badania biegu pieców martenowskic/z 
bór systemu 110bót dla odbudowy grupy· polztadóm . \ 2. U 2 i 3 w Bakladach .1-ejwo-..-ltapajewskich w akre
węgla (dok.). b) J Thinu!. Sprawosaanie z objaz du sie c.:::asu od 5 czerwca do 15 sierp11ia r. 1903 (pocz.). 
zdrojowisk na Kauka:::ie w r. 1902 (dok). Autor w Praca składa się z trzech niezależnyeh od siebie 
dalszym ciągu daje opis urządzeń mechanicznych części; część I zawiera opis badań temperatury 
i hydrotechnicznych w zakładach leczniczych ze w cał'ym systemie pieca martenowskiego oraz 
szczególnem uwzględnieniem sprawy wodociągów l tablice, zawierające wyniki tych badań i skład 
i zbiorników wody słodkiej; jednocześnie proJek- chemiczny gazów generatorowych. d) E. Hovey. 
tuje szereg zmian, mających na celu ulepszenia l Tablica rud, majqc_vch .:::naczenie pr.cremystowe, z 
w dziale technicznym zdrojowisk kaukaskich. c) oznacze11iem w nic/z procentowej zawartości metalu. 
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Przekład z angielskiego. W tablicy podany zo- 1 zdrowotnego w kopalniach, wyrażając wątpliwość, 
stał skład chemiczny minerałów taki, jaki przy- ażeby w okręgu Ostrawa-Karwina epidemia mogla 
jęto w szÓBtem wydaniu mineralogii Dana, i na się rozwinąć, gdyż suchość i nizka stosunkowo 
podstawie tego składu wyliczona została najwięk- temperatura kopalń nie sprzyjają jej rozwojowi. 
sza procentowa zawartość metalu, jaką można by- b) C. Kroupa. Wptvw zaitieczyszc.se/t na fizyczne 
loby otrzymać z rudy zupełnie czystej. e) H. wta.sności miedzi. Streszczenie pracy A. Lewisa 
Wdowżs.sewski. ?ostępy chemii analit_ycznej luttnie ( Engineering z dnia 4 grudnia r. 1903), zawierającej 

czej w r. 1902. Artykuł ten podany był: w Prze- . metalograficzne badania zanieczyszczeń miedzi i 
glqd.sie Gómiczo-Hutn.iczym (N~M 1-4). badania mechanicznych własności prób, otrzyma-

Uralskoje Gornoje Obozrenje (1904) NQ 17. a) ny_ch przez stopienie czystej elektrolitycznej mie
TVażniejsze urządzenia i udosl~onalenia techniczne dzi z niewielkiemi domieszkami obcych metali. c) 

oraz próby, dokonane w zaktadach hutniczych na A. Lukaszewski. Technilza górnicza przy ko1'zcu r. 
Uraht w 7'. 1903. 11903 (c. d.). d) W Foltz. Rynelz metalowy i ·wę-

NQ 18. a) Pr.zenzyst żelazny w Rosvi w r. 1903. gZowy w kwietniu r. 190-1. 
Przedruk z Wiestnika Finansó"w. Artykuł: opraco- NQ 20. a) Sortownia, pluczka i fabryka bryldet 
wany na podstawie niedawno ogłoszonych danych w kopalni Alstaden ·w prowincyi Nadrdtskiej. Opis 
statystycznych o przemyśle żelaznym w r. 1903. podany został: przez fabrykę maszyn Humboldt 
b) I. Las!zowski. O trwatości wlewnic, używanych w Kalk pod Kolonią, która wykonała urządzenia. 
w stalowniach. Streszczenie pracy Reuscha *) (Stahl b) Wielkie piece o ptaszezac/z żelaznych svstemu 
und Eisen). Burgera. Przedruk z czasopisma Stahl zmd Eisen 

Gliickauf (1904) NQ 18. a) Baum. Zużytkowa- (r. 1904, M 7). c) I. Ma.yer. Z powodu 7.1Jypadków 
nie gazów, otrzymywanych w piecach kol~sowych, a tęgoryjca na kopalni jerzy w Ostrawie Jforawsldej 
zwlaszcza zastosowanieichwsilnicachgazowych (e. d.). i okręgu Ostrawa-Karwina (c. d.). d) A. Lukaszew
O~zyszczanie ga_zu od siarki; opis różnych sposo- ski. Technika górnicza prz~_lzoJ'zett r. 1903 (c. d.). 
bow oczyszczama. b) Sprawozdanie Zwiqzlw ko- e) Kryzys przemvstowy. w l'vzemc.zech (c. d.). Prze
palił 1.1Jęgla w okręgu Dortmund za rok 1903. mysł węglowy i metalowy na Śląsku Górnym. 

NQ 19. a) Baum. Zużytkowanie gazów, otrzy- Rzut oka na stosunki przemysłowe w Austryi. f) 
mywanych w piecach l~ol~sowych, a zwlaszc.za zasto- Pr:;:emyst węglowy we Francyi w r. 1902. 
sowanie ich 7.1J silnicach gazowych (c. d.). Silnice Stahl und Eisen (1904) NQ 9. a) E. SchrOdter. 
gazowe. Historya rozwoju silnic gazowych. Opis Dwadzieścia pięć lat niem-ieckiego przemystu żelazne
czterotaktowych silnic systemów: Otto, Kortinga, go. Odczyt, wygloszony na zehraniu Towarzystwa 
Berlińsko-Anhaltskiego Towarzystwa budowy ma- ~ hutników żelaznych w Niemczech z powodu 25 
szyn i Delamare-Deboutteville. b) Thimm. Przela.- letniej rocznicy założenia Towarzystwa. Obraz 
dwzek węgla w portach Londynu. Autor opisuje rozwoju przemysłu żelaznego w Niemczech i w 
jedno z licznych na Tamizie urządzeń, służących innych ważniejszych krajach w ciągu ostatnich 
do przeładowywania węgla z parowców na barki 25 lat; dane statystyczne o wytwórczości, spożyciu 
wraz z automatycznem ważeniem. Urządzenie i wywozie surowca i stali. b) B. Osa1m. Zal~tady 
składa się z pomostu żelaznego 150 m długości i Gutehoffnungslzutte pod Oberhausen. Krótki opis 
15 111- szerokości, zaopatrzonego w 5 hydraulicznie stalowni martenowskiej i walcowni oraz nowo
por?-szanych żórawi obrotowych. Przy pomocy urządzonej odlewni w Sterkrade. c) R. ,]f. Daelen. 
taJnego urządzenia w przeciągu tygodnia można O ró.imych sposobach 7.1Jytwarzania żelaza zlewnego. 
przeladować 33000 t węgla. c) Sprawozdanie Zwia.z- Odczyt zawiera streszczenie najnowszych ulepszeń 
ku !~opal1z węgla na Ślqsku Dolnym za r. 1903. • w ciągłym procesie martenowskim. d) F. Wust. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Ber·g-und Hiitten- IVptyw krzenw na żelazo. Streszczenie odczytu T. 
wesen (1904) NQ 19. a) I. Mayer. z powodu wy- B~kęra, wygloszon~go w Iron and Steel Inst., za
padków tęgoryjca ( Ankylostomiasis) na kopalni j erzy wiera sprawozdame z badań, dokonanych nad 
w Ostrawie JJorawskiej i ol<ręgu Ostrawa-Karwina wpływem krzemu na żelazo. Badania te zaslugu
(pocz.). W listopadzie r. 1903 u dwóch robotni- ją na uwagę z tego względu, że zarówno żelazo 
ków kopalni Jerzy wykryto obecność tęgoryjca. jak i ferrosilicium, użyte do przygqtowywaniaprób, 
R?botnicy ci pracow:ali poprze~ni~ na Węgrzech, są '! stanie mo~l~ w_ie czystym. Zelazo zawierało 
więc z rozporządzema władz gornwzych wszyscy 0,08 /'!C, a ferrosihcmm, otrzymane sposobem Gold
robotnicy, przyjęci w ciągu ostatnich lat z in- schmidta, 0,16-0,270foC. Próby z zawartością krze
nych _krajów, zostali poddani ścisłemu badaniu le- mu od ~,024 d~ 1~,955 były poddane badaniom 
kars~1emu, przyczem u niektórych wykryto za- mechamcznym 1 mikroskopowym. e) F. Schreiber. 
razki. Z obawy rozprzestrzenienia choroby w ca- Koks, jego b~tdowa i zastosowanie w odlewnictwie. 
lyJ? okrę~u przedsięwzięto szereg środków poli- Autor mówi. o. wlasn?ś?iach kok~u wogóle i o 
cyJno-samtarnych. Autor daje szczegółowy obraz warunkach, Jakim powmien odpowiadać koks, nży
podjętych usiłowań w celu zabezpieczenia stanu wany w odlewniach. Ponieważ jednym z głów-

nych warunkach dobrego biegu kopulaka jest cal-
*) Por. Przcgl~>,d Górniczo-Hutniczy x..N! 14.-15. lwwite spalanie koksu na dwutlenek, więc też 
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najodpowiedniejszym dla odlewni jest koks gruby, d01.va cienkich poktadów 'węgla z .<.:astosowaniem pod
mało porowaty, przedstawiający wskutek tego sadz /d ptyn11ej. Opis nowego sposobu zamulania 
małą powierzchnię zetknięcia z wtłaczanem · po- przy odbudowie cienkich pokładów w kopalni 
wietrzem. Niejednokrotnie dające się słyszeć skar- Wiktor pod Gottesbergiem na Sląsku Dol nym. 
gi na koks przypisać należy nieodpowiednim wy- Charakterystyczną cec:łlą nowego sposobu zamu
miarom pieca. N aj odpowiedniejszym jest piec lania jest zupełny br ak przewodów rurowych, 
ks>~tałtu cylindrycznego o średnicy nie mniejszej służących do sprowadzania z powierzchni pod
niż 700 nun, naj lepiej 850 nm1,· płaszczyzna dysz sadzki w stanie płynnym . Strumień wody ma za 
może dochodzić do połowy płaszczyzny przecię- zadanie tylko ścisłe zmieszanie i uszczelnienie 
cia kopulaka. Autor przytacza próby porównaw- podsadzki, składającej się ze skał płonny<;h, po
cze, wy konane w różnych kopulakach, lecz przy piołu, zwietrzałych na zwałach łupków i t . p . 
jednym i tym samym koksie. f) Zagadnienie .<.: me- ·wszystkie te materyały dowożone są wózkami 
talltrgii odlewnictwa. Jedną z najpoważniejszych do najwyższego punktu danej roboty, dokąd rów
a być może najmniej zbadanych trudności, z ja- nież sprowadza się zapomocą przewodów woda 
kiemi liczyć się musi technika odlewnicza, jest podziemna; podsadzka wsypuje si ę do żelaznych 
obecność t lenku żel azawego (FeO) w surowcu, uży- rynien, skąd ciśn ieniem wody przenosi się do 
wanym na odlewy. Przez dodanie ferromanganu przodka. Zastosowanie płynnej podsadzki ma 
nie można osiągnąć wyników dodatnich, jak przy 1 miejsce przy filarowym i schodowym sposobie 
wyrobie stali , a to wskutek nizkiej temperatury l odbudowy pokladów grubości 0,9-L0 m przy upa
surowca. Dodawanie glinu jest nieodpowiednie dzie 18-23°. b) O upmlstwowieniu górnoślgskich 
w wypadkach malej zawartości krzemu. Na pod- !~oleje!<. dojaz dowych i warunkach sku pu od datych
stawie doświadczeń ; Rossie'go oczyszczanie suro w- czasowyc/z wtaścicieli. c) Sclzwidtal. Górnoślqska 
ca od tlenu zapomocą tytanu da]o doskonałe wy- szkoła górnicz a. Sprawozdanie za ubiegły rok 
niki; dodatek tytanu w ilości 0,20fo podnosi o 20% szkoh1y 1903J4. d) Sprawozda ide Zwiqzlm kopalii 
wytrzymałość na rozerwanie i pozosta,ie bez wply- węgla na Ślqsku Dolnym ::m r. 1903. e) Statystyka 
wu na skład chemiczny surowca. g) Sposób 1'ÓW- ~ w_vpqdków nies.sczęś liwych w przemyśle góm~cz_v:n 
nonziernego clz todze1lia odlewów o ścianach różnej na S lqslw w 1'. 1903. Dane statystyczne obeJmUJą 
grubości. h) Stowar:oys.sellie pracodawców niemiec- dwie tablice, z których pierwsza zawiera liczbę 
kich. Statut nowoutworzonego stowar zys'zenia, wypadków n ieszczęśliwych, powodujących więcej 
mającego na celu obronę przemysłowców przed n i ż czterotygodniową niezdoln ość do pracy, dru-
żądan iami związków r obotniczych. ga zaś liczbę wypadków, zakończonych .śmiercią. 

Z ·t h 'ft d Ob hl · h B d H "tt f) Projell t budowy nowvcli kana tów. et sc rt es ersc estsc en erg - u n u en- -
mannischen Vereins (1904). Kwiecień. a) Witte. Odbu- rv: K. 

Kronika bie~ąca. 
Dwudz i estopięciolecie Towarzystwa niemieckich hut- \V roku 1881 zgromadzenie T owarzystwa po-

ników zelaza w Diisseldorfie. W roku 1860 powstało stanowiło wydawać własne pismo i w ten sposób 
w Diisseldorfie T owarzystwo techniczne dla powstało rozpowszechn ione dzi ś na całej kuli 
hutnictwa żelaza (technischer V erein fiir Eisen- ziemskiej czasopismo Stahl zmd Eisen. którego 
hli.ttenwesen) w celu przedstawicielstwa i obrony pierwszy zeszyt ukazał się d. l lipca 1881 roku 
spraw, połączonych z tym przemysłem, zarówno pod redakcyą inżyn iera F . OsANNA. W roku 1884 
pod względem fachowo-technicznym jak i ekono- ustąpił inż . OsANN miejsca inżynierowi E . ScHROD
micznym. W rok później młode Towarzystwo zla- TEROWI. który do tej pory k ieruje redakcyą tego 
lo się z Towarzystwem niemieckich inżynierów poczytnego pisma pod względem technicznym; 
(Verein Deutscher Ingenieure) jako sekcya tegoż dział ekonomiczny zaś, pozostający od początku 
i istniało w tym stosunku do r . 1879, kiedy dzisiej- do roku 1887 pod kierunkiem głównego sekreta
szy prezes towarzystwa KAHOL LuEG wybrany z?- rza Towarzystwa H: A. BuECKA, ~rze~zed~ w ręce 
stał do zarządu i przeprowadzi-I myśl odłączema d-ra BEU.MERA .. obecm.e posł~t do memieche15o par
się od opiekuilCzego związku dla samodzielnego j lamentu, gdz1e brom on spr~w przem:fslu zelazne
istnienia. Pod nazwą wymienioną w tytule dobie- 1 go. Obok stałego '~ydawama cza~op1sma To:v~
O'a Towarzystwo niemieckich hutników żelaza rzystwo. bierze udz1al we wszystlnch poważmeJ
~'yego ~wudziestopięc~olecia, pozostając stale pod ' ~zych prac~ch, m~jących. związek z . prze~yslem 
lnerunlnem swego tworcy KAROLA LuEGA z Ober- l zelaznym, 1 wyrobiło sob1e w tym piZemysle sta
hausen. nowisko, którego nikt nie lekceważy. Z pomię-
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dzy wielu prac wymienimy tylko najważniejsze: ! 

opracowanie i wydanie przepisów dla dostawy 1 

żelaza i stali, prace komisyi chemików dla ujedno
stajnienia metod chemicznego badania żelaza, 
wydanie księgi normalnych profih oraz ochron
nych urządzel'1 od ognia, wyuanie popularnego 
opisu hutnictwa żelaza (Gemeinfassliche Darstel
lung des Eisenhiittenwesens), które w krótce uka
że się w szóstem wydaniu, oraz wydawanie rocz
nika hutnictwa żelaza (J ahrbuch fur das Eisen
hiittenwesen), dzie~a, daJącego doskonaly przegląd 
postępu, jaki zaznaczył się w danym roku w prze
myśle żelaznym, oraz wykaz wszystkich dzieł i ar
ty kulów, ogloszonych drukiem w wszechświatowej 
literaturze fachowej. Do rozwoju Towarzystwa 
przyczyniły się znacznie wspaniałomyślne datki. 
W roku 1896 członek honorowy Towarzystwa F. 
A. KRUPP ofiarował' 125000 marek na kupno wla
snego domu Towarzystwa. Z tego funduszu za
kupiono w Diisseldorfie i odpowiednio urządzono 
dom. w którym od roku 1897 mieszczą się biura 
Towarzystwa i mieszkanie zarządzającego i redak
tora p. E. ScHRODTERA. Vv roku 1897 członek zało
życiel Towarzystwa LEOPOLD HoEscn utworzyl w 
jego lonie fundacyę swego imienia z kapitalem 
zakladowym 60000 marek. Celem fundacyi, któ
ra rządzi się wlasnymi statutami, jest udzielanie 
z procentów od kapitalu zakładowego nagród za 
prace konkursowe, wykonywanie doświadcze11 na
ukowych, wysy!anie zdolnych fachowców za gra
nicę dla badania innych stosunków i t. p. Dopóki 
kapitał nie wzrośnie do 100 000 marek, używa się 
tylko polowy dochodów na wyżej wymienione 
cele. 

Rozwój Towarzystwa przedstawia naj wymow
niej następujące 0yfry: 

Rok 
Liczba Nakł'ad l Liczba stronic 

czlonków czasopisma w roczniku 
1881 327 600 250 
1885 656 1400 824 
1890 914 2000 1104 
1895 1407 2750 1168 

90° lub nieco wyżej w ciągu calego czasu trwania 
elektrolizy, do której używa się prądu o 0,1 Amp. 
Do roztworu, pozosta~ego po oddzieleniu niklu, 
dodaje się wody utlenionej dla utlenienia siarczy
nów, zobojętnia kwasem octowym, którego należy 
dodać w nadmiarze oko~o 3 c3 , i elektrolizuje na 
zimno prądem o 0,7 Amp. Jak zwykle dla elektro
lizy cyn ku katodę pokrywa si~ poprzednio war
stewką miedzi. 

Tv. K. 

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 15 maja 
do 4 czerwca r. 1904. U sp oso hienie na rynku wę
glowym, 1 oczątleowo dosyć slabe, pod koniec jesz
cze więcej osiab~o. 

W czasie powyższym dostawiono na stacyę 
towarową drogi żelaznej Warszawsko- ·wiedeńskiej: 

w tygodniu I 614 wagonów 
w " II 523 " 
w " III 740 " 

P!acono za korzec węgla grubego i kostko
wego I po 84-90 kop. za marki lepsze, po 76-85 
kop. za marki gorsze. 

W sprzedaży cząstkowej placono w czasie 
powyższym rub. l kop. 05 za korzec węgla gru
bego. 

W składach sprzedaży drobnej z odwózką 
placono rb. l kop. 10 za 100 kg. 

Dla celów fabrycznych notowano węgiel po 
cenach: 

gruby i kostkowy I 
kostkowy II 
orzech I 
orzech II 
drobny 
mial 

(Podług Gazety Handlowej). 

90 kop. 
90 " 
S± " 
81 " 
70 " 
53 " 

1900 2352 4400 
1902 2670 4700 

1308 
1380 

Wytapianie surowca na ropie naftowej. Z pomię
dzy licznych prób wytapiania surowca na ropie 
naftowej zasługują na uwagę próby, prowadzon e 
na większą skalę przez E. RrvEROLLa w Los An
gelos w Kalifornii. Piec, zbudowany przez RivE
ROLLA, stanowi rodzaj sklepionej pochyl ej rynny, 

l której otwór górny, połączony z wysokim komi-

1903 2808 4800 1424 
190± 2930 4900 

Zygmunt Bielski. 

Oddzielanie niklu od cynku droga elektrolityczną. 
Dla oddzielenia niklu od cynku HoLLARD i BERTIAUX 
(Bull. Soc. ch. de Paris, 31 (1904), 102) zalecają 
sposób następujący: do roztworu siarczanów cyn
ku i niklu dodaje się 10 gr siarczanu amonu, 5 gr 
siarczanu magnu i 5 c3 roztworu nasyconego 
kwasu siarkawego i stężonego amoniaku (c. w. 
0,925) w takiej ilości,. ażeby go zostawa~o w 
nadmiarze oko~o 25 c 3• Rozczyn, rozprowadzony 
do objętości 300 c3, ogrzewa się do temperatury 

nem, służy do nasypywania rud i topnika; plyn-

1 

ny metal gromadzi się w dolnym końcu rynny. 
Piec posiada 12 m ellugości przy 0,60 111. średnicy. 
Ropę wprowadza się wraz z parą przez liczne 
otwory w sklepieniu pieca. Wynalazca zapewnia, 
że redukcya rud odbywa się wyłącznie cizialaniem 
ropy, gdy tymczasem w poprzednio zalecanych 
sposobach należalo dodawać w tym celu oko~o 
lOOfo ropy; oprócz tego waga naboju nie prze
nosiła 70 l<g. Próby prowadzone byly w piecu, 
mieszczącym 50 t naboju; plynny surowiec otrzy
mano w '/ 2 godz. po zapaleniu pieca. Sklad żużla 
następujący: 450fo Si02 + Al20 3, 500fo CaO, 50fo Fe. 

[Eng. and "!lfining .Tourn., Chem. Ztg. 1903]. 

W. K. 
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Wytwórczość surowca w Belgii w r. 1903 wyno
siła (w tysiącach pudów): 

r . 1902 r. 1903 
Surowiec pudlo wy . . . 15 650 16190 

" lejarski 6630 6100 

pyłu -yielkopiecowego ogromna ilość ryb uległa 
za~rucm. Sąd na podstawie analizy, stwierdzają
C~.] ?becność cyanu, p1:zyznal odszkodowanie za po
meswne straty w rozm1arze 57 000 marek. W. K. 
tBerg und Hiitt. Ztg. l'. 1904, str. 184) 

" 
Thomasa i inne 45050 .56830 

R'~a-ze_m_:--~6~7~3~3~0------~79~1~2~0 
Wywóz żelaza ze Stanów Zjednoczonych w r. 1903 

(w tysiącach pudów). 

s. 
Surowiec . 
Z lamki 
J?ólwyroby 
Zelazo sztabowe 
Blacha . 
Blacha biala . . . 
Belki i materyaly budowlane 
Drut . . . . 
Szyny . . 
Pozostale wyroby 

r. 1902 r. 1903 
1700 1260 

380 500 
720 1440 

1480 1200 
1130 1120 

100 20 
3330 1900 
9240 10070 
4180 1900 

830 840 
s. 

Zw iązki cyanowe w wi elkim piecu . Wedfug ana
liz, wykonanych w laboratoryum huty żelaznej 
w Donawitz, koks z Ostrawy Morawskiej zawiera: 
0,140foK20 i 0,25% Na20, razem 0,39% alkalii. Je
żeli przyjąć, że l cz. K 20 odpowiada 0,55 ON, a 
l cz. N a20 około 0,840N, to wypadnie, że ilość 
tworzących się związków cyanowyd1 jest mniej 
więcej taką, jak w wielkim piecu. idącym na wę
glu drzewnym. Często bardzo w oko,lo form uka
zuje się łatwotopliwa masa żużlowa, zawierająca 
cyanki. Zebrana podczas zmia11y form taka masa 
w dwóch odmianach, szara (a) i czarna (b). zawie
rała: 

Przywóz żelaza do Stanów Zje d n oczonych w r. 1903 
(w tysiącach pudów): 

a b 
O 0,45 5,17 Surowiec 
innych części nie- Złamki . 
rozpuszczalnych 1,76 12,19 J?ólwyroby . 
K . 45.83 41,34 Zelazo sztabowe 
~N 5,85 4,45 Blacha . . 

14,62 10,61 Blacha biała . . . 
OON 5,12 1,09 Belki i materyały budowlane 
Ol . 1,56 1,35 Drut 
co 16.31 17,21 s 

0
2 zyny . . . 

H 2 • • 3,42 - P ozostale wyroby 

r . 1902 r . 1803 
38 770 37180 

6790 5140 
17 930 16220 

2000 2(580 
450 720 

3730 2940 

1540 
3940 

50 
S. 

540 
1600 
5920 

140 
Przyj ąwszy, że grupy atomów ON, OCN i Ol l · 

związane są z potasem, którego część, pozostała W t , . · 1 'a ca'~'kow1·tą 'los' ·ą od ~ c .., ·ę l y worczosc weg a we Francyi w r. 1903 wyno-
WI z z 1. 1 m s y, po1.ą zy1.a s1 z 'l ( t · h · d , · 
dwutlenkiem węgla, dając węglany, otrzymamy SI a w ysiącac pu owJ: 
następujący sklad chemiczny: r. 1902 r. 1903 

a b l N ord i Pas-de-Calais 1 121110 1 400 360 
część nierozpuszczalna Loire · · · 191 560 221300 
w wodzie 2 21 17,36 Gard · · . . 116 120 128 940 
KCN 36:56 26,52 Bourgogne et Nivernais 115 680 110 680 
KOCN 9 67 2,09 Aveyron 99080 109580 
KOl 3'28 2,83 Auvergne . . 67520 91090 
K

1
00

3 
30:83 ( CO_ 40,59 ( CO l"' 

39 
Pozostale okręgi . 94420 64980 

Naz00
3 

13,45 \ z-15,42 10,72 ~ 2= t, S. Razem: 1805490 2126930 
H

2
0 3,42 Wywóz węgla z Francyi w r. 1903 wynosił (w 

99,41 100,11 tysiącach pudów): 
W górnej części pieca związki eyanowe prze- l r. 1902 r. 1903 

ważnie podlegają rozkładowi i przyczyniają się Wę~iel ka- Koks Brykiety Wę~iel ka- Koks Brykiety 

do redukcyi rud, część z nich w postaci pylu uno- .. m>enny m>enny 

si się z gazami i osiada w przewodach. Na obec- Do Be~gn -28090 1150 20 33120 1800 40 
ność cyanków w pyle gazów wylotowych wska- " Włoc.h 790 990 
zuje między innymi LED~BUR, zaznaczając, że znaj - " Szwa:J-
dowal tylko ich ślady. Ze ilość związków cyano- cary1 8G40 1300 430 
wych może niekiedy być znaczna, przekonano się ,, pozo~~a-
o tem w dotkliwy sposób w hucie Hiflau w Sty- łych kraJOW 5620 2550 990 5560 2400 760 
ryi. gdzie skutkiem wrzucenia do rzeki około 20 t Razem: 43140 5000 1440 49330 6480 890 

9 660 2280 90 

)l03BOJieHO lJeHsypoiO, 2 iiOiiH 1904 r. 
.~------

w drukarni ~t. S więckiego w Dąbrowie.- Wydawca Stanisław Ciec hanowsk i. H.edaktor Mieczysław Grab i ńs ki-
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