
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPIS.MO, FOSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'rNICZEGO. 

- -- ------ - --
Tom I. Dąbrowa, dnia l s ierpnia 1904 r. M 2 1. 

Badania li. @uillefa nad sfalą ehromo\vą. l ) 

Stal chromowa była przedmiotem wielu badań; 
przypomnę tylko prace M. BRUSTLEINA, de Bous
SAINGAULTA, M. HADFlł:LDA i OsMONDA. Na wystawie 
Paryskiej w roku 1900 stalownie J AKÓBA HoLTZERO 
przedstawi~y ciekawe okazy stali chromowej. 
OsMOND 2

) bada mikrograficznie kilka próbek stali 
chromowej z zawartością chromu od 0,29% do 9°/0 ; 

zawartość węgla byla nadzwyczaj zmienną, miano
wicie od 0,16% do 0,70Jo; z t-ego więc względu żad
nych wniosków nie można było wyprowadzić . 

W pracy niniejszej zo tały uwzględnione 
dwa gatunki stali chromowej: jedna z zawartością 
węgla od 0,040% do 0,460°/0 , druga zaś z zawar
tością węgla od 0,760 do 0,970%; niżej pomiesz
czona tablica przedstawia wyniki analiz tych 
dwóch gatunków stali chromowej, wykonanych 
w laboratorymu stalowni d'Imphy, gdzie stal tę 
przygotowano. 

SERY A r_ 
~---

c Cr S i s p 

o,o43 o,7o3 l 0-971 ślady o,ors 
o.,osR r,2o7 o,7oo o,or6 
o,2r4 4,soz o,232 o,oo8 o.,020 
o,07r 7,835 o,r2o o,014 o,oro 
o,114 9· 145 o,338 o,oo4 0,015 
o,154 10,136 o,2oo o,o28 0,006 
o,q2 l 13,003 o.,2TO o,01 5 o,o16 
o,382 q,_:,22 o,469 o,or' o,o13 
o,210 22,o6o o,527 ślady 0:011 
o,244 2),306 o,256 o,013 0,020 
o,464 31,746 0:373 o,oo6 o,o24 

Sery a II (p. szpalta 2-ga) 

Stal surowa kuta. 

M n 

ślady 

o,ro8 
ślady 

W edlug OsMONDA chrom w stali może znaj
dować się oddzielnie albo równocześnie pod trze
ma postaciami: l) chromu rozpuszczonego, 2) 

l ) H.evue de metallurgie, r. 1904, "" 3, str. 155. 
2) !lfemorial de l'artillerie, r. 18fl3. 

zwiazku żelaza, 
nych 

chromu i węgla w postaci drob-
ziaren, 3) pod takąż postacią, jako roztwór 

stały. 

SERY A IL 

c Cr S i s p M n 

o,86s o,5 19 o,243 o,or7 o,o15 o,o27 
0 ·973 o~g86 0,22! o,o16 o,013 o,244 
o,887 2.,141 o,28o o.,033 o,o20 O.lo8 
o,:;8g 4,570 o,420 o,o23 o,o16 ślady 

o,84o 7·279 o,4og o,o31 o,018 o,os6 
o,75 1 g,3J6 o,88s o,oos o,o24 ślady 

o,g51 li ,521 o,4og o,o47 o,o1 3 o,os6 
o,7-łl !4,538 o,4fl6 o,o38 o,oo8 ślady 

o,gos t8,6so 0.745 o,OO? o,o10 
o,8zo 26,541 o.584 o,oo8 o,Oió 
o,gt6 32,)00 0~46g o,012 o,o21 
o,828 36,340 0-326 o,o14 o.,o26 

Do trawienia stali z maJą zawartością chro
mu stosowano kwas pikrynowy; dla stali z zawar
tością większą niż 9°/0 chromu-kwaśny siarczan 
potasu albo kwas solny. 

Wyniki badań są następujące: 
Sery a I. Stal z zawartością 0-7% Cr po

siada budowę, podobną do zwykłej stali węglowej. 
8postrzegamy jednak nader ciekawe zjawisko, o 
którem wspomina równie;>; i OsMOND, a mianowicie, 
że ziarna ferrytu zmniejszają się w miarę zwięk
szania się zawartości chromu w stali. To poz~ala 
przypuszczać, że chrom przeszkadza krystalizacyi 
żelaza. OsMOND i BausTLEIN również to zauważy li. 

Stal z zawartością 7% Cr posiada już budo
wę martensytową, którą spostrzegamy jeszcze w 
stali z zawartością 13°)0 Cr. W stali tej zjawiają 
się dosyć niewyraźnie wielokąty, okrążone małe
mi blyszczącemi ziarnami. Jeżeli zamiast kwasu 
pikrynowego będziemy trawili kwaśnym siarcza
na potasu, to wielokąty te przedstawią się, jako 

l nadzwyczaj delikatny martensyt; ziarn&. zaś blysz-
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c.zące; o_k~ążające wielokąty, p~zedstawia:ją, jak l taką samą budowę, jak zwyczajna stal węglowa; 
Sl_ę P?źmeJ _przekonamy, rodwÓJny węghk (kar- stal z zawartością 5-180foCr ma budowę marten
bid)_ zel_aza 1 c~romu. J eżeh zawartość chromu · w sytową, występuje też troostit; stal z zawartością 
stali zw1ększa s1ę, sp?strzega~y. coraz większą il~ść 1 większą niż 180foCr posiada odręb11y składnik, 
błyszczących punktow. OkrązaJą one zawsze w1e- spotykany już w stali chromowej z małą zawar-
lokąty, w których nie można już odróżnić budowy 1 tością C. · 
marten.syto":'ej. Przy 200foCr blys~czące punkty Grupę z zawartością 5 do 180foCr możemy 
okrążaJą Wielokąty dosyć wyraźme; przy 25% l podzielić na· 
tworz-ą one naokoło wielokątów rodzaj błyszczą- · , . , . . . 
cych wysepek. Niektóre z nich są nadzwyczaj , stal. w ktoreJ_prze\~aza zelazo_ ~ l mar~ensy~; 
regularne. Cały obraz przypomina niebo, usiane stal o budow~e martensytoweJ. l. troos~Ito~veJ; 
gwiazdami, j ak zauważył OsMOND. s,t.al o lJud?w1e m~rtensytoweJ 1 zawieraJąca 

Wyżej przytoczone gatunki stali chromowej, podwoJny wę~hk (karbid). 
należącej do sery~ I, można podzielić na kilka grup: . Stres~czaJąc pow.yższe,_ widzimy, _że badan~a 
stal z zawartośCią 0-70foCr posiada budowę taką nuk!"?g:raf1czne s~roweJ stah .c~romoweJ pozwalaJą 
samą, jnJc zwykła stal węglowa; stal z zawartością o~r?zmć. następuJą~e sk1'admln: l) Zwykłe skład-
7-20% Cr ma budowę martensytową; stal z za- mb stah węgloweJ dla stali. z malą zawartością 
wartością większą, niż 20°/0 Cr, posiada specyalny chromu. ~) ~arte.nsyt; w stah z małą zawartością 
składnik, spotykany tylko w stali chromowej. chromu ZJa~HL s1ę przy trawieniu odczynnikami, 

Oprócz tego drugą grupę możemy padzie- sto~owany~1 w ~ym celu dla zwykłej stali węglo
lić na: weJ; w stah z w1ększą zawartośCią chromu można 
stal z zawartością 7-8% Cr. Żelazo a: i martensyt. wywoł~ć martensyt tylko przez trawienie kwaś-

u " 10-13o/o " . Czysty martensyt. nym siarczanem . potasu lub kwasem solnym. 
" 13-20% " . Martensyt ·i odrębny 3) Od~'ębny składn~k spotykamy tylko w stali chro-

składnik. ruowe.J pod postaCią bły zczących punktów, otrzy-
S ery a II. Stal z zawartością 0-50f

0
Cr po- many przez trawienie kwaśnym siarczanem po

siada tn,ką samą budowę, jak zwyczajna st al wę- tasu; jest to podwójny węglik (karbid) chromu i 
głowa, tylko z tą różnicą, że perlit w stali węglo- żel~za. 4) Sklad?ik nieokreś~ony, podobny do tro
wej w J>Orównaniu ze stalą chromową jest więcej ost1tu; _spotyka s1ę on w stah chromowej z wyso
ścisly. Stal z zawartością 70fo Cr przedstawia obraz ką z~wartością węgla ~ zastępuje do pewnego 
podobny bardzo do stali manganowej z zawartoś- stopma martensyt; zmka podczas hartowania 
cią 0,80foC i 5% Mn. Obraz przedstawia jakby ]Jrzy 850°. 
ogniwa łańcucha i łatwo zabarwia się przy tra- _Budowa więc stali chromowej może być przed-
wianiu kwasem pikrynowym lub azotowym; zbli- stawwną: 
żony J. est do troostitu. Jeżeli trawić stal chromo- ser'ya I II 

I kł d .1 . t l . serya 
wą z zawartością 9°/0Cr kwasem pikrynowym, grupa : s a m n a ne sa-
otrzymujemy od razu obraz, przedstawiający czar- me, jak w zwyczajnej 
ną siatkę. Działając pTZez dłuższy czas kwasem stali węglowej · O- 7% Cr O- 5% Cr 
pikrynowym, spostrzegamy dość niewyraźnie nieco grupa II: o budowie mar-
martensytu na powierzehni wielokątów. Przy tra- tensytowej 7- 20% Cr 5-18% Cr 
wieniu zaś kwaśnym siarczanem potasu spostrze- ~ 
gamy w polu widzenia rysunek, przypominający grupa III: o budowie odręb-
zakończenie lane. nej,_ spotyka1:ej w 

Martensyt ten posiada własności odrębne, stah chromoweJ Cr > 20% Cr > 180fo. 
gdyż kwas pikrynowy z trudnością go wywołuje Wątpliwym pozostaje przy badaniu mikrogra-
w przeciwieństwie do zwykłego martensytu, spo- ficznem stali chromowej podwójny węglik żelaza 
tykanego w zwykłej stali węglowej. Stal z zawar- i chromu. Co do tego ostatniego zauważyć należy, 
toś~ią 14,50foCr daje rezultaty analogiczne, tylko że w biegu badań nad budową stali chromowej CARNOT 
że komórki są usiane martansytern daleko rza- i GouTAL wydzielali z tej ostatniej rozmaite związ
dziej. Jeżeli zawartość chromu wynosi 18,60fo, spo- ki stale. Z ferrochromu z zawartością57-59% Cr 
strzegamy oprócz tego błyszczące punkty specyal- wydzielali podwójny węglik! odpowiadający wzo
nego składnika. Jednocześnie ze zwiększaniem rowi Fe3C.30r3 C2• 

zawartości chromu w stali powiększają się wyżej Co do istnienia węglika chromowego Cr3 C2 
wspominane błyszczące punkty, tworząc w stali z nie można mieć żadnej wątpliwości, gdyż MoiSSAU 
zawartością 360foCr cale b~yszczące powierzchnie, otrzymał go w piecu elektrycznym. CARNOT i Gou
w których wyraźnie można dostn1edz zarysy ma- TAL wydzielali z pewnemi trudnościami podwójny 
łych ziarn. Martensytu już nie widać. węglik 2Fe3 C. Cr3C2 • Należy nadmienić, że WIL· 

Wyżej przytoczone gatunki stali chromowej, LIAMs otrzymal w piecu elektrycznym kilka po
należ(\cej do seryi II, można podzielić również na dwójnych węglików żelaza i chromu: 3Fe3 C.2Cr3 C2 ; 

kilka grup: stal z zawartością 0-50foCr posiada 2Fe30.3Cr3C2 • 
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Kwestya ta nie jest jeszcze ostatecznie wy- ~ nieznaczna .. 3) Stal z zaw~rtością więks~ą. n iż 
jaśnioną i wymaga dalszych badań. . 18°/0 Cr pos1ada .wy.trzymałosć na rozerwame 1 g~a-

W każdym razie nie · ulega wątpliwości, że nicę sp.rężystoścl ~1ezn~czną. regularne. zw:ężema: 
wspomniany wyżej składnik jest węglikiem, co l Stal teJ grupy ~bhża s1ę ba.rdzo do stali mkloweJ 
potwierdzają przytoczone niżej badania nad ce- lub manganoweJ . 
mentacyą stali chromowej. Próby wytrzymałości na rozerwanie. 

P r ó b y m e c h a n i c z n e. S E :R y A II 
Próby mechaniczne były robione na r ozer- 1 

1 

wanie, na uderzenie i na twardość. W ęgiel l Chrom R E AOfo ~ 
Próby wytrzymałości n a rozerwani e. ---...:..----':----:-----:--------

SERYAL 

Węgiel l Chrom l 
o,o-t3 
o,o58 
o,2I4 
o,CYJ I 
0?114 
o, l 54 
o,I42 
o,382 
o,ziD 
o,244 
o,464 

o,go3 
I ?XY'J 

·h502 
7,835 
9,145 

10,136 
13?003 
14,522 
22,o6o 
25,306 
31 ?746 

R 

35?4 
s6,5 
6o,3 

I)o,6 
I43,I 
I 39?3 
86,6 

IOO,I 
65,7 
57,3 
57,5 

E 

22,6 

42,9 
56,5 
99?7 

129,6 
IOI,7 
50,4 
8g,3 
8g.s 
40,I 
43,3 

(Tablica, rys. l i 2.). 

25 
14 
I 5?55 
3,5 
2 

2 

I3 
17:5 
12 

74?9 
58,2 
62, I 

7?5 
4·5 
o 

7?5 
7~2 

24,5 
52?5 
so,4 

Otrzymane wyniki pozwalają podzielić stal 
chromową z małą ~awartością węgla na trzy grupy: 
l) Stal z zawartością 0-7% Cr posiada własności 
te same, co zwykła st:1l węglowa, tylko że wytrzy
małość na rozerwanie tem jest wyższą, im większą 
jest zawartość chromu. 2) Stal z zawartością 
7-22% Or posiada wytrzymałość na rozerwanie 
i granicę sprężystości nadzwyczaj wysokie przy 
malem wydłużeniu i zwężeniu. 3) Stal z zawar
tością większą niż 22% Or posiada wytrzymałość 
na rozerwanie średnią, granica sprężystości jest 
dosyć nizka, wydłużenie i zwężenie dosyć wyso
kie. Stal z zawartością 22°/0 Or przedstawia przej
ście między 2-gą i 3-cią grupą. 

Dodać trzeba, że stal z zawartością 25-30% Or 
daje złom charakterystyczny: na brzegach ziarna 
błyszczące, środek zaś ciemny. 

Stal z zawartością 36-40% Or nie mogła być 
badana ze względu na to, że zawierała wiele 
szczelin . 

(Serya II, p. szpalta 2-ga.). 
Otrzymane wyniki pozwalają podzielić stal 

chromową z wysoką zawartością węgla również na 
3 grupy: 1) Stal z zawartością 0-5% Or posiada 
własności te same. co zwykła stal węglowa; wy
trzymałość na rozerwanie i granica sprężystości 
są tem wyższe, im jest większą zawartość chromu. 
2) Stal z zawartością 5-18% Or posiada wysoką 
wytrzymałość na rozerwanie; granica sprężystości 

0 ,973 
o,887 
o,789 
o,84o 
o,751 
o,g61 
0,741 
o,go3 
o,82o 
o,916 

2?14I 

4?57° 
7?279 
9?376 

li ,521 
1-1,538 
.18,650 
26,541 
32,56.) 

1og,2 
I31,8 
139•3 
133?3 
124,~ 

94, 1 

I 32?5 
120 
128,o 1 

59?3 
67,8 

79?1 
131,8 

97?9 
84,4 
6o,2 

79, 1 

79· I 
65,5 

I28,o 
48,9 
56,4 

3 
3 

I3 
5 

o,5 
lO 

13 

o 

;,s 
17,6 
o 

14·7 
o 
o 

45,1 
40,8 

Próby na uderzenie (sposób FREMONTA) 
i n a t wardość (sp osób B RINELLA). 

S E BY .A. L 

Węgiel Chrom 
Ilość Liczby 

kilogramme- Brinella tró·w 

o,o43 0,703 32 95 
o.o59 1,207 20 134 
o,214 4,502 25 100 
o,CYJI 7?835 9 364 
0,114 9,145 IO 35 1 

o, ro-t w, 12) 9 387 
o, l..j2 13?003 3 277 
o,382 14,532 3 241 
o,z10 zz,o6o 2 170 
o,z44 zs,8o6 179 
o,464 31?746 156 

W seryi tej odróżniamy wyzeJ wspomniane 
3 grupy stali chromowej : 

1) Stal z zawartością 0-7% Or. Stal nie bar
dzo krucha. 

2) Stal z zawartością 7-22% Or. Stal ze 
średnią wytrzymałością na uderzenie. 

3) Stal z zawartością wyższą, niż 220fo. Stal 
krucha. 

Jeżeli porównamy wyniki, otrzymane przy 
próbach na uderzenie i na twardość, z wynikami, 
otrzymanymi przy próbach na rozer wanie, spo
strzegamy, że stal, należąca do grupy III, jest 
kruchą, tymczasem przy próbach na rozerwanie 
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daje dosyć wysokie wydłużenie i regularne zwę- wanie i granica sprężystości niewielkie. Wydłu
żenia. Zestawienie to wykazuje wyraźnie, że 'Pró- żenie i zwężenie dość znaczne, stal bardzo krucha, 
by na uderzenie dają wyniki zupełnie inne w po- twardość niewielka. 
równaniu z_ próbami na rozerwanie. 'l'rzeba dodać, St 1 h t 
· t 1 b d · t t · · · b d a ar owana. ze s a o u owie mar ensy oweJ me Jest ar zo l 
kruchą, co jest dosyć ważnem pod względem tech- W celu wyjaśnienia wpływu hartowania wy-
nicznym. konano dwa szeregi badań: l) temperatura harto-

Przy próbach na twardość spotykamy znowu wania 850°, temperatura wody 20°; 2) temperatura 
trzy grupy: l) Stal mało twardą: twardość po- hartowania 1200°, temperatura wody albo rtę0i 20°, 
większa się w miarę zwiększania się zawartości w niektórych wypadkach ostudzano stal na po
Ofo-ej chromu. 2) Sial bardzo twardą. 3) Stal wietrzu. 
średnio twardą. niezależnie od zawartości 0/ 0-ej Stal o _budowie perlitowej podczas hartowa-
chromu. (Tablica, rys. 3 i 4). nia w wyżeJ wspommanych warunkach podlega 

S E R y .A. tym samym zmianom, co zwykła stal węglowa. 
:r I_ Stal o budowie martensytowej, hartowana przy 

-------:-----------......,------ 850°, zmienia się trochę; przyczyny tego należy 
Węgiel Chrom kil;~r~~ćme- Liczby szukać w powstawaniu żelaza "~ ". Jeżeli zaś har-

----:-:--......:... _____ ...:_ __ t:.;.ró:...'.;..." _---+_B_n_·n_e_l_la_ towauie miało miejsce przy 1200°, powstaje rów-
,o,88s o,srg 3 31 o nież żelazo ~ w ilości tem większej, im wyższą 

86 2 by-la zawartość węgla. Więcej jednak zajmującą 
o,973 °'9 33

2 l jest stal, posiadająca jako składnik, podwójny 
0:887 2

?
141 3 364 węglik żel~za ~ chromu_. Hart?wanie pr~y te?J-pe-

o,789 4,s]!'i 3 293 l raturach 8o0° 1 1150° me wyw1era żadneJ zmiany; 
o,8-1o 7,279 5 377 przeciw nie zaś hartowanie przy 1200° tem większe 
o,751 9,376 3 387 wywiera zmiany, im szybsze było ostudzanie. 
o,g6 1 11,521 321 Rozpatrzmy szczegółowo niPktóre przykłady. 

14
,
53

8 6 Przedewszystkiem weźmy stal z zawartością 0,21% 0,741 477 O i 22,06 ~ Or. S.tal ta w stanie surowym przed-
o,go3 r8,8so 2 387 stawia pod mikroskopem charakterystyczny obraz, 
o,82o 26,541' 170 utworzony przez wielokąty, okrążone malemi 
o,g18 32,500 2 187 błyszcząceroi ziarnami podwójnego węglika. Jeżeli 
o,838 36,340 2 228 nagrzejemy stal tę do t.emperatury 1200° i ochło-

dzimy na powietrzu, to spostrzegamy, że ziarna 
Z tablicy tej widać, że wszystkie gatunki te są więcej ściśnięte i że trudniej je odróżnić . 

stali z tej seryi są kruche; stal z zawartością 14 ?~ Jeżeli będziemy tę samą stal hartowali pr zy 1200° 
Or jest mniej kruchą w porównaniu z innemi. 

1 
w wodzie lub rtęci, błyszczące ziarna znikają; 

Rozróżniamy tylko dwie grupy: l) stal bar- , zamiast nich zjawiają się błyszczące plamy, które 
dzo twarda z zawartością 0!-18,6% Or; 2) stal przedstawiają prawdopodobnie żelazo ~; opróez 
średniej twardości z zawartością większą niż tego miejscami znajduje się eutektyk. 
18,6% Or. Stal z zawartością 0,244 O i 25,3% Or daje takie 

Zestawiając badania mikrograficzne surowej 

1 

same rezultaty; hartowanie przy 1200° wywołuje po
stali chromowej z ~e~ul_tatami prób me?han_icz- wst~w~nie blyszcząc~ch plam, k~óre P?w.i ększaj_ą się 
nych, możemy podz1ehć Ją na 3 grupy, posiadaJąCe zalezme od szybkości ostudzama. J ezeh hartuJemy 
odrębne własności. l) Stal tej samej budowy, co w rtęci, to ilośp błyszczących plant jest daleko 
zwykła stal węglowa. Wytrzymałość na rozerwanie większą, niż gdyby hartowanie odbywało się w 
i granica sprężystości zależne są od zawartości chro- wodzie. 
mu, który wpływa na zwiększenie tych własności. Surowa stal z zawartością 0,4G4% O i 31,7% Or 
Wydłużenie i zwężenie niezależne są ód zawartości zawiera znaczną ilość błyszczących punktów, któ
chromu. Twardość powiększa się ze zwiększeniem re po hartowaniu przy 1200° na powietrzu nie 
zawartości % Or i O. Stal chromowa jest twardszą znikają, ale są gęstsze i więcej umiejscowione. J e
w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. 2) Stal żeli będziemy hartowali przy 1200° w wodzie albo 
o budowie martensytowej. W stali z większą za- w rtę<'i, ilość błyszczących punktów znacznie się 
wartością węgla przeważa budowa troostitowa. zmniejsza; spostrzegać się dają cale powier zchnie 
Wytrzymałość na rozerwanie i granica spręży- blyszceące . W stali z większą zawartością chromu 
stości są wysokie; słabe wydłużenie i zwężenie . błyszczące punkty nie znikają. 
Z małą zawartością węgla wytrzymałość na uderza- Badając stal chromową z większą zawartoś
nie średnia (10 kilogrammetrów); stal twarda. 3) cią węgla, spostr zegamy podobne zjawiska. Suro
Stal o budowie odrębnej, składającej się z blysz- wa stal z zawartością 0,82%0 i 26,5% Or zawie
czącJ:"ch punk~ów, przedstawiaj ących podwójny r~ lic~ne blys~cząc~e punkty, umieszc~one w ma
węghk żelaza 1 chromu. Wytrzymałość na rozer - s1e meforemme. Nagrzana do 1200° 1 ostudzona 
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na powietrzu, posiada ziarna ugrupowane, jako 
boki wielokątów, napełnionych eutektykiem. Har
towana przy 1200° w wodzie, zawiera niewiele 
błyszczących ziarn, ale wielokąty są wyraźnie za
rysowane; spostrzegamy w polu widzenia blysz
czące plamy. Jeżeli powiększyć jeszcze szybkość 
ostudzania, hartując przy 1200° w rtęci, zniszczy
my większą ilość błyszczących punktów, wielokąty 
są wyraźnie zarysowane, zjawia się wiele błysz
czących charakterystycznych plam. 

Stal z zawartością 0,916% C i 32,50fo Cr dała 
takie same rezultaty. 

Stal z zawartością 0,8280fo C i 36,30fo Cr sta
nowi wyjątek i przedstawia błyszczące punkty, roz
miflszczone jednostajnie w całej masie; hartowanie 
p r zy 1200° na powietrzu wywołuje zbliżenie błysz
czących punktów; zjawiają się błyszczące plamy; 
stosunek błyszczących części powiększa się. Jeżeli 
zwiększyć szybkość ostudzania, hartując w wodzie 
albo w Ttęci, ilość ich powiększa się. Wtedy zaj
mują prawie całą powierzchnię obrazu. Błyszczące 
te plamy nie S'\: jednak jednorodne: w każdej z 
nich można spostrzedz wyraźnie małe błyszcz(\:ce 
punkty, pod każdym względem podobne do tych, 
które spotykamy w stali suroweJ kutej . 

Ze wszystkich tych badań można wywnio
skować: l ) Podwójny węglik rozpuszcza się przy 
temperaturze 1200°. Rzeczywiście, szybkie harto
wanie p r zy tej temperaturze może go zn iszr.zyć 
zupełnie al bo częściowo, zależnie od ilości, w ja
k iej znajduje się . 2) Stal, posiad::tj(\:ca jako sldad
nik podwójny węglik. hartowana przy 1200°, po
woduje powst.awanie błyszcz(\:cych plam, których 
ilość zwiększa s i ę z szybkością ostudzania. Osta
tecznych wniosków co do istoty błyszczących 
p lam wyprowadzić jeszcze nie można. 

Dla. rozpatrzenia własności mechan icznych 
badano przedewszystkiem wpływ, jaki wywiera 
hartowanie przy 850° stali chromowej, pogrążonej 
do wody przy 20°, na własności mechaniczne. 

Próba wytrzymałości na r o z er w a n i e. 

Węgiel Chrom R E A% "5' ..li.J 

0~043 o,7o3 64,4 41,4 6 28,7 
o~os8 r,2o7 6!,7 37,6 5,5 37,2 
o,2r4 4,so2 99,4 99,4 25,7 
o,07r 7,835 76,8 52,7 2,5 6,2 
o, r r4 9,145 '14~5 114,5 2,5 o 
o;rs4 xo, r36 76,8 76 .. 8 5 48,7 
o, r42 13,003 67,7 50,4 12,5 55,2 
o,382 14,522 ?6,8 50~4 9 46,s 
o,2ro 22,o6o 65,7 39,7 rs 4°,7 
o,244 25,300 56,5 26,3 13,5 49,9 
o,464 31,746 s6,s 33,9 15 49,9 

Podjęte próby wykazuj(\:: l) stal o budowie 
perlitowej staje się twardszą przez hartowanie; 2) 
stal o budowie martensytowej przeciwnie staje się 
miększą 1n·zez hartowanie, przyczyny tego należy 
szukać w powstawaniu żelaza ~ ; 3) stal, posiada
jąca podwójny węglik, nie przedstawia żadnej 
zmiany w wytrzymałości na rozerwanie, lecz gr a
nica sprężystośei jest daleko niższą . 

. . .(Tablica, rys. 5 i 6.). 
N lżeJ przytoczona tablica przedstawia rezul

taty badań prób na rozerwanie dla seryi II. 
S E R Y .A_ II_ 

c Cr 'l R E AOfo ~ 
o,865 o,s•g ~ 
o,973 o,g86 Badane próby przy hartowa-

o,8157 2,141 n lU zdeformowały się. 
0 ,789 4,570 
o,84o 7,279 9''9 77'' 6 49,4 
o,75 1 9731i 102,6 8s,g 11,3 29,9 
o,g6 r JJ ,521 99,4 58,o 11 ,o 28,4 
0,741 14,538. 103,2 79,1 l ,s o 
o,go3 ,8,6so JOT ,7 67,7 17,6 17,6 
o,82o 26,54' 5')~5 28,9 1 7~5 44,3 
o,916 32,500 50,3 4' ,g '7 37:2 

Z rezultatów tych można wywnioskować, że: 
l) stal o budowie martensytowej zmiękcza się 
przez hartowanie przy 850°; 2) stal, posiadająca 
podwójny węglik, równ ież, ale w stopniu daleko 
mniejszym. 

Próba na u derzen i e (sposób FREMONTA) 
i n a t war d ość (sposób BRINELLA). 

SERYA I. 

Ilość Liczby 
\Vęgi el Chrom kilogram me-

trów Brinella 

o,o43 o,7o3 22 153 
o,o58 ,,207 '5 302 
o,214 4,)02 l l 321 
o,071 7,835 6 477 
o,1 r4 9~ 1 45 10 387 
o, t 54 w,136 4 430 
o,142 13,003 4 277 
o,382 14~522 6 2!2 
o,2JO 22,o6o 6 212 

o,244 25,300 143 
o,464 31,746 2 149 

Z prób tych można wywnioskować, że: l) stal 
o budowie perlitowej jest tern kruchszą i tward
szą po hartowaniu, im wyższą była zawartość 
chromu; 2) stal o budowie martensytowej jest 
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mni~j .kruc~ą po hartowaniu, twardość 11iewiele l .Rezultaty te wykazują, że hartowanie przy 
z~meJsz~ s~ę; . 3) .stal, posiadająca podwójny wę- 1 1200° zmiękcza stal, posiadającą podwójny węglik, 
ghk,. zm1em~ s1ę mewieJ e, twardość prędzej zmniej- i to tem więcej, im szybsze było ostudzanie; je-
sza s1ę, stal Jest nadzwyczaj kruchą. żeli zaś węglik jest w większej ilości, a hartowa-

S E R ""Y" A II_ l nie przy 1200° nie może go zupe~nie zniszczyć, 
wtedy liczby BRJNELLA nie różnią się tak znacznie 
przed i po hartowaniu, co widzimy najlepiej w 
ostatnim przytoczonym przykładzie. Węgiel 

o,86s 
o,973 
o,887 
o,789 
o~84o 

o,9o3 
o,82o 
o,916 

Chrom 

o,519 
o,g86 
2,141 
4,5]0 
7,279 
9,376 

I l ,521 
14,538 
18,6so 
26,541 

Ilość 
kilogram me· 

trów 

o 
o 
o 

2 

o 
32,5f10 o 

l l 

Liczby 
Brinella 

512 
555 
512 
555 
773 
578 
6oo 

532 
495 

Plamy błyszczące, które spostrzegamy po 
hartowaniu przy 1200°, przedstawiają według Os
MONDA kryształy żelaza 'c:f. 

Zmiany, jakie zachodzą we wlasnośf'iach me
chanicznych, potwierdzają to przypuszczenie. W ę
giel rozpuszczonego węglika zatrzymywałby część 
żelaza w stanie & . 

Celem następnych doświadczep. było wyjaśnie
nie wpływu hartowania przy 1200° na stal, posia
dającą jako składnik podwójny węglik. Przedsię
wzięte elaświadczenia nie udały się, gdyż przygo
towane próby zdeformowały się. 

Z wykonanych doświadczeń możemy wywnio
skować, że: l) stal chromowa o budowie perli
towej podlega tym samym zmia.nom pod wpływem 
hartowania, co i zwyczaj n a stal wę~lowa; 2) stal 
chromowa o budowie martensytoweJ zmiękcza się 
pod wpływem hartowania t.em więcej, im mniej
szą by~a zawartość węgla, i skłonną jest do two
rzenia żelaza & ; 3) stal chromowa, zawierająca 
podwójny węglik, zmiękcza się przez hartowanie 
przy 850° bez widocznej zmiany w budowie, lecz 
przez hartowanie przy 1200° podwójny węglik roz
puszcza się częściowo lub zupełnie, zależnie od 
szybkości ostudzania; zjawia się możliwość pow-

(Tablica, rys. 7 i 8). 
W ów czas przedsię wzięto próby 

i na twardość. 

stawania żelaza & . 
na uderzenie 

S t a l o d p u s z c z o n a. 
Próby na uderzenie z barretami FREMONTA da

Xy następujące rezultaty: Stal surowa lub harto- W celu wyjaśnienia wpływu odpuszczenia 
wana przy 850° z zawartością 0,82 C i 26,5±1% Cr przedsięwzięto barlania mikroskopowe oraz próby 
wytrzymała 1 kilogrammetr, zaś hartowana przy mechaniczne. 
1200° w wodzie lub rtęci 3 kilogrammetry, jeżeli Stal o budowie perlitowej dała te same re
jednak hartowanie nie zniszczy~o zupełnie podwój- zultaty, co zwykła stal węglowa; perlit tem więcej 
nego węglika, kruchość pozostaje jednakową; z jest wyraźny, im temperatura była wyższą. Co 
tego powodu stal z zawartością 0,91G i 32,560fo Cr, do stali o budowie martemytowej trzeba nadmie
nawet hartowaua przy 1200°, wytrzymuje tylko 1 nić, że budowa jej zależną jest bardzo od tem
kilogrammetr. peratury odpuszczenia; w stali z większą zawar-

Próby na twardość daly również ciekawe re- tością węgla odróżniamy w polu widzenia rodzaj 
zultaty. Stal z zawartością 0,905% C i 18,650fo Cr grubych czarnych linii, posiadających cechy tro
posiada twardość. wyrażoną liczbą BRINELLA: ostitu. Stal, posiadająca podwójny węglik. zmie

Surowa kuta-387, hartowana przy 850°-495, nia się niewiele przez odpuszczenie. Tym('zasem 
hartowana przy 1200°: ] ) w powietrzu - 286 blysz-czące ziarna podwójnego węglika powiększa-

2) w wodzie - 269 ją się znacznie, co zdarza się w stali z 0,464 ~C 
3) w rtęci - 241 i 31,7% Cr. Pewne zainteresowanie wzbudza stal 

Stal z zawartością 0,820 C i 26,5% Cr posia- z zawartością 0,903% C i 18,650% Cr: w stanie 
da twardość: surowym sklada się ona z błyszczących punktów, 

Surowa - 170, hartowana ·przy 850°- 126, rozsianych w masie, po odpuszczeniu tworzą. one 
hartowana przy 1200°: l) w powietrzu - 160 rodzaj wielokątów, które, zdaje się, że są napel-

2) ·w wodzie - 134 nione eutektykiem albo martensytero nadzwyczaj 
3) w rtęci - 116 drobnym. Inna zaś stal z zawartością 1,367% C 

Stal z zawartością 0,916 C i 32,50fo Cr posia- i 40,22% Cr po odpuszczeniu do 1200° przez 4 go-
da twardość: dziny, miala budowę eutektyczną, tymczasem 

Surowa - 187, hartowana przy 850° - 183, jako surowa kuta miala mnóstwo blyszczących 
hartowana przy 1200°: 1) w powietrzu - 187 l punktów, rozsianych w masie dosyć niejedno-

2) w wodzie - 187 rodnie. 
3) w rt~ci - 192 Przy odpuszczeniu do 900° przez 4 godziny 
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stal cluombwa wykazuje zmiękczenie rn11iej lub nik powiększa się. Składa się on wtedy z igiel, 
więcej znaczne. splątanych ze sobą. Prawdopodobnie jest to wę

Stal o budowie martensytowej pod · tym giel, który nie zdążył rozpuścić się. W środku czar-
względem jest nadzwyczaj czułą. nej obwódki dostrzegamy obwódkę blyszczącą, któ-

Stal z zawartością 0,114 O i 9,14% Or dala ra przedsta\via odrębny składnik stali chromo-
w tych warunkach następujące rezultaty: wej. Jeżeli będziemy badali część, najwięcej zbli-

R=125; E=118,4; A%=4; " = 3,2. żo?ląk na
1
z
1
ew

1 
nąt1rz .. _sp~strzegamy błyszbc1zącą oh-

""" woc . ę c a e m epieJ s~ormowaną oraz yszczące 
Stal z zawartością 0,840fo O i 7,279 Or: punkty, które posiadają cechy sk·ladnika, spotyka-

A 4 V 22 3 nego w stali chromowej. Zewnętrzną część przed-
R=llO; E =80,3; Ofo= ; """' = ' · stawia ciemne Ho, z którego wydzielają się blysz-

Stal, posiadająca podwójny węglik .. pr?-wie czące punkty. :Możemy więc przypuścić, że blysz
jednakowo podlega wpływom odpuszczema meza- czące punkty, spotykane w stali chromowej, przed-
leżnie od zawartości węgla. stawiają podwójny węglik żelaza i chromu. 

0,24 O i 25,3 Cr: l 
Na mocy podjętych badań nad sta ą chro-

R=56,8; E=32,5; A%=16; ~ =50,3. mową możemy podzielić ją na B kategorye, mia-
0,82 O i 26,54% Or: nowicie: 

V 1) Stal o budowie perlitowej: wytrzyma-
R = 58,2; E= 35,3; A% =l 5; """' = 46,2. ł"ość n a rozerwanie, granica sprężystości i t war-
S t a 1 c e m e n t 0 w a n a. dość zależne są od zawartości Or, który wpływa 

na zwiększenie tych ostatnich; wydłużenie i zwę-
Oementacyę zastosowano do stali chromowej, żenie wysqkie; wytrzymałość na uderzenie zależna 

należącej do seryi I-ej, w następujących ~varun- od zawartości węgla. W stali zaś z malą zawar
kach: temperatura .1100°: czas- 8 godzin; d<? tością węgla wytrzymałość na rozerwanie i gra
cementacyi użyto m1eszamny węgla drzewnego 1 nica. sprężystości zwiększają się więcej, wydłuże
węglanu baru w stosunku 4 : 10. nie i zwężenie zmniejszają się znaczniej, niż gdy-

Stal z zawartością 0-2°/o chromu dała te sa- by nie zawiera-ty chromu. 
me rezultaty, co zwykła stal węglowa. Stal z za- 2) Stal o budowie martensytowej albo tra
wartością 4,5°/o Or posiada w środku. budowę pe~·- ostitowej: wytrzymałość na rozerwanie, granica 
li.tow:ą; :perlit stopniowo powię~sza. się, następr:le sprężystości i twardość znaczne; slabewydłużenie 
zpw1a s~ę cementyt, a wreszCie czarny składmk, i zwężenie; lunchość zależna Jest od zawartości 
wcale mepodobny do martensytu. Stal z zawar- 1 węgla; stal zmięk11za się przez odpuszczenie i har-
tości<l: 7-9% Or !;l osiada w" ~ro~ku .mar~ensyt, ~a- 1 towanie. . . . . . 
stępm~ naokoło mego tworzą srę WieloJ~ąty, ol~r~- l 3) Stal, pos1adaJąCa podwoJny węghk: wy
żone Jak.by czarnym h.aft~m. Sta1 z zawa.rtosCią trzymaTość na rozerwanie i granica sprężystości 
14% Or Jest nad~wyczaJ Cl.eka"':ą. W środku m~r- nizkie; wydłużenie i zwężenie dosyć wysokie; nad
tensytu tworzą s1ę na~t<ppme Wielokąty, nap~łmo- zwyczajna kruchość; stal zmi9kcza się przez har
ne martensyte~, ?krązone cza~ną grubą obw~dk~; towanie przy 860°, więcej jeszcze przez hartowa
prawdopo~~?me Jest t~ troos~1t. Przez t~·aw1em~ n~e przy 12~qo, które powoduje części~wo zn~k
kwasem p1kiynowym me ~osbzegamy wcale mar- męcre podwoJnego węghka. Odpuszczeme wywie
tensytu; doprero kwaśny S13:rqz~n p~~asu lub.kwas J ra ten sam wpływ. 
solny wykrywa go. Im więceJ zbhzamy s1ę do Stanistmv Pilarski. 
części, bogatych w węgiel, tern więcej czarny sklad- 1 

Zebrał 

A N D R Z E J A L B R E C H 'f. 

(Dokończenie, p. :,-,; 20, str. 5J9) . 

Wychodnie wapienia lJodstawowego, będące- lość robót górniczych w poziomie sztolni Bole
go spodnią granicą występowania gniazd galma- sławskiej, można w przybliżeniu określić, że do
nowych, ciągną się wzdłuż zachodniej ~ranicy lomity, ieżące niżej sztolni Boleslawskiej, zajmują 
kopalni Ulisses i są dokJadnie znane. uhociaż przestrzeń, mającą średnią ellugość z pólnocy na po
występowanie dolomitu jest wysoce nieprawidlo- ludnie 240 sąż~i, i sz~rokość z zachodu na wschó.d 
we, jednakowoż, wziąwszy pod uwagę owe wy- okolo 400 s.ążm,, czy~ okola 240:(<400. 960~0 sąz
chodnie wapienia, upad warstw dolomitu i rozleg- l ni kwadr., 1 że sredma grubość ICh me moze być 
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niniejszą .od 6 sążni. Ten ostatni · rezultat pot wier
dzają również i dwa otwory wiertnicze: jeden; 
p'rzebity w r. 1_876 w zachodniej strónie · kopalni 
Ulisses, określający grubość dolomitu niżej sztol
ni na 71

/ 2 sążnia, i drugi, przebity w r. 1840 na 
kopalni Jerzy, nie doprowadzony jeszcze do wa
pienia podstawowego, a określający grubość dolo
mitów na 12 sążni. Należy wreszcie zaznaczyć, 
że w roku przeszł'ym z powodu obniżenia się po
ziomu wód przez działanie maszy11 'ivodociągo
wych na sąsiednich kopalniach Bolesławskich nie
które roboty górnicze w kopalniach skarbowych 
były pogłębione niżej sztolni Bolesławskiej o 31

/ 2 
sążnia i na tej głębokości nie spotkano nigdzie 
żadnych wskazówek na blizkie występowanie wa
pienia podstawowego. Z powyższego wynika, że 
grubość dolomitu niżej sztolni Bolesła.wskiej mo
że być bezsprzecznie określoną przynajmniej na 
6 sążni, wobec czego masa dolomitu, dostępna po 
osuszeniu dla eksploatacyi górniczej galmanu, 
równać się będzie 9GOOOX6=576000 sążni sześc . 

Na całej przestrzeni 96000 sążni kwadr. wy
dobywa się obecnie galman lub też prowadzą się 
poszukiwania na galman zapomocą chodników. 
Ilość i wymiary gniazd galmanowych, badane z 
całą dokładnością, stanowczo dowodzą, że zawar
tość rud w dolomicie w miarę pogłębienia nie 
tylko nie zmniejsza się, lecz przeciwnie -\Yzrasta, 
który to fakt, stwierdzający zresztą ogólnie pod 

1 

tym względem zaobserwowane prawo przyrody, · 
był sprawdzony zeszłoroczneroi robotami, prowa
dzon emi niżej poziomu sztolni Bolesław ski ej. Sto
sownie do ustalonych zasad w kopalniach Ulisses 
i Jerzy jeden sążeń sześcienny dolomitu daje 38 
kibli czystego galmanu, lecz dla obliczenia ilości 
galmanu, zawartego w całej masie dolomitu (576 000 
sążni sześc.), przyjęcie tej cyfry byłoby niewlaści
wem i byłaby ona za wysoką, ponieważ przy eks
ploatacyi wybierają się tylko gniazda galmanu, 
występujące w dolomicie, gdy tymczasem obecnie 
potrzeba wynaleźć ścisły stosunek pomiędzy ob
jętością dolomitu w całej jegq masie i objętością 
zawartego w nim galmanu . Ow stosunek można 
znaleźć, porównywując calą masę wyeksploatowa
nego dolomitu w przeciągu 13 lat, to jest od chwi
li odbudowy sztolni Bolesławskiej, z ilością otrzy
manego galmanu; przyjmując przestrzeń pola ko
palnianego na obu kopalniach do poziomu sztolni 
równą 100000 sążni kwadr., otrzymamy zawartość 

. . 955 623+ 150 000 
galmanu w 1 sążmu sześCiennym 3,236XlOO OOO , 

czyli 3 kible. Zatem po obniżeniu poziomu wód 
niżej sztolni Bolesławskiej o 6 sążni powinniśmy·wy
dobyć galmanu przynajmniej 576000X3=1 728000 
kibli, t. j. ilość, wystarczającą na 17 lat przy 
obecnej rocznej wytwórczości około 100 000 kibli. 

O własnościach galmanu, znajdującego się ni
żej sztolni Bolesławskiej, czyli o jego wartości 
można zdobyć niejakie pojęcie na zasadzie tych 
samych danych, jakie zastosowane były przy 

określeniu jego ilości. Obserwacye pokazują, 'że · 
wartość galmanu niżej sztolni w -każdym r.azie 
nie jest niższa · od warto~ci galmanu~ obechie eks
ploatowanego, a ponieważ przy obnizeniu się po· 
ziomu wody spotkano kilka gniazd wysokopro
centowego minerału (oko-lo 30 ~ ), więc jest wszel
ka nadzieja, że wydobycie bogatego galmanu bę
dzie moglo być powiększone 0-4 razy. Tym spo
sobem, przyjmując pod uwagę, że stosownie do 
tegorocznych kosztorysów na kopalniach Ulisses 
i Jerzy projektowano wydobyć: 
M l) 300 kibli galmanu brylastego 

z wydajnośrią cynku z l kibla 
;N~ 2) 55000 kibli galmanu brylastego 

90 

z wydajnością cynku z l kibla 45-50 
M 3) 21100 kibli drobnego płukane-

funtów 

go galmanu z wydajnością 
eynku z 1 kibla . . . 40-45 " 

i zważywszy, że cala wytwórczość galmann ze
środkowaną będzie przy jednym szybie, przez co 
sortowanie galmanu będzie dokładniejsze, gdyż 
sortownie urz;ądzić można w ·oddzielnym budynku 
pod dachem, można z calą pewnością przypuścić, 
że projektowane wydobycie 100000 kibli rocznie 
składać się będzie z następujących gatunków gal
manu: 
N l) l 000 kibli czyli 18000 pudów 

z wydajnością cynku z l kibla . 90 funtów 
N 2) 69000 kibli czyli 897000 pudów 

z wydajnością cynku z l kibla . 50 
j\~ 3) 30000 kibli czyli 420000 pudów " 

z wydajnością cynku z l kibla . 45 " 
Dla obliczenia wartości wskazanej powyżej 

rocznej wytwórczości galmanu można przyjąć ce
nę, jaką wykazują przemysłowcy górniczy przy 
wypłacie właścicielom powierzchni procentowego 
wynagrodzenia za wnętrze. W Zachodnim Okrę
&U Górniczym cena galmanu, wykazywana przez 
Gwarectwo VON KRAMSTY i sprawdzana przez in
żyniera okręgowego, wynosiła za okres czasu od 
1875 do 1882 r: 
M l) zaw1er. około 30% 
M 2) " 18% 
M 3) ., " 15 %_ 

cyn ku, po 26,12 k. za pud. 
" " 10,91 " " 
" " 10,00 " " " 

Wartość ogólna rocznej 
mann będzie przeto: 

(płukany.). 
wytwórczości gal-

N~ l) 18000 pudów galmanu 4 701' rub. 60 kop. 
N~ 2) 897 000 " " 97 862 " 70 " 
M 3) 420000 " " 42000 " 00 " 

Razem: 144564 rub. 30 kop. 
Można stanowczo twierdzić, że koszt wydo

bycia kibla galmanu, nie przyjmując pod uwagę 
kosztów na utrzymanie maszyny wodociągowej, 
który wynosić będzie rocznie około 7 000 rubli, 
znacznie zmniejszy się z chwilą wprowadzenia 
ulepszeń w kopalnictwie, a mianowicie podziem
nych dróg żelaznych i maszynowego wydobycia 
minerałów i skał na powierzchnię. Obecnie na 
kopalniach Ulisses i Jerzy corocznie dla ulatwię-
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nia wydobycia skal pogłębia się 2 szyby kosztem 
około 4000 rub. Z chwilą ześrodkowania wydo
bycia przy jednym szybie, przypuszczając nawet, 
że koszt wszystkich robót górniczych nie obniży 
się wcale, koszt utrzyma.nia maszyny zmniejszy 
się rocznie o 4000 rub., zaoszczędzonych na po
głębianiu szybów, czyli przy najniepomyślniej
szych warunkach koszt wydobycia kibla galmanu 
przy 100 000 kibli wytwórczości rocznej i przy 
maszynowem obniżeniu poziomu wód powiększy 
się maximum o 3 kop. na kiblu. Ponieważ obec
nie na kopalniach Jerzy i Ulisses koszt wydoLy
cia kibla galmanu brylastego wynosi 80 a pluka
neg? 35 ko:p., p~·ze_to przy_ maszynoweJ~ _obniżeni~ 
poziOmu wod mżeJ sztolm Bolesła.wslneJ wydatki 
na wydobycie 100000 kibli rocznie wyniosą: 
70000 kibli galmanu brylastego po 83 k. 58100 r. 
300 000 " " plukanego " 35 " 11400 " 

Razem: 69 500 r. 

Dodając do powyższej sumy 10 % czy li 6 950 
rub. na rozne wydatki, otrzymujemy, że suma 
ogólna wydatków na roczne wydobyCie 100000 
kibli galmanu przy maszynowem osuszeniu będzie 
wynosiła 76450 rub., a czysty zysk na eksploata
cyi 144564-76450=68114 rub. Ponieważ stosownie 
do przytoczonego poniżej kosztorysu suma ogólna 
wydatków na osuszenie przy warunku wydobywania 
rocznie 100000 kibli galmanu w przeciągu 17 lat 
będzie wynosiła 117 098 rub. i zamortyzowaną być 
winna z 5% od kapitału zakładowego w przeciągu 
17 lat, przeto na amortyzacyę kapitału wypada co-

. . 117 098(1+0,05) 1~o,o5 
roczme przyJ~ć - (1+0,05) 1~_1 =10386 rub. 

39 kop. czyli 10400 rub., różnica zaś 68114-
10400=57 714 rub. da nam rzeczywisty czysty 
zysk na eksploatacyi rocznie. 

Dla wydobywania na powierzchnię ziemi, 
rudy i skal oraz dla pomieszczenia pomp wodo
ciągowych projektuje się poglębienie jednego szy
bu głównego; woda podnosić się będzie szybem 
tylko do poziomu sztolni Bolesławskiej. Z tego 
powodu miejsce na szyb wybrać należy na samej 
sztolni lub też niedaleko od niej i w środku po
la kopalnianego. Oprócz tego zwrócić potrzeba 
szczególną uwagę na wytrzymałość gruntu ze 
względu, że cala przestrzeń poprzerzynana jest 
robotami górniczerni w różnych poziomach, więc 
budynkom maszynowym i t. d. mogłoby grozić 
niebezpieczeństwo zawalenia się, jak również na 
teren miejscowy, żeby nie było zbyt uciążliwem 
przeprowadzenie do szybu bocznicy od Iwan
grodzko-Dąbrowskiej drogi żelaznej, odległej 2 
wiorsty od kopalń Ulisses i Jerzy. Wszystkim 
wymienionym warunkom w większym lub mniej
szym stopniu odpowiada miejscowość, znajdująca 
się nad samą sztolnią i w odległości 10 sążni od 
świetlnika M 3; głębokość wybitego tu szybu ma
szynowego do poziomu wody w sztolni wynosiła-

by 18 sążni;*) we wnętrzu ziemi, oprócz chodni
ków poszukiwawczych w dolomitach średniej twar
dości, niema żadnych innych robót górniczych, 
natomiast w odległości kilku sążni na wschód, 
południe i zachód występują dawne zbadane 
gniazda galmanu; wreszcie ujście szybu maszyno
wego wypadloby na pochylości doliny, łączącej 
się z doliną, przez którą poprowadzono drogę że
lazną Iwangrodzko- Dąbrowską. 

Przypływ wody w kopalniach Ulisses i Jerzy 
można określić z zupełną dokładnością bezpośred
nimi pomiarami wody, wyplywa:iącej ze sztolni 
Bolesławskiej. Pomiary, robione w rozmaitych po
rach roku, wykazały, że na granicy ko1Jalń skar
bowych i bolesławskich przepływa oko o GO stóp 
sześc. wody, przy ujściu zaś sztolni po przejściu 
jej przez kopalnie Bolesławskie około 240 stóp 
sześc. na minutę. Przyjmując przeto pod uwagę 
wzgl9dnie nieznaczne pogłębienie się i takie same, 
jak obecnie, wymiary ogólnej przestrzeni, docho
dzimy do przekonania, że średni największy przy
plyw wody nie przeniesie 240 stóp sześc. na mi
nutę, że zaś zwykle projektuje się maszyny na 
podwójny przypływ wody, przeto na kO]Jalniach 
Ulisses i Jerzy ustawioną powinna być maszyna o 
takiej sile, aby n1.ogła wypompować do poziomu 
sztolni Boleslawskiej 480 stóp sześc. wody na mi
nutę. Taka siła maszyny będzie najzupełniej do
stateczną, gdyż wogóle kopalnie skarbowe znajdu
-ją się względnie do przypływu wód w lepszych 
warunkach, niż kopalnie Bolesławskie, które łączą 
się z obszerneroi stareroi robotami i sztolniami. 

W celu osuszenia calego pola kopalnianego 
i dostawy rudy w wagonach proponuje się prze
prowadzić od szybu maszynowego w kierunku z 
północy na poludnie w poziomie zbiornika wod
nego w szybie chodnik główny o 9 stopach sze
rokości i 7 wysokości, tak aby można bylo po
mieścić w nim dwie linie kolejowe szerokości po 
Hl cali każda. Dostawa rudy z chodników poszu
kiwawczych, prowadzonynh prostopadle do chod
nika głównego, odbywać się będzie albo taczka
mi, jak to ma miejsce obecnie, albo też wagoni
kami, o ile zamożność gniazda pokryje rozchód 
na urządzenie kolejki żelaznej. Opuszczanie ludzi 
i materyałów do kopalni odbywać się będzie jed
nym lub kilkoma z istniejących szybów. System 
robót, polegający na wybieraniu gniazd w kierun
ku od spodu do wierzchu i zakładaniu wybra
nych przestrzeni pustą skałą pozostawia się bez 
zmiany, jako dogodny, gdyż wydobywanie pustej 
skały na powierzchnię dokonywa się tylko w wy
padkach wyjątkowy<:h. 

Urządzenie wodociągowe będzie składało się 
z następujących części: a) maszyny wodociągo
wej o działaniu podwójnem, z kondensatorem, ka
lem zamachowem, balansierem i kataraktami sy-

*) Co do tej cyfry jak to jeszcze uwidoczni się niżej, zacho
dzą pewne wątpliwości, których usunąć nie mamy możnośc1 (Przyp. 
red.). 
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stemu KLEYA; b) dwóch ssąco-tłoczących pomp, 
podnoszącyr.h wodę do wysokości 7 *) sążni (6 sąż
ni do poziomu sztolni i l sążeń nad poziomem); 
c) ~ompy tłoczącej, ustawionej na poziomie sztol
ni 1 otrzymującej ruch od główneJ sztangi pom
powej, dla podnoszenia wody do kondensatora na 
wysokość 8 sążni. 

Dla usunięcia filtracyi przez dolomity wody 
kopalnianej, podniesionej do sztolni Bolesławskiej, 
projektuje się puszczanie wody po sztolni rynna
mi do miejsca, gdzie sztolnia przechodzi przez 
gliny kajprowe, to jest na długości 213 sążni, a 
mianowicie 118 sążni w polu kopalń skarbowych 
i 95 sążni w polu kopalń bolesławskich. Ponie
waż wymiary rynien dochodzić powinny do 3,83 
stóp, a szerokość sztolni równa się 3,5 stóp, prze
to sztolnię Bolesławską na wyżej wskazanej dłu· 
gości należy rozszerzyć do 5 stóp. 

Maszyna wyciągowa tak zwanego typu po
dwójnych maszyn wyciągowych składać się bę
dzie z dwóch cylindrów parowych, które za po
mocą odpowiedniej i.ransmisyi wprowadzają w 
ruch osadzone na jednej osi dwa bębny; jeden z 
tych ostatnich jest luźny. 

Roboty ukończone będą w przeciągu dwóch 
lat. 

Kosztorys szczegółowy wydatków będzie na
stępujący: 
Budynek nadszybowy . 
Kupno, przewóz i ustawienie ma-

szyn, pomp i kotłów . . 
Szyb . . . 
Przeprowadzenie chodnika główne

go, rozszerzenie sztolni i ryn
ny 

Dom zborny i kuźnia . 
Utrzymanie w ruchu maszyn paro

wych 

20788 rub. 

65060 
11876 

9474 
3009 

6888 

" 
" 

" 
" 

" Razem: 117098 rub. 
27 września 1884 roku. Inżynier górniczy 

,Świ~tochowski. 

Projekt osuszenia kopalni Barbara w Żychcicach oraz 
kopalń Kawia Góra i Anna we wsi Strzemieszyce Małe. 

Kopalnia Barbara. Stosownie do polecenia l 
Wydziału Górnictwa, dotyczącego pr0jektu osu
szenia kopalni galmanu Barbara pod Zychcicami, 
mam honor przedstawić co następuje. 

Ponieważ maszyna parowa o sile 40 koni, 
zastosowana do ściągania wody na kopalni Barba
ra, nie była w stanie przezwyciężyć przypływu 
wody niżej od 16 łatrów **) głębokości, na której 
poziom jej utrzymywał się stale, i przy pomocy 
tej maszyny niepodobna bylo doprowadzić szyb 
do zamierzonej głębokości 25,37 latrów, t. j. do 
kamienia podstawowego, i osuszyć całkowicie od
budowany już w części poklad galmanu, przeto nie 

*) Patrz poprzedni odsyłacz (Przyp. red.). 
**) l łatr zawiera 7 stóp. 

pozostaje nic innego dla osuszenia tej kopalni, 
jak zastosowanie się do zdania delegacyi pruskiej 
z roku 1843, t. j. pogłębienie nowego szybu bliżej 
ku wychodowi pok.J'adu . galmanu i ustawienie w 
nim większej maszyny parowej o sile 84 koni, 
ldóra pompowalaby przynajmniej 240 stóp sześc. 
wody na minutę z głębokości 24 latrów. W celu 
prędszego i mniej kosztownego wybicia nowego 
szybu należałoby podczas pogłębiania go puścić 
w bieg istniejącą maszynę parową o sile 40 koni, 
którą i nadal jako pomocniczą można pozostawić, 
i w miarę opadania wód prowadzić chodnik po
przeczny od szybu nowego lm dawnemu szybowi. 

. Koszt przybliżony wykonania tego projektu 
wyniesie: 

l) Poglębienie szybu maszynowego (14 st.X 
X9 st.) do 24 łatrów głębokości, licząc llatr bie
żący włącznie z materyałami i obudową po 70 
rub.,-1680 rub. 

2) Prowadzenie chodnika poprzecznego na 
długości 30 latrów, licząc l latr bieżący przecięt
nie po 70 rub.,-2100 rub. 

Razem: 3780 rub. 
Oprócz tego koszta budynku, kupna, ustawie

nia i utrzymania w biegu maszyny. 9 (21) listopa,
da r. 1847. Cieszlzowsld. 

Kopalnia Kawia Góra. Gdy kopalnia wyczerpa
ną została przez wybranie galmanu na wycho
dach, gdzie napływ wód nie czynil przeszkód, 
dalsze wydobywanie tego minerału stało się droż
sze a obok tego otrzymywano wogóle galman, za
wierający mniej cynku, ponieważ poprzednio orni 
jano warstwy ubogiego galmanu i starano się wy
dobywać tylko bogatsze. W celu podniesienia 
wytwórczości Wydzial Górnictwa, opierając się 
na poszukiwaniach galmanu, dokonanych w r. 1845, 
oraz na tern, że przy przekopywaniu dawnych 
zwałów na Kawiej Górze natrafiono na resztki gal
manu, postanowił prowadzić tam dalsze badania i 
w tym celu dla usunięcia napotkanych przeszkód 
z powodu napływu wód poO'lębiony został szyb 
maszynowy, na którym ma być ustawiona maszy
na parowa wodna o sile 6 koni. Kawia Góra leży 
w odległości 1

/ 2 wiorsty od ostatniego punktu 
kopalni Anna, w której gniazda galmanu mają 
upad ku Kawiej Górze, lecz są wyrabiane tylko 
w części, o ile na to pozwala zalewający je po
ziom wód; skoro zatem maszyna 6-konna na Ka
wiej Górze rozpocznie swoje dzialanie i da moż
ność rozwinięcia robót podziemnych w takiej 
obszerności, że woda z kopalni Anna zacznie 
przechodzić ku Kawiej Gorze, można będzie 
oprócz Kawiej Góry wyrabiać też gniazda gal
manu na kopalni Anna, dziś zostające pod wodą. 
Należy jednak pogłębić jeszcze szyb .maszynowy 
o 2 sążnie, t. j. do głębokości 11 sążm dla do pro
wadzenia go do kamienia podstawowego i urzą
dzenia czerpaka. 19 września (l października) r. 
1849. Cieszkowski. 
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Kopalnia Anna. W r. 1820 i 1830 wydobycie l leży uznać za najodpowiedniejsze i w tern też 
galmanu na kopalni Anna było najwięcej rozwi- mniemaniu został wypracowany projekt osuszenia 
nięte. Ze starych akt można się przekonać, · że w kopalni Anna. 
pomienionym okresie wydobyto z tej kopalni do N a zasadzie wyżej przytoczonych danych 
10000000 pudów galmanu brylastego i mialu. Ob- projektuje się ustawienie: 
szerny rozwój robót na kopalni Anna w począt- l) 80- konnej maszyny wodociągowej, aby 
kach powstawania przemysłu cynkowego daje się osuszyć znaczne pole, mogące wydać dostateczną 
objaśnić -łatwością, z jaką wydobywanie galmanu dla działania płuczki ilość galmanu; 
na tej kopalni, przeważnie zapomocą odkrywek, 2) pomp, urządzonych w taki sposób, aby 
moglo być dokonywane. Nic przeto dziwnego, że możliwem bylo podniesienie wody na 18 stóp na 
kopalnia Anna wcześniej niż inne kopalnie zostala potrzeby płuczki; 
wyczerpaną do naturalnego poziomu wód, tak że 3) kotłów takich wymiarów, aby. oprócz 
już w r. 1840 robiona byla próba obniżenia po- wodociągowej i 12-konnej maszyny wyciągowej, 
ziomu wód kopalnianych na Kawiej Górze (prze- można bylo mieć dostateczną ilość pary dla ma
dłużenie kopalni Anna) zapomocą 6-konnej ma- szyny 36-konnej w płuczce. 
szyny parowej. Ponieważ maszyna o takiej sile Co do wyboru miejsca na szyb i budy11ki, to 
nie byla w stanie przemódz napływu wód podczas kierowaliśmy się następującymi motywami. Obie 
pogłębiania szybu, przeto robota bardzo prędko kopalnie do poziomu naturalnych wód poprzerzy
została zatrzymaną. Próba powyższa byla podję- nane są we wszystkich kierunkach robotami gór
ta na zasadzie przekonania, że niżej naturalnego niczemi, stawianie przeto budynków na takim te
poziomu wód występu,ią obszerne gniazda galma- renie byloby połączone z różnemi przeszkodami; 
nu; geognostyczny zaś ustrój miejsco,vości czyni dlatego wybrany został punkt, znajdujący się w 
podobne przypuszczenie najzupełniej prawdopo- środku pomiędzy kopalniami, gdzie niema żad
dobnem. nych śladów starych robót, mianowicie na pół-

Linia zetknięcia się dolomitów z wapieniem noc11ej stronie doliny, rozdzielającej obie kopal
podstawowym na kopa~ni Anna idzie ze wschodu nie, na wzgórzu, które składa się z dolomitu i 
na zachód, trochę na południe od obszernych sta- ellatego jest zupełnie odpowiedniem dla założenia 
Tych robót w tej miejscowości. szybu maszynowego i wzniesienia odpowiednich 

Zapomocą robót górniczych stwierdzono, że budowli. 
gniazda galmanowe znajdowały się pod samą po- Z porównania poziomu wód w szybach na 
wierzchnią przy linii zetknięcia się dolomitów z kopalni Am1a okazuje się, że poziom wody we 
wapieniem, oddalając się zaś od tejże linii ku wskazanym ·punkcie znajdować się będzie na glę
północy, pogłębiają się tak, że szyby, wybite bli- bokości 8 sążni. Jeżeli napływ wód pozwoli, to 
żej owej linii, dochodziły do wapienia podstawo- szyb projektuje się pogl~bić jeszcze na 8 sążni, 
wego, mającego upad na pMnoc, szyby zaś dalsze czyli cała głębokość jego równać się będzie 16 
do wody, nie spotykając wcale wapienia. Dane sążniom. Po pozostawieniu l sążnia na zbiornik, 
te przekonywują, że kopalnia Anna leży na po- na głębokości 15 sążni przeprowadzi ię chodniki 
ludniowej pochylości zagłębia, rozciągającego się glówne z kolejkami żelaznemi dla połączenia obu 
na północ. kopalń. Galman i puste skaly będą wydobywane 

Jeżeli zwrócimy obecnie uwagę na znaczną z szybu o 18 stóp wyżej ponad powierzchnię zie
ilość wydobytego na wychodni galmanu i na t9 mi, aby je dogodniej można bylo po odpowied
okoliczność, że gniazda galmanu w miarę poglę- nich pomostach dostawiać do płuczki. 
hienia się nie tylko że nie giną, lecz przeciwnie Szczegółowy kosztorys osuszenia kopalni An
stają się zamożniejsze, to dojść musimy do prze- na wynosi sumę 90777 rub., z której t.o sumy 
konania, że osuszenie kopalni Anna, odleglej o 8 oddzielne pozycye przedstawiają się jak nastę
wiorst od hut cynkowych, będzie przedsięwzię- puje: pogłębienie szybu 14213 rub., maszyna od 
ciem bardzo zyskownem, jakkolwiek przytoczona EGELSA z Berlina 47117 rub., koszt utrzymania 
powyżej próba z maszyną 6-konną dowodzi, że w maszyny wodociągowej 8793 rub. Budynki pro
miarę poglęl;>ia_nia natrafimy n11: bar.dzo silny przy- ponuje się postawić z kamienia, szyb zaś obu
pływ wody 1 ze znaczne obmżeme naturalnego dować rh·zewem. 
poziomu wód może być dokonane jedynie tylko Postaramy się chociaż w przybliżeniu akre-
zapomocą maszyn o wielkiej sile. śli6 zyski, jakie przez osuszenie kopalni Anna 

W ścisłym związku z przyszlą eksploatacyą osiągnięte być mogą. Przestrzeń osuszonego pola 
k?palni pozost~je urzą~zenie mechanicznej płu~z- r~wnać się będ~ie ok?lo 5~00~0 sąż. kwa~r., a po
ki galmanu, mezbędneJ przy szerszych rozm1a- meważ osuszeme proJektuJe s1ę na 8 sążm glębo
rach przemysłu cynkowego. Jeżeli więc po osn- kości, przeto dla eksploatacyi dostępną będzie 
szeniu kopalni Anna będą odkryte znaczne gnia- masa 4000000 sąż. sześc. Przypuszczając, że sto
zda galmanu, to urządzenie tam płuczki mecha- sunek pomiędzy galmanem a pusteroi skalami po
nicznej z powodu niewielkiej odległości od Dą- zostanie taki sam, jak w wierzchnich poziomach 
browy i stacyi drogi żelaznej Strzemieszyce na- tutejszych kopalń galmanu, a mianowicie, że 
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l sąż. sześc. dolomitu wyda 18 stóp sześc. galmanu 
(3,71 kibla) wagi 44,5 pudów, otrzymać winniśmy z 
ca~ego pola 178000000 pudów galmanu (14840000 
kibli) czyli 20000000 pudów cynku. Nakłady na 
osuszenie zwrócą się w krótkim czasie, gdyż w 
dwa lata po zgłębieniu szybu wytwórczość . gal
manu na kopalni Anna doprowadzić można do 

240000 pudów czyli 20000 kibli rocznie i otrzy
mać 30000 pudów cynku, że zaś czysty zysk na 
wytopie 30000 pudów cynku wynosić powinien 
15000 rub., przeto nakłady na osuszenie zamorty
zować się mają w przeciągu lat 6-ciu. 16 czerwca 
1873 r. Kosi1łski. 

Wyjaśni e n i a, d o ty c z ą c e u s t a wy s t e m p l o w ej. 
W M 13-ym Przeglądu Górniczo- Hutniczego cie umowy na piśmie uważać należy posłanie ra

(str. 365-368) podane byly pewne wskazówki do chunku na skutek otrzymania piśmiennego zamó
określenia, jakiego rodzaju akty i dokumenty wienia); jeżeli jednak umowa zawarta była ustnie, 
opłacają podatek stemJ?lowy aktowy normy wyż- wówczas rachunek, posyłany z tytułu tego rodza
szej a jakiego-niższeJ. \Vskazówki te, zawarte ju umowy, op~aca stempel w wysokości 5 kop. 
w ustawie stemplowej oraz w ogJ'oszonych następ- od arkusza, jeżeli suma rachunku przenosi 5 ru
nie przez władze wyjaśnieniach, są jednak nie- bli (art. 20, p. l ustawy stemplowej), albo wolny 
wystarczające i w wielu wypadkach wątpliwych jest od stempla, jeżeli suma rachunku wynosi nie 
interesowani zmuszeni są zwracać się do władz z więcej jak 5 rubli (art 72, p. 5 ustawy stempla-
prośbą o potrzebne wyjaśnienia. wej). 

Jedną z takich wątpliwości przedstawia na- Wyjaśnienie powyższe potwierdza wyrażony 
bywanie z drugiej ręki przez właścicieli zakładów poprzednio przez wielu prawników pogląd, że po
przemys~owych paszy dla koni (owsa, siana i t. d.). datek stemplowy normy wyższej wymaga bezwa
Nabywanie tego rodzaju artyku~ów z pierwszej runkowo istnienia umowy piśmiennej; natomiast 
ręki, t. j. bezpośrednio od wytwórców (wł'aścicie- podatek stemplowy normy niższej op~aca się od 
li majątków ziemskich), podlega stanowczo opla- rachunków wówczas nawet, jeżeli umowa zawartą 
cie stempla normy niższej (Zbiór praw i rozpo- by~a ustnie. 
rządzeń rządu, r. 1902, ;N2 61, art. 621, p. II, 2), Innego rodzaju kwestyę w stosowaniu ustawy 
lecz zachodzi wątpliwość, jakiej wysokości steru- stemplowej poruszyła firma J ermulowicz i Berg
pel opłaca nabywanie powyższych artykułów od man w Sosnowcu, mianowicie, jakiego rodzaju 
pośredników. Sprawę tę poruszył Warszawski stempel winny opłacać rachunki i umowy na do
komitet gie~dowy i Wydzia~ podatków stałych stawę druków i materya~ów piśmiennych. Firma 
(Departament ok~adnych zborow) przy Minister- powyższa zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie tej 
stwie Skarbu w odezwie z dnia l maja r. 1904 kwestyi do inspektora podatkowego 2-go okręgu 
M 4712 na imię przedstawiciela rzeczonego ko- powiatu Będzińskiego. Rzeczony inspektor d~ 
mitetu w Petersburgu dal w przedmiocie tym na- w tej kwestyi następujące wyjaśnienie: 
stępujące wyjaśnienie: W szelkiego rodzaju rachunki można podzie-

N a bywane przez właścicieli zakładów prze- lić na dwa typy: 1) rachunki handlowe, dotyczące 
mysiowych artykuły spożywcze dla koni i bydła, kupna i sprzedaży towarów dla odprzedaży lub 
znajdujących się w rzeczonych zakładach, nie dalszej przeróbki, o ile rzeczone tranzakcye za
mogą być zaliczane do kategoryi dostarczanych chodzą pomiędzy osobami, należącerui do sfery 
dla użytku zak~adów przemysłowych materyalów przemys~owo-handlowej *), 2) rachunki niehandle
pomocniczych (smarów, materyalów opakunko- we, wydawane nabywcom towarów lub innego 
wych, oświetlającye;h i t. p.), które opłacają po- majątku, kupowanego nie dla odprzedaży lub dal
datek stemplowy normy niższej. Powyższe arty- · szej przeróbki, lecz na użytek własny, oraz ra
kuly spożywcze nie mogą być również uważane, chunki za wykonane roboty. Rachunki typu 
jako przedmiot handlu, ponieważ nie są przezna- pierwszego, o ile przedtem nie był'a zawartą umo
czone dla dalszej odprzedaży, podobnie jak ma to wa piśmienna lub też umowa ta nie była oplaco
miejsce z artykułami spożywczymi dla robotni- ną należnym stemplem, opłacają podatek stem
ków, należności za które są im potrącane z za- plowy normy niższej. 
ro?~ó~. Wobec. powyższego nabywane prz.ez wla- Rachunki typu drugiego na sumę ponad 5 
śCICieh zakladow przemysłowych artykuły spo- rubli opłacają stempel w wysokości 5 kop. od ar-
żywcze dla koni i bydła winny opł'acać podatek ____ ·_ 
stemplowy normy wyższej przy zawarciu umowy, *) Ustawa. stemplowa. ni.e stawia. wymagania należenia do 
o ile tunowa zawartq zostala na piśmie (za zawar- sfory przemysłowo-handlowej. 
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kusza niezależnie od tego, czy zostały one wysta
wione na mocy umowy ustnej czy piśmiennej *); 
rachunki rzeczon e na sumę niżej 5 rubli wolne 
są od stempla. Wyjątek stanowią w tym wzglę
dzie te wypadki. jeżeli na skutek zamówienia 
piśmiennego z wymienieniem w niem wa.runków 
posyła się rachunek zamiast piśmiennego potwier
dzenia przyjęcia zamówienia; rachunek taki oplaJ 
ca stempel normy wyższej. 

Druki, księgi handlowe, papier (z wyjątkiem 
papieru, służ~cego do opakow~nia), atrament i t.,p. 
przedmioty me mogą być z~hczane, d~ towarow 
pomocniczych lub dla dalszeJ przerobkl a przeto 
tranzakcye piśmienne (umowy, zamówienia pi
śmienne z piśmiennerui potwierdzeniami lub po
sylanemi zamiast tych potwierdzeń r~ch~'nkami), 
dotyczące dostawy powyższyc:h przedmwto~, OłJł'a
cają podatek stemplowy normy wyższeJ, ecz 
zwykle żądania piśmienne o przysłanie prze?mio
tów, którymi dane przedsiębiorstwo prowadz1 han
del, o ile takie żądania nie mogą być uważane za 
zamówienie. wolne są od opłaty stempla.**) 

Rachunki za dostawę przedmiotów, zama
wianych ustnie, opłacają stempel w wysokości 5 
kop. od arkusza na sumę ponad 5 rubli; IHL sumę 
niższą wolne są od stempla. 

Trzecią kwestyę wątpliwą l)rzedstawia kaso
wanie marek stemplowych na rachunkach. Usta
wa stemplowa wymaga, żeby marki stemplowe 

*) Przypuszczać nalo:ty, że w danym wypadku od. umowy piś
miennej opłacony został właściwy stempel. 

* *) Trudno ustalić różnicę pomiędzy ,zamówieniem piśmien
nem" a zwykłem żądaniem piśmiennem". wobec czego przypuszczać 
nalety, ~e rachunek, wystawiony na zasadzie czy to 2.amówicnia czy 
zwykłego żll,dania piśmiennego. winien opłacać stempel normy wy:t
szej. 

był'y kasowane nie przez tę osobę lub instytucyę, 
w posiadaniu której znajduje si9 rachunek, lecz 
przez tę, która rachunek wystawi-la, albo przez 
właściwą instytucyę rządową. Kasowanie stempla 
przez wystawiającego rachunek nie przedstawia 
żadnych trudności wówczas, jeżeli mieszka on w 
kraju; natomiast jeżeli rachunek pochodzi od do
stawcy zagranicznego, wówczas pożostawał'aby tyl
ko droga kasowania stempla za pośrednictwem 
instytucyi rządowych, co niejednokrotnie przed
stawia wiele niedogodności. Najdogodniejszem by
loby posyłanie przez odbiorcę miejscowego do 
dostawcy zagranicznego właściwych marek stem
plowych rosyjskich z prośbą o naklejenie i ska
sowanie, lecz zachodził'a wątpliwość, czy takie 
kasowanie marek uznane będzie przez wJ'adze 
mieJscowe za prawne. Warszawski komitet gieł
dowy zwrócił się do ·wydziału podatków stałych 
z prośbą o wyjaśnienie tej wątpliwości. Rzeczo
ny wydział da{ odpowiedź treści następującej: 

l) Marki stemplowe rosyjskie na raclmn
kach zagranicznych mogą być kasowane przez 
firmę zagraniczną przy wysłaniu tych rachunków 
do Rosyi. 

2) Firmy zagraniczne, mające w Rosyi swo
ich przedstawicieli. mogą również przez tych 
przedstawicieli kasować marki stemplowe na ra
chunkach zagranicznych. 

3) Firmy miejscowe tutejsze nie mają prawa 
kasowauia u siebie marek stemplowych na ra
chunkach zagranicznych; rzecz ta powinna być 
załatwianą we w?aściwych instytucyach rządo
wych. 

Ka.'Jimierz Srolzowski. 

Sfa11 fechnih.i górnic?e) \\1 końcu r. 1903. 
(Oill,g dalszy, patrz M \dO, str. 541 ). 

W systemie tym połączone są korzyści zgęsz- l z jedną lub dwiema maszynami, używa się albo 
czonego powietrza: silna i prosta budowa maszyn większych stałych albo mniejszych ruchomych 
pracujących (wiertarek i t. d.), oraz bezpieczeń- przyrządów tego rodzaju. Łatwo zrozumieć, żo 
stwo wobec gazów wybuchowych z oszczędnością na jednej kopalni zajdzie najczęściej potrzeba 
na przeniesieniu elektrycznem. Silę przenosi się użycia jednych i drugich równocześnie. 1'Ia1e 
pod ziemię w postaci prądu elektrycznego o mniej kompresory przeważnie ustawione są na wózku, 
lub więcej wysokiero napi9ciu w miarę potrzeby połączone giętkim przewodem z linią elektryczną 
i używa na dole do popędu albo .większych sta- i posuwają się naprzód w miarę postępu robót. 
łych kompresorów o sile 30-80 łP, albo też ma- Obywaią się one zupełnie bez chłodzenia \Vodą, 
łych ruchomych o sile 20-25 łP. Kompresory te są najczęściej jedno, rzadziej dwucylindrowe z 
są przysunięte o ile możności najbliżej do miejsca jedną przekładnią kól zębatych. Większe kom
pracy maszyn wiertniczych lub wrębowych i sto- presory wymagają chłodzenia, do czego w kopal
sownie do tego, czy się ma odbudowę z kilku niach węgla w braku wody kopalnianej można 
maszynami w ruchu, czy też przodek odosobniony użyć wody, używanej do zraszania pylu. Dla 
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tego rodzaju małych kompresorów wspomniane 
powyżej samoczynne regulowanie ruchu jest ko
nieczne, wstrzym::.nie bowiem jednej maszyny w 
przodku stanowi tak dużą różnicę w zapotrzebo
waniu powietrza, że inaczej za każdem zatrzyma
niem maszyny trzebaby zatrzymać i kompresor. 

Zalety powyższego systemu są jasne, wiado
mo bowiem, że maszyny elektryczne do wiercenia 
nie mogą jeszcze zwycięsko wspólza·wodniczyć z 
powietrznemi i że wprowadzenie silnic elektrycz
nych do przestrzeni, zawierających gazy wybucho
we, przedstawia znaczne niebezpieczeństwo. Przez 
użycie powietrza zgęszczone~o do popędu ma
szyn, a ustawienie kompresorow elektrycznych w 
miejscach dogodnych i bezpiecznych, przy chod
nikach głównych, w świeżym prądzie powietrza 
unika się wymienionych braków. Z drugiej stro
ny prowadzenie powietrza zgęszczonego przez nie
zawsze szczelne przewody w głębokim szybie, na
stępnie zaś w zwykle nieszczelnych rurach przez 
długie chodniki, zastąpione tu jest przez oszczędne 
przeniesienie elektryczne o bardzo łatwem i szyb
kiem urządzeniu. Pomimo dwukrotnej przemiany 
sily wydajność calego systemu nie jest niższą, a 
raczej lepszą, niż przeniesienie czysto elektryczne 
lub powietrzne, i. wynosi w stosunku pracy uży
tecznej generatora elektrycznego do pracy poży
tecznej motoru, pracującego w przodku, 36% 
wobec około 35% przeniesienia elektrycznego i 
20-25% powietrznego*). 

Hydrauliczne przeniesienie sily, jakkolwiek 
stoi zawsze na drugim planie, zachowuje swą war
tość i zastosowanie, szczególnie dla popędu pomp 
podziemnych w głębokich szybach. 

W9ciqganie. 
Wyciąganie minerałów, które wraz z pompo

waniem wody pierwsze w górnictwie posiłkowało 
się usługą maszyn, i teraz zużywa może najwięcej 
sity mechanicznej, a to w miarę wzrastania głę
bokości szybów i ześrodkowywania ruchu. Co do 
liczby, prawie wszystkie maszyny do wyciągania 
pionowego poruszane są parą i prawie wszystkie 
budowane według jednego typu, jako maszyny 
bliźniacze leżące bez przekładni. Jest to prawie 
wylącznie używany typ nawet w Anglii i Ame
ryce, które starały się mieć odrębne urządzenia. 
Jeszcze w roku ubiegłym postawiono na Savoy
Sibley-Shaft (Lake Superior) 1500 IP maszynę wy
ciągową, która ma zapomocą 2 bębnów obsługi
wać jednocześnie 2 szyby przez sprzęganie to 
jednego, to drugiego bębna z osią zapomocą sprzę
gaczy frykcyjnych. Dla normalnych głębokości 
maszyny podobnej budowy są w powszachnem 
użyciu z drobneroi zmianami przy użyciu dwu
krotnej ekspansyi, systemu Oompound lub Tan
dem. 

Dla większych jednak głębokości budowa 

*) Gliickaui', r . 1903, .~ 41. 

maszyn wyciągowych napotyka liczne trudności. 
Poniżej 1000 m lina za.jmuje tyle miejsca, że dla 
pomieszczenia jej trzeba budować bębny albo bar
dzo szerokie, albo też bardzo wielkiej średnicy. 
Użycie bębnów szerokich o malej średnicy jest 
d~a mas_zyn stalyc~ wykluczone, gdyż wobec ogra
mezolleJ odległości maszyny od szybu lina nawija 
się na bęben nieregularnie i stara się być zawsze 
w. miejscu, gdzie jej kierunek jest prostopadły do 
os1 bębna, tak że może się zdarzyć, że lina wysko
czy z rowku i nawijając się po raz drugi powróci 
na to samo miejsce. Można tego uniknąć, jeżeli 
obi_e liny bę<;lą nawijały się, względnie odwijały 
w Jednym klerunku prostopadle do osi, a cala 
maszyna będzie przesuwała się w kierunku swej 
osi z szybkością równą skokowi liny za każdym 
obrotem bębna. N a tej zasadzie została zbudowa
na maszyna na Williams-Shaft (Dolcoath Mine, 
Oamborn) w Stanach Zjednoczonych, przy pomo
cy której pogłębia się obecnie szyb do 1000 m 
głębokości i która ma służyć następnie do wycią
gania. Bęben cylindryczny tej maszyny ma 3 m 
średnicy a 7,10 lit długości i wprowadza się w 
r_uch bezpo~re~nio przez maszynę parową o 2 cy
lmdrach bhźmaczych po 60 cm średnicy i 1,50 m 
skoku tloka. Normalna szybkość wyciągu wynosi 
9 m na sekundę. Cala maszyna, ważąca około 150 t, 
spoczywa na 20 kolach i może poruszać się równo
legle do osi bębna po dwóch podwójnych torach, 
oddalonych od siebie o 7 m. 

Sruba bez końca, założona na osi bębna, prze
nosi ruch bębnów na kola i przesuwa całą ma
szynę w miarę nawijania się liny na 4,8 m ;pro
stopadle do kierunku lin przy pełnym wyCiągu 
z l 000 lll głębokości. W miarę odwijania się jed
nej liny druga nawija się na jej miejsce, tak że 
odległość lin na bębnie jest zawsze ta sama, co 
i w szybie, mianowicie 1,38 m. Parę o ciśnieniu 
8 atm. doprowadza się do maszyny zapomocą rur 
systemu teleskopowego. N aturainie wyrównanie 
ciężaru liny mogłoby tu nastąpić jedynie zapo
mocą liny spodniej, gdyż użycie bębnów spiral
nych jest wykluczone. Zaletą tej maszyny jest 
taniość i prosta budowa. 

Jeżeli maszyna ma być stalą, bębny muszą 
mieć średnicę 10m i więcej, przyczem zwykle 
używa się lin, zwężających się ku dołowi, i bębnów 
spiralnych dla wyrównania ciężaru liny. Zarówno 
ze względu na wielki ciężar bębnów, jako też na 
możliwe zbliżenie do siebie lin przy maszynie 
odpowiednio do ich odległości w szybie, bębny 
maszyn wyciągowych dla większych głębokości 
umieszcza się nie obok siebie na jednej osi, lecz 
jeden za drugim na osobnych osiach. Znana bu
dowa ToMSONA posiada cylindry stojące i przeno
si ruch tłoków na bębny zapomocą dźwigni trój
ramiennej. Maszyny takie znajdują się na szy
bach Preussen I i II w Westfalii. Odmienną mniej 
złożoną budowę posiada maszyna szybów de Ron
champs (Haute-Saone) we Francyi, głębokich na 
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1100 m (rys. 5). N aj większe obciążenie liny sta
lowej, zw<;żającej się z 55 do ±3 mm> wynosi 
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cami w jedną stronę, nie w przeciwne, jak w ma
szynie ToMsONA. Osie korbowe bębnów i trzecia 
oś, umieszczona pomiędzy bębnami, są sprzęgnię
te ze sobą i poruszane wprost przez bliźniaczą 
maszynę parową tandem o l m i 0,70 nt średnicy 

l 
cylindrów i 1,80 m skoku tłoka. 

Używany jest dość często w Niemczech sy
stem KoEPEGo bez bębnów*), jedynie z tarczą, 

l ~a:ok?lo której lin~ raz się ?wija z wyró:vnaniem 

l JeJ c1ężaru .przez lmę .spo?nyJ;. Urz~dz~me to na
dawałoby s1ę może naJlepleJ dla w1elk1Ch głębo 
kości, ponieważ unika się tu wielkich i ciężkich 
bębnów, posiada ono jednak wiele wad, mianowi
cie ślizganie się liny po obwodzie tarczy, niebez
pieczeństwo uszkodzenia, względnie zniszczenia 
obu klatek w razie zerwania si<; liny, wreszcie 
konieczność używania mocniejszych więc i droż
szych lin, gdyż wykluczenem jest użycie lin zwę· 
żających się z powodu zwiększania wagi martwej 
przez wprowadzenie liny spodniej . ·w o be c tego 
kwestya zastosowania innego sposobu wyciągu 
z wielkich głębokości bez użycia lin staje się 
coraz ba1·dziej naglącą. 

Elektryczność zaczyna współzawodniczyć z 
par(\ również w zastosowani_u do wyci~gu szyb~w. 
Elektryczne maszyny wyCiągowe os1ągnęły JUŻ 
tak wysoki stopień rozwoju, że mogą się zupełnie 
równać co do pewności i bezpieczeństwa ruchu 
z parowemi, są jednak bardziej ekonomiczne, nie 

l mówiąc o wielu mniejszych korzyściach, właści-
wych ruchowi elektrycznemu. Pierwsze próby na-

l 
potykał:y na trudności; między innemi z powodu 
wielkiej szybkości obrotowej silnicy nie można jej 
było sprzęgnąć z bębnami inaczej, jak zapomocą 
przekładni kól zębatych, co obniżało naturalnie sto-

l 
pień wydajności mechanicznej . Obecnie jednak ma
szyny ponad 500 1-P można bez najmniejszych tru
dności i powiększenia kosztów sprzęgać wprost z 

l 
silnicami elektrycznemi, przez co ot rzymuje się ide
alnie zwięzłą i prostą budowę. Głównym motywem 
wprowadzenia w uży,cie maszyn z popędem elek-
trycznym jest oszczędność na parze, względnie 
na opale, połączona z oszczędnością w urządzeniu; 
tak np. na szybie izolowanym zamiast stawiać 
oddzielną kotłownię i silnicę parową można zapo
mocą przewodu przesłać maszynie elektrycznej 
prąd z istniejącej elektrowni. Parowe maszyny 

l wyciągowe pochłaniają wielką ilość pary z powo
du nieregularnego ruchu przy zmiannem obciąże
niu, ciąglych przerwach i niemożności dokładne
go regulowania napełnienia. Dokładne próby, prze
prowaJzon e w Niemczech dzięki wielkiemu zain
teresowaniu się tą kwestyą nad wielką maszyną 
wyciągową typu sprzężonego tandem w śzybie 
Rheinelbe III, wykazały zużycie pary w normal-

S 000 kg (klatka i 4 wózki z ładunkiem)+ 5 377 kg nych warunkach w ilości 51,6 llg na godzinę i si
(ciężar liny)=13337 kg> z czego sam ładunek net- lę konia w pracy, wykonanej w szybie przez pod
to wa.ży tylko 0460 kg. Bębny spiralne o 10,80 nt noszenie ładunku. W najlepszych warunkach (przy 
i 5,50 m większej i mniejszej średnicy są umiesz- J 

czone jeden za drugim i zwrócone węższymi koń- *) Przeglf\d Techniczny, r. 1902, MJ\"! 7 i 9. 
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kontrolowaniu maszynisty przez technika rzeczo
znawcę i t. d.) zużycie pary w maszynach bez 
skraplania wynosi 31,71 kg, w maszynach zaś ze 
skraplaniem 25,8 kg. Wyjątkowo dobre rezultaty 
osiągnięto przy próbach na szybie Emscher w 
Westfalii, gdzie zużycie pary w maszynie o prze
ciętnej pracy 512,98IP w czasie przypJ:ywu pary do 
maszyny, wynosilo: ze skraplaniem tylko 19,5 kg 
na godzinę i silę konia pracy w szybie, zaś bez 
skraplania 25,3 kg. Są to jednak cyfry, których 
maszyny normalne, pracujące w zwyklych warun
kach, bezwarunkowo dosięgnąć nie mogą, tak że 
za najniższe, przeciętnie dające się osiągnąć cyfry 
zużycia możemy przyjąć 30 kg bez skraplania i 
25 kg ze skraplaniem na silę konia w szybie i go
dzinę. Wysokości tych jednak dosięgają, a nawet 
je przewyższają starsze, średniej wielkości maszy
ny elektryczne. Tak np. dla 120 IP maszyny w 
szybie Germania I, pędzonej za pośrednictwem 2 
par kól zębatych silnicą dla prądu zmiennego o 
2000 V napięcia, robiącym 485 obrotów na minutę, 
obliczono zużycie pary przez maszynę parową w 
stacyi centralnej na 22,6 leg pary na godzinę i ko
nia parowego w szybie. Nawiasem chcę tu wspom
nieć o podobnej co do budowy maszynie, znajdują
cej się na kopalni Grupa II SJ?ólki akcyjnej Bory
slaw w Boryslawiu, zapewne Jedynej elektrycznej 
maszynie wyciągowej w Polsce. Bębny o 2,6 m 
średnicy poruszane są zapomocą dwóch par kól zę
batych 75 IP silnicą dla prądu zmiennego o 300 V 
napięcia i 42 okresach na sekundę. Największe 
obciążenie li11Y wynosi 1800 kg, ladunek wózka 
netto 400 kg. Szybkość wywozu wynosi 4 nt na 
sek.; przyczem silnica robi 405 obrotów na se
kundę. Maszyny o motorach sprzęgniętych bez
pośrednio i sile od 800 do 1000 IP posiadają za
gwarantowane zużycie pary 15 kg na siłę konia 
w szybie i godzinę. Oszczędność ruchu elektrycz
nego wyplywa z trzech przyczyn: 1) z maiego 
zużycia pary przez duże silnice parowe w stacyi 
centralnej, zaopatrzone w skraplanie, kilkakrotną 
ekspansyę i pracujące w najlepszych warunkach; 
jeżeli silnice gazowe użyte są jako generatory si
!y, oszczędność z tego tytułu jest znacznie więk
szą; 2) z powodu dobrej wydajności silnic elektrycz
nych, których zużycie prądu jest proporcyonalne 
do zapotrzebowania siły; wreszcie 3) z powodu 
możliwości wyrównania nierównych obciążeń ma
szyn zapomocą specyalnych urządze:ll elektrycz
nych. Co do ostatniego punktu należy zauwa
żyć, że z powodu sumowania się największych 
obciążeń, zapotrzebowanie sily jest w najwyż
szym stopniu nieregularne nawet podczas jednego 
wyciągu. Zalączona dyagramy, zestawione dla ma
szyny w Tiederhall w Niemczech, wykazują to 
najlepiej (rys. 6). 

(0. D. N.) . 
Adam Łukaszewski. 
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(w centnarach metrycznych). 

Rok l Rosya l 
polL1dniowa 

1868 l 3ll 475 
186g 2 !rp 721 
r870 2 557 377 
r871 3 36o656 

l !872 5 gso82o 
1873 6 '9' 452 
!874 5 735 927 
r87s 8 337937 
!876 9 582 383 
r8n 8or8282 
r878 11 323 11 3 
1879 !2 540751 
188o 14155301 
r88r I4g669I2 
!882 '74!8001 
1883 17 593003 
I884 r6646686 
1885 r8843659 
r886 2! ogoqo5 
1887 . 20 57' 21) 
1888 22419626 
I88g 31 126078 
IBgo 30040799 
r8gl 31419449 
18g2 35747015 
r8g3 39 3'6770 
I8g4 48 550249 
r895 48go3 438 
1896 51 1o8761 

'897 6]g88 54B 
18g8 75 7'8 479 
I8gg 9226! 459 

'900 110 ro6848 l 
1901 'o8 g85 47' 
1902 105 268852 
lgD3 Irg 359016 

Królestwo 
Polskie 

2 242000 
2g88 200 

3 291700 
3018 100 
22gD 200 

3 300000 
4024 ;oo 
4 o826oo 

4535 8oo 
6 l276oo 
go6g coo 

w86o8oo 
12 86o soo 
14 001 400 
13 824700 
16~400 
r6 rjj2 8oo 
179 1S 200 
19681 550 
rg86r 700 
23 92-1300 
24#000 
24JCi5700 
26038400 
286ooooo 
3' 6g82oo 
33 ss87so 
368467!0 
36663! !O 
37675 g8o 
40929140 
39752 '30 
41 ogo 170 
42445 0)0 
432186;o 
48 38785o 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

' 
l 

l 
l 
l 

*l l centnar metryczny = 0,1 tonny = 6,1 puda. 

Ural l Rosya l 
środkowa 

54og8 l 475 -PO 
97 54' l 573 770 
6s 573 8196]2 

135 246 l 4Dg836 
I 13 I 15 l 475 410 
152070 ' so8 197 
200627 2-129 379 
2Dg654 3 878 4io 
rJ6 322 3 38g77.9 
548043 3036226 
273634 4 175 og6 
66g782 4686930 

I 183 179 4117666 
I 644474 3 840 361 
2008753 4000046 
I 257 551 3 726 481 
l 266070 3935 9:>1 
I 782 8-17 3 493036 
l g847°3 3 221 6g6 
I 634?6g 2883 465 
2ogl 332 2 764 759 
2629512 3 o65 124 
2495 68o 2 339036 
2457 191 18o676g 
2 530767 1 7g8658 
26o64IJ '793 s63 
2788 529 l 942 107 
28go..J13 , 665 326 
3 655 177 1 5796gs 
3 565 138 2044 483 
386o717 l 6!7 l '7 
3623 540 2 243670 
37200!1 2887 170 
s 285 275 2 552 9?6 
5 442872 2100674 
493°68! l 2 28o 357 

Syberya 

'39 344 
12295' 
157 377 
166399 
l64 754 
152 578 
181666 

'9-1231 
'95 043 
315 727 
213 212 
261 572 
365 0!0 
304219 
359736 
329734 
407°49 
48808 
200 57' 
235 512 
279o84 
277125 

339 534 
223910 

34' '78 
306 518 
4o68Jti 
425 744 
425 810 
237272 
6gl)oi2 

l 540 574 
2 945 647 
5 8J4 079 
5 482 743 

') 

Pozostale 
okręgi 

32 78-J 
so82o 

3' 96? 
194 5go 
r8o 328 
363 883 
328 517 
3ogo58 
350057 
173 345 
178 188 
183 159 
20! I28 

131 539 
125 345 
II0512 
!12725 
192 645 
218 512 
!86942 
!88943 
318 570 
262 116 
272 266 
248274 
4/8176 
4g88o8 
3278'4 
419910 
300027 
379857 
436 ro8 
745 ogs 
6]6197 
487222 

? 

ó81 

Razem 

4 25S I 14 
6030003 
6 923 666 
8 28-1827 

IO 174627 
I l 728 J8o 
12 goo8r6 

17011940 
18 229 344 
18 219223 
25 232243 
29 202994 
32 882784 
34948gos 
37736641 
3978668! 
39 33' 321 

42716o6s 

46 457937 
45 373003 
51668044 
62 212 4Dg 
6o 183 865 
62 21 7 g85 
6g265 892 
J6199638 
87745 3'9 
gr 059445 
93852463 

III 8IJ 448 
123 201 322 
139857 481 
r61 49494' 
!65759048 
!62001 013 

? 

Roman Kinrtstowski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w kwietniu r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W kwietniu r. 1904 wytwórczość galmanu byla następująca: 

-

Rok 1903 

-
Nazwa kopalni Od -poczl\t ku 

Kwiecień roku do 30 
kwietnia 

- p u d 

l Bolesław 107125 2936gg 
J ózef. !04 300 l 4o8 972 
Ulisses 182 922 l 797 612 

Razem l 39-ł 353 l 1 soo 283 l 
Podlug gatunków wytwórczość galmanu 

pudy. 

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

l 
Od JIOCZI\tku Od początku roku 

Kwiecień l 'oku do 30 Kwiecień do 30 kwietnia kwiotnia. 

ó w pudów l % pudów l % 

l 20950 l+ 
-

79824 314649 - 27 301 - 25 + 7 
ISO 504 s82 390 + 46 1g8 + 44 + '734'81 + 4Z 
220674 l go8 335 + 37752 + 21 + ll0723 + 14 

4s1 co2 l 1 8os 374 l + 56 649 1 + 14 j + 305 og1 l + zo 

by b następująca: gruby 151038 pudów i drobny 299 964 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu byla następująca: -
Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904 wydobyto więcej (+) 

~o mniej (-), niż w r. 1903 

Nazwa kopalni Od pOCZI\tku l Od pOCZI\tku Od początku roku 
Kwiecień roku Kwiecień roku Kwiecień do 30 kwietnia do 30 kwietnia Ido 30 kwietnia. 
--- l % l w p u d ó w pudów pudów 

lO 

l ' + 
-

Bolesław 26474 g6og7 3-t624 II9SI8 + 8 ISO + 31 + 23421 24 
Józef. - - - l - - - - -
Ulisses 4784 1794° 4186 l 

- 598 - - l -17199 12 741 4 

Razem 31 2s8 l 114037 l 38810 l 136717 l+ 7552 1 + 24 1 +2268o l + 20 

Dnia 30 kwietnia pozostalość wydobyte- 25 740 rubli. Przeciętny zarobek jednego robotni
go galmanu na kopalniach wynosiła 2422384 pu- ka wy110sil na dniówkę 87 kop. Wypadków n ie
dy, galmanu z błyszczem ołowiu 1159 452 pudy. szczęśliwych z robotnikami było: 7, zakończonych 
W kwietniu r . 1904 w 3 czynnych kopalniach częściową niezdolnością do pracy, i 5, zakończo
galmanu przeciętna liczba robotników wynosiła nych wyzdrowieniem zupelnem. 
1185. Robotnicy odrobili 29 623 dniówki i zarobili 

Płukanie galmanu. W kwietniu r. 190± wytwórczość galmanu płukanego była następująca : 
-

Nazwa płuczki 

lesławska 

kuska . 
Bo 
Ol 
M echaniczna 

H.azem . 

Rok 1903 

Od pOCZI\tku 
Kwiecień roku 

do 30 kwietnia 

-- p u 

49032 241434 
- -

121700 48oggo 

Rok 1904 

Od poczl\tku 
Kwiecień roku 

do 30 kwietnia. 

d ó w 

8oo54 l 350 354 
- 15 000 

1306g6 522 g89 

-
·W r. 1904 otrzymano więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1903 

Kwiecień 
Od początku roku 
do 30 kwietnia 

pudów l % pudów l % -
+ 39022 + 8o + 1o8920 + 45 

- - + 15 000 + -
+ 8gg6 + 7 + 41999 + 9 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: -
Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904 otrzymano więcej (+) 

albo 'mniej (- ), niż w r. 1903 -
Nazwa płuczki Od początku Od początku Od początku roku 

Kwiecień roku Kwiecień roku Kwiecień 
do 30 kwietnia do 30kwiotnia do 30 kwietnia 

-
olesławska B 

o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

p 

3go4 

l -
- l 

u d ó w 

1200g 4 554 15 345 
- - -
- ISO 2 soo 

pudów l % pudów l % 

+ 6jO + '7 + 32~ + 27 
- - - -

+ 150 + - + 2 soo + -

Razem . l 3go4 l I206g l 4704 l '7845 l + 8oo l+ 21 l + s]76 l+ 48 

Dnia 30 kwietnia r. 190± pozostalość galma- · trudnionych robotników wynosiła 219. Robotnicy 
nu płukanego na płuczkach wynosiła B2774G pu- odrobili 4597 dniówek i zarobili 2763 ruble. Prze
dów. błyszczu ołowiu 15566 pudów. ciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy

W kwietniu r . 1904 w 2 czynnych pluczkach nosil60 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robot
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba za- nikami nie było. 

Wytapianie cynku. W kwietniu r. 190± wytwórczość cynku byla następująca: 
~ 

Nazwa huty 

P aulina 
on stan ty K 

B ędzin 

Rok 1903 

-l 
K . . Od początku 
WleCleń l roku do 30 kwietnia 

l 
p u 

l 
16 56g,5o 7' 529,so 
I l 563 l 45 243 
17 123 6s go6 

l 

Rok 1904 

K . . l Od początku 
WlGCleń roku 

Ido 30 kwietnia 

d ó w 

23 582,50 l go 503 
II 753 l 49 374 
l6 197 l 68 104 

W r . 1904 wytopi ono cynku więcef 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1903 

Kwiecień 
Od początku roku 

do 30 kwietnia 

pudów l Ofo - pudów l % 
l 

+7013 + 42 + ,g 973,50 + 27 
+ I go + 2 + -ł 131 + 9 
- 926 l 

- 5 + 2 1g8 + 3 

Razem l 45 255,50 
1 

1825]8,so l 51 532,50 \ 207 g81 l +6 277 l + 14 /+25 302,50 ! + ' 4 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

-
Rok 1903 Rok 1904 W r. 1904 otrzymano pyłku więcei 

(+)albo mniej (-),niż w r . 1903 

Nazwa huty Od początku 0 <1 początku Od początku roku 
Kwiecień l roku Kwiecień l roku Kwiecień do 30 kwietnia do 30 kwietnia do 30 kwietnia 

l 

p u d ó w pudów l % pudów l % 
p 

l l l 

743,45 l aulina . l 970,3° 8 5'4,85 1 o61~40 7 771,4° - go8,go - 46 - - 9 
Konstanty 476 l 

l + + 18 l l 675 430 1 g8s - 46 - 10 310 
ędzin 497 I 8gj 427 l 2010 - 70 l - I4 + 115 + 7 

l 
B 

R azem l 2 943,30 1 12 o84,85 l ' 918,40 l '' 766,40 1- 1 024,go ~ - 35 1- 3'8,45 1 - 3 

Dnia 30 kwietnia r. 1904 pozostałość wyto- dniówki i zarobili 24 541 rubli. Przeciętny zarobek 
pionego cynku w hutach wynosiła 10731,22 pu- jednego robotnika wynosił: na dniówkę l rub. 27 
dów, pyłku cynkowego 3746,30 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W kwietniu r . 1904 w 3 czynnych hutach było 6, zakończoJJych wyzdrowieniem zupełnem. 
cy nkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro-
botników wynosiła 643. Robotnicy odrobili 19 283 R . K. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami zelaznemi z kopalń zagłęb ia Dąbrowsk i ego w czerwcu r. 1904. 

Nazwa 

kopalni 

Droga telazna 
Warszawsko -Wiedeńska 

Niwka 
Mortirner . 
llfilowice . 
Hra bia. Hena.rd 
Pary t 
Kazimierz i Feliks 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Jan 
Antoni 
Leokadya. 
Mikołaj i Franciszek . 
Matylda 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Andrzej II i Tadeusz II. 
.Jakób. 
Fliitz Rudolf . 
Andrzej l. 
H elena 
Tadeusz I . 
A l wina 
Stella 
Vańczyków \ 

G rodzie c n 
N1erada 
K a t a.rzynn i J.,. ud wiJca . 

Razetn. 

Droga lalazna 
lwangrodzku-Dąbrowska 

Niwka 
łllortimer 

Hrabia Henard 
Paryż 

Kazimierz 
Antoni 
He den 
Andrze,j I. 
Helena . 
i'llatylda . 
Tadeusz I. 
.Jakób . 
Wańczyków 

Francisz ek 

' 
l 

l 

Rok 

w Y 

W mi~sis,cu 
czerwcu 

"' "" ·O 
bJ) 
o a: 

2 053 
1243 
1 6-!6 
2193 
1 216 
1820 
3 021 
2 748 
1 287 

::!80 
442 
-

:.!6 
9 

-
26 

4 
28 

245 
8 

38 
-

-!l 
-
-
181 
:t81 
97 

1 H 033 

l 206 
235 

l 244 
~59 

1 226 

53 
58 
f>5 
25 

43 

1 

l ~·g;;.. 
ciS·.-t s 
j;;"" 'do .o l ~d o &l::~'~"' 

l 
89 
54 
n 
95 
53 
7H 

131 
120 
oti 
17 
19 
-

l 
o 

-
l 
o 
1 

11 
o 
2 

-
2 

-
-

8 

827 

53 
10 
54 
37 
f>3 

2 
a 
3 
1 

2 

o 

1903 l 
s Ł A N 

Od poczs,tku ro-
ku do 30 czerwc a 

~ .g.~ l» 
·o a.·N ~ bJ) ;;.,'d _g o a: "~o 

&::~'~"' 

w A G o 

13 084 93 
9524 68 

12 002 85 
14 067 l 100 

9 86fi 70 
11 71l9 84 
18 4fi3 131 
16 5il1 [17 

7 616 5-! 
:.! 252 16 
3 204 23 

LI o 
254 2 
64 o 

160 1 
140 l 
170 1 
130 1 

1 146 8 
133 1 
221 2 

65 1 
169 l l 
48 l o 
17 o 

464 l 3 
' 1836 1 li! 

854 li 

124 299 882 

8 402 60 
3 003 21 
7 504 53 
5 35 41 
674ft 48 

7 o 
276 2 
350 3 
:w 3 
4:~ o 
15 o 
96 1 
21 o 
7 o 

Razem · l 5 005 l 218 l 32 649 l 232 l 
W ogól e l 24 038 l 1 046 1 156 948 l 1114 l 

Rok 

o w Ę 

W miesiącu 
czerwcu 
---·-

"' :0 
bJ) 
o 
~ 

N 

2 150 
1 30fi 
2 481 
:.! 080 
l 681 
l 567 
2 62o 
2 447 
J 292 

3H 
505 
-

42 
11 

-
1 

77 
15 

2:J2 
28 
37 
11 
36 

-
-
37!3 
19\1 

HJ 

196HI 

l 7 J(j 

il89 
1 OJO 

913 
1 051 

191 
97 
16 

78 

5 491 l 

l 

.g.§~ 
do.-t () 
P<"o ;;..'d .o 
.. .,o 
&l::l'l"' 

ó 

90 
54 

103 
87 
70 
65 

109 
102 

5-! 
13 
21 
-

2 
o 

-
o 
ił 
1 

11 
l 
2 
o 
l 

-
-
16 

l 8 

* 
817 

72 
16 
43 
38 
4J 

8 
4 
1 

3 

w 

229 l 

-
1904 W r. 1904 wyslano węgla wię-

-- cei ( +) al bo mniej (- ), niż 
G j , A w roku 1903 

-- - -----
Od /.oczątku ro-
ku o30 czerwca l 

W miesis,cu W okresie czasu 

"' i~§~ 
od początku roku 

"" c zet•wcu do 30 czerwca. ·o 
j;;"" bJ) 'do o ~eS~ ~ &;:1'1"' 

wagonów l % ·wagonó·w l % 

l 
Ul 768 l 11118 
16 002 
14 789 l 
11 5-!5 
13 100 
19 081 l 
16 -!6-! 
~ 012 l 
l 562 
3 090 

-
248 

73 
-
44 

1 017 
112 

l 26!! 
231 
281 

-!5 
15:!. 
-
-

l 893 -l ·'*l l 
o67 

l 

96 t 78 
112 
103 -

81 + 
92 -

133 -
115 -

56 + 
11 -
22 + 
-

2 + o 
-
o -
7 + 
l -
H + 2 
2 -
o + 
l -

-
-
13 + 

11 l= 5 

136 104 l 952 + 

!) 870 l 62 + 
2 6!Jl 19 + 
8 5.!\J l 60 -
6 745 l 47 + 
6 (j92 1 47 

ti59 5 + 507 1 3 
96 1 
11 o 
17 1 o 

622 4 + 

2 1 o 

35 461 l 248 l + 

l 
97 t 5 t 684 

i ()2 5 1 594 
835 51 4 000 
113 - 5 t 72'l. 
465 + 38 1 680 t 2~3 - u 1 311 
395 - t:3 + 628 
30 1 - 11 - 67 -

5 + o + 366 + 
66 - 18 - 690 -
63 + 14 - 114 -
- - - 11 -
16 + 62 - 6 -
2 22 + 9 + 

- - - 160 -
25 - 96 - 96 -
73 + 1325 + 847 

18 
+ 

13 -
7 + 20 
1 -

11 + 
5 -

-
-

197 + 
' 82 , -13 -

586 / + 

510 + 
154 1 
204 1-
54 + 

175 -
- l 
138 + 
39 1 39 -_:5 ,-

~r 1 -

486 l + 

46 - -
3 t 12:-l t 250 98 
3 60 

- - 20 -
12 - 17 -

- - 48 -
- - 17 -
110 + l 429 + 

29 1- 295 l-13 - 187 -

3 + 11805 1 + 

42 
6{) + -!63 l + 

312
1

-
l li + l 045 l + 
6 910 

14 fi7 j -
7 -

260 + 383 + 
67 
71 ~~~ l -

100 32 -

+ 52~ + 81 
21 -

100 5 -

10 l + 2 8121 + 

5 
17 
33 
5 

17 
11 

3 
o 
5 

31 
4 

100 
2 

H 
100 

69 
499 
14 
11 
74 
27 
31 
10 

100 
100 
308 

16 
22 

9 

6 
lO 
14 
16 

1 
100 
139 

45 
72 
74 
1il 

548 
100 

71 

9 

25 110 l 1 046 l 171565 l 1 200 l + 1 072 l + 4 1+ 14617\ + 9 
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W czerwcu roku 1904 przypadało do podzia- ł'u pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
ł'u pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 836 wa
po 90~ wagonów dr. żel. W.arszawsko- .W~edeńsk~ej gonów na caly mies~ąc do przel~dowania węg:la 
na dz1eń roboczy, co czym na caly m1es1ąc 21 3o± w Gołonogu z wagonow d;r. zel. Warszawsko-\Via
wagony. Z liczby tej kopalnie odwołały 2 869 1 deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
wagonów, czyli 130fo; winny byly l)l'zeto otrzymać browskiej. Kopalnie wyslaly tą drogą l 736 wa-
18485wagonów; przyjęly dodatkowo pona.dnormę l gonów czyli 72 wagony na dzień roboczy a 
623 wagony, wlaściwe odwołanie wynosiło przeto przeto o 900 wagonów czyli o 10ti0fo więcej, niż 
2 246 wagonów czyli 12 ~ . Droga żelazna podstawila ' przypadało z podziału. 
19 108 wagonów czyli 796 wagonów .na 

0 
dzie~ r~- W czerwcu roku 1904 kopalnie wyslaly do 

b?czy, a ~rzct? o 623 wagony czy h 3 /~ więceJ, Warszawy 3 ±81 wagonów węgla czyli 145 wagonów 
mż kopa.lme wmny by~y otrzylll:ac. Oprocz tego na dzień roboczy (w tej liczbie 138 wagonów dr. żel. 
droga żelazna podsta>y1la kopalmam ponad normę Iwangrodzko- Dąbrowską) więcej, niż w czerwcu 
564 wagony austryaclne. r. 1903, o 228 wagonów czyli o 70fo. W okresie 

W czerwcu roku 1904 przypadało do po- czasu od l stycznia do 30 czerwca r. 1804 kopalnie 
działu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego wyslaly do \Varszawy 26 745 wagonów węgla czyli 
po 265 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow· 187 wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym 
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc samym okresie czasu r. 1903, o 2033 wagony czyli 
6 260 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwolaly o SOfo. W czerwcu r. 1904 kopalnie wyslaly do 
882 wagony czyli 140fo, przyjęły dodatkowo Łodzi 3 601 wagonów węgla czyli 150 wagonów 
ponad normę 154 wagony, właściwe od wolanie wy- na dzień roboczy; mniej, niż w czerwcu r. 1903 
nosiło przeto 728 wagonów czyli 120fu. Droga że- o 740 wagonów c~~:yli o 17°/0 • W okresie cza.su od 
lazna podstawiła 5 494 wagony czyli 229 wago- l stycznia do 30 czerwca r. 190± kopalnie wyslaly 
nów na dzień roboczy a przeto o 116 wago- do Łodzi 27 630 wagonów węgla czyli 193 wago
nów czyli o 20fo więcej, niż kopalnie winny były ny na dzień roboczy; mniej, niż w tym samylll: 
otrzymać. okresie czasu r. 1903, o 4 263 w.agony czy h 

W czerwcu roku 1904 przypadał: o do podzia- o 130fo. 
R. K. 

j>rzegfąa fiteratury górniczo-fiutniczej. 
Spis art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

~ornozaw_?dskij Listo~ (1904) Dodatek l kopalni Paryż, gdzie sposób podsa:dzkowy na~
techmczny NQ 6. a) A. Terp1gorew. O sposobaclz bardziej został rozwinięty. N astępme autor mo
odbudowy polztadów Wf!gla l~amiewze~o w kopalniach wi 0 pożarach, wywoływanych odbudową sposo
Ros_vi potud11iowej (c. d.). b) W Konopasiewicz. O bem śląskim, i o środkach, zabezpieczających i 
ameryka/tskic!L ·wielkich piecach. Autor daje w zapobiegających stratom wskutek pożarów. ~a 
streszczeniu obecny stan techuiki wielkopiecowej najważniejszą przyczynę małego rozpowszechme
w Ameryce i opisuje niektóre nowe urządzenia nia sposobu odbudowy z podsadzką autor uważa 
pomocnicze. c) S. Popow. Dovobienie z~bów do posiadanie znacznej liczby terenów węglowych 
cylindrycznych lzót z~batyc!t maszvny wyciqgowej> przez kopalnie zainteresowane, wskutek czego 
d) S. Popow. Pr.<:ylclad malej repara ~yi szybte. straty węgla nie stanowią dla nich wielkiej wagi, 

Gorny.i żurnał (1904) Maj. a) A. Szrtebko. przejście zaś ze śląskiego sposobu na. P?dsadzko-
0 odbudowie pokladów wegla z zastosowaniem su- wy pociąga za sobą znaczne wydatln 1 na po
che} podsadz/d i 0 pr::ycz:ynach> dla których sposób czątku nie zapewnia zysków. Wreszcie autor wy
ten nie .<:nalazt powszecluzego z astosowania w zagtfj- raża nadzieję, że może nowy sposób odbudowy z 
biu Dqbrowskiem.. Zaznaczywszy na wstępie, że zamulaniem wybranych przestrzeni plynną pod
najbardziej rozpowszechniony śląski sposób odbu· sadzką pomyślnie rozstrzygnie tę ważną dla za
dowy poldaclów węgla kamiennego pociąga za glębia Dąbrowskiego sprawę. b) S. Surzycki. Pro
sobą bezpowrotne straty węgla, dochodzące ~o ces ciqgty ·w .<:wiqzlm z innymi sposobami 'l.u_ytwa-
28%, nie mówiąc już 0 stratach z powodu zame- rza11ia stali w piecu m.artenowskim. Autor daJe w 
dbania pokladów nadredenowskich, autor prze- streszczeniu opis procesu ciąglego w zastosowaniu 
chodzi do opisu sposobu wydobywania węgla na do zwyczajnego pieca martenowskiego; następnie 
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komunikuje wyniki stosowania tego procesu w gdy w Niemczeell rozpoznawanie choroby polega 
ciągu roku w hucie Częstochowa i, porównawszy na mikroskopowem badaniu odchodów, w Anglii 
je z wynikami i:r:mych istniejących w tejże hucie wielkim uznaniem cieszy si~ sposób rozpoznawa
sposobów, a mianowicie: wyrób żelaza z płynnego nia na podstawie zmian, zachodzących we krwi. 
surowca i rudy krzyworoskiej, lub z zimnego su- c) Sprawozdauie Stowarzyszenia kattowego w okregze 
rowca i starego żelaza, przychodzi do wniosku, górniczym Dortmzend za rolz 1903/-1. • 
że proces ciągły Talbota w większości wypadków \ NQ L.7. a) Denker. .lfateryoty 'l.IJ_vbuclwwe w 
jest najodpowiedniejszy zarówno ze wzgl~dów świetle statystyki wypadków nieszczęśliiiJ_vch (pocz.). 
technicznych jak ekonomicznych tam, gdzie jest Autor podaje tablice statystyczne o wypadkach 
płynny surowiec i odpowiednia ruda, jakkolwiek nieszczęśliwych w górnictwie, spowodowanych 
nie wyklucza on innych sposobów wytwarzania użyciem ro.ateryałów wybuchowych w Niemczech 
stali; proces ciągły może być p1·zystosowany do i Anglii i na podstawie statystyki wyprowadza po
każdego pieca o pojemności przeszlo 20 t po do- równawczo wysokość niebezpieczeństwa z przy
konaniu nieznacznych przeróbek. c) E. Fedorow. czyny użycia rozmaitych materyalów wybucho
Jfineralogiczlly i petrograficzny opis brzegów mor.sa wych. b) Krusclt. O now_ych od/zryciach polzladów 
Biatego (dok.). d) P. Curie. Xowe badania nad węgla kamie~mego we wschodniej części okrę.!!zt Rulzr 
radioaktywnościrJ. i o pierwszych selzcyach mapy polzladowej, wydm1ej 

GIUckauf (1904) NQ 24. a) Brau11s. O poża- w sk~li 1:25 000 przefJ lzra;o~y urząd geolo.giczny. 
rach lzopal/z, wvwotvwan}•clz samocrapalaniem sie we- c) .lluller . . O 110~Y_ch o~l~ryczach węglC: kannenneg_o 
o·la i śrorllcacl; :mbe:::pie~,;;aJ·acvch prz\'}'elvch w' olzr~- w zarhodmeJ częscz Renska- TVestfalskzego zaglęb1a 

6 
- - ) - ' - • we crlowego gu gómiczym Zwickau (dok.). O budowie murów · 0 • 

i tam ogniowych. W kopalniach, gdzie ciśnienie Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg und 
w stropie nie daje się zbyt silnie odczuwać, bu- HUtteowesen (1904) NQ 26. a) I Divis. Pompy 
dują zwykle tamy murowane z cegieł; w razie i wentylatory odśrodkowe systemu A. Rateau (pocz.). 
przeciwnym jako materyał używają popiół lub b) R. Rieger. Próby maszyn wr~bowyclz (11Jcinaczy) 
glinę; często też stawiają dwa mury ze skał plon- Je.f/reya (dok.). Autor komunikuje wyniki prób, 
nych, a przestrzeń wolną między nimi wypełnia- dokonanych w okresie czteromiesięcznym na kop. 
ją popiołem z pod kotłów. b) Postępy w budowie Luis; wogóle próby wypadły bardzo pomyślnie 
turbi11 parowyc/z (pocz.). Opis turbiny systemu zarówno pod względem technicznym jak ekouo
Riedlera Stumpfa i turbiny .. Elektra" systemu micznym. c) .Vowe 'l.IJZOrowe piece martellowslde To
Towarzystwa przemysłowego elektrycznego w l war;:,ystwa Carnegie Steel co pod Duquesne w Ame
Karlsruhe. c) Kaiser. Ut'l.UOI'Y wybuchowe i ::ma- ryce Pótuowej (pocz.). N owa stalownia posiada 12 
cze.llie ich pr:::v barlaniu 1uarstw 1za znac.r:nyclz gtę- pieców zasadowych objętości 50 t każdy. Stalow
bokościach. .Przyczynek do badań geologicznych nia posiada wszelkie najnowsze ulepszenia, skut
w prowincyi Nadreńskiej. kiem cżego dziś uważana jest za najlepszą na 

NQ 25. a) Gra/m. Opis ur.r:qrbeuia szybu we u- świecie.. Arty kul zawiera ,opis pieców i ll:rząd.zeń 
tvlacyjnego w kopal/li Deutscher [{aiser w Hanzborn. pomocmczych oraz spo~obow wy~·obu st.ah. P1ece 
b) ?ostępy w budowie turbill parow\'cl! (c. d.). ogrzewane są gazem, z1emnym, Jedn~kze regene
Opis turbiny systemu Zoelly. c) E. Loegel. W rat?ry są w ten sposob urządzone, azeby mogJ~ 
sprawie ttwnienia pożarów w f~opalniach węgla. sluzyć do g~zu gen.era~oroweg?. d) A. Luk~szewskz. 
Autor daje szereg wskazówek, dotyczących prze- Stan teclmzlu górmcze; .71J lzoncu_ r. l 90.'1 (~ok.). 
wietrzania i budowy tam w celu umiejscowienia e) A .. T. .Prze1~t.'·st gór111czo-hutmczy w Nowe; ?o
pożaru powsta!eO'o wskutek samozapalenia się tudnwwe; Walzz w r. 191J2. 
węgla i wybuchó;. gazu lub pylu węglowego. , NQ ~7. a) A. Sattmann. O ~alibrowa11_żtt w:r-Z
c) Jilngst . • l!iędc;vnnrorlowe wspótznwodnictwo w pr:::t- cow. O meda;vno w:rdanym .trzeClm zeszyc1e zbw
mvśte ,i;ela.c;ny111 . Artykuł daje obraz wytwórczo- ru przykładow k~hbro,va;na przez. A. Brovota; 
ści i handlu zewnętrznego wyrobami żelaznymi zeszyt z~w1era kahbrow~n~e belek, z~laza koryt
Ameryki Anglii i Niemiec za ostatnie kilka lat. kowego 1 szyn. b) J. DtVIS. Pompy z wentylatory 

NQ 26. a) Postępy w budowie turbin parowvclt odśrodkO'l.IJe. systemu A. -'!a~eau ~c. d.). c) .Vow_e 

(dok.). Ule Jszenia w turbinach Rateau Curtisa i l wzorowe p1ece marlenawsine Towart-ys.twa C~rueg1e 
P l 'k' b d · d 1 · ·' p Steel co pod Duquesne w Ameryce Polnocne; (dok.). arsonsa; wyn1 1 a an na tur nnam1 arsonsa. d) 1 Ol 1 . p 'b · . , · p k lk · 
b · · · · .. I · · .1 • 111s e11t. ro v na SC1St~anze za omaca u z 

) Tegon'}ec 1 wal/w .r: llllll w ,· lnglu. stmeme tę- l . O · t H b d 'b Ś · k 
goryjca -w Anglii stwierdzono jedynie w kilku st.a owe;. pls apara u u, era o pro na .Cls a-
kopalniach cyny, podczas gdy kopalnie węgla me według sposobu, obmyslonego przez Brmella. 
dotąd wolne są od zarazy; jednakże według zda- Revue de metatturgie (1904) NQ 5. a) E. de 
nia powag lekarskich w większości kopalń istnie- Billy i Jfilhzs. Obecne warunki wspólzawodnictwa 
ją warunki bardzo sprzyjające rozwojowi choro- międzynarodowego w przemyśle żelaznym (dok.). 
by. Sposoby rozpoznawania i leczenia tęgoryjca Stan przemysłu żelaznego w Anglii. b) L. Guillet. 
są tam zupełnie in:r:e, niż w Niemczech; podczas Stal wolframowa. Z badań mechanicznych i me-
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talograficznych wynika, że gatunki stali wolfra- ki do wytrawiania zaleca 5-procentowy roztwór 
mowej można podzielić na dwie grupy, a miano- kwasu pikrynowego w alkoholu i '/ 2-procentowy 
wicie: stal perlitową (0,2% O i 7% W). i stal, za wie- roztwór kwasu azotowego w alkoholu; określenie 
rając(\ podwójne węgliki żelaza i wolframu (0,8% O stosunkowej twardości daje się wykonać zapo
i 5% W.). Stal perlitowa posiada własnoś ci, zbli- mocą rysowania iglą lub czemś podobnem; na 
żone do stali węglowej zwyklej, lecz przy tej sa- austenicie wskutek tego powstają rysy, których 
mej zawartości węgla jej wytrzymałość na rozer- niema wcale na twardym martensycie. 
wanie, granica sprężystości i twardość są o tyle Revue universelle des mines (1904) Maj. 
wyższe, a wydłużenie, zwężenie i wytrzymałość a) A. Bordeaux [{of;nlnie srebra w Srebrenicy (Boś
na uderzenie o tyle mniejsze, o ile wyższa jest nia) . Opis żył rudy ołowianej srebronośnej, znaj
zawartość wolframu. Stal, zawierająca podwójne dujących się w posiadaniu skarbu austryackiego, 
węgliki, posiada własności zmienne, zależnie od pod względem rozległości należących do najwięk
zawartości węgla; jej wytrzymałość na rozerwa- szych w Europie. Poszukiwania w ostatnich cza
nie i granica sprężystości jest mniejsza, niż w sach stwierdzily malą zawartość srebra w ołowiu, 
stali perlitowej o takiej samej ilości węgla. c) A. wskutek czego kopalnie zostały zamknięte. Waż
Poureel. Koks, wytwarzany z 'węgla tlustego, pra- nem natomiast dla okolicy stalo się odkrycie 
sowanego meclwnicznic. d) JI. Denis. Oz 11ac:;auie źródel arsenowych i siarczanych, przynoszących 
wtasności nzechanicz11ych surowca w odlewach ,sapo- olbrzymie dochody. b) ,1. Duclies!le. Rozdziat 
mocq czsmenia. Dla zbadania leizny w gotowym pary sposobem C. Bo11joura zapomocq stawidel su
odlewie pod względem wytrzymałości na rozer- wnlzowych. c) H. Hoefer. Warunki termicene tere
wanie najc7.ęściej wycina się w danem miejscu nów Wfjglowych. W kopalni Bruch na głębokości 
odlewu l)róbę, która następnie zostaje poddana 350 m z pokladu węgla brunatnego wytrysnęło 
badaniu wytrzymałości na rozerwanie, lecz sposób źródło wody . gorącej o temperaturze 32°. Na sku
ten pociąga za sobą ogromną stratę czasu i przy- tek starań zarządu zdrojowego w Cieplicach, po
sparza kosztów, a niezawsze bywa pewny; wobec łożonych o 13 !dm odległości od Bruch, źródlo to 
tego niejednokrotnie stosują inny sposób, a mia- zaliczono do obszaru, na który rozciągnięto ochro
nowicie odlewają próbę jednocześnie z przedmio- nę źródeł gorących, wskutek czego roboty w ko
tem odlewanym, lecz wówczas odbiorca może palni wstrzymano, narażając ją tym sposobem ·na 
mieć wątpliwość co do tożsamości metalu. Autor poważne straty. Autor, czlonek komisyi, wyzna
obmyśli! sposób badania własności mechanicznych czonej dla zbadania pochodzenia wysokiej tempe
zapomocą prób na ciśnienie. Do próby takiej po- ratury wspomnianego źródła, na podstawie badań 
trzebna jest bardzo mata ilość materyaiu (slupek przyszedł do wniosku, że przyczyną tego zjawiska 
o średnicy 10 mm i wysokości 10 mm); ciśnienie nie może być wewnętrzne cieplo ziemi, lecz pro
wykonywać można zapomocą maszyny, używanej ces zamiany drzewnika na węgiel, t. z. karbonifi
do prób na rozerwanie. Autor na podstawie licz- kacya, przy której wydziela się wielka ilość cie
nych doświadczeń dowiódl istnienia stałego sto- pla. d) H. Ostwald. Jiagnetyczne sortowanie rud 
sunku między wytrzymałością na zgniecenie i sposobem Wetherilla. e) N. Cra.hay. Do.~wiadczeuia 
rozer~anie, wyrażającego się zapomocą wspól- nad oczysz c.saniem z kory drzew iglastych, używa
c~yJ?-mka 4,5; wobec tego na podstawie prób na 1 nych w kopalniach. Wyniki prób, wykonanych 
Ciśmenie .można wnioskować o wytrzymałości na przez zarząd lasów skarbowych w Belgii, potwier
rozerwame. e) H. Ze Clwtelier. Austenit. Jest to dziły liczne korzyści, wynikające z oczyszczania 
uzupelJ?-ienie pracy o klasyfikacyi (Revue de me- drzew iglastych. W aga drzewa, zupełnie pozba
tallur~Ie, N 4); autor przedewszystkiem prostuje wionego kory, zmniejsza się w przeciągu kilku 
błąd, ,1aki się wkradł: do objaśnień mikrofotografii, l miesięcy o 30%, co uł:atwia znacznie przewóz 
w~kute~ czego austenit i martensyt zostały posta- pracę przy obudowie. 
w10ne Jeden na miejsce drugiego; dalej jako środ- W. K. 

Kronika bie~ąca. 
Cło od prochu prasowanego. Zjazd VI-y 

prz~myslowców górniczych Królestwa Folskiego 
podJa,l starania o wyjaśnienie art. 220 taryfy celnej 
w_ ten sposób, że pod nazwą prochu rozumieć należy 
me tylko proch zwyczajny, lecz i prasowany. *)Mi
nisterstwo Skarbu oddal o sprawę tę do rozpatrzenia 

*) Por. Przeglf\d Górniczo-Hutniczy, ;N! 15, str. 4\!2. 

specyalnej komisyi o stosowaniu taryfy celnej do 
różnych towarów; rzeczona komisya w protokó
le z dnia 13 maja r. 1904, zatwierdzonym w po
rządku ustanowionym, orzekła, że art. 220 taryfy 
celnej winien być stosowany nie tylko do prochu 
zwyczajnego, lecz i prasowanego. 

Podług obowiązującej obecnie taryfy cło od 
prochu wynosi 2 rub. 10 k. od pud~ brutto. 5. 
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Wysyłka węgla dąbrowskiego · drogami żelaznemi w lutym r. 1904. -

w 
Z a 

" 
" 
" 

Królestwie Polskiem 
Białystok 

Brześć 

Kowel 
granicę 

Razem 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne ltazem -...... . ..... . ..... . ..... 
...; ~ ;..; 

l 
~ ;..; ~ ;..; ~ - - - -_.,. 1>-. _.,. 1>-. _.,. 1>-. _.., 1>-. 

• Q) m Q) m Q) w Q) m s 1>-. s 1>-. s 1>-. s 1>-. 
!::: !:':: ~ ~ 

;.., ;.., 

l ~ ;.., _.,. o-S? _.,. 
l ~ 

_.,. 
6~ 

_.,. 
d'~ o o o o 

l 93667) 9s,6o 558 595 l 94,52 8g-t66s gg,6z 3 38g91G 96?45 
9 9941 o,48 - - - - 9 594 o,z7 

108201 o,53 - -- - - 10820 o,3r 
424171 z.og 123 o,o2 - -· 42 540 1,21 
26 350 

l 
I ,30 32 250 l 5,46 3400 c,38 62 GOOI r,7) 

1 20258571 100'00 ' sgog68lroo,oo 1 8g8005 1 100,00 1 35148gol roo,oo 

R . K. 
Przywóz węgla do Niemiec w r. 1903 wynosił (w tysiącach pudów): 

Z Anglii . 
" Austryi 
" Belgii . 
" Holandyi 
" pozostałych kra-

jów . 

Razem 

r. 1902 r . 1903 

Węgiel 
kamienny 

316 980 
33 110 
30280 
10470 

1430 

392 280 

Węgiel 
brunatny 

481 200 

481200 

Koks 

1290 
1610 

10 770 

84GO 

22130 

Węgiel Węgiel 
kamienny brunatny 

329 290 
37 470 486 oso 
32680 
12360 

1290 

413 090 486 080 

Koks 

590 
1670 

16160 

8000 

26420 

s. 
Szmergiel stalowy. Na zebraniu Amerykań- w innym wypadku rdzeń mial 152 mm średnicy i 

skiego Stowarzyszenia dla popierania nauk KAHN 40 m dtugości. W K. 
przedstawił szmergiel, wykonany z potłuczonych (Enginoering, 1903, LXXV, 757. R..vue de mćtallurgie , 1904, ::\; 2.). 

kawałków stali hartowanej w fabryce Pittsburg Miał węglowv iako paliwo. P róby ogrze-
Orushed-Steel i S -ka. Pomysł użycia w ten sposób wrtnia zapomocą miału węglowego dały w Sta
stali powstal w Niemczech, gdzie zużytkowywano w n ach Zjednoczonvch doskonałe wyniki, zwłaszcza 
tym celu stare pilniki. Obecnie w Stanach Zjed- w przemyśle cementowym. Obecnie robione są 
noczonych ten sposób przyrządzania szmerglu, za- próby w celu zastosowania miału przy wytapia
początkowany w r . 1889, przybrał szerokie roz- niu miedzi w piecach płomiennych w niektórych 
miary. N aj lepsza stal, nagrzana do 1300° i za- hutach w Utah i Montanie. Ten sposób ogrzewa
hartowana w zimnej wodzie, jest dostatecznie lnu- nia wymaga uprzedniego zmielenia miału :vęglo
chą, aby być łatwo zmiażdżoną i rozgatunkowaną l wego i zastosowania urządzeń, wprowadzaJących 
podług wielkości ziarn. Otrzymaną stal odpusz- go w oguisko pieca, ale z drugiej strony przed
oza się przy temperaturze 230°. Kanty ziarn bar- stawin. korzyści zupełnego spalania się paliwa, po
dzo ostre nie zaokrąglają się przez użycie, ponie- woduje oszczędność robocizny przy ładowaniu 
waż wskutek łamania się szmerglu podczas pracy węgla na ruszta i przy usuwaniu popiołu. Łado
tworzą się nowe kanty. Tego rodzaju szmergiel wanie węgla. odbywa się mechanicznie, a popiół, 
stalowy nadaje się do szlifowania kamienia i szkła. będąc w stanie drobnego pylu, :wstaje prawie 
Może być także użyty przy wierceniu sposobem wszystek pochwycony prądem powietrza. 
dyamentowym; sposobem tym wywiercono W pias· i (Eng. and ~fin. J. 1903, LXXV!, 686. Revue de metallurgie, 1904, ;r,; 2.). 
kowcu rdzeń o 38 mrn średnicy i 20 nz długości, rv: K. 

llosBOJteHo IJeHsyporo, 19 iroJJH 190-'J. r. 
--- - - --

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie . -Wydawca Stan i sław Ci ec hanowsk i. Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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