
PRZEGLĄD G'ÓRNICZO-HUTNICZY 
UZASOPISMO, I'OErWlĘOONE SPRA WO:NI PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HU'l'l' IOZEGO. 

Tom l. Dąbrowa, dnia 15 sierpnia 1904 r. N2 22. 

Sfa11 fechnihi górnic?ej \\1 końcu r. 1903. 
( Oi~tg dalszy, patrz M \11 , str. 577). 

·właściwa trudność zastosowania maszyny liny wyno. i 12000 lzg., w czem ładunek 4 wózków 
elektrycznej polega nie na budowie maszyny, lecz węgla 2160/zg/ głębokość wyciągu 700m, szybkość 
przyrządu kierującego. Wszystkie silnice, stoso- 16m na sekundę. Prąd zmienny, trójfazowy o 
wane do większych maszyn, mają przy stałem na- 2000 V napięcia, przed doprowadzeniem go do sta
pięciu stałą szybkość obrotową, maszyna zaś wy- tora? ])l:zec~odzi ~rzez przełąc_znik, polącz.ony . z 
ciągowa z natury rzeczy wymaga dokładnego re- dźw1gmą Juerowmczą maszymsty. vV położenm 
gulawania szybkości w bardzo szerokich grani- środkowem obieg prądu jest przerwany, p:rzy na
cac]J. Musimy więc posiadać możność dowolnej chyleniu dźwigni w jedną lub drugą stronę stator 
zmiany ilości obrotów silnicy, co dzieje się prawie otrzymuje pełne napięcie prądu, wytwarza pole 
wyłącznie zapomocą zmiany napięcia prądu zasi- wirujące, następuje więc ruch maszyny w jedną 
łającego . Ponieważ zwykle źródło, skąd prąd po- lub drugą stronę . Pole magnetyczne, wytworzone 
chodzi, choćby własna stacya centr&.lna, musi po- w statorze, wzbudza w rotorze prądy, które jednak 
siadać stałe napięcie w sieci, każda maszyna musi w pierwszej chwili nie mogą krążyć, gdyż obieg 
być zaopatrzoną w przyrząd, dający możność do- rotora nie jest zamknięty i 3 jego końce przez 
wolnej zmiany napięcia prądu a wię c i zmiany umieszczone na osi pierścienie i przez szczotki 
ilości obrotów motoru i maszyny. Budowa tych doprowadzone są do opornika. Jest to skrzynia z 
przyrządów stanowi najtrudniejszą część budowy blachy, w której mieszczą się ułożone równolegle 
elektrycznych maszyn wyciągowych. Mogą one elektrody, złożone z blach trójkątnych, zwróco
być bardzo proste. pochłaniają jednak wtedy nych wierzchołkiem na dół, a u podstawy izolo
znaczną część sił'y elektrycznej; gdy przyrządy te wane i przymocowane do wieka. Każdy elektrod 
są bardziej ekonomiczne, odznaczają się złożonero połączony jest z jednym końcem obiegu r otor a. 
i wskutek tego mniej pewnem dzialaniem. N aj- Do skrzyni tej tłoczy nieprzerwanie mała pompka 
prostszym sposobem regulowania jest włączenie odśrodkowa, pędzona motorem elektrycznym, wo
w glówny obieg prądu opornika rozruchowego o dny rozczyn sody, odpływający przez upust , 
dowolnie zmieniać się dającym oporze. Opornik ten, znajdujący się w przeciwnej ścianie skrzyni, do na
włączony w szereg przed motorem, obniża. napię- czynia., skąd go znów czerpie pompa odśrodkowa. 
cie prądu przez zamianę części sily na ciepło lub W czasie spoczynku m3:szy!1Y płyn. przeply~a 
rozkład chemiczny. Dla celów praktycznych część jedynie przez dno skrzym, me dotykaJ_ąc zupełme 
ta jest naturalnie stracona; wielkość tej straty elektrodów, wiszących wyżej, niż poziOm płynu. 
można ocenić z wielkości powierzchni cieniowa- Wspomniany poprzednio upu~t zaopatrz?ny je~t "! 
nej w poprzednio wspomnianym wykresie (rys. 6). klapę, która zapomocą drążkow łączy s1ę _z dzwi· 
8posólJ ten używa się dla maszyn małych prądu gnią kierowniczą maszynisty i przymyka s1ę cor.az 
stałego, osiągając tym sposobem, szczególniej przy bardziej w miarę wychylania się tejże. Przymkmę
użyciu płynnych oporów, nader prosty i łatwy w cie choćby częściowe klapy i utrudnienie odpły~ 
działaniu przyrząd regulujący*). Urządzenie takie wu wywołuje nagromadzanie się płynu w skrzym 
posiada du~a maszyna wyciągowa .z ~.arc~~ I~oEPE- i wznoszenie się poziomu ?ieczy, która doty~a 
GO na szybie Prenssen II w Westfaln. S1lmca o końców elektrodów, łącząc Je z sobą elektryczme. 
sile 85~ IP dla normalnego _ob~iążenia, 1o11~gą?a jecl- Z powodu małej powierzc~ni zetknięcia opór jest 
nak zmeść bardzo dobrze 1 s1lne prze01ązeme, po- 1 z początku wielki, tak że s1la prądu, wzbudzonego 
siada rotor, zaklinowany równolegle na _tę sa~ną w rotorze i zaczynającego obecnie krążyć, j~st 
oś, co tarcza KoEPEGO. Budowa maszyny Jest więc nizką. Maszyna rusza, lecz z małą szybkośCl/ł. 
nader zwięzła i składa się tyl~o. z osi, tarcz_y Ko~- W miarę dalszego wychylania dźwigni i przymy
PEGo, silnicy i 2 lożysk. N aJ Większe obc1ążeme kania klapy zanurzona powierzchnia ele_ktrodów 
--.,--Podolmież cUa zmiOJlY szybkości obrotowej maszyn prąd? a Z nią i siła prądu wzrasta, aż nareSzCie przez 
zmiennego włącza, się opornik rOZl"UChowy W szer e g Z rotorem (t. J. całkowite ic. h zanurzenie OtrzymUJ• e się bezpośred
~wornikiem silnicy indukcyjne,j.). 
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nie zamknięcie obiegu prądu i maszyna jest w 
pełnym ruchu. Jeżeli dźwignię a więc i klapy 
nie przestawimy w położenie skrajne, lecz zatrzy
mamy gdziekolwiek w środku drogi, wówczas po
ziom cieczy z powodu ograniczonego odpływu 
zatrzyma się w pewnym punkcie pośrednim i ma
szyna poruszać się będzie z pewną szybkością po
średnią. Możemy więc w ten sposób regulować 
bieg maszyny. Z drugiej strony, jeżeliby maszy
nista w jednej chwili nagle przesunął dźwignię 
ze środka w położenie skrajne, maszyna nie sko
czy tak, jakby to uczyniła parowa, lecz będzie 
się stopniowo rozpędzała z przyspieszeniem, za
leżnem nie od nagłości ruchu dźwigni, lecz od 
wznoszenia się poziomu cieczy w oporniku, więc 
od wydajności pompy i objętości skrzyni. Zaleta 
to bardzo ważna i ułatwiająca zadanie maszynisty. 
Ponieważ dalej przez cofnięcie dźwigni w poluże
nie środkowe obieg prądu w statorze przerywa 
się od razu, zatrzymanie maszyny może nastąpić 
bardzo szybko. Oprócz opisanego tu krótko przy
rządu kierowniczego. maszyna zaopatrzona jest 
jeszcze we wszystkie zwykle dla maszyn wyciągo
wych potrzebne przyrządy i hamulce, w hamulec 
samoczynny w razie przerwania prądu w linii 
oraz w jedną jeszcze klapę w oporniku, której 
używa się dla osiągnięcia większego przyspiesze-
nia w początkach ruchu. · 

Jak widać, cala maszyna jest nadzwyczaj 
prosta i prawie nie posiada części, podlegają
cych zużyciu, oprócz zrywaczy iskier w prze
łączniku, które przy wysokiem napięciu prądu 
prędko niszczą się, ale też i łatwo wymienio
ne być mogą. Pewność ruchu i regulowanie je
go szybkości nie pozostawiają nic do życzenia 
i jeżeli nie przewyższają, to co najmniej do
równywują maszynom z popędem parowym. 
Nie da się jednak zaprzeczy<\ że straty siły w 
oporniku obniżają znacznie stopień wydajności 
maszyny, tak że pomimo wysokich zalet i względ
nie małych kosztów urządzenia nie możemy jej 
uważać za doskonałą. 

Znacznie większą, niemal zupełną oszczęd
ność siły można osiągnąć przy zetstosowaniu mo
torów dla prądu stałego. Regulowanie szybkości 
opiera się tu głównie albo na zbieraniu części si
ły, która równocześnie lub później zostaje zwró
cona sieci przewodów, bądź też przez wpływanie 
na pobudzenie prądnicy, dostarczającej prądu 
silnicy elektrycznej. Z wielkiej ilości urządzeń, 
opierających się na jednej lub drugiej zasadzie, 
przytaczam tu dwie tylko, które jednak, jako naj
lepsze i w wielkiej skali wykonane, najlepiej się 
potemu nadają. Obie po kolei były zastosowane 
do maszyny wyciągowej na szybie Zollern II, 
którą można było oglądać na wystawie w Dus
seldor:fie (rys. 7.). 

Maszyna skbda się z tarczy KoEPEGO o 6 m 
średnicy, naklinowanej na wspólną oś z twornika
mi dwóch silnie, umieszczonych symetrycznie po 

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

obu stronach tarczy. Użyto tu dwóch silnic zamiast 
jednej w celu zy kania możności podziału szyb
kości, gdyż przez poł<j,czenie ich w szereg lub 
równolegle możn:t bez użycia innych przyrządów 
uzyskać szybkość ruchu w szybie 10m na sekun
dę lub też pelną 20 111 na sekundę. 

Przy pierwszem wykonaniu przyrządu regu
lującego, przed i równolegle z maszyną włączoną 
była w obieg prądu wielka baterya akumulato
rów. Batery a ta dzieli się na 5 części, pol ączonych 
w szereg, które dają się dowolnie łączyć z maszy
ną. \V chwili rozpoczynania ruchu włącza się 
pierwszą grupę bateryi, posiadającą okol o 100 l 
napięcia; z nią równolegle połączona jest sieć sta
cyi zasilające,i, której na.pięcie w tern miejscu z 
powodu pochloni<;cia 400 T' przez w lączon e w sze
reg w jej obw<id 4 grupy akumulatorów również 
wynosi około 100 V. Obadwa te źródła pracu
ją razem i przenoszą pracę na silnice maszy
ny, które poruszają się z szybkością odpowiednią 
100 V napięcia prądu. Przez przylączenie drugiej 
grupy akumulatorów napięcie wzrasta no 200 V i 
odpowiednio szybko:ć maszyny, aż osiągnie się 
pełne napięcie i szybkość ruchu w szybie 20m 
na sekundę, względnie 10 111 na sekundę, jeżeli 
motory połączone są w szereg. Ponieważ jednak 
i te zmiany szybkości. które zapomoeą tego sy
stemu uzyskać można, są zbyt nagłe, w podziemiu 
fundamentów maszyny znajduje się duży opornik 
w kształcie cylindra o 3m średnicy, który ułatwia 
przejście z jednego stopllia napięcia na drugi w 
ten sposób, że równocześnie z włączeniem nowej 
grupy akumulatorów włącza się i opór, któ1y pra
wie zupełnie pochlania różnic9 napięcia. O pór 
ten stopniowo zmniejsza się aż do osiągnięcia 
pełnego napięcia grup, poezero znowu następuje 
przylączenie nowej grupy akumulatorów razem 
z nowym oporem i t. d. Urządzenie to więc nie 
wyklucza strat sily, ale je zmniejsza, ponieważ 
opór, włączony dla regulowania szybkości, jest 5, 
względnie 10 razy mniejszy od oporu, który mu
siałby być użyty przy kierowaniu zapomocą opor
nika. rozruchowego. Baterya akumulatorów, opróez 
regulowania szyhkości maszyny, wyrównywa w 
nader skuteczny sposób nagle zmiany obciążenia. 
Jeżeli bowiem wskutek nagłego silnego obiążenia 
silnicy napięcie w sieci obniży się, włączona w 
sieć baterya akumulatorów nie traci swego po
przedniego napięcia, które, będąc obecnie wyższe 
od napięcia w sieci, wywołuje wyładowywanie się 
bateryi i zasilanie sieci prądem. Po ustaniu za
potrzebowania, gdy tymczasem napięcie sieci wró
ciło do stanu normalnego, obecnie wyższego niż 
obniżone przez częściowe wyładowanie napięcie 
bateryi, stacya centralna za pośrednictwem sieci 
ładuje bateryę na nowo. Co więcej, przypuściw
szy. że podczas ruchu maszyny następuje z jakich
kolwiek powodów przewaga klatki schodzącej (np. 
na końcu zwykłego ruchu w szybie, przy spusz
czaniu materyału) i wskutek tego silniee mają 
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dążność obracania się szybciej, niż wynika z na
pięcia prądu, w tym wypadku silnica przemienia 
s ię na prądnicę i zwraca prąd do sieci. Ponieważ 
w takim razie napięcie jest wyższe 11iż w batel'yi, 
znowu więc prąd ten użyty zostaje na jej lado-

nie dopuszcza do stacyi centralnej nagłych a sil
nych obciążeń oraz przez gromadzenie i zwl'aca
nie sity zapobiega stratom. Jest to wybitna i głów
na korzyść tego systemu, gdyż zresztą posiada 
on liczne wady. Podczas gdy np. w opisanej już 
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wanie, siła zatem, w ten sposób uzyskana, nie gi- l maszynie o prądzie zmiennym przyrząd regulują
nie bezowocnie, jak u maszyn parowych przy ha- ~ c~ jest tak pros~-Y i lekki, że maszynista. z .naj
mowaniu po zamknięciu dopływu pary, lecz zo- większą łatwością może go zapomocą dźw1gm po
staje nagromadzoną w akumulatorach Baterya ruszać, do przestawiania opornika maszyny SIE-
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MENSA i HALSKEGO nie wystarcza sita maszynisty, l Wspólna oś przetwornika łączy po kolei: sil
lecz użytym być musi motor pomocniczy (z ka- · nicę 300-konną dla prądu stalego 500 V, ciężkie 
taraktą t. z. servomoteur), pędzony powietrzem koło rozpędowe wagi 40 t, obracające się z szyb
zgęszczonem. Również poruszanie ładownicy, słu- kością obwodową 72 1n na sekundę, prądnicę prą
żącej do włączania i wyłączania grup akumulato- du stałego, IJołączoną elektrycznie wprost z silni
rów, odbywa się za-pomocą powietrza zgęszczone- cami maszyny wyciągowej i tej samej mniej wię
go. Baterya akumulatorów zwiększa koszta urzą- cej sily (około 1000 IP), wreszcie małą prądnicę 
dzenia i ruchu, a wreszcie cały przyrząd kierow- dla prądu stałego, zasilającego elektromagnesy ge
niczy jest ciężki i dożony z tylu części, że nale- neratora i motory maszyny wyciągowej. W ob
ży mieć duże wątpliwości co do pewności ruchu l wodzie elektromagnesów generatora znajduje się 
maszyny. opornik, regulujący ruch całej maszyny. Dział a-

Drugie na całkiem innej podstawie wyko- nie calego urządzenia można przedstawić w spo
nane urządzenie kierownicze przy tej samej ma- sób następująey. Wyobraźmy sobie osie prze
szynie, zbudowane pod koniec ubieglego roku, twornika i maszyny wyciągowej, ustawione obok 
stoi pod każdym względem o tyle znacznie wy- siebie w linii prostej, a zamiast prądnicy i silnic 
żej ponad dotychczasowemi urządzeniami, że je- dla prądu stalego oraz połączenia elektrycznego 
żeli praktyka potwierdzi teoretyczne przypusz- między nimi, łączący osie idealny sprzęgacz fryk
czenia, będziemy mogli powiedzieć, że posiadamy cyjny. Podczas spoczynku maszyny wy ciągowej, 
prawie idealną elektryczną maszynę wyciągową. oś przetwornika (powiedzmy lewa. część urządze
System lLGNERA, 8rEllfENSA i HALSKEGO jest polącze- nia) obraca się z normalną ilością obrotów silnicy 
niem i ulepszeniem już poprzednio wynalezionych i pełną szybkością obwodową kola rozpędowego, 
sposobów regulowania szybkości obrotowej silnic które posiada w ten sposób olbrzymi zapas siły 
przez zmianę pobudzenia w prądnicy. Przez wią- żywej (okolo 5± milion. mkg). Prawa część stoi 
czenie zmiennego oporu w obieg elektromagnesów spokojnie. Pobudzenie prądnicy, elektryczne po
prądnicy możemy zmieniać jej napięcie w nader łączenie tejże z silnicami maszyny, wzrastanie na
szerokich granicach. a jeżeli prąd jej zasila mo- pięcia prądu i szybkości maszyny jest zupełnie 
tor, równocześnie zmieniać ilość jego obrotów na analogiczne ze stopniowem włączaniem sprzęga
minutę w sposób zupełnie eko!lomiczny. Urzą- eza, nadającego części prawej coraz większą szyb
elzenie to, wykonane na kilku kopalniach, wymaga kość, aż do zrównania jej i zupełnego złączenia 
specyalnej prądnicy w stacyi centralnej, gdyż obu osi. Następuje silne zapotrzebowanie sily ze 
prąd ze zmiennem napięciem nie może być uży- strony maszyny wyciągowej, znajdując wyraz w 
tym do innych . celów, oraz. oddzielnej linii prze- dążeniu do zmniejszenia ilości obrotów calego 
wodów od przyrządu kierowniczego przy maszy- urządzenia, czemu jednak opiera się kolo rozpę
nie wyciągowej- do elektromagnesów prąclnicy w dowe całą potęgą swej bezwładności. przejmując 
stacyi centralnej. Dalszym krokiem na tej dro- po prostu na siebie popęd maszyny wyciągowej 
dze było użycie rodzaju wirującego przetwornika przez oddanie jej części swej energii kinetycznej 
(transformatora), składającego się z dwóch me- i zwalniając szybkość. Jeżeli jednak z ważymy, 
chanicznie sprzęgniętych prądnic, z których jedna że energia kinetyczna kola sama wystarcza na 
działała jako silnica elektrycz11a, druga jako ge- wykonanie 3 wyciągów maszyny i że silnica 
nerator, połączony elektrycznie wprost z silnicą przetwornika pracuje równocześnie ciągle, co
maszyny wyciągowej. Przaz użycie takiego p1ze- prawda z efektem znacznie mniejszym od zapo
twornika i ustawienie go w pobliżu maszyny wy- trzebowania, efektem, utrzymywanym przez regu
ciągowej można by!o nie tylko uniknąć długich lator mniej więcej na tej samej wysokości bez 
przewodów do elektromagnesów prądnicy stacyi względu na ilość obrotów, z powyższego łatwo 
centralnej, lecz użyć tego systemu mimo stałego wywnioskować, że obniżenie się ilości obrotów 
napięcia sieci, a nawet jeżeli sieć zasilaną jest przetwornika będzie niezbyt znaczne. W chwili 
prądem zmiennym, rodzaj bowiem silnicy prze- jednak, kiedy zapotrzebowanie siły przez maszy- · 
twornika nie odgrywa żadnej roli. Ażeby oprócz nę wyciągową ustanie, silnica przetwornika, pra
ekonomicznego regulowania szybkości osiągnąć cująca ciągle dzięki regulatorowi z siłą okolo 
wyrównanie obciążeń i ewentualne zbieranie sily, 300 IP, przywraca przetwornikowi stopniowo pier
umieszczono na tej samej osi, na której nasadzone wotną szybkość a kołu rozpędowemu utraconą 
były zbroje prądnic przetwornika, ciężkie kolo żywą silę, tak że z chwilą rozpoczęcia nowego 
rozpędowe. W tej postaci z dodaniem kilku prak- wyciągu panuje znowu stan poprzedni. Przetwor
tycznie bardzo ważnych ulepszeń, mianowicie nik lLGNERA wyrównywa nagle obciążenia maszy
osobnej prądnicy dla prądu pobudzającego oraz ny, tak że obciążenie stacyi centralnej nie prze
regulatora odśrodkowego, regulującego natężenie kracza prawie średniego zużycia siły, rozdzielone 
motoru przetwornika, zostało wykonane urządze- jest na znacznie większy okres czasu i wzrasta 
nie według systemu lLGNERA, SIEMENSA i HALSKEGO oraz opada łagodnie. Ponieważ przetwornik wo
przy elektrycznej maszynie wyciągowej na szybie góle, szczególnie przy przenoszeniu sily na więk
Zollern II. szą odległość, przy użyciu wysokich napięć tak .. 

.. 
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czy owak jest potrzebny, możemy powiedzieć. że w Ameryc:e dla kopalń bez gazów. \V kopalniach, 
budowa jest prosta i jasna .. Regulowanie siły jest gdzie zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu, uży
zupełnie ekonomiczne, a odbywa się zapomocą łat- wają lokomotyw powietrznych, pędzonych powie
wo poruszanego małego opornika, przez który prze- trzem zgęszczonem o 40-(iO atm. ciśnienia po
chodzi tylko slaby prąd elektromagnesów. Wresz- czątkowego. Wobec coraz mniejszego używania 
cie koło rozpędowe wykonywa wyrównanie obcią- w Ameryce jako pociągu siły ludzkiej a nawet 
żeń i ewentualne zbieranie siły, zwracanej przez zwierzęcej a rozpowszechnienia wywozu mecha
maszynę wyciągową równie dobrze jak baterya nicznego, maszyny powietrzne mają oprócz bez
akumulatorów. Chociaż manewrowanie kołem o pieczeństwa wyższość większej swobody ruchu, 
wadze 40 t w jednej sztuce nie jest zadaniem ła- nie będąc jak elektryczne ograniczone jedynie do 
twem, pomimo to jednak teoretyczne a zapewne ehodników, w których znajdują się przewody. 
i praktyczne korzyści systemu lLGNERA, SIEMENSA i Celem powiększenia pola działania lokomotyw 
HALSKEGO przewyższają zalety nawet tak dobrej elektrycznych i zrównania ich pod tym względem 
maszyny, jak opisana poprzednio maszyna prądu z powietrznemi, zaopatrzono je w t.. z. "Cable re
zmiennego (budowy Allgemeine Elektricitats Ge- el device". Jest to bęben z nawiniętą giętką izo
sellschaft) na szybie Preussen II. lowaną linką 50-150m długości, zaopatrzoną na 

Co do użycia elektrycznych maszyn wycią- wolnym końcu w kontakt, zapomocą którego moż
gowych wogóle w szybach izolowanych, nie po- na ją połączyć z najbliższym przewodem elek
siadających własnej stacyi centralnej, położonych trycznym. Drugi koniec przechodzi przez oś bęb
w nowem polu, wyciąg za pomocą pary będzie za- na i doprowadza prąd do silnic lokomotywy. Je
pewne najprostszym i najtańszym. Zato w więk- żeli ma się jechać po wózki w chodnik boczny 
szych rewirach górniczych, jeżeli istnieje lub bez linii, łączy się kontakt linki z lwńcem prze
można mieć do rozporządzenia sta<yę centralną wodów i sprzęga bęben z mechanizmem popędo
o sile kilku tysięcy koni, pmuszaną oszczędnemi wym lokomotywy, który odwija linkę w miarę 
maszynami parowemi lub :;;ilnicami gazowemi, oddalania się lokomotywy a nawija podczas po
elektryczny popęd maszyn wyciągowych jest wrotu. Dla zapobieżenia zerwaniu wskutek nie
wskazany, gdyż w takim razie należy jak najwię- równomiernego ruchu, sprzęgnięcie bębna z. kola
cej silnic przyłączać do stacyi centralnej, żeby mi lokomotywy odbywa się zapomocą połączenia 
módz mieć zawsze o ile możności jednostajne i frykcyjnego. które nie przenosi więcej jak 15 do 
ekonomiczne pełne obciążenie. Zakładanie no· 25 kg siły na linkę, więc tyle tylko, ile potrzeba 
wych szybów w takich miejscach może być wy- żeby była lekko napiętą. Bęben z linką można 
konane z największą łatwością i oszczędnością z najwięhzą łatwością ustawić i łączyć z każdą 
przez organizacyę całego ruchu mechanicznego lokomotywą elektryczną. 
na popęd elektryczny i przenoszenie sił' o wyso- Amerykanie, ja.lc wiadomo, celują w wy kona
kiem napięciu. Jako przewodów dla wysokiego niu urządzeń do przewozu i przeładowywania 
napięcia najlepiej użyć dobrze izolowanych kabli, wielkich ładunków. Oprócz wielkiuh i złożonych 
opancerzonych o~owiem, zakopanych w ziemi, 

1 

urządzeń, niektóre mniejsze odznaczają się prosto
które choć znacznie droższe od linii powietrznej, tą i praktycznością. Zamiast używania, jak to 
są od niej pewniejsze i bezpieczniejsze, a konser- ma miejsce w wielu europejskich kopalniach, kil
wacya ich tańsza. ku wywrotów do wysypywania wózków przy 

Specyalne zalety popędu elektrycznego wy- większym wywozie, na kopalni Smyth Slope (Ala
wolały kilka nowych urządze:ll maszyn wyciągo- bama) jest w ruchu jeden wywrot na 5 wózków 
wych, jak 11p. KoTTGENA, zbudowana na zasadzie l po 2 t rudy. Wywrot ten, zbudowany zupełnie na 
tarczy KoEPEGO, z tą różnicą, że lina otacza trzy kształt naBzych (walcowych), tylko pięć razy dłuż
kola; powiększone tarcie wyklucza więc ślizganie szy, obraca się naokoło swej osi na kółkach i 
się liny vo obwodzie kół. Oprócz tego próbowa- poruszany jest mechanicznie. Szereg złączonych 
no wrócić do starej idei umieszczenia maszyny 5 wózków, przyczepiony do liny kolejki mecha

. wprost nad szybem. W ten sposób zbudowano nicznej, zostaje wciągnięty do wywrotu i bez od
dwie maszyny o 2,24 m średniey bębna i 150 FP czepiania liny wywrócony. Po opróżnieniu wózki 
siły na szybie Aleksander kopalni Arnim w Sak- albo odczepia się od liny, w którym to wypadku 
sonii, któ1·e ustawiono w wysokości 17 nt wprost wywrot ma dość silny spad w stronę wjazdu, po 
ponad przedziałami wyciągowymi szybu, na szczy- którym wózki same wyjeżdżają, albo też caly po
cie wieży w kształcie kozła o 4 nogach. ciąg przeciąga się zapomocą liny na drugą stronę. 

W mierze znacznie większej, niż do wyciągu Ruda, wysypana z wózków, spada na poruszający 
z szybów (dotąd prawie wyłącznie w Austryi i się równolegle do jego osi pod wywrotem pas 
Niemczech), zastosowano popęd elektryczny do wy- przewozowy, który ją stopniowo i równomiernie 
wozu z chodników. Oprócz kolei łańcuchowych wysypuje na sita sortowni. Jeden człowiek wy
i linowych, do których elektryczność doskonale starcza clo obsługi calego urządzenia. 
się nadaje, wielce są rozpowszechnione lokomoty- Przewóz ludzi w szybach wiąże się coraz 
wy elektryczne. Jest to sposób, bardzo używany bardziej w urządzeniach z wyciągiem, wymaga. 

. . 
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jednak większej ostrożności i ochrony przed wy
padkami. Z tego powodu do zwy He g ci urządze
nia każdej maszyny wyciągowej należą przyrzą
dy bezpieczeństwa. W najprostszej formie mają 
one jedynie za zadanie w razie t. z. przejechania 
klatki, t. j. wzniesienia się jej p onad pomost nad
szybia, grożącego uderzeniem o koła linowe, po
wstrzymanie ruchu maszyny przez zahamowanie 
bębnów i zamknięcie przypływu pary. względ.nie 
przerwanie obiegu prądu. Przy najprostszej bu
dowie działanie tych przyrządów i w teoryi i w 
praktyce dużo pozostawia do życzenia. Zwykle 
bowiem nie tyle jest szkodliwem przekroczenie 
klatki przez pewien punkt, w którym przyrząd· 
poczyna działać, ile nadmierna szybkość klatki 
w tym punkcie, t. j. w chwili dojeżdżania do po
mostu. Je żeli ta szy bkoś6 jest z byt wielką, to siła 
żywa martwych mas jest tak wielką, że zahamo
wanie maszyny i zamknięcie dopiywu pary nie 
wystarczy do powstrzymania klatki przed dosiQ
gnięciem kół. Dlatego racyonalmejsze są przy
rządy, których działanie zależy nie od przejecha
nia pewnego punktu, lecz od szybkości, z jaka, 
klatka zbliża się do pomostu. Z przyrządów, w 
ten sposób zbudowanych, najlepsze są przyrządy 
RoMERA i BAUMANNA, najwięcej używane w Niem
czech, oraz nowy bardzo dobry przyrząd SoHMA, 
używany we Francyi. Są to dość złożone mecha
nizmy, chociaż o zupełnie odmiennej budowie. 
N a tych samych podstawach zbudowany zostai 
prosty lecz dobry przyrząd systemu KARLIK-WI'l'TE. 
Znany doskonały tachograf rege·strujący KARLIKA 
został tu użyty do mierzenia szybkości ruchu w 
szybie. Jest to, jak wiadomo, trójramienna rurka, 
napetuiona rtęcią, której dwa boczne ramiona 

1

. 

wygięte są w luk paraboli. W czaf'ie ruchu ma
szyny rurka obraca się z szybkością proporcyo
nalną do szybkości ruchu w szybie i równie pro- ' 
porcyalnie wznosi się rtęć w bocznych ramionach 
na mocy siły odśrodkowej, co wywołuje odpowie
dnie opadanie poziomu rtęci w naczyniu środko
wem i obniżanie się umieszczonego na nim pły
waka, który zapomocą pionowego sztyftu i odpo
wiedniej przenośni zapisuje, względnie wskazuje 
szybkość. Przy aparacie bezpieczeństwa na sztyf
cie pionowym umocowany jest prostopadle do 
niego dru~i sztyft, ślizgający się po płytce z ebo
nitu ksztanu wycinka koła. Płytka ta zwiesza 
się z ośki, umieszczonej w środku koła, i jest po
ruszana przez wskaźnik pozycyi klatek w ten 
sposób, że w chwili przerw, kiedy jedna klatka 
znajduje się równo z pomostem, druga w pod
szybiu, wycinek jest całkiem wychylony z piono
wego położenia, tak że wspomniany sztyft pły
waka dotyka go prawie na samym kraju. Z roz
poczęciem ruchu w pierwszych 10 - 25 m szybu 
wycinek powraca do pionowego położenia, w któ
rem wisi spokojnie, aż wskaźnik, dojeżdżając do 
krańcowej pozycyi klatek, znowu go wychyli w 
położenie skrajne. Ponieważ równocześnie sztyft 

tachografu porusza się po płytce tam i nazad w 
kierunku promienia, podczas gdy wycinek poru
sza się w kierunku obwodu, na przypruszonej bia
łym pyłem czarnej płytce ebonitowej uwidacznia 
się wykres ruchu w szybie. Naturalnie, ponieważ 
wszystkie wykresy przypadają mniej więcej na jed
no miejsce, można dobrze widzieć tylko krat1ee, 
wychodzące poza granicę z wy klych szybkości i 
wykresów. N a tern właśnie polega urządzenie 
przyrządu: w tych miejscach, których dosięga 
sztyft, wykazując niebezpieczne szybkości, są 
umieszczone na płytce kontakty elektryczne w 
postaci płytek metalowych. J edua z nich jest 
umieszczoną w samym środku wycinka, dwie zaś 
z · boku tegoż. Jeżeli sztyft tachografu dosięgnie 
kontaktu, co może się stać jedynie podczas peł
nego ruchu, w razie jeżeli przepisana największa 
szybkość w tym okresie zostanie przekroczoną, prąd 
ze specyalnej bateryi zostaje zamknięty i odzy
wa się dzwonek, ostrzegający maszynistę. Kon
takty po bokach wycinka są tak umieszczone, że 
jeżeli · maszynista nie zwalnia stopniowo ruchu w 
ostatnich 10-25 1n szybu, lecz zbliża się z nie
bezpieczną szybkością do wierzchu, powstaje zet
knięcie elektryczne, które zapala specyalną petar
dę, a sila wybuchu zrywa ciężar, który spadając, 
wprowadza w ruch hamulec i zamyka dopływ 
pary. Fabrykanci przyrządu firma SIEMENS i 
HALSKE gwarantują pewność zapalenia każdej pe
tardy. 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
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RYS. 8. 
W dziedzinie mniejszych przyrządów, mają

cych związek z wyciągiem, z wielu nowych przy-
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rządów, kra_t ~amoczynn:y:ch i t. d ., wspominam l na, opiera się na pomiarach pojedynczych szyb
tu o zamkmęcm podszylna, będącem w użyciu kości i ilości powietrza w chodnikach, zwrócono 
na kopalni Ger~ania ' I v</ W estfal~i (r:ys. 8) .. Jest baczniejszą uwagę na służące ku temu przyrządy. 
to poprzeczny drążek żelazny a, ślizgaJąCY s1ę po Specyalna stacya doświadczalna dla badania ane-
2 kierownikach żelaznych ?' wygiętych W: stronę mometrów, założona · w Boehum w Westfalii, prze
szy~m. Pr~y das_zku_ k~atkl UJ:?-~Cowan:y Jest ro~ prowadziła 'szereg prób z ogólnie znanymi i uży
dzaJ kla:pk~ c, daJąCeJ. s1ę podmesć w gorę. Jeżeh wanymi anemometrami 0AsELLT. Stwierdzono, że 
P?dszyb1: _JeS~ za~kmęte, drążek sp~cz:ywa w. ta- wspó_lcz~nnik bezwładności i t~rcia, który zwykle 
~1em polozenm, ze go khpka klat~~l me dos1ęĘa dodaJe s1ę do cyfry, odczytaneJ na anemometrze, 
1 klatka może bez przeszkody miJać podszybie nie jest liczbą stałą, co zresztą i dawn iej wiedzia
n~ dół i w gó~·ę. Przy wywozie z podszybia z~- no, lecz zmienia się z wzrastającą szybkością prą
p:nacz podnos1 d_rą~ek ręką _ w górę,. a~ tenże m1- du, tak żo zamiast podawać stałą cyfrę, lepiej jest 
me 1dapkę klatki 1 spoczme na meJ . Gdy po l dołączać do anemometrów rodzaj wykresu zawie
wymiar:ie wózków i sygnale klatka ~·usza w gó_rę rającego współczynniki dla nanych ilości obrotów. 
po~nos~ ona zarazem drążek, który . J_ednak, śhz- Długie używanie anemometru nie zmienia współ
gaJą~ s1ę P? odchylonych .w tern n;ti~JsCu od szy- czynuika: przekonano się np., że przyrząd, używa
bu _ ~1er~wmkach: oddal~ s1ę ~d _meJ e;oraz bar- ny od lat 10_, po 400 dwuminutowych pomiarach 
~zieJ, az nares~c1e traCI ?parCie 1 _spada, za~yk~- wykonywał Jedyn ie 1,4% różnicy w odczytaniu 
JąC samoczynme .podszybie._ Jeżeh kla~k.a Jedzie przy 6 1n szybkości prądu. Anemometry 0AsELLI, 
!la d~ł, ~rążek ZJ~żdża z mą w swe naJmższe po- . dobre dla średnich szybkości, są za ciężkie dla 
ł~ż~m~ 1 po~szyb1e zamyka. Przy1•ząd_ ten, cho- l prądów powolnych, za słabe dla bardzo silnych. 
c1az me .callne:n samoczynny, zamyk~ Je~nak sa- Dobrego przyrządu dla celów górniczych do mie
n;wczł"nme, a Jest pewny w ruchu 1 meprędko l rzenia _bardz? szybkich.prąd?w powietrza datych-
się mszrzy. czas me posiadamy, gdyż naJlepszy w meteorolo-

o . . . , . . l gii używany wiatromierz z półk6lami do naszych 
l ' rzewtetrzante I oswtetlente. celów się nie nadaje; do mierzenia stałych prą-

\ V miarę osiągania przez górnika coraz więk- dów, począwszy nawet od szybkości 10 m na mi
szej głębokości robót pi·zewietrzanie kopalń na- l nutę, może służyć anemometr ScHULTZ- FuEssA. 
biera coraz większej wagi, zadaniem jego bowiem Umieszczony w nim przyrząd zegarowy obraca 
staje się nie tylko dostarczanie powietrza świeże- wiatraczek podobnej budowy, jak w przyrządzie 
go, ale i chłodzenie kopalni. Doświadczenie i 0AsELLI, z szybkością stalą w powietrzu spokojnem. 
obserwacya w gorących kopaln iach do_wiodly, że l W szelki najsłabszy n~wet. prąd powieti:z,a,_ ski_ero
pracować można bez szkody na zdrowiu nawet w wany wbrew ruchowi wiatraczka, opozma Jego 
dość wysokich temperaturach, byleby tylko ilość ruch, tak że z różnicy pomiędzy opóźnion ą a nor
świeżego powietrza i szybkość jego była wystar- malną ilością obrotów na sekundę możemy wnios
czającą. Ta ostatnia powinna wynosić przynaj- kować o szybkości prądu, a po oznaczeniu doświ ad
mniej 1-2m na sekundę . Oprócz tego zapewne czainem mierzyć takową. 
i sposób przewietrzania ulegnie pewnemu prze- \ W dziedzinie budowy wentylatorów zauwa
ksztalceniu, chcąc bowiem przepchnąć potrzebną żyć się daje ogólne odstępstwo od istniejących 
ilość powietrza przez głęboką kopalnię, która po- znanych typów, które przebudowane kilkakrotnie, 
siada z natury rzeczy wielki opór i mały równo- jak np. 0APELLA, w swej nowej postaci prawie zu
ważnik przekroju, przy pomocy jednego ssącego pełnie są niepodoblle do typu pierwotnego, a ra
:wentylatora, trzebaby użyć wysokich depresyi. czej zbliżają się coraz bardziej do budowy wen
Ponieważ wszystkie 11ajnowsze a prawdopodobnie tylatara RATEAU, który daje najlepsze rezultaty, 
i dużo przyszłych głębokich kopalń posiadają 1 zarówno co do mechani_cznego, jako też manome
szyby bliźniacze i obieg powietrza przez chodniki trycznego stopnia wydaJnOści . Wentylator Smocco 
równoległe, straty wskutek nieszczelności, otwie- o wielkim otworze ssącym i wiell{iej liczbie 
rania drzwi i t . d . będą przy wysokiej depresyi skrzydeł krótkich w kierunku promienia obliczony 
nader znaczne. Dlatego może być, że okaże się jest na wielkie ilości powietrza przy malej depresyi, 
lepszem w praktyce obadwa szyby połąezyć krót- nie nadaje się więc do przewietrzania kopalń. 
kim chodnikiem, a, głównemu wentylatorowi po- Oprócz wzrastającego stosowania oświetlenia 
zostawić tylko zadanie przeciąga.nia powietrza elektrycznego pod ziemią, używanego obecnie nie 
przez obadwa szyby i ów chodnik. Ustawione na tylko do oświetlania podszybia i izb maszynowych, 
tym ostatnim oddzielne wentylatory pędziłyby lecz i długich chodników wywozowych, kwestya 
powietrze do pojedynczych robót. U rządzenie ta- oświetlenia kopalń stoi niewiele lepiej, niż daw
kie łączyłoby w sobie korzyść dowolnego doklad- niej, chociaż w lampie acetylenowej zyskaliśmy 
nego regulowania rozdziału powietrza oraz zu- źródło światła, które po wypróbowaniu i usu
pelnego oddzielenia pojedynczych prądów, przy nięciu drobnych braków może się okazać dobrem, 
powiększanem bezpieczeństwie w razie wybuchu. taniero i bezpiecznem. · 

Ponieważ rozdział powietrza, rzecz 11ader waż- . (n. N.) Adam Łukaszewski. 
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Hartowane walce surowcowe,':') 
Wyrób hartowanych walców surowcowych l Trudność należytej oceny i osądzenia faktu, 

stanowi ważną gałąź odlewnictwa, bezpośrednio z czyjej winy złamał się walec, leży nie tyle w 
związaną z walcownictwem. W Stanach Zjedno- nieznajomości spotykanych w tych okolicznoś
czonyc~ istniej~ :"' chwili obecnej 12 specyalny.ch ciach zj;twisk _fizycznych, ile w wynalezieniu spo
odlewm, wyrabiaJących walce hartowane dla roż- sobu prob, ktore mogJ'yby być prowadzone bez 
nych celów przemysJ'owych, a w tem około 5000 l zbyt kosztownego J'amania walców. Niepodobna 
walców rocznie dla blachowni za sumę przeszlo bowiem zdać sobie dokJ'adnej sprawy, co się dzie-
2 milionów rubli. l je z walcem podczas jego odlewania i stygnięcia 

· W ostatnich czasach zaczęto używać tego i jakie w nim zachodzą zmiany i naprężenia pod
rodzaju walców do walcowania żelaza profilowego czas roboty w walcowni, sJ'owem zajrzeć do jego 
a przeważnie do szyn kolejowych; gładka i twar· wnętrza. 
da powierzchnia walca, niezbędna dla •wyrobu Dobroć walców stanowi ważną rubrykę w 
blachy, w wypadku walcowania szy11 ma tę wyż- kosztach wJ'asnych wyrobu blachy. Jeżeli uwa
szość nad zwykJ'ymi niehartowanymi walcami, że żać za dobre walce takie, przy pomocy których 
bardzo maJ'o zużywa się w porównaniu z tymi można wywalcować średnio -::1:00 tJ to biorąc rÓż· 
ostatnimi, i walec nie wymaga tak częstego pod- ~ nicę ceny nowego walca i zużytego równą 200 
taczania. dolarom, ~atwo obliczymy, że przy takich dobrych 

Najtrudniejsze jednak zadanie ma do roz- walcach koszt ich już wynosi l dolar na tonnę 
wiązania odlewnik przy wyrobie walców harto- (około 3,2 kop. na pud) blachy. Jeżeli zaś walec 
wanych dla cienkich gatunków blachy, t. j. wal- złamie się przedwcześnie, t. j. wówczas, kiedy 
ców, które mają pracować w stanie silnie ogrza- powierzchnia jego 11ie jest jeszcze zupełnie zuży
nym bez żadnego chJ'odzenia ich powierzchni. tą, to oprócz straty na koszcie walca, wydatki 

Przyczyny używania takich silnie ogrzanych ogólne wzrosną jeczcze o sumę zepsutego w pie
walców leżą w specyalnych warunkach, w jakich 1 cu materyalu oraz z powodu zmniejszenia ię 
musi odbywać się walcowanie cienkiej blachy, a ' wytwórczości wskutek wstrzymanej roboty na 
mianowicie: l) walcowane pakiety mają nieznacz- czas założenia i nagrzania do odpowiedniej tem
ną grubość i 2) nie można nagrzać takiego pa- peratury nowego walca. Niezależnie od tego JlO
kietu do bardzo wysokiej temperatury wobec wy walec wymaga jeszcze bardzo starannego i 
obawy utlenienia się powierzchni w piecu i two- umiejętnego walcowania w przeciąo·u około dwóch 
rzenia się zendry; zendra zaś tworzy przy walco- 1 tygodni, co znowu zwiększa prawdopodobieństwo 
waniu rysy i dziury w blasze. W skutek tego w nowej katastrofy. 
zimnych walcach cienki i slabo nagrzany pakiet Jaki sklad chemiczny mają posiadać idealnie 
szybko stygnie i nie można przepuścić go przez dobre walce, .dotąd jest kwestyą sporną. W edlug 
walce odpowiednią ilość razy dla otrzymania cien- naszego zdama pewne różnice skladu chemiczne
kich arkuszy blachy w dobrym gatunku. go surowca, nie wychodząc naturalnie po za ramy 

Temperatura walców, dostatecznie do wal- l pewn~~ norrJ?-y, mniej ':'PJ'Y"Y~H na trwaJ'ość. wal
cowania blachy nagrzanych, waha się od 3500 do / ca, mz sposob odlewu 1 um1~Jęt1~e ~alcowame . .lp. 
430° (środek stołu) podczas o·dy wyrób grzany D. NrcoL OHN w sprawozdamu, Jakie przedstawił 
jest do 650o. ' 0 kilka lat t~mu w South StaĘfordsh~re Instit~te, 

Zb t l d t d · . tl · b d zaznacza., ze walce Staffordsh1re są Jebo-o zdamero y ma o o ą wysw1e ona 1 z a ana .1 · ł · 1 1· · k. · · k t t l ś · l · t · naJ epszym1 na ca eJ m 1 z1ems leJ 1 ezsprzecz-
wes yta. wy_ rz!~daJo ° CI watcowh w s .ame na:gid·za- nie znalazłyby szerokie pole zbytu nawet do 

nym s aJe s1ę zro 1.em częs yc sporow poilllę zy A . k" d b · · . . · 
wytwórcą walców a ich spożywcą w razie zlama- Nmeiy 1• g dy .Y met w;ysokle clad pr_otekcy

1
J?e. 

· · l · d k h · t 1 rcoLsOHN po aJe w emze sprawoz amu ana 1zy 
~ 1~ ~1ę. da.~af ;t J~ ~a d pow1zec n.k łus ?' onyi takich idealnych walców; amerykanie walców o 
Jes JUZ Zlb ~ b zd Je en 7a codm adle ;a- podobnym skJ'adzie chemicznym nie chcą zupeł
c~ przy ro d~~ t~- zo Jzęs _o, ~o ~za~ g Y d~u- nie używać i uważają je za chybione wobec od
gie~u w~pa b 1d a .1e z ar.zaJąt sllę a~ dzo krza oh, rębnych warunków pracy amerykańskich wal
pomimo ze o a waJ praCUJą s a e w Je na owyc , . 
warunkach. Walcowanie cienkich gatunków blach eowm. 
staJ'o się w dzisiejszych warunkach pewnego ro- Oto analiza idealnie dobrego angielskiego wal-
dzaju sztuką, wymagającą wielu drobnych lecz ca (wedlug NrcoLsONHA): 
pożytecznych dla danego celu wiadomości i dlu- Si 0,650°/0 

giej _wprawy. P 0,2500fo 
s 0,050% 

*) lron Age, r. 1903, ;\;;,>,; 17, 18. Mn 1,500°/0 
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C (grafit). 2,8650fo małość, lecz_ zmniejsza zdolnośe hartowania się 
C (chero. ?.W.) O.G350Jo (te własności mangan~ są dotąd sporne, gdyż do-

NwoLsOHN nie podaje, niestety, analizy ·ideal- tychczas spotykano s1ę zwykle z wręcz przeciw
llego amerykm'lskiego walca, nadmienia tylko, że nem twierdzeniem); krzem zmniejsza wytrzyma
wogóle _wal?e amerykańskie są ?dlewane z ~urow- lo.ść, hart i kut czenie się. ~idzim_y ,~ięc, że do. 
ca, zawieraJącego mmeJ szkodhwych domieszek, bor celowo ułożonego namiaru me Jest rzeczą 
i mają grubszą warstwę hartu. niż angielskie. 

1 

ł'a:h:-ą wobec tych tak różnych w~asności skJad-
Sklad chemiczny surowca ze Staffordshire i mkow surowca. 

Shtropshire, wytapianego na zimnem powietrzu i . 'ropien_ie sm:owca na ?dlew walców powinno 
używanego w Anglii do wyrobu walców harto- si_ę odb_ywac :v _p1ecu pl_on;nenn.ym; kopulaki zda-
wanych, jest średnio następujący: mem \Vlększosc1 odlewmkow me są do tego celu 

Si 1,110 zdatne. . . 
p 0 475 Hart w walcu otrzynnlJe s1ę 1n·zez szybkie 
S 0:109 o?hlaclzanie. wl_ane~o urowca .. ''.'skute~c bezpośred-
Mn . 0,64G mego zetkmęCJa s1ę go na caJeJ P?WieTzc~ni sto-
C (grafit) 2,443 l~ w:-:l~a z ·urowcową for:mą (k~Jnlą); _probowano 
0 (chem. zw.) 0,538 rowmez o~l.ewać czopy me .w lJiasku, Jak to zwy

kle ma mieJsce, lecz w kolnlach, lecz sposobu te-
Jakkolwiek, mówi NwoLSOHN, walce, odlane z go zaniechano wobec osłabirmia przez to ich wy· 

podobnego l'urowca, nie posiadają wyżej podane- trzymałości. ·walce odlewa się zwykle sposobem 
go składu chemicznego idealnie dobrego walca, syfonowym, a metal, wchodząc do formy po stycz
tem niemniej materyal ten uznany jest przez an- nej do jej obwodu, otrzymuje wskutek tego ruch 
gielskich fabrykantów za zupełnie odpowiedni, wirowy, i p-łynny surowiec równomiernie rozcho
tak że uważają oni wprost za bezcelowe używać dzi się po obwodzie kokili, co jest nader pożąda
do odlewu walców surowca więcej czystego wo- nem dla otrzymania równomiernego hartu; wszel
hec znacznie wyższej ceny. a. mało lepszych re- kie zaś nieczystości zbierają się w środku walca 
zultatów praktycznych. i tatwo mo~ą. być wprowadzone do nadlewu, któ-

W Ameryce natomiast, gdzie bez trudności ry jest niezbędny przy tego rodzaju odlewach. 
i dużego kosztu można otrzyma.ć surowiec z bar- Płynny surowiec 11rzy zetknięciu się z po
dzo małą zawartością przymieszek, nic dziwnego, wierzchnią r~-:etalowej formy (kokili) natychmiast 
że i walce są odlewane z takiego surowca. twardnieje, podczas kiedy ca~· a. środkowa masa 

Oto przykład analizy surowca białego. uwa- pozostaje jeszcze w stanie zupełnie płynnym i 
żanego za bardzo czysty: powoduje w ten SfJOSób pewne odhartowanie już 

Si ślady do 0,100 stwardniałej skorupy. 
p 0,12 do 0,220 Rodzaj hartu bywa różny w tem znacze-
8 ślady do 0,018 nin. że warstwa hartowana przechodzi albo od 
1ln 0,10 do 1.00 razu w surowiec szary, lub też stopniowo mięk-
C' (g;·afit) . . 1,10 do 1,65 ni~, p:·zybi~r~jąc powoli . szare zab~rwien.ie, t. j. 
0 (chem. polaczony) 1,75 do 1 00 sm~Wiec biały przechodzi w połowiczny 1 z po-

. ' lowlCznego w szary. Grubość hartu często bywa 
\V ogóle przy wyborze surowca lub miesza- r niejednostajna na obwodzie walca (rzecz mało 

niny kilku jego gatunków na wyrób walców har- dotąd wyjaśniona i bardzo rozmaicie tłomaczona), 
towanych musimy tak regulować stosunek róż- a zwykle grubość hartu jest różna u dołu i u gó
nych zawartych w surowcu domieszek, aby wplyw ry ·tolu walca, a sam gatunek hartu, jego twar
ich wzajemnie się nie znosił, lecz nadawał wal- dość. bywa różna nawet przy jednakowej gru
com te lub inne własności, a to stosownie do l bości hartu. Często walec pod \vp.Jywem kurcze
przeznaczenia walca. nia się przybiem ksztalt eliptyczny zamiast po-

Pożądanem byloby dla otrzymania dobrego zostać okrągJ'ym, gdyż przy równym obwodzie 
walca, aby użyty surowiec Jatwo się hartował, l p-łaszczyzna elipsy jest mniejsza od płaszczyzny 
byl wytrzymały na. rozerwanie i maJ'o się ścią- l kola. 
gal (kurczył) przy zastyganiu, tymczasem meta- \Vszystkie te objawy. notowane bezpośrednio 
loidy, znajdujące się jako przymieszki w snrow- jako fakty, zdarzające się w odlewniach, mało są 
cu i nadające odlewowi niektóre wspomniane za- dotąd, jak to już wyżej zaznaczyliśmy. wyjaśnio
lety, jednocześnie ujemnie wpływają na inne rów- ne teoretycznie, a brak 'cisfych naukowych da
nież pożądane własności. nych w tym przedmiocie prowadzi do częstych 

Tak np. wiadomo, że obecność siarki w su- sporów odlewni z blachownią w razie z~amania 
rowcu powiększa jego zdolność hartowania się, się walca. Trudno nieraz rozstrzygnąć, czy w po
lecz zarazem i silniejszego kurczenia się; fosfór szczegóh1ym wypadku wina złamania się walca 
zmniejsza zdolność kurczenia się, lecz zmniejsza powinna ciążyć na odlewni za dostarczenie nie 
wytrzymałość odlewu; mangan zwiększa wytrzy- dosyć wytrzymalego walca, czy też na blachowni 

• 

• 
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za nieumiejętne lub nieostrożne obchodzeni!'~ się 
z walcem. 

Normalne wymiary walców dla cienkiej bla
chy są na':ltępujące: średnica 660 mm, długość stołu 
812 n1.m, średnica. czopów 5013 mm. N adrnienić wy
pada, że walce. o średni_cy 660 1?1,112 od. nieda,wna 
weszły w użyCle, ogramczano się bowiem dotąd 
zwykle średnicą 400-460 nwz; dopiero od roku 
mniej więcej 1898 przekonano się, że . \-yalce o 
większej średnicy są o wiele korzystmeJsze do 
wyrobu tego rodzaj u blachy. W alce dla blachy 
dachowej bywają często większych jeszcze wy
miarów wobec różnych wielkości żądanych arku
szy. 

Co się tyczy długotrwałości walców, to za
leży ona z jednej strony od grubości hartu, gdyż 
im hart jest głębszy, tern więcej razy można pod
taczać walec w miarę psucia się jego powierzch
ni, z drugiej zaś strony od wytrzymałości walca 
na złamanie. Obadwa te warunki stoją jednak 
ze sobą w sprzeczności, gdyż im grubszy jest 
slój hartu, tem kruchszym staje się walec; prak
tyka wyrobila pogląd, że powiększanie "czystego" 
hartu ponad 16 mm nie opłaca się przemysłowo, 
gdyż wówczas za wiele jest szans łatwego złama
nia walca; tylko przy bardzo starannym odlewie 
i walcowaniu mogą być używanymi walce z har
tem o grubości 22 mm. W Anglii jednak więk
szość walcowni żąda 13-16 mm hartu i walce ta
kie służą średnio 90-120 dniówek roboczych. 

Łamanie się walców, odlanych z dobrego su
rowca, może się zdarzyć z następujących przy
czyn zasadniczych: 1) wskutek nadmiernego ciś
nienia walcowanego metalu na walce, 2) wskutek 
naprężeń, powstałych od nierównomiernego na
grzania walca w różnych jego częściach podczas 
nieregularnie i niedbale prowadzonej roboty, 3) 
wskutek rozmaitej wielkości naprężeń, ]JOwstalych 
w walcu po odlewie, ponieważ współczynnik kur
czenia i rozszerzania się jest niejednakowy dla 
hartowanego i niehartowanego surowca. Sila, 
przyczepiona w środku stołu walca i wystarcza
jąca dla złamania go, wyraża się następującym 
wzorem: 

4f . w -
1
- xo.o982 d3 (wyrażone w funtach ang.= 

=0,4536 kg), gdzie j, wytrzymałość dobrego surow
ca na rozerwanie, możemy przyjąć=20000 funtów 
na 1 cal kwadratowy, czyli 1400 kgjcm2 (bardzo 
dobry surowiec, używany np. na kola do wagonów, 
daje j =3300 do 3900 kgjcm2), l =812 mm (długość 
stołu)+ 400 mm. (długość pan e wek)= 1 212 mm, d= 
=660 mm (średnica stołu); wówczas W=2887000 
funtów ang. (około 1309 t), czyli sila, która nie 
powinnaby nigdy być otrzymywaną przy walco
waniu; według obliczeń normalne ciśnienie nie 
przewyższa 1/ 10 otrzymanej dla W wartości. 

Zdarza się jednak, że przez nieuwagę lub 
nieumiejętność walce zostały zanadto zaciśnięte, 

albo też stal jest walcowana przy zbyt uizkiej 
temperaturze; wówczas możemy otrzymać ciśnie
nie, zbliżone do wyżej otrzymanego. Przytaczają 
nawet wypadek, gdzie śruby stalowe o średnicy 6 
cali, naciskające walce, zginały się i deformowały 
wskutek nadmiernego ciśnienia, które powstało 
między walcami; jeżeli przyjmiemy, że ciśnienie 
to wynosiło wówczas tylko 2887000 funtów, to 
na 1 cal kwadr. przekroju śrub= 56,55 wyniesie to 
51000 f. an. (czyli 35,85 kgj m n2). Wytrzymałość 
stali na zgniatanie stanowczo nie jest mniejsza od 
otrzymanej cyfry, możemy więc stąd wywniosko
wać, że jeżeli przy deformacyi śrub walec nie 
zlamal się, to wartość, przyjęta dla f 20 000 f . a n. 
na 1 cal kwadr., jest jeszcze zbyt mala. 

WypJywa stąd, że gdyby walce miały do 
przezwyciężeni::t jedynie ciśnienie, wytworzone 
przez walcowanie metalu, to złamanie walca na
wet nieco gorszego gatunku byłoby rzeczą nad
zwyczajnego wypadku. Należy jednak uprzytom
nić sobie, że oprócz innych ciśnień walce ciągle 
są poddawane clzialaniu wyginRnia, a więc IJO

szczególne włókna są na przemian rozciągane i 
ściskane; ponieważ wiadomo, że takie ciągle po
wtarzające się zmiany obciążenia (+ i -), nawet 
jeżeli wielkość tego nie przekracza granicy ela
styczności, wywołują w końcu zlom, nic więc 
dziwnego, że walec z czasem słabnie, i mylnem 
jest twierdzenie, że skoro walec byl czynnym przez 
dwa tygodnie, to następnie jego złamanie się mo
że się zdarzyć jedynie wskutek zbytniego naporu 
przy walcowaniu. Już bowiem przy 30 obrotach 
na minutę walec w przeciągu 90 dni roboczych 
zmienił kierunek naprężeń we włóknach około 
4000000 razy, wobec czego złamanie może nastą
pić nawet przy obciążeniu niższem od granicy 
elastyczności surowca. 

Ciśnienie na walce to czynnik zewnętnmy, 
wywolujący lamanie się walców; pozatern istnieją 
jeszcze czynniki wewnętrzne w postaci naprężeń, 
powstałych podczas pracy walca od nierówno
miernego nagrzania tegoż, oraz wskutek kurcze
nia się walca po odlewie. 

Przed rozpoczęciem walcowania walce pvwoli 
nagrzewa się do pewnej temperatury, która przy 
walcowaniu jeszcze wzrasta. Środek stołu powi
nien mieć wyższą temperaturę, niż końce, i dla
tego walcowanie zaczyna się zwykle od przepusz
czania wązkich pakietów. Mając na uwadze tę 
różnicę temperatury średniej części stołu i jego 
końców, walce wytacza się nieco wklęsło, aby w 
ten sposób wyrównać różnicę średnic po ostatecz
nem już nagrzaniu walców. 

Temperatura walca zależy od stosunku mię
dzy ilością przyjmowanego przez niego ciepła i 
strat ciepła na zewnątrz. Jeżeli ilość przyjmo
wanego ciepła jest większa od straty, to natural
nie temperatura walca wzrasta, i odwrotnie. Szyb
kość zaś przyjmowania przez walec ciepła zależy 
od różnicy temperatur stykających się powierzch-
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ni; walcowany pakiet ma zwykle około 650° C, 
temperatura powietrza mniej więcej 40° C, tak że 
1·óżnica temperatur przy początku walcowania 
wynosi 610° C i walec szybko nagrzewa się. Kie
dy temperatura walca dojdzie do 340° C, to róż
nica ta wynosi już wówczas tylko 310° C, czyli 
prawie o połowę mniej, niż poprzednio, i przy
pływ ciepła do walca odbywa się znacznie wol
niej. W spółcześnie zaś i zdolność promieniowa
nia walca wzrasta wskutek zwiększenia się różni
cy pomiędzy otaczającem powietrzem a walcem 
do 300° C i strata ciepła od bywa się daleko ener
giczniej, niż na początku. Należy również brać 
pod uwagę, że przy waltowauiu rozwija się cie
pło, że szybkość walcowania ma również pewien 
wplyw i t. p., tak że w końcu następuje równowa
ga przypływu i odpływu ciepła i walec zachowu
je stale tę samą temperaturę. 

pło końcom walca m meJ więcej w kierunku jego 
osi; od tych zaś cząsteczek ciepło przechodzi ku 
powierzchni, która nie jest w zetknięciu z walco
wanym metalem. Jeżeli będziemy badali środko
wy przekrój walca, to cząsteczki wewnętrzne bę
dą miały niższą temperaturę, niż zewnętrzne, i 
naodwrót przekrój bliżej końca będzie miał wyż
szą temperaturę na zewnątrz, niż w środku; w o
góle spadek temperatury wewnątrz walca od ·rod
ka ku końcom będzie więcej stopniowy, niż na 
jego powierzchni. 

Uprzytomniwszy sobie rozdział ciepła w wal
cu, możemy teraz zająć się sprawą naprężeń, ja
kie te zjawiska wywołują. Ciekawym jest np. 
fakt, że w pewnych warunkach nagrzanie walca 
może dodatnio wpłynąć na jego wytrzymałość. 

I m 

Wszystko, co powiedzieliśmy wyżej o walcu, 
jako o całości, da się powtórzyć i zastosować do 
każdej jego cząsteczki z tą jednak różnicą, że 
cząsteczka, zależnie od jej położenia, może nie 
wydzielać ciepła na zewnątrz, lecz nagrzewać 
obok znajdujące się cząsteczki. Jeżeli czopy wal
ca są w jakikolwiek sztuczny sposób ochłodzone, 
to przez nie również uchodzi ciepło; w przeciw-
nym razie ciepło, wywołane tarciem czopów w RYS. L 
panewkach, bywa dostateczne dla wytworzenia Kręgi I, II, .III (rys. l) przedstawiają po-
płaszczyzny neutralnej pomiędzy powierzchnią pr~eczn.e l?rzekr.oJe ~alca, litery s i r oznaczają 
czopa i środkową częścią walca, poza którą cie- śc1?~ame 1. rozcr~game, ll linię neutralną. Prze
pło nie przepływa w żadnym kierunku. kroJ I _uw1daczma naprężenia w walcu nagrzanym 

Wówczas w jednostkę czasu przez pas stołu w stame spoczynku; ponieważ środek walca jest 
walca, będący w zetknięciu z walcowaną blachą, ci:lodniejszy, niż jego powierzchnia, więc cząstecz
cieplo przechodzi do walca w pewnej. określonej ln wewnętrzne będą rozciągane, zewnętrzne zaś 
ilości, a jednocześnie cala powierzchnia stolu wal- ś~i~kane. Przekrój II daje obraz naprężeń, ist
ca i boczne jego płaszczyzny również wydzielają me,1ących w walcu podczas walcowania; walec 
nazewnątrz pewną ilość ciepła. Ponieważ suma p~dleg~ wówcz~s dzialaniu sil wyginających, a 
powierzchni promieniowania jest większa od po- w~ęc gorne wlol~na będą rozciągane, dolne zaś 
wierzch11i pasa, przez który ciepło może przecho- ścrskane. SumUJąC powyższe naprężenia, otrzy
dzić do walca, więc ciepło nie może dostawać się mamy te właśnie naprężenia, jakie dzialają na 
do wnętrza. W 9bec tego. odrzucając clrobne po- nagrzany walec podczas walcowauia (przekrój III). 
prawki, możemy zbadać, w jaki sposób odbywa Linia neutralna wygnie się ku dołowi (końce jej 
się przejście ciepła od stolu do końców walca i będą nieco podniesione wobec istniejącego ściska
jakie zjawiska są przez to wywoływane. Tu mu- n.ia), rozciąganie zaś górnych włókien zmniejszy 
simy nadmienić, że do nieścisłych często wnios- srę, podczas gdy dolne włókna będą silniej ściska
ków przychodzą ci, którzy pr·zypuszczają, że sko- ne, niż w każdym z poszczególnych wypadków. 
ro ~emperatura powier~zchni walca z~niejsza się l Ponieważ jednak s~rowi~c ZI_Jaczn~e lepiej (2 ~o 
od srodka stołu ku koncom walca, to 1 wewnątrz 3 razy) wytrzymuJe ścrskame, mż rozCiągame, 
również ma miejsce podobny rozdział ciepła. Wo- oczywiście więc, że w tym wypadku walec dzię
bec trudności określenia temperatury bezpośred- ki nagrzaniu znajduje się w korzystniejszych 
nio, mierzono średnice gorącego i ochłodzonego warunkach wytrzymałości. W końcach walca za
do zwyklej temperatury walca w różnych miej- chodzi wręcz przeciwne zjawisko. 
scach stołu i na zasadzie obliczenia określano Rozpatrzmy teraz wypadek nazbyt szybkie
temperaturę. Rezultaty. tą drogą otrzymane, da- go nagrzewania lub ochładzania walca. Jakie 
dzą tylko średnią różnicę temperatury w środko- wówczas zachodzą naprężenia i kiedy są one dla 
wym i końcowych przekrojach, faktyczna zaś róż- calości walca groźne? 
nica temperatury powierzchni walca będzie więk- Jeżflli walec normalnie pracował przez pewien 
sza, ponieważ wewnętrzne cząsteczki środkowego czas i nagle wstrzymaliśmy walcowanie, to walec 
przekroju walca otrzymują ciepło od zewnętrz- zacznie się ochładzać i powierzchnia jego, promie
nych cząsteczek tego przekroju i oddają to cie- niując, szybc,iej będzie oddawała ciepło, niż części 

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



-
600 PRZE G LĄD GORNIOZO- HUTNIOZ Y 1904. 

śr~dk?we, aż do chwili, kiedy_ cala masa _wal?a 1 P~aktyka poucza, że_ często walce łamią się 
~o_1d~1e do te:n:peratury po:w1e~rza. PrzeClwme, przez torsowne walcowame po dłuższej przerwie 
Jeze~I walcowa.m~ n~gle s~ame ~1ę szy~sze, to na- roboty, gdy w tym wypadku należy rozpoczynać 
st~p1 od_wrotne ZJaWisko, 1 po,nerzchma walca bę- / walcowanie bardzo lJowoli. 
dz1e m1ala wyższą temperaturę, niż cząsteczki . M II_I _uwidacznia przyczyny tego zjawiska, 
wewnętrzne. a mianowiCie: podczas przerwy w robocie walec 

~ n 

RYs. 2. 

lli 

l 
przychodzi do stmlU, jak .\~ II. ·wznowienie wal
cowania wzmaga już istniejąco od podwyższonej 

, temperatury rozciąganie włókien zewuętrznych, 
równocześnie zaś od zetkni<;cia z walcowanym 

1 

pakietem silnie rozgrzewa się cienki słój po
, wierzchni walca i zjawiaj;~ się wskutek tego na-
prężenia ściskające, które równoważą część po
przednich naprężeń rozciągających. Stopniowo 
jednak naprężenia rozciągające, ześrodkowane pod 
tym w Jaśnie cienkim ogrzanym pasem powierzch
ni, muszą wzrosnąć, gdyż równoważą one powięk-

N. I (rys. 2) przedstawia st~n walca podczas szoną sumę naprężeń ściskających. 
nagrzewania przed rozpoczęciem walcowania. Jeżeli zważymy, że na zupełne wystyg11ięcie 
Temperatura wzrasta od środka ku powierzchni, walca potrzeba około 24 godzin, a temperatura 
a więc włókna zewnętrzne są ści kane, wewnętrz- powierzchni w bardzo szybkim czasie może się 
11e zaś rozciągane, przyczem w pewnym pasie obniżyć o 100-160° O, dojdziemy do wniosku, że 
przekroju będzie się znajdowała linia neutralna. cieplo wolno stosunkowo przepływa pomiędzy 
M II przedstawia walec w okresie ostygania. W cząsteczkami wewnątrz walca, a zatem ochJodze
każdym wypadku suma momentów ściskających nie się walca przy przerwie w robocie i podwyż
powinna równoważyć sumę momentów sił rozcią- szenie się temperatury tegoż przez wznowione 
gających; ponieważ jednak surowiec lepiej znosi ' walcowanie przenika zaledwie do bardzo cienkiej 
ściskanie, niż rozciąganie, należy więc całą uwa- warstwy pod powierzchuią. ·w skutek tego na
gę zwrócić na część walca, podległą rozciąganiu. l prężenia skupiają si<; wówczas . na bardzo małej 
Tylko w poszczególnym wypadku, kiedy mala przestrzeni przekroju walca pod jego powierzch
p~aszczyzn a, podle~ aj ąc?' ściskającym naprężeniom, l nią, czyli. w m~ejsc_u,_ g~zie i . tak: _naprężenia od 
rownoważy znaczme w1ększą plaszczyznę rozcią- walcowama naJSilmeJ s1ę przeJaWia,lą. 
ganą, naprężenie od ściskania może wzróść dosta- \Vielkość naprężeń cieplnych łatwo obliczyć. 
tecznie, aby to zaszkodzić moglo calości walca. l Wiadomo, że każdy metal pod działaniem sil roz-

Kiedy walec stygnie, jest on względnie zabez- l ciągających lub ściskających deformuje się pro
piec~ony _od pękn~ęcia, c~ocia~by z tego_ w~glę- po~·cyonalnie do ich wi~lkości do pewnej granicy, 
du, ze działaJą wowczas Jedyme n~pr_ężema c1epl- l ktorą nazy:vamy gramca; el?-sty_cznośCl. .M?dul 
ne bez udz1alu zewnętrznych Ciśmeii od wal- elastyczności dla surowca, t. J. s1la, pod dzlała
cowania. niem której początkowa długość sztabki mogłaby 

Przekroje rysunku 2-go pozwalają nam rów- się powiększyć lub zmnie.:szyć 2 razy, jest około 
nież wnioskować, że bez szkody dla walca może- 1000000 kgfc n2 (17000000 f. an. na l cal kwadr). 
my go nagrzewać przed zaczęciem roboty szyb- W spółczynnik rozszerzalności surowca na l ° C= 
ciej, niż należy go· studzić po skończonej robocie, 1 
pomimo że w pierwszym wypadku następują jesz- =goooo (0,0000062 na 1° F); iloczyn z tych 
cze zewnętrzne obciążenia przy walcowaniu; tło-
maczy się to, jak wyżej, tern, że kierunek naprę- dwóch liczb, wynoszący około lllzg, będzie wy
żeń (rozciągania i ściskania) od walcowania i cie- rażal silę, pod działaniem której surowcowa sztab
pla jest różny, co zmniejsza tern samem najwięk- ka o przekroju l cm2 zmieni swój wymiar długoś
sze naprężenia włókien na powierzchni walca. ci o tę samą wielkość, jak przy zmianie tempera-

W wypadku, gdy już stygnący walec (N2 II) tury na l 0 O; przyjmując współczynnik wytrzyma
byłby użyty znowu do walcowania, to zlom może lości surowca na rozciąganie okoł'o 1400 kgfcm2 , 

wówczas latwo się zdarzyć, gdyż naprężenia su- otrzymamy, że dla zerwania sztabki, której końce 
mują się; wlókna na powierzchni przy wyginaniu 

1 

bylyby nieruchomo zamocowane, wystarczyloby 
się walca są rozciągane, a takież naprężenia już obniżyć jej temperaturę o 130° O. 
są wywołane zjawiskami cieplnemi. Jako potwier- Wyobraźmy sobie, że mamy dwie sztabki o 
dzenie tego faktu, może służyć zauważone w 1 tym samym przekroju, sztywno ze sobą zmoco
pewnej walcowni zdarzenie ł'amania się calej se- 1 wane, i że przy zwyklej temperaturze niema na
ryi walców zimową porą, które ustało, jak tylko prężeń w sztabkach. Je żeli wywoł'amy różnicę 
zabezpieczono walce od bardzo silnego przeciągu, temperatury, ochładzając jedną z nich i nagrze
w jakim znajdował'y się przy robocie. wając drugą, to chladniejsza sztabka będzie roz-
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cią~aną, a. ciep~ejsza. ściskan~. , ~badwa te 1~aprę· 1 formy (kokili) natychmiast stygnie, tworząc cien
żema muszą s1ę zrownowazyc 1 naprężeme na ką skorupę, podczas gdy masa metalu wewnątrz 
jed.nostkę przekroju .będzie jednakowe wobe? te- ~ formy stygnie i t\~ardnieje. po~oli; następstwem 
goz samego przekrOJU obu sztabek. Gdyby Jedna tego są naprężema: rozCiągame wewnętrznych 
sztabka miała większy przekrój, niż druga, to w naostatku zastygających cząsteczek i ściskanie 
tej ostatniej naprężenje na jednostkę będzie więk- l na całej zewnętrznei powierzchni stolu. Poni
sze. Jeżeli jedną ze sztabek wyobrazimy · sobje o żej opisana próba w zupełności potwierdza to 
nieskończenie dużym przekroju, to już przy róż- l twierdzenie. Z w·alca o średnicy 660 m111 wycię
nicy temperatur 130° O naprężenie wzrośnie do to wieniec zewnętrzny szerokości 12,5 mm i gru-
1400 kgfcm2

• bości (w kierunku promienia) 44 mm. Głębo-
Powracając do wypadku III (rys. 2), widzi- kość hartu była 22 lllm, tak że wieniec posiaclal 

my, że przy wznowieniu walcowania. po raptownem równe słoje surowca Hzarego, jak i hartowanego. 
ostudzeniu walca płaszczyzna rozciąganego wie1'l- Na powierzchni wieilCa naznaczono dwa punkty, 
ca jest tak mała w porównaniu z zewnętrzną j odległe od siebie o 50 11tm. poezero wycięto część 
wewnętrzną częściami, które są ściskane, że już wie11Ca pomiędzy tymi dwoma punktami. Okaza-lo 
różnica 130° jest wystarczająca dla wywołania się, że punkty zbliży~y się o llmm, czyli że te
pęknięcia walca. Pęknięcie albo od razu występu- raz odleglość między nimi wynosiła tylko 39 1/l/ll. 

je na całej powierznimi stołu, albo, o ile naprę- 1 Daje to oczywisty dowód, że zewnętrzna po
żenie nie jest dostatecznie duże dla zupelne~o wierzchnia walca posiada naprężenia ści kające. 
naruszenia związku międzycząsteczkowego, po7.o- Naprężenia odlewnicze stanowią więc jeszcze jed
staje w postaci malej rysy, która przy następnej ną przyczynę (por. rys. 2, wypadek I), dla której 
nierównowadze naprężeń wywołuje złamanie. Ry- bezpiecz.niej możemy szybko studzić walec po ro
sy takie można często zauważyć na walcu do zło- bocie, 11iż nagrzewać go przed walcowaniem. 
mu; po złamaniu są one utlenjone, więc łatwo są 1 rrak mało dotąd baclano naukowo zjawisko, 
widoczne, o He naturalnie talra rysa doszła do 

1 

spotykane w surowcowyl'h walcach h. artowanych, 
powierzchni walca. oraz dobroć tychże, że rezultaty, które odlewnicy 

Należy jeszcze zauważyć, że wypad ek III osiągnęli Jn·zy ich wyrobie, są dziełem dlugich, 
szczególnie sprzyja tworzeniu się rys i pęknięć kosztownych i uciążliwych błądzeń prawie po 
dlatego, że ci~ple,jsz.y śc~skany me~al, wł~ści:va l omacln~. Najpi.lniejsz~ sprawą clln. sprowadzenia 
przyczyna l)OJaWiema s1ę naprężen rozciągaJą- kwesty1 dobroci walcow na grunt pozytywny by
cych, obejmuje z dwóch stron pas, do którego te ?oby, naszero zdaniem, sumienne i wszechstronne 
naprężenia są przyczepione, i przejście od cząstek zbadanie następujących zjawisk: 1) jakie naprę
rozciąganych do ściskanych w tym wypadku jest żenia (ich wielkość) odlewnicze mogą być dopusz
niemal raptowne. czane bez szkody dla trwałości walca, 2) wpływ 

Należy nadmienić, że dla ułatwienia przyj- l chemicznego sklaclu surowca, jego temperatury 
mowaliśmy, że naprężenia działają tylko w jed- podczas odlewu, oraz stopnia nagrzania kokili na 
nym kierunku, co nie jest ścisłe; wlaściwie clzia.-

1 
tworzenie się naprężeń odlewniczych, 3) wytrzy

łają one we wszystkich kierunkach, co stanowczo malość na rozerwanie, ściskanie i wygięcie części 
wpływa na zmniejszenie faktycznej wytrzymałoś- hartowanej i szarej w walcach, 4) ilość zmian 
ci walca. kierunku naprężeń różnej wielkości poniżej gra-

Rozpatrywaliśmy dotąd tylko wpływ naprę- nicy elastyczności surowca, wystarczających dla 
żeń cieplnych na wytrzymałość walca, istnieją złomu hartowanego i szarego surowca, 5) szyb
jednak jeszcze naprężenia, które walec po iada, kość przenikania ciepła w surowcu hartowanym 
już wychodząc z odlewni, i których wielkość przy l i szarym i t. p. 
wadliwy ch warunkach odlewu bywa znaczna. N a- Tylko wszechstronne wyświetlenie tych włas
prężenia te "odlewnicze" muszą istnieć w pew- ności surowca mogłoby ustalić, czego winien uni
nym stopniu w każdym zresztą nieodżarzonym J kać zarówno odlewnik przy wyrobie walców, jak 
odlewie, a to wskutek różnicy w szybkości za- również i walcownik przy ich nżyciu; dziś każdy 
stygania różnych części odlanego przedmiotu; w ma swój system, swoje sposoby, a zwłaszcza za
walcach więc różnice te mogą tern wybitniej wy- patrywania, które często wstyd tylko mogą czy
stępować. Płynny surowiec przflz zetknięcie się nić technikom XX-go wieku. 
raptowne w metalową ścianką prawie zimnej rv. IV. 

Ruda ołowiana ki e l e ck a. 
Rudę ołowianą kielecką. stanowi natural- l kieru w wielu miejscach. Kopano ją w okolicy 

nie galena, u nas, jak wogóle wszędzie, najpospo- Kielc, Chęcin i Łagowa. Górnictwo ~lo'Yiane ki~
litsza ruda ołowiu. Galena występuje w kielec- leckie sięga wieku XV-ego. Rozkwit Jego naJ-
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słana w ilości calego wagonu spo. obem próby, 
zawierała ołowiu 85%, srebra zaś 16 łutów w każ
dych 100 funtach wytopionego z kruszcu ołowiu1). 
Glina porcelanowa, galenie tej towarzysząca, we
dług analizy, tamże wykonanej (przez chemika F. 
BoGUCKY'wo), zawiera: 

substancyi gliniastej (Thonsubstanz) 
kwarcu 
spatu polnego . 

68,91 
29,30 

1,79 
100,00 

większy przypada na czasy Zygmuntowskie, t. j. 
na wiek XVJ.-ty, chociaż pamiętny fakt znalezie
nia olbrzymiej bryły galeny w górze Machnow
skiej pod Kielcami należy już do wieku XVII-go. 
Gdy od polowy tegoż wieku kraj coraz wyraź
niej chylić się począł ku upadkowi, upadać za
częły i kopalnie kruszcowe kieleckie. \V pierw
szej polowie wieku XIX-ego kruszec ołowiany 
kopano już tylko wjednem Jaworznie, a i ta os
tatnia kopalnia od wielu dziesiątków lat nie jest 
już czynną. Roboty górnicze, prowadzone nieg-
dyś w kieleckiem w celu wydobywania kruszców Punkt topliwości tej gliny leży wyżej od 
ołowianych i miedzianych, daleko większe i bar- punktu, oznaczonego przez stożek SEGERA ;\12 30, 
dziej uderzające ślady po sobie zostawi!y w samej nie dochodzi jednak do punktu topliwości, ozna
ziemi, niż w przekazanej nam przez czasy ubiegłe czonego przez stożok segerowski .\2 31. 
spuściźnie piśmiennej. Wiadomości nasze o hi- W Jaworznie wychodnie żyl galeny znajdu
storyi kopalń kruszcowych kieleckich są w ogól- ją się przeciwnie w stronie południowej pola ko
ności dotychczas bardzo jeszcze skąpe. Zapewne palnianego, zapadają zaś one ku pólnocy w stro
skutkiem tego śród ogółu naszego upowszechniło nę Chelmiec pod kątem, wynoszącym około 45°. 
się niczero nieuzasadnione p1·zekonanie o nieznacz- Boki żył stanowi z jednej strony również kalcyt, 
n ej naogół zasobności tych ko:palń albo też o wy- natomiast z drugiej baryt 2). Galena tutaj wystę
czerpaniu się ich wskutek robot, dawniej w nich puje w postaci rozprysku wśród spatu wapiennego. 
prowadzonych. Po odręcznem oczyszczeniu (przygotowaniu) otrzy-

Wskrzeszeniem górnictwa ołowianego kielec- muje się ruda, zawierająca 40-50% Pb. Zauwa
kiego zająl się p. JAN FERT technik, zamieszkały żono, że w miarę pogłębiania się roboty grubość
w Kielcach. P. FERT zwrócił przedewszystkiem warstwy barytu zmniejsza się, sam baryt staje się 
uwagę swoją na 2 najbardziej w przeszłości znane bielszym, czystszym, galena zato zaczyna wystę
pola kopalniane: górę Karczówkę i Jaworzno. W pować już nie w rozprysku, lecz coraz większych 
obu tych polach galena występuje calymi szere- litych bryłkach. Między ilością barytu a galeny 
gami żyl, ściśle do siebie równole~łych, o upadzie zdaje się więc tu zachodzić stosunek odwrotny. 
stromym, ciągnących się w kierunKu północno-po- Zaznaczyć jednak należy, że roboty, prowa
ludniowym. Pozatem w występowaniu żył gale- dzone w chwili obecnej, odsfaniają żyły galeny w 
ny w obu tych miejscowościach dają się zauwa- niejednakowych ich częściach i w Ja worznie wi
żyć pewne różnice. W Karczówce wychodnie żył dzieć można górne części żył, w Karczówce zaś 
galeny znajdują się w pólnocnej stronie pola ko- szyby tam wybite otworzyły dostęp do nierównie 
paln~anego, zapadają. zaś ż_yly tu~aj w st1~onę .Po- głębiej położonych części żył. Wszelkie porówna
ludmową pola. Boki (łupmy) żył stanowi z Jed- nia zatem byłyby na razie jeszcze przedwczesnA. 
nej strony kalcyt (spat wapienny), z drugiej zaś \V obu polach galena została wyrobiona tyl
glillka biała porcelanowa, przedzielona od gale- ko do tego poziomu, na którym dawniejsza sztu
ny warstwą ciemno-brunatnej gliny plastycznej i ka górnicza potrafi:ta dopływ wody utrzymać. 
warstwą gliny żółtej czarno-plamistej, rozluusza- Poziom ten na Karczówce przypada mniej wigcej 
jącej się podczas wysychania. Grubość żył galeny na głębokości 48 m od wylotu kilku wybitych tu 
jest zmienna. W chodniku, pędzonym od dna obecnie szybów. Do tego poziomu galena, zwJasz-
50-metrowej gJębokości szybu. do którego zjeż- cza w żylach grub zycll , zostaJa już za lat daw
dżaliśmy, grubość ta wynosi 5-12 cali. Podobno nych wyrobiona; poniżej niego jest zupełnie nie
jednak grubość może być i więkRza. Pracująry tkniętą. \Vyjątkowo suche tegoroczne lato znacz
w chodniku górnik od żyły tej przy nas oderwał \ nie ułatwilo p. FERTOIVI zapuszczenie się w głąb 
kilofem bryJę galeny. która po oskrobaniu jej z tych nietkniętych przez dawnych górników po
gliny ważyła 67 funtów. Glina porcelanowa w ziomów. 
lJomienionym chodniku (znajdującym się już po
niżej poziomu starych robót) miała przeszło metr 
grubości. Podobno w innych miejscach grubość 
jej bywa znacznie większa. (Od ścian szybu po
prowadzono 4 chodniki: 3 w stronę wsi Czarnowa, 
t. j. ku północy, i jeden ku południowi. Zwie
dzaliśmy tylko dwa dolne chodniki. Poniżej po
ziomu najniższego chodnika w szybie znajdowal 
się t. zw. rząp' czyli czer1Jak, przeznaczony do 
zbierania się wody). Galena z Karczówki, pod
dana badaniom w Niemczech, dokąd została wy-

l ---l } -;awnrtość srebra wydaje się nam nazbyt wysoką (przyp. 
red.). 

2) Ba.ryt nalety do mi nerałów bardzo rozpowszechnionych w 

l 

kielccldcnt. W J aworznie, dzięki prowadzonym obecnie robotom, na
romadził się on 'v takiej ilości, że nieo1nal możnaby niJn pra'''ie ca

fe wozy .napełniać .. Podc~as tegoroczn~j wyc!'!cz~i .znajclowaliśll!Y.g? 
w WlClklCJ obfitośm na gorze zamkow;,J Chęcmslne.l , na .krawędz1 JeJ, 
przypierającej do drogi bitej, ponitej czworoJtątnej wieży wjazdowo,]. 

1 Piękną bryłę białego barytu znaleźliśmy w łomio dolomitu w górze 
KościelneJ w Zagnańsku. Liczbę miejscowości. w których baryt wy
stępuje, możnaby znacznie powiększyć wypisami z literatury badań 
geologicznych kraju naszego i ustny1ni komtlnikn.tmni przemysło·w-

1 

ców, cksploatuj!\cych w kieleckiero marmury i spat wapienny. Baryt 
jest jednym z charakterystycznych minerałÓw ?.ylD;ych, Występowa
nie je~o u nas prawdop<;>dobn10 mo~e być zapow1edz1ą położonych 
głębieJ ?.ył lunszcu ołow1anego. 
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Prace, obecnie prowadzone, mają jeszcze po- / kruszce, jest u nas dość ożywiony. Roboty od
niekąd charakter badań wstępnych robót przygo- nośne prowadzą nieraz ludzie, dostatecznie pod 
towawczych, po ukończeniu których i po uzyska- l względem naukowym przygotowani, którzy, jakby 
niu nadania, co już niebawem nastąpi, rozpocznie się zdawać mogło, powinniby się poczuwać do oho
się okres prawidłowej eksploatacyi. Okazy minera- wiązku podzielenia się z szerszym ogółem zdoby
łów, występujących na Karczówce i w Jaworzni, temi przy prowadzeniu takich robót spostrzeże
dzięki uprzedzającej uczynności p . l!-,ERTA, znajdują niami. Wypadki takiego lJojmowania swoich obo- . 
się już w posiadaniu pracowni geologicznej \V ar- wiązków zdarzają się, niestety, u nas dość rzadko. 
szawskiego Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Gorącem uczuciem przeniknięte słowa Staszyca: 

Niedaleka przyszłość pokaże, czy kapitały " ... nie ustępując 11a waszej ziemi nikomu pierw 
swojskie wezmą jaki wybitniejszy udział w otwie· szeństwa w cnotach, pracach, w naukach, połóż
rającej się przed nimi sposobności wyzyskiwania cie na tern wszystkiem, cokolwiek ziemia waszych 
na pożytek kraju czą ·tki drzemiących dotąd bez- ojców w najwyższych górach, w najgłębszych 
czynnie jego bogactw naturalnych. Należa.loby wewnętrza zakopaniach, i w morzach, i w powie
tylko sobie życzyć, aby nauka rodzima w osobie trzu ciekawego, użytecznego zawiera, połóżcie, 
swych przedstawicieli nic omieszkała skorzystać mówię, na tern wszystkiem pracy, dowcipu, wy
z nastręczającej się jej możności zbadania warun- nalazku, umiejętności pierwsze imię Polaka" ... nie 
ków, w jakich te bogactwa, w danym przypadku znajdują jakoś śród naszego dzisiejszego wykształ
kruszec ołowiany, u nas występują. Drobiazgowe eonego ogółu donośnego echa. Zbyt częst.o, nie
opisy tych warunków, pomijając już ich czysto stety, można się spotkać z imionami nie polaków 
naukowe znaczenie, są np . dla praktyków. zajmu- na rozmaitych opisach badań kraju naszego, na 
jących się poszukiwaniem rozmaitych mineralów różnych ważnych odkryciach, podczas badań tych 
użytecznych, wielkiej doniosłości. Tymczasem dokonanych. Obyż w danym przypadku nie zda
odnośna nasza literatura bardzo jest w takie opi- rzyło się znów coś podobnego! 
sy uboga. Ruch na polu poszukiwań takich ma- K. K. 
teryalów, jak np. sól, węgiel brunatny, rozmaite (Chemik polski, r. 1904. :.\1 29). 

Cło od węgla i koksu. przywożonego z zagranicy do Hosyi. 
Cło od węgla kamiennego i koksu, przywo- 2) do portów morza Czar-

tonego z zagranicy do Rosyi, wprowadzone było 
1 

nego i Azowskiego 2 kop. zl. od puda 
l stycznia r . 1869 i dotyczyło wyłącznie tylko l 3) rlo portów morza Bal-
węgla i koksu, przywożonego przez komory Kró- tyckiego . 0,5 " " " " 
lestwa Polskiego; do wynosiło 0,6 kop. od puda. 
Wprowadzone od l stycznia r. 1877 pobieranie 
cła w złocie podług nominalnej wartości rubla 
kredytowego bez zmniejszenia wysokości cła pod
niosło pośrednio cło od wszystkich przywo!l.onych 
z zagranicy towarów, a w tej liczbie i od węgla i 
koksu, zależnie od kursu rubla. z początku o 26% , 
potem o 30% a następnie i więcej w zależności 
od upadku kursu rubla. W r. l 81 cło od węgla 
i koksu, przywożonego przez komory Królestwa 
Polskiego, podniesione zostało do 0,55 kop. zł. a od 
l lipca r. 1882 do l kop. zł. od puda. W r. 1884 
dokonaną była rewizya taryf celnych i 'wprowadzo
ne pewne zmiany w cle od węgla i koksu, mianowi
cie, ustanowiono cło od węgla i koksu, przywożo
nego z zagranicy do innych okręgów państwa 
Rosyjskiego i podniesiono cło od węgla i koksu, 
przywożonego z zagranicy przez komory Króle
stwa Polskiego; nowoustanowione clo wynosiło: 

l) do Królestwa Folskie
go oraz do wszystkich innych 
komór zachodniej granicy lą-
dowej 1,5 kop. zł. od puda 

W r. 1886 cło od węgla i koksu, przywożo
nego do portów morza Czarnego i Azowskiego, 
podniesione zostało do 3 kop. zl. od puda. W r. 
1887 (od 27 maja) cło od węgla podniesione zosta
ło w stosunku następującym: 

l) do zachodniej granicy 
lądowej . . . 2 kop. zł. od puda 

2) do portów morza Bal-
tyokiego l " " " " 

\Vprowadzono zarazem pierwszy raz różnicę 
pomiędzy cłem od węgla i koksu i postanowiono, 
że cło od koksu ma być 1 1/~ razy większe, niż 
cło od węgla; clo od koksu wynosiło przeto: 

l) do zachodniej granicy 
lądowej . . . . . . . . . 3 kop. zl. od puda 

2) do portów morza Bal-
tyokiego . . . . . . . . 1,5 " " " " 

3) do portów morza Czar-
nego i Azowskiego . 4,5 " " " " 

Uznano oprócz tego za konieczne ustalić na 
czas dłuższy wysokość cła, ustanowionego dla za-
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chodni~j granicy ~ądowej i portów morza Baltyc- I W oj na celna uniemożliwiła wymianę towa
kiego, 1 postanowiono, że cło rzeczone nie. może rów pomiędzy Rosyą i Niemcami i spawodowala 
być podniesione do dnia l stycznia r. 1898. . wiele niedogodności. W celu dojścia do porozu-

Cło od węgla i koksu. przywożonego do por- n~ienia zwolaną została w jesi~ni 1.'· 189~ w Berli
tów morza Czarnego i Azowskiego, w r. 1890 me ~p~w:ralna kon±.erencya, składaJąca s1ę z prz~d
podniesiono czasowo 0 40% (cło wyniosJo przeto s~aw1c1~h państw mteresowanych; ,PO czterom1e~ 
od węg~a 4,2 i o.d koksu 6,3 Jcop. zł: od puda). s~ęczneJ ~racy zawa:·ty_ zost.ał pom1ędzy Rosyą .1 
WreszCie od 1 hpca r. 1892 ustanowiono clo w łihemcam1 na l3:t dz1es1QĆ ti al~tat handlowy, kto
wysokości następującej: od węgla 4 kop. i od kok- ry zaczął obow1ązywać od dma 8 marca r. 1894-. 
su G kop. zł. od puda; do powyższe obowiązuje Na mocy tego traktatu clo od węgla i koksu, 
dotychczas. przywożonego przez zachodnią granicę lądową, 

W r. 1893 wybuchła pomiędzy Rosyą i Niem- obniżone zostało w stosunku następującym: 
cami tak zwana woj na celna i rez11ltatem tej l) od węgla z 2 do l kop. zL od puda 
wojny było obniżenie cla od przywożonego przez 2) od koksu " 3 " 1,5 " " " " 
zachodnią granicę lądową cła od węgla i koksu. l' . ł 1 
Rząd .RosyJski w swojej polityce celnej trzymał czy l zrownane zost<t o z C1em od węgla i koksu, 
się tej zasady, że jedne i te same towary zagra- przywożonego do portów morza Baltyckiego. 
niczne oplacały jednakowe clo niezależnie od Obniżenie to było skutkiem wzajemnego po
krajów. z których towary te pochodziły. \V r. między umawiającemi się stronami zobowiązania 
1892 niektóre z państw Europy zachodniej poza- l nie utrudniać przywozu towarów granicą lądową, 
wierały odnośne umowy i obniżyły clo od niektó- dzielącą Rosyę od Niemiee, zapomocą większego 
rych towarów, b-pdących przedmiotem ich handlu; cła, niż takowe pobiera się od tych samych to
państwo .r iemieckie obniżyło znacznie cło od wy- warów, przywożonych do portów morza Baltyc
tworów rolnictwa, które stanowią najpoważniejszy kiego. Ponieważ, jak wyżej było przytoczone, 
artykuł' wywozu z państwa .Rosyjskiego. Ponieważ cło od węgla i koksu, przywożonego do portów 
obniżki te nie dotyczyły Rosyi, przeto obniżenie morza Baltyckiego, nie mogło być podniesione 
cla od wytworów rolnictwa przynioslo znaczne do l styC'znia r. 1888, przeto w celu pogodzenia 
korzyści współzawodnikom Rosyi w handlu zbo- obu przyjętych zasad postanowiono obniżyć cło 
żem na rynkach zagranicznych a temu ostatniemu od W';3gla i koksu, przywożo11ego przez zachodnią 
państwu przyczynić musiało szkodę. Wobec tego granicę lądową. Zaznaczono przytem, że od l 
rząd Rosyjski uznal za konieczne przedsięwziąć stycznia r. 1898 cło od węgla i koksu może być 
środki dla zabezpieczenia sobie możności korzy- wedJug uznania rządu Rosyjskiego podniesione 
stania z ulgowych taryf celnych głównie odnośnie pod tym jednak warunkiem, żeby towary te pł'a
do zboża, którego nadmiar może być pozbywany ciły jednakowe clo tak przez zachodnia, granicę 
tylko za granicę. Jako najpewniejszy środek uzna- lądową, jako i do portów morza Ba1tyckiego. 
no zmianę dotychczasowej zasady pobierania jed- Pocłniesienie cł'a miejsca jednak nie miało. 
nakowego cła od towarów, pochodzących z róż- Dnia 13 stycznia r. 1903 znstała Najwyżej 
nych państw, i od l czerwca r. 1893 postanowio- zatwierdzona nowa taryfa celna, o terminie wpro
no utrzymać dotychczasową taryfę celną tylko wadzenia której ma być wydany oddzielny raz
odnośnie do tych państw, które dawał'y Rosyi kaz. Clo od węgla i koksu podlug rzeczonej ta
ulgi w przywozie i przewnzie transito jej wytwo- ryfy wynosi (w kopiejkach kred. od puda): 
rów; odnośnie do pozostałych państw a w tej 
liczbie i Niemiec postanowiono podnieść dotych- I. Węgiel kamienny 
czasową taryfę o pewien procent. Podniesienie 
to wynosiło z początku 30 ~o od większości wy
robów gotowych, 20 ~ od materyałów surowych 
oraz pólwyrobów i 15 ~ od tych towarów. po
chodzących z Europy zachodniej, w przewozie 
transito których zainteresowane było państwo 
Niemieckie. 

Porozumienie, rozpoczęte z państwem Nie
mieckiem w celu uzyskania od towarów rosyj
skich ulg taryfowych, nie doprowadziło do żadne
go celu. \V skutek tego postanowiono od l lipca 
T. 1883 podnieść o 50~ clo orl towaró'v niemiec- ~ 
kich, przywożonych do Rosyi. 

l) do portów morza Czarnego i Azowskiego 
2) przez zachodnią granicę lądową 
3) do portów morza B[Lltychego . 

II. Koks 

l) do portów morza Czarnego i Azowskiego 
2) przez zachodnią granicę lądową . . . 
3) do portów morza Baltyckiego . 

6 
3 
1,5 

9 
4,5 
2,25 

\V ęgiel i koks, przywożony do portów mo
rza Białego, podobnie jak porzednio, tak i podług 
nowej taryfy, wolny jest od cła. 

/{a.simierz Srokowsld. 
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(w tysiącach centnarów metrycznych *). 

-
l l Stany Zje-

l 

Rok Anglia z dnoczone 
Francy a 

l 
Niemcy 

l 
Austro- Belgia 

l 
Rosy a pozostale Razem 

koloniami Ameryki Węgry kraje 
Pólnocnej 

l 
l l l l 

1868 l 048 310 3'9820 120 530 l 332 740 70210 122 g8o 4 255 37110 2 055 955 
186g l 09' 88o 343010 

l 
125 8oo 343 79D 76 630 129420 Ó030 40430 2 rr;6ggo 

!870 1 122 410 299 48o 133 000 348 8oo l 83 550 136970 6924 47020 2 '78 '54 
!87' l 192 750 35670o l 127 sgo 383 910 84 370 137 33° 8 285 45 970 2 336go5 
1872 l 255 210 457 440 152040 430 5go 882j0 !56 580 10 175 61 300 2 6n 58 s 
1873 l 3078go sooooo 17-1790 471 310 IOI 040 157 13° II 728 66 5oo 2 7CfJ448 
1874 I z866so 468 .i70 16g070 462 86o 126 310 1479-1° 12goi 68 300 2 742 661 
!875 l 354 910 482 040 

l 
'6g 500 485 320 l30620 I)OIIO 17012 6868o 2 858 252 

1876 1 363 230 465770 '7' 0!0 49' 540 130000 143 zgo 

l 
18229 7°nD 2 853 839 

1877 l 363 79D 520610 168 0-10 484 540 135 000 139 38o 18219 84 200 2913779 
1878 l 3-17 86o 494 ooo 16g6oo 505 Igo 139000 148990 

l 
25 232 go 350 2920822 

1879 l 359 120 6J878o 171 100 534 700 '-15000 154 470 29203 95 620 3 107993 
J88o l 493 780 668 310 '93 610 591 J8o I-j8 000 l 1688oo 32883 97260 3 393 883 
188! 1 567 110 8oo7go 197750 615 -!00 '53 040 168730 34949 T!IIOO 3 64886g 
1882 '590 65o 8gi 130 200 030 6s3 78o 155 550 175 goo 37737 121 910 3832687 
1883 1 664 210 g8o78o 213 330 704 420 17°470 ,g, 770 39787 127070 4 o81 837 
1884 l 633 930 l 001770 200 230 721 130 18o000 J8o SIO 39331 132 950 4o8g851 
1885 l 61g 630 l 021 86o 195 100 73Ó750 204 350 174 370 42 716 '33 340 4 128 n6 
1886 1601 000 l 040470 199ogo 736820 20779D 172 8so 46458 138940 4 '43 4'8 
1887 l 647770 1188520 212 870 762 320 231 250 I8378o 45 374 150450 4 422 334 
1888 l 727 210 l 320050 

l 
226020 8Jg6oo 240000 192 J8o SI 668 163 00o 4 740 328 

I88g '7g8 100 l 252 870 243 030 849730 253 200 Ig86g0 62 212 170]00 4 828 7'2 
l 

18go l 845 940 1416270 

l 
200830 8gz goo 261000 2o3 6so 00 !84 I8o66o s 121 434 

18gJ , 885 '9D l 538 510 261 ggo 942 520 270000 198 65o 62 218 !84 120 5 343 1g8 
18g2 l 8!7 870 1 55871o 261 790 925 440 287000 '95 83° 6g266 197 449 5313355 
18g':\ 1 66g s8o 1 6;3 ooo 2)6) 10 95-1000 30-1130 194 I!O 76 200 148 19' 5 255 721 

1894 1912 900 l 54' 370 267 612 955 973 3o6g85 205 350 87745 187684 5 465 619 
18gs I g26g6o '751660 28o 200 l 038770 326970 204 s8o 91 059 '77 g82 5 7g8 ,g, 
1896 1 g84 870 l 68g 570 291 goo I 134 :,8o 327o8o 212 )20 93852 20-!197 s 938 3Ó9 
!897 2053Ó40 '652 305 307970 l 203 Ó44 358 s8o 214 gzo II l 8Jl 213 8Ą6 6 n6 716 
I8g8 2052 870 1g8o710 323 757 T 28g 58o 3778so 220 88o 123 201 297 541 6 666 38g 
I899 2 23Ó 100 2 287 '7I 328 Ó30 l 358 440 387 38o 220720 139 8s7 277810 7 236 I68 
lgOD 2 288 730 2 450 6ss 334 322 l sos 414 3go616 2}18!9 IÓI 495 313ÓSI 7 Ó79 702 
1901 2 226 281 2661410 32':\ 28o l 524 S40 407 402 220918 16s 759 ? ? 
1go2 2 309022 2662970 300 57S 'so86-t7 

') 227 868 IÓ2001 ') ? 
l 

l 

l l 

Roman Kinnstowskz'. 
*) l centnar metryczny = 011 tonny -"' 6,1 puda. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w ~aju r. 1904. 

Węgieł kamienny. W maju r. 1904 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 
------~--------------~~~-~~~~~~~--~~~----~-----------

Nazwa 

kopalni 

vVlaściciel lub 

dzierżawca 

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

1----~---1----.~--1 l 
] _g 
~,g.~ -;.,g,~ 
s ~ 'ff N ce 
o ::l a ..", g~ s 
~..... r"'i ~><o..., 

Maj 
Od pocze;tku 

roku do 
31 maja ~~m l ~~m 

l------------~-----------l-------.--·--1-----------
ctr.metr., centnarów metrycznych ctr. metr. 

Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II. 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

Tow. Sosnowieckie . 

" " 

l 
J 503 449 2 6g2 031 620 683 

l 
2621534 + 117234 1+ 23 -

l 
70497- 3 

Franciszek . 
Mikołaj 

" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
Fr:nc.-Wl:skie . ł " 

" Saturn 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

" " 
" " " 

J 
l 

Jan Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I . St. Ciechanowski 
Grodziec IJ Tow. Grodzieckie . 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 
Reden Tow. Franc.-Rosyjskie 
Tadeusz II . " " " 

" " " 
. Dzierż. T. Waligórski 

" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin . 
Z. Zwoliński . 
L. Piwowar 

312 598 
2]6 239 
423 IÓS 

I8210 
318 goo 
95000 

l 886425 
l 513 276 
2 411 827 

65 192 

l 742 48o 
)2,025 

138 I6j 
319 530 
cj66 123 

21 0]0 

348 400 
92 jOO 

1 68g748 - 174433 1- s6 -
1629324 + 43291 ! + r6 + 
2644864 + 42958 + 10 + 

1179-10 + 286o + IÓ + 
l 893 100 + 29 jOO + 9 + 

544 500 - 2500 - 3 + 
s+ 

8 
rg6677- ro 
116048 T 
2 33037 + IO 
52748 + 81 

150620 + 9 
21 475 + 4 

8r 943 + 4 

367 20J l 979 86o 399 150 2 133 5-J I + 
370537 1820264 37484I I8355-11 + 

1j8og + 
31 943 1 + 
33°4 :+ 

9 + 15368r + 
l + 15277 + 

8 

933 ÓJO 187 379 38gg l+ 2 + 37486 + 4 

56-147 28o22r 42755 191217- I36g2 / - 24 - 8goo4- 32 
30915 I73003 ~ l 027 !56788 + II2 + o - :6215 - 9 
40 zg6 I34 293 Ći6846 1 274 8I3 + 26 550 + 66 + qo 520

1 

+ ros 
71 OJO 36 I 500 57 0031 347 890 - 13 397 1- 19 ·- 13 6ro - 4 
81133 440768 !01867 436368+ 20734 1+ 26- 4400- l 
3224 Ól 8o6 27610 Ij041) + 24 386 + 762 + 886og1

1 

+ I43 
n903 54842 8r3o 63527- 2773- 23 + 8685

1
+ 16 

8472 66 I2I 10436 00 I73 + I 964 + 23 - 5948 - 9 
6 I68 58740 20 544 I II 524 + 14 315 + 232 + 52784 + 90 
6734 r6772 49I8 23878 - I 8r6 - 27 + 7 I06 + 42 

28236 10~ I27 27 330 lji 220- 906 -· 3 + 46093 + 4-1 

Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

Leokady a 
Stella . 

" 

3764 I8g]6 2 333 16468 ·- I 43I , - 38 - 2 jo8 - 13 
M. Wieczo.r kiewicz - 5 300 2 904 I 6 7g8 + 2 90-1 + - + rr 498 + 2 I7 

M. Sternicki. ro72I 56205 17232 8so6r + 65Ir
1+ 6r + 28856+ SI " 

" 
A . Zieliński 

" 
J. Wrzosek 

" 
M. Sternicki 

- IOjji 2 I89 6264 + 2 I8g +- - 4287- 40 
l -188 I 5 5 12 - - - I 488 1- I 00 l 5 j 12 - !00 

. j - / 861oj - - -- - 86ro -100 

Razem: 
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Pod!ug gatunków wytwórczość węgla w 
maju r. 1904 byla następująca: gatunki grube 
1867 770 ctr. metr. (49,72% ), gatunki średnie 
575964 ctr. metr. (15,34%) i gatunki drobne 
1312414 ctr. metr. (34,94°/0). 

Dnia 31 maja pozostalość wydobytego wę
gla na kopalniach wy n o sila: gatunki grube 90 326 
ctr. metr., gatunki średnie 179814 ctr. metr. i 
gatunki drobne 639669 ctr. metr. 

Rozchód węgla w maju r. 1904 był nastę
pujący (w ctr. metr.): 

Użyto n a. własne Sprzed ano R azem 
pot rzeby kopalń 

Gatunki grube 25492 1794566 1820058 

" 
średnie 44207 522878 567085 

" 
drobne 292543 998446 1.290989 

Razem: 362242 3315890 3678132 

Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 
skladal się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu 

Opał dla pracujących , 
opalanie domów zbor
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 

l 
Gatunki l 
grube 

Gatunki l Gatunki l 
średnie drobne 

40 sool 
3 0041 3 7071 253 Bogi 

Skreślono węgiel, któ- 6 
ry stracił wartość . . 5 ' -~ 3' l S l 

Opalanie kotłów paro-
wych .. . .... . 

ltazem 25 ~92: 44 2071 292 543j 

Rozchód węgla sprzedanego skladał" 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

Rodzaj aprzedaży 
J G a tunki l 
l grube 

Gatunki l Gatunki 
średnie drobne 

.l:bzem 

261 120 

31 207 

się z 

Razom 

Sprzeda~ na kopalniach 

Wysyłka drogami ż e -
la.znemi ...... . 

l 62 gg8 

l 724 423 

7 145 

114 401 226 426 

872 035 3 o68 544 
Wysyłka drogą wodną 12010 20920 

R azem: 
\ l 794 5661 5228781 9g8 44613 3' s 8go 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi podlug 
kierunków byla następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l 
grubo 

Gatunki l 
średnie 

Gatunki l 
drobne ltazem 

W Królestwi~ Polskiem l 592687 439 383 862o6g 2 894 139 
Za Białystok . 3°75 246 3 321 

Brześć 8 730 8730 
Kowal 88og6 2 9521 9' 048 

" granicę . 31835 327°3 6768 71 300 

Hazem: l 724 4231 472 o861 872 03513 ~ 544 

W maju r. 1904 w 30 kopalniach węgla ka
miennego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wyn o sila 18 329. Robotnicy odro bili 439 900 
dniówek i zarobili 535 775 rubli. Przeciętny zaro
bek jednego robotnika na dniówkę wynosił" l rb. 
22 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotni
kami bylo: 3, zakończone śmiercią, 23, zakończo
ne częściową niezdolnością do prauy, i 453, zakoń
czone wyzdrowieniem zupełnem. 
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Dnia 31 maja r. 1904 pozostalość wydobyte- ~ pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 9 014 ctr. 
go węgla na kopalniach wynosiła 26406 ctr. metr. metr., 2) wysyłka drogami żelaznemi 42532 ctr. 

Rozchód węgla w maju r. 1904 wynosił 

1 

metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz-
57182 ~tr. metr. i składał się z nast~pującyc~ nemi, pozos.tal w Królestwie Pol~kiem. 
pozycy1: l) użyto na własne potrzeby kopaln W maJU r. 1904 w 3 kopalmach węgla bru-
5 636 c~r. metr., 2) sprzedano 61546 ctr. metr. 1 n~tnego pr~eciętna, liczba ~atrudnio~~ch robot~~
Rozchod węgla, użytego na własne potrzeby ko- kow wynosiła 339. Robotmcy odrob1h 8147 dmo
palń, składaJ: się z następujących pozycyi: l) wek i zarobili 5 203 ruble. Przeciętny zarobek 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych jednego robotnika wynosił na dniówkę 64 kop. 
i zabudowań kopalnianych 1126 ctr. metr., 2) Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami nie 
opalanie kotlów parowych 4510 ctr. metr. było. 

Sprzedaż węgla sHadala się z następujących R. K. 

J rzegfąa fi teratury górniczo-fiutnicze j. 
Spis art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch~ 

Uralskoje Gornoje Obozrenje (1904) NQ 23. padkó'w nieszczęśliwych oraz podaje ·wskazówki 
a) Zjazd nad.?:wyczajny pr.sem_vslowc&w górnic:::ych i przepisy, mające na celu bezpieczeństwo pod
na Umlu. Na zjeździe nadzwyczajnym, odbytym czas przewozu. przygotowywania, zakładania, przy
w ostatnich dniach maja (st. s.) r. b., uchwalono bijania i zapalania nabojów, przy stosowaniu lub 
przeniesienie siedziby zjazdu przemysłowców ural- odtajaniu za.marzni~tego dynamitu, wreszcie oma
skich do Petersburga; w Jekaterynburgu pozo- wia wypadki, wynikające z powodu przedwczas
stanie tylko filia. Zj azdy w J ekaterynburgu w 

1 

nych lub opóźnionych wybuchów. c) Prze111ysl 
przyszłości zwoływane będą w celu rozpatrywa- górllic:::y w Anglii w r. 1903. 
nia jedynie spraw technicznych o charakterze Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg-und 
miejscowym; uchwały tych zjazdów nie będą Hiittenwesen (1904) NQ 28. a) l. Jfeyer. O przyvzq
mogł'y wejść w życie bez zezwolenia zjazdu lub dach ratunieowych i zastosowaniu ich w olzręgu Ostra
Rady Zjazdu w Petersburgu. b) Jf Puchalski. wa-Karwina a zwtas:::c.cra o przyrządzie systemu Wan
Projekt tablic dla olzreślenia stopnia niezdolJtOŚci rlo za (pocz.). N a podstawie danyuh, zaczerpniętych 
pracy robot11ików z powodu wypadlzó'w nieszczęśli- z praktyki, autor wypowiada uwagi krytyczne o 
w_vclz w kopalniacli i fabr_vlzach (c. d.). c) O nzbeś- różnego rodzaju przyrządach ratunkowych. b) F. 
cie w olzręgu Jekaterynburskim. Streszczenie pra- Jlladelc. Elelztrvczna syg11alizacva ·w ldatce wyciq.go
cy, zamieszczonej w czasopiśmie Gomyj żumat wej. Autor daje opis i rysunek sygnalizacyi syste
(r. 1902, ;\12 1). d) Ulalwienie for111al11o .~ci przy mu Oppla, dozwalającej przy szybkim ruchu klatki 
urządzaniu prywatnych sieci telefonicznyclt. Prze- wyciągowej dawanie sygnałów bezpiecznie i pew
druk z czasopisma Gorno::.awodsk1j Listok. nie. Sygnalizacya ta działa bez zarzutu w kilku 

NQ 24. a) O .sastosowaniu w wielkim piecu kopa]nianh uzeskich. c) }. Divis. Pompy i wenty/ato
paliwa, zawierajqcego siarkę. Por. Przeglqd Gómi- ry odŚI'Orlkowe systemu A. Rateau (dok.). d) Tv. F.,olt.cr. 
czo-Hut11iczy, :\2 16. b) J/. Puchalslci. Proje/d tab- R_vnelz 'W~glow_v i liietalawy w c:::el"wcu 190-1 r. 
li: dla ol<reślenia stopnia 11iezdol11ości do pracy ro- NQ 29. a.) S. Midwelis. Brrda11ie i ocena ko
botników ,-; powodu wypadlzów nieszczęśliwych 'W Iw- palili :~tota (pocz.). Wskazówki, dotyczące syste
palniacli i fabrylzach (dok.). c) O urzqd.crmiacll elek- matycznego wzięcia dokładnej próby złoża, o ile 
tryczJtyclL w !copalniaclJ. Artykuł zawiera wska- takowe jest w dostatecznym stopniu obnażone 
zówki praktyczne, dotyczące zaJdadania przewod- zapomouą robót przygotowawczych. b) J .lfeyer. O 
ników, silnic i oświetlenia w kopalniach, posiada- przyrzqdacli ratunko'w_vcll i zastosowauiu ich w ol•rę
jących gaz ziemny lub też wolllych od niego. gu Ostrawa-Karwina a z'l.rvlaszc.sa o przyrzqd-7ie sy-

Gliickauf (1904) NQ 28. a) F. Collischo111z. stmw Wmzza (c. d.). O wentylach redukcyJnych, 
Przewietrza1zie w kopalni "Vothberg, należq.cej do inżektorach i środkach, odświeżających powietrze 
To'warzystwa górniczego ·w Esclzweiler. b) Den/zer. wydychane. c) Pr.cremyst górniczo-lmtuiczy w Au
Jiater_valy wybuchowe w świetle stat}'Styld wypadków stryi w r. 190."/ (pocz.). Dane statystyczne o wy
nieszczęśliwych (c. d.). N a podstawie szczegółowej l twórczości minerałów i wytworów hutniczych. d) 
statystyki angielskiej, podanej w poprzednim nu- Bezdymne spalanie 'W palellisku systemu Ganz w 
merze, autor rozpatruje przyczyny i rodzaje wy- Leobersrłorjie. 
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Stahl und Eisen (1904) NQ 13. a) W. Boveri. w kopalniach, nie zawierających gazu ziemnego, 
O turbinacli parowvcli i ich zastoso<Mniu .c:e szc:::e- gdyż, z wyjątkiem dwóch, do tej, kategoryi nale
gólnem uwzględnitmient turbiny Parsollsa. Stresz- żą wszystkie kopalnie węgla na Sląsku. Badania 
czenie odczytu, wyg'!oszonego w kwietniu r. b. dotyczyły wplywu rodzaju i ilości pylu oraz 
na ogólnem zgromadzeniu Towarzystwa hutników wymiarów chodników i sposobu wykonywania 
niemieckich w Diisseldor:fie. Przedstawiwszy w 1 roboty strzelanej. \V chodnikach wązkich nie
krótkości historyczny rozwój turbiny parowej, bezpieczeństwo wybuchu jest większe niż w sze
autor opisuje ważniejsze typy oraz wykazuje ' rokich. Gatunek węgla posiada wplyw nieznacz
wyższość ich nad maszynami parowemi. Odczyt ny na. zdolność zapalania się pyłu, lecz pył świe
uzupelniony przez A. Tischbeina obszernym opi- ży i bardzo drobny jest latwiej zapalny i daje 
sem turbiny parowej Electra. b) H. TVedding. Z dłuższy plomień, niż stary, zanieczyszczony obce
powodu 150-letniej roczttic_v .5atożenia huty i;elll.':mej mi substancyami. Podczas urabiania węgla śląs
w Jfalopanaclt. ttC: Ślqsl~~t Górnym . . Historyczny l k~ego powstaje bardzo ~al? py_lu, a stą~ ni~b~z
obraz powstama 1 rozWOJU skarboweJ huty żelaz- pieczeństwo gromadzema s1ę większych 1lośc1 Je
nej. c) B. Neuma11n. W:vrób żela.'::a i stopów że- go w chodnikach jest stosunkowo mniejsze; ogól
lazllych drogq elektrotemzic::mq (c. d.). Sposób He- 1 nie biorąc, wraz ze wzrostem głębokości pokładu 
roulta ~ole~a na wytwarzaniu stali. z s~rowca i l i w miarę po~uwania się "! kierunku ze wsc~odu 
odpadkow zelaznych w gruszce, zbhżoneJ budową na zachod Ilość powstaJącego pylu stopmowo 
do gruszki Bessemera; dla uniknięcia zbytecznego wzrasta. Wedlug obliczeń ellugość plemienia, wy
nawęglania stali elektrody są tak umie ·zczone, 1 wolanego strzałem, w obecności większych ilości 
ażeby n_ie dotyl~aly płynnego metalu, od którego l pyłu moż~ dosięgać_ 80m; sila wybuchu 20 lzg 
są oddzielone Cienką warstwą żużla. Gruszka po- pyłu wyrownywa s1le 250 kg prochu. W celu 
siada z boku dwie formy, doprowadzające po-

1 
zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchów komi

wietrze ogrzane. Stal, otrzymana sposobem He- sya podaje wskazówki o środkach ostrożności, 
roulta, odznacza się czystością i śmiało wspólza- jakie należy przedsiębrać przy urabianiu węgla 
wodniczyć może z tyglową. \Vytwarzanie żelaza zapomocą materyalów wybuchowych oraz zale
bezpośrednio z rud sposobem Kellera wymaga ca zwilżanie pylu lub usuwanie go z chodników. 
użycia dwóch pieców, położonych jeden nad dru- c) Statystyka lin wyciqgowyclz 11a Ślqslzu Cómym 
giro; z górnego pieca, gdzie odbywa się redukcya w r. 1903. 
i top~enie, metal spływa do _ dolnego, w którym Revue de metallurgie (1904) NQ 6. a) P. 
zostaJe poddany świeżeniu. Dla wyrobu stali z Fain. Badanie kruchości stali zapomocq stosowania 
rud sposobem Harmeta służą trzy piece, umiesz- cienkich p(ytek uacinallyc!J. Autor podaje opis ba
czone jeden na~ drugim; pierwszy, najwyżej :po- dań, na podstawie których przyszedł do wniosku, 
fOŻOn,Y, d~iala, Jak. piec prażalny, gdzie OJll:OCZ że oznaczanie kruchości sta~i daje si_ę wy~onaĆ Z 

wydz1elema wody 1 dwutlenku w9gla ma mieJsce wielką dokładnością, używaJąC płytek nacmanych 
częściowe topienie rud; drugi piec jest właściwie o grubości 3-4 17lm; sposób ten nadaje się uosko
wielkim piecem, skąd wytopiony metal splywa nalew praktyce przy odbiorze materyałów zwlasz
do ostatniego, w którym ma miejsce świeżenie. cza tam, gdzie niema możności otrzymania prób 
Z pomi~d.zy sposobów wytwarzauia stali w piecu większych rozmiarów. Powyższy sposób badania 
elektrycznym bez elektrodów na uwagę szczegół- kruchości stali rzuca pewne światło na ciekawe 
ną zasługuje sposób Kjellina, stosowany z powo- zjawiska, jak np.: zewnętrzne warstwy stali śred
dzeniem w Gysinge (8zwecya). d) W,·stawrz. po- nie.i twardości, hartowanej w wodzie i odpuszczo
wszeclma w St. Louis. II. Oddziat górniczo-lzutnia:_v. nej, posiadają znaczną wytrzymałość na uderze
Dział ten według sprawozdawcy nie zawiera nic nie; obróbka na gorąco wywiera pewien wpływ 
nowego i godnego uwagi. Państwa, biorące udzial na kruchość stali i wreszcie wytrzymałość jej na 
w wystawie, nadeslaly przeważnie zbiory mine- uderzenie powiększa się w miarę zmniejszenia 
ralów i modeli; znaczna zaś liczba stanów pól- rozmiarów przecięcia próby. b) Ch. Fremont. O 
nocno- amerykańskich wcale nie bierze udzialu sposobach mierzenia najwyższego ciśllienia, otrz_vma
pomimo bardzo rozwiniętego przemysłu górniczo- nego pod wp(vwem uderzenia. c) H. Ze Chatelier. 
hutniczego. e) B . Osmm. Stal Za11a i odlewnictwo Stal ua narzędzia o wielkiej szybkości obrotowej. 
stali (c. d.). Artykul ten będzie podaay w Pr:;e- Stopy żelaza z wolframem, chromem i molibde
glq.d.flie Górniczo- Hutniczvm w cbszernem stresz- nem tracą hart przy stosunkowo wysokiej tem
czeniu. peraturze 600°; stąd wynika, że niema pot.rzeby 

Zetschrift des Oberschlesichen Berg und poświęcać zbyt wiele uwagi na zagrzewan ie się 
HUttenmannischen Vereins (1904). Czerwiec. a) narzędzi w czasie pracy, czyli można powiększać 
Dau1 statystyczne o pr:?Jemyśle gómic:::o- hutniczym szybkość obrotową maszyn i grubość wióra. d) F. 
na Slq.sku Gómym za 1-szy kwarta t r. 190-+. b) Oslllond. Teorya stali 11arzędziowej. Jako przy
Pierwsze sprawozdanie komisyi, .sajetej badaniem czynę szczególnych własności stali narzędziowej, 
wybuchów pytu węglowego na Ślq.slw " Górllym. Ko- autor wskazuje na obecność metali, jak wo lfr am, 
misya baclala wyłącznie sprawę wybuchów pyłu chrom i innych. Metalom tym autor przypisuje 

.. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/
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własność przeszkadzania wydzieleniu się węglików '! gowych, zamieszczonej w Revue lllziverselle (r. 1903, 
podczas stygnięcia i rozpuszczania się ich wsku- t. l.). Artykuł zawiera wyniki badau, dokona
tek ogrzewania. e) Jf. Gre11et. Zmiany oporu elek- l nych nad maszyną wyciągową Preussen II, i opis 
t?c::mego_ stali llartowauej pod_ 'l.vplywen_z 11apusz cza- l ulepszeń, _zastosowanych w maszynie wyciągow~j 
mn . Zmtany oporu mechamcznego 1 elektrycz- w kopalm Z ollern II. c) ll1idrlell dOJf. Zastosowame 
nego, pochodzące wskutek hartowania, w różnym l stempli f:elaz llyclz 'l.V kopalniaclt. Tfumaczenie z cza
stopniu zależne są od temperatury; stąd gdy l sopisma Gliiclzat~f (r . 1904, N2 13). Por. Przeglqd 
pierwsze mogą uledz zupełnej zmianie, inne po- l Cómicso-Hutnic.z_v :\'!! 17, str. 491. d) Nowe pr.sepi
zostają prawie niezmienione. Podobne zjawisko s_v gór11icze w Hiszpa11ii. e) .Vowe badam·,,. uad 
zachodzi przy odpuszczaniu. f) Jf. Grenet. nrptyw l uszG:elnialliem bloków stalowych sposobem Riemera. 
obrób/d na gorgco na niel~tóre gatunki stali uildo- Tłumaczenie artykułu, zamieszczonego w Slahl und 
wej. Stal niklowa, zawierająca 28% Ni i 0,35°/0 O, E isen (r. 1904, ;\~ 7). f) Clw!o11. Wvrób stali w 
ogrzana w temperaturze 925°, staje się niemagne- piecu elellirycz llym 'l.~ G_vsi11ge (Szwecya). Sposo
tyczną; ochłodzenie do 80° czyni ją magnetyczną hem Kjellina otrzymuje się stal z mieszaniny su
i twardą; wskutek następnego ogrzania do 550°, rowca i starego żelaza w piecu elektrycznym bez 
t . j. do temperatury, w której 11astępuje koniec elektrodów. Wysoka temperatura, potrzebna dla 
zmian objętości, staje się znowu niemagnetyezną, topienia masy metalicznej, 1iowstaje w piecu skut
przyczem. jednakże własności mechaniczne ulega- kiem prądów indukcyjnych. \ V pośrodku pieca 
ją tylko nieznacznym zmianom. umocowany jest rdzeń z żelaza, otoczony zwoja-

Revue universelle des mines (1904) Czer- mi drutu, podobnie jak w cewce indukcyjnej; 
wiec. a) L. De111 a,·et. TVaiu iejsze zloża 1·ud. cyn- prąd. przech?dząc_ przez cewkę, wzbudza :v me
kowyclz 10 S ta11aclt Zjednoc:::onyclt. Warunki i spo- tal~ prąd wtor~y 1 • ty1:1 sposobm~ roztapia go. 
soby odbudowy złóż rud cynkowych; wytwór- Dz:en~la wytw~:n·czos? p1eca wy~os1 4100 !lg przy 
czość poszczególnych kopah'l. b) P. Habets. O ele/l- l zuzycm 165 h lowatow na godzmę. g) Jow:. pra
trycz nych maszy11ach w_vciqgowycli. Jest to uzupeJ:- 1 wo> dot_vc::; f}ce PrzemysZu 11a.(towego 'ZV R tt111UIII1 . 
nienie pracy o elektrycznych maszynach wycią- lV. !{. 

Kronika bie~ąca. 

Wysyłka węgla dąbrowskiego drogami żelaznemi w marcu r. 1904. 
Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne l{azem 

\V 
Za 

" 
" 
" 

Królestwie Polskiem 
Białystok 

Brześć 

Kowel 
granicę 

;...; 
....:> 
Q) 

s 
h 

....:> o 

2 134 217 
12 792 
13 28! 
j0649 
198xl 

...... 

..!4 ...... 
h 
en 
>-, 
~ 

0." 

g:;,68 
0,57 
o,6o 
2-27 
o,88 

. ..... 

..!4 ;...; ...... 
....:> h 
Q) 

l UJ ..... h 
>=< ::: 
;...; 

....:> c.~ o 

6r6795 l 94,62 
- -

- --

123 o,o2 

34950 l 5,36 

-
l 

;Q l ...... 
..!4 

..... "'"" ;...; -....:> >. ....:> p.. 
Q) 

l 
UJ Q) u: s >. s h 
~ ~ 

l 
..... ;..; 

....:> o~ ....:> o l;: o l o 

922 546 - 81 g6,48 ~l,72 3 ()/3 55 l 
- - !2792 o,34 
- - 13 28r / o,35 . 
- - - 50772 l ,32 

200o c,28 57 ~sGJ r,51 

Razem 1 2230739\ roo,oo l 6sr868 , roo,oo i 925I46 , roo,oo l 3&lJ753, roo,oo 

R . K. 
Zapasy miki potasowej. Pod względem 

skladu chemicznego mika stanowi mieszaninę 
krzemianu glinu z krzemianem 1)otasu a niekiedy 
i sodu. Pomimo, że minerał ten należy do naj
bardziej rozpowszechnionych, j eclnakże niewiele 
jest l)Okładów, nadających się do eksploatacyi, 

gdyż wartość ich zależy od wielkości i przezro
czystości tafel, a również ilości zanieczyszczeń. 
Najlepsze gatunki miki znajdują się w Kanadzie, 
Stanach Zjednoczonych, Syberyi i ChinaelL Obec
nie głównym dostawcą miki jest Kanada, gdzie 
w r . 1896 wydobyto 250 000 t, a w r. 1900 wy-

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



PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 611 

twórczość podwoiła się, co stanowi wyraźną wska- l ma nie tylko znaczenie lokalne, lecz zainteresować 
z ów kę zwi9kszenia się zapotrzebowania. N a Sy- powinna sfery przemysłowe i rolnicze calego kra
bery i i w Chinaeh bogat~ pokłady miki leżą do- ju. Wobec tego dzielimy się tą wiadomością z 
tąd prawie. nietknięte. Odbudowa pokładów miki czytelnikami Przeglą-du Gómic.eo- Hu tnic.P.:ego, za
połą.czona Je_st z wie.lu. powa~nem_i trudnoś~iam~, l znac_zając: że na prz,estrzeni Zgierz-Ozorków przy
gdyz, aby me uszkodzić t.:dh, l ezących naJczęs- stąpiOno JUŻ do robot. Dalszy dystans od Ozorko
ciej w twardych skafach, należy zachowywać nie- wa do Kola dotąd jeszcze nic wyszedł ze sfery 
zwykłą ostrożność. Mika potasowa bywa zupelnie projektu i studyów. Sądząc jednak po energii 
bezbarwna lub zabarwiona na kolor żółty, zielony inicyatorów tej kolei, mianowicie panów L IEDKIEGO 
lub czerwony z powodu obecności żelaza, chromu, i JEZJERSKIEGO, rokuiemy temu ze wszechmiar po
manganu . i innych metali. Mika przezroczysta 1 żądanemu i doniosłemu przedsiębiorstwu rychłego 
uży.wana Jest zami?-st szkła . n~ szyb:y do okien, 

1 
uskutecznienia i ukończenia. Jl. Gr. 

cyhndry do lamp 1 t. p .; na:rw1ększe Jednakże za-
stosowanie znajduj e w przemyśle elektrycznym, l Rynek węgłowy w Warsza~i~ za czas od 
zwłaszcza kanadyjska, która wytrzymuje działa- 9 do 23 lipca r. 1904. :tJsposobiem~ na rynku 
nie bard110 wysokiej temperatury i przedstawia węglowym, początkowo moco wzmocmone, pod leo
doskonalą izolacyę dla prądu elektrycznego. Od- niec znacznie oslablo . 
pa~ki, otrzymywane pr~y . wy~obywaniu ~i~{i, W czasie powyż zym dostawiono na stacyę 
z:rueszane z s1:1-bstancyą w1.ązącą 1 poddan~ c~śme- towarową droo·i żelaznej \Varszawsko- Wiedeńskiej: 
mu, riostarczaJą doskonaleJ masy Izolacy,pleJ dla t"' . 1 · I 663 · 
przewodów parowych; oprócz tego zu ajdują za- w ygoc mu II T'l wagony 
stosowanie przy wyrobie dynamitu i niektórych " " III 6;4 " 
gatunków o bić . TV K . " · " " 

Budowa nowego mostu na Wiśle pod Placono za korzec węgla grubego i kostko-
Warszawą. Pomijając olbr~ymie znaczenie, ja- wego I po &l:-tl8 kop. za marki lepsze, po 76-78 

W kop. za marki gorsze. kie ma dla arszawy budowa trzeciego mostu 
na Wiśle, nasze zakłady metalurgiczne i prze- W sprzedaży cząstkowej płacono po l rub. 
róbcze żelazne były i są w tem bardzo zaintere- 5 kop. 
sowane ze względu na zużycie olbrzymich ilości W skladach sprzedaży drobnej z odwózką 
metalu . Wobec tego podajemy wiadomość, że placono rb. l kop. 1 O za 100 leg. 
sfery przemyslowe Warszawy w ostatnich dniach Dla celów fabrycznych notowano węgiel po 
zaniepokojone zostały ]Jogloską, że z przed s ta. wio- cenach: 
nych trzech projektów nowego mostu pod W ar- gruby, kostkowy I i kost. II. . 
szawą, a mianowicie przez inżyniera MAHSZEwsKJEGo, orzech I 
przez zakłady mechaniczne RuDZKI i przez firmę orzech II 
francuską BATIGNOL, władze decydujące w Peters- drobny 
burgu zamierzają odelać powyższą budowę tej mial 
ostatniej . P odobno i budowa mostu pałacowego ( Podług Gazety IIaudlowej ). 

90 kop. 
8± " 
81 " 
70 " 
53 " 

(dworcowawo) w Petei·sbUI·gu powierzoną ma być 
tejże firmie BAT!GNOL. \ V firmie tej zainteresowaną Starania o obniżenie taryfy na przewóz 
jest podobno grupa banków francuskich, która węgła z zagłębia Dąbrowskiego do portów mo
przyjęła na siebie realizacyę ostatniej pożyczki, rza Bałt vckiego. Zjazd VI-y przemysłowców 
zaciągniętej przez Państwo na potrzeby wojenne. górniczych Królestwa Folskiego podjął starania 

.11. Gr. o obniżenie taryfy na przewóz węgla z zagłębia 
Współzawodnictwo węgła śląsk iego. za :pąbrowskiego do P?ter~b~rga, Rygi i Libawy do 

Gazett] Loso?.eJa/r powtórzyły nasze pisma codzien- ! tf!o .ko~. od puda_ l wiO_rst_y. *) W. sprawie tej 
n e ]Joo·loskę J. akoby wielkie fiirmy węo·lowe w M1msters~wo Skarbu wyraz1lo zdame, ~e obecnie 

· · l:? ' · . o l na p1·zew0z '~ęal~ ka1n1enneao z zao·łęb1a Dąbrow-Berhme na skutek ulo· otrzymanych lJrzy wywo- . ." o L" . . o o . 
zie węgla dąbrowskieg~ do Austryi, gdzie firmy ~kleg~ do ~1b~wy,. Ryg1 ~ Pete.rs.bu

1
rga o~ow\ązu

te mają ustalony rynek zbytu, postanowiły w Ją bardzo .mz~Ie taryfy, mianOWICie /.ua- /12~ {0-p. 
widokach konkurencyjnych forsować zbyt węala od pud~ 1 Wiorsty; taryfy t~ zaleclwie pokrywaJą 
śląskiego do Królestwa Polskieao· w tym c:lu wyda t lo .dró~ żelaznych,, dotyczące r~chu. I~ we
podobno ma nastąpić zniżka cen ~vęo·la ślaskiego. stya o?mżema obow1ązu,1ących obec~ne taryf na 
o ile pogloska ta jest prawdziwą ni~daleka przy- p~·zewoz węgla z z~glęb1a Dąbrowskiego do P?r-
szlość okaże. ' Jf. Gr. tow morza Baltychego b.x-1:: rozpatrywaną w m-

. . . . . stytucyach taryfowych 1II~Isters~wa Skarbu. K~-
Koł~J. doJaz~owa. 76 .wiOrst ~ług?sct. Bu- mi te t taryfowy uznal za memożhwe dalsze obn.l

dowa takreJ dużeJ kolei doJazdoweJ, ktorama być żenie obowiazującej obecnie taryfy z zaglęb1a 
zbudowaną od Zgie1·za i przechodzić ma przez · 
Ozorków, Łęczycę, Dąbie do Kola nad Wartą, *) Por. P r zogla,d Oóruiczo-Hutuiczy, ;'\! a , str. 393 
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Dąbrowskiego do portów baltyckich ~em więcej, 
że wówczas wypadloby wprowadzić odpowiednie 
obniżki i do innych okręgów spożycia węgla ka
miennego; tym sposobem zostałoby wprowadzone 
obniżenie obowiązujących obecnie nizkich bardzo 
taryf na przewóz węgla na wszystkich drogach 
żelaznych w Rosyi. Oprócz tego Komitet tary
fowy uważał, że dla wyrugowania przez węgiel 

sty byłaby niewystarczająca.*) Wobec powyż
szego Ministerstwo Skarbu uznalo za niemożliwe 
żądać od uróg żelaznych dalszego obniżenia obo
wiązujących obecnie taryf na przewóz węgla z za
glęhia Dąbrowskiego do portów morza Baltyc
kiego . 

5i. 

k rajowy z portÓW baltyckich węgla zagranicznego *) Z tym pogla,dem Komitetu taryfowego nie można zgodzić 
nawet Obnl. z· ]{a taryfy do 1;

150 
kop. od puda 1· Wl. Ol'- się , ponieważ i przy obowia,zuja,cej obecnie taryfie niektóre kopalnie 

zagłębia Dąbrowskiego próbuj a, wysyłać węgiel do Rygi . 

Przywóz z zagranicy do Rosyi wytworów przemysłu cynkowego w przeciągu pierwszych 
czterech miesięcy r. 1904. *) 

Rok 1903 Rok 1904: 
---

Rodzaj wytworu St~·czct'l ~~~J ~farze~l Kwiecień l Styczeń 1 
],u ty ~Larzec K'vi ooień 

, __ 
l t Y s i 'l c Y p u d ó w 

---

Cynk w płytach i kawalkach oraz 
pyłek cynkowy 4± 38 -~-~ 33 31 71 48 

Blacha cyn kowa, nie pokryta meta-
lam i l 2 l l l 3 3 

Blacha cynkowa, pokryta metalami 

Biel cynkowa 8 14: 18 30 11 12 10 

Podlug ważniejszych krajów przywóz cynku wynosił w r . 1904-ym: 

z Niemiec 

" 
Anglii 

Styczeń i luty Marzec Kwiecień 
t Y " i ę 

8± 

3 

ll Y 

47 
p u d O ·w 

o O 

l 

71 

2 

38. 

" 
Belgii 13 l s~ 

*) Por. Przegląd Górni czo-Hutniczy, :\! 18. s tr. 50.3. 

Wywóz węgla ze Stanów Zjednoczonych w r. 1903 wynosił (w tysiącach puclówr 
r . 1902 r. 1903 

Antracyt 
\Vę::(i c l ka-

mieuuy .Antracyt 

Do Belgii 260 

" 
Francyi 184:0 

" 
Niemiec 90 030 

" 
Włoch. 5370 

" 
pozostałych kraj ów ]Juropy 20 3060 

------
Razem do Europy 110 11460 

Do Kanady 55210 ~21 060 

" 
:1feksyku :1:0 33310 

l 
" 

Kuby . .. . . 710 '22 700 

" 
Indyi Zachodnich . 230 18530 

f 
" 

pozostałych krajów 20 15760 

122980 

1570 

Razem 56 3'20 3'23 720 124550 

]XossoJieHo lJeHsyporo, 2 asrycTa 1904 r. 
--------------------

Wę~iel ka
nuenuy 

50 
±20 
34:0 

3000 
1320 

5130 
282 24:0 
52420 
26120 
13400 
11490 

390800 s. 

\V drukarni St. S w ięckiego w Dąbrowie.- vVydawca Stanisław Ciechanowski. Heclaktor Mieczysław Grabiński. 
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