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Urządzenia elektryczne w górnictwie. 
( Ciąg dalszy. p. ]l~ 25. str. 668). 

W jednej z niemieckich kopalń górnik po
rażony upadł na maszynę, lecz zanim zdołano do
biedz do wyłącznika, ów robotnik żyć przestał. 
Wobec tego zaleca się rozstawianie wyłączników 
w kopalniach na niezbyt wielkich odl egłościach 
jeden od drugiego. Pożądanem jest również, aże
by silnice zaopatrzone były w samodziałające 
wyłączniki minimalne. W kopalni Lugan brak 
takiego wyłącznika spowodował pożar. Rzecz się 
tak miaJa. Pewnej niedzieli silnice za wyjątkiem 
jednego małego wentylatora nie pracowały. W 
południe zatrzymano prądnicę na stacyi, a więc 
stanął też i wentylator. Gdy wieczorem ponow
nie puszczono prądnicę w ruch, w kopalni wy
buchnął pożar, który dzięki blizkości rur wodo
ciągowych zdołano zagasić. Po upływie dwóch 
dni dobrano się do wentylatora, który, jak się 
okazało, był przyczyną pożaru . a po tygodniu 
wszelkie niebezpieczeństwo dla kopalni było usu
nięte. Do p\'dzenia wentylatora służyła silnica 
prądu trzyfazowego dla 500V z twornikiem krót
kozamkniętym. Zanim prądnica przy ponownem 
puszczeniu jej w n~ch wydała całkowite napięcie 
500V, upłynęło dwie, trzy minuty, a ponieważ 
silnica zaczynała się obracać dopiero przy 500 V, 
więc w ciągu tego krótkiego zresztą czasu motor 
odgrywał rolę krótkozamkniętego przetwornika 
(transformatora) i spalił: się. Od iskier zajęły się 
bellei obudowy i wszczął się pożar . Gdyby mo
tory zaopatrzone były w przerywacze minimalne, 
w chwili zatrzymania dynamomaszyny silnica 
wentylatora wyłączyłaby się z sieci samoczynnie 
i nie wywołałaby pożaru. 

Przyrządy elektryczne umocowuje się na 
płytach marmurowych i zakłada się na każdy 
przyrząd pudło ochronne, albo też całą tablicę 
umieszcza się w szafie żelaznej . Szafy drewnia
ne mogą być używane tylko w wyjątkowo su
chych kopalniach (np. w kopalniach soli). Prak
tyczną jest tablica rozdziałowa, złożona z przy
rządów, zamkniętych w pudłach żelaznych, z któ
rych wystają tylko rączki wyłączników. Przy
padkowe dotknięcie się do części, przeprowadza
Jących prąd, jest tu niemożliwe. Wyłączniki usta
wia się w ten sposób, że przy włączonym prądzie 
rączka bywa u góry, przy przerwanym u dołu. 

Chodzi o to, ażeby uderzenie o rączkę spadają
cego kawałka węgla lub drzewa nie mogło spo
wodować przypadkowego włączenia prądu. 8wo
ją drogą nawet ż wyłącznikami, tak ustawionymi, 
zdarzały się wypadki niespodziewanego zamknię
cia prądu, co wywoływało śmiertelne porażenia. 
Tak np. w kopalni Deutschland przy zmienianiu 
silnicy przerwano prąd, ale wyprężając przewod
niki przypadkowo, uderzono kablem z dołu o 
rączkę wyłącznika; przez to uderzenie prąd zo
stał na chwilę włączony i śmiertelnie poraził 
jednego z robotników, trzymających kabel. Aże
by zapobiedz podobnym wypadkom, trzeba o ile 
możności zasłaniać rączki wyłączników od przy
padkowego uderzenia. 

Pudła i szafy żelazne należy łączyć elek
trycznie z ziemią, gdyż zdarzały się nieraz usz
kodzenia w izolacyi przyrządów i pudła elek
tryzowały. 

Gdzie ·grozi niebezpieczeństwo pożaru, a 
szczególniej w kopalniach z gazami wybuchowy
mi muszą być zachowane specyalne środki ochron
ne. Jak wykazały doświadczenia pp. HEISEA i 
THIEMA, przerwanie prądu zapomocą wyłączników 
w atmosferze gazu wybuchowego w większości 
wypadków wywołuje wybuch. Granica niebezpie
czeństwa nie dała się ściśle określić, zauważono 
tylko, że wybuch powstaje tern łatwiej: l) im 
wyższy współczynnik samoindukcyi posiada przer
wany obwód, 2) im większa jest siła prądu, 3) im 
szybciej odbywa się samoprzerywanie. Przy wy
sokiej samoindukcyi i przy szybkiem wyłączaniu 
nawet prąd o sile 0,11 Amp. może wywołać wy
buch. Jeżeli iskry, powstające przy otwieraniu 
wyłącznika, niezawsze są zdolne zapalić gaz ko
palniany, to iskry, tworzące się przy stapianiu 
bezpieczników, powodują za każdym razem wy
buch. Wobec tego zarówno wyłączniki jak i bez
pieczniki otacza się pudłami żelaznemi, szczelnie 
zamlmiętemi. Pudla te powinny być niewielkie 
i powinny jak najmniej zawierać w sobie powie
trza, gdyż zachodzi obawa wybuchu wewnątrz 
pudła. Co prawda, podobne wypadki jeszcze nig
dy się nie zdarzały. Zamiast pudel, szczelnie zam
kniętych, próbowano stosować siatki mosiężne, ja
kie używają się do lamp kopalnianych. Siatki te 
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nie przepuszczają wybuchu na zewnątrz, ale ze 
względu na mafą wytrzymafość mechaniczną 
mniej się tu nadają, niż pudla. Próbowano rów
nież zanurzać wyłączniki w oleju, ale przez to 
zyskiwano niewiele, gdyż pudla musialy być 
również szczelnie zamykane dla ochrony oleju 
przed zanieczyszczeniem. . 

Przepisy belgijskie wymagają, żeby główne 
przewodniki rozprowadzające zaopatrzone byly 
w następujące przyrządy elektryczne: woltomie
rze, amperomierze, wskaźniki siły prądu, odpły
wającego do ziemi, wyłączniki i bezpieczniki. 
Każde odgałęzienie z prądem ponad 3 Amp. musi 
mieć dwubiegunowe względnie trzybiegunowe 
bezpieczniki lub samowylączające maksymalne 
wyłączniki, które przerywałyby prąd w razie po
dwojenia się jego normalnej sily. Wylączniki i 
przelączn~ki m us~ą r:r:i~ć dostateczną płaszczyznę 
styku, t. J· co naJmDleJ 5 mm2 na każdy l Amp. 
prądu. Przy prądzie ponad 10 Amp. przerywa
cze winny być dwubiegunowe względnie trzybie
gunowe. Przyrządy należy umocowywać na ta
blicach z materyalu izolacyjnego i niepalnego 
(marmur, lupek). W kopalniach z gazami wybu
chowy-mi wyłączniki, przełączniki i bezpieczniki 
osłania się pudłami metalowemi, hermetycznie 
zamkniętemi. 

Podlug przepisów niemieckich tablice roz
działowe wraz ze szkieletem i o bramowaniem ma
ją być zbudowane z materyalu ogniotrwafego i 
niehygroskopicznego. Należy tablice specyalnie 
zabezpieczać od wody, przesączającej się ze ścian 
pomieszczenia. Każde odgałęzienie od glównego 
kabla powinno być uskutecznione, o ile możności, 
przy pośrednictwie tablicy rozdziafowej, przy
ozem wszystkie bieguny odgałęzienia trzeba zao
patrzyć w bezpieczniki i wyłączniki. W kopal
niach z gazami tablice rozdzialowe ustawia się, 
o ile możności, przy doplywie świeżego powie
trza, wylączniki, przełączniki i bezpieczniki za
słania się pokrywkami, szczelnie zamkniętemi. 
Wreszcie kontakty ścienne, przeznaczone dla włą
czania maszyn przenośnych, lamp ręcznych lub 
przyrządów mierniczych, mają być zaopatrzone 
w zapory, uniemożliwiające włączanie i wylącza
nie ich w razie, gdy są pod napięciem. 

Silnice z przyborami. 
Silnice mogą być ustawiane dwoma sposoba

mi. Pierwszy polega na odizolowaniu korpusu 
maszyny od fundamentów, drugi wprost przeciw
nie polega na stalero połączeniu elektrycznem 
korpusu z ziemią. Za pierwszym sposobem prze
mawia ta okoliczność, że w razie połączenia się 
jednego bieguna maszyny z korpusem nie nastę
puje zziemienie, t. j. że czlowiek, stojąc na zie
mi i. dotykając przypad~owo inne_go. bieguna, nie 
będz1e porażony calkow1tem nap1ęmem, a tylko 
częściowem. Zfą zaś stroną jest: l) trudność utrzy
mania izolacyi w porządku wskutek wilgoci ko-

palnianej i 2) latwo powstające porażenia przez 
dotknięcie korpusu maszyny. Porażenia te, acz
kolwiek wywalane przez niecałkowite napięcie, 
mogą być niebezpieczne. Jest jednak na to śro
dek zaradczy. Silnice otacza się chodnikiem izo
lującym tak szerokim, żeby dotknięcie się do ma
szyny było możliwe jedynie wówczas, gdy się 
stoi na chodniku. 

Drngi sposób ustawienia maszyn, polegający 
na lączeniu z ziemią, jest łatwiejszy w wykona
niu. Ustawienie jednak silnicy wprost na spodku 
lub na bel~ach nie może być uważane za wystar
czające. Zeby palączenie z ziemią bylo pewniej
sze, lączy się korpus maszyny z plytą ziemną (za
kopaną w wilgotnem miejscu lub opuszczoną do 
wody) za pośrednictwem drutu grubego, starej li
ny lub pancerza kablowego. 

W kopalniach suchych, gdzie utrzymanie 
izolacyi w dobrym stanie nie przedstawia trud
ności, stosuje się pierwszy sposób ustawiania ma
szyn, natomiast w kopalniach wilgotnych oddaje 
się pierwszelistwo zziemieniu. Chodniki izolują
ce w pierwszym wypadku są niezbędne, w dru
gim zwiększają bezpieczeństwo. Chodniki budu
je się z drzewa, przesyconego parafiną. W tym 
celu rozgrzewa się patMinę do 100°0 i nakłada na 
nią deski. Deski powinny leżeć tak dlugo, dopó
ki nie przestaną ukazywać się pęcherzyki. W 
ten sposób nasycone drzewo stanowi dobrą izola
cyę, ale jest zbyt ślizkie. Obija się je tedy lino
leum, p1·zytem gwoździe nie powinny być wbijane 
z góry, lecz z boków. W przeciwnym razie gwóźdź 
mógł:by polączyć n o gę maszynisty z ziemią. 

Wszystko powyższe tyczy się nie tylko sa
mych silnie, lecz i oporników. Części, przez któ
re przechodzi prąd, a przedewszystkiem zaciski 
przy silnicach i opornikach. muszą być osłonięte 
mocneroi skrzynkami lub przykrywkami izolacyj
nemi. 

Opiszemy tu trzy wypadki porażeń elek
trycznych, jakie się zdarzyly wskutek uszkodze
nia izolacyi silnic w jednej z saskich kopal~. 
Pierwszy wypadek byl śmiertelny. Robotmk 
oparł się na skrzynce drewnianej, przykrywającej 
zaciski (przez które prąd doprowadza się do sil
nicy) i zostal porażony. Widocznie skrzynka 
wskutek częstego jej zdejmowania niezbyt dobrze 
zaslaniala zaciski i byla za malo wytrzymałą na 
uszkodzenia natury mechanicznej, gdyż po wy
padku znaleziono ją połamaną. Drugi wypadek 
zakończył: się tylko poparzeniem. Robotnik do
tkną! rury wentylacyjnej, która byla palączona 
z wentylatorem i silnicą, ale nie byla zziemioną. 
Byl to bląd budowy. Blacha, okrywająca silnicę, 
prawdopodobnie wskutek uderzenia_ja~imś ~st~ym 
przedmiotem polączyla się z uzwoJemem s1h;ncy. 
Gdyby korpus silnicy byl zziemiony, dot_kmęcie 
się do rury byłoby nieszkodliwe. WreszCie trze
ci wypadek zakończy! się śmiertelnemporażeniem 
maszynisty i poparzeniem robotnika, który chcial 
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go ratować. ~yl_o t~ prz:y ~oło~rocie P:lektrycz- ~ wpra:wdzie ukazywać, s~ę iskr:y- pod szczotkami, 
nym, który rowmeż Jak silmea 1 opormk rozru- ale, Jak wykazały dosw1adczema, prowadzone na 
chowy połą~zony był z ziemią. Podczas m.an.ew- pięciakonnej silnicy~ iskry te ~ie wywoł':lją wybu
rów maszymsta stawał na deseczce. pokryteJ lmo- chu. Zresztą, stosuJąc po dw1e szczotk1 dla każ
leum. W dzień wypadku maszynista poczuł, że dego pierśr:ienia, możliwość iskier jest prawie wy
opornik ele~tryzuje, lecz. zamiast .tego, żeby przer- kluczona. Swoją. dr~gą ~lla. wszelki~go bezpie
wać pracę Gak wymagaJą przep1sy), w dalszym czeństwa zaleca s1ę p1erś01eme zasłamać pudJem 
ciąau manewrował kołowrotem. Okazało się, .że metałowem (podobnie jak kolektory) tembardziej, 
w ~ączce oporni~ a uszkodziła się izolacya. Nie l że. nie ma.m:r .11e:Yn?ści, czy isl~ry przy. silnicac~ 
wywołałoby to Jednak wypadku, ~dyby deseczka w1ększych mz p1ęc10konne są rowmeż meszkodh
była przesycona parafiną. Komisya górnicza, ba- . we. Wreszcie w silnicach z połączeniem zwrot
dająca ten wypadek, zadecydowała również, że nem zamyka się hermetycznie przełącznik, t. j. je
deseczka izolacyjna ma być znacznie większą (do- dyne miejsce, gdzie tworzą się iskry, jakkolwiek 
t:rchczasowa miała wy~iary 60,4q cm) i że opor- dotychczas.owe doś.wia~czenia ~aż.ą przypus~c~a~ 
mk należy otoczyć pudłem drewmanem. zupełną meszkodhwosć tych 1skler. Rowmez 1 

W kopalniach z gazami wybuchowymi mu- oporniki rozruchowe czy to przy prądzie stałym, 
szą być zachowane specyalne środki ochronne. czy trzyfazowym otacza się pudłami hermetycz
Iskry. ukazujące się w kolekt01·ach silnic prądu nie zamkniętemi. Druty, rozżarzone do czerwo
stalego, przy pewnych warunkach wywołują wy- ności, nie wywołują wprawdzie wybuchu. ale mo
buch. Jak wykazały doświadczenia inżynierów gą zapalić łatwopalne przedmioty, jak opiłki 
JuLINA, FmKETA i DERCLAYEA oraz HEISEA i TmEMa, drzewne, mial węglowy i tym sposobem przyczy
gazy kopalniane zapalają się szczególnie łatwo: nić się do pożaru kopalni. Oprócz tego druty 
l) jeżeli kolektor składa się z niewielkiej ilości rozżarzone łatwo się gną i mogą wytworzyć szko
wycinków, 2) jeżeli szczotló ustawione są niepra- dliwe polączepia. 
widłowo. Przepisy belgijskie wymagają przedewszyst-

Dwie badane silnice o sile 0,5 FP i 6,5 FP po- kiem, żeby prądnice, silnice i przetworniki były 
mimo ukazywania się iskier nie wywoływały wy- zupełnie odizolowane od swych fundamentów. 
buch u, dopóki szczotki ustawione były we właści- Jak już mówiliśmy, wypełnienie tego przepisu jest 
wem miejscu; po przesunięciu ich natychmiast często bardzo utrudnione, nieraz wprost niemoźli
następował wybuch. Przy silnych wahaniach we. Następnie wymagają przepisy, żeby silnice i 
prądu wzmaga się również iskrzenie maszyn, a przetworniki przy najwyższem obciążeniu nie za
tem samem powiększa się niebezpieczeństwo wy- grzewały się więcej niż o 40° ponad temperaturę 
buchu. otoczenia. I ten przepis jest bardzo ostry. Szcze-

Wogóle należy uważać wszystkie silnice prą- gólniej w kopalniach z gazami wybuchowymi, 
du stalego jako niebezpieczne i stosować do nich gdzie motory są szczelnie zamknięte i wskutek 
środki zapobiegawcze. Pierwszym z tych środ- tego pracują bez wentylacyi, nagrzewanie ich jest 
ków jest stosowanie kolektorów wydrążonych. bardzo silne. Chcąc ściśle stosować się do tego 
Szczotki umieszcza się wówczas wewnątrz kolek- przepisu, trzeba w wielu wypadkach używać 
torów i zasłania się tarczami, w których znajdu- sztucznego ochładzania maszyn. W kopalniach z 
dują się okienka z miki; przez nie może być ob- gazami l-ej i 2-ej kategoryi silnice bez kolekto
serwowane położenie szczotek. Szczotki stykają rów i szczotek oraz przetworniki statyczne można 
się więc z wewnętrzną powierzchnią kolektora, ustawiać wszędzie, prądnice zaś i silnice, zaopa.
a nie z zewnętrzną, jak to bywa w zwykłych ma- trzone w kolektory lub pierścienie, tylko w tych 
szynach. Dzięki temu iskry ukazują się w po- szybach, chodnikach, komorach i t. d., które wen
mieszczeniu, osłoniętem ze wszystkich stron, i, jak tylują się świeżym przewiewem :rowietrza. 
pokazały doświadczenia, nie mogą wywołać wy- W kopalniach z gazami 3-eJ kategoryi oraz 
bu!3hu .*) Maszyny z kolektorami wydrążonymi w budynkach nadszybowych tych kopalń prądni
znalazły zastosowanie wy:tącznie w Anglii. Dru- ce są zupełnie wzbronione, jak również i silnice 
gi środek, znacznie więcej rozpowszechniony, po- z kolektorami lub pierścieniami. \Vreszcie we 
lega na osionięciu kolektora pudłem żelaznem, wszystkich kopalniach z gazami wybuchowymi 
hermetycznie zamkniętem. bądź l-ej, 2-ej lub 3-ej kategoryi prądnice, silni-

Silnice trzyfazowe są znacznie bezpieczniej- ce, przetworniki i oporniki muszą być osłonięte 
sze, niż maszyny prądu stałego w środowisku ga- pudłami metaliczneroi i zamykająceroi się her
zu wybuchowego. W silnicach, krótko zamknię- metycznie. Pudła powinny być niewielkie, żeby 
tych, tworzenie się iskier jest niemożliwe i dlate- jak najmniej mieścić w sobie powietrza. Niezbęd
go mogą one być uważane za najzupełniej bez- ne otwory muszą być zasłonięte gruberoi szybami. 
pieczne i nie wymagające żadnych środków Przepisy niemieckie zalecają albo odizolowa
ochronnych. W silnicach z pierścieniami mogą nie korpusów silnic od fundamentów, albo też łą-

czenie ich z ziemią. W miejscach, przesyconych 
*) Sprawozdanie in~. Leproux w Annalos d os mines, 1899, wilgocią, należy maszyny otaczaĆ chodnikaroi izot.XV, str. 101. 
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lującymi. Przy napięciu biegunów względem zie- średnictwie pierśt.:ieni i szczotek opornik rozru
mi ponad 250 V wszystkie części, przeprowadzają- chowy, który stopniowo wyłącza się. Przy pel
ce prąd, mają być zabezpieczone od dotknięcia. nym zaś biegu, ażeby uniknąć niepotrzebnego tar
Pomieszczenia dla silnic :(JOWinny być utrzymy- cia szczotek, łączy się z sobą wszystkie trzy 
wane sucho, a szczególnieJ komory dla pomp na- piefścienie a szczotki odejmuje. Zarówno wylą
leży zabezpieczać od mułu i błota kopalnianego. czanie opornika, jak i lączenie pierścieni odbywa 
Zabezpieczenia specyalnego wymagają silnice, się ręcznie. Stopniem pośrednim pomiędzy silni
ustawione w miejscach, gdzie sączy się lub wy- cą krótkozamkniętą i silnicą z pierścieniami jest 
tryska woda. Dozwolona temperatura nagrzewa- silnica z połąc~~;eniem zwrot11em systemu SIEMENSA 
nia się silnic wynosi 50°C ponad temperaturę oto- i HALSKEGo. Zbroja ruchoma (rotor) takiej silnicy 
czenia. W kopalniach z gazami silnice muszą składa się z dwóch uzwojeń, które w chwili pusz
być zaopatrzone w urządzenia, przeciwdziałające czania w ruch połączone są w szereg, a po osiąg
wybuchom. A więc przepisy te 11ie wymagają tak nięciu pewnej ilości obrotów łączą się równolegle. 
jak belgijskie hermetycznego zamknięcia całej sil- Przelączmk, osadzony na osi, działa samoczynnie 
nicy. Wystarczy zasłonić pudlem jedynie kolek- zapomocą siły odśrodkowej. 8ilnice z polącze
tor, pierścienie lub przełącznik. Wreszcie prze- niem zwrotnem mają zastosowanie tylko przy wy
pisy niemieckie zalecają pomieszczać silnice i przy- dajności do 10 IP. Łączą one w sobie dobre stro
rządy możliwie na głębszych poziomach kopalni. ny silnic któtkozamkniętych (brak szczotek i 

Co się tyczy dozoru na silnicami. to w wie- opornika, a więc bezpieczeństwo w kopalniach z 
lu kopalniach a nawet w całych okręgach obo- gazami wybuchowymi), i silnic z pierścieniami 
wiązuje ważny przepis, żeby maszyniści natych- (większy moment obrotowy, mniejsza sila prądu 
miast przerywali pracę i zawiadamiali swych 1 przy puszczaniu w l'UCh i lepsza wydajność). 
zwierzchników, gdy zauważą jaką niedokładność Wszystkie wzmiankowane rodzaje silnic trzyfazo
(np. że silnica się grzeje, że pracuje nawet gdy wych różnią . się między sobą tylko sposobem 
rączka opornika stoi na zerze, że rączka ta nie puszczania ich w ruch, w pełnym biegu nato
chce się obracać, że maszyna czy opornik elek- miast działają zupełnie jednakowo. 
tryzuje i t. d.). Również, gdy okaże się w ko- Regulowanie ilości obrotów silnic trzyfazo
paln~ nadmierna ~lość gazów wybuch.owych, za~P.- wych _jest połąc~one z duże,mi trudnościami. ~r~y 
ca s1ę przerywame pracy. WymagaJą tego m1ę- prądz1e stałym 1lość obrotow zależy od nap1ęc1a 
dzy innymi przepisy górniczo-policyjne belgijskie prądu, przy trzyfazowym zaś zmiana napięcia bez-
i saskie. pośrednio zupełnie nie wpływa na szybkość obro-

Regulowanie sil nic. tową. Oznaczmy ilość biegunów przez p i ilość 
okresów na sekundę przez v, a otrzymamy teore-

W górnictwie używają się silnice prądu sta- tyczną ilość obrotów silnicy trzyfazowej równą 
lego zarówno bocznikowe, jak i szeregowe. Te 
ostatnie mają zastosowanie wyłącznie przy elek- l 2XGOXv 
trowozach, gdzie potrzeba dużego momentu roz- P 
r~ch?wego, do po~·usz~n~a zaś ~nnych masz;rn l na minutę. Rzeczywista jednak liczba obrotów 
g?rmczych ~żywa s1ę. s1lm_c bo~zmkowyc_h, ktore n jest nieco mniejszą i wyraża się za pomocą wzoru 
m~ unoszą s1ę V:. stame meobClążonym 1 wyma- ~X60X 
gaJą przeto mmeJ dozoru. n "' v(l-s) 

Zmiana ilości obrotów otrzymuje się przy P 
pomocy opornika. Gdy chodzi o regulowanie gdzie spółczynnik s t. zw. poślizg jest pewnym 
obrotów w szerszych granicach (dla maszyn wy- nieznacznym ułamkiem. Jak pokazuje wzór, re
ciągowych), używa się często dwu jednakowych gulowanie ilości obrotów 1z da się osiągnąć przez 
silnie, osadzonych na wspólnym wale. Włączając zmienianie v, p lub s. 
do sieci silnice, połączone w szereg, otrzymuje Najprostszy BIJOsób regulowania szybkości 
się bieg maszyny dwa razy wolniejszy, niż przy polega na zmianie poślizgu, co osiąga się przez 
silnicach, połączonych równolegle. Regulu.iąc opor- włączanie oporu do zwojów zbroi ruchomej (ro
nik i łącząc silnice bądź w szereg, bądź równo- toru). Niestety, pociąga to za sobą ogromne stra
legle, można otrzymać dowolną szybkość maszyny. ty energii i współczynnik wydajności spada w 

Przy prądzie trzy lub dwufazowym silnice miarę zwalniania biegu. Sposób ten bywa stoso
krótko zamknięte, t. j. takie, które puszczają się wany ze względu na prostotę urządzenia do re
w ruch bez opornika, bywają stosowane tylko gulawania mniejszych silnic trzyfazowych (np. 
przy małych wydajnościach (do 5 IP). Przy du- silnie, poruszających kołowroty wyciągowe), nie
żych maszynach oraz przy maszynach, wymaga- jednokrotnie zaś znalazł zastosowanie i przy więk
jących większej siły pociągowej (np. maszyny szych maszynach wyciągowych. Regulowanie sil
wiertnicze), używa się silnic z pierścieniami. W nicy zapomocą zmiany ilości okresów prądu zasi
chwili puszczania tych silnic w ruch do zwojów lającego możebne jest jedynie wtedy, gdy silnica 
zbroi ruchomej (rotoru) włączony jest przy po- posiada swoją własną prądnicę i oddzielne prze-
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wodniki łąc zące. Regulowanie szybkoś~i usku
tecznia się tu w elektrowni a więc w miejscu, od
dalonem od samej silnicy. Niezależnie od niedo· 
godności, jakie ten sposób za sobą pociąga, bywa 
on niekiedy używany przy dużych wentylatorach 
i pompach. 

Niezależnie od dwu wymienionych dotąd spo
sobów daje się osiągnąć zmianę szybkości w kil
ku (dwu lub czte1·ech) z góry oznaczonych stosun~ 
kach już to przez zmianę ilości biegunów silnicy, 

już to przez t. zw. kaskadowe połączenie silnie. 
Oba te sposoby czynią urządzenie o wiele więcej 
zlożonem i z tego tytulu rzadko bywają stoso
wane. Należy wspomnieć jeszcze, że znajdujący 
się obecnie w okresie studyów motor wielofazo
wy skompensowany (silnica GoRGEsA, HEYLANDA 
i t. d.) pozwoli zapewne rozwiązać regulowanie 
silnic prądu zmiennego daleko korzystniej, niż to 
ma miejsce przy obecnych silnicach nieskompenso_ 
wanych. (n. N.). Stanistaw ~ysocki. 

Statystyka przemysłu żelaznego w Hosyi. 
We wszystkich gałęziach przemysłu posia- wanych od inżynierów okręgowych, którzy, hę

danie możliwie obszernej i dokładnej statystyki dąc obarczeni innemi poważnemi czynnościami 
ma wielce doniosłe znaczenie, ponieważ wyświe- slużbowemi, powierzają układanie sprawozdań po
tła istotny stan danej gafęzi przemysłu i daje wyższych swoim kancelistom i dla braku czasu nie 
poniekąd pewne wskazówki co do dalszego kie- mają nawet możności sprawdzenia, czy sprawo
runku ruchu przemysłowego. Przemysł górniczo- zdania te ułożone są należycie dokładnie. Wresz
hutniczy we wszystki ch państwach zachodnio- cie każdy, komu wypadło kiedykolwiek korzystać 
europejskich ma najlepiej stosunkowo w porów- z ogłaszanych · przez Górniczy Komitet Naukowy 
naniu z innemi gałęziami przemysiu urządzoną i roczników, zauważył, jak wiele zawierają one błę
prowadzoną statystykę. dów drukarskich i jak trudno samemu błędy te 

W Rosyi w przemyśle górniczym i hutni- sprostować; gdy bowiem, jak to bardzo często 
czym do niedawna jedynem źródłem do czerpa- zdarza się, podsumowanie kolumny daje nie taką 
nia danych statystycznych były wydawane od l liczbę, j aka w sumie jest pomieszczona, wówczas 
dawna przez Górniczy Komitet Naukowy roczni- niewiadomo, czy błąd drukarski znajduje się w 
ki p. t. "Zbornik statisticzeskich swiedenij o gor- którym ze skladników i w którym mianowicie, 
nozawodskoj promysz1ennosti Rossii w ... godu". 1

1 czy też w sumie. 
Roczniki te pod każdym względem przedstawia- Przytoczone powyżej braki w statystyce, 
ją jednak bardzo wiele do życzenia. zbieranej przez Górniczy Komitet Naukowy, 

Od ogłaszanej statystyki wymaga się prze- l zniewalały instytucye prywatne, mianowicie rady 
dewszystkiem trzech warunków: l) żeby była l zjazdów przemysłowców górniczych, do zbierania 
możliwie świeża, 2) żeby była dokł'adna i 3) żeby w swoich okręgach danych statystyeznych o 
nie zawierała błędów drukarskich. Wydawana przemyśle górniczym i hutniczym. Z biegiem 
przez Górniczy Komitet Naukowy statystyka czasu każda rada zjazdu otwarła u siebie dział 
przemysłu górniczego i hutniczego w Rosyi nie statystyki i obecnie sprawa ta najlepiej i naj
czyni zadość żadnemu z przytoczonych powyżej obszerniej postawioną została w Radzie Zjazdu 
trzech warunków. W maju r. 1904 wydany zo- przemysłowców naftowych w Baku, gdzie znacz
stal rocznik statystyczny za rok 1901, a przeto ne ofiarowane przez przemysłowców środki mate
wydawanie rzeczonych roczników spóźnia się ryalne pozwoliły na postawienie tego zadania 
przeszło o dwa lata. Następnie każdy, kto ma na odpowiedniej stopie. Pomijając jednak inne 
możność czerpania danych statystycznych z in- galęzi przemysłu górniczego i hutniczego, zasta
nych źródel wiarogodnych i pewnych. przy po- nowimy się tylko bliżej nad statystyką przemysłu 
równywaniu ich z danemi, oglaszanemi przez żelazn ego. Rzeczoną statystykę zaczęły zbierać 
Górniczy Komitet Naukowy w powołanych po- rady zjazdów przemysłowców górniczych: Kró
wyżej rocznikach, znajdzie niejednokrotnie znacz- lestwa Polskiego, poludnia Rosyi, Uralu, obwo
ne różnice i traci przez to zaufanie i do tych dów Pólnocnego i Nadbaltyckiego oraz biuro do
danych, co do których niema możności porówny- radcze wytwórców żelaza w Petersburgu. Zjazd 
wania; obfitość tego rodzaju błędów nasuwa myśl, V-y przemysfowców górniczych Królestwa Pol
że wydawane przez Górniczy Komitet Naukowy skiego w r. 1899 zatwierdził opracowane poprzed
roczniki układane są przez ludzi, którzy nie poj- nio przez Radę Zjazdu schematy do zbierani~ 
mują doniosfości, jaką w statystyce ma doklad- statystyki wytwor6w przemysłu górniczego 1 

n ość ogłaszanych danych. Górniczy Komitet N a- hutniczego w Królestwie Polskiem a w tej liclli
ukowy czerpie dane do wydawanych przez siebie bie surowca, żelaza i stali; opracowane schematy 
roczników przeważnie ze sprawozdań, otrzymy- byly stosunkowo dosyć obszerne, zawierały one 
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bowiem nie tylko dane o wytwórczości, lecz i rym prezyduje redaktor c~a~opism Minis~erst,wa 
wiele innych (liczbę pieców, silnic wraz z siłą, Skarbu, należą przedstawiCiele rad ZJazdow: 
robotników, dane o wypadkach nieszczęśliwych, Uralu, obwodów Fó~nocnego i Nadbałtyckiego, 
rozchód materyalów i wiele innych). Schematy, poludnia Rosyi, Królestwa Folskiego (p. p. KoN
pod~ug których zbierały statystykę rady innych STANTY HARTINGH, TADEusz FoPowsKI i WLADYSLAW 
zjazdów, były o wie1e mniej obszerne i zawiera- ŻuKowsKI) i okręgu Moskiewskiego, następnie 
ły przeważnie tylko dane o wytwórczości, liczbie przedstawiciel czasopism Ministerstwa Skarbu oraz 
robotników i zapasach wytworów. Rada Zjazdu zawiadujący centralnem biurem statystycznem 
przemys~owców górniczych Iu·ólestwa Folskiego dla przemysłu żelaznego. 
rozpoczęła w r. 1900 zbie:ranie danych statystycz- Dane statystyczne zbierane są co miesiąc 
nych podlug zatwierdzonych przez zjazd V-y od wszystkich zakładów metalurgicznych żelaz
schematów; z początku podjęta praca napotykała nych, znajdujących się w zawiadywaniu Minister
bardzo wiele przeszkód, lecz przeszkody te powo- stwa Rolnictwa i Dóbr Faństwa, oraz od części 
li były usuwane i zbieranie statystyki zaczęło zakładów metalurgicznych przeróbczych i mecha
wchodzić na należytą drogę, gdy stanęło temu nicznych, znajdujących się w zawiadywaniu Mi
na przeszkodzie otwarcie przy Ministerstwie nisterstwa Skarbu, i to stanowi wielką wadę, po
Skarbu jednego dla calego państwa biura staty- nieważ statystyka, w której brak danych od wie
stycznego dla przemysłu żelaznego. Frzemyslow- lu zakładów, nie daje dokładnego obrazu stanu 
cy Królestwa Folskiego postanowili wówczas ska- przemysł11. 
sować zbieranie statystyki przemysłu żelaznego Opracowane ostatecznie schematy zawierają 
podług opracowanych przez zjazd V-y schema- przedewszystkiem nazwę i adres zakładu oraz da
tów i zgodzili się składać statystykę jedynie po- ne ogólne o zakładaeh, mianowicie: liczba wiel
dług schematów biura przy Ministerstwie Skarbu. kich pieców, kopulaków, gruszek bessemerow-

Fowstanie przy Ministerstwie Skarbu cen- skich, gruszek tomasowskich, gruszek tropenasow
tralnego biura statystycznego dla przemysłu że- skichi robertowskich, pieców martenowskich. pie
laznego wywołane zostało przez odnośne staranie, ców żarowych, wygrzewalnych i spawalnych, pie
podjęte w tym względzie w listopadzie r. 1901 ców tyglowych, pieców pudlowych podwójnych i 
przez zjazd XXVI przemysłowców górniczych pojedynczych, fryszerek. Odnośnie do każdej z 
poludnia Rosyi. Minister Skarbu przychylił się powyższych pozycyi podają się następujące da
do powyższego starania zjazdu i polecił redakcyi ne: czynne w miesiącu sprawozdawczym, gotowe 
czasopism rzeczonego Ministerstwa opracować lecz nieczynne, w przebudowie, w budowie, obję
bliższe szczegóły wprowadzenia w życie tego za- tość ogólna pieców. Oprócz tego schematy za-
dania. wierają liczbę robotnikow. 

W maju r. 1902 odbyły się w Fetersburgu Dane o wytwórczości zawierają następujące 
pod przewodnictwem redaktora TViestllika Finansow, pozycye: roczna zdolność wytwórcza zakładu, za
Promyszlemzosti i Torgowli narady przedstawicieli pasy na początku miesiąca sprawozdawczego, wy
zjazdów górniczych, w których nakreślono plan twórczość w miesiącu sprawozdawczym oraz od 
pracy, opracowano sposoby i program zbierania początku roku do końca miesiąca sprawozdaw
danych oraz schematy i instrukcye. Uznano przy- czego, otrzymano z innych zakładów w miesiącu 
tem, że biuro statystyczne winno być utrzymy- sprawozdawczym oraz od początku roku do koń
wane kosztem zjazdów przemysłowców górni- ~ ca miesiąca sprawozdawczego, spożyto dla dalszej 
czych i postanowiono otworzyć je od dnia l lip- przeróbki i na potrzeby własne zakładu w mie
ca r. 1902. Schematy miały być posłane w po- siącu sprawozdawczym oraz od początku roku do 
trzebnej liczbie do rad zjazdów przemysłowców końca miesiąca sprawo~dawczego, sprzedano w 
górniczych, które winny były rozesłać je zarzą- . miesiącu sprawozdawczym oraz od początku ro
dom poszczególnych zakładów żelaznych. Sche- ~ ku do końca miesiąca sprawozdawczego, zapasy 
maty i instrukcya nie były widocznie gotowe na w końcu miesiąca sprawozdawczego. 
czas, ponieważ rady zjazdów otrzymały je dopie- Wytwórczość podzieloną została na cztery 
ro w listopadzie r. 1902; okazały się one przytern główne grupy. 
tak obszerne, że wypełnienie ich dokladnemi i Do grupy pierwszej należą: l) surowiec w 
prawdziwemi daneroi okazało się prawie nie- gęsiach i odlewach [w tej liczbie 2) surowiec le
możebne. Spełnienie podjętego zadania nie uda- jarski, 3) surowiec dla dalszej przeróbki, 4) odle
lo się przeto i wskutek tego w marcu r. 1903 wy surowcowe z wielkiego pieca], 5) surowiec 
zwołaną została pod przewodnictwem pomocnika zwierciadlany 12-14%, 6) surowiec zwierciadlany 
ministra Skarbu p. TIMIRIAZIEWA powtórna narada 19-20%, 7) surowiec manganowy 50-60%, 8) 
przedstawicieli rad zjazdów przemysłowców gór- surowiec manganowy 78-800fo, 9) surowiec krze
niczych, na której postanowiono opracować nowe mowy 10-120fo. 
skrócone schematy; uznano zarazem za potrzebne Do grupy drugiej A należą: 10) bloki zlewne 
utworzyć specyalny komitet dla kierowania spra- bessemerowskie, 11) bloki zlewne tomasowskie, 
wami biura statystycznego; do komitetu, w któ- 12) bloki zlewne martenowskie, 13) bloki pudlo-

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



.M 26 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 691 

we, 14) bloki tyglowe, 15) pólwyrób fryszerski. 68) wszelkiego rodzaju wyroby dla użytku wla-
Do grupy drugiej B należą: 16) odlewy su- snego oraz nie wymienione oddzielnie. 

rowcowe z kopulaków i pieców żarowych, . 17) Schematy powyższe były rozpatrywane w 
odlewy stalowe z pieców martenowskich i tyglo- maju r. 1903 na zjeździe VI-ym przemysłowców 
wych oraz gruszek, 18) rury surowcowe wodocią- górniczych Królestwa Polskiego. Zjazd zazna
gowe, z połączeniem mufowem i kol11ierzowem czyl przedewszyst~ie!ll, że_ posyłanie danych _sta
oraz 19) części fasonowe dla tychże. tystycznych co m1es1ąc, Jak tego żądało bmro 

Do grupy trzeeiej należą (z wyjątkiem prze- statystyczne w Petersburgu, byłoby za trudne, i 
róbek przejściowych): 20) bloki kute i przewalco- zaproponował posyłanie danych rzeczonych raz 
wane jako też kęsy (rygle) płaskie i równobocz- na kwartał; oprócz tego zjazd skasował rubryki: 
ne, przeznaczone wyłącznie na sprzedaż, 21) bel- l) spożyto dla dal zej przeróbki i na potu!:eby 
ki żelazne dwuteowe i korytkowe wysokości po- własne zakładu w miesiącu sprawozdawczym 
nad 100 mm, 22) szyny dla miejskich kolei kon- oraz od początku rokn do końca miesiąca spra
nych i elektrycznych Feniks wypukłe i żłobione, wozdawczego i 2) sprzedano w miesiącu sprawo-
23) szyny dla dróg żelaznych parowych wagi 8,32 zdawczym oraz od początku roku do końca mie
i więcej funtów na l stopę bieżącą, 24) szyny ko- siąca sprawozdawczego, i polecił Radzie Zjazdu 
palniane wagi mniej niż 8,32 funty na l stopę l wydrukować nowe schematy i rozesłać je zakla
bieżącą, 25) stal i żelazo płaskie, powozowe, tęż- dom żelaznym Królestwa Polskiego; zakłady win
niowe, szablonowe, bednarskie, obręczowe, okrąg- ny posyłać jeden egzemplarz danych do biura sta
le, półokrągłe, owalne, kratowe, kątowe, teowe, [ tystycznego w Petersburgu, drugi do Rady Zjaz
kolumnowe, dwuteowe i korytkowe wysokości do du przemysłowców górniczych Królestwa Polskie-
100 mm, lemieszowe, dwukątowe, zetowe, okienne, go w Dąbrowie. 
sztabowe, szprychowe, na złączki i podkładki i Od roku 1903 Rada Zjazdu przemysłowców 
wogóle wszelkiego rodzaju handlowe i profilowe, górniczych ściśle pilnowała, żeby przemysłowcy 
26) stal resorowa i sprężynowa, 27) stal narzę- w myśl danego na zjeździe zobowiązania posyłali 
dziow<t, 28) stal cementowa, 29) drut walcowany regularnie dokąd należy dane statystyczne i w ra
okrągły i kwadratowy w kręgach, 30) blacha że- zie potrzeby zwracała się o pomoc do inżynie
lazna i stalowa grubości większej 11ad 3 mm, 31) rów okręgowych, którzy na mocy odnośnego okól
blacha żelazna i stalowa do N~ 20 włącznie, 32) nika swej władzy winni baczyć. żeby przemy
blacha do krycia dachów żelazna i stalowa cień- slowcy składali dane statystyczne. 
sza od N2 20, 33) stal i żelazo uniwersalne szero- Na zasadzie otrzymywanych danych central
kości od 150 do 600 mm włącznie oraz żelazo do ne biuro statystyczne układa co miesiąc zestawie
wyrobu rur, 34:) obręcze do kół' parowozowych, nia ogólne (bez wymieniania nazwy paszczegól
tendrowych i wagonowych oraz kołnierze walco- nych zakładów) dla każdego okręgu państwa, dru
wane, 35) osie parowozowe, tendrowe i wagono- kuje rzeczone zestawienia i rozsyła różnym in
we nieobtoczone, 36) wszelkie obcinki, końce i stytucyom oraz poszczególnym zakładom. Od
wytłoczki od wyrobu obręczy. nośnie do zestawień powyższych zaznaczyć nale-

Do grupy czwartej należą następujące wy- ży przedewszystkiem, że. jak to powyżej bylo 
roby: 37) rury ciągnione spawane, 38) dna tłoczo- przytoczone, wiele zakładów żelaznych przerób
ne dla kotłów lub innego celu, 39) rury spawane czych i mecha.niczJJych nie składa danych sta
dia kotłów parowych lub innego celu, 40) kotły tystycznych, a przeto szczególniej w grupie 
parowe stałe, 41) kotły lokomobilowe stałe, 42) czwartej dane o wytwórczości zawierają zaledwie 
kotły parowozowe, 43) mosty, 44) wiązania da- niewielką cząstkę tego, co w rzeczywistości wy
chowe oraz wszelkiego rodzaju konstrukcyo że- rabia się w Rosyi. Rady zjazdów przemysłowców 
lazne roboty kotlarskiej, 45) rezerwuary, zbiorniki górniczyr,h, które mają stosunki bezpośrednie wy
i cysterny, 46) różne wyroby kotlarskie, oddziel- łącznie tylko z uczestnikami rzeczonych zjazdów, 
nie nie wyszczególnione, 47) złączki i podldadki, t. j. z zakładami metalurgicznymi żelaznymi, znaj-
48) śr_uby, mutry i haki, 49) okucia różne, 50) drut dującymi się w zawiadywaniu Ministerstwa Rol
ciągmony, 51) gwoździe drutowe i wyciskane. 52) l nictwa i Dóbr Państwa, nie mogą zwracać się 
wyroby z drutu, 53) kola wagonowe na osiach, ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem odnoś-
54) koła parowozowe i tendrowe z osiami, 55) ko- nych inżynierów okręgowych o składanie staty
ła parowozowe i tendrowe, 56) wagony towarowe styki do zakładów żelaznych przeróbczych i me
wszelkiego rodzaju, 57) wagony osobowe wszel- chanicznycb, znajdujących się w zawiadywaniu 
kiego rodzaju, 58) parowozy, 59) statki rzeczne Ministerstwa Skarbu i podległych dozorowi in
i morskie, 60) lokomobile, 61) maszyny i narzę- spekcyi fabrycznej. Rady zjazdów przemyslow
cizia rolni?ze (łopat;y:, widły. i ~osy), 62) podnośni- ?Ów gó~·niczych mogly?y pośredniczyć odnośnie 
ce wszelkiego rodzaJu, 63) s1lmce parowe. 64) ma- 1 do teJ grupy zakladow, lecz należafoby, żeby 
szyny warsztatowe i wszelkie inne, 65) części ma- Centralne biuro statystyczne dla przemysłu że
szyn wszelkiego rodzaju, 66) armaty, lawety, jasz- laznego wyjednało następujące rozporządzenie 
czyki i lufy dla broni palnej, 67) pociski stalowe, Ministerstwa Skarbu (na zasadzie okólników Mi-
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nisterstwa Rolnictwa i Dóbr Państwa oraz Za- \ ne mają jeszcze jedną wadę, niezależną od biura 
chodniego Zarządu Górniczego rozporządzenie ta- statystycznego, a pochodzącą z tego powodu, że 
kie obowiązuje względem inżynierów okręgowych zaklady żelazne Królestwa Folskiego składają da
w Królestwie Polskiem): l) inspektorowie fa- ne statystyczne nie co miesiąc, lecz co kwartal, 
bryczni podają odnośnym radom zjazdów prze- i opuszczają niektóre rubryki, jak to powyżej by
myslowców górniczych spis wszystkich znajdują- lo zaznaczone; powoduje to brak koniecznej jed
cych się pod ich dozorem zakładów żelaznych nolitości w zestawieniach oraz wywołuje niejed
przeróbczych i mechanicznych wraz z adresami nokrotnie konieczność wyprowadzania cyfr przy
a w następstwie kom,unikują tymże radom zjaz- bliżonych a przeto z założenia nieprawdziwych. 
dów o wszelkich zaszlych w tym spisie zmianach Centralne biuro statystyczne odczuwało ten brak i 
(o zamknięciu istniejących i powstaniu nowych niejednokrotnie zwracało się do zakładów żelaz
zakładów) natychmiast po zajściu tych zmian; nych Królestwa Folskiego z prośbą o zastosowa-
2) inspektorowie fabryczni okazują radom zjaz- nie się do sposobu składania statystyki, ustano
dów przemysłowców górniczych pomoc, jeżeli wionego dla calego państwa. Obecnie zaklady rze
który zaklad zalega ze składaniem danych sta- czone uznaly za potrzebne zadośćuczynić proś
tystycznych. bie biura statystycznego i postanowiły od l-go 

Ogłaszane przez Centralne biuro statystycz- października r. 1904 skladać statystykę co mie
ne zestawienia podobnie jak roczniki statystyczne, siąc na schematach, przyjętych dla calego pań
ogłaszane przez Górniczy Komitet Naukowy, za- s twa. Dalsze powodzenie prowadzenia statysty ki 
wierają również, jakkolwiek w mniejszym o wie- przemysłu żelaznego w państwie Rosyjskiero leży 
le stopniu, błędy drukarskie i pewne niedoklad- przeto wylącznie w rękach Centralnego biura 
ności. lecz wychodzą znacznie wcześniej (w danej statystyczneg0, które z'apewne postara się usunąć 
chwili wyszło już z druku zestawienie za mie- dotychczasowe braki i usterki i postawi podjęte 
siąc marzec r . 1904). zadanie na należytym pod każdym względem 

Oprócz powyższych usterek, które z biegiem stopniu. 
czasu będą zapewne usunięte, zestawienia rzeczo- Ka:2:imierz Srokowsld . 

.Żelazo. w ruch wielkich silnie. N aj większą przeszkodę 
do przezwyciężenia stanowił pyl, porywany i uno-

Użycie gazów wielkopiecowyclt do wytwarzania szony z gazem. Zastosowanie przemywaczy i przy
sity. THIMM. (Gliickauf, 1903, 39, 130). Przemysł rządów oczyszczających zdo!alo prawie zupelnie 
żelazny zużywa w ostatnich czasach większą l zapobiedz zanieczyszczaniu się przewodów w mo
część całej wytwórczości węgla, t. j. prawie torach. Autor omawia pojedyncze typy motorów, 
50,000,000 t. Z drugiej strony koszta materyalu połączenie ich z maszynami wiatroweroi i rezul
opalowego stanowią 15-45% kosztów wytwór- taty doświadczeń kilku fabryk, pracujących z po
czości żelaza, dlatego też zaczęto stosować gazy mocą motorów. Stopień działania motoru gazo
wylotowe wielkich pieców do oo-rzewania wiatru, wego przy wielkim piecu wyraża się w 19,5% , 
a zbywający gaz do ogrzewania kotlów parowych. t. j. 3298 cieplostek na konia parowego i godzi
Przed ośmiu laty znaleziono jeszcze lepsze zasto- nę. N aj niższy spostrzeżony dotychczas rozchód 
sowanie sily ogrzewającej gazów, a mianowi- ciepła w najlepszych silnicach gazowych wynosi 
cie spalanie ich bezpośrednie w silnicach gazo- 2 327 ciepl ostek; taki sam naklad najlepszych sil
wych. Takie silnice już z tego względu mają nic parowych (potrójnego rozszerzenia 11,4 atmo
wyższość nad parowem i, że pierwsze mogą ko- sfer, 9H0 przegrzania) wynosi 3 340 cieplostek na 
rzystać z temperatury 700°, podczas gdy drugie konia parowego i godzinę. Gdyby ta silnica by
zużywają najwyżej 260°. Głównym zarzutem, ja- :ta poruszana parą z kotla parowego, ogrzanego 
ki można uczynić silnicom gazowym, jest mala gazami wielkopiecowymi, to przy 75% korzystne
wartość opalowa gazu, stanowiąca przeszkodę w go jej działania trzebaby zużyć 4452 ciepłostek. 
dokładnem, pewnem zapalaniu się i prawidlowem Zatem motor gazowy potrzebuje prawie polowę 
spaleniu. Przeszkodę tę usunięto, zgęszczając mie- ilości gazu, na czem wlaśnie polega jego strona 
szaninę. Nawet gaz z wartością opalową 629 cie- ekonomiczna. 
plostek da się już zastosować w przemyśle. W a- Zastosowanie żelaziaków mag11etycz nych, ubo
hania w składzie chemicznym i ciśnieniu gazu, gich w fosjóY. P. R. (Stahl und Eisen, 1903, 23, 
jak to stwierdzono na podstawie doświadczeń, 239). Przyjęto uważać, że przetapianie żelaziaków 
nie mają wielkiego wpływu. Przezwyciężono rów- magnetycznych jest niewygodne ze względu na 
nież trudności, jakie przedstawiało wprowadzenie redukcyę, zwiększony rozchód koksu i trudność 

• 

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



.. 

• 
• 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 693 
------------------------------

wprowadzenia do surowca gnt.fitu i krzemu. Au- stępującą teoryę o wieszaniu się nabojów: deii
tor omawia zapatrywania co do redukcyi żelaza katny węgiel otacza bryłki rudy, a dzialająe na 
w piecu i zachowania si9 namiaru, bogatego w tlenki, powoduje szybką redukcyę. Na to pawia
żelaziak magnetyczny, i oświadcza, że przetapia- da ScHILLING, że rudy podczas szybkiego biegu 
nie namiaru, zawierającego wiele siarki, nie przed- pieca przechodzą dość prędko wspomnianą wyżej 
stawia żadnych trudności, jeżeli żużel jest dosta- sferę i delikatny węgief nie jest w stanie osiadać 
tecznie zasftdowy. Im gorętszy jest wytopiony na ruchomym namiarze tern więcej, że przeszka
surowiec, tern więcej wchodzi weń krzemu. Autor dza temu równocześnie prąd gazu. Wydzielenie 
mniema, że i ze szwedzkich żelaziaków magne- węgla jest zawsze skutkiem wieszania się nabojów, 
tycznych, zawierających malo fosforu, da się nigdy zaś przyczyną. Jeżeli nabój w piecu za
otrzymać surowiec hematytowy. To mniemanie wisa, to gazy mają czas wykonać reakcyę na spo
potwierdzają rezultaty fabrykacyi w WitkowicaelL kojnych masach naboju, szczególniej zaś miałkie 
Dawniej używano w tym celu rud hiszpańskich, l rudy dzialają na gaz jak filtr i tem więcej wy
a nast~1mie zast?sowano wył.ącznie ~elaziak mag- dziela się węgla. im rudy są bardziej rozdrobnio~ 
n etyczny z Gelhvary. N am1ar zaw1era 71,6 ł. że- · n e. Ze wzrostem temperatury reakcya podnos1 
lazia]{a magnetycznego. Zużycie koksu wynosilo się również w wyższe strefy pieca. W chwili gdy 
1295 !~g, zawartość krzemu wzrosła na 3 do 4,99%, nabój w piecu upada, upada również delikatny 
byla zatem wyższa, niż przy użyciu rud biszpai1- węgiel wraz ze stopioneroi masami, bywa zrzuco
skich. Zawartość węgla wynosila 0,70-4,09 ~o . ny i rozkłada się w niższej części pieca pod wpły
W obu wypadkach zużycie koksu bylo prawie wem gorących gazów 002+0=200, tworzy więc 
jednakowe. Autor wyprowadza wniosek, że do- tlenek węgla, a mianowicie l obj. 002 daje nagle 
tychczasowe zapatrywania, tyczące się trudności l dwie objęto'ci 00 i to jest właśnie działanie wy
lub niewygód przy przetapianiu żelaziaków mag- buchu. Autor popiera to zapatrywanie przykla
netycznych, są nieuzasadnione. darni, zaczerpniętymi z praktyki. W wymianie 

Doświadczenia nad rd.zewieniem .telaza spawa!- zdań z ScHILLINGIEM twierdzi OsANN (Stabl und 
nego i z lewuego. (Stahl und Eisen, 1903, 23. 448). Eisen, 1903, 23, 773), że w danym wypadku cho
RuDELOFF na zlecenie Towarzystwa górniczo-hut- dzi o wyjaśnienie wybuchu pyłu. Wyłącza on 
niczego przedsięwziął próby poddania rdzewieniu wybuchy pyłu węglowego i twierdzi, że pyl ten 
grubych i c.i.enkich blach z rozmaitych materya- bywa zrzucany, że zapala. si9 i że równocześnie z 
łów. Rdzewienie wywolywał w suchem powietrzu, z zapalaniem ma miejsce ściśnienie powietrza. 
na deszczu, w gazach kominowych, wielkopieco- Wszystkie te warunki istnieją w wielkim piecu 
wych, kopalnianych oraz w wodzie morskiej. Wy- przy opa.daniu naboju, ale brakuje właśnie silnie 
konywano próby z żelazem spawalnem z surowca, utleniającego środka wybuchowego, bez l<tórego 
wytopionego na koksie (blachy spawalne i pudlo- wybuch pyłu nastąpić nie może. OsANN opiera 
we), tomasowskiero i zasadowam martenowskiem. wybuchy na przyczynach czysto fizycznej natury; 
Najlepiej utrzymały się na powietrzu blachy z przypuszcza on, że podczas upadania naboju ga
żelaza tomasowskiego; wręcz przeciwnie te same zy są bardzo ściśnione w pustej przestrzeni i po
blachy pod wplywem wilgoci zachowywały się wodują wybuchy właśnie wskutek ekspansyi. Na 
najgorzej. W wodzie morskiej rdzewiało żelazo tę ostatnią pracę OsANNA odpowiada ScHILLING 
tomasowskie i martenowskie silniej, niż żelazo (Stahl und Eisen, 1903, 23, 838), że delikatny wę
spawalne. Powłoka cynkowa nie chroni tych giel jest i pozostanie przenośnikiem wybuchu, i 
matm·yalów od rdzewienia. Fokrycie miedzią nie że nagła redukcya tlenku żelazowego, wywalana 
stanowi trwalej ochrony, szczególniej przeciw rozżurzonym pyłem węglowym, jest przyczyną 
gazom kominowym. Najlep!:izą ochronę przeciw gwałtownych wybuchów. Zachodzą one w piecu 
rdzewieniu stanowi pociągnięcie minią. W dalszym dopiero wtedy, gdy puste przestrzenie zapełnią 
ciągu swej pracy porównuje autor straty ciężaru, się. W razie istnienia kompresyi, przypuszcza
wytrzymalość na rozerwanie i zginanie przed i nej przez OsANNA, musialyby się gazy, zawarte w 
po rdzewieniu, dalej wplyw pokrycia minią, cyn- naboju, przedtem wydalić z przestrzeni tego na
kiem lub miedzią i odporność na cizialanie roz- boju. W sprawie wybuchów w wielkim piecu, 
maitych czynników i reaktywów. powodowanych wieszaniem. się nabojów, zabierają 

.Vowy sposób usuwania narostów w piew (pal- również glos O. SIMMERSBACH i An. NATH (Stahl 
nik /Jfennego). WEEREN. (Stahl und Eisen, 1903, 23, und Eisen, 1903, 23, 922). W wymianie zapatry-
508). Por. Przeglqd Górniczo-Hutlliczy MJ\2 10 i 11. wań w tej sprawie SrMMERSBACH występuje przeciw 

() wybuchac!t w wielkim piew z powodu .1.vie- p~zypuszcze~iu ScHILLlNGA, że. wybuchy są. wyui
szania sie 11abojow. ScHILLlNG. (Stahl und E1sen, hem reakcy1 002+0=200, ze zatem dehkatny, 
1903, 23; 623). W pracy pod tym tytulem autor wyd~ielony węgiel w gorętszych str~fach. piec~ 
omawia zapatrywania na przyczyny powstawania rozkłada kwas węglowy, two~'ząc dw1e obJęt<?śCl 
wybuchów. OsANN, opierając się na fakcie, że mię- tlenku węgla. Przyta~;za on Jako przykład p1ec, 
dzy 400 a 500° w obecności tlenku żelazowego, pędzony na antracycie, który od wylotu do sa
tlenek węgla rozklada się na C02+C, osnuł' na- mego spodu zapełniony byl delikatnym pylero an-
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tracytowym, co mogło spowodować stłumienie 
ognia, lecz nie wybuch. SIMMERSBACH skłonny jest 
więcej uznać za racyanalne wyjaśnienie OsANNA,
polegające na fizycznych przyczynach, twierdzi 
jednak, że to wyjaśnienie nie może być wystar
czającen+ dla wszystkich wybuchów w wielkich 
piecaeh. N ATH widzi, zupełnie jak SIMMERSBACH, 
główną przyczynę coraz częściej powtarzających 
się wybuchów w użyciu miałkich rud. Przypusz
cza on jednak, że podczas upadania naboju prąd 
gazu, wznoszący się do góry, zostaje ściśnięty, z 
zewnątrz może być wessane powietrze i powstaje 
w ten sposób mieszanina wybuchająca, która za-

. pala się od gorących ścian pieca lub też od wy
rzuconych części naboju. Zaleca on jako środek 
ochronny łączenie rur gazowych ze zbiornikami 
w rodzaju gazometrów, aby w danym razie wy
równywać ciśnienie w piecu przez wessanie weń 
gazu zamiast powietrza. 

Sposób 7..vyrówJtywaJtia temperatury gorqcych 
gaz ów. WALTER DAELEN. (Stahl und Eisen, 1903, 
23, 449). Autor ogłasza rezultaty, otrzymane w 
Anglii w aparatach, wyrównujących temperaturę 
gazu, obmyślonych przez GJERSA i HARRISONA' Są 
to aparaty, podobne do nagrzewaczy CouPERA, włą
czone między te ostatnie i wielki ~iec. Autor 
podaje kilka tablic z krzywemi, z ktorych jedne 
oznaczają temperaturę wiatru, wychodzącego z 
ogrzewaczy i wchodzącego do wyr-ównywacza, 
inne znów pokazują temperaturę tegoż wiatru po 
wyjściu z wyrównywacza. Z tablic tych łatwo 
wywnioskować, o ile się wyrównywuje rzeczywiś
cie temperatura po opuszczeniu nowych aparatów; 
stałość temperatury przerywa się tylko w chwili, 
gdy wypuszczają wiatr z aparatów w celu zam
knięcia spustu żużlowego lub podczas zmiany 
dysz. Ponieważ usunięcie znacznych wahań w 
temperaturze ma doniosłe znaczenie w biegu wiel
kiego pieca, przeto zastosowanie takich ulepszo
nych wyrównywaczy, które prawie żadnych na
praw nie wymagają, przewyższa sposób, stosowa
ny w Ameryce, a polegający na ujednostajnieniu 
temperatury zapomocą dopuszczania odpowiedniej 
ilości zimnego powietrza. 

O wptywie węgla> tlenku i dwutleJtku 7..Vęgla na 
żelazo i jego tlenki. E. BAUR i A. GLAESSNER. (Stahl 
und Eisen, 1903, 23, 556). Sprawa przebiegu re
akcyi w wielkim piecu podczas reclukcyi rud nie 
może uchodzić za stanowczo rozwiązaną. Prze
dewszystkiem autorzy badają działanie węgla na 
tlenki żelaza, FeO,Fe2 0 3 i Fe3 0 4 • Redukcyę tlen
ku żelazowego wykonał BRAITHWAITE i znalazł, że 
w ciemno-czerwonym żarze zamienia on zupełnie 
tlenek węgla na dwutlenek. Autorzy badają na
stępujące reakcye: 

1) FeO+CO=Fe+C02 

2) Fe30 4+C0=3FeO+C02 

Dwutlenek węgla, jako wytwór powyższych 
procesów, działa znowu na żelazo i tlenek żela-

zawy (FeO) utleniająco, tak 
następujących równowag: 

że przychodzimy do 

1) FeO+CO ~~==~> Fe+C0 2 

2) Fe3 0,.+CO ~ ~ 3FeO+C02 

Autorzy badali właśnie oba te momenty rów
nowagi, oznaczając stosunek CO:C02 w różnych 
temperaturach w obecności FeO i Fe względnie 
Fe3 0 4 i FeO. W zamkniętej z jednej strony ru
rze lJorcelanowej, ogrzanej około otwartego końca, 
znajdowało się czółenko, zawierające FeO+Fe3 0 4 
albo Fe+FeO. Do rury, której temperaturę mie
rzono zapomocą termoelementu, wprowadzano na 
przemian 00 i 002 a następnie analizowano gaz, 
który był w zetknięciu z substancyą . Otrzymane 
wartości ustawiono w system współrzędnych. W 
obecności pewnych ciał tlenek węgla rozkłada się 
w myśl zrównania 200=00 2+0, reakcya ta pro
wadzi jednak również do równowagi. BounoUARD 
oznaczył stosunek stężenia obu gazów w różnych 
temperaturach i krzywe, wyprowadzone przez 
BounouARDA, przecinają krzywe BouaA i GLAESSNERA 
w dwóch punktach. Jako wnioski, ważne dla prak
tyki, wysnuć można: węgiel w stanie pyłu, który 
często jest przyczyną wybuchu, może się tworzyć 
tylko niżej 685°, wyżej tej temperatury odbywa 
się reakcya równowagi FeO+O -~Fe+OO. Pod
czas redukcyi tlenku żelazowego tworzy się po
średnio Fe3 0 4 i FeO, wreszcie żelazo metaliczne. 
Jeżeli zdolność redukcyjną tlenku wyraża naj
mniejsza zawartość tlenku węgla w mieszaninie 
gazów, to w takim razie należy Fe20 3 uważać 
za najlatwiej ulegający redukcyi, Fe30 4 trudniej 
a FeO za najtrudniej ulegający działaniu gazów 
redukujących. Fe3 0 4 redukuje się najtrudniej w 
temperaturze 500°, w wyższej temperaturze znacz
nie łatwiej. FeO rerlukuje się najlatwiej w tem
peraturze 700°. 

Wp(vw sortowallia rudy 11a bieg procesu wiel
leopiecowego. E . BE LANI. (Stahl und Eis en, 1903, 
23, 777). Autor twierdzi, że szkodliwe zjawiska 
w wielkich piecach powstają najczęściej wskutek 
różnej wielkości kawalków zadawanych materya
lów. Wielkość kawalków naboju wpływa na nie
równomierne rozdzielenie gazów i ciepła. Z dru
giej strony przygotowanie rud, redukpya i na
węglenie stoją w prostym stosunku do wielkości 
kawałków. Nagromadzenie mialkich rucl daje po
wód do surowego biegu, drobny materyal leży 
niepotrzebnie długo w piecu, odwęgla się powtór
nie, spala i stapia. Wyrównanie tych procesów 
możebne jest tylko wobec znacznego nadmiaru 
paliwa. Naboje powinny być jednakowe. Dwa 
wielkie piece zupełnie jednakowej budowy pro
wadzono z zastosowaniem jednego i tego samego 
materyalu; w jednym z nich topiono rudy nie
sortowane, w drugim używano rud sortowanych 
podług wielkości kawałków. Pierwszy piec wy
topił tylko 0,6 t żelaza na l m 3 i musiał ciągle 
walczyć z nieprawidłowościami w procesie, pod-

-
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czas gdy drugi wytopił l t na l m 3 i zużywał l znosi jeszcze 3% siarki. W rzeczywistości jednak 
20% mniej paliwa. W innym przykładzie wsku- proces odsiarczania ma miejsce na tej zasadzie, 
tek należytego mieszania materyałów dzienna wy- że wobec mniejszych ilości krzemu wydziela się 
twórczość pieca wzrosła z 60 na 100 t. siarka, bo ten krzem ma skłonuość do stapiania 

Dziatanie s:iflzodliwych wp(vwów na ogniotrwa- się z siarczkiem żelaza: Wobec większych za
le ściauy wielkiego pieca. B. OsANN. (Stahl und wartości krzemu następuje tworzenie się i ulat
Eisen, 1903, 23, 823). Sprawa dobrych ogniotrwa- nianie połączeń krzemowo- siarkowych. Wyżej 
łych cegieł do budowy wielkiego pieca, jakkol- 20 ~ Si ulatnia się cała ilość siarki jako połącze
wiek jedna z najważniejszych, nie została dotych- nie chemiczne z krzemem tak, że w żelazie po
czas należycie wyjaśniona. Za miarę dobroci ce- zostaje bardzo nieznaczna ilość S. Szczegółowe 
gieł nie może być uważana zawartość w nich gli- badania, wykonane w atmosferze azotu, wykaza
nu ani też ogniotrwałość, mierzona zapomocą stoż- ly, że skład ulatniającego się połączenia jest SiS, 
ków SEGERA. Autor omawia warunki temperatur, t. j. siarczek krzemu, który wobec najmniejszych 
panuj.ących w roz.maitych aparat~ch hut~iczych. śladów ;vilgoci natychmia:st się ~ozkłada .. Co. się 
W p1ecach płomiennych, w ktorych mszczący tyczy rownoczesnego zna.Jdowama w żelazie w1ęk
wplyw żużla jest stosunkowo maly, miarodajneroi szych ilości węgla i siarki, to przypuszczają po
co do ogniotrwałości są cegły w sklepieniu. W wszechuie, że pierwiastki te ulatniają się równo
piecach ku polowych ważną rolę gra zsuwanie s1ę eześnie jak o siarczek węgla. Jak autorowie wy
namiaru i działanie zas:1dowego żużla. Dobre re- kazali, mniemanie to jest błędne, gdyż węgiel 
zultaty dał łupek kwarcowy z Grummendorf i ulatnia się sam, jako CO i C02• Wprawdzie że
masa, złożona z 90% kwasu krzemowego i 8% lazo ma wielką sldanność do pochłaniania węgla 
gliny. \V braku tej ostatniej można użyć cegieł' lub siarki, ale oba te pięrwiastki nie mogą się 
szamotowych, zawierających średnią ilość gliny. obok siebie znajdować. Zelazo z pewną zawar
W wielkich piecach wpływy niszczące działają tością siarki zabiera węgiel tylko rlo pewnych 
rozmaicie, najwięcej jednak na spodki i skrzynię, granic. Wobec 26% S może się w żelazie zna
najmniej na cegły w gardzieli pieca, gdzie panu- leić jesz~ze tylko 0,17% węgla. Jeżeli wysoko 
je temperatura niższa. ale warunki mechaniczne, nawęglone żelazo topi się z siarczkiem żelaza, to 
t. j. zsuwanie się namiaru, działa szkodliwie. W metal rozdziela się na dwie wyraźnie rozgrani
skrzyni i spodkach temperatura topienia i działa- , czone warstwy; dolna z przełamem białym zawie
nie żużla wywiera wpływy niszczące. \V wielu ra 2,74% C i 2,59% S a górna brunatna zawiera 
razach dobre rezultaty dały cegły węglowe. Pożą- 0,17% C i 26,13% S. Węgiel zatem nie działa bez
dana często vorowatość cegieł, ułatwiająca stu- pośrednio odsiarczająco. 
dzenie ścian wodą, powiększa szkodliwe działanie Wielki piec z ciqgtynz odplywem surowca i 
żużla. W cegłach dna skrzyni, które zatem nie żużla; patent Stapja. A. BRATKE. (Stahl und Eisen, 
podlegają działaniu żużla, najważniejszą rolę gra 1903, 23, 1033, 1082). (Przeglc!d Gómiczo-Hutniczy, 
sposób prowadzenia procesów topienia . Jak o śro- M 9, str. 236). ALEKSANDER SATTMAN. (SLahl und 
dek, zapobiegający psuciu się cegieł. dużą rolę gra Eisen, 1903, 23, 1224). Autor przyłącza się do 
ich jednakowa objętość, dobre wypalenie, doklad- wywodów A. BRATKEGO i przemawia za korzyścia
ue równolinijne sfugowanie, wybór dużego forma- mi, jakie przedstawia ciągły odpływ w porówna
tu i odpowiednia forma. Cegły węglowe działają niu z peryodycznem masowem wypuszczaniem. 
w tym względzie bardzo dobrze. gdyż przeszka- Przytacza on swój projekt, dawniej już ogłoszony, 
dzają tworzeniu się narostów. Co się tyczy cegieł w którym oddzielacz żużlowy pomieszczony jest 
w gardzieli, to g-lównie należy od nich wymagać w skrzyni wielkiego pieca i sluży do oddzielania 
ścisłości i dobrego dopasowania, aby o ile możno- surowca od żużla. Dalej autor omawia korzyść 
ści przeciwdziałać szkodliwym wpływom wydzie- l zastosowania oddzielacza ruchomego w porówna-
lonego węgla i nagryzania alkaliami. niu z urządzeniem, proponowanem przez STAPFA. 

Nowe spostrzeżenia nad wptywem krzenut i O żużlu wiel/~opiecowym. K. ZuLKOWSKI. (Oesterr. 
Wfgla 1zn siarkę w żelazie. F . WtisT i A. ScHtiLLER. l Zeitsch. f. Berg-und Hiittenwesen, 1902, 50, 647 i 
(Stahl und Eisen, 1903, 23, 1128). TuRNER sądził', 1667). Dotychczas zadawalniano się sądem o żużlu, 
że żelazo nie może zawierać większych ilości siarki obliczając stopień jego krzemowości. Autor ba
w obecności krzemu. LEDEBUR przypuszcza t,-worze- , dał gatunki kwasów palikrzemowych i stwierdził', 
nie się i ulatnjanie siarczków krzemowych wzo- że kwas krzemowy zdradza dążność do tworzenia 
rów Si82, lub SiS i tlenosiarczku krzemu SiOS. metapołączeń. Autor omawia połączenia kwasu 
F. WtisT i A. ScntiLLER wykonali wiele odlewów 1 krzemowego z alkaliami, ziemiami alkalicznemi, 
stali w celu stwierdzenia wyżej przytoczonych własność tych połączeń tworzenia z wodą wytwo
przypuszczeń. Zawartość krzemu w namiarach rów hydraulicznych i własność tworzenia "szkła" 
wsadów wahała się od 1,37 do 50, 16% , zawartość z innymi kwasami np. borowym, tytanowym i 
siarki od 0,43 do 7,55%. Doświadczenia wykaza- cynowym; dalej wyjaśnia fakt, że tlenek glinowy 
ly, że krzem jako środek, usuwający siarkę, nie i inne tlenki wzoru M 20 3 mogą się zachowywać 
ma praktycznego znaczenia, gdyż 6% krzemu w żużlu na podobieństwo kwasów. Do wydania 
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sądu o danym żużlu nie wystarcza określenie stop- , Zeitschr. f. Elektrotechnik, 1903, 21, 656). Pod
nia jego krzemowości, daleko właściwszem jest . czas gdy dla otrzymania 1 t żelaza w wielkim 
oznaczenie stopnia nasycenia, co można wyrazić piecu zużywa się 1000 kg koksu, to do tego same
w sLopniu ukwaszenia. Stopień nasycenia jest go celu potrzeba w piecu elektrycznym tylko 
ilorazem ilości cząsteczek kwasowycl?., dzielonym 350 llg, z czego autor, przyjmując cenę 1 t koksu 
przez ilość cząsteczek zasadowych. Zużel i szkło 16 marek, wylicza, że daleko ekonomiczniej moż
są prawie zawsze połączeniami z rozmaitym stop- na wytwarzać w piecu elektrycznym, jeżeli cena 
niem nasycenia . Jeżeli ma. być utworzony pewien l lwJ na rok wynosi 26 marek. W Europie elek
oznaczony żużel przy danym namiarze, to obli- tratermiczna metoda otrzymywania żelaza nie 
czeń nie należy wykonywać na podstawie stosun- może być zastosowana z korzyścią ze względu na 
ków wagowych, lecz trzeba liczyć podług cza,ste- obecny kryzys. N aj wyżej można się nią posługi
czek kwaśnych i składników za8adowych. Takie wać dla otrzymania czystego żelaza z małowar
aliczenia pokazuje autor w kilku przykładach. tościowyeh rud lub też ze stali. Mimo to jest 

Parowanie żużla w wielkim piecu. B. OsANN. on '1 najodpowiedniejszą w krajach, nie mających 
(Stahl und Eisen, 1903, 23, 870). Zjawisko złego dotychczas hut i węgla, ale mających zato wod
palenia się gazu wylotowego przypisuje B. OsANN na, silę poruszającą . Na tej zasadzie autor wy
obecności nadzwyczaj delikatnego pylu. Pyl ten pracowal projekt dla syndykatu brazylijskiego. 
jest tak drobny, że nie osiada, jest wytworem O wyborze surowca do celów odlewniczych. 
przejściowym ze stanu gazowego, słowem jest to GuNUAH DILLNEH. (Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und 
żużel parujący. Analizy pokazują w nim nieco Hiittenwesen, 1902, 50, 670). Aby otrzymać ścisły 
mniej wapna, ale zato więcej kwasu krzemowego wytrzymały i łatwo dający się obrabiać odlew, 
i magnezyi. Jako dowód, przemawiający za pa- trzeba użyć surowca szarego, posiadającego pew
rowaniem, przytacza OsANN doświadczenia 0HAMEHA, ne własności. W Szwecyi sądzą o dobroci su
które dowodzą, że krysztal górny paruje, nad zacho- l rowca z jego przełomu, co jednak bardzo często 
waniem się kaolinu i piasku w temperaturze 2000°. wiedzie do blędnych wniosków. Autor w swej 
Co się tyczy zdolności parowania, to w pierwszym pracy opisuje doświadczenia O. SIMMERSBACHa, do
rzędzie stoi magnezya, następnie idą alkalia, tle- tyczące wpływu krzemu na wydzielanie się grafi
nek żelazowy, wapno, kwas krzemowy i tlenek tu. Z wzrastającą do 3% ilością krzemu wzrasta 
glinowy. HILGENSTOCH udowadnia na podstawie i zawartość grafitu. Ozem powolniejszy i goręt
spostrzeżeń z praktyki zdolność parowania wielko- szy jest proces topienia, tern więcej krzemu prze
piecowego żużla. Inni autorzy nie przypuszczają chodzi do żużla i tern odlow jest twardszy. Ta
bezpośredniego parowania, lecz zamianę na węglik blica, ułożona przez MtiLLEHA, pokazuje zmniejsze
lub chlorek krzemu, albo siarczek krzemu, które nie się ilości krzemu przy powtórnem topieniu. 
to połączenia rozkładają się wobec pary wodnej. Siarka, pochodząca z koksu, czyni żelazo białem, 

Postępy w elektrometalurgii żelaza i stali. MAR- i twardem. Większa zawar.tość fosforu zapobiega 
cus RuTHENBURG. (Transac. Amer. Elektrochem. Soc., l częściowo szkodliwym wpływom siarki, mierna 
1902, 2, 93). Nieczyste lub ubogie żelaziaki mag- zaś zawartość fosforu powiększa wytrzymałość 
netyczne trzeba poddać sortowaniu magnetycz- odlewu. Podług KEEPA glin obniża punkt topie
nemu lub wodnemu. Otrzymany w ten sposób nia i krzepnięcia żela?:a lejarskiego; sprężystość 
bardzo miałki wytwór nie da się użyć w wielkim wzrasta w stos Lmku do procentowej zawartości 
piec~, dla~ego n~daj~ mu się ~ormę zbitą zapo~o- ~linu; Surow:iec, ~ajodpowie~niejszy na dz~alani~ 
cą w1ązama z glmą 1 wypalema, lub też brykle- kwasow, musi zawierać 1°f0SI, 0,5°f0P, O,Ob0 / 0 S 1 

tu,je się z substancyami srnolisterni. W każdym ra- 30fo0. N aj wytrzymalszy surowiec. pokazujący 28 kg 
zie w piecu wielkim ulatnia się dużo pylu. Autor na l mm2, powinien zawierać 0,9°/0Si, 0,3°/0 Mn, 
używa nowego sposobu, a mianowicie przepuszf)za 2,5°/0 grafitu i 0,65°/0 węgla chemicznie związane
on rudę przez piec elektryczny, którego strefę to- J go. N a końcu swej pracy podaje autor parę przy
pienia tworzy pole magnetyczne. Ruda magne- kładów w celu dowiedzenia, w jaki sposób, zna
tyczna zostaje przyciągnięta, topi się, traci w tej jąc skład surowca, można otrzymać najekonomiez
chwili swą silę magnetyczną i spada na dól w l niejsze rezultaty przy topieniu. 
kawalkach konglomerycznych wielkości orzecha, Zastosowanie termitu do wvrobu odlewów su
podczas gdy nowa ruda sypie się ciągle. Otrzy- rowcowych, stalvwych i kutych bez dz iur. W. MA
mane w ten sposób kawalki są twarde a mimo to THESIUS. (Stahl und Eisen, 1903, 23, 925). Termit, 
porowate. E~ektro~y studzone są wodą. Jeżeli j3:ko mieszanina drobnoziarnis~ego_ glinu z tlen
do rudy doilllesza s1ę proszku węgla drzewnego klem żelazowym (Fe20 3), wyw1ązuJe podczas spa
lub koksu, to otrzymuje się na pól zredukowane, lenia bardzo wysoką temperaturę reakoyjną, przy
SJ?ieczone masy, które doskonale dają się przera- czem wydziela się metal, którego tlenek byl zmie
b1ać w piecach martenowskich. Spiekanie ma szany z glinem, a ten ostatni, sf.alony na tlenek, 
wymagać na l t mniej niż 500 kilowatogodzin. tworzy korund i stanowi żuże . Jeżeli termitu 

O ekonomicznych podstawach elektrotermicznego dodaje się do wanny metalicznej, to zredukowany 
otrzymywania żelaza i stali. A. KF.LLER. (Oesterr. metal (np. żelazo) wchodzi w główną masę wanny, 

• 
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która równocześnie otrzymuje ciepło, wywiązane świeżeniu. Dalej przypuszcza się ogólnie, że wy
przez reakcyę. Oprócz procesów chemiczno-ter- dzielony pierwotnie węgiel jako O"rafit nie ulega 
micznych, wprowadzenie termitu powoduje rów- działaniu gazów utleniających. Autor powoiuje 
nież mechaniczne mieszanie metalu. Aby otrzy- się na dwa żelazne garnki odżarzone . które przez 
mać odlewy surowcowe czy też stalowe, wprawa- wielokrotne prażenie w 1000°-1030° stracily rów;
dza się termit do wanny metalu w skrzynce zam- nież i grafit. Prawdopodobnie i zawartość siarki 
lmiętej, zanurzając takową w metal. Dla zagęsz- w paliwie gra pewną rolę. Jeżeli węgiel odża
czenia surowca lejarskiego u:llywa się obok termi~ rzenia ulatnia się, to w takim razie dla odlewów 
tu równiM nieco tlenku tytana ;vego. Skrzynkę, ogniotrwałych trzeba wybiera6 surowiec lejarski 
zawierającą termit, wpycha się do wanny metalu, drobnoziarnisty, zawierający 1-1,2% manganu,, 
zapomocą sztaby żelaznej, wskutek czego nastę- gdyż w ten sposób zapobiega się wyciekaniu węgla. 
puje gwałtowne mieszanie metalu a otrzymany w O wytrzymatości żelw:m lejarskiego . B. OsA.NN 
ten sposób surowiec lejarski ma ziarno drobniej- podług OuNTEHBRIDGE. (Stahl und Eisen, 1902, 22, 
sze, jest bardzo ścisły i daje się łatwo polerować. 1237). vV rozprawie streszczonej chodzi o raz
Ponieważ tytan odznacza się zdolnością wiązania wiązanie pytania, które żelazo lejarskie jest naj
azotu, zawartego w plynnym surowcu lejarskim, wytrzymalsze i jak dziala odżarzanie na jego wy
przeto z żelaza, uwolnionego od gazów, zapomo- trzymałość. OuNTERBRIDGE dowodzi, że jest rzeczą 
cą termitu z tytanem można otrzymywać płyty, niesłuszną wysnuwanie związku między chemiez
pozbawione dziur, zawierającychgłównie azot, bo nemi a fizyczneroi własnościami żelaza kutego, 
O"az ten usunięto, wytworzywszy azotki tytanu. stali i żelaza lejarskiego. N aj wyższy stopiei1 wy
Ilość używanego .termitu wyJJOsi 1/ 4 - 1/ 8% odlewu. trzymaiości i ciągliwości posiada surowiec, wyto
W odlewach stalowych termit sluży glównie do piony na węglu drzewnym, posiadający możliwie 
usunięcia porowatości leja wyrastającej stali. Od- dużo węgla obok możliwie. małej ilości krzemu, 
bywa się to w ten sposób, że stal, rosnąc w le- manganu, fosforu i iarki. Zelazo, lane bezpośred
ju, przechodzi przez otwór, znajdujący się w nio z pieca wielkiego, jest lepsze, niż przetopione 
skrzynce z termitem, zapala jej wnętrze, wskutek w kupolaku, gdyż to o::;tatnie zawiera tlen, man
czego cala zawartość leja wysoko nagrzewa się i gan zaś jako czynnik, odejmujący tlen przez 
i splywa nazad. W ten sam sposób postępuje się, własne utlenienie się, dzia]a bardzo korzystnie. 
chcąc otrzymać bloki żelazne, dobre do kucia. Surowiec szary pod wpływem odżarzania staje 
W takim razie w chwili krzepnięcia głowy blo- się mniej wytrzymałym na rozerwanie i zlama
ku wprowadza się skrzynkę z termitem, ten ooyni nie. Taki surowiec odżarza się często nie dla 
stal powtórnie płynną, wypełniającą utworzone wywalania zmian wytrzymałości, lecz jedynie dla 
dziury. Na 10 000 kg używa się 5 kg termitu. usunięcia naprężeń w metalu. Na surowiec lej ar-

Zmiany, jalcie wywotttje dtugotrwajq.ce pra.i:e- ski bialy i pstry prażenie działa w ten sposób, 
11ie żelaza lejnrsldego. F. WtisT. (Stahl und Eisen, że powstaje materyal o ciemnym szarym przelo-
1903, 23, 1136). W celu wywnioskowania o zmia- mie. Taki surowiec można napuszczać i harto
nach, jakim ulega żelazo kute podczas prażenia, wać jak staL 
wykon ano szereg doświadczeń, używając jako Piec kupołowy se z biornikiem lub bez niego? 
materyalu żelaza z retorty do otrzymywania ga- F. WtisT. (Stahl und Eisen. 1903, 23, 1077). GHAN 
zu z oleju. Suma węgla, zawartego w tern żela- oświadcza, że zbiornik w piecu kupalowym jest 
zie, wynosiła 3,39%; w tej ilości było 0,48% gra- szkodliwy z tego względu, że surowiec nie mie
fi.tu, wynika zatem, że 86% węgla był to węgiel sza się, lecz spływa po jego ścianach i uk!acla 
hartu i węglik. Sklad lanej retorty oclpowiadal l warstwami zależnie od ciężaru gatunkowego, slo
więc skladowi odlewu odpuszczonego. I nic zresz- wem otrzymuje się materyat niejednorodny. F. 
tą dziwnego, procesy bowiem, jakim podlegala re- WtisT w celu rozstrzygnięcia tej sprawy wykonal 
torta w czasie fabrykacyi gazu, dadzą się porów- szereg baclań porównawczych na żelazie, wytopio
nać z procesami odpuszczenia, tylko że w jednym nem w kupolakach ze zbiornikiem i bez niego. 
wyp,adku środkami utleniającymi byly wytwory Procentowe wahania składników żelaza byly na
gazowe (0, 002, H20, S02), w drugim zaś wypadku stępujące z pieców bez zbiornika: suma węgla 
tlenek żelazowy. Węgiel chemicznie związany, 2,8-4,5 11/ 0 , Si=10,9-12,60fo, Mn=ll,8-43,80fo, P= 
zawarty w twardem żelazie, nie ulega działaniu =17,3-70,8%, S=9,5-23,40fo; w piecach ze zbior
śroclków utleniających. Podczas długotrwalego nikiem: 0=2,5-3,1%, Si=2,2-3,60fo, Mn=7,1-
prażenia w 800-850° wycieka węgiel jako węgiel -8,1%, P=2,1-24,10fo, S=6-7,60fo. Doświadcze
odżarzania lub bezpostaciowy i takowy ginie nia te dowodzą, że żelazo miesza się w zbiorni
pod wplywem gazów utleniających. W czterech ku, że zatem przypuszczenie, dotyczące niejedno
próbach węgiel odżarzania wzrósl z O do 14%, rodności materyalu, jest nieuzasadnione. F. WtisT 
56% i 84% (obok 14% grafitu). Ulotnienie y- baclal następnie zmiany, jakie zachodzą, jeżeli w 
nosiio w 3-ej próbie 0,35%, w 4-ej 82% pierwot- celu odlania dużych :przedmiotów znaczny zapas 
nej zawartości, wskutek czego ostatni kawa-lek surowca gromadzi s1ę w zbiorniku. Rezultaty 
.dal się już kuć. Procesy są te same, co przy doświadczeń doprowadzają do wniosku, że daleko 
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korzyst~iej jrst zbierać surowiec w zbiorniku, niż sko musi być odsuwane, powstają znaczne straty 
w wanme. Metal w zbiorniku jest płynny, traci w wyrobie. N owe urządzenie spustu, zaprujekto
mniej ciepła, nie pozostaje pod działaniem pali- wane przez autora, polega na tern, że w tylnej 
wa i dlatego zawiera mniej siarki, niż żelazo z ścianie robi się otwory, przed nimi zaś stawia 
:pieca bez zbiornika. Nadto żela:~o pozbawione ścianę murowaną nieco wyższą, niż wanna meta
Jest sposobności nawęglania się, bo nie styka się liczna w piecu, i w ścianie jej wyrabia się spust 
z koksem. Na tej też zasadzie średnia zawartość dla żelaza i żużla. Pojedyncze otwory spustowe 
węgla w żelazie z pieca, zaopatrzonego w zbior- zamknięte są drzwiami z cegły ogniotrwałej . . W 
nik, wynosi 3,330fo, a z pieca bez zbiornika 3,b30fo, piecu, mieszczącym 120 t, oprócz zwykłych otwo
co należy uważać za rzecz korzystną ze względu rów spustowych dla żużla i żelaza, znajduje się 
na wytrzymałość. Z danych cyfrowych WusTA jeszcze 4 otwory z przodu i 2 w tylnej ścianie. 
co do wytrzymałości prób obu systemów pieców Każdemu otworowi spustowemu odpowiada jeden 
pokazuje się, że oba dają zupełnie dobre odlewy. żużlowy. Wyrób żelaza odbywn. się w ten spo-

0 lzilku piecacli pudlowych nowego typu. G. sób, że z pieca spuszcza się tylko połowę jego 
KROUPA. (Oesterreich. Zeitschrift fiir Berg-und Hiit- zawartości. Takim sposobem osiąga się wysoką 
tenwe~en, 1903, 4:41). Starania i dążenia do po- temperaturę na początku, a przez dodawanie w 
nownego ułatwienia współzawodnictwa żelazu pu- ciągu procesu gorącej rudy i wapna skraca się 
dlowemu nie mają widocznie końca, gdyż z Ame- go do 1-11

/ 2 godziny; trwa on więc znacznie kró
ryki nadchodzą znowu projekty ulepszonych pie- l cej, niż proces BERTRANDA-THlELA (2-21

/ 2 godzin). 
c ów pudlowych. Jeden z taki ch projektów podal Ogrzewanie wapienia i rudy odbywa się przy p o
W. KENT. Praca pieca zasadza się na tern, że for- mocy gazów wielkopiecowych. Wyświeżony me
ma jego umożebnia podgrzewanie surowca, nie tal przerabia się następnie w piecach MARTINA lub 
dopuszczając dostępu chłodnego powietrza. Trzon konwertorach na miękkie żelazo zlewne. Można 
urządzony jest w zwykły sposób, podgrzewanie zaś również wyświeżony metal dokończyć w piecu i 
odbywa się w nachylonym dwuramiennym, pod w tym wypadku piec spełnia calą pracę, którą 
kątem zbudowanym kanale kominowym, po któ- autor w rozprawie swej szczegółowo omawia. Do 
rym surowiec posuwa się, spotykając prąd gorą- świeżenia podług nowego sposobu nadaje się każ· 
cych gazów. Inną budowę wprowadził l. P. RoE. da ruda. Oszczędność w porównaniu z procesem 
Jest to rodzaj kołyszącego się pieca pudlowego. THOMASA autor oblicza na 5 marek. Sposób ten 
Właściwy piec otoczony jest żelaznym płaszczem, ma być szczególniej dogodny tam, gdzie niema 
posiada dno ochładzane wodą, a w środku trzonu rud fosforowych a chodzi o dobre żelazo toma
po obu stronach ma komory czopowe, służące ja- sowskie. ·w takim razie w piecu z kwaśnem wy
ko komory ogniowe, około których odbywa się lożeniem pozostaje krzem, węgiel i polowa man
ruch obrotowy. Do pieca nalewają 1350-1800kg ganu, a w konwertorze wydala się fosfór . W ten 
płynnego surowca, przedtem z innego pieca pu- sposób można stosować surowiec z zawartością 
dlowego napuszczają żużla, a następnie po wpusz- 0,8-1% fosforu i w porównaniu ze zwykłym spo
czeniu surowca dodają środków utleniających, ja- sobem THOMASA osiąga się wydajność 98% i zysku
ko to młotowin i rud żelaznych. Piec wykonu- je na 1 tonnie stali 3,5 marki. 
je 2-3 ruchy wahadłowe, a operacya pudlowa- O gazowych piecach spawal11ych i piecach do 
nia 1600 kg surowca trwa 30-56 minut. Wydaj· nagrzewallia. T. STAPF. (Stahl und Eisen, 1903, 
ność pieca ma być równa ilości wziętego do pu- 23, 1378). Piece te służą do nagrzewania żelaz
dlawania surowca. Dule wyjmuje się z pieca bez- nych i stalowych przejściowych wytworów w ce
pośrednio do ruchomej maszyny wygniatającej. lu dalszego obrobienia. Koszta procesu nagrze-

Nowy sposób świeżenia w zastosowaniu do pro- wania stanowią: naklao na paliwo i straty w ma
cesów Bertrauda-Thiela i Thomasa. O. THIEL. (Stahl teryale, powodowane spaleniem, natomiast wartość 
und Eisen, 1903, 23, 306). Nowy sposób świeże- działania paleniska pieca spawalnego przy najeko
nia pozwala wytwarzać nieograniezoną ilość ma- nomiczniejszem wyzyskaniu paliwa dosięga rzad
teryału, który następnie w piecu martenowskim , ko 5°/0 • Znaczne ulepszenie w tym kierunku sta
lub konwertorze można przerabiać w zwykly spo- nowią palenifOka gazowe. Dawniejsze piece spa
sób w celu otrzymania gotowego wytworu. Tę walne gazowe zaoszczędzały 10-15%, piece ga
nadzwyczajną wytwórczość osiąga się zapomocą zowe spawalne SIEMENSA zaoszczędzają 20°/0 w roz
t. zw. ciąglego procesu z zastosowaniem rudy i chodzie paliwa. Autor omawia wady stosowanych 
wapna w stanie ogrzanym, tudzież nowego sposo- obecnie systemów pieców i proponuje nowy sy
bu spuszczania gotowego żelaza. Proces ciągly stem pieca z trzonem o 50°/0 dłuższym, rozdzie
dlugi czas nie mógl wejść w użycie z tego po- lonym zapomocą progu na dwie równe części. 
wodu, że obawiano się zaopatrywać tylną ścianę Po podgrzaniu jednej polowy wsadu zwraca się
pieca w kilka otworów, położonych jeden nad plomień na część drugą. Sklepienie pieca jest tak 
drugim dla wypuszczania żelaza. W piecach obro- zbudowane, że plomień i cieplo promieniujące bla
towych można wprawdzie wyrabiać żelazo bez / ków rozwijają najwyższą temperaturę w oznacza
przerwy, ale wskutek tego, że każdy raz paleni- nem miejscu przed otworami roboczemi. Oszczęd-
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ność paliwa i straty materyalu przez spalenie w konieczny jest współudział wysokiej temperatury. 
proponowanym piecu mają być, pierwsza znacznie W każdym razie tworzenie się dymu świadczy 
większa, drugie możebnie male. Podlug danych o częściowym rozkładzie metanu na węgiel i wo-

. autora w innych systemach pieców na 100 kg że- dór jak również i o działaniu wpływów, powodu
laza spawalnego używa się 70-50 lzg węgla, na jących niecalkowite spalanie się węglowodorów 
100 kg lanej stali 50-11 kg, piec zaś, proponowa- (takim wpływem jest np. dostęp zimnego powie
ny przez STAPFA, zużywa 11-16 kg względnie 7,5 trza). 
do 12 kg węgla. W pierwszym wypadku strata · "Vowy sposób uszczelnianią bloków stalowych. 
materyału przez spalenie wyrwsi 7-12%, w dru-, JuLmsz RIEMER. (Stahl und Eisen, 190g, 23, 1196). 
gim 2,2-:1:,2%. Również i wydajność nowego pie- Podczas krzepnięcia płynnej stali w wlewnicach 
ca ma by6 znacznie większa. . tworzą się w głowie bloku dziury osadowe, które 

O rozNadzie tlenku 7.vęgla w regeneratorach l bez użycia odpowiednich środków trudno jest 
pieców martenowsldcl1. F. Wi.iRTEMBERGER. (Stahl usunąć, by otrzymać ścisłe odlewy. Najczęściej 
und Eisen, 1903, 23, 448). Do pieców martenow- usuwanie dziur praktykuje się zupomocą obcina
skich st~rszej budow7 doprowadzano gaz zapom?- li nia nieużyt,ecznej "glowy blok':l"· _Ilość tr~coneg? 
cą długich przewodow blaszanych; gdy następme w i.en sposob materyalu wynosi lb-30% 1 wyżeJ, 
generatory zaczęto budować w pobliżu pieców, a taka strata powiększa naturalnie cenę bloku. 
pokazało się, że gaz w regeneratorach znikł, t. j. Sposób, wprowadzony przez RrEMEnA, polega na 
znajdujący się w nim tlenek węgla ulegal rozkla- tern, że utrzymuje on głowę bloku jak najdłużej 
-dowi. A.utor podaje rezultaty badań, wykonanych w stanie płynnym, t. j. nasadza na wierzchnią 
w stalowni martenowskiej fabryki S.estri-Gonente; część wlewnicy palnik, zasilany gazem generato
różnica w składzie gazu w przewodach i regene- rowym i powietrzem; plomień mieszaniny gazów 
ratorach była bardzo znaczna, gdyż około 22% puszcza się na powierzchnię metalu. Podlug da
tlenku węgla uległo rozkładowi. W celu regulo- nych autora sposób jego w porównaniu z praso
wania oddawanego ciepła zbudowano od skrzyni waniem bloków, szczególniej ciężkich, zabiera 
wentylowej systemu SIEMENSA osobny kanał ko- znacznie mniej czasu, gdyż nie potrzeba czekać 
minowy, który pozwalał regulować daleko lepiej na zakrzepnięcie wewnętrznego jądra bloku. Nie
ogrzewanie organów. Dzięki takiemu urządzeniu użyteczna głowa wynosi tylko 5-7~. Ogrzewa
mvżna było temperaturę organów utrzymywać w nie bloku wagi 16-24000 kg trwa 3/,._- 5/~ godzi
wys~kośc~ 10~0-1050°, s~utek jednak nie był zu- 1 ~Y· Urządze:r:ie i wykonani~ oper&cyi wynosić ma
pelme osiągmęty, gdyż Jeszcze 12% tlenku węgla, Ją na l t stah 0,50-1 mark1. 
ulegalo rozkładowi podług równania 2CO=C02+ O wplywie stop1zia oziębienia na budowę stali . 
+C, co potwierdził wydzielony delikatny węgiel. ALBIN SAUVEUR i H. C. BoYNTON. (Transact. Amer. 
Strata CO znikła dopiero wtedy, gdy ciśnienie Inst. Min. Eng. Albany Meet). Autorowio ogrze
gazu nie tylko zmniejszono do minimum, lecz wali dwa kawalki stali jednego i tego samego 
nawet wskutek ciągu kominowego nastąpiło pew- gatunku (zawierającej 0,52DfoC) do 1100°C i jeden 
ne rozrzedzenie. Również uległ rozkładowi w z nich ochladzali powoli z piecem, drugi zaś 
pewnym stopniu i metan, a potwierdziły to do- znacznie szybciej w powietrzu. Ten różny ępo
świadczenia, wykonane z gazem naturalnym, za- sób ochładzania mial widoczny wpływ na budo
wierającym wieJe metanu. W piecach nowszej 1 wę stali, jak to pokazały fotografie zdjęć mikro
budowy usunięto wzmiankowaną wyżej niedogod- skopowych przy powiększeniu w 100 razy. Pró
ność lub też ograniczono ją w ten sposób, że dlu- ~ ba, chłodzona w powietrzu, pokazała wyraźnie 
gie wązkie przewody gazowe nie pozwalają orga- ograniczną siatkę, podczas gdy próba, ostudzona 
nom zbytnio rozgrzewać się, a w generatorach wraz z piecem, pokazała budowę ziarnistą. Ciem
panuje znaczne ciśnienie gazu. ne miejsca na obrazie zajmują w pierwszym wy-

O zmianach 1o slztad<:ie chemicznym gazów padku 90° /o powierzchni, w drugim tylko 50°/0• 
między generatorem a piecem. A. LEDEBUR. (Stahl Te ciemne miejsca składają się z perlitu, zawie
und Eisen, 1903, 23, G93). W odpowiedzi na przy- rającego około O,SOfoC. W wysokiej temperaturze 
toczoną powyżej pracę Wi.iRTEMBERGERA w tej sa- węgiBl znajduje się w stali w stanie rozpuszcza
mej sprawie zabiera glos prof. LEDEBUR i powia- l nia i stan ten można zatrzymać przez nagle ozię
da, że przy wysokiej temperaturze węgiel i bez- hienie (martensyt), podczas powolnego chJ'odzenia 
wodnik węglowy zamieniają się łatwo na tlenek wydziela się z roztworu nieco ferrytu. W tern
węgla podług równania C02+C=2CO. LEDEBUR paraturze krytycznej mamy roztwór perlitu, niżej 
przypisuje przyczynę wzbogacenia się gazu w C02 temperatury krytycznej węglik Fe3C tak zwany 
i wodór a zmniejszenia ilości CO tej okoliczności, cementyt. Jeżeli ochJ'odzenie jest dość szybkie, 
że tlenek węgla wobec pary w;odnej zamienia się to ginie równowaga, część ciemna zatrzymuje że
na bezwodnik węglowy i wodór podług reakcyi lazo i nie otrzymujemy wtedy rzeczywistego per
CO+H20=C024-2H. Na tej samej zasadzie me- litu, lecz perlit rozcieńczony, t. j. z domieszką 
tan z parą wodną daje bezwodnik węglowy iwo- żelaza. Zależnie od tego zmieniają się również 
dór OH4+2H20=C02+8H. W obu wypadkach fizyczne własności i stąd to pochodzi, że próba, 
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oziębiona na powietrzu, pokazuje większą wytrzy
maJość na rozerwanie i większe granice spręży
stości, ale zato mniejsze wyćHużenie, niż stal, 
chłodzona bardzo powoli, jak np. próba badana, 
ostudzona wraz z piecem. 

Obrabianie stali 1la gorqco wobec warunków, 
panujących w stalowniach podług ALFR. CAMPIONA. 
G. KROUPA. (Oesterreich. Zeitschift fiir B erg- und 
Hiittenwesen, 1903, 672). CAMPION utrzymuje, że 
rezultaty, jakie otrzymuje się, badając male ka
wałki stali (używane do prób na rozerwanie), róż
nią się bardzo od rezultatów, otrzymywanych po 
przerobieniu metalu na wielką skalę. W celu wy
kazania zupełnie słusznego twierdzenia. wykonał 
on szereg doświadcze11 w ten mianowicie sposób, 
że sztaby, zawierające rozmaitą ilość węgla, pod
dal cizialaniu rozmaitych temperatur w ciągu roz
maitej długości czasu w piecach, opalanych ga
zem. Z krzywych, zdjętych podczas ochiadzania 
sposobem RoBERTA AusTENA, pokazało się. że stal, 
zawierająca 0,200foC, zdradza trzy punkty kry
tyczne, a mianowicie w 798°, 730° i 670°. Stal z 
zawartością 0.30-0,400foC zdradza tylko dwa punk
ty krytyczne w 725 i 680°, wreszcie stal, zawie
rająca 0,60-0,70foC. ma jeden punkt krytyczuy 
w 673°. Równocześnie z temi doświadczeniami 
wykonał CAMPION badania mechaniczne, które wy
kazały, że stal walcowana, zawierająca 0,2°f0C, nie 
powinna być obrabiana wyżej 850°, gdyż inaczej 
wytrzymałość jej wobec nagłych i gwałtownych 
uderzeń zna<'znie zmniejsza się. Jeżeli taki ma
tery al ogrzewa się do 800° i powoli studzi, to sta
je się on kruchy, a kruchość tę można usunąć 
tylko przez nagle oziębienie. Sztaby kute muszą 
być ogrzewane do 700-800°, jeżeli mają osiągnąć 
najwyższą wytrzymałość na uderzenie Jeżeli ta
ki matery al ogrzewa się tylko do 500-600° a po
tem powoli ochładza, to kruchość wzrasta w wy
sokim stopniu. Na stal, za.wierającą 0,3-0,40fo0, 
ogrzewanie do 650-800° i sposób ochłodzenia oraz 
ogrzewanie do 500-600° nie wpływa szkodliwie, 
t. j. nie zmienia wytrzymałości na uderzenie. 
Największą wytrzymałość osiąga się przy ogrze
waniu do 760°. Wyższe temperatury, mianowicie 
900° i wyżej, wywołują kruchość materyalu. Dla 
stali walcowanej, zawierającej 0,5-0,60foC, najod
powiedniejszą jest temperatura 700°; dla stali z 
0,6-0,70foC między 600-700°. 

Badania wlasności stali 'l.uol.framowej Hadjielria. 
A. LEDEBUR. (Stahl und Eisen, 1903, 23, 1309). 
Próby, przeznaczone do badań, wykonano w ten 
sposób, że do stali, zawierającej bardzo malo wę
gla, dodawano ferrowolframu z zawartością 79,5°/0 

wolframu. Ilość wolframu w gotowych próbach 
wahała się od 0,1 do 16,180fo przy 0,13-0,780foC. 
Niekt6re z prób można bylo kuć, ale kowalność 
byla mniejsza, niż w próbach, nie zawierających 
wolframu. Zato żadna z prób, zawierająca wy
żej 0,2% W, nie była spawalną. Co się tyczy wy
trzymałości, to takowa równocześnie ze spręży-

• 
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stością wzrastała powoli w miarę powiększenia 
ilości wolframu wydłużenie zaś i zwężenie zmniej
szało się. Wytrzymałość zwiększa się nieznacz
nie. Autor oblicza wzrost wytrzymałości na 0,1°/0 

wolframu, 0,53-0,62 kg na l t~mP. W próbach na 
ściskanie nie wylączony byl wpływ węgla, wsku
tek czego nie otrzymano dość jasnego obrazu tej 
>vlasności. Podobnie ma się rzecz z rezultatami 
na zginanie. Prażenie jak zwykle powiększyło
giętkość. Wogóle wpływ wolframu na wytrzy
mał'ość żelaza jest ':>iabszy, niż wpływ innych 
cial, dodawanych do stali. Równe ilości wolframu 
zwiększają w mniejszym stopniu kruchość. l'!fa
gnetyczne natężenie żelaza slabnie nieco pod 
wpływem wolframu, ale mniej niż pod wpływem 
innych cial. zato znacz11ie wzrasta zdolność za
trzymywania magnetyzmu. 

"Yowość w budowie pieców martenowskich. UN
CKENBOLT. (Stahl und EisP.n, 1903, 23, 1275). Aby 
piece martenowskie uczynić trwalszemi, PurssANT' 
n'AamoNT wprowadził w budowie zmianę, mającą 
powiększać trwałość. We wznoszących się do gó
ry kanałach pomiędzy generatorami i przodem 
pieca pomieszcza on szereg otworów, zamykanych 
klapami. Przez otwarte klapy wchodzi zimne 
powietrze zewnętrzne, wskute1{ czego dowolnie 
można regulować temperaturę w piecu, kanałach 
i organach. Urządzenie to łatwo da się wykonać 
w istniejących już piecach. 

Ruda 1/langallowa jako środelot odsiarczający 'l.IJ 
zasadowym procesie martenowskim. A. RIEMER. (Stahl 
und Eisen, 1902, 22, 1357). O odsiarczaniu wanny 
metalicznej w zasadowych piecach mar enowskich 
panują bardzo różnorodne pojęcia i zapatry>vania, 
dla tego też dotychczas używany jest surowiect 
zawierający ile możności jak najmniej siarki, naj
wyżej O,lOJoS. Jako środki odsiarczające służą: 
węgiel, żużel, zawierający wapno i tlenek żela
zawy, i mangan metaliczny. Autor wykonał dwa 
odlewy stali, jeden z dodatkiem, drugi bez do
datku manganu, zachowując zresztą jednakowe 
warunki przy wykonywaniu obu odlewów. Próba 
bez dodatku rudy manganowej dala znacznie gor
sze rezultaty, niż próba. z dodatkiem, z czego 
można wnioskować o odsiarczającero działaniu ru
dy. Autor jest mocno przekonany o redukcyi 
manganu z rudy: tlenek Dl!'tnganu chroni mangan 
i węgiel przed spaleniem. Zużle, zawierające wap
no i tlenek żelaza, działają bez wątpienia odsiar
czająco, ale słabo, lub też tylko przy współudzia
le manganu i węgla; nie usuwają one siar1{i bez
pośrednio, lecz wydzielają ją i zatrzymują dotąd, 
dopóki nie zniknie węgiel i mangan, a gdy te 
znikną, lub t.eż gdy ich niema w wannie metalicz
nej, siarka przechodzi napowrót do metalu lub 
z niego wcale nie wydziela się. N a tej więc za
sadzie tak mangan metaliczny, jako też i żużle 
są doskonałym środkiem odsiarczającym. 

(c. D. N.) 
Henryk T:Vdowiszewski. 

... 
• 

• 
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Wyfwórc?ość surowca w ł\osyi 

Rok l Rosya po- ~ Królestwo l 
ludniowa Polskie 

r86o ·- l 383 5-12 
r86r - l 428 012 
r862 8ooo l 542 594 
1863 3 395 l 275 485 
!864 - 1 s6go35 
r865 4 318 l 350 CfYJ 
r866 - 131528g 
1867 - 663 8g2 
1868 - 78g03 
r86g - 1 88o 852 
18]0 12043 l 734 146 
!871 6s 444 1 618 18o 
1872. 386 591 1 6868os 
1873 504 630 l 945 431 
r874 495 8so l goo 213 
1875 622 5o8 l 950 599 

l !876 l 021 397 l 792 610 l 
1877 r -1636gs 1915310 
1878 l 481076 2 '57020 
!879 943 442 l 994 238 
188o l o8g438 2078oo 
r88r l 398644 2 939 472 
r882 l 787001 2617676 
1883 1 8r6o54 l 2 723840 
1884 I 80?732 l 2 548 430 
r885 T 978829 2 752 o84 
1886 2 869 709 2984116 
T887 3 999994 3 932 8os 
1888 5 301 676 5 oog 8o6 
r88g 8 67! 415 s 638 002 
18go 13 228036 7 768 838 
t8gt 15234913 7 76g653 
r8g2 I7029141 9 202 g67 
I893 Ig868 594 roo72 8so 
r8g4 27 '57 s8s II 028 537 
r8g5 33 827 078 T l s86oz6 
18g6 38995 353 I3 5I68sl 
1897 46 r81 442 r38gg sg8 

l 
r8g8 6I 330411 rs 948 358 
r8gg 8zĄR.f877 18797212 
Igoo gi831964 r8 330654 
l9QI gr g64882 19773 r8o 
rgoz 84 224 249 17 274 423 l 
1903 8o 734 oor r86 77 8sr ! 

Ural 

14513333 
14 226 145 
10 466 8Ą8 
1rg21451 
12 533 oso 
12 328 8o6 
12 579821 
12 3990-19 
13 8s6 8os 
13 402 442 
147g6g61 
15 048026 
17157825 
15 5439 11 

'490729I 
176go 150 
18 42768o 
16057295 
17 6oo 875 
r8 883 465 
18402 683 
rgo84 104 
r8 463 37Ó 
19723 6gg 
20 903 356 
ZT 591 449 
zog5o 6o8 
23 425 846 
24 039236 
24725 52! 
277°3679 
29923 )10 
306:!2 181 

30759 '36 
33 !28 949 
33 100129 
35 66o023 
4°6970-19 
44 rgr 030 
45 I83 667 
so rs6848 
48849 553 
44587516 
39411 OJ 3 

(w pudach). 

l 
Rosya l Rosya l l . · l Pozostale l 

pólnocna środkowa Syberya Fmlandyal okręgi Razem 

t 345 8o7 3 1)0276 r88 742 t 

l 
300 46g 2 743 594 177 942 
199 513 2 171 404 q8 329 

l 
!46648 · 2 743 903 88g67 
228 18g z 852 242 71 g82 
254 250 3 10379 117944 
209 251 3 2o8 407 64 186 

247053 3 2626)3 192613 
l)048g 3 648 997 274 394 
148 942 3 1)6 sso 249948 
133 4o8 3 4000)1 278 635 
ro8 236 3 r65 053 367171 
i16923 3 503 945 252 6;I 

l 146 sos 3 474 645 313 8;5 
'9' 206 3 514799 324 205 
168717 3 632 854 492 619 ' 

246677 3 368 247 35 1 095 
243 47° 2819411 400 502 
174016 2 791834 3'4 002 
228 097 3 200139 239957 
193 724 3 274863 259 002 
120 845 3 387 zg6 264 721 
185 094 3 3209Tl 38o 276 
r67 575 3 418 r82 372000 
r6~ 450 3661 955 483 771 

l 
148 551 3 648 661 424 187 
155 215 3991 857 4191g6 

l 11 7 475 4 374004 401 528 
111 818 4 6JS 724 295 100 
ro8 630 5 107640 

l 
312 552 

rzg s8g 5 753 7o8 438 382 
18g 500 6 177 374 l 513 353 

l 
210 378 6 43073' 39' 021 
Ig..jog8 7 I72 929 431 354 
2)3 381 7 700 0(96 539 320 

t 

178 945 7710 432 586 711 
295 648 8 394 I78 452 792 
348 18g ro867329 648073 

l 008 664 l l 324 036 726117 
I go8 667 14854 o6o 300 258 
2 225 429 14 321 253 310 433 
I 315 s85 rog88 793 r82 253 
I 877o8g 8 373 557 ? 
l 12 5 74773 2 ? 

88s 826 i ·--l 
s68 549 l -

t 

731 6og l -
771 859 75 210 
8sz 463 194 474 
883 6so 163 490 

l 074 040 116827 
0o 392 117241 
826 473 zoo 56g 

940 333 324 797 
l 194 385 339788 
1 230181 

l 
330 588 

l 127951 142 2)5 
l 428 374 126g66 
l 417 384 461 791 
l 199 903 321 351 
l 4g8 577 140 477 
l 275 400 136888 

813917 1398oo 
l OOJ799 102 123 
1284449 ........ r81 305 
T 282 oz8 J846oo 
l 264 ifxJ 217733 
l 013 529 172 052 
l 312513 223 387 
l 397852 263 8gr 

905 922 207794 
979122 158 437 

1 T61 311 131 oos 
8rg 355 177o6o 

l 348 roo r8g682 

T 309 -lJÓ 221 954 
I 374400 170832 
I 272 I 50 220 771 
l 27! 770 266 538 
I 393 38o 282 559 
l 397 54° 238 280 
l 882 8oo 2126gg 
l 453 200 249092 
T 623 210 2I8 352 
I 8gr o60 rsr 426 
I 874 oor 68or6 

') ? 
? ? 

2040 52 6 
19-15071 
15 268 29 7 

8 17 026 gr 
18 301 43 
18 28o73 
18 5082 
175528g 

5 
7 

3 
19 BOJ 4 00 
2010386 
21 949 41 
21 93287 
24 37494 
23484~1 
23 21273 

4 
7 
9 
6 

7 
9 

2607870 
26846 
24 3" 9 
25 47.t 54 o 

z66sg z 00 

4 
o 

27 36386 
28 661 71 
z8 23702 7 
29 40093 
31 105 59 4 

4 
7 

32 205 so 
32 484 41 
37 38g 27 
407150 6 

5 
4 
3 

45 50077 
s6 50007 
6r 33973 
65 431 65 
69 991 88 2 

6 
00 

5 
9 

go8 

8I 347 07 
88 665 z 
g8gc;o66 

I14737 17 
136 830 
165 370 30 3 

o0 
3 

179 2I9 
175 C>J6 86 

? 
? 

Roman Kinastowski. 
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· Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1904. 

Węgiel kamienny. W lipcu r. 1904 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byl& następująca: 
~--~~~~~------~~-~~~~~~=~~~~~~~~~~ w r.1904 wydobyto węgla więcej 

Rok 1903 Rok 1904 (+)albo mniej (-), niż w r. 1903 
1----~-----1·----~-----1 l . 

~ ~ 
~.g ~ ~ ~.g~ Od początku Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie. 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 

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

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 
" 

Fr~nc.-Wl:skie . ł 

" 
" 
" 

Saturn . 
Czeladzkie 
Flora 

Franciszek . " " 
Mikolaj " " " l 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I . St. Ciechanowski 
Grodziec U Tow. Grodzieckie . 
Antoni · Dz. Schon i Lamprecht 
Reden Tow. Franc.-Rosyjskie 
Tadeusz II. 

" " " 
" " " 

. Dzierż. T. W aligórski 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

M. Wieczorkiewicz 
M. Sternicki . 
A. Zieliński 

~ P·~ ·p, ~ P·~ Lipiec roku do 
~= ~ 0~.--t 
;g""' l ~ i~<ti 31 lipca 

1------~----~--·--~----·1-------r---------~~--

ctr.metr.J % ctr . .metr.J centnarów metrycznych 

l l l l 
s8s 82o 3 788 351 s2o 948 3 'ji2 6so - 64 872 ! - 1 1 -

l 
3g8 165 2 61 I 659 24g 26g 2 205 162 - 148 8g6 - 37 -
341 309 2 139615 375 453 2 335212 + 34 144 + IO + 
652643 3s13027 37S 128 3437027- 2775 15 - 43 

I728S 91 301 28240 !68445 + 10955 + 63 + 
418 100 2 4g8 o8o 350 000 2 574 200 - 68 100 - !6 + 
II6000 732025 TI06oo 738100 - S 400 - S + 

s+ 

25]01 -

400497- 16 
l 

I9S S97 l 
-jiooo - 2 

77144 + 83 
'jii20+ 
60]5 + 

z 

3S4 703 2 744 356 
345 382 2 S12 184 

38g2o8l 2878grg + 
31S g8;12 475 2S6 

34 5°S + 
29 395 -

!O + 134563 + 
9 - 36gz81_ 

s 

!67636 l 313021 - - 13 + 9110 + 

46g82 387091 46952 285666 - 30 - o - 101425- 26 
36951 24246g 3os31 216843- 6420 - 17 - 25626- u 
46848 216943 78og6 421 66g + 31 248 + 67 + 204726 + 94 
7S O..JO 497 ooo 74 230 487 092 - 770 - l ·- 9 ~ - 2 
95930 621132103209 646994+ 7279+ 8+ 2s862

1
+ 4 

8785 741~2 2gogo 209640 + 20 30S + 231 + 135 so8\ + !83 
II 399 -ji641 8913 8o450 - 2486 - 22 + 38og + S 
15402 91391 6372 73 !Oj- 9030 - 59 - 18286 - 20 
10216 78242 22056 151 8g4 + II 840 + 116 + 73657 + 94 
6184 29559 - 27461- 6184- 100- 2og8- 7 

27210 IS56R2 !6930 193235- tOz8o - 38 + 375S3 +:. 24 
s 8s8 30 574 - 18 217 ·- s 858 - 100 - 12 3s7 - 40· 

- 5300 - 17g81 - - + 12681 + 239· 
2377 6sog6 II so8 III JOg+ g1 3I + 384 + 460I3 + 7I 

- 10 5SI l 944 10143 + I 944 + - - 4o8 - 4 

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

Leokadya . 
Stella . " 

" 

J. Wrzosek 
M. Sternicki . 

- 1768o - - - 1768o - 100 
. j - 1 86wl - - - - 1- 8610 -Iro . 

Razem: . 4I82S8527300124365so882765571Ó- SI7797- 12 1+ 349592+ L 
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Podlug gatunków wyt~órczość węgla w 
lipcu r . 1904 była następuJąca: gatunki grube 
1787 503 ctr. metr. (48,77% ), gatunki średnie 
578057 ctr. metr. (15,77%) i gatunki drobne 
1299528 ctr. metr. (35,460fo). 

Dnia 31 lipca pozostalość wydobytego wę
gla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 297 455 
ctr. metr., gatunki średnie 204 704 ctr. metr. i 
gatunki drobne 546596 ctr. metr. 

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

U~yto na własne Sprzedano R azem 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 21552 1639738 1661290 

" 
średnie 46694 550312 597006 

" 
drobne 270104 1098129 1368233 

Razem: 338350 3 288179 3626529 

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

Rodzaj rozchodu 

Opał dla pracuje,cych, 
opalanie domó'v zbor
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów paro-
wych ....... . 

Skreślono węgiel, któ
ry stracił wartośó . . 

l 
Gatunki l Gatunki l Gatunki l 

grube średnie drobne ltazem 

62886 

l I 623 2I2 392 227 395 

47953 48 o6g 

ltazem 2I 5521 46 6g41 270 1041 

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

się z 

Rodzaj sprz.eda~y l 
Gatunki l Gatunki l Gatunki l 

grube średnie drobne Razem 

Sprzeda~ na kopalniach 75 017 45 I681 IJ8 78o 238 g65 

la;!!~ł~a . ~o~a~. ~e- I 561 8o6 SOI 129 978 429 3 04 I 364 

Wysyłka dr o g e, wodne, 2 9 ~ 5 4 o '51 920 7 8so l 

Razem: l I 639 7381 550 3121 I og8 I 2913 288 l 79 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi podług 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
_grube ~dnie _ drob.::__ ltazem. 

"W Królestwie Pols kiem I 458 7g6 

Za Białystok . 5 78I 

Brześó 3 566 

Kowel 

" granicę . 

Hazem: 

53 503 
40 r6o 

454 6r 5 97' 553 2 884 g64 
I23 g84 6888 

3 s66 

4921 53995 
46 39' 5 400 9' 951 

501 1291 978 4291 3 04I 364 

W lipcu r. 1904 w 30 kopalniach węgla ka 
miennego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 17 890. Robotnicy odrobili 465129 
dniówek i zarobili 543125 rubli. Przeciętny zaro
bek jednego robotnika na dniówkę wynosił l rb. 
17 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotni
kami było: 7, zakończonych śmiercią, 18, zakończo
nych częściową niezdolnością do prauy, i 495, za
kończonych wyzdrowieniem zupelnem. . 
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Dnia 31 lipca r. 1904 pozostalość wydobyte
go węgla na kopalniach wynosiła 16343 ctr. metr. 

Rozchód węgla w lipcu r. 1904 wynosił 
56 712 ctr. metr. i składał się z następuja.cych 
pozycyi: 1) użyto na własne potrzeby kopalń 
4964 ctr. metr., 2) sprzedano 51748 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, składał się z następuja.cych pozycyi: 1) 
opal dla :aracuja.cych, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 861 ctr. metr., 2) 
opalanie kotłów parowych 4103 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następuja.cych 

pozycyi: 1) sprzedaż na kopalniach 10 254 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 41494 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wyslany drogami żelaz
nami, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W lipcu r . 1904 w 3 . k opalniach węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 289. Robotnicy odrobili 7 505 d11ió
wek i zarobili 4387 rubli. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosił na dniówkę 58 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami nie 
by lo . 

R . K. 

J rzegfąa fiteratury górniczo ... fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch 

Gornyj Żurnał (1904). Sierpień. a) A. Sko
czy1'zski. Teoretycz ne badania z asadnicz ego prawa 
ruchu powietrza w !wpalni (c. d.) . Dokończenie 
części pierwszej zawiera charakterystykę ruchu 
powietrza w kopalni przy uwzględnieniu zmian 
temperatury i szybkości ruchu. b) J. Divis. Ba
danie nowych gatunków drutu stalowego. Tłuma
czenie pracy, dn1kowanej w czasopiśmi e Oester. 
Zeitschrijt fur Ber g - und Huttenw. (r. 1902, MM 44 
do 48). Wyniki badań mechanicznych i wytrzy
małości na rdzewienie prób drutu stalowego o 
wysokiej zawartości niklu. c) A. TVeiskopf. O 
brykieto'waniu rnialldclt rud. ( Prz eglqd Górnicz o
Hutniczy, M 23, str. 618). d) P . • \'ilzotajew. Roz 
biór ilościowy ciat mineralnyc/z (pocz.). Bardzo 
szczególowo opracowany sposób rozbioru ch emicz
nego krzemianów, rozpuszczalnych w kwasach. 

Izwiestja Obszczestwa gornych inżenie
row (1903) N!! 6. a) Af. Pasz cz e11ko. Zarys roz wo
ju silnic gazowych (pocz.). Wskazawszy na nizki 
stosunkowo współczynnik pracy pożytecznej naj
lepszych silnic parowych, autor daje krótki opis 
sposobu wytwarzania gazu świetlnego, a następ
nie stopniowy rozwój silnicy gazowej, ida.cej na 
gazie świetlnym, a mianowicie: opis silnicy o po
dwójnem działaniu systemu Lenoir, silnic atmo
sferycznych systemu Otto i Langen oraz udosko
nalonych czterotaktowych silnic systemu Otto. 
b) Jf. Berling. O drobnych orgallizmach, spotyka
nych w bałtycko-tadoskim dolnym sylurz e. 

GIUckauf (1904) NQ ~8. a) Althaus. Urzq
dzenia do tadowania 'węgla ·w lzopalni Gerhard pod 
Loltisentlzal nad rz ekq Saar. Opis urządzeń do 
sortowania i ładowania węgla bezpośrednio na 
statki parowe. b) O. Sinunersbach. O wymaga
niach , stawinnych w.eględen1. koksu, stosowanego w 
odlewniach amerykańsldclz . Za przykładem hut że
laznych w odlewniach amerykańskich coraz wię-

cej rozpowszechnia się zwyczaj przyjmowania. 
materyalów w:edlug ściśle określonych norm. 
Świeżo ogłoszone zostały w czasopiśmie The Iron 
Age warunki, jakim odpowiadać powinien dobry 
koks dla odlewni. Autor, poddawszy krytyce wy
magania odlewni amerykańskich, przychodzi do 
wniosku, że przynajmniej w części są one nieuza
sadnione i nieodpowiadające potrzebie, natomiast 
ze swej strouy proponuje normy następujące: 1) 
koks powinien być w dużych bryłach, twardy, 
ścisły i ciężki; 2) zawartość wody hygroskopijnej 
powinna wynosić 4-6°/0 , popiołu 7-90fo, i 3) za
wartość siarki w koksie dobrym nie powinna prze
kraczać 1°/0 , w średnim 11

/ 2°/0 • c) Przemyst gór
nicz o-hutniczy w Austryi w r. 1903. Dane staty
styczne o wytwórczości kopalń i zakładów hutni
czych. 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg-und 
HUtteowesen (1904) NQ 36. a) Ed. Donat/z i Fr . 
Bratmlich. Przyczyne/z do l~westyi pochodz enia wę
gli mineralnych. Zajmując się przez dłuższy czas 
badaniem składu i własności chemicznych różne
go rodzaju węgli, autorzy przyszli do wniosku, że 
skład chemiczny węgli brunatnych jest zupeł
nie inny niż kamiennych; węgiel brunatny nie 
może pod wpływem czasu, ciśnienia i innych wa
runków przetwarzać się w węgiel kamienny, gdyż 
materyal, z którego wytwarzały się te dwa ga
tunki węgla, byl zupełnie różny. b) K. Ballillg. 
Określanie szerokości .filarów oporowych i prowadze
nie w nich robót góruiczych w pótnocno-zachodniem 
cz eslzient zagtębitt węglowem (c. d .). c) A. Czermall. 
Pus.scze11ie w ruch lzokso·umi .<:: ulawianiem wytwo
rów dystylacyi przy zastosowaniu silnie spiekajqce
go się węgla kamżemtego (dok.). d) Przepisy i roz
poreqdzenia, dotyczące gómictwa za granicq. (c. d.). 
Niemcy. O zmianie przepisów, odnoszących się
do ubezpieczenia na wypadek choroby. Prawo O· 
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pracy nieletnich. e) H. Braune. Szybki sposób kierującego maszyną. Najnowsza maszyna do wsa
oznacza,zia azotu w stali. Azot, znajdujący się w dzania bloków, zbudowana na zasa.dach podnośnic 
:Stali w postaci azotku żelaza, zapomocą kwasu mostowych, jest bardzo wygodna w użyciu i zaj
solnego przeprowadza. się w chlorek amonu, z muje mało miejsc.a walcowni. c) Zachowanie si~ 
którego wydziela się w postaci amoniaku działa- blach lzottowyclz 10 wysokiej temperaturze. Badanie 
niem jakiejbądź silnej zasady; oddystylowany amo- mechanicznych własności żelaza i stali odbywa 
n~ak określa się zapomocą mianowania odczynni- się w zwykłej temperaturze, tymczasem dla okreś
klem Nesslera. Sposobem powyższym określić lenia wartości materyałów na kotły i przewody 
można nawet najmniejsze ilości azotu. parowe i t. p. bardzo jest ważne poznanie zacho-

NQ 37. a) V. Graubner. O eleldrycznych ma- wania się ich w wysokiej temperaturze. Profesor 
szynach wyciqgowych (pocz.). Wyliczenia glów- J Bach ogłosił wyniki badań mechanicznych, doko
~yc~ wymiarów .m~szyny wyciąg~'V:ej, okre~lenie nanych nad blachą kotłową w terr:peraturze 200 
1lośc1 wymaganeJ s1ły elektryczneJ 1 spożyCie pa- do 4-00°. W tym celu użyto 11 prob blachy no
ry na konia i godzinę. Maszyna wyciągowa o wej i czterech starej, będącej już w ciągu kil
prądzie zmiennym. b) K. Balling. Określanie sze- ku lat w użyciu. Otrzymano wyniki następujące: 
rokości filarów oporowych i prowadz enia w nich ro- wskutek ogrzewania do temperatury 200-300° 
bót górniczych w pótnocno-zaclwdniem czeskien·z za- średnia wytrzymałość na rozerwanie wzrasta, 
gtębiu węglowem i projekt z mian w rlotyclzc.zasowym. przy dalszem ogrzewaniu do 400° następuje znacz
sposobie szacowania (dok.). c) Przepisy i rozporzq- ne jej zmniejszenie; ogrzewanie do 200° wpływa 
dzenia1 dotyczqce górnictwa za granicq. (c. d.). Pru- ~ na zmniejszenie wydłużenia, które powiększa się 
sy. Przepisy o środkach, mających na celu za- przy ogrzewaniu do 300-400°. Prof. Bach wy
pobieganie rozprzestrzenianiu się tęgoryjca w ko- raża zdanie, że materyaJy, sł'użące do wyrobu 
palniach w Westfalii. d) W Foltz. Rynek węglo- przedmiotów, wystawionych na działanie wysokich 
wy i metalowy w sierpuiu r. 190-1. temperatur, powinny być przy tych temperatu-

NQ 38. a) V. Graubner. O elektryc.znych ma- rach badane. d) O. Bauer. ,Vieco o stali celilento
szyliach wyr.iq.gowyclz (c. d.). Wyliczenia maszyny wej. Wyniki badań, wykonanych przez L. Gnił
wyciągowej systemu Ilgnera. b) Pr::ep·isy i roz- leta w celu wyjaśnienia wpływu niektórych 
porzq.dzenia1 dotyczgce górnictwa za granicq. (c. d.). czynników na proces nawęglania stali, a miano
N owe przepisy górnicze w Rumunii i Francyi. wicie: składu chemicznego materyału surowego 
c) Koszta wyti.Varzania sity dla dużej huty żela.:mej. czasu trwania operacyi, temperatury i składu 
Streszczenie artykułu Ifflanda, zamieszczonego w prosz~u cementacyjnego. Ilość węgla, zawartego 
Stahl und Eisen. d) Przemyst górnicz o-hutniczy w w materyale surowym, pozostaje bez wpływu na 
Prusach w latach 1902 i 1903. szybkość nawęglania stali. Grubość warstwy na-

Stahl und Eisen (1904) NQ 18. a) Ochrona węglonej powiększa się skutkiem przedłużania 
lconstrukcyi f:elazllyclz od ognia. Streszczenie pra- czasu trwania operacyi, jednakże nie daje się usta
cy, ogło zonej pod powyższym tytulem przez lić ścisłego stosunku. Bardzo ważny jest wpływ 
H. HAGNA, zawierającej wiadomości, dotyczące za- 1 temperatury na szybkość postępowania procesu; 
chowanie się żelaza i innych · materyałów budo- do temperatury 800° nawęglanie wcale się nie od
wlanych w razie pożaru; wyszczególnienie budo- bywa, następnie wzrasta szybko zwłaszcza w gra
wli żelaznych, które należy zabezpieczać z po- nicach 950-1050°. Co się tyczy proszków cemen
wierzchni, i odnośne przepisy budowlane, obowią- tacyjnych, to najlepsze wyniki daJ proszek, skła
zujące w Niemczech; warunki, jakim powinny od- dający się z mieszaniny proszku węgla drzewne
powiadać materyaly zabezpieczające i sposoby go z węglanem potasu. e) J TVeishaupl. Turbina 
najoclpowiedniejszego ich stosowania. b) Nowo- parowa systemu Zoelly. f) H. K. IV sprawie kolory
czesne urzq.~se1~ia pomocnicz e. dla hut żelaznych ~ ~~~ etryczn.eg~ sposobu oznaczania węgla. Streszcze
(pocz.). Op1s rożnych systemow maszyn do wsa- me wymkow badań, wykonanych przez Boyntona, 
dzania bloków do pieców ogrzewalnych. Pierw- na podstawie których doszedł do wniosku, że dla 
sza tego rodzaju maszyna o sile nośnej 5 t zbu- otrzymania dokł adnych rezultatów rozbioru nale
dowana zosta~a w r. 1891: poruszana j est ona pa- ~ ży analizowaną próbę od:puścić, celem zamiany 
rą i może przenosić bloki długości 2 rn i 960 mm. węgla hartu na węgiel związany chemicznie. W 
szerokości; caJkowity obrót wokoło osi wykony- 1 razie przeciwnym węgiel hartu pod działaniem 
wa w ciągu 20 sekund. W latach następnych po- kwasu azotowego ulatnia się; otrzymane wyniki 
częto budować maszyny o sile nośnej 20 t, poru- są bardzo często skutkiem tego za maJe. g) F. 
szane elektrycznością; zarówno parowe jak elek- IVztst. Nowa odlewnia firmy Br. Stork i Sp. 1v 
tryczne maszyny posiadały tę niedogodność, że HengeZo (Holalldya). h) Elektromagnetyczna maszy
musialy posługiwać się oddzielneroi podnośnica- ua do sortowania. Opis maszyny do oddzielania 
mi obrotowemi, s~użącemi do nakładania blo- żelaza z odpadków, pomieszanych z piaskiem, żuż
ków na maszynę; niedogodność tę usuwa po- lem lub innymi metalami; zajmuje mało miejsca, 
.mysi umieszczenia na maszynie podnośnicy, najwyżej l m 2

, nie wymaga fundamentów, spoży
.kierunek której spoczywa w ręku maszynisty, cie siły wynosi 1/ 4IP przy 15 obrotach na minutę . 
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i) Wytwórczość węgla lzamienJtego ua kuli z ien'lSkiej. 
Artykuł ten będzie pomieszczony w Przeglqdzie 
Górniczo-Hut11iczym. 

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-tind 
Hiittenmannischen Vereins (1904). Sierpień. a) 
Sabasz . U.::vrób cegiet .s z iat'llOwanego żużla wielllO
piecowego. Autor opisuje sposób wytwarzania ce
gieł żużlowych i podaje koszta urządzenia cegiel
ni i wyrobu cegieł w jednej z hut Śląsku Górnym. 
Po dokladnem wymieszaniu żużla ziarnowanego 
z mlekiem wapiennem pozostawia się mieszanin ę 
w spokoju w ciągu 24 godzin a następnie podda
je formowaniu w prasach pod silnem ciśnieniem; 
przed użyciem cegly powinny schnąć na powie
trzu w ciągu 6 tygodni. Do wyrobu cegieł naj
odpowiedniejsze są żużle zasadowe, otrzymywane 
przy wytapianiu surowca lejarskiego lub pudlo
wego. Wytrzymałość cegieł formatu normalnego 
wynosi od 18-28 kg,- przy zastosowaniu pewnych 
ostrożności cegly te nadają się do budowy domów 
trzypiętrowych. Koszta wyrobu cegieł łącznie z 
amortyzacyą kapitału wynoszą 10 marek za ty
S'iąc. b) Statystyka wytwórczości węgla br1matmgo 
w Czechach ·w r. 1903. c) Statystvka wytwór
czości węgla na Ślqslm Góruym w II kwartale r. 
190-1. d) U~vciqg ze sprawozdania o stanie przemy
stu górJticz o-hutniczego ·w prnwinc) i 1\'adre1zslziej w 
r. 1903. ,e) Statystyka prz emystu górniczo-lzutni
czPgo na • lasku Gór n vm w I i II lewartale oraz '<CJ 
I pólroc.<~zt / 190-1. -

Revue de metallurgie (1904) NQ 9. a) H 
Le Chatelier. Badania 1tad hartowaniem stali. Ze 
względu na to, że dotychczasowe sposoby har-. 

towania stali powstały wyJącznie drogą empirycz
ną. czego naJlepszym dowodem znaczna liczba 
zalecanych kąpieli, których działanie jest zupeł
nie. równoznaczne, au~or . w:ykonal szereg badań, 
maJ il;CY.ch na celu. WY.J aśmem~ wa~u;nków ogrze
wama 1 ochladzama, Jako naJważmeJszych czyn
ników hartowania stali. Badania miały na celu 
~.yj~śnienie wpływu, jaki W_.YWiera rodzaj kąpieli 
1 JeJ temperatura oraz wym1ary przedmiotu har
towanego i jego skład chemiczny. Autor przy
szedł do wmosku, że ochładzanie przedmiotu har
towanego w kąpieli, składającej się z jakiegobądź 
wodneg? rozczyn?-, odbywa się równie prędko, jak 
w wodz1e czyste,), przyczem poruszanie roztworu 
w czasie ochładzania nie wywiera widocznego 
wpływu na szybkość ochładzania; ochładzanie w 
metalach np. w rtęci lub ołowiu odbywa się znacz
nie wolnej niż w wodzie; hartowanie w oleju ma
lo się różni od hartowania w wodzie wrzącej, 
zwłaszcza, gdy stosowany bywa olej rzepakowy 
świeży a więc stosunkowo bardziej płynny . Ilość 
wody, potrzebnej do hartowania, nie powinna prze
kraczać pewnych granic; najlepiej, gdy równa jest 
wadze przedmiotu hartowanego. b) L. Guillet. 
Stal z zawartościg cyJty. Wyniki badań mechanicz
nych i mikroskopowych nad sześciu próbami stali 
z zawartością od 1,75 ~ do 11,75% cyny wykaza
ły, że obecność jej wywołuje w stali twardość i 
kruchość . \V stali, zawierającej cynę, wszystek wę
giel znajduje się w stanie perlitu. c) L. Guillet. 
Stal t_vtaJtowa. Badar1ia mechaniczne i mikrosko
powe wskazują, że tytan nie wywiera żadnego 
wpływu na własności stali. W. K. 

Kronika bie~ąca. 
Wybór rodzaju umowy na korzystanie z drogi żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej 1 ze spo

odnóg kolejowych. Zjazd VI-y przemysłowców sób ten więcej nie byl stosowany dla tego, że 
górniczych Królestwa Folskiego podjął między nie byly podejmowane przez interesowanych 
innemi starania, żeby wybór rodzaju umowy na odnośne starania, lecz jeżeli takie starania w przy
korzystanie z odnogi kolejowej, przeprowadzonej szlości będą kiedy przez kogo podjęte, to Mini
od kopalni do głównej linii drogi żelaznej, nale · 1 sterstwo okaże w tym względzie możliwą pomoc. 
żal nie do za.rządu drogi żelazne.i. lecz do wlaści- Co się tyczy odnóg kolejowych użytku pry
ciela kopalni;*) zjazd projektowal przytern taki watnego, pozwolenie na budow9 których na mo
spos.ób przeprowadza~ia prze~ właścicieli kopalń cy prawa o. drog:=tch d.ojazdow:ych wydaje mini
swoim kosztem odnog koleJowych, żeby część ster Komumkacy1, to na zasadzie rzeczonego pra
oplat za przewóz to':'"arów P? o.dno~ach przezn~- wa warunki poł~czenia ~dnogi z linią g~ówną, 
czoną była na pokryCie kosztow ICh budowy. M1- oplata za przewoz towarow po odnodze 1. t. d. 
nisterstw~ K?munikac:yi w przedmiocie .powyższe- ustan.awiają się prz~z oddzielne. ~~ow,Y po!f!iędzy 
go starama ZJazdu ośw1adczylo, że sposob budowy budującym odnogę 1 zarządem hnu glowneJ, które 
odnóg kolejowych użytku ogólnego, o wprowa- to umowy przedstawiają się do zatwierdzenia mi
dzenie którego prosi zjazd, znalazł już zastoso- nistrów Komunikacyi i Skarbu; pod tym wzglę
wanie przy budowie na rachunek Sosnowieckiego dem Ministerstwo Komunikacyi uważaloby za 
Towarzystwa kopalń węgla i zakładów hutniczych nieodpowiednie proponować zarządowi głównej 
odnogi użytku ogólnego od stacyi Strzemieszyce linii kolejowej stosować się do tego lub innego 
----,*~)~Przegląd Górniczo-Hutniczy,:.\; 15, str. 425-426. sposobu budowy odnogi użytku prywatnego. Co 
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się tyczy odnóg kolejowych użytku prywatnego, 5) Kary, przypadające na mocy art. 166 i 
polączonych z liniami glównemi dróg żelaznych 168 ust. o podatku stemplowym (t. V, ust. pod., 
skarbowych, Ministerstwo Komunikacyi wyjaśnilo, wyd. 1903 r.) . 
że należność za przewóz po takich odnogach, na- 6) Kary, nałożone za niewplacenie w ter
leżących do wlaścicieli odnóg towarów, uskutecznia m1me właściwym zapomóg dla kasy Państwa, 
się nie podług norm taryfowych zależnie od ro- należnych za czas ubiegły do l stycznia 1900 ro
dzaju towaru, lecz za przewidzianą w umowie od- ku. 
dzielną opla tę, pokrywającą tylko koszt pracy pa- 7) N alożone na przedsiębiorców górniczych 
rowozu zależnie od jego przebiegu dla dostarcze- prywatnych: a) kary za niewplacenie w termi
nia próżilyCh i ładownych wą.gonów oraz zabra- nie właściwym oplaty za place, nadane pod eks
nia ich z odnogi na stacyę . Zadne przeto po- ploatacyę mineralów, i zaniewplacenie w termi
trącen ie z tej sumy na korzyść właściciela odnogi nie w!aściwym podatku za wydobytą rudę i b) 
nie może mieć miejsca bez oczywistej straty dla kary za naruszenie ustawy górniczej. 
drogi żelaznej . W ogóle Ministerstwo Komunika- 8) Kary za niewpłacenie w terminie wła
cyi uznalo za N iemożli we zastosowanie do budowy ściwym opłaty za kopalnie, położone na ziemiach 
odnóg kolejowych propozycyi przemysłowców skarbowych jak również w okręgach Ałtajskim 
górniczych Królestwa Polskiego, polegającej na i N erczyńskim pod zarządem kancelaryi Je g o 
tern, że drogi żelazne nabywają na własność od- Cesarsk i ej Mości w miejscach, gdzie pry
nogę przez amortyzacyę kosztów jej budowy za- watny przemysl zloty dopuszczony jest na zasa
pomocą zwrotu wlaścicielowi odnogi pewnej części dach ogólnych. 
należnych zft przewóz po odnodze oplat. XI. Udzielić co do zwrotu zaliczek, wypła-

5. conych w różnym czasie osobom prywatnym i 
Wyjątki z ostatniego manifestu, dotyczące stowarzyszeniom. następujące ulgi: 

górnictwa. Następujące punkty i artykuły N aj - 7) Nie żądać zwrotu nieodrobionych i nie zwró
miłośc i wszego manifestu z d. 11 sierpnia conych do dnia narodzin Następcy Tronu zadat
r . 1904 odnoszą się do przemyslu górn iczego i ków i zapasów w naturze, wydanych naprzód re
hutniczego: botnikom i majstrom skarbowych zakładów górni-

HI. Darowftć przypadające, lecz dotychczas czych i kopalń jak również fabryk i kopalu okrę
nie zaliczone lub nie pokryte po dzień narodzin gów Ałtajskiego i N erczyńskiego lmncelaryi Je g o 
Następcy Tronu: Cesarskiej Mości z powodów rozmaitych i na 

l ) Wszelkiego rodzaju kary pieniężne za mchunek zarobków, jak równ ież darować powstale 
podatki bezpośrednie, ściągane przez Skarb (art. 1, po tenże dzień u majstrów i robotników oraz niż
Zb. praw., t . V, ust. o podat. bezpośr., wyd. r . 1903), szych urzędników skarbowych zaldadów górni
wyłączając wspomniane w p. 2 tegoż artyku~u czych i kopalń jak również fabryk i kopalń okrę
III oraz z podatków za zatwierdzenie praw wlas- gów Ałtajskiego i Nerczyńskiego zarządu kancela
ności lub przejścia bezpłatnego wlasności . ryi Jego Cesarskiej Mości dlugi tak z umo-

2) Kary, nie przewyższające sześciuset rubli, wy najmu osobistego, jak również z dostaw i prze
za naruszenia przepisów o państwowym podatku wozu różnego rodzaju materyalów na sumę nie wy
przemysłowym (art. 526-536, Z b. praw., t . V, ust. żej nad 150 rubli z każdego oddzielnie lub z każ
o podat. bezpośr., wyd. r. 1903); kary zaś, przeno- dego związku; z zaległości zaś w tych dh1gach na 
szące przytoczoną sumę, zmniejszyć o sześćset większą sumę skreślić po 150 rubli z każdej pozycyi. 
rubli każdą. 8) Darować w okręgach Ałt:tjskim i Ner-

3) Kary, nie przewyższające sześciuset rubli, czyńskim zarządu kancelaryi Je g o C e s ar ski ej 
od w l aścicieli zakładów i przedsiębiorstw górni- M oś c i dlugi dostawców, powstale do dnia naro
czych za naruszenia art. 153-155 ustawy o prze- dzin Następcy Tronu wskutek niewykonania przez 
myśle (t. XI, cz. II, wyd . 1893), uczynione do dnia nich: dostaw materyalów, i·obót ziemnych, prze
narodzin Następcy Tronu, i przepisów o poelatku wozu rud, węgla i t. d . na sum9, nie przewyższa
od kotlów parowych (N aj wyż ej zatwierdzona d. jącą pięćdziesiąt rubli od każdego. 
14 marca r. 1894 opinia Rady Państwa), kary zaś, XII. 13) Darować i znieść na zasadach na
przewyższające powyższą normę, zmniejszyć o stępujących kary pieniężne za czyny i przewinie
sześćset rubli każdą. nia, które mialy miejsce do dnia narodzin Na-

4) Kary za spełnione po dzień narodzin N a- l stępcy Tronu: a) sumy, zaliczone na zasadzie ar
stępcy Tronu naruszenia ustawy o podatku stem- tykulu 19 prawa z d. 6 stycznia r. 1903 o urzą
plowym do wysokości sześciuset rubli za każde dzeniu laboratoryów rządowych dla wytapiania 
naruszenie; przy karach, przewyższających przy- zlot.a. jako dlugi osób, pozostających w urzędzie, 
toczoną sumę, zmniejszyć o sześćset rubli przy za dopuszczone przez tychże przy obrachunkach 
każdero naruszeniu; takież kary za naruszenia, z wydania asygnacyi nadpłaty za przedstawione 
spelnione przed wprowadzeniem w życie ustawy 

1 

do laboratoryów zloto. 
stemplowej z d. 10 czerwca r. 1900, darować na Ożywienie rynku węglowego. Przewidy-
wszelką sumę . wania, rokujące na nadchodzącą zimę znaczne 
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ożywienie ry11ków handlowo-przemysłowych*) wo
góle, a na polu rynku węglowego w szczególnoś· 
ci, sprawdzają się. Ruch przemysłowy naszego 
kraju pomimo nawet nieukończonej jeszcze woj
ny rosyjsko-japońskiej zaczyna wchodzie na tory 
normalne; fabryki przeróbcze otrzymały znaczne 
zamówienia przedew~zystkiem natury militarnej 
i pospieszają je wykonać, powodując prze?: to oży
wienie innych gałęzi przemysłu i zwrot ku sto
sunkom normalnym po chwilowym zastoju eko
nomicznym. Przemysł węglowy zagłębia Dąbrow
skiego odczul również ożywienie przemysłowe 
szczególnie odnośnie do drobnych gatunków wę
gla. Przemysł węglowy znajduje się wogóle w 
tych niedogodnych warunkach, jakich nie odczu
wają inne gałęzi przemysłu, że nie może dostar
czać na rynek jedynie takiego towaru, jaki w da
nej chwili ma większy popyt, mianowicie danego 
gatunku węgla. Ilość różnych otrzymywanych 
w kopalniach gatunków węgla jest mniej więcej 
stalą,**) a przeto jeżeli pewien dany gatunek wę
gla dla tych lub owych powodów ma mniejszy 
zbyt, innych gatunków musi brakować i cena ich 
podnosi się, w przeciwnym razie cena tych ga
tunków spada. W zimie gatunki grube, służące 
dla użytku domowego, mają większe zapotrzebo
wanie, a otrzymywane jednocześnie gatunki drob
ne winny znajdować zbyt dla celów przemysło
wych; z podniesieniem ruchu przemysłowego po
większa się zbyt na gatunki drobne a wówczas 
ujawnia się nadmiar gatunków grubych. Jeżeli 
porównamy wartość opalową gatunków grubych i 
drobnych oraz ich cenę, to przyjdziemy do wnios
ku, że u nas stosunek ten, jakkolwiek od lat kil
ku cokolwiek poprawił się, lecz pomimo to wy
pada jeszcze na niekorzyść gatunków drobnych. 
Chwilowy zastój przemysłowy w lecie r. b. zmniej
szył spożycie drobnych gatunków, nie wpływając 
na cenę grubych, ponieważ wytwórczość tych 
ostatnich z konieczności musiała zmniejszyć się, 
obecne ożywienie przemysłowe powiększy zapo
trzebowanie gatunków drobnych, które będą w 
możności osiągnąć cenę, więcej niż dotychczas 
odpowiadającą ich wartości opalowej w porówna
niu z gatunkami grubymi. 

Sposób prażenia rud ilastych na Śląsku 
Austryackim. Węgry pólnocne i Śląsk A.u
stryacki posiadają złoża rud żelaznych ilastych, 
które, wydobywane w dużych ilościach, częściowo 
są przerabiane w hutach miejscowych np. w Cie
szynie, reszta zaś wysyłaną bywa do hut na Ślą
sku Górnym. Zawartość żelaza w tych rudach 
nie przekracza 05% ; dla wzbogacenia ich w że
lazo i zmniejszenia kosztów przewozu rudy te 
prażone są na miejscu. Próby nad znalezieniem 
najtańszego sposobu prażenia doprowadziły do 

*) PrzegJ".d Górniczo-Hutniczy, :N! 23, str. 623-624. 
**) Przegl"'d Górniczo-Hutniczy, M 11, str. 3J4. 

znacznego zmmeJszenia wydatków na paliwo. 
Piec, użyty do prażenia rud w kopalni arcyksię
cia Fryderyka w okolicach Cieszyna, zbudowany 
jest z blachy żelaznej grubości 6 mm, wyłożonej 
wewnątrz cegłą zwyczajną (grubość muru 1

/ 2 ce
gły). Piec, mogący pomieścić 60 t rudy surowej, 
daje na dobę 15 t rudy wypalonej. Ładowanie 
rudy i koksu odbywa się warstwami, przyczem 
na 3,5 t rudy wypada 210 kg koksu (6% ). Nie
zwykłość sposobu prażenia polega na tern, że do
pieca wprowadzoną zostaje woda pod ciśnieniem 
zapomocą rury żelaznej 25 mm, przeprowadzonej 
przez środek pieca i opatrzonej otworami w ten 
sposób, ażeby woda wyplywala w kierunku po
ziomym. Wskutek zetknięcia się z gorącą rudą 
woda szybko zamienia się w parę i, przechodząc 
przez warstwy koksu, wydostaje się na wierzch, 
przyczem odbywa się reakcya wedł'ug wzorów: 

C+R~,O=C0+2H albo C+2H20=C02+H. 

Para wodna, rozkładając się, wyhvarza tle
nek węgla i wodór, które następnie podlegają spa
leniu. Zast9sowanie tego sposobu zmniejszyło o 
50% zużytkowanie paliwa, potrzebnego do praże
nia rudy. Zużycie paliwa dawniej wynosiło 120fo~ 
obecnie zaś zaledwie 60fo. 

(R evue de Ja m etallurgie, Juin 1904). 

Biłans Towarzystwa Miłowickiej wal
cowni żelaza. "\V M 24-ym lViestnika Finallso·wJ 
Promys:alenuosti i Tor go'wli z r. 1904-go ogłoszony 
został bilans Towarzystwa Milowickiej walcowni 
żelaza za rok 1803. Towarzystwo w roku spra
wozdawczym osiągnęło 180932 ruble zysku (włącz
nie z zyskiem, pozostałym z roku poprzedniego), 
z którego przeznaczono na amortyzacyę 17037 
rub., a resztę, t. j. 163895 rub. postanowiono po
dzielić, jak następuje: na powiększenie kapitału 
zapasowego 7 493 rub. , na tantyemy kontraktowe 
7 492 rub., na wynagrodzenie rady nadzorczej 
7 440 rub., na l{asę pożyczkowo-oszczędnościową 
dla oficyalistów i maJstrów 2146 rub., na dywi
dendę 96 744 rub. (SOfo), pozostałe 42 580 rub. po
stanowiono zaliczyć clo zysków roku następnego. 
Stan czynny bilansu składa się z następujących 
pozycyi: nieruchomośc~ 288 910 ru~., ?laszyny 
131395 rub., ruchomośca 4:385 rub., ziemia 22 750 
rub., zapasy wyrobów 35428 rub., zapasy mate
ryalów 162819 rub., dłużnicy 763008 rub., gotów
ka w kasie i sumy w bankach 400 644 rub., pa
piery procentowe 11650 rub., weksle 43599 rub., 
poręczenia wekslowe 12030 rub., hypoteki 3500· 
rub., kaucye 13 000 rub.; stan bierny: kapitał ak
cyjny 1252000 rub., wierzyciele 230 602 rub., po
ręczenia wekslowe 12030 rub., kapitał zapasowy 
43 354 rub., fundusz do dyspozycyi 191079 rub., 
niepodniesiona dywidenda 158 rub., zysk 163895 
rub. S. 

,ll03BOJieHO lJeHsypoiO, 2 OI<T.HÓp.SI 1904 r. 

W drukarni .'t. S więckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski Redaktor Mieczysław GrabińskL 
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