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Tom I. Dąbrowa, dnia l listopada 1904 r. 

Urządzenia elektryczne w górnictwie. 
(Dokończenie, p. :l\~ 26, str. 68ó). 

Przy silnicach o średniej wielkości (do 50 lP) 
można stosować przekładnię pasową, a więc ~mie
nianie prędkości maszyny może być osiągnięte 
przez przekładanie pasa na mniejsze lub większe 
lwlo. Szczególniej nadaje się to do wentylato
rów. W skutek rozszerzania kopalni zachodzi po
trzeba zwiększenia wydajności wentylaton na 
dłuższy przeciąg czasu i wówczas większa ilość 
obrotów otrzymuje się przez zmianę koła paso
wego. W kopalniach z gazami wybuchowymi, 
gdy ohodzi o powiększanie wydajności na krótszy 
czas, szczególniej przy mniejszych maszynach, 
najodpowiedniejsze jest urządzenie, w którem za
równo wentylator jak i silnica zaopatrzone są w 
schodkowe kola pasowe. Zmiana obrotów może 
się odbywać podczas biegu maszyny, t. j. bez 
przerwy w przewietrzaniu. 

Inny sposób regulowania wydajności wenty
latora polega na przestawianiu skrzydeł. To re
gulowanie samego wentylatora pociąga za sobą 
pewne straty, gdyż w warunkach nienormalnych 
maszyna pracuje dosyć nieekonomicznie. 

Racyanalne regulowanie szybkości odgrywa 
specyalnie ważną rolę w silnicach maszyn wycią
gowych, a to ze względu, że waszyny te muszą 
pracować stale z rozmaitą szybkością, jak również 
i dla tego, że wobec peryodyczności działania 
maszyn wyciągowych nieekonomiczne puszczanie 
ich w ruch por.iąga za sobą poważne straty ener
gii, które prz.y racyonalnem regulowaniu mogą 
być znacznie zmniejszone. Odnosi się to zarówno 
do prądu stałego, jak i trzyfazowego. Straty roz
ruchowe przy jednej silnicy prądu stałego wynio
są _d ~a razy więcej, niż przy dwóch, włączanych 
naJpierw w szereg a później równolegle. Rów
nież i przy prądzie tn>:yfazowym przez stosowa
nie połączenia kaskadowego lub maszyn o zmien
nej ilości biegunów zmniejsza się straty roz-
ruchowe: · 

do 1
/ 2-przy 2 stopniach ilości obrotów 

do 1
/ 4-przy 4 " " " 

i t. d.-Lecz nawet urządzenia o kilku stopniach 
obrotów nie wystarczają dla maszyn wyciągo
wych. Pożądana jest tu regulacya całkowita, to 
jest taka, która pozwalalaby otrzymać zupełnie 

stopniowe (bez raptownych skoków) zwięk_szanie 
lub zmniejszanie szybkości. 

Jedno z pierwszych urządzeń tego rodzaju, 
przeznaczone dla prądu stałego, znane ,iest pod 
nazwą przetwornika LEONARDA (rys. 17). Silnica lir--:; 

poruszająca maszynę wycią
gową, nie jest tu włączona 

.------J do sieci wprost, lecz tylko 

w 

RYs. 17. 

przy pośrednictwie maszy
ny rozruchowej. Ta ostatnia 
jest zwykłym przetworni
kiem, złożonym z dwóch sil
nic S "i P (osadzonych na 
wspólnym wale), z których 
pierwsza pracuje jako silnica, 
a druga jako prądnica. Sil
nica S włączona jest bezpo

średnio do sieci i pracuje przy stalej ilości obro
tów. Prądnica P przez regulowanie opornika 
bocznikowego, t. j. przez zmienianie prądu wzbu
dzającego może oddawać prąd o dowolnem na
pięciu. W miarę zwiększania tego napięcia zmie
nia się też i szybkość obrotowa silnicy TV. Gdy 
napięcie prądnicy P dojdzie do wysokości napię
cia sieci, t. j. gdy maszyna wyciągowa zostanie 
zupełnie puszczoną w ruch i zacznie pracować z 
normalną ilością obrotów, wówczas zatrzymuje się 
maszynę rozruchową S i P, a silnicę W włącza 
się wprost do sieci. Straty rozruchowe przy tem 
urządzeniu pomimo stosowania aż trzech maszyn 
sa stosunkowo niewielki e. 

· Przy systemie trzyprzewodowym prądu sta
łego bardziej się nadaje urządzenie, które w czte
rech stadyach pokazane jest na rys. 18, 19, 20 i 
21. I tutaj maszyna rozruchowa jest przetworni
kiem, złożonym z dwóch silnic I i II. Począt
kowo maszyna II, włączona do jednej polowy 
sieci, pracuje jako silnica i pędzi maszynę I, któ
rej prąd porusza właściwą silnicę maszyny wycią
gowej W (rys. 18). Gdy prądnica I osiągnie nor
malne swoje napięcie (równe polowie calleowite
go napięcia sieci), silnica TV pracuje z szybkpścią, 
odpowiadającą polowie normalnej ilości obrotów. 
Przy przewożeniu ludzi zależy na tern, by ma
szyna w dalszym ciągu pracowala przy tych obro
tach i wówczas przetwornik zatrzymuje się, a 
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silni_cę W wł_ącza się pomiędzy przewodnik zero
wy ~ d_odatm (ry~. ~9)._ Dla otrzymania zaś cał
kowiteJ prędkości silmcy przełącza się maszynę 
! do ~ru~iej połowy sieci i odtąd pracuje ona 
Jako silmca. Maszyna II natomiast odgrywa obec
nie rolę prądnicy i osłabia napięcie sieci (rys. 20) . 

+ o .. o 

o o 
r !i 

w 

RYS. 18. RYs. 19. 

... o o 

D; 
• 

Q 
' 

w 

RYS. 20. RYS. 21. 

Jeżeli oznaczymy napięcie sieci przez E, a napię
cie prądnicy II przez e, wówczas napięcie silni
cy W będzie się równało 

E-e 
Przez stopniowe zmniejszanie wielkości e sil

nica W zwiększa swoją szybkość, aż wreszcie przy 
zupełnem wyłączeniu maszyny rozruchowej (rys. 
21) osiąga swą szybkość normalną. Urządzenie to 
działa z mniejszą jeszcze zatratą energii, niż urzą
dzenie LEONARDA, a przytern wymaga znacznie 
mniejszego przetwornika, co obniża koszta zakła
dowe. 

l, ., 
' ' ' ' 

----- ------.., 
' 

oporniki regulujące odznaczają się dużą J?ewnoś
cią w działaniu, małymi rozmiarami i tamością. 

Oprócz zmniejszania strat rozrllchowyeh, 
które osiąga się przez stosowanie przetworników, 
bardzo ważną rzeczą przy maszynach wyciągo
wych jest wyrównywanie obciążenia. Wyrówny
wanie uskutecznia się bądź zapomocą akumulato
rów, bądź też specyalnych kół rozpędowych. 
Przy równomiernem obciążeniu prądnice w elek
trowni mogą być znacznie mniejsze, gdyż ich 
wydajność oblicza się w danym wypadku nie na 
najwyższe, lecz na średnie obciążenie. Następnie 
dzięki temu wyrównywaniu zmniejsza się użycie 
pary i usuwa się silne wahania w napięciu prądu, 
które szczególnie przy oświetleniu jest zjawiskiem 
bardzo niepożądanem. 

W najnowszych maszynach wyciągowych 
obciążenie wyrównywuje się zapomocą kół rozpę
dowych (rys. 22). Koła zamachowe, używane do 
tego celu, różnią się w swej budowie od kół sil
nic parowych, gazowych i t. p. Przedewszystkiem, 
żeby otrzymać koła jak najmniejszej wagi przy 
jak największ.ej pojemności, oblicza się je na wy
soką szybkość obwodu (80-100 m na sekundę). 
Zwykłe koła rozpędowe, odlane z surowca w 
kształcie obręczy, umocowanej na kilku szpry
chach, uległyby przy tych warunkach uszkodze
niu wskutek siły odśrodkowej. To też dla celów 
elektrycznych koła zamachowe odlewa się ze sta
li, jako jednolite tarcze. 

Koło zamachowe umocowuje się na wale 
przetwornika rozruchowego. Podczas puszczania 
silnicy w ruch i podczas biegu koło o b raca się 
nieco wolniej i oddaje energię, przy hamowaniu 
zaś i podczas przerwy koło nabiera tę energię z 
sieci. Pojemność koła rozpędowego zależy od 
dozwolonej różnicy szybkości obrotowej podczas 
biegu i podczas przerw; im większa jest ta róż
nica (czyli tak zwany poślizg), tern większą jest 

' 
' 

t 
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' ' ' ' 
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RYS. 22. 

W obu wyżej ,opisanych sposobach, które sto- pojemność koła. Poślizg zwiększa się sztucznie 
sują się wyłącznie do prądu stałego, regulowanie przez włączanie opornika do rotoru (w silnicach 
obrotów osiąga się przez zmienianie prądu wzbu- prądu trzyfazowego) lub przez regulowanie pola 
dzającego, a więc bardzo słabego. Dzięki temu magnetycznego (w silnicach prądu stałego). Od-
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bywa się to samoczynnie w zależności od regula
tora odśrodkowego, ustawionego na przetworniku 
rozruchowym. Jak ważnem jest zwiększani'e po
ślizgu i zwiększanie szybkości na obwodzie, mo
że dowieść przykład następujący: kolo rozpędo
we przy l % poślizgu (t. j. przy stopniu nierów-

nomierności 1~0 ) i przy 25 m na sekundę pręd
kości ważyloby 29-± razy więcej, niż kolo o tej 
samej pojemności przy 50% poślizgu i prędkości 
70 m na sekundę, Gdyby kola zamachowe byly 
zakładane nie do przetworników maszyn wycią
gowych, lecz wprost do prądnic w elektrowni, 
sztuczne zwiększanie poślizgu do 10% byłoby 
niemożliwe, ponieważ odbijałoby się na cizialaniu 
wszystkich pracujących w kopalni silnie. 

Przetworniki tedy, używane do maszyn wy
ciągowych: l) pozwalają korzystać z jakiegokol
wiek prądu bądź stalego, bądź trzyfazowego, 2) 
pozwalają regulować szybkość, 3) zmniejszają do 
minimum straty rozruchowe, 4) pozwalają dzięki 
kolom rozpędowym i dzięki możności zwię1;: . za
nia poślizgu wyrównywać obciążenie. 

Szczególniej maszyny wyciągowe systemu 
lLGNERA okazały się nadzwyczaj praktyczne (rys. 
23). Z elektrowni (wolnej od wszelkich bateryi 

akumulatorowych) plynie prąd 
: ; ~ do przetwornika PZS, składa-
l jącego się z silnicy prądu trzy-

l P 

:_l .. : s. fazowego lub stalego 5 1 , kola za-
machowego Z i prądnicy prądu 
stalego P. Przetwornik ten jest 

:, ciągle w biegu. Chcąc puścić 
:: maszynę wyciągową 5 2 fV w 
,, ruch, puszcza się prąd z prąd-
" _ nicy P do silnicy 5 2 , która 
· zwiększa stopniowo swą szyb

kość. Przy zatrzymywaniu ma-

l szyny hamuje się ją elektrycz
~ nie. Oprócz tego maszyna by-

R 23 wa zaopatrzoną w hamulce me-
Ys. · chaniczne, a wskaźnik głębo-

kości wyłącza amodzielnie prąd, gdyby klatka 
z jakiejkolwiek przyczyny przeszła swe krańco
we polożenie. 

Oświetlenie. 

Kopalnie oświetla się zwykle lampkami ża
rowemi, zawieszonemi albo wprost na piętrze, al
bo na żelaznych kinkietach, umocowanych na bo
kach. Do lampek używa się takich samych opra
wek, jak :przy oświetleniu zewnętrznem i oświet
leniu mieJSC wilgotnych. Przewodniki, doprowa
dzające prąd, wchodzą do oprawki nie z D"Óry, 
lecz z boków przez występy w kształcie fujek; 
dzięki temu wilgoć nie ma dostępu do wnętrza 
oprawki. Na lampkę zaklada się klosz z grubego 
szkla, który ją zabezpiecza od stłuczenia. Gdy 
lampki wiszą zbyt nizko i narażone są na częste 

uszkodzenia mechaniczne, na klosz ochronny na
klada się jeszcze siatkę drucianą. Dla bezpieczeń
stwa zaleca się siatki lączyć z ziemią. Kinkiety 
z rur żelaznych należy również łączyć z ziemią, 
gdyż w razie zepsucia się izolacyi i połączenia 
przewodnika z rurką ta ostatnia może elektryzo
wać i wywoływać porażenie. Gdy kinkiety zało
żone są tak wysoko, że dostęp do nich nie jest 
łatwy, można je zamiast łączyć z ziemią odizolo
wywać zapomocą rolek porcelanowych. Za izolo
waniem kinkietów przemawia ten sam wzgląd, co 
za izolowaniem maszyn od ziemi, t. j. że w razie 
połączenia się jednego z drutów z rurką żelazną 
nie następuje zziemienie i że czlowiek, stojąc na 
ziemi, nie będzie porażony całkowitern napięciem, 
a tylko częściowem w razie dotknięcia którego
kolwiek z biegunów. 

Oprócz lamp żarowych wiszących, zakłada
nych na stale, używa się jeszcze lamp ręcznych 
i latarek przenośnych. Lampy ręczne (rys. 24) 

zaopatrzone są w kilka metrów 
sznura giętkiego, zakończonego za
tyczką. W chodnikach mniej uczę
szczanych, gdzie nie zachodzi po
trzeba zakładania lamp na stale i 
gdzie pracuje się tylko od czasu 
do czasu, ustawia się kontakty 
ścienne i przyłącza je do sieci. 
Lampy ręczne mogą wobec tego 
palić się tylko tam, gdzie są prze
prowadzone przewodniki i kon
takty. 

Inaczej jest z latarkami prze
nośnemi (rys. 25 i 26). Każda z 
nich ma w sobie własną bateryę 
akumulatorów (złożoną zwykle z 
2 ogniw), która oddaje prąd malej 
lampce żarowej . Latarki przenośne 
palą się tedy wszędzie, a w porów
naniu z lampkami benzynowemi, 
które, jak wiadomo, w warunkach 
niesprzyjających często gasną i 
utrudniają robotę, mają tę przewa
gę, że nie są wrażliwe ani na tem
peraturę, ani na skład atmosfery 
otaczającej. Szerszego zastosowa
nia jednak latarki akumulatorowe 

RYs. 24. nie zdobyły, a to wskutek dużego 
ciężaru i krótkiego czasu palenia 

się. Przytern w kopalniach z gazami wybucho
wymi latarki elektryczne nie dają możności sądzić 
o obecności gazów szkodliwych. Wobec tego za
leca się równocześnie z latarkami akumulatorowe
mi używać lampki benzynowe, które wskazywa
łyby na obecność gazów. Również i przy oświet
leniu chodników lampkami żarowemi, zakładane
mi na stale, należy mieć w .pogotowiu lampki 
benzynowe, które służyłyby jako rezerwa w ra
zie zagaśnięcia lampek elektrycznych i które po
zatem odgrywałyby rolę wskazywaczy gazów. 

l 
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Gdy zachodzi potrzeba intensywnego świat
l~, np. J?rzy pr~e?ijan iu. lub poglę?ianiu szybu, 
uzywa się kagancow, zlozonych z kllku lamp ża
rowych, albo też lampy lukowe. Te ostatnie mo
gą latwiej wywołać pożar i dlatego przy d~·ew
nianej obudowie oddaje się pierwszeństwo lamp
kom żarowym. 

Wreszcie lampy NERNSTA i lampki Osmium 
mogą znaleźć dzięki silnemu światłu zastosowanie 
w kopalniach, dotychczas jednak nie są jeszcze 
należycie wypróbowane. 

. Bezpi,eczeństwo _ lampek żarowych w środo
Wisku gazow kopaimanych było wielokrotnie ba
dane, ale najbardziej pouczająceroi w tej kwestyi 
były ostatnie doświadczenia inżynierów HErsE i 
THIEMA. Przedewszystkiem próbowano rozżarzać 
golą nitkę węglową w mieszaninie powietrza i 

RYS. 25. RYS. 26. 

gazu, przyczem prawie zawsze następowal wy
buch, pomimo że nitka nie pękała. Wobec tego 
zdawaloby się, że stłuczenie lampki powinno tern
bardziej wywoływać wybuch. Doświadczenia nie 
potwierdziły jednak tego przypuszczenia. Stłu
czenie lampki wraz z uszkodzeniem nitki węglo
wej zupełnie nie pociągało za sobą wybuchu, do
póki sila prądu lampek nie przewyższala 0,6 A.mp. 
Podczas doświadczeń palono lampki przy ich nor
malnem napięciu (t. j. napięciu, dla którego były 
zbudowane). Chcąc się upewnić o zupelnem bez
pieczeństwie lampek żarowych poniżej 0,6 Ąmp., 
podwyższaLJo napięcie normalne o 16%. Rezul
tat by l zadawalający. N atomiast lampki o prą-

,• 

dzie powyżej 0,6 A.mp. przy stłuczeniu bardzo 
często wywoływały wybuch i dla tego w środo
wiskt~ gazu. kopalniane~o m~szą być uważane ja
ko mebezpieczne. Poch odzi to prawdopodobnie 
stąd, że lampki o silniejszym prądzie mają sto
sunko:vo grube nit~i węglowe i że napływający 
gaz me ochładza ICh tak szybko, jak niteczki 
lamp. o prąd~ie słabym. W przytoc~onej poniżej 
tabeh zestaw10ne są rezultaty wyżeJ wzmianko
wanych doświadczeń. 

biła prądu ! Siła świaLla l Xapięcie Hezultat 
0,33 A.mp. 16 świec i 150 V wybuchu nie było 
0,38 " 25 

" j 220" " " 0,46 10 65" " 
" " " 0,50 16 100" " " 
" " j " 0.58 25 150" " " 

o:73 " " " " " 
" 

25 
" l 

110" wybuchy zdarzały się 
0,77 16 6"' 

" " D" " " " 0,80 
" 

2 
" f 

6 
" " " " 1,00 

" 
35 

" 100" " " " 1.50 
" 

50 
" j 100" " " " 3,00 

" 
100 

" 100" " " " 
Podczas tłuczenia lamp czasami pokazywiły 

się iskry, lecz na wybuch nie mialy one wpływu. 
Nie za.u ważono również żadnej różnicy pomiędzy 
lampkami, paląceroi się przy prądzie stałym i 
zmiennym. 

W następnych doświadczeniach nie kruszo
no całych lampek, lecz tylko odtrącano ostry 
koniuszek. Okazało się, że przy tych warunkach 
lampka chwilowo przestaje się żarzyć, następnie 
rozpala się na nowo i przepala, nie powodując 
wybuchu. N atomiast wybuch następuje, gdy pod
czas powtórnego rozżarzania się nitki węglowej 
lampka zostanie całkowicie stłuczoną. Próbowa
no wreszcie wylączoną z sieci lampkę z odtrąco
nym koniu zkiem umieszczać w środowisku mi e
szaniny gazu i po pewnym czasie puszczać przez 
nią prąd; wybuchu nie było. 

Lampki żarowe, przeznaczone dla wy&okich 
napięć a więc składające się z dwóch nitek, są 
jeszcze z tego względu niebezpieczne, że podczas 
stłuczenia może nastąpić krótkie połączenie. 

N a zasadzie powyższego możemy orzee, iż 
tylko lampki żarowe o sile prądu poniżej 0,6 mo
gą być uważane za zupelnie pewne w środowisku 
gazów wybuchowych. 

Lampy Osmium nie byly jeszcze pod tym 
względem badane. To samo dotyczy i lamp 
NERNSTA, jakkolwiek można przypuszczać, iż nie 
nadają się one do kopalń z gazami wybuchowy
mi, a to dzięki wysokiej temperaturze i dzięki 
iskrom, ukazującym się przy przepalaniu nitki. 

W reszcie lampy lukowe, jak wy kazali HErsE 
i TRIEM, za każdym razem, gdy puszczano prąd, 
wywolywaly wybuch. Wobec tego w środowi
sku gazu kopalnianego lampy te są zupełnie wzbro
nione. Fakt, że przy poprzednich doświadcze-

• 

,. 
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niacll WtiLLNERA i LEHMANA udawało się palić łuk l zaopatrzone w zaporę, uniemożliwiającą w1'ączanie 
świetlny między dwoma pałeczkami węgloweroi i w.yłą.czanie lamp, podczas gdy kontakty są pod 
bez wywołania wybuchu, wytłomaczono sobie w l napięCiem. . . . . . . 
ten sposób, że wówczas doświadczenia były pro- Po?ług przep1sow mem1eck1Ch lampki żaro
wadzone w cienkiej rurce i że mieszanina gazu, we powmny być zaopatrzone w szczelnie zam
wolno przepływając przez rurkę, _stra?iła znacz- k~ięte ~losze och!onne, obejmujące nie tylko lamp
ny procent met~nu_ prze~. styk~me s1ę z ro~ża- ki, a~e 1. opr~~k1. .Tam, _gdzie odległość lampki 
rzonymi w~g~am1, mm zbh~ył~ s1ę_ d_o łuku św1etl- od ziemi ~meJsza J~st mż 2 ~n, klosz powinien 
nego. HEISE 1 THIEM badah rowmez lampy łuko- / być zahezp1eczony Siatką drucianą. Miejsca. przez 
we w miejscach, napełnionych miałem węglowym. które przewodniki wchodzą do oprawek, należy 
Rohiono przytern prób~ teg~ ~odzaju: że zapala- tak uszczelnić_. aby wilgoć nie mogła przeniknąć 
no lampy łukowe w m1eszamme powietrza, gazu do klosza. Nie wolno zakładać lamp na giętkim 
kopalnianego i miału węglowego . Dopóki ilość przewodniku sznurowym. 
gazu była niewystarczająca do wybuchu, miesza- Stosowanie wyższego napięcia niż 250V (po
nina nie zapalała się. W:fprow~dzono st~d wn~o- , między przewodnikiem i ziml:!ią) dla lamp żaro
sek, że kurz węglowy me zwiększa mebezp1e- wych, łączonych w szereg, Jest tylko wówczas 
czeństwa pożaru przy lampach lukowych. dozwolone, gdy lampki dołączone są do sieci ko-

Belgijskie przepisy bezpieczeństwa wymaga- , lejek elektrycznych. W tym wypadku obowiązu
ją, żeby lampy były zawieszane nie na przewod- ją jeszcze dwa dodatkowe przepisy: l) siatki dru
nikach, lecz na linkach ogniotrwałych. Lampy ciane muszą być połączone z ziemią i 2) lampki 
lukowe mają być zaopa.trzone w klosze i popiel- gdy są J.lOd napięciem, nie mogą być ani wkrę~ 
niczki, a lampy żarowe w klosze z grubego szkła. cane, am wykręcane. 
W odpowiednio wybranych miejscach mają być Lampy łukowe nie mogą być zawieszane na 
przechowywane zapasowe latarki przenośne. przewodnikach, doprowadzających prąd. W cza-

W kopalniach z gazami wybuchowymi lam- sie, gdy lampy łukowe są pod napięciem, winny 
py łukowe są wzbronione, a lampki żarowe mu- one być niedostępne i nie mogą być w takim sta
szą być szczelnie zamknięte. PIZewodnnó, do- nie czyszczone i obsługiwane. W kopalniach z 
prowadzające prąd, mają być zaopatrzone w spe- gazami wybuchowymi lampy łukowe nie mogą 
cyalne urządzenie, które nie dopuszcza do pęknię- ~ być stosowane, lampki żarowe zaś muszą być 
cia przewodników, gdy są pod napięciem. Rów- w tym wypadku zawsze otaczane siatką drucianą. 
nież i kontakty dla lamp przenośnych muszą być Stanistaw ~ysoclzi. 

-------------~-------------

w M 16-ym czasopisma Wiestnik Finrrusow, l czość surowca. zmniejszyła się wogóle o 4,6%; 
Prom_vszlennosti i Torgowli z r. 1904 ogłoszone zo- Rosya poludmowa zmniejszyła wytwórcJZość su
stały zestawienia zbieranych przez centralne biu- rowca o l%, Ural o llOfo, Rosya środkowa o 31%, 
ro statystyczne dla przemysłu że~aznego *). d~- ~ R~sya p~lnocna o 20°(0 , natOI~iast Królestwo Pol
nych o przemyśle żelaznym w Rosy1. Zestawlema skle powiększyło sWOJą wytworczość o 8,5%. 
powyższe przytaczają się poniżej w streszczeniu. Zapasy surowca w zakładach metalurgicz-

z liczby 207 czynnych w r. 1900 w Rosyi nych wynosiły (w pudach): 
zakł~dów me~alurgicznych żelaz?ych dostarczały l 30 września r. 1903 31 grudnia r. 1903 
do biUra SWOJe dane 201 zakładow. Rosya południowa 5468519 4879590 

Wytwórczość surowca wynosiła w r.1903-im Ural . . . . . 23381386 23764442 
(w pudach): Królestwo Folski e 2 808 915 2 592109 
Rosy a poludniowa 83 426 505 Rosy a środkowa . 7 106 591 5 855 931 
Ural . . . . . 39602004 " północna ? 2950216 
Królestwo Polskie 18681774 Z wyjątkiem Uralu zapasy surowca w in-
Rosya śr,odkowa 5747732 nych okręgach państwa zmniejszyły się. W dru-

" polnocna 1496 912 giej połowie r. 1903-go huty rosyjskie, wyta:pia-
Syberya · 200000 jące surowiec, zwiększyły swoją działalność, Jak-

Razem 149154927 kolwiek wiele hut poludnia Rosyi były jeszcze 
W porównaniu z rokiem ubiegłym wytwór- nieczynne. W przykrem położeniu w roku ubie

głym były huty żelazne Uralu, które nie były 
*l Przegl&d Górniczo-Hutniczy,~ 26, str. 689--692. w stanie sprzedać swojej wytwórczości. 
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Wytwórczość bloków zlewnych i spawalnych wynosiła w r. 1903 (w pudach): 
Bloki bessemerow- Bloki marte- Bloki pudlo- Półwy:rób 

Poludnie Rosyi . 
Ural ..... 
Królestwo Polskie 
Rosya środkowa . 

" pólnocna . 

ski e i to maso w ski e 

31735155 
3013852 

49031 

nowskie 

45067 510 
22632408 
20261271 
14648072 
6400568 

we i tyglO\Ve fryszerski H.azem 

76802665 
575334 12107 556 38329150 

2406294 22667 565 
626978 15 275 050 

199171 1277 949 7 926 719 
Razem 34798038 109009829 744505 16418777 161001149 

Jeżeli przyjąć, że te zakłady, które nie przy- ~ okolo 28 milionów pudów; jeżeli przyjąć z tego, 
slały danych statystycznych, daly 3 miliony pu- jak to poniżej zobaczymy, 10 milionów pudów 
dów bloków, to otrzymamy, że wytwórczość blo- na obcinki, to przypadnie na zlom 18 milionów 
ków była w r. 1903 o 15 milionów pudów więk- J pudów; stare żelazo przedstawia przeto w Rosyi 
sza, niż wytwórczość surowca. Przyjmując na- ~ poważny artykuł handlu. 
stępnie, że spożycie surowca w zakładach mecha- W wytwórczości bloków zlewnych i spawal
nicznych wynosi rocznie około 11 milionów pu- l nych przypada 67,5 ~ na bloki martenowskie, 
d ów a zmniejszenie się zapasów surowca w r. 1903

1 

21,8% na bloki bessemerowskie i tomasowskie, 
wyniosło 8 milionów pudów, otrzymamy, że na 10,2% na bloki pudlowe i fryszerskie i 0,5% na 
wyrób bloków zlewnych i spawalnych moglo być bloki tyglowe. Z powyższego widać, że na ryn
użyte 146 milionów pudów surowca. Przy 5°/0 1 ku przeważa metal zlewny, pozostawiając na me
ulotnienia, co jest nawet za wiele, ponieważ więk- , tal spawalny zaledwie około 10% ogólnej wy
szość zakładów poludnia Rosyi i Uralu dodaje do twórczości. bloków zlewnych i spawalnych. 
namiaru rudę, a przeto nie tylko, że niema ulot- , Zapasy bloków zlewnych i spawalnych wy
nienia, lecz niejednokrotnie przybywa nawet me- nosiły (w pudach): 30 września r. 1903 31 grudnia r. 1903 
talu, otrzymamy, że powyższa ilość surowca po- Poludnie Rosyi . . 1502 649 2 537 832 
winna dać okolo 139 milionów pudów bloków 

1 
Ural . . . . . . ± 772 771 4 99$ 79;) 

a przeto pozostale 25 milionów pudów bloków Królestwo Polskie . 845 157 1416 961 
musiały być otrzymane z obcinków i starego że- Rosya środkowa . 526 441 690 271 
laza i stali (złomu). Przy lOOfo ulotnienia ilość " pólnocna . . '? 1402489 
ogólna obcinków i złomu, spożytych przez zakla- Wytwórczość gotowego żelaza i stali wyrro-
dy metalurgiczne w Rosyi, powinna wynosić sila w Rosyi (w pudach): 

Południe Rosyi . 
Ural ..... 
Królestwo Polskie 
Rosya środkowa . 

" północna . . . 
" poludniowo-zachodnia 
" pólnocno-zachodnia 

Syberya 

r. 1899 r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 
w~~ ~~~ oo~~ ~m~ ~~~ 
26 763 302 28 309 014 29 436 115 27 575 222 29 802 719 
14 452 338 20 340 058 16 717 063 15 678 015 18 735 022 
10594767 1016±486 12309119 9417177 15600349 
9 550 366 8 408 910 8 255 695 6 862 594 6 289 885 

108832 112533 61145 
l 811 7 45 l 432 922 l 5±0 000 

208 078 105 051 100 000 

113882508 121703041 129184947 

2500000 
100000 

117 509666 

3000000 
100000 

1362154-33 
Widzimy z powyższego, że wytwórczość że- 1 (w pudach): 30 września r. 1903 ...-31 grudnia r. l903 

laza w Rosyi w r. 1903 znacznie podniosła się . . 
w porównaniu z latami u biegłymi. z powodu Poludme Rosy1 5136 669 6 26± 929 
zmniejszenia się zbytu na surowiec rosyjskie za- Ur~l · · · · : 8568920 113G8128 
klady metalurgiczne powiększyły wytwórczość Krolestwo Polskle 2 015 410 2107 120 
żelaza i stali w nadziei, że te artykuły znajdą Rosya środkowa. 1063173 1180835 
łatwiejszy zbyt. Nadzieja ta jednak nie ziściła się. Wytwórczość ważniejszych rodzajów żelaza 

Zapasy gotowego żelaza i stali wynosiły 1 i stali byla następująca (w pudach): 
Południe Królestwo Rosya. Rosya 

ltosyi Ural Polskie środkowa północna. Razem 

Żelazo i stal handlowe i profilowe 
Drut walcowany . . . . . . . 
Blacha grubości od 3 m 

17 606 426 8 712 511 11 917 072 7 237 758 3 417 642 48 891409 
1813 590 110 818 l 774107 1160 908 941352 5 800 775 
6 446 719 936 909 1189 262 2 285 735 940 625 11 799 250 

Blacha od 3 m do M 20 
Blacha do krycia dachów . 
Belki . . . . . . . . . . . . 
Szyny wagi 8,32 fun. w stopie bieżącej 

i więcej . . . . . . . . . . 

2 646 055 774 815 567 737 461422 27113 4 477142 
11300104 298 874 285 990 7 014 11891982 

7152586 724 318 671 005 99 106 199 870 8 840 885 

13268455 4410078 28887 7 939 17 715 359 
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Do niedawna w sferach przemysłowo-żelaz
nych utrzymywało się mniemanie o przewadze Ura
lu na rynkach żelaza handlowego. Przytoczone po
wyżej dane przeczą temu, gdy bowiem Ural w r. 
1903 dal 17,5% ogólnej w calem państwie wy
twórczości żelaza handlowego, na poludnie Rosyi 
przypada 36% , na Królestwo Polskie 250fo, na 
Rosyę środkową 15%, na okręgi pólnocny i nad
bałtycki 6.6%; Ural pod względem wytwórczości 
~el~za ha~dlowego zaj~l przeto trzecie miejsce 
1 me o w1ele wyprzedz1l Rosyę środkową. Pod 
względem wytwórczości blachy grubej (ponad 1 

3 mm) poszczególne okręgi idą w następującym po
rządku: poludnie Rosyi 550fo. Rosya środkowa 
180fo, Królestwo P?lskie l~Ofo, Rosya pólnocna Ofo, 
Ural 8°/0 • Poludme Rosyi, Rosya środkowa i Kró
lestwo Polskie daly razem 840fo wytwórczości bla
chy grubej w calej Rosyi. Cala ta ilość blachy 
(z wyjątkiem wyrabianej w zakładach w Bormo
wie i Kulebakach) znajduje się w rękach syndy
kat~ pod na~w~ "Towarzys,two dla sprzedaży wy
robow rosyJski~ h zakła~ow metalurgicznych". 
Do prz~toczoneJ powyżeJ wytwórczości blachy 
do ~r_yc1a da~hów należy dodać jeszcze przeszło 
l m1hon pudow blachy, wyrabianej w walcowni 
w R;vd~e i w ó_-w:cza.s wytw?rczość tego arty kulu 
WY;mesie _13 ~uhonow r,mdow; tu przeważa Ural, 
ktory ~laJe 8t_0

/ 0 wytworc~ości blachy dachowej 
w całej Rosy1. W wytworczości belek dwuteo
wych i szyn ciężkich przeważa poludnie Rosyi 
dają~ odnośnie _do p~~rwszego a.rtykułu 810fo, od~ 
nośme do drugiego 10°/0 wytworczości w calem 
państwie. 

Wytwórczość bloków kutych i przewalcowa
nych oraz kęsów (rygli) plaskich i równobocz
nych wynosiła (w pudach): Ural 196670 Rosya 
ś1:odkowa_ 3~1 097, _Rosy~ pól n o cna 8± 296: polu d
me Rosy1 605147o, Krolestwo Polskie 267654. Tu 
p~zeważa poludnie _Rosyi, d~jąc 87% wytwórczoś
CI w całem państw1e. Dla mnych okręgów, nie 
będ_ący_ch w stanie wyrabiać tych artykułów tak 
tamo, Ja~ poludnie _Rosyi, ~orzystniej było spro
wadzać Je z poludma Rosy1, niż robić u siebie. 

Z innych artykułów należy przytoczyć wy
twórczość: 

Stal i żelazo uniwersalne: 
Poludnie Rosyi . 
Ural . 
Królestwo Polskie 
Rosya środkowa . 

" pólnocna . 
Razem 

1270 220 p. 
21808 " 

566897 " 
172 371 " 

25184 " 
2056580 p. 

Szyny specyalne: 
Poludnie Rosyi 
Rosya pólnocna 

Obręcze do kół 
i wagonowych: 

2313812 p. 
8446 " 

Razem 2322258 p. 
parowozowych, tendrowych 

Poludnie Rosyi . 
Królestwo Polskie 
Rosya środkowa 

" pólnocna . 

1159 762 p. 
760337 " 
98±182 " 
266350 " 

Razem 3170 631 p. 
Os_ie paro~ozowe, tendrowe i wagonowe: 

Poludme Rosyi . .· . . . . 395 903 p. 
Królestwo Polskie . . . . . 363 023 " 
Rosy a środkowa. 359 421 " 

" pólnocna 119 557 " 

W szelki e o b ci n ki: 
Poludnie Rosyi . 
Ural ..... 
Królestwo Polskie 
Rosya środkowa . 

" pólnocna . 

Razem l 237 904 p. 

2092638 p. 
240710± " 

58 759 " 
2099612 " 

14345 " 
Razem 6 G72 459 p. 

(?) 

(?) 

Przypuszczać należy, że zakłady żelazne 
~róleshya Pols~ego i _Ro~yi północnej podały 
mepra:-v1dłowo I~ość <;>bcmkow, oti·zymanych przy 
wyrobie żelaza 1 stalL 

Streszczany artykuł Wiestui/w Finansow, Pro-
71lyszle1lnosti i Torgawii poświęca wiele miejsca na 
porównywanie wytwórczości wszystkich 'prawie 
arty ~uł_ów żelaznych ze zdolnością wytwórczą 
rosyJskich zakładów żelaznych w r. 1903 i wy
prowadza wniosek, że zdolność wytwórcza zakła
dów nie jest należycie wyzyskaną i odnośnie do 
gotowego żelaza i stali (oprócz blachy cienkiej) 
przeno_si ją przeszlo o 100 milionów pudów. Wia
domo Jest, że zakłady żelazne w Rosyi nie idą 
pełnym biegiem i mogą wyrabiać więcej, lecz o 
1l~ wyprowadzona cyfra jest więcej lub mniej 
bhzką prawdy, trudno napewno orzec, ponieważ 
komunikowane przez poszczególne zakłady dane 
o. swojej zdolności wytwórczej z natury rzeczy 
me m~żna uważać za dostatecznie ścisłe i pewne. 
Omawiany artykuł nawołuje do otwarcia syndy
katu wytwórców żelaza w Rosyi oraz wysyłania 
za granicę nadmiaru wytwórczości żelaza; ten o
statni_ środek uwolnienia rynku wewnętrznego od 
nadmiaru podaży będzie jednak możliwy wówczas 
dopiero. jeżeli rosyjskie zakłady żelazne, wyta
piając surowiec taniej, niż wiele okręgów Nie
miec i Anglii, przez wprowadzenie na wzór Eu
ropy zachodniej i Ameryki specyalizacyi będą 
mogly wyrabiać i żelazo taniej, niż dotychczas. 
Odpowiednio urządzony syndykat wytwórców 
żelaza nie powinien i nie może nawet podnosić 
cen powyżej normy, usprawiedliwionej stanem 
rynku żelaznego. Doświadczenie, nabyte za gra
nicą a po części i w Rosyi, wykazalo, że jeżeli 
syndykat podniesie cenę swego artykułu nieodpo
wiednio do stanu rynku, wówczas na wyrabianie 
tego artykułu, dającego większe zyski, rzuca się 
wiele zakładów, które artykułu takiego nie wy
rabiały, co powoduje zbyt wielką podaż i nad-
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mierne obniżenie ceny. Syndykat żelazny nie dzy siebie wszystkich rynków na kuli ziemskiej. 
może być przeto niebezpieczny dla interesów spo- W cześniej czy później dążenie to prawdopodobnie 
żywcy; im bowiem syndykat w porównaniu do będzie urz·eczywistnione, ponieważ wspólzawod
stanu rynku wyżej podniesie ceny sprzedażne, tern nictwo na rynkach międzynarodowych zanadto 
większe istnieje prawdopodobieństwo nadmiernego dotkliwie daje się odczuwać. Przemysl żelazny 
obniżenia się cen i tern więcej grozi takiemu syn- rosyjski winien liczyć się z tern dążeniem i przy-
dykatowi rozwiązanie. gotować się przez utworzenie syndykatu. 

Po zawiązaniu się w Niemczech ogólnego Streszczany artykul Wiest11ilza Finansow, Pro-
syndykatu wytwórców żelaza i stali oraz utwo- mysz lennosti i Torg01vli zawiera w końcu dane 
rzeniu się syndykatów żelaznych w Belgii pow- o przywozie z zagranicy do Rosyiwytworów prze
stało z inicyatywy przemysłowców niemieckich l myslu żelaznego, zaczerpnięte ze sprawozdań od
dążenie do utworzenia związku międzynarodowe- dzialu statystycznego wydzialu oplat celnych; 
go syndykatów żelaznych w celu podzialu pomię- przywóz wynosił' (w tysiącach pudów): 

r. 1901 r. 1902 r. 1903 
Surowiec w gęsiach oprócz wymienionego oddzielnie 1368 871 610 
Surowiec manganowy, krzemowy i chromowy 

Żelazo i stal sztabowa i profilowa 
Szyny żelazne i stalowe . . 
Blacha żelazna i stalowa do M 25 
Blacha żelazna i stalowa powyżej ~ 25 

Blacha z wy k!a . . 85 
Blacha lakierowana lub malowana 
Wyroby z surowca 

l 
440 
992 
265 
255 
157 
795 

Wyro by z żelaza i stali 
Wyroby z blachy . 
Drut wszelki . . . 
Wyroby z drutu 
Różne wyroby metalowe 
Maszyny z surowca, żelaza i stali 
Narzędzia rolnicze proste . . 
Lokomobile przy mlocarniach 
Narzędzia rolnicze złożone . 
Części maszyn 

Razem żelaza i stali oraz wy-

3378 
1248 

383 
1065 
1042 

66 
3 

278 
941 
254 
203 
134 
736 

2963 
1319 

524 
1492 

853 

11 
3 

270 
791 
285 
263 
121 
767 

3219 
1650 

702 
1991 

790 

robów z ni0-h. 163341427614511 

Przywóz z zagranicy do Rosyi surowca zwy
kłego i specyalnego w przeciągu ubiegłych trzech 
lat szy;bkó spada i przywóz ten przy większej 
znajomości rynku wewnętrznego niewątpliwie byl
by jeszcze mniejszy. Przy cle 45 kop. od puda i ce
nie surowca poludniowego w Petersburgu 56-60 
kop. za pud trudno przypuścić, żeby w liczbie 
ogólnej 610 000 pudów przywiezionego do Rosyi 
surowca zwyklego byla znaczna ilość surowca, 
wytopionego na koksie, i należy przypuszczać, że, 
jeżeli nie wszystko, to znaczną część tego przy
wozu stanowi surowiec szwedzki, wytapiany na 
węglu drzewnym, którego cena w portach morza 
Bałtyckiego wynosi l rub. 20 kop. za pud, gdy 
z Uralu przy większej przedsiębiorczości wytwór
ców i spożywców możua byloby otrzymywać rów
nie dobry surowiec po 80-90 kop. za pud. 

Przywóz z zagranicy do Rosyi żelaza han
dlowego w przeciągu ubiegłych trzech lat stale 

479 252 220 
Razem surowca 1847 1123 830 

2905 1732 1312 
81 55 40 

1717 1174 875 
1526 1548 1421 

Razem żelaza stali 6228 4509 3648 

spada. Przywóz ten niewątpliwie bylby jeszcze 
mniejszy, gdyby krajowe zaklady żelazne szyb
ciej i terminalniej wykonywały zamówienia, t. j. 
żeby nabyly zaletę, jaką posiadają zaklady an
gielskie i niemieckie, które otrzymują ·większość 
rosyjskich zamówień terminowych, w których od
biorca gotów jest nawet dać nieco wyższą cenę, 
byle zamówienie mial wykonane na termin. W 
przywozie blachy grubej daje się zauważyć znacz
ne zmniejszenie. Istniejący w Rosyi od jesieni 
r. 1902 syndykat wytwórców blachy grubej pod 
nazwą "Towarzystwo dla sprzedaży wyro b ów ro
syjskich zakladów metalurgicznych" w znacznej 
mierze przeszkodzi! przywozowi tego towaru 
z zagranicy. Jakkolwiek instytucya ta posiada 
pewne braki i wady, jednak praktyka wykazala 
calą korzyść, jaką przyniósł rzeczony syndykat 
pod względem uporządkowania rynku żelaznego. 
Przywóz blachy cienkiej trzyma się na jednako
wym poziomie, pomimo iż Ural słynie na calej 
kuli ziemskiej ze swej cienkiej blachy do krycia 
dachów. 

W przywozie wyrobów z żelaza i stali zauwa
żyć się daje w r. 1903 znacznt> zmniejszenie w po
równaniu z rokiem poprzednim, mianowicie o 16%. 
Przywóz różnych wyrobów metalowych pozostaje 
bez zmiany. W przywozie maszyn z surowca, że
laza i stali po znacznem zmniejszeniu w r. 1902 
zauważyć się znowu daje powiększenie w r. 1903, 
czyli że budowa maszyn w kraju nie ma jeszcze 
danych dla pomyślnej walki z przywozem z za
granicy tego rodzaju towarów. Przywóz maszyn 
rolniczych ujawnia szybki wzrost szczególnie od
nośnie do lokomobil przy młocarniach; rozwój bu
dowy lokomobil w kraju ma szanse powodzenia 

• 
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tern więcej, że podobne, lecz więcej złożone za
danie, mianowicie budowa parowozów, zostało roz
wiązane pomyślnie. 

Wywóz z Rosyi za granicę wytworów prze
mysłu żelaznego wynosił (w pudach): 

Wyro by z surowca . 
Wyroby z żelaza i stali 
Maszyny i ich części . 

14000 
69000 
51000 

16000 33000 
101 000 152 000 
48000 70000 

Zmniejszenie się wywozu surowca było skut
kiem zamknięcia wielkich pieców w Kierczu. 

Surowiec w gęsiach . 
Blacha żelazna . . . 
Pozostale gatunki żelaza 

i stali . . . . 

1;. 1901 r. 1902 r. 1903 
918 000 3 341 000 2 000 Spożycie w Rosyi surowca oraz żelaza i stali 

(sprowadzonych do surowca, licząc 1'/2 puda na 
l pud żelaza i stali) wynosiio (w tysiąca<>h pudów): 

42000 

15 000 14 000 15 000 

47000 129000 
r. 1897 
112820 

r. 1898 r. 1899 r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 
135 288 163 701 177 518 172 778 156 500 149155 

6002 6773 8347 1847 1123 830 
34740 37635 35740 16334 14275 14511 

11580 12545 11914 5445 4758 4837 

52322 56953 56001 23626 20156 20178 

7 2 l 918 3341 2 
314 281 187 206 333 342 

105 94 62 69 111 114 

426 377 250 1193 3875 458 

Spożycie surowca . . . . . . 164 716 191864 219 452 206 849 195 211 173 871 168 875 
Z zestawienia powyższego wypada, że spo- 1 W r. 1903 było w Królestwie Polskiem 28 

życie surowca w Rosyi od czterech lat zmniejsza l zakładów żelaznych metalurgicznych, z których 
się. Jeżeli jednak przyjmiemy pod uwagę, że czynnych było 21. Wielkich pieców było 32, 
w końcu roku 1903 w porównaniu z końcem roku w tej liczbie czynnych 13, gotowych lecz nie-
1902 zapasy żelaza i stali pozostały prawie bez czynnych 8. w przebudowie 11. Gruszek trope
zmiany a zapasy surowca zmniejszyły się o 81

/ 2 nasawskich i robertawskich bylo 2 objętości 1,2 t, 
miliona pudów, to wypadnie, że w r. 1903 spoży· pieców martenowskich 34 objętości 641 t, pieców 
cie surowca w Rosyi wynosiło 1771

/ 2 miliona pu- pudlowych podwójnych- 23, pojedynczych- 39, 
dów. fryszerek l. Liczba zatrudnionych robotników 

N a zakończenie przytacza się zaczerpnięte wynosila 14 395. 
ze. sp1:awozda~ centralnego. b!ura statystycznego Dane szczegółowe 0 wytworach, dotyczące 
w1ęceJ s~czegolowe ze_staw1eme danych, dotyczą- Królestwa Polskiego, przedstawiają się, jak nastę-
cych Krolestwa Polsklego. puje (w pudach): 

H(vtwór I. 

Surowiec w gęsiach i odlewach 
w tej liczbie: lej ar ski . 

dla przeróbki 
bez nazwy 

Surowiec zwierciadlany 12-14% 
" " 19-20% 
" manganowy 78-80% 
" krzemowy 10-12% 

Wytwór II - A. 
Bloki zlewne martenowskie 
Półwyrób pudlawy i fryszerski 

Wytwór II - B. 
Odlewy surowcowe . . . . . . . 

w tej liczbie: z kopulaków . 
z wielkich pieców 

.. 

.. 

bez nazwy . . . . . 
Odlewy stalowe z pieców martenowskich i tyglowych 

.. 

Wytwórczość Zapasy d. 31 
w r. !903. grudnia r. 1003 

18681774 2465706 
8150 701 1411216 
6494700 864126 
4036373 190364 

17 517 
61878 
27284 
19724 

18681774 2 592109 

20261271 1224645 
2406294 192 316 

22 667 565 1416 961 

1062327 97833 
884279 50625 

95808 28417 
82240 f8791 

107 399 1978 

1169726 99811 
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Wytwór III. 
(Z wyłączeniem przeróbek przejściowych). 
Bloki kute i przewalcowane . . 
Sta l i żelazo handlowe i ·profilowe 
Stal resorowa i sprężynowa . . . . . . . . . . 
Szyny kopalniane wagi mniejszej, niż 8,32 funty w stopie bieżącej . 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości większej od 3 mm . 
Blacha żelazna i stalowa od 3 mm do M 20 włącznie . . . 
::ęlacha żelazna i stalowa do krycia dachów cieńsza od M 20 . 
Zelazo i stal uniwersalna . . . . . . . . 
Belki dwuteowe i korytkowe . . . . . . 
Szyny wagi 8,32 funty w stopie bieżącej i więcej 
Obręcze do kół parowozowych, tendrowych i in. 
Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe 
W szelki e obcinki, końce i t. p. . . 

Hrytwór IV. 
(Wyroby dla sprzedaży z wyłączeniem przeróbek przejściowych). 
Rury ciągnione spawane . 
Złączki i podkładki . . 
Śruby, mutry i haki . . 
Okucia różne . 
Drut ciągniony . . . . . . • . . 
Wszelkie wyroby, nie wyszczególnione oddzielnie 

(Ciąg dalszy, patrz ;M 26, str. 692) . 

1904 

267 654 
11917072 888239 

181398 21493 
90010 17698 

l 774107 15105 
1189262 34368 

567 737 68442 
298874 
566897 9389 
671005 67 911 
28887 11620 

760337 35570 
363023 11000 
58759 

18735022 1180835 

350011 44925 
1984443 84456 

882731 23806 
43560 2555 
17118 780 
18342 7213 

3296205 163 735 
Ka .<::imierz Srokowski. 

Przyczynek do znajomości materyalu) przez na- 1 wytrzymałości i 5,5°/0 w wydłużeniu. W bada
cz.o/lego na kotly parowe. H. OTTo. (Stahl und 1 niach 2000 blach wszelkiej grubości okazało się 
Eisen, 1903, 23, 1369). Autor wykonywal doświad- ~ 60°/0 różnicy 3 kg, 37% 3-4,5 kg a tylko 3% 
czenia nad blachami z żelaza spawalnego i zlew- blach dało różnicę większą niż 4,5 lzg. 
nego. Z doświadczeń widać, że wytrzymałość Odlewy stalowe odżarzane. B. OsANN. (Stahl 
blach z żelaza spawalnego na rozerwanie, zaczy- und Eisen, 1903, 23, 22). Odlew stalowy odżarza
nając od obu końców, slabnie ku środkowi. Naj- ny jest wytworem świeżenia żarowego. Inne od
większa wytrzymałość była 37,9 kg, najmniejsza lewy, otrzymane w podobny sposób, noszą nazwę 
33,2 kg; różnica wynosi więc 4,7 kg. Wydłużenie odlewów kutolanych. Te dwa gatunki odlewów 
waha się od 27 do 20%, różnica 70fo. różnią się od siebie tern, że w pierwszym odwę-

W badaniach wielkiej blachy ze stali zlew- glenie nie idzie tak daleko, jak w drugim. Autor 
nej cyfry różniły się, mianowicie: koniec blachy, oznacza granice dla odróżnienia jednego gatunku 
odpowiadający spodowi bloku, dal 36,2 i 35,5 kg, od drugiego na 0.60foC. Sposób otrzymania po
różnica wynosiła tylko 0,7 kg; odpowiednie wy- lega na odwęgleniu surowcalejarskiego zapomocą 
d!użenia wynosiły ęo,5--:-35%, róż_nica 4.50fo. Ko- dlugotr'Yającego praże~ia w ścis~em zetkJ?ięciu ~ 
mec blachy, odpowiadaJący głowie bloku, dal re- tlenkami żelaza. Węgiel uchodzi z powierzchm 
zultat wytrzymałości na rozerwanie 37,1-39,6 kg, jako tlenek węgla a proces trwa tak długo, aż 
różnica 2,5 kg; wydłużenie 34,5-28%, różnica wewnętrzne jądro metalu nie zdradza więcej bu-
65%. Z tego należy wnioskować, że stal zlewna, dowy surowca lejarskiego. Sposób ten wspólzawod
jako materyal na blachy, jest co do wytrzyma- niczy z procesem martenowskim, szczególniej w 
lości i wydłużenia daleko równomierniejsza, niż wyrobie drobnych odlewów. Węgiel, znajduJący 
blacha z żelaza spawalnego. Kilka dalszych prób, się w odlewie, zmienia się pod wpływem prażenia 
branych w kierunku podłużnym i poprzecznym na odmianę grafitową, nie jest to jednak grafit, 
od glowx bla?hY ,(bl~ku) do jej spodu_ (bloku), po- lecz t. zw. wę~iel odżarzania: . Autor opisuje hu
kazaJy Jedyme rożmce 3,5 względme 3,7 kg w tę w Gelsenk1rchen, wyrabiaJącą stalowe lane 

• 
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przedmioty i porównuje koszta wyrobu przedmio
tów lanych w odlewni martenowskiej z: kosztem 
wyrobu takowych. zapomocą odżarzama. Mate
ryal do wyrobu tych ostatnich sklada się z 71% 
żelaza kutego ze starą stalą (zlamki) i 290fo spe
cyalnego surowea. wytopionego na koksie. Topi 
się ten materyal w piecach kopulowych z wap
nem i koksem. Masa odpuszczająca sklada się z 
mieszaniny tlenków żela.za. Tlenku (FeO) dodaje 
się jako środka rozcieńczającego, aby zapobiedz 
zbyt silnemu cizialaniu odwęglenia. Czerwony że
laziak miesza się z masą już używaną i zawiera
jącą dużo tlenku FeO. Przedmioty leżą w piecu 
w przeciągu 10 dni. Autor pokazuje dalej na :ma
lizach zmiany w sposobie otrzymania przedmio
tów stalowych odżarza.nych. Temperatura przy 
odżarzaniu wynosi 860-900°. 

Zastosowanie ferrofosforu -i fosjoromanganu . 
B. OsANN. (Stahl und Eisen, 1903, 23, 909). Przy 
wyrobie cienkich blach z zasadowej martenow
skiej stali, zawierającej mało węgla, jest często 
Rzkodliwą i niepożądaną miękkość ich i zdolność 
spawania się. Aby te wlasności usunąć, lub moż
liwie zmniejszyć, wykonano w hucie Sharon-Steel 
doświadczenia, mające na celu wykazanie wpływu 
dodatku ferrofosforu. Sklad dwóch gatunków 
ferrofosforu byl następujący: P=l 7,23-25,56%, 
Fe=79,40-70,o5°/0 , Mn=0,7G-O,G4°/0, Si=l,4G
-1,80, C=l,14-1,200fo. Ferrofosforu dorzucano po 
dodaniu ferromanganu; materyal rozpuszcza się 
całkowicie i zawartość fosforu można w nim do
kladnie oznaczyć naprzód. Zastosowanie apatytu 
okazało się nieużytecznem, zużycie ciepla było 
większe, a skład wanny metalicznej niepewny. 
Ponieważ jednak, używając ferrofosforu, na l 
część fosforu muszą być ogrzane 3 części żela
za, a tę ilość ciepla trzeba odjąć metalicznej wan
nie, przeto, zamiast ferrofosforu i ferromanganu 
próbowano dorzucać wprost fosforomauganu. Ta
ki stop zawierał 65%Mn, 2óOfoP, 70foFe, 2%C i 
l OfoSi. (Manganofosfor wytapia się w wielkim 
piecu z rud manganowych z dodatkiem apatytu 
i topnika). Koszta wytopienia i straty ciepła by
ly 1·zeczywiście mniejsze. Korzyści z takiego do
datku widoczne byly w zmniejszeniu się braków 
w materyale z 28°/0 na 5°i0 • Materyal, zawierają
('y więcej fosforu, da się walcować w niższej tem
peraturze, blachy posiadają twardszą powierzchnię 
i silniejszy polysk, przyjmują lepiej bajcę przed 
cynowaniem i wymagają w tym procesie o 8-10% 
mniej cyny. 

.Vieco o ferromanganie, używa11ym w technice. 
T. NAsKEi .A. WEsTERMANN. (Stahl und Eisen, 1903, 
23, 243). Mangan i węgiel w stopach z żelazem 
tworzą podobne połączenia (węgliki), jak węgiel z 
żelazem. Oznaczenie postaci węgla w ferroman
ganie przedstawia wielkie trudności z powodu 
różnego zachowania się węglika żelaza i manganu 
wobec środków rozpuszczających. Istnieje węglik 
manganu Mn3 C, również jak węglik żelazaFe3C, 

przypuszcza się nadto istnienie mieszaniny węgli
ków manganu i żelaza (FeMn)3 C w ferromanga
nie. Węglik manganu rozkłada się z wodą w na
stępujący sposób: 

Mn3C+6H20=3Mn(OH)2+CH4+H2• 

Węglik żelaza ulega bardzo malo działaniu 
wody. Znanym jest fakt, że wysokoprocentowy 
ferromangan utlenia się łatwo w wilgotnem po
wietrzu, wydzielając bezbarwny palny gaz. .Au
torzy podają metody badar1 jako też rezultaty, 
tyczące się skladu i ilnści wydzielonego gazu, 
rozdzielenia węgla i t. d. Przyszli oni do wnios
ku, że mieszanina gazu, wydzielającego się dzia
łaniem wody na ferromangan, jest wytworem 
trzech reakcyi. Z jednej strony zdaje się być 
dowiedzionem, że mangan metaliczny w ferro
manganie działaniem wody zamienia się na }lin+ 
+2H20=Mn(OH)2+H2, dalej ma miejsce reakcya 
w myśl równania wyżej podanego, a 11astępnie 
azot w gazie pochodzi z połączenia. azotowego, 
rozpuszczonego w ferromanganie 

Mn xN y+ZH20=Mnx(OH)"+N y+H., 
Powst<1jąca w ten sposób mieszanina gazów 

składa się z wodoru, węglowodorów i azotu, przed
stawiających wytwory rozkładu węglików i azot
ków manganu. Azot w ferromanganie jest zwią
zany z manganem. W skutek rozkładu kwasami 
wydziela się jednakowa ilość gazu, przeważa tyl
ko wodór, jako wytwór rozkładu kwasów. 

Uwagz~ dotycz q.ce procesu Bertranda-Tlziela. A. 
LEDEBUR. (Stahl und Eisen, 1903, 23, 36). Autor 
apiwje właściwości procesu na podstawie najnow
szych rezultatów, otrzymanych w :praktyce i wy
jaśnia potrzebę użycia dwóch piecow. W pierw
szym piecu dodaje się do surowca tylko tyle ru
dy, ile jej potrzeba, aby wydalić obce domieszki 
surowca, który, będąc w nadmiarze, dziala szyb
ko i energicznie na rudę. Dodanie większej ilości 
rudy osłabiłoby bardzo utworzony żużel. Metal 
przenosi się do drugiego pieca, gdzie podlega dzia
łaniu świeżych nie rozcieńczonych rud. W skutek 
znacznie mniejszej ilości żużla, jaka się tworzy, 
ogrzewanie odbywa się daleko latwiej i piec mniej 
Rię psuje. Wykonanie procesu w jednym piecu, 
zaopatrzonym w żużlowy otwór, lub też w piecu 
obrotowym jest daleko mniej wygodne i korzyst
ne. W Kładnie używają teraz przeważnie płyn
nego surowca, spuszczanego wprost z wielkiego 
pieca. Najprzód dodają do pieca rudy i wapna, 
następnie surowca w kawalkach a w końcu wpusz
czają surowiec plynny, który szybko rozpuszcza 
zimny metal. Jak o ruda sluży żelaziak magne
tyczny z Gellivary. Operacya trwa 51

/ 2 godzin, 
wydajność wynosi 102% wsadu metalu. Autor 
przeczy dotychczasowemu przypuszczeniu, że 
przez spalenie obcych domieszek w surowcu wy
twarza się szczególnie wysoka temperatura, prze
czy również glosom o powstawaniu wysokiej tem
peratury przy procesie defosforyzacyi. 
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W pl,OCesie BERTRANDA-THIELA im wyższa teni
paratura panuje w pierwszym piecu, tern więcej 
spala się węgla i tern więcej fosforu pozostaje do 
wydalenia w drugim piecu. Bez względu na tem
peraturę, jaka panuje w piecu, rezultat jest zaw
sze ten, że żelazo pozbywa się węgla i fosforu. 
Proces BERTRANDA-THIELA nie współzawodniczy z 
martenowskim szczególniej tam, gdzie jest do 
użycia dużo starego żelaza, nie robi też współza
wodnictwa procesowi THOMASA, gdzie ma się suro
wiec, zawierający 2°/0 fosforu. Proces BERTRANDA
THIELA da się z korzyścią zastosować tam, gdzie 
jest surowiec, zawierający zbyt malo fosforu dla 
procesu THOMASA, a zbyt dużo dla kwaśnego pro
cesu bessemerowskiego. 

TVyrób stali w piecu elektrycz nym sposobem. Con
leya, (Oesterreichische Zeitschrift f. Berg-und Hiit
tenwesen, 1903, 51, 611). Piec OoNLEYA ma kształt 
przewróconego stożka ściętego, zlączonego z 
właściwą dość szeroką przestrzenią topienia. Gór
na część posiada ścianę dzielącą, która śięga aż 
do przestrzeni topienia i stanowi w najniższej 
części elektrodę. Naprost tej ostatniej znajdują 
się jesz(jze dwie elektrody. Podczas przepływu 
prądu spadają materyaly (ruda i koks), rozgrze
wają się do czerwonego żaru i redukują we właś
ciwej przestrzeni topienia, zaopatrzonej w elektro
dę w formie dzwonu. Koszta wytwarzania 100 t 
stali wynosić mają 5000 IP na dzień=lOOO marek, 
30 t koksu=240 marek, 200 t rudy=2800 marek, 
reparacye i utrzymanie 200 marek, plaea robot
nikom 500 marek, razem 4740 marek, a więc 
l t=47 ,40 marek. 

W nowszym piecu ma się otrzymywać naj
lepsza stal tyglowa, której 24 t ma kosztować 
1250 IP=250 m., 12 t żelaza=l344 m., 12 t topni
ka=768 m., robocizna=250 m., utrzymanie 108m, 
razem 2 720 m., a więc l t=113,33 marek. 

Towarzystwo pieców elektrycznych (Electric 
Furnace Oompany), które ma zamiar wyrabiać 
stal sposobem OoNLEYA, buduje fabrykę, zaopatrzo
ną w 8000 IP, w Elisabethtown. 

Towarzystwo Electric Steel Oompany w Mes
synie buduje nową stalownię. 

(\\iedź. 

O arsenie i otowiu w miedzi. AzEL WESTMANN. 
(Oasterreichische Zeitschrift t. Berg -und Hiitten
wesen, 1903, 51, 655). Arsen i olów nie są zbyt 
szkodliwymi składnikami miedzi. W każdym ra
zie miedź, przeznaczona na stopy, nie powinna 
zawierać arsenu, gdyż np. mosiądz, przygotowa
ny z miedzi, zawierającej 0,04-0,050fo arsenu, jest 
bardzo kruchym podczas walcowania i wyciąga
nia na drut. Przewodnictwo elektryczne tych 
ostatnich zmniejsza się. N atomiast bloki wal
cowane (tough-cakes) mogą zawierać dość znacz
ne ilości arsenu bez wywołania widocznego wpły
wu podczas walcowania. 

Blacha z czystej miedzi, ogrzana do 300°, 

traci w stanie zimnym 330fo wytrzymałości, bla
cha zaś, zawierająca arsen, traci tylko 10°/0; z te
go też powodu dla skrzyń ogniowych u lokomo
tyw używa się miedzi, zawierającej arsen. Ilość 
tego składnika wynosi zazwyczaj 0,35-0,60%, ale 
również blachy, zawierające 0,80fo As, były bar
dzo wytrzymale i służyły dlugi prżeciąg czasu. 
Podczas oczyszczania miedzi, zawierającej arsen, 
które odbywa się przez mieszanie metalu zapo
mocą żerdzi drewnianych, operacya ta musi być 
w tak odpowiedniej chwili przerwana, aby jesz
cze w miedzi pozostało nieco tlenu. N aj lepsze 
gatunki miedzi nie powinny zawierać ołowiu, jed
nakże w Anglii dodają umyślnie tego składnika 
do miedzi walcowanej. Zapatrywania, dotyczące 
tego, jaka ilość olowiu może wywołać łamliwość 
na gorąco, są bardzo zmienne; ilość ta waha się 
od 0,03 do 0,50fo. Autor objaśnia to tem, że miedź 
z tlenem może zawierać daleko więcej ołowiu 
bez śladów łamliwości, niż miedź, nie zawierająca 
tlenu. Metal z zawartością 0,050fo ołowiu nie da 
się przerabiać na gorąco, gdy jest odtleniony, w 
przeciwnym razie zawartość ołowiu może dojść 
do 0,20fo. Cienkie blachy zawierają często 0,10% 
dodanego olowiu. Doświadczenia BROUGHTONA na 
11 skrzyniach ogniowych dowiodły, że dobre 
skrzynie zawierały średnio 0,080fo ołowiu i O,MOfo 
As, złe i nietrwale 0,23°/0 ołowiu i 0,08°/0 arsenu. 

Otr.symvwallie mied,si w gntszce Bessem,era. 
GusTAW KROUPA. (Oesterreichische Zeitschrift f. 
Berg-und Hiittenwesen, 1903,51, 695, 715). Autor 
opisuje przebieg procesu bessemerowania miedzi 
podług pracy P. JANNETTAZA. Ten ostatni podaje 
cyfry, otrzymane przy fabrykacyi w konwerto
rze DAviDA w Eguilles. Konwertor ten umożebnia 
przerabianie kamienia miedzianego podług meto
dy angielskiej, przyczem w pólkulistym konwer
torze nie wytapia się wprost miedzi, lecz otrzy
muje naprzód miedź surową (bottom), zawierającą 
wszystkie obce domieszki metaliczne. Po odla
niu "bottom u" przetapia się skoncentrowany ka
mień na bardzo czystą miedź surową. Bottomy 
poddaj e się elektrolizie. 

Podczas gdy w selektorze DAWIDA cały pro
ces przebiega szybko w jednym aparacie, w me
todzie angielskiej potrzeba na to samo kilku pie
ców i dużo czasu. W obu wypadkach utlenia się 
najprzód siarczek żelaza na 802 i FeO, ten ostat
ni łączy się z kwasem krzemowym na krzemian. 
Po spuszczeniu żużli, zawierających dużo żelaza, 
pozostaje w gruszce kamień skoncentrowany, za
wierający 79,8°;'0 miedzi, odpowiadający skladowi 
Ou2S. Dopóki obecnym jest siarczek żelaza, dotąd 
miedź nie ulega utlenieniu i jedynie bardzo mała 
ilość miedzi przechodzi do żużla jako krzemian. 
Autor omawia dalej rozmaite gatunki żużla. Sklad 
chemiczny waha się między 32,60fo Si02 i 69,540fo 
FeO do 36,80% Si02 i 50,4% FeO. Aby pokazać, jak 
zachowują się inne domieszki metaliczne przy to
pieniu, autor dołącza tablicę, zawierającą odnośne 
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dane termochemiczne i wiele równań reakcyjnych, 
wyjaśniających procesy. poprzedzające proces 
właściwego topienia. Z obcych metali część ucho
dzi wskutek ulotnienia (As, Sb, Zn). Cyna po więk
szej części przechodzi w żużel, bizmut częściowo 
a złoto całkowicie do surowej miedzi. N a zacho
wanie się jednak jednego i tego samego metalu 
wpływa obecność innych metali. Dalej próbo
wano teoretycznie oznaczyć temperaturę, osiąg
niętą przy topieniu miedzi w konwertorze. Z ra
chunku wynika, że temperatura topienia surowe
go kamienia wynosi 1450°, podczas gdy bezpo
średnie mierzenie dało temperaturę 1260°, a mia
nowicie temperatura w selektorze przed wytopie
niem kamienia była 1016°, podczas topienia 1260°, 
a na końcu operacyi 1200°. 

Próby technicz ne topienia rud miedz iallyclz w 
piecu elektrycznym. OH. VATTIER. (Berg-und hi:i.t
tenmannische Ztg., 1903, 62, 549). W La Praz 
topią rudy miedziane chilijskie w czworobocznych 
tyglach zapomocą elektrod węglowych przy uży
ciu 3500-4000 Amp. i 110 V. 18 t 7-procentowej 
rudy wzbogaca się na kamień, zawierający 43--45% 
miedzi, przyozem żużle zawierają tylko 0,1-0,2% 
miedzi. 

W doświadczeniach, wykonanych w Ke
rousse i Livet, topiono te same rudy w tyglach 
z rozmiarami 1,8X0,9X0,9, zaopatrzonych w dwie 
.elektrody węglowe. Jeżeli tygiel był pełny, to 
masę spuszczano w drugi tygiel, stojący przed 
nim, i w celu łatwiejszego oddzielenia kamienia 
od żużla ogrzewano powtórnie. W przeciągu 25 
godzin przetapiano 25 t rudy, zużywając 4 750 
Amp. i 119 V, co odpowiada 500 KW. czyli 
680 łP. Kamień miał skład chemiczny: 0,80foSi0 2 

0,50foAl, 2ą,30foFe, 1,40foMn, 22,960fo8, 0,005P i 
47.90foCu. Zużli można użyć jako materyału do 
wyrobu ferrosilicium, ferromanganu i surowca 
zwierciadlanego. Koszta wytwórczości l t miedzi 
z 16 t rudy, zawierającej 7% miedzi, wynoszą w 
stosunkach chilijskich (l t koksu 80 marek, lKW 
w roku 30,40 marek) 66,4 marek. Jeżeli ruda za
wiera 4% miedzi, to l t miedzi kosztuje tylko 
18 marek. 

Piece pto;nienne do topienia miedz i. (Eng. and 
Mining J ournal, 1903, 76, 164). N aj większy kom
plet pieców płomiennych zbudowano w ostatnich 
latach w Anaconda w fabryce W aschoe Co p per 
i S-ka. Komplet ten składa się z 14 pieców, któ- ~ 
rych trzony mają rozmiary 6Xl5 m. Piece te 
były pierwotnie tak urządzone, że ciepło, uno
szone przez gazy, i ciepło, wypromieniowane z 
trzonów, użyte było do podgrzewania powietrza, 
wprowadzonego do pieca. Podczas przebudowy
wania pieców urządzenia te zmieniono, gdyż poka
.zało się, że daleko korzystniej jest nie ochładzać 
dna pieca i utrzymywać temperaturę kamienia 
jak najwyższą. W tern nowem urządzeniu popio
ły zmywa się wodą, a żużle ziarnuje i unosi za
pomocą prądu wody. Kamień wypuszcza się w 

l!lbiorniki, mieszczące 11 t, odwozi do konwertorów 
i tam bezpośradnio przedyma. Dawniej wdymano 
powietrze pod ruszty, pojedynczy piec dostarczał 
100 t, obecnie rozszerzono przestrzeń ogniową, po
zostawiono je otworem, piece pracują ze zwykłym 
ciągiem powietrza, a przeróbka wzrosła w prze
ciągu kwietnia r. 1903 do 133,5 t. Ilość użytego 
węgla wynosi l t na 3 t naboju. Największa wy
twórczość na l t węgla wynosiła 4,07 t a wydaj
ność 171 t. Materyał, zadawany do pieca, zawie
ra: 10,50foCu, 33,20foSi02, 39,50foFeO i 7,80foS. Skład 
żużla: 0,390fo0u, 41,40foSi02 , 45,8GfoFeO, 3,10fo0a0. 
Kamień zawiera 47,44°/cOu. 

Nowe piece w hutac/z 111iedz ianych Rio-Tinto. 
(Eng. and :Min. J ournal, 1903, 75, 596). Obok ko
palń w Rio-Tinto zbudowano hutę miedzianą dla 
przeróbki rud. Topią się one na kamień miedzia
ny i następnie przetapiają w konwertorach. Hu
ta posiada dwa wielkie piece o przekroju czworo
bocznym, zaopa.trzone w płaszcze wodne. Piece 
mają w poziomie dysz 4,0Xl,05 m> wysokości 5 m. 
'rrzon urządzony jest ruchomo, a powietrze wdy
ma się przez ·10 dysz. Z otwartego ciągle spustu 
wpływa kamień do zbiornika, mogącego pomie
ścić 30-35 t . . Spust żużlowy znajduje się w ścia
nie tylnej. Zużel ziarnują. Konwertory należą 
do typu cylindrycznych, długość ich wynosi 4,5 m, 
przekrój 2m. Wykładka składa się z wewnętrz
nej warstwy kamiennej 10 cm grubej, na której 
ku wewnętrznej stronie leży warstwa 55,65 cm 
gruba, złożona z 90% piasku kwarcowego i lOOfo 
gliny. Konwertor, świeżo wyłożony, mieści 3-4 t 
kamienia a po pewnym czasie, t. j. po zużyciu się 
wykładki, objętość konwertora dochodzi do 8 t. 

,Vowy projekt tugowania rud> zawierajtfcych 
mato miedz i. (Eng. and Min. J ournal, 1903, 75, 
853). G. D. VAN ARsDALE. W nowym sposobie 
ługowania ma być użyty kwas siarczany, a z roz
czynu strącona miedź. Podczas osadzania miedzi 
powstaje kwas siarczany, który znowu służy do 
ługowania. Reakcya ma przebiegać podług rów
nania: 

30uS02+3S02+4H20=0u2S03.0uS03+4H2S0 4 • 

Utworzony siarczyn miedziawy i miedziowy 
rozkłada się pod działaniem kwasu siarczanego 
w myśl równania: 

Ou2S03.0uS03 + 4H2S04 = Ou+20uS04+2H2S04+ 
+2S02+2H20. 

Jeżeli rozczyn siarczanu miedzi nasyca się 
na zimno i w zwykłem ciśnieniu bezwodnikiem 
siarkawym (S0 2), to po upływie pewnego czasu 
osiada nieco siarczynu miedziawego i miedziowe
go. Przez ogrzewanie w dalszym ciągu i wprQ
wadzanie bezwodnika siarkawego (SOJ osadza się 
większa część soli, która wskutek rozkładu pod
ług drugiego równania daje miedź metaliczną. 
Jeżeli rozczyny nasycone ogrzewa się w naczy
niaeh zamkniętych i pod ciśnieniem, to opada 40 
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do 50% zawartej w nim miedzi i tworzy się wolny ~in. J ournal, 1903,_ 75, 967). Autor omawia prze
kwas siarczany. Autor przedstawia sobie praktycz- bwg b~ssemerowan.Ia, przy~zem co 10 minut były 
ne wykonanie tej operacyi w następujący sposób: brane 1 badane proby. Proby można brać tylko 
w wieży koksowej puszcza się z góry rozczyn siar- w przeciągu 40 minut aż do powstania białego. 
czanu miedziowego, podczas gdy dążące z do!u kamienia, zawierającego około 76,4% miedzi. Po-
do gór_y gazy konwertorow~ lub g_azr l?rażenia astatniem odszumowaniu nie mo~na było brać z. 
nasJ:CaJą rozczyn. Ogrzewame pod Ciśmemem mo- konwertora dalszych średnich prob, gdyż zawar
że s1~ odbywać z_apomo?ą _pa~y ~ kotle stal~wym, tość sklad~Ia się z kamienia i miedzi, które po 
wyłozo?-YU: o~ow1_em. C1śmeme me potrzebuJe być wstrzymamu wiatru układały się podług ciężaru 
zbyt. Wielkie 1 dz1alać z by~ dlugo. Ro~czy_nu uż:y:- gatunkowego. Możn::" było z::"tem brać tylko pró
~a s1ę znowu do ł?-gowama. Osad. m1edz1 pow1- 1 by z gotowego nabo.Ju (70 mm ut). Przebieg pro-
me~ być dostateczme czystY:, aby. mogł być wprost cesu był następujący: 
topiOny. Podczas ługowama świeżych rud kwaś- 1 

nym rozczynem nrzeszkadza bezwodnik siarkawy Kamień z pie- lO m. ~o m. som. 40 m . 70 m. goto-.r ca.kupolowego wa. miedź • 

(S02), można go Jednak wydalić zapomocą ogrze- ~iedź % • 49,72 50,20 56,88 6±,60 76,37 99,120 
wania parą wodną i to tern lepiej, że następnie Zelazo " 23,31 23,15 17,85 10,59 2,40 0,038 -
ciepły rozczyn daleko szybciej działa na rudę. Siarka " 21,28 20,95 19,74 18,83 16,30 0,159 

Przerabianie ubogicli 1'ltd miedz iau_vch. EDWARD l Cynk " 1,19 1,20 0,84 0,70 0,45 0,090 
D. PETERS. (Eng. and Min., J ournal, 1903, 75, 855). A'rsen " 0,11 0,09 0,08 0,08 0,08 0,001 
Autor omawia sposoby, ~łużące technicznie do Antymon . 0,14 0,12 0,10 0,13 0,13 0,001 
przerabiania ubogich rud miedzianych. W Ame- Srebro uncyi 44,20 42,90 51,40 55,80 70,00 90,800 · 
ryce zamiast ługować daleko chętniej przetapiają Złoto " . 0,16 0,14 0,20 0,24 0,32 0,35, 
ubogie rudy. Przetapianie przedstawia tę korzyść, 
że jest procesem ciągłym, przyczem rudy nie po- Bardzo ciekawym jest przebieg wypalania 
trzebują być rozdrobnione, a metale szlachetne się żelaza, którego zawartość w pierwszej polowie · 
można otrzymać bez szczególniejszych kosztów. W procesu przedymania miedzi spada z 23,3% do 
hucie Delaware przekonano się, że rudy z wyso- 2,4%, przeciwnie jak siarka, która z 21% spada 
ką zawartością krzemu, które dawniej ługowano, tylko do 16°i0 , ale zato w drugim okresie niknie . 
dadzą się przetapiać i po dodaniu dolomitu dają prawie zupełnie. Z tego wynika. że do odszu
zupelnie czyste i płynne żużle, zawierające 50% mowania żelazo utlenia się na FeO i z krzemem 
krzemionki, 30% wapna i magnezyi i tylko 16% wyłożenia konwertora tworzy krzemian żelaza; w 
tlenku żelazawego; 20-30 t rudy dawały l t ka- drugim zaś okresie spalenie się siarki dostarcza . 
mienia. Sposób MumA, polegający na mechanicz- ciepła procesowi. Antymon i arsen utleniają się 
nem przygotowaniu, następnie topieniu koncen- dopiero wtedy. gdy żelazo utleni się i przejdzie 
tratów ,i ługowaniu stopów jest podług zapatry- w żużel. Autor podaje przy tem graficzną tablicę 
wań PETERSA nieużyteczny. Sposób, praktykowany badań. 
w Ameryce, polegający na bezpośredniero ługo- Wvdalanie m'seuu, antvmonu i bizmutu z mie--
waniu rud z chlorkiem żela.za i solą kuchenną, dzi. AL-LAN GmB. (Transac. -Amer. Inst. Min, Eng.) 
nadaje się podług PETERSA tylko dla rud tleno- Rudom miedzianym towarzyszą często arsen, an
wych; inne rudy mogą być z korzyścią ługowane, tyrnon i b.izmut; większa część tych pierwiastków 
jeżeli je przedtem rozdrabniają drogą suohą i przec_ho~zl w ;sotowy wytwór. Aby się przeko
prażą . Nowy sposób przerabiania ubogieh rud na?, plue z n_I.Ch można wydalić zap~mocą op.era
polega na tem, że rudę ługują wprost kwasem cy1 ;netalu~g1~znych, autor przeds1ębral rożne 
solnym i siarczanym, a ług regenerują, osadzając l doś~1adc~ema 1 przysz~dł do w~iosku, że wogóle 
miedź z rozczynu chlorku bezwodnikiem siarka- domieszki obce dadzą s1ę wydahć przez żużlowa
wyro (S0

2
). Do ługu należy ciągle dodawać nie- n~e, ulotn~enie lub koncentracyę. Podczas praże

co soli. Takim sposobem dadzą się szybko prze- ma w _nueleżach pirytów, zawierających miedź, . 
rabiać tlenki i siarczki, gdyż połączenia te łatwo u?hodz1ło 75,1% arsenu, 25,4% antymonu i 27,8°/0 

ulegają działaniu kwasów. Autor wspomina rów- b1zmutu. P~dczas prażenia w piecach płomien
nież o sposobie ługowania samym kwasem siar- nych uchodziło z przygotowanych rud miedzia
czanym. Sposób, będący w użyciu w Rio-Tinto, nych 61,2% arsenu, 18,8% antymonu i 11,3% biz- . 
polegający na prażeniu rud (w przeciągu 6 mie- m?-tu. Jeżeli_ p_raż~ne rudy przerabia się na ka
sięcy) w mieleżach i ługowaniu (w ciągu 5 lat), m1eń w utlem_aJ~CeJ atmosferze pieca płomienne~ 
trwa bardzo długo i może być zastosowany tylko go, to uchodzi G2,80fo arsenu, 57,6% antymonu 1 

tam, gdzie są olbrzymie pokłady rud. Do reduk- 20,2% bizmu~u. Podczas topienia w piecu szybo~ 
cyi soli tlenku żelaza~ego przed osadzeniem za- wym uc?-odzi 26,8~/0 arsenu, .27,~ 0/ 0 ant:ymonu 1 . 

pomocą żelaza sączy s1ę ług przez rudy siarczku 51,0°/0 b1zmutu. B1zmut ulatma s1ę prawie całko
miedziowego. wicie, u~atnia_ się również prawie zup~łnie anty-

Usuwanie zanieczyszcz dt przy topieniu kan'lie- mon, a Jedyme 0,015°/0 arsenu pozostaJe w żużlu .. 
nia miedzianego. RANDOLF VAN LIEW. (Eng. and (n. N.) Henryk Wdowiszewski. 
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Wyfwórc?ość sur0\\1Ca w wa~niejs?ych krajach 

l W ielka l Stany Zjed- l . 
Rok Brytania noczone Niemcy 

1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
186g 
18]0 
1871 
I872 
I873 
1874 
1875 
18]6 
I877 
1878 
'1879 
·J88o 
1881 
1882 
1883 
1884 
1 885 
1886 
1887 
I888 
I88g 
l 

l 

8go 
8gi 

r8g2 
1 8g3 
8g4 

'l 8g5 
8g6 

'l 897 
8g8 
8gg 
goo 

1 goi 
goz 

Igo3 

4844 230 
48g7 328 
4 sg6 279 
4837 200 
5 049 721 

5 532 885 
6o58 934 
6733213 
6849 8o3 
6671 016 
6o87 262 
6467 29S 
6 66r ooo 
6714000 
6483 000 
6 093 cJ5o 
7875 545 
8SI3915 
8613 727 
8628 614 
7651688 
7 368 842 
7 124 012 
7682 738 
8 I29047 
8 458 486 
8 033 052 
7 525 301 
68I7 274 
7o8g 3I8 
7 364 745 
8022 oo6 
8JOO 220 
8 930 o86 
88I9g68 

9 ~os 3I9 
8go8 570 

7977 459 
8 6s3 9J6 
8 52 I8 9 3 

l 014 279 
831770 

1 ~os 6s6 
l 305 115 
l 430902 
l 711 279 
1 665 164 
l 700 885 
2 548721 
2 S6o95I 
2 401 262 
2023 738 
l 868 95I 
z o66 590 

l 
2 30I 2I3 
27866so 
3 8g7 340 
42JOg8o 
4 6g8790 
46jO 570 
4 164 8oo 

l 4 l J06oo 
l 5 776 I68 

l Q S21 973 
6 595 735 

l 
7 871 5oq 
9 353 020 
8 4I3 1]6 
9 304 428 
7 2398o6 
6J63 go6 

l 
9 597 449 
8]61 I97 

l 98o7 I23 
1Jg62317 
I3838 634 
I3JOO 656 
16132 4o8 
I8100448 
I82 97 400 

*) Opr óc z Syb er y i i Finla ndy i 

• 

904 6s6 
g88 202 

1 o466s1 
I II36o7 
I 264 345 
I 409 426 
l 391 I 15 
l 563 68g 
l gg8 230 
2 240 574 
l gOO 262 
2 029000 
I 846 344 
l 933 000 
2 147639 
z zz6 s87 
2729038 
291400<) 
3 38o8o6 
3 46g719 
36oo6I2 

3 687 433 
3 sz86s8 
4023 953 
4 337 42I 
4524 558 
46s8 45I 
4641217 
4937 46I 
4 g86 003 
5 38o038 
5 464 SOI 
6 372 575 
6881 466 
7 3I2 ]66 
8 I43 I32 
8 S20 540 
7885 887 
8 529 8gg 

wo8_:; 6~4 

(w tonnach). 

R osy a Francya l Belgia Austro- 1 
Węgry Szwecya 

300023 l 213 000 
l 

44986g 374754 241 656 
299684 l 204000 470754 292 311 226&J7 
304 391 1 26oooo 482 295 284640 230164 
287752 l 229000 423 o66 319902 253 524 
3247II l 235 000 435 754 375 o66 263 o82 

329 571 I 381000 534 311 404197 292 13I 
359827 I 178 000 565 530 373&YJ 300 328 
359 555 86oooo 6og230 393 246 zg8754 
399 58g 1218000 655 557 426o82 339 393 
384g8g l 382 000 fxr; 377 495 148 345 705 
38o 537 l 416000 53278] 494 542 327836 
427 szo l 448000 54 1 8o3 463 164 3SO 525 
440 I l I I 43S 000 490492 400262 352 459 
3g8 557 l S07 000 470472 38g7S4 344 525 
4I7 583 l 52 1 000 518639 434 24S 340 8sz 
437 037 l 400 286 453 36I 404 !62 342 S4I 
448 588 l 72S 293 6o8o82 464 234 405 705 
46g864 l 886 350 624]2I 543 641 430033 
462 902 2039067 726934 6I1 739 3g8935 
482 o8I 2 00g430 783 426 6g88s7 422623 
509928 I 87I 537 750820 734 346 430 525 
527959 l 630648 712 86g 714787 464721 
532 531 l SI6 574 7016]2 719g8o 442 443 
612 922 I 55]622 755 787 704 530 456 623 

60 470 I 683 349 8z6852 790 227 457 049 
7468g8 I 733g64 832 230 85s 813 420 6s6 
827 214 I g62 1g6 787836 g6s 382 456 og8 

I oos 56g T 8g7 387 684131 921 846 490 902 
1 op6so 2057 258 753 262 940 284 485 656 
I 147 4o8 2003cXJ6 745 262 g82707 453 000 

I 333 559 2 cJ5g 7I4 8I9 262 I 054 520 4S96?Z 
l 453 529 2003 868 829 ooo I 075 000 462 9I8 
I 622 J42 2 339 537 932770 I I30000 466 390 
I 88o 937 2 484 I9I 1024 656 I 205 000 533 787 
2 243 130 2 szs 07S 979goz 1 z86 388 532 I3l 
2 710 g8g 2 578 40I I 037049 I 323999 524 426 
2 938 OI7 2 714 zg8 I 016400 I 311 525 sz6 868 
286gi29 2 388 823 ?65 420 I 335 OOO sz8 375 
z s63 88st") 2 404974 100g210 I 430 sog 524000 
2455 978':: ) 2 827 668 l 2I6 soo I 3zi 6gs 48gJOO 

Roman Kinnstowski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1904. 
Wydobywanie galmanu. W lipcu r. 1904 wytwórczość galmanu byla następująca: -

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

Nazwa kopalni Od pocz11tku l Od ]>Oczątku Od początku roku 
Lipiec roku do 31 ];ipiec 1oku do 31 Lipiec 

lipca lipca do 31 lipca 

-
' ' 

p u d ó w pudów 1 % pudów l % 

Bolesław . 90936 6o663s 8s 6gg 567 4Ó3 - 5 237 - 6 - 39 172 - 6 
Józef. . 125 I26 750422 141 840 l 012 182 + 16714 + I3 + 261 760 + 35 
Ulisses I88 707 1 338 2o8 'Ł53 418 I Gil 420 + 647II + 34 + 273 212 + 20 

Razem l 404 ]6g l 2 6gs 265 l ·t8o 957 1 3 19r o6s l + ]6 r88 1 + 16 l+ 495 8oo l + 18 

Podlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 173303 pudy i drobny 307 654-
pudy. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem olowiu byla następujf\ca: -
Nazwa kopalni 

oleslaw B 
J 
u 
ózef. 
lis s es 

Rok 1903 

Lipiec 
Od początku 

roku 
do 31 lipca 

---p u 

19642 16296g 
- -

2223 26]02 

Rok 1904 

Od początku 
l.1ipiec roku 

do 31 lipca 

d ó w 

38 375 218924 
- -

2 6gi 26052 

W r. 1904 wydobyto więcej C+) 
~o mniej (-), niż w r. 1903 

Od początku rok 
Lipiec do 31 lipca 

u. 

-l % Q/ pudów 
l 

pudów l lO -
+ 18733 + r:fi +55 955 l+ 39 

- - --

+ 468 + 21 - 6so 
,_ 

2 

Razem 2I86s l r8g671 l 41066 l 244976 f+ 19201 l + 88 1 +ss3o5 l + 29 

Dnia 31 lipca pozostalość wydobytego 27 554 ruble. Przeciętny zarobek jednego robotni
galmanu na kop1ilniach wynosiła 2455103 :pu- ka wynosil na dniówkę 85 kop. Wypadków nie
dy, galmanu z błyszczem olowiu 1227 711 pudow. szczęśliwych z robotnikami bylo: 5, zakończonych 

W lipcu r . 1904 w 3 czynnych kopalniach częściową niezdolnością do pracy, i 5, zakończo
galmanu przeciętna liczba robotników wynosiła nych wyzdrowieniem zupelnem. 
1239. Robotnicy odrobili 32232 dniówki i zarobili 

Pfukanie galmanu. W lipcu r. 1904 wytwórczość galmanu pluka.nego była następująca: 

Nazwa pluczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

. 

. Razem l 

Rok 1903 

Lipiec 
Od początku 

roku 
do Sl lipca 

-- p u 

99436 490 263 
18000 soooo 

I 15 000 83I ggo 

232436 
l 

l 372 253 

Rok 1904 

Od początku 
Lipiec roku 

do 31 lipca 

d ó w 

97 I73 618870 
- TS 000 

I37 ss6 907ogs 

l 234729 
l 

r 540 r:fi5 
l 

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

Lipiec 
Od początku roku 

do 31 lipca 

pudów l % pudów r % 

- 2263 - 2 + r286o] + 26 
- 18000 - IOO - 35000 - 70 
+ 22 ss6 + 19 + 75 105 + 9 

+ 22931 + I l+ 1687I2I+ I2 

• 
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Wytwórczość błyszczu oł:owiu byla następująca: 

Nazwa płuczki 

J3oleslawska 
Olkuska . 
Mechaniczna 

Rok 1903 

L ipiec 
Od początku 

roku 
do 31 lipca 

p u 

5 205 26430 
- -

- -

-
R ok 1904 W r . 1904 otrzymano więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1903 
--------~----------------~~~--------------

Lipiec 

d ó 

s 8rs i 
-

ISO 

Od pocz9,tku 
r oku 

do 81 lipca 

-w 

30935 
-

2 950 

Lipiec 

- pudów l 

+ 610 + 
-

+ ISO + 

% 

12 
-

-

Od początku roku 
do 31 lipca 

pudów l ~ 

+ 4505 + '7 
- -

+ 2950 + -

Razem . l 5205 l 26430 l sg6s l 33885 l + ]fu l + '5 ' + 7455 1 + 28 
Dnia 31 lipca r. 1904 pozostalość galma- · trudnionych robotników wyn osiła 184. Robotnicy 

nu płukanego na płuczkach wynosiła 480 091 pu- odrobili 4778 dniówek i zarobili 2808 rubli. Prze
dów, błyszczu ołowiu 10872 pudy. ciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę wy

W lipcu r. 1904 w 2 czynnych pluczkach nosił: 59 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robot
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba za- nikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. W lipcu r. 1904 wytwórczość cynku byla następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 

K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1903 

--
Lipiec 

Od pocza,tku 
roku 

do 31 lipca 

p u 

22 540,50 '35 6r5,-19 
13 300 848o7 
16 686 1 r8 147 

l 

Rok 1904 

Lipiec 
Od pocza,tku 

roku 
do 31 lipca 

-d ó w 

25 003 168 -to6,5o 
r26s8 86 036 
,g '53 120 792 

W r. 1904 wytopiono cynku więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r . 1903 

Lipiec 
Od początku roku 

do 31 lipca 

pudów l OJo pudów l OJo 

+2 462,50 + II + 32 791,01 + 24 
- 702 - 5 +l 229 + l 
+ 1467 + 9 + 2645 + 2 

Razem l s2s86,so 1 338s6g,49 1 ss8I4 1 375234,50 1+322?,)0 l + 6 1 +3666s,or l +II 

Wytwórczość pylku cynkowego byla następująca: 

Nazwa huty 

aulina . p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 1903 

Lipiec 
Od początku 

roku 
do 31 lipca 

p u 

I 60,30 J4624 
183 2877 
488 3209 

Rok 1904 

l 
Od poczD,tku 

Lipiec l roku 
J do 81 lipąa 

d ó w 

, 86g~6s l 12 501,95 
479 l p63 
421 l 3 392 

W r.1904 otrzymano pylku więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1903 

Lipiec 
Od początku roku 

do 31 lipca 

pudów l %- pudów l % 

+ 202,35 -+- 12 -2 122,05 - '5 
+2g6 +162 + 386 + '4 
- Ó7 - '4 + !83 + 6 

Razem l 2 338,3o 20 710 2 ~,6s l '9 rs6,9s l + 43',35 1 + '9 1- '553,os l - 8 

Dnia 31 lipca r. 1904 pozostalość wyto- dniówek i zarobili 26 331 rubli. Przeciętny zarobek 
pion-ego cynku w hutach wynosiła 19 619,47 pu- jednego robotnika wynosił na dniówkę 1 rub. 27 
dów, pylku cynkowego 3195,25 pudów. kop. Wyp adków nieszczęśliwych z robotnikami 

W lipcu r. 1904 w 3 czynnych hutach bylo 2, zakończoue wyzdrowieniem zupelnem 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro-
botników wynosiła 668. Robotnicy odrobili 20 708 R. K . 
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------- --------------

WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu r. 1904. 

Nazwa 
kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsko-Władańska 

Niwka 
Mortirner . 
Milowice . 
Hrabia Jienard 
Pary~ 

Kazimierz i Feliks 
Saturn 
Czeladź 

Flora. 
Jan 
Antoni 
Leokadya. 
Mikołaj i Franciszek . 
Matylda 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Andrzej II i Tadeusz II. 
Jakób. 
Flotz Rudolf . 
Andrzej l. 
Helena 
Tadeusz I . 
Al wina 
Stella 
Wańczyków 

Grodziec II 
N1erada 
Katarzyna i Ludwika . 

.liazem. 

Droga tatazna 
I wangrodzka-Dąbrowska 

Niwka 
Mortirner 
Hrabia ltenard 
Pary~ 

Kazimierz 
Antoni 
.Re den 
Andrzej I. 
Helena 
111atylda . 
Tadeusz r. 
Jakób . 
Wańczyków 

Franciszek 

-
Rok 1903 

W Y S Ł A N O 

Rok 1904 W r. 1904 wysłano węgla wię
cei ( +) albo mniej (- ), niż 

w roku 1903 
---------.--------~---~----~------ -----

W mi .. sii\CU Od poczl\tku roku W miesii\CU Od poczl\tku roku 
wrześniu do 30 września wrześniu do 30 września 

W miesii\CU 

wrześniu 

w A G O N Ó W wagonów \ 

2 547 
2 088 
2 780 
2 673 
1 867 
2 407 
3 220 
2 818 
1 451 

203 
l 449 

25 
25 

20 
22 

122 
21 
38 

40 

2lrl 
229 
131 

23 391 

1 810 
627 

1561 
l 337 
l 236 

94 
53 
57 

7 

43 

102 
83 

111 
107 

75 
96 

129 
113 

fJ8 
8 

18 

5 
1 
1 

9 
9 
1) 

936 

72 
25 
63 
54 
49 

4 
2 
2 
o 
2 

20 524 
14 852 
19 016 
21 42>1 
14 875 
18 ti45 
'l-7 485 
24 805 
li 927 
2 904 
4678 

11 
:u3 
124 
16U 
208 
259 
130 

1487 
189 
436 
6" l 30~ 
48 l 
17 

l 076 

2 591 l l 215 

189 800 

12 640 
4584 

l l 612 
9190 
9 957 

7 
535 
52'2 
476 
84 
15 

149 
21 
9 

94 
68 
87 
98 
68 
86 

126 
114 

55 
1X 
21 
o 
2 
l 
l 
l 
1 
l 
7 
1 
2 
o 
1 
o 
o 
5 

12 
6 

871 

58 
21 
53 
42 
46 
o 
3 
2 
2 
o 
o 
1 
o 
o 

2 550 
2 6fl9 
'l-322 
2 638 
2 013 
2 879 
2 907 
2 552 
1 260 

379 
518 

3 
7o i' 
35 

207 
66 
25 

21 

474 
295 

79 

24010 

1 314 
111 

l 047 
821 
919 

72 
58 
12 

20 

102 
106 

93 
106 

80 
J1fi 
116 
102 

51 
15 
21 

2 

o 
!l 
l 
8 
3 
1 

19 
12 
a 

960 

53 
4 

42 
32 
37 

3 
2 
1 

1 

l 
20 683 1 
16 350 
23 015 l 

21 728 
17 328 l 
1\) 522 ' 
27 483 l 
23 90\1 
11 968 l 

2 498 
4640 

389 
73 

50 
1322 

204 
1 915 

390 
405 

51 
205 

3 249 
2 348 

904 

94 + 
74 + 

10& -
99 -
79 + 
89 + 

12n -
109 -

54 -
11 + 
21 + 
2 l 

0 T 

o -
6 + 
t) t+ 
2 
:6 -
o 
l 

200 629 l 912 + 

l 
12 485 l 
3 4!19 l 

11 739 
9 180 

10 274 

l 024 
722 
149 

11 
J9 

692 

2 

57 
16 
53 
~2 

4 
3 
1 
o 
o 
3 

o 

+ 

l 
57~ l t 
451:S -

35 -
Ho + 
472 + 
313 -
266 -
182 -
176 + 
69 + 
19 + 
2o -

17 -
53 + 
35 ++ 
85 
45 + 
13 -

19 -

2fJ9 + 
66 + 
52 

+ 
l 
l 

496 , -
516 -
oH 
516 
317 

22 
5 + 

45 

71-

'T 

W okresie czasu 
od poczl\tku roku 

do 30 września 

;agonó,-:v -~---%---

u I 159! 
27 l 498 

l~ + 3 ~5~ 
8 2 453 

20 877 
10 - 2 -
9 - 896 -

13 + 41 + 
88 - 406 -
15 - 38 -

- - 11 -
76 + 46 + 

100 - 51 -
- - 160 -

85 - 158 -
241 + l 063 - t 74 + 70 428 + 
214 201 + 
34 - 31 -

- - 14 -
47 - 97 -

- - 48 -
- - 17 -
120 + 2173 + 

29 1- 243 \ -40 - 311 -

3 +10829 1 + 

28 
8<! 
33 + 
39 
26 + 
2~ t 
79 

100 

53 t 

155 l -
112n -

127 + 
10 

317 + 
7 

489 ++ 
200 
327 

73 1-
' 54~ t 

21 -
7 -

l 
lO 
21 

l 
16 
5 
o 
4 
o 

14 
1 

100 
13 
~l 

100 
76 
41 
57 
29 

106 
7 

22 
32 

100 
100 
202 

9 
26 

1 
2!} 
1 
o 
3 

100 
S l 
38 
69 
87 
27 

364 
100 

78 

.Razem_ . -+1_6:..;8;.:;25~~ _..:2:.:.7:...3 +1_4:.:,9,;::.:80:.:.1..:,..1_ 2:.:2::::...8 +l __:..4 .::.;37~4 +/ _".:1:.:.:75~~ _..:4:.:..9 .:.;:75:.:..6 -\-1 _.::,:22:.:..6 --l-1_;;;...2 4::..51~1 __ 3_6 .;--1-_._4"-+·l __ o_ 
l 30 216 l t209 l 239 601 l t 099 l 28 384 l 1135 l 250 385 11138 1- 1 838 1- 6 l + 10 78 41 + 5 W ogóle 
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W e wrzesmu roku 1904 przypadalo do po
. dzialu pomię~zy kopalnie zaglębia Dąb:ows~ie~~ 
po 950 wagonow dr. żel. ,Warszawsko.- W1edensk~eJ 
na dzień roboczy, z ktor:ych ro~dz1elono pomię

·dzy kopalnie tylko 890 (me przyJęto przeto 1 334 
wagony), co czyni na caly miesiąc 22 262 wago
ny. z liczby tej l~opalme odwolaly 1128 wa
gonów czyli 50fo; wmny byly przeto otrzymać 

· 21134 'wagony; przyjęly dodatkowo ponad normę 
827 wagonów. wlaściwe odwo~anie wynosilo przeto 
301 waaonów, czyli 1%. Droga żelazna podstawi
la 2196l wagonów czyli 878 wagonów na dzień ro
boczy, a przeto o 827 wagonów, czyli 4°/0 więcej, 
niż kopa.lnie winny były otrzymać. Oprócz tego 
droga żelazna podstawila kopalniom ponad normę 
814 wagonów austryackich. 

We wrześniu roku 1904 przypadalo do po
dzialu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego 
po 250 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow 
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 
6 302 wagony. Z liczby tej kopalnie odwolaly 
1906 wagonów, czyli oOOfo, przyjęly dodatkowo 
ponad normę 40 wagonów, wlaściwe odwalanie 
wynosilo przeto J 86() wagonów czyli 290fo. Droga 
żelazna podstawila 4 378 wagonów czyli 175 wa
gonów na dzień roboczy, a przeto o 18 wago
nów czyli o 1% mniej, niż kopalnie winny byly 
otrzymać. 

W. e wrześniu roku 1904 przypadało do po
działu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego 
po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 875 wa
gonów na caly miesiąc do przeładowania węgla 
w Golonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko-Wie
deńskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dą
browskiej. Kopalnie wyslaly tą drogą 1200 wa
gonów, czyli 48 wagonów na dzień roboczy, a 
przeto o 325 wagonów, czyli o 370fo więcej, niż 
przypadalo z podzialu. 

W e wrześniu roku 1904 kopalnie wyslaly do 
Warszawy 4 607 wagonów węgla czyli 184 wagony 
na dzień roboczy; mniej, niż we wrześniu r. 1903, 
o 245 wagonów, czyli o 50fo. W okresie czasu od 
1 stycznia do 30 września r. 1904 kopalnie wysla
ly do Warszawy 388:1:0 wagonów węgla, czyli 177 
wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
mym okresie czasu r. 1903 o 2083 wagony, czyli o 
60Jo. W e wrześniu r. 1904 kopalnie wyslaly do 
Łodzi 5 382 wagony węgla, czyli 215 wagonów 
na dzień roboczy; mniej, niż we wrześniu r. 1903 
o 1111 wagonów, czyli o 21 Ofo. W okresie czasu 
od 1 stycznia 'do 30 września r. 1904 kopalnie wy
slaly do Łodzi 41140 wagonów węgla, czyli 187 
wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w tym sa
mym okresie czasu r. 1903, o 8173 wl:Lgony, czy
li o 200fo. 

R. K. 

J> rzegfąa H teratury górniczo .. fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart"9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch 

Gornozawodskij Listok (1904) Dodatek 
techniczny NQ 9. a) A. Terpigorew. O sposobach 
odbudowy poleładów węgla lzamiemze~o lL' kopalniach 
Rosyi potudnio~Qlej (c. d.). b) A. Freze. O środlzach, 
ma;qcych na celu z walcz anie pożarów kopal/z, i o 
urzqdzeniu s tacy i ratunko wyclz (pocz.). Referat 
opracowany z polecenia Rady Zjazdu przemyslow
ców górniczych Rosyi południowej. Autor po
daje przepisy, wydane w Austryi przez c. k. ra
dę do spraw górniczych o środkach przeciwko 
.pożarom, wybuchom aazu lub pylu węglowego w 
kopalniach okręgu 8strawa- Karwin a, następnie 
mówi o potrzebie organizacyi centralnej dla ca
lego Donieckiego zaglębia stacyi ratunkowej.*) 
c) S. Popow. Opis kopalni węgla !zamiennego lc.d.). 
d) J1. Pawlow. Najnowsze wielkie piece ~u Stanach 
Zjednoczonych Ameryld Pólnocnej. Poglądy hutni
ków amerykański ch w ostatnich czasach ulegly 
filmianie. Gdy przed kilku laty starano się o do
prowadzenie wymiarów pieca do możliwych gra
nic oraz powiększenie wytwórczości surowca do 

*) Przegle,d Górniczo-Hutniczy, Jll; 11, str. 312. 

1 t na 1m3 objętości pieca, obecnie daje się zau
ważyć zwrot w kierunku zmniejszenia wymiarów; 
pobudką do tego stała się wzrastająca liczba wy
padków surowego biegu i wy bu chów w wielkim 
piecu z powodu wprowadzenia do naboju więk
szej ilości drobnej rudy. Jako wzór typowego 
wielkiego pieca amerykańskiego autor podaje 
opis pieca wraz ze wszystkieroi urządzeniami po-
mocniczemi, zbudowany w Minequa. . 

Gliickauf (1904) NQ 41. a) Heise. Zet. t zna 
oprawa S';ybu z odlewów falistych. Trwalość żelaz
nej obudowy szybu warunkuje się w pewnym 
stopniu wytrzymałością na ciśnienie a glównie 
wytrzymałością na zgięcie, występujące silnie 
wskutek nierównomiernego obsuwania się skal. 
Stosując do obudowy szybu segmenty żelazne o 
powierzchni falistej, można znacznie powiększyć 
wytrzymałość na zgięcie, oprócz tego zaoszczę
dza się na ilości zużytego żelaza, nie zmniejsza
jąc wytrzymalości na ciśnienie; napięcia wewnątrz 
surowca falistego również są o wiele mniejsze. 
Łączenie segmentów zapomocą śrub nie przedsta-
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wia takich trudności, które przeszkadzałyby za- Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg - und 
stosowaniu oprawy falistej. b) Sternberg. · Obewy HUttenwesen (1904) NQ 39. a) Wyrób siarczku że
stan teclmiki nowego sposobu odbudowy pokladów laza w piecu płomiennym. Krótki opis sposobu 
węgla kamiennego z podsadzkq zapomocq zamula- wytapiania sztucznego siarczku żelaza, służącego 
nia (pocz.). Rzut oka na rozwój nowego sposobu do wytwarzania siarkowodoru w celu oczysz
odbudowy z uwzględnieniem zmian, zależnych czenia od arsenu kwasu siarczanego, wyrabianego 
od warunków specyalnych, istniejących w posz- w hutach fre,iberskich. b) E. Hubendick. O ga
czególnych okręgach górniczych. Opis właści- zie torfowym dla silnic gazowych. Ażeby torf mógł 
wości odbudowy w kopalniach na Sląsku G-órnym z powodzeniem wspMzawodniczyć z innymi ma
i na Morawach. c) Wytwórczość i spożycie waż- teryalaroi opalowymi, winien być przetworzony 
niejszych metali. w gaz na miejscu wydobycia i za pośrednictwem 

Stahl und Eisen (1904) NQ 19. a) Nowo- silnicy gazowej posłużyć do otrzymania energii 
cz esne specyalne środki przewozowe dla hut żelaz- , elektrycznej, którą następnie można zużytkować 
nych (c. d.). Opis maszyn do ładowania materya- w okolicznych miejscowościach przemysłowych. 
łów do pieców martenowskich oraz maszyn do Gaz torfowy, ażeby mógł być zastosowany w sil
obsługi pieców dołowych, służących do wyrówny- nicy gazowej, nie powinien zawierać smoł:Y; licz
wania ciepła bloków żelaznych. N aj lepsze z po- n e sposoby wytwarzania czystego gazu, polegają
między maszyn, służących do 0elów, wyżej wska- ce na oczyszczaniu go w specyalnych przyrzą
zanych, zbudowane są na zasadach podnośnic dach bądź też usunięciu smoły przez spaleniet 
mostowych, każdy ruch tych maszyn odbywa się okazały się zbyt kosztowne. Bardzo dobre wy
zapomocą osobnego motoru elektrycznego; wszyst- niki daje nowy generator, zbudowany przez firmę 
kie czynności wykonywane są przez maszynę pod Kortinga; generator ten może być zużytkowany 
kierunkiem jednego maszynisty. b) F. Witst i P. również do innych materyałów opalowych. Autor 
Sc!zlosser. rvptyw obecności węgla, lzrzemu, 1/lauga- porównywa koszta wytwarzania gazu i pary Pl'ZY 
mt, siarki i fosjoru na tworzenie się w żelazie ·wę- zastosowaniu węgla, koksu lub torfu. c) Prz episy 
g la odżarzania ( Temperlzohle). Wyniki badań, do- i rozporzqd.senia, dotyczqce górnictwa za granic q. 
konanych przez autorów, prowadzą do wniosków N owe przepisy górnicze w Belgii i N owej Ze
następujących: węgiel odżarzania może się two- landyi. 
rzyć w żelazie 11awęglonem bez udziału innych NQ 40. a) J. V. Lauer. Dynamoelektryczny 
domieszek, ilość tworzącego się węgla odżarzania przyrr:ad do zapalania nabojów. Opis przyrządu, 
jest funkcyą temperatury i ogólnej zawartości któreg~ główną część składową stanowi mała ma
węgla w żelazie; proces odżarzania rozpoczyna szynka dynamoelektryczna. b) Sortowauie szlamu 
się i szybko postępuje, skoro tylko temperatura węglowego. Opis dwóch przyrządów, używanych 
dosięgnie odpowiedniej wysokości (1000°), przy- w kopalniach westfalskich do sortowania szlamu: 
czem węgiel odżarzania wydziela się równomier- Jeden z nich składa się z sit Kohla, nad którem1 
nie w całym kawałku żelaza; wskutek obecności umieszczone są rury, kierujące silny strumień wo
krzemu odżarzanie może mieć miejsce już przy dy na szlam, spływający zapomocą ry.nry.y na sit~; 
znacznie niższej temperaturze i mniejszej zawar- woda wymywa części ilaste, pozostawiaJąC na Sl

tości węgla; mangan wpływa szkodliwie na pro- cie drobny węgiel. c) E. Hubendick. O silnicach 
ces odżarzania, a si~rka działa w stopniu jeszcze ga;:.owvch. Porównanie i ocena krytyczna silnic 
wyższym, niż mangan; co się tyczy fosforu, to gazowych różnych systemów. d) Statys~}1ka lin 
zdaje się, że nie wywiera on żadnego wpływu wvciqgowych na Ślqsku Górnym za r. !903. Daw
na proces odżarzania. c) A. Sahlin. Nowa wal- niej bardzo rozpowszechnione liny .okrągłe z dru
cownia amerykm'tska, poruszana lliemieckq mas.svnq tu żelaznego od pięciu lat zupe!me zost~ły wy
parowq. Opis walcowni Grand Crossing w Chi- cofane z użycia na Sląsku Górnym; obec::11e uży
caf{O. Walcownia, składająca się z jednej pary wane liny okrągJ·e wyrabiane są wył'ączme ze sta
walców, służy do walcowania rygli wymiarów li. Liczba wypadków zerwania się liny, wyno-
45X45 mm bezpośrednio z bloków wagi 2130 kg. sząca w r.1882-9,6%, w r. 1903 spadlado 1,52%; 
Walce porusza trzycylindrowa maszyna zwrotna, pochodzi to z powodu zaniechania używania lin 
zbudowana w Niemczech. Początkowo maszyna żelaznych oraz stosowania lin plaskich jedynie w 
pracuje jako zwrotna dopóty, aż wymiary walco- wyjątkowych razach. 
wanego bloka dosięgną 102X102 mm, następnie NQ 41. a) F. Janda. O bra.niu i przygotowa
zaś pra?uje w j.ednym ~ierunku; długość w:ywal- niu śre1niej P;óby dl'!' anhlizy chem.icznej (pocz:)·
cowaneJ sztuki wynosi 137m. Walcowma w Wskazowk1 1 uwag1, dotyczące sposobu brama 
przeciągu 8 godzin dostarcza 160 t rygli. d) O próby i oznaczania zawartości wody w rudach. 
środkach utleniajacycli dla :soli żelazawych. W ska- b) Jf Jl1erz. O P1'zeróbce sz lamów, zn:wierajqcych 
zówki, dotycząc~ wyboru najwłaściwszego środka z loto (pocz.). c) O matyc/z bessemerach. KJ.:ótki opis 
do utlenienia soli żelazawych zależnie od warun- procesów: Walranda, Roberta Tropenasa 1 Raapke
ków i rodzaju analizy. e) F. Witst. Opis nowej go. Proces Raapkego jest udoskonalonym proce
odlewni firmy Br. Stork i Sp. w Hengelo (Holandya) . sem Tropenasa przez zastosowanie gorącego wia-
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tru z dodatkiem pewnej ilości tlenu. Dodatek tl. enu ,. pierwszej należą gatunki stali perlitowej, których 
wywiera znaczny wplyw na przebieg procesu; porl- wytrzymałość na rozerwanie i granica sprężys
nosząc temperaturę, ulatwia spalenie tlenku \vęg- tości wzrastają w miarę powiększenia zawartości 
la w konwertorze d) J T(vtwórczość ::;lota, srebra i wanadu; ich wydłużenie i zwężenie jest dosyć 
p latyny w Rosyi pod koniec XIXwielm. e) W. FoLTZ. wysokie, w porównaniu ze stalą węglową, są one 
Rynek w~glowy i metalowy we wr.seśnitt r. 190-1. mniej kruche a jednocześnie twardsze; do drugiej 

Revue de metallurgie (1904) NQ 10. a) De- grupy należą gatun~i przejściowe, zawierające 
mozay. Badania 11ad nowym sposobem ro::;po.sna- obok perlitu podwójny węglik; ich wytrzymaiość 
wania stali. Autor zauważy!, że, tocząc na tarczy na rozerwanie i granica sprężystości zmniejszają 
szmerglowej w jednakowych warunkach szereg się w miarę powiększenia zawartości wanadu, nie 
prób stali, należących do jednego gatunku, otrzy- l są bardziej kruche, niż stal zwykla o tej samej 
muje się snopy iskier, podobnych do siebie. Róż- zawartości węgla; przy 0,200C zawierają od 3 do 
nice w kształcie i kolorze zarówno pojedynczych 7% wanadu, przy 0,800C od 0,5 do 7 ~ wanadu; 
iskier jak calych snopów, powstających przy to- / trzecią grupę stanowią gatunki stali, zawierające 
czeniu różnorodnych prób, są w większości wy- wszystek węgiel w stanie podwójnego węglika; 
padków wystarczające do rozróżniania odmien- wytrzymałość na rozerwanie i granica elastycz
nych gatunków stali. Przy pomocy tego stosunko- ności tych rodzajów stali niewielkie, natomiast 
wo prostego sposobu można na podstawie ksztal- odznaczają się one kruchością pomimo znacznego 
tu i koloru snopów iskier nie tylko stwierdzić wydłużenia; hartowanie nie wywiera żadnych 
obecność glównych domieszek w stali, jak węgiel, zmian w budowie mikroskopowej i własnościach 
c~~o~, n~kiel i in ., lecz nawet o~reślić w przy- mechanicznych ... c) O. Bourlourml. S~opy c_vnkz~ i 
bhzemu ICh zawartość. b) L. Guzllet. Stal tvana- magnezu. StapiaJąC magnez z cynlnem w roż
dowa. Badania dwóch seryi prób stali z zawar- nych stosunkach, autor otrzymał szereg stopów, 
tością od 0,25 do 10,0% wanadu; serya pierwsza których topliwość waha się w granicach 332° do 
zawierała od 0,1 do 0,2% węgla, druga okola 570°. Autor opisuje własności mechaniczne i bu-
0,86%. Autor na podstawie badań mechanicznych dowę mikroskopową ważniejszych stopów. 
i mikroskopowych dzieli stal na trzy grupy: do TV K. 

i{ronika bie~ąca. 
Prz~~isy przywozu z ~agr~nicy. smoły bez 1 w wysokości przy:pacl.ającej opłaty celnej; kauc~a 

cła*). Mimster Skarbu zatwierdził dma 21 czerw- rzeczona zwraca się mteresowanemu po złożemu 
ca r. 1904 następujące przepisy przywozu z za- przez niego zaświadczenia miejscowego inżyniera 
granicy bez cla smoly na potrzeby zakładów, okręgowego lub jego pomocnika albo zarządu 
wyrabiających brykiety węglowe:**) i górniczego o tem, że l'ala partya smoły rzeczy-

l. Przywóz bez cł'a smoły dozwala się wy- wiście dostarczoną została do zakładu. W razie 
lącznie tylko dla wyrobu bry kiei, węglowych i niezłożenia w przeciągu trzech miesięcy, licząc 
przy bezpośredniem sprowadzaniu jej z zagranicy od dnia wypuszczenia smoły z komory, powyż
przez zaklady, wyrabiające rzeczone brykiety. szego zaświadczenia o dostarczeniu wypuszczo-

2. Ulgowe otrzymywanie smoły z komór usku- : n ej przez komorę smoly do zakladu kaucya na
tecznia się na mocy wydawanego właścicielowi tychmiast po upływie rzeczonego terminu zalicza 
zakladu przez odnośnego inżyniera okręgowego się jako oplata celna, która następnie nie podlega 
lub jego pomocnika albo przez odnośny zarząd już zwrotowi. 
górniczy świadectwa, że w zakładzie rzeczywiście 4. \V zory świadectw i zaświadczeń, wymie
może być przerobiona w przeciągu roku zadekla- nionych w pp. 2 i 3 przepisów niniejszych, za
rowana ilość smoły; przepuszczanie smoły usku- twierdzają się przez wydział przemysłu po J:!Oro
tecznia się po przedstawieniu na komorze rzeczo- zumieniu się z departamentem oplat celnych i 
nego świadectwa oraz zaświadczonej kopii tako- ~ departamentem górniczym. 
wego. 5. Ilość wypuszczonej smoly komora notuje 

3. Smola wypuszcza się z komór dla spoży- na wymienianem powyżej świadectwie, którego 
cia wewnętrznego bez pobierania oplaty celnej kopia zostaje na komorze a oryginal zwraca się 
nie inaczej, jak po zlożeniu na komorze kaucyi interesowanemu. 

6. Otrzymywanie z zagranicy smoly bez 
*) Przegląd Techniczny, M 25, str. 682 cla dozwala się każdemu zakładowi nie więcej 

Je 38. **) Wiestnik Finansow, Promyszlennosti i Torgowli, r. 1904, jak cztery razy na rok. Liczba ta może być po-
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większona na mocy oddzielnego pozwolenia de- na nie może być sprzedawana bez opłaty przypa
partamentu górniczego. dającego za nią cła. W razie zatrzymania, zmniej-

7. O każdem wypuszczeniu smoły za złoże- szenia działalności lub zupełnego zamknięcia za
niem kaucyi w wysokości opłaty celnej komora kładu pozostale zapasy smoly zagranicznej mogą. 
zawiadamia odnośnego inżyniera okręgowego lub być sprzedane na mocy oddzielnego pozwolenia 
odnośny zarząd górniezy (zależnie od miej Rcowoś- wydziału przemysłu po porozumieniu się z de
ci , w której zakład znajduje się), z wymienieniem partamentern górniczym za opłatą przypadające
szczegółowem liczby pak, rodzaju opakowania, go za smolę cla; dozwala się również odstąpienie 
wagi brutto i netto oraz znaków towarowych na bez oplaty cla przytoczonego powyżej zapasu in
pakach. nemu zakładowi, wyrabiają0emu hykiety węglo-

8. Właściciele zakładów, wyrabiających bry- we, lecz nie inaczej, jak na mocy pozwolenia wy
kiety węglowe, obowiązani są posiadać oddzielne działu przemysłu po porozumieniu się z clepar
pomieszczenie dla smoly zagranicznej i prowadzić tamentem górniczym. 
szczegółowy jej rachunek w księgach sznurowych, 11. Winni niedozwolonej sprzedaży smoly 
których wzór zatwierdza wydział przemysłu po ~ub używania jej na inne oprócz wyrobu brykiet 
porozumieniu się z departamentem oplat celnych węglowych potrzeby będą podlegali odpowiecizial
i departamentem górniczym. ności na zasadzie przepisów, dotyczących nie-

9. Miejscowy inżynier okręgowy lub jego prawnego przewożenia bez opłaty cla towarów 
pomocnik albo miejscowy zarząd górniczy ma pra- zagranicznych, podlegających opłacie celnej. 
wo w każdym czasie kontrolować prawidłowość 12. O każdem nadużyciu, rezultatem które
rozchodu smoły w zakładzie, a w tym celu dele- go może być strata dla Skarbu, urzędnicy dozoru 
gowanym przez zarząd górniczy osobom lub urzęd- górniczego obowiązani są w swoim czasie zawia
nikom winny być przedstawi one dla rozpatrzen ia damiać departament oplat celnych. 
wszelkie księgi fabryczne, rachunki oraz inne za- Pozatem przepisy zawierają wzory świa-
leżnie od ich uznania dowody. l dectw, zaświadczeń i księgi sznurowej . 

10. Przepuszczona bez cla smoła zagranicz- S. 

Przywóz węgla kamiennego z zagranicy do Rosyi w czerwcu r 1904. (w tysiącach pudów)*) 
Rok 1903 Rok 1904 

P rzez komory morza Baltyckiego 
" " " Czarnego . 
" zachodniej granicy lądowej 

" pozostale komory . 

Razem 

Czerwiec 

21363 

2444 
683 

244:90 

Od l stycznia 
do 30 czerwca Czer·wiec Od l stycznia 

do 30 czerwca 
48897 17710 45624 

497 6 524 
16851 2361 16845 

2886 2088 4988 

.69131 22165 67981 

Podlug ważniejszych krajów przywóz węgla kamiennego wynosił w okresie czasu od 1 stycz
ma do 31 maja (w tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 

*) Przegla,d Górniczo-Hutniczy, ;M 25, str. 683. 

Przywóz koksu z zagranicy do Rosyi w czerwcu 

Przez komory mor za Bałtyckiego 
" zachodniej granicy lądowej 

" 
pozostale komory . 

Razem 

Rok 1903 
20709 

Rok 1904 
19 780 
46292 K. 25899 

r. 1904 (w tysiącach pudów)*). 
Rok 1903 Rok 1904 

Od l stycznia Od l stycznia · 
Czerwiec do 30 czet·wca. Czerwiec do 30 czerwca. 

1218 
1642 

54 

2914 

2 361 2 228 2 721 
9 969 2 245 12 678 

141 62 198 

12471 4535 15597 

Podlug ważniejszych krajów pr zywóz koksu wynosił: w okresie czasu od l stycznia do 30 czerw-
ca w (tysiącach pudów): 

Z Niemiec 
" Anglii . 
" Austryi . 

- ---
*) Przegląd Górniczo-Hutniczy, M 25, str. 683. 

Rok 1903 
4711 

916 
5841 

Rok 1904 
4954 
1056 
8228 K. 
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O kolorymetrycznym sposobie oznaczania mocą spalania, odcięto dwa kawałki i po o~rza
węgla w stali. Kolorymetryczny sposób EGGERTZA niu do 1200° jeden z nich chłodzono w piecu, 
do oznaczania węgla chemicznie związanego w drugi na powietrzu. Tym sposobem otrzymano 
stali i żelazie do r. 1896 cieszył się powszechnem w pierwszym perlit a w drugim sorbit; po ozna
uznaniem i uważany był za dostatecznie dokładny 

1

1 czeniu w nich węgla zapomocą spalania otrzyma
i zupełnie wystarczający do użytku w laborato- no wyniki, zgodne z sobą oraz z wynikiem 
ryach ~utniczych. , -ąadania, dokona~e -przez Ho- l pi~rwszej ~ago~ej ~nalizy. Nie ulega więc ża~
WEGo, pierwsze zwroCiły uwagę na rożmce w wy· neJ wątpliwości, ze straty przy oznaczamu 
nikach. kolorymetrycznego oznaczania węgla w l węgla sposobem kolorymetrycznym wynikają 
s~ali pr~ed i po hartowa~i~ . Stal po_ zahartowa- wsk~tek ulatniania się węgl:'l' hartu. Przeprawa
mu zawierała zawsze mmeJ węgla, mż przed za- . dzeme węgla hartu w karbid zapomocą odpusz
hartowaniem. Podług badań HoGGA nad tern zja- r czania usuwa tę niedogodność i nadaje metodzie 
wiskiem stal hartowana zawiera część węgla w EGGERTZA dokładność, jakiej w razie przeciwnym 
postaci węgla hartu, który ulatnia się pod dzia- nie posiada. TV. K. 
laniem kwasu azotowego. Jednocześnie badania l Przemysł węglowy w zagłębiu Dąbrow
mikroskopowe wykazały, że stal zależnie od wa- l skiem w pierwszej połowie r. 1904. Korzysta
runków obróbki zawiera mniej lub więcej sorbitu, jąc z ogłaszanych co miesiąc w Prz eglq,dzie Gór
który pod względem budowy przedstawia formę nicz a-Hutniczym danych statystycznych o prze
przejściową od martensytu do perlitu i przynaj- myśle węglowym w Królestwie Polskiem, p. ADOLF 
mniej część węgla zawiera w postaci węgla har- WoLSKI przytacza w Torgowo-Promvsz lennoj Gaz e
tu. Ponieważ przy rozpuszczaniu żelaza w kwasie cie zestawienia tych danych i wyprowadza z nich 
azotowym węgiel hartu ulatnia się, więc wynik odnośne wnioski. Za pierwsze półrocza trzech 
ana.lizy zawsze wypadnie mniejszy, niż powinien, ubiegłych ~at wytwórczość węgla kamiennego 
jeżeli zapomocą odpowiedniego odpuszczania sor- w zagłębiu Dąbrowskiem wynosi ła: w r. 1902-
bit nie zostanie zamieniony w perlit. Niedawno H. 20967 771 centnarów metrycznych, w r. 1903-
BoYNTON w czasopiśmie Iron and Steel .lfagasine 23123 239 c. m., w r. 1904-23 990 628 c. m.; za
( r. 1904, J\~ 5) ogłosił wyniki badań, na podstawie pasy węgla w końcu każdego półrocza wynosiły: 
których przychodzi do wniosku, że stosowanie spo- w. r. 1902-1910533 c. m., w r. 1903-1824657 
sobu EGGERTZA ma racyę bytu jedynie przy zacho- c. m., w r. 1904-1010196 c. m. Stan dąbrowskie
wani u niektórych ostrożności. Z kawałka stali o l go przemysłu węglowego w pierwszem półroczu 
.zawartości 0,48% węgla BoYwroN wziął dwie próby, r. b. przedstawia się przeto zupełnie pomyślnie, 
które ogrzał do 1200°, a następnie jedną z nich wzrasta bowiem wytwórczość węgla a zapasy 
chłodził na powietrzu, drugą zaś powoli w piecu, zmniejszają się. W zapasach przeważa węgiel 
poczem dla wykonania badań chemicznych i mi- drobny, który znajduje trudniejszy zbyt, niż ga
kroskopowych każdą z prób przeciął na dwie częś- tunki grube. P. WoLSKI uważa, że wobec tego ko
ci. Dla zabezpieczenia się od możliwych pomyłek palnie zagłębia Dąbrowskiego powinny urządzić 
.zawartość węgla była oznaczona wielokrotnie. wyrób brykiet węglowych; przedsięwzięcie to wo

l ~ódnnk l ;:~~r~~~a- 1 Średnia z a.w ar-
s ~ 

1
1 czona. kolo- tośó węgla 

8 a 1 rymetrycznie 

Próby po ogrzaniu do 12000, 
chłodzone w piecu 1 perlit l 

bec zniesienia cła od smoły ma wielkie widoki 
powodzenia i brykiety mogłyby znaleźć łatwy i 
korzystny zbyt na użytek domowy w W arsza
wie i Łodzi. Wyrób brykiet miałby również do-

0,48 % J 0~!_8;~~~~~a~;~l!~ niosłe znaczenie pod względem zaopatrywania 
ni a ) w węgiel floty baltyckiej. P. W OL SKI uważa, że 
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" 
" 
" 
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0,385" 
0,39 " 
0,34 " 

0,35 " 

0,378 
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Otrzymane średnie wyniki wykazały, że w 
próbie, chłodzonej na powietrzu, ilość węgla wy
padała mniejsza o 0,1 % ; różnica sięgała 0,13-0,14, 
gdy dla przyspieszenia ochładzania użyto zimnego 
wiatru; gdyby zastosowano bardziej energiczne 
środki ochładzające, różnice bez wątpienia wy
padłyby większe. Ażeby uniknąć zarzutu, że skut
kiem obróbki na gorąco stal mogla zostać odwę
glona, od próby, w której oznaczono węgiel zapo-

węgiel dąbrowski w żadnych warunkach nie był 
by w stanie wyrugować z portów morza Bałtyc
kiego dowożony drogą wodną węgiel angielski, 
westfalski a nawet belgijski, lecz ma on widoki 
trafienia na potrzeby floty wojennej, gdzie na 
pierwszym planie stoją warunki natury politycz
nej. Długopłomienny węgiel dąbrowski ma tę 
wadę, że podlega samozapalaniu się, co utrudnia 
dłuższe przechowywanie go w składach porto
wych; brykiety natomiast nie podlegają samoza
palaniu się. P. WoLSKI uważa, że pomimo iż wę
giel dąbrowski pod względem wydajności ciepła 
należy do słabszych, jednakowoż w postaci bry
kiet mógłby on z powodzeniem zadowolić potrze
by parostatków wojennych. Dalej p. WoLsKI ubo
lewa, że Rada Zjazdu przemysłowców górniczych 
Królestwa Folskiego przestała ogłaszać w Przeglq,-
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d.zie Górllic'?io-Hutniczym dane o spożyciu węgla 
podług rodzajów odbiorców*), a w końcu nad
mienia, że skargi na pogor szenie się stanu p'rze
mysłu węglowego w zagłębiu Dąbrowskiero nie 
mają żadnej podstawy; przeciwnie, dane staty
styczne dowodzą, że tak nie jest i dąbrowski 
przemysł węglowy znajduje się obecn ie w poło
żen iu, nie przedstawiającero nic do życzenia. 

s. 
Bilans Towarzystwa Hrabia Renard. W 

M 35-ym TViestni12a Finansow, Promvszlellnosti i 
Torgowli ogłoszony został bilans Towarzystwa 
przemysłowo-górniczego Hrabia Renard za rok 
1902/3 (za czas od l lipca. r. 1902 do 30 czerwca 
r . 1903). Towarzystwo w roku sprawozdawczym 
osiągnęło l 060875 rub. czystego zysku, który po
stanowiono podzielić, jak nast9puje: na powiększe 
nie funduszu amortyzacyjnego 279227 rub., prze
niesiono na rachunek majątku 4816±8, podzielono 
pomiędzy właścicieli udziałów 300 000 rub. Stan 
czynny bilansu składa się z następujących pozy
cyi: ziemia i nadania górnicze 172076 rub., urzą
dzenia górnicze, rolnicze i fabryczne 3 737 796 
rub., domy mieszkalne 629 379 rub., narzędzia 
233631 rub .. gotówka 16363 rub., zapasy mate
ryalów 262 076 rub., należności hypoteczne 300 771 
rub., papiery procentowe 1128 39± rub., weksle 
(depozyty) 180 000 rub., dłużnicy 155o 112 rub., 
sumy w bankach 773 329 rub.; stan bierny: kaucye 
i n iewypłacona robocizna 253232 rub., kasa pomo
cy dla robotników 3118 rub., wierzyciele 216645 
rub., fundusz na odszkodowania za wypadki nie
szczęśliwe l 066 rub., fundusz amortyzacyjny 
2498753 r ub., fundusz rezerwowy 486208 rub. 
rachunek majątku 5531904 rub. S . ' 

Projekt przepisów prowadzenia robót gór
niczych ze względu na ich bezpieczeństwo. Przy 
Górniczym Komitecie Naukowym utworzoną zosta
ła komisya w celu rozpatrzenia wszystkich obo
wiązuiących obecnie przepisów prowadzenia robót 
górniczych ze względu na ich bezpieczet'lstwo. 
Komi~y.a :'zeczona . opraco:v~~a projekt . takich 
przep1sow 1 rozesłała do opwn rożnych wstyt.u.
cyi, w tej liczbie i do rad zjazdów przemysłow
ców górniczych Królestwa Folskiego i południa 
Rosyi. Rada Zjazdu przemysłowców górniczych 
Królestwa Folskiego opracowała swoje uwagi od
nośnie do powyższegv projektu i poslala, dokąd 
należy. Rada Zjazdu przemysłowców górniczych 
poludnia Rosyi uznała, że wprowadzenie rzeczo
nych przepisów podług opracowanego przez ko
misyę projektu spowodowałoby konieczność do
konania poważnych zmian technicznych w więk
szości kopalń zagłębia Donieckiego, co pociągnę-

loby za sobą olbrzymie koszta; oprócz teO"o w 
projekcie przepisów nie uwzględniono waru~ków 
stosowania w kopaln iach elektryczności która 
zajmuje cor az więcej wybitne stanowisko.' 

s. 
Kontrola nad wywozem rudy żelaznej z Ro

syi za granicę. Wydział oplat celnych dnia 12 
sierpnia r. 1904 wydal i ogłosił*) w Wiestniku Fi
lzaltsow, Promyszle111wsti i Torgowli (r. 1904, M 34) 
następujący okólnik .M 20800 p. t. "O kontroli 
n~d wywo.zem r udy i żnżli ": W następstwie okól
mka z dma 22 marca r . b. M 8600 Wydział opłat 
celnych, stosownie do odezwy Departamentu Gór
niczego, komunikuje władzom celnym do zastoso
wania się, że na mocy zawiadomienia Zachodnie
go_ ~arządu Gó~'nicz~go zapr owadzone zostały 
ks1ęg1 sznurowe 1 kw1taryusze w kopalniach i 
zakładach, które otrzymały pózwolenie na wy
wóz r udy żelaznej i żużl i za granicę, i że wsku
tek tego należy uważać 9.:a faktyczn ie wprowa
dzony nowy porządek kontroli nad wywozem 
rzeczonych wytworów za granicę. S . 

Towarzystwo dla wywozu paliwa kopal
nego donieckiego za granicę. W M 26-ym (dział' 
II, art. 472) Zbioru praw [ roz porzadzdz rzadu 
ogłoszoną została ustawa T owarzystwa dla ;.y
wozu paliwa kopalnego donieckiego za granicę. 
Cel działalności T owarzystwa. stanowi handel pa
liwem kopalnem donieckiero za granicą tak na 
swój rachunek jako i na zlecenia. Założycielami 
Towarzy twa są pp. ALEKSANDER AuERBACH, MIKOLAJ 
AwDAKOW i ALEKSANDER Dowowo-SABURow. Kapitał 
akcyjny Towarzystwa wynosić ma l 000 000 rubli 
(4000 akcyi po 250 r ubli) . S. 

Towarzystwo dla handlu paliwem kopal
nem zagłębia Donieckiego.**) W ;A2 33 (dział II) 
Zbioru praw i rozporzgdz dz rzq,du z r . b. ogłoszo
ną została ustawa Towarzystwa dla handlu pali
wem kopalnem zagłębia Donieckie~o . Założycie
lami Towarzystwa są pp. MrKOLAJ A WDAKOW i STE
FAN MANCIARLI DE-DELINESTI. Towarzystwo ma pra
wo nabywać, urządzać i dzierżawić odpowiadają
ce jego celowi przed siębiorstwa handlowe i otwie
rać biura i ajentury. Kapitał akcyjny Towarzy
stwa wyn osi l 000000 rubli (4000 akcyi p0 250 
rubli). \V przeciągu sześciu miesi~cy, licząc od 
dnia ogłoszenia ustawy Towarzystwa, na każdą 
akcyę powinno być wpłacone 50 rubli; resztę 
wp1aca s ię w t erminach, ustanowionych przez ze
branie ogólne, nie później jednak, jak po upływie 
dwóch lat od otwarcia działalności Towarzystwa. 
Akcye są imienne i przy ustępowaniu i ch innym 
osobom winny być przedstawiane radzie Towa
rzystwa w celu dokonania odnośnych adnotacyi. 

s. 
*) Posiadanie i ogłaszanie tych lub owych danych statystycz-

nych nie j est zale~n e od R ady Zj azdu przemysłowców górniczych *l Przegląd Górniczo-Hutniczy, X. 23, str. 626. 
Królestwa Polskiego. **) Przegląd Górnicso-Hutniczy, :N! ~. str. 660. 

-------- -------------------- -----
l{o3BOJJeHo IJeH3yporo, 17 owrHópn 1904 r . 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski Redaktor Mi e czysław Grabińsk i. . 
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