
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO. POSWlĘCONJ•: SPRA WOM PRZKMYSłJU GÓRNICZEGO I HU'l'NJCZl<:GO. 

M 9 (63). Dąbrowa, dnia 15 listopada r. 1906. Tom III. 

o wyrobie materyałów ogniotrwały ch.i.') 
Materyalami ogniotrwałymi nazywają nie tylko 

te, które odznaczają : się szczególną odporn_ością 
względem ognia, ale i takie, które slużą do wykla
dania palenisk oraz pieców. Tę samą nazwę stosu
ją również do takich wyrobów, które z powodze
niem opierają się działaniu kwasów i pary jako
też topiących się metalurgicznych mas, rudy i 
ziem alkalicznych oraz gazów. Oprócz wymie
nionych własności od wyrobów ogniotrwałych 
wymaga si9 l?ewnej wytrzymałości na ściskanie, 
dość znaczneJ ścisłości, łatwego znoszenia nag
ły ch zmian te m p era tury, malęj wrażliwości n a 
wysoką temperaturę oraz posiadania wyraźnych 
kształtów. Stopień ogniotrwaŁości bardzo często 
wskazują sami nabywcy. Do wyrobu materya
łów ogniotrwałych używa się różnych glin, 
więc łupków gliniastych w najczystszych war
stwach, kaolinów, najczystszych glin plastycz
nych, czystych kwarcytów oraz piasków kwar
cowych; znajdują również zastosowanie węglan 
wapnia, spat polny oraz magnezyt, aczkolwiek w 
bardzo małym stopniu. 

Odróżniają cegły ogniotrwałe kwaśne i za
sadowe. Do zasadowych zalicza się obfitujące w 
glinkę cegly szamotowe i cegty magnezytowe; 
do kwaśnych należą cegły kwarcowe, złożone z 
kwarcu, kwarcytu i ziemi wymoczkowaj z małym 
dodatkiem ciał plastycznych (gliny lub mleka 
wapiennego) w celu łatwiejszego otrzymania pożą
danej formy. Pod szamotą rozumieć należy nader 
ogniotrwałą rozdrobnioną lub zmieloną po wypale
niu glinę. Cegły szamotowe otrzymuje się z 
glin ogniotrwałych z dodatkiem znacznej ilości 
szamoty. Cegły magne?:ytowe składają się z 
magnezyi, która w przeważnej części powinna 
być wypalona aż do spieczenia; reszta powinna 
być wypalona tylko o tyle, żeby, zarobiona wo
dą, tworzyła jeszcze masę plastyczną. Cegły, 
otrzymane z powyższych mieszanin, _po wypale
niu w wysokiej temperaturze wykazuJą silną od
porność wobec ognia. 

Stopień ogniotrwałości gliny zależy od jej 
składu chemicznego oraz od własności części 

*) Ue ber die Fabrikat.ion feuerfester Produkte. v. Ing, Hoffin
ger. !iliickauf r . 1905 Jł 5 

składowych. Im więcej skład chemiczny gliny 
zbli~a się do czystej substancyi wzoru Al20 3 , 

2Si02, 2H20, tern większą jest jej wytrzymałość 
względem ognia. Jednakże czysta glina powyż
szego wzot·u nie nadaje się do wyrobu przed
miotów ogniotrwałych, ponieważ łatwo pęcznieje, 
pochłaniając wodę, a riastępnie schnąc podczas 
suszenia i wypalania, równie la,two ją traci. 
Wskutek tego objętość gliny jest mniejsza po 
wysuszeniu i wypaleniu, niż w stanie wilgotnym 
plastycznym. Kurczenie się naturalnie uwydat
nia się wpierw na brzegach i powierzchniach 
zewnętrznych, niż wewnątrz cegły, czyli, że wy
palanie powoduje rysowanie się i wykrzywianie 
takich cegieł. Wyroby o cienkich ściankach 
wykrzywiają się bardzo silnie i w pewnych ra
zach mogą stać się zupełnie niezdatnymi do 
użytku. 

Pragnąc uniknąć taki0h niepożądanych wy
ników, dodają do gliny ciał nieplastyr,znych na
turalnych lub sztucznych, które czynią glinę 
mniej tłustą. Obecność tych substancyi ułatwia 
wodzie dostęp do wszystkich części mieszaniny, 
robiąc ią przez to jednorodniejszą; dzięki temu 
następne usuwanie wody przy suszeniu i wypa
laniu nie odbywa się ujemnie na kształtach ce
gieł. Środki powyższe, umiejętnie dobrane, pod
noszą odporność wyrobów na nagle zmiany tem
peratury, przyczyniają się również do łatwiejsze
go spiekania się glin, wypalonych przy wyższej 
temperaturze. Jeżeli wypalanie odbywa się przy 
niższej temperaturze, takie dodatki działają, jako 
środki, zmniejszające tłustość gliny; przy wyso
kiej temperaturze polnią funkcyę topnika. Ze 
środków, zmniejszających tłustość gliny, największe 
zastosowanie znajduje kwarc, szamota, grafit oraz 
mial koksowy. Grafitu i miału koksowego uży
wają nie tylko w celu zmniejszenia tłustości gli
ny ale i dlatego, że ich obecność zwiększa poro
watość a zmniejsza ciężar wyrob6w. Kwarcu i 
kwarcytu najlepiej używać w ziarnach ostrokan
ciastych, otrzymywanych przez tłuczenie więk
szych kawalków. 

Kwarc posiada bardzo ważną własność stop
niowego przechodzenia w stan bezkształtny pod 
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wpływem gorąca. Przechodząc w stan bezkształ
tny, kwarc krystaliczny zmniejsza swoją objętość; 
przytem, co jest bardzo ważne, późniejsze ochła
dzanie nie przywraca mu objętości pierwotnej. 
Dzięki temu ciężar właściwy kwarcu wypalonego 
jest mniejszy, niż niewypalonego, czyli, że pew
na · objętość kwarcu wypalonego jest lżejsza, niż 
taka sama objętość niewypalonego. 

Używanie szamoty dla zmniejszenia tłusto
ści gliny przynosi te same korzyści, co i używa
nie rozdrobnionego kwarcu; szamotę jednak prze
kładają z tego względu, że się nie rozszerza pod 
wpływem gorąca i, co zatem idzie, nie przyczy
nia się do kruchości wyrobu. Glina, z której po 
zmieleniu otrzymuje się szamota, powinna być 
wypalona o tyle, żeby pod wpływem gorąca nie 
kurczyła się więcej. Zależnie od celu, do któ
rego jest przeznaczona, szamota powinna l;Jyć 
mniej lub więcej rozdrobniona; do wyrobów ścis
łych powinna być drobniejsza, niż do wyrobów 
porowatych. Do wyrobó:w-, które mają być na
rażone na gwałtowne znnany temperatury, uży
wają szamoty w mniejszym lub większym stop
niu ~ruboziarnistej. Odpadki od wyrobu mate
ryałow ogniotrwałych o tyle mogą być używane 
do wyrobu szamoty, o ile nie są zanieczyszczone 
przez żużle i o ile wskutek obecności polewy nie 
zawierają ciał, sprzyjających topieniu. 

Obfitujące w węgiel substancye (grafit, koks), 
które nie topią się w naszych paleniskach, pr7-y
czyniają się bardzo do podniesienia ogniotrwało
ści wyrobów. Grafit i koks mają również zwięk
szać przewodnictwo ciepła wyrobów ogniotrwa
łych, które przez to stają się mniej wrażliwymi 
na zmianę temperatury. Te własności pozwala
ją mniemać, że gliny, zmieszane z grafitem, szcze
gólniej nadają się do wyrobu tygli. Łatwość roz.
padania się grafitu na drobniutkie cząstki umo
żliwia nader doskonale zmieszanie grafitu z gli
ną, tak że otrzymuje się masa zupełnie jednorod
na, co jest bardzo ważne dla wyrobu tygli. 

Mial koksowy posiada tę własność w stop
niu dużo niższym i używany bywa również do 
podobnych celów. Jakkolwiek koks w równej 
mierze chroni wyróh od rysow ania się i podnosi 
jego ogniotrwałość, jednakże to stawia go niżej 
w porównaniu z grafitem, że jest latwiej palny. 
Z tego względu koksu należy używać z pewną 
ostrożnością. 

Wyroby, do których użyto miału koksowe
go, są trwale tylko w takich przyrządach, które 
mogą spełniać swoje zadanie jedynie przy pew
nym stałym braku powietrza, jak np. w wielkich 
piecach. 

Jak, wspomniano wyżej, czysta glinka za
wdzięcza swoją wysoką ogniotrwałość składowi 
chemicznemu z dwóch cząsteczek kr.zemionki i 
jednej tlenku glinowego. Większa zawartość 
krzemionki (jak to bywa w glinach naturalnych) 
sprzyja topieniu, o ile krzemionka, czy to kry-

staliczna, czy też bezkształtna występuje w po
staci dostatecznie drobnej. Z tego względu krze
mionkę określają mianem to~nika dla czystej 
substan cyi gliny. Jeżeli j edn a.K ilość krzemion ki 
w glinie przekroczy pewną granicę, wtedy wraz 
ze wzrostem zawartości krzemionki aż do czystej 
krzemionki włącznie ogniotrwałość mieszaniny 
wzrasta. 

Znacznie energiczniej niż krzemionka działają 
inne związki, często trafiające się w glinie, jako 
to: tlen~;:i żelaza, wapno, maghezya, kt?re same 
przez s1ę są nader skłonne do tworzema łatwo 
topliwych krzemianów. Wszystkie te topniki 
tern silniej ujawniają swój wpływ, im w drob
niejszej postaci są rozmieszczone w glinie. 

Liczne gliny posiadają jeszcze inne domiesz
ki, wywierające ujemny wpływ na fabrykacyę. 
Tak np. gliny często zawierają ziarna tlenku że
lazawego, powstałego z pirytu; zdarzają się 
również ziarna albo kryształy spatu żelaznego, 
które tworzą się również z pirytów. Te skład
niki powinny być usunięte, ponieważ zawsze ob
niżają one ogniotrwałość wyrobów. Wreszcie 
szkodliwą jest obecność w glinie soli siarkowych 
oraz wanadowych, które wywołują pękanie wy
robów oraz ich zabarwienie. 

Analiza chemiczna jest nader cennym środ
kiem do określania ogniotrwałości gliny oraz od
powiedniego jej zastosowania do pewnych celów. 
Oznaczanie punktu top li w ości cegieł i mieszanin 
gliny na małą skalę środkami laboratoryjnymi 
ma mniejszą wartość praktyczną, niż analiza 
kompletna. . 

Przeróżne. sposoby bezpośredniego określa
nia ogniotrwałości cegieł albo glin należyuważać 
jedynie za usiłowania osiągnięcia absolutnych re · 
zultatów. Gdyby wytwórca, chcąc nadać wyro
bom wymaganą w handlu ogniotrwałość, kierował 
się jedynie danemi, otrzymaneroi zapomocą me
tod bezpośrednich, to nader często musiałby ro
bić spostrzeżenia, że wyniki praktyczne różnią się 
bardzo od wniosków, wyciąganych na podstawie 
doświadczeń laboratoryjnych. Oznaczenie punktu 
topliwości i analiza chemiczna nie dają jeszcze 
dostatecznych podstaw do wydawania sądu o 
wartości materyałów, mianowicie przy wyro
bie cegieł kwarcowych. W tym wypadku op
rócz wykonania próby pyrometrycznej nale
ży ustalić, jakie zmiany zachodzą w ob
jętości materyału, jaką jest jego wytrzymałość 
na czynniki mechaniczne i jakie własności UJaw
niają zrobione z tego materyału cegły próbne. 
Szczególniej przy wyrobie cegieł kwarcowych 
dobrze czyni fabrykant, odrzucając zupełnie ma
teryał, który w ogniu ulega znacznemu rozsze
rzeniu; jednak wypalanie materyału przed uży
ciem w pewnym stopniu zapobiega zwiększaniu 
się jego objętości. Ten sposób posiada jednak 
tę złą stronę, że znacznie osłabia wytrzymałość 
cegieł, o ile nie będzie odpowiednio zwiększona 
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ilość dodawanych środków wiążących. Należy 
jednak zwracać uwagę na to, żeby stosunek czę
ści krzemowych i wapna był utrzymany ściśle w 
pewnych granicach i żeby mielenie na przyrzą
dzie, służącym jednocześnie do mieszania, nie zo
stało posunięte za daleko. Suszenie sformowa
nych cegieł powinno odbywać się możliwie szyb
ko; cegieł jeszcze wilgotnych do pieców wsadzać 
nie można. Wybór systemu pieców decyduje o 
dobroci cegieł krzemowych. Najlepsze wyniki 
dają }Jiece okrągłe niezbyt wysokie. 

Główne wytyczne przy wyrobie materyaJów 
ogniotrwałych są następujące. Różne gliny, sza
moty oraz środki, zmniejszające tłustość gliny, 
należy przechowywać starannie, poprzedzielane 
jeden od drugiego. Szczególnie baczną uwagę 
należy zwracać na przeróbkę materyalów, używa
nych do zmniejszania tłustości gliny. Jeżeli są 
one zanieczyszczone tylko powierzchownie. brud 
należy usunąć przez zmywanie. Jeżeli zanieczysz
czenie jest tego rodzaju, że pos7.czeg óln e kawał
ki zawierają żelazo, wówczas, jeżeli nie można 
ich powybierać, należy je usunąć przez odbijanie, 
co powinno dokonywać się ręcznie . Jeżeli cho
dzi n zmnie.iszenie tłustości gliny. to należy 
przekładać szamotę nad kwarc, o ile nie chodzi 
o otrzymanie masy o pewnym z góry oznaczo
nym składzie . Masy. które mają być poddane 

przeróbce na mal"zynHch do mieszania i krajania, 
powinny mieć skład zawsze jednostajny. 

Formowanie większych sztuk od by w a się 
ręcznie; cegły mniejsze formują często zapomocą 
maszyn. Jeżeli formowanie cegieł odbywa się 
na drodze mokrej , pożądane jest bardzo następ
nie prasowanie, ażeby cegły zrobić możliwie jed
norodnemi oraz aby nadać im możliwie ostre 
kanty. Przy wyrobie dużych sztuk dobrze jest 
formować masę na pól suchą i przez nabijanie w 
odpowiednie formy nadawać jej pożądane kształ
ty. Podobnie jak przy wyrobie zwyczajnych ce
gieł, suszenie cegieł ogniotrwałych zwyklej wiel
kości odbywa się albo w szopach, albo w suszar
niach, ogrzewanych sztucznie, albo wreszcie w 
specyalnych piecach. Duże sztuki suszą bardzo 
wolno dla uniknięcia rys i szczelin i przytern 
przeważnie w tern samem pomieszczeniu, gdzie 
od bywa się formowame . 

Wypalanie wyrobó ..v, wymagających bardzo 
silnego wypalania, odbywa s ię w piecach, które 
działają z przerwami albo stale. Z ostatniej kate
goryi szczególniej zalecają się piece, ogrzewane 
gazem, które dają bardzo wysoką temperaturę i 
nie zanieczyszczają wyrobu pyłem. Poszczególne 
wyroby, które powinny być bardzo ścisłe i cał
kowicie nieprzenikliwe, jak np. retorty gazowe, 
bywają zaopatrywane w polewę. .4. S. 

Pr?emysł cynkou1y \r\? Królestwie Polshiem. 
Szl{ic histor9czno=stat9st9czn9.~') 

Do połowy wieku X VIII-g o cynk, jako me-~ DEMBIŃSKI, starosta W olbromski, właściciel ówcze
ta l, nie ?ył wcale znany i r.ndy cynkowe (gal- sny dóbr Tenczyńskich, ka~al kopać galman we 
man) znaJdowały zastosowame wyłącznie tylko wsi Lgocie w początku wieku XVIII-go a po 
jako domieszka do miedzi w celu otrzymywania nim książe CzARTORYSKI, następny właściciel tych
mosiądzu.**) To zastosowanie galmanu do otrzy· że dóbr, g alman, kop any i prażony w Lgocie, 
mywaPia mosiądzu rozpoczęło się w Polsce. Z pomiędzy r. 1740 i 1750 wysyła! do Gdańska, 
przy':ileju, udzielonego w r. 1524 przez króla g dzie kupowano go do robienia mosiądzu. FERBER 
polsinego ZYGMUNTA I PAwLOWI KAUFMANOWI do- świadczy, że galman, kopany i prażony w Lgo
wi a~ujemy się, że tenże zalożyl we wsi St~rcży- cie, sprzedawano w Gdańsku po 30 zlp. za ko
nowie pod Olkuszem fabrykę drutu i blach mo- rze c. W końcu wieku XVIII-g o REMISZEWSKI, 
sięż~ych. Król STEFAN BATORY dal w r. 1583 przy- właściciel majątku Bolesław, również wysyła! do 
wileJ MIKOŁAJOWI FIRLEJOWI na poszukiwanie gal- Gdańska kopany u siebie galman. 
manu. W wieku XVII-ym galman polski stal Właściwy przemysi cynkowy powstal dopie
się P,rzedmiot~m handlu europejskiego. ŁuKASZ ro w drugiej polowie wieku XVIII-go, kiedy za-
0PAI:INSKI podaJe, że galmanu używano do wyrobu częly powstawać huty cynkowe w Anglii (pod 
mosiądzu, eladając go do miedzi, i w tym celu Birminghamem i Bristolem), w Belg ii (pod Liege), 
wywożono galman z pod Olkusza do Gdańska. w Karyntyi, w Siedmiogrodzie oraz na; Śląsku 

. . .* l Odczyt. k~óry miał być w~gło~zony n a zjeździe polskich 
gormkow w Krakowie d ma 4-7 paźdz1ermka r. 190F.; z powodów nie 
za.Ie~nych od autora odczyt . ~ie . był . na zj eździ e wygłoszony. Za 
m!ast _odczytyw .. ma li czb, na ZJazdzłe miały być przedstawione odpo
wiedme wykresy . 

*"l Hieronim Łabęcki. Górnictwo w Polsce. Warszawa ISU. 

Górnym (w Wesolej i w Królewskiej Hucie). 
Wytwórczość cynku była jednak z początku bar
dzo nieznaczna. Dopiero cynk, przywieziony do 
Europy w początku wieku XIX-go z Chin i In
dyi Wschodnich, gdzie wytapianie tego metalu 
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odbywało się już na większą skalę, zwrócił na palni został ograniczony. Po r. 1834 późniejsza 
siebie uwagę ;Europy i od tego czasu przemysł właścicielka Bolesławia RuTKOWSKA wydzierżawiła 
cynkowy zaczął szybko rozwijać się w Europie kopalnie galmami na swoich gruntach kupcowi 
a następnie i w Ameryce, gdzie znalazł trwałą z Krakowa SAMELSONOWI, skutkiem czego bieg ko
podstawę w wielkiej obfitości bogatych rud cyn- palni został wznowiony. W następstwie kopal
kowych. Wydobywanie galmanu i wytapianie z nia galmanu w Bolesławiu przeszla w posiadanie 
niego cynku zaczęło wszędzie szybko wzrastać von KRAM>:TY; obecnie kopalnia ta należy do To
tem więcej, że i zbyt cynku dzięki nowym za- warzystwa Sosnowieckiego i zaopatruje w gal
stosowaniom tego metalu (wyrób blachy i bieli man należącą do tegoż Towarzystwa hutę cyn
cynkowej) ciągle powiększał się. Zaczęły po- kową Paulinę w Zagórzu. 
wstawać nowe huty cynkowe w Anglii, Belgii, . Wydobywanie ·galmanu w kopalniach Józef, 
Karyntyi oraz na Sląsku i w Polsce. Ulises, Jerzy i .Bolesław napotykało na poważną 

W Królestwie Polskiem galman znajduje si~ bardzo przeszkodę w postaci wody, która unie
w pólnocno-zachodnim krańcu i odróżnić tu moż- możliwiala prowadzenie · robót poniżej pewnej 
na cztery pola galmanowe: olkusko-boleslawskie, głębokości. Osuszenie kopalń galmanu stanowi 
slawkowsko-strzemieszyckie, siewierskie i nadrze- przedmiot stuletniej prawie pracy umysłów wie
ką Brynicą. lu naszych wybitniejszyc)l górników. Z liczby 

W polu olkusko-boleslawskiem, gdzie kopa- wielu różnorodnych projektów największe zasto
nie srebra i ołowiu odleglych sięga czasów, wy- sowanie znalazło przeprowadzanie sztolni dla ob
dobywanie galmanu w celu wytapiania z niego niżenia do ich poziomu wody w kopalniach, a 
cynku rozpoczęło się na kopalni Józef pod Ol- właściwie odszukiwanie, oczyszczanie i obudowy
kuszem w r. 1814, gdzie z początku wybierano l wanie dawnych zrujnowanych sztolni, któremi 
galman z dawnych zwałów na powierzchni oraz przodkowie nasi odprowadzali wodę z kopalń do 
wydobywano robotami odkrywkowerui na wy- 1 poblizkich rzek. Sztolni tych bylo w dawnych 
chodniach; następnie bito szybiki, . lecz dopiero latach sześć: l) Czartoryjska, rC'zpoczęta w·r. 1547 
od r. 1826 rozpoczęto we wachodniem polu ko- od rzeki Sztoły l}a północ; 2) Krótewska albo 
palni Józef więcej prawidłową odbudowę. Oprócz Starczynowska, wytknięta w r.1548 od rzeki Szto
tego mieszkańcy Olimsza otrzymali w r. 1820 od ly w kierunku pólnocno-wschodnim i prowadza
rządu pozwolenie na wybierani<a galmanu ze znaj- na kosztem króla ZYGMUNTA AuGUSTA; 3) Ponikow
dujących się w okolicach tego miasta starych ska, rozpoczęta w r . 1563, od rzeki Białki i Bo .. 
zwałów, pozostałych po dawnych robotach górni- lesławki w kierunku wschodnim; 4) Czajowska 
czych, mających na celu wydobywanie rud krusz- albo Leśna, rozpoczęta w r. 1564: od rzeki Białki 
cowych ołowiu srebronośnego, gdy galman, jako w kierunku połurlniowo-wschodnim; 5) Ostowicka 
rudę nieużyteczną, odrzucano. Następnie w r. albo Centuryjska, rozpoczęta w r. 1568 od rzeki 
1820 otwartą została kopalnia Ulises pod Bukow- Bolesławki na południe na spotkanie sztolni Czar
nem a w r. 1823 kopalnia Jerzy pod Starczyn o- toryjskiej; 6) Pilecka czyli Staro-Olkuska, rozpo
wem. Kopalnie Józef, Ulises i Jerzy . do r. 1892 częta za STEFANA BATOREGO w r. 1577 od rzeki 
należały do sbarbu, poczem oddane zostały w Białki w kierunku południowo-wschodnim. W 
dzierżawę p. p. SzEwcowowi, DERWIZOWI i PoME- końcu wieku XVII-go górnictwo olkusko-bole
RANCF.WOWI, którzy w r. 1897 ustąpili tę dzierża- sławskie upadło i sztolnie w wielu miejscach ule
wę dzisiejszemu Towarzystwu Francusko-Rosyj- gly zrujnowaniu i zasypaniu. Dopiero w 100 prze
skiemu. szło lat po zupełnym upadku w miejscach tych 

W Bolaslawin (pomiędzy Olkuszem i Sław- górnictwa pierwszy STANISLAW STAszYc opracował 
kowem) wydobywanie ołowiu srebronośnego od projekt osuszenia kopalń olkuskich zapomocą od
równie dawna datuje się, j ak pod Olkuszem; ko- nowienia sztolni Ponikowskiej albo Pileckiej oraz 
palnie bolesławskie upadły jednocześnie z olkus- przeprowadzenia nowych sztolni. Po nim wielu 
kiemi. Wydobywanie galmanu rozpoczęło się w innych górników opracowywało projekty osusze
Boleslawiu od tego, że w końcu wieku XVIII-go nia należących do skarbu kopali1 Józef, Ulises i 
za panowania STANISLAWA AuGusTA ówczesny wla- Jerzy, lecz projekty te pozostawały na papierze. 
ściciel tego majątku R.EMiszEwsKI zbierał galman Jednocześnie i w kopalni Bolesław, która prze
ze starych zwałów i wysyłał do Gdańska. Z po- szla w posiadanie von KRAM:>TY, wyciobywanie gal
wstaniem kopalń skarbowych Józef i Ulises póź- manu mogło być dokonywane tylko do poziomu 
niejszy właściciel tegoż majątku Ł4cKI rozpoczął wód kopalnianych. Po wyczerpaniu się galmanu 
w r. 1822 wydobywanie galmanu w majątku Ku- powyżej wód mniemano, że na osuszenie kopalni 
klin na granicy Bukówna. Wydobywany galman Bolesław trzeba będzie bardzo wielkich nakładów. 
wysyłano do hut cynkowych w Niemcach, Bobrku, Przypankiem przy kopaniu w r. 1870 fundamen
Dańdówce i Sielcach. Po r. 1825, gdy cena cyn- tów natrafiono na okno starego chodnika, który 
ku zaczęla spadać i niektóre z pomienianych hut zaczęto oczyszczać, idąc w jego kierunku; chad
zostały zamknięte, sprzedaż galmanu boleslawskie- nik ten okazał się odnogą starej sztolni Czajow
go znacznie zmniejszyła się i bieg rzeczonej ko- skiej. Sztolnia z wyjątkiem miejsc, w których 
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przechodziła przez miękkie skały, okazała się w 
dobrym stanie i odnowioną została bardzo ma
łym nakładem. Poziom nowoodkrytej sztolni, 
był niższy od wszystkich robót górniczych w ko
palni Bolesław, co pozwoliło na dalsze wydoby
wanie galmanu w większej niż przedtem ilości a 
przytern bogatszego, t. j. z większą zawartością 
procentową cynku. Ponieważ sztolnia ta, nazwa
na Bolesławską, obniżała również poziom wód 
kopalnianych w skarbowych kopalniach Ulises i 
Jerzy, przeto skarb przyczyniał się do kosztów 
utrzymania pomienionej sztolni. 

Pomyślne rezultaty, otrzymane przez odno
wienie sztolni Bolesławskiej, zachęciły nareszcie 
skarb do zastosowania tego środka u siebie. Mia
nowicie w celu obniżenia poziomu wód w kopal
ni Józef przyjęto projekt, opracowany przez 
WINCENTEGO KosJŃSKIEGo, i w r. 1880 rozpoczęto 
oczyszczanie kanału otwartego starej sztolni J:>o
nikowskiej a w r. 1883 przystąpiono do oczysz
czania kanału podziemnego tej sztolni oraz roz
gałęziania prowadzących od sztolni odnóg w 
celu objęcia możliwie więk!szego pola kopalniane
go. Rozpoczęte przez skarb roboty prowadzi da
lej 'towarzystwo Francusko-Rosyjskie. 

W celu obniżenia poziomu wód w kopalniach 
Ulises i Jerzy już po oddaniu ich przez skarb w 
dzierżawę SzEwcowowJ, DERWIZOWI i PoMERANCE
wowl przyjęty został przez tych ostatnich pro
jekt ANDRZEJA ALBRECHTA, polegający na odnowie
niu starej sztolni Czartoryj:>kiej. W r. 1892 przy
stąpiono do odnowienia kanału otwartego tej 
sztolni a w r. 1894 rozpoczęto oczyszczanie ka
nału podziemnego. Podczas tych robót odkryto 
dawne pomniki polskiej sztuki górniczej i podzi
wiano dokładność roboty oraz trud olbrzymi, ja
ki przodkowie nasi ponosili przy wydol!ywaniu 
srebronośnego błyszczu oJ'owiu. Dok{adność ro
boty występuje w prześlicznej obudowie dębowej 
robót w miękkich skalach i w wypolerowanych 
tylko zapomocą młotka i dłuta twardych kamien
nych ścianach świetlników, sztolni i chodników. 
Na taką robotę dziś zabrakłoby nam cierpliwości, 
nie mówiąc już o wysokich kosztach wykonania; 
wązkie zaś i niziutkie roboty na błyszcz, zależne 
od małych rozmiarów gniazd rudy, niejednokrot
nie nie pozwalają nam nawet domyślać się, w ja
ki sposób człowiek mógł w .nich pracować. Je
żeli przy takich warunkach rozwinięto w prze
szłości w kopalniach olkuskich wielki na owe 
czasy przemysł srebrno-ołowiany, to cześć nasza 
dla trudu, wytrwałości i przedsiębiorczości przod
ków naszych powinna być wielką. W r. 1895 
roboty doszły do końca starej sztolni; widocznie 
owemu "Towarzystwu akcyjnemu z przed 350 
lat" zabrakło kapitału zakładowego a obligacyi 
nie można było spieniężyć, wobec czego dalszych 
robót zaniechaJło. Obecnie od sztolni Czartoryj
skiej prowadzą się w różnych kierunkach chod
niki w celu osuszenia większego pola i szukania 

nowych gniazd galmanu. 
W polu sławkowsko.strzemieszyckiem wydo

bywanie galmanu rozpoczęło się w r. 1823; mia
nowicie w roku tym'mieszczanie Sławkowa otrzy
mali pozwolenie na zbieranie na swych gruntach 
galmanu, który dostarczali do skarbowych hut 
cy11kowych w Dąbrowie; w tym samym czasie 
pod Sławkowem obok pagórka Kozioł WoJCIECH 
KuBICZEK otworzył na swych gruntach kopalnię 
galmanu; następnie w r. 1838 obok niej otwartą 
została przez PIOTRA KnAszKowsKJEGO druga kopal
nia galmanu, która była czynną do r. 1840. Oprócz 
pc..wyższych w r. 1822 otwartą została pod Sław
kowem kopalnia Leonidas, która była czynną do 
r. 1829. Dziś w okolicach Sławkowa galman wca
le nie. wydobywa się. 

VI dalszym ciągu tego samego pasma na śla
dach dawnych robót górniczych na ołów powsta
ła w r. 1820 w Str:t;emieszycach kopalnia Anna. 
W przeciągu 40 lat kopalnia ta dała znaczne ilo
ści galmanu, lecz w r. 1860 została zatrzymaną z 
powodu wyczerpania si .~ gniazd galmanowych do 
naturalnego poziomu wód; w r. 1893 dzierżawcy 
tej kopalni SzEwcow, DERWIZ i PoMERANCEW roz
poczęli w niej wydobywanie galmanu a właściwie 
roboty poszukiwawcze, lecz w roku następnym 
roboty zostały przerwane. Poszukiwania te są 
bardzo ważne ze względu na odkrycie w kopalni 
tej znacznych ilości bogatej blendy cynkowej, 
której gniazd zdatnych do odbudowy przy wyso
kiej zawartości cynku przedtem w Królestwie 
Polskiem nie spotykano. 

Pole galmanowe siewierskie leży w okoli
cach Łośnia, Tucznej Baby, Chruszczobrodu, Trze
bieslawie i Siewierza. W polu tern od r. 1825 do 
r. 1840 była czynną jedna kopalnia galmanu Ka
tarzyna w Sikorce pod Trzebiesławicami. Pole 
to jest ubogie w galman. 

W polu galmanowem nad rzeką Brynicą by
lo czynnych kilka kopalń galmanu prywatnych 
i skarbowych, mianowicie: l) kopalnia prywatna 
w Gzichowie, czynna od r. 1822 do r. 1829 (wy
dobywanie galmanu w tej kopalni było wznowio
ne na czas krótki w r: 1860 i 1867), 2) kopalnia 
skarbowa Barbara w Zychcicach, czynna od r. 
1818 do r. 1840, 3) kopalnia skarbowa Herkules 
w Bobrownikach, czynna od r. 1824 do r. 1829, 
4) kopalnia skarbowa Kacper w W ojkowicach, 
czynna od r. 1824 do r. 1826, 5) kopalnia prywat
na w Rogoźniku; czynna od r. 1822 do r. 1829. 
Kopalnie te były zamykane z powodu wyczerpa
nia się galmanu do poziomu wód. Pole galmanowe 
nad rzeką Brynicą w czasach dawniejszych uwa
żane było za pierwszorzędne pod względem za
możności i dlatego osuszenie tego pola poczyty
wano za niezbędne. Sąsiedztwo blizkie bogatych 
kopalń obok Szarleja na Śląsku Górnym napro
wadzało na myśl, że po obniżeniu po20iomu wód 
można będzie eksploatować te same co na Śląsku 
pokłady. Po dokladniejszem zbadaniu miejsco-
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wości n9sunęly się jednak pewne wątpliwości co 
do związku tego pola z kopalniami w Szarleju. 
Dziś w polu tern galman wcale nie wydobywa się. 

Obecnie w Królestwie Polskiem galman wy
dobywa się tylko w trzech knpalniach: Józef pod 
Olkuszem, Ulises w Bukownie i Bolesław w Bo
lesławiu. 

Wytwórczość galmanu (wraz z błyszczem 
o!owiu) w Królestwie Polskiem wynosiła: 

Rok 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

49173 
60050 
56160 
46 4?>0 
34722 
62895 
66690 
49441 
57315 
67261 
74969 

101588 
99437 

ton n 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

W r. 1905 Towarzystwo Francusko-Rosyjskie 
(kopalnie Józef i Ulises) dało 79 469 t a Towarzy
stwo Sosn<)wieckie (kopalnia Bolesław) 19 968 t 
galmanu. 

Dla wzbogacenia galmanu Towarzystwo Fran
cusko-Rosyjskie posiada dwie płuczki (Olkuską i 
Mechaniczną) a Towarzystwo Sosnowieckie jedną 
(Bolesławską). Z płuczek tych otrzymano w r. 
1905-ym 38 057 t galmanu płukanego i 485 t błysz
czu ołowiu. Kopalnie galmanu i płuczki zatrud
niają obecnie około 1300 robotn~ków; w r. 1905 
przeciętny zarobek dzienny jednego robotnika 
wynosił 96 kop. 

Pierwsze huty cynkowe, jak to powyżej by
!o p~zytoczone, zaczęły powstawać w drugiej po
łowie wieku XVIII-go. W Królestwie Polskiem 
pierwsza huta cynkowa Konstanty założoną zo
stała w r. 1816 w Dąbrowie. Huta ta1 zamknięta 
następnie w r. 1851, ponownie została odbudowa
ną w r. 1900 przez Towarzystwo Francusko-Ro
syjskie, a właściwie stare mury dawnej huty zo
stały zupełnie rozebrane i postawiona nowa huta, 
która . została puszczona w bieg w lutym r. 1901. 
Następnie w r. 1826 założoną została huta cyn
kowa Ksawery pod Będzinem, czynna bez przer
wy do dnia dzisiejszego; hutę tę dzierżawi od 
skarbu Towarzystwo Francusko-Rosyjskie. Oprócz 
powyższych dwóch hut czynną jest jeszcze obec
nie huta cynkowa Paulina w Zagórzu, należąca 
do Towarzystwa Sosnowieckiego. Inne czynne 
dawniej huty cynkowe, mianowicie: Leopold w 
Milo wicach, huta w Dańdówce, Joanna w Niem
cach, huta w Grodźcu i Romania w Sosnowcu 
zostały zamknięte oraz rozebrane i obecnie tylko 
z huty Romania pozostały szczątki zniszczonych 
murów; po innych oprócz porośniętych trawą 

zwałów rajmówki i zawalonych kanałów żadnego 
innego nie pozost.alo śladu. 

W początkach wieku XIX-go huty cynkowe 
Królestwa Folskiego z powodu coraz to nowych 
zastosowań cynku miały zapewniony zbyt do Ro-
syi, gdzie od r. 1813 fa bry ki mosiądzu zaczęły 
zapotrzebowywać znaczne ilości cyn,ku, lecz waż-
niejszym dla europejskich hut cynkowych stal 
się zbyt cynku do Chin i Indyi Wschodnich, 
gdyż tam okolo r . 1820 ceny cynku potroilk się. 
Podnioslo to zapotrzebowanie i ceny cyn u w 
Europie i wywołało zakładanie nowych h ut cyn-
kowych glównie na Śląsku. W r. 1825 zaczęto 
jednak ograniczać wytwórczość cynku, a w r. 
1829 ówczesny skarb Królestwa Polskiego, posia-
dając znaczne zapasy cynku, które J?rzepełniały 
magazyny i tamowały dalszą wytworczość tego 
mf\talu w kraju, był nawet zmuszony do wysla-
nia /romimo spadku cen 90 000 centnarów cynku 
do ndyi Wschodnich. 

Wytwórczość cynku w Królestwie Folskiero 
za caly czas istnienia tego przemysłu była na-
stępująca: 

Rok Rok 
1816 1245 tonn 1851 1467 ton n 
1817 1245 

" 
1852 1467 

" 1818 1245 
" 

1853 1467 
" 1819 1245 

" 
1854 1467 

" 1820 1245 
" 

1855 1467 
" 1821 1245 

" 
1856 1429 

" 1822 1245 
" 

1857 1429 
" 1823 1655 

" 
1858. 1429 

" 1824 1655 • 1859 1429 
" 1825 1655 » 1860 1429 
" 1826 1655 

" 
1861 2723 

" 1827 1655 
" 

1862 2723 
" 1828 1655 

" 
1863 2723 

" 1829 1655 
" 

1864 2723 
" 1830 1655 

" 
1865 2723 

" 1831 1655 
" 

1866 3188 
" 1832 1655 

" 
1867 3188 

" 1833 1480 
" 

1868 3188 
" 1834 2172 

" 
1869 3188 

" 1835 2541 
" 

1870 3188 
" 1836 3057 

" 
1871 2787 

" 1837 2965 
" 

1872 2995 
" 18&3 2660 

" 
1873 3378 

" 1839 2730 
" 

1874 4128 
" 1840 2768 

" 
1875 3988 

" 1841 2520 
" 

1876 4626 
" 1842 2520 

" 
1877 4635 

" 1843 2520 
" 

1878 4646 
" 1844 2520 

" 
1879 4321 

" 1845 2520 
" 

1880 4390 
" 1846 2701 

" 
1881 4551 

1847 2701 
" 

1882 4472 
" 1848 2701 

" 
1883 3669 

" 1849 2701 
" 

1884 4322 
" 1850 2701 • 1885 4589 
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Rok 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1884 
1895 

4199 tonn 
3627 " 
3877 " 
3688 " 
3776 " 
3680 " 
4281 " 
4504 " 
5018 " 
5034 " 

Rok 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
Hl04 
1905 

nych: Francusko- Rosyjskiego (huta Konstanty i 
6 262 ton n l Ksawery) i Sosnowieckiego (hut.a Paulina). W r. 
5880 1905-ym Towarzystwo Francusko-Rosyjskie wyto-
5 669 • pil o 4 407 t a Sosnowieckie 3 231 t cynku. Licz-
6 332 " ba zatrudnionych w hutach cynkowych robotni-
5 967 : ków wynosi obecnie około 900; w r. 1905 prze-
6109 • ciętny zarobek dzienny jednego robotnika wyno-
S 271 " sil l rb. 28 kop. 
9902 " Oprócz cynku huty cynkowe dają t. zw. py-

10 612 " lek cynkowy, którego wytwórczość w r. 1905 wy-
7 638 " nosiła 474 t. 

Wytapiany w Królestwie Polskiem cynk 
W okresach dziesięciole tnich przeciętna rocz- idzie na rynek albo w postaci blachy, otrzymy-

na. wytwórczość cynku była następująca: wanej w dwóch miejscowych walcowniaeh (Ero
ma w Sosnowcu T owarzystwa Sosnowieckieoo i 
walcownia w Będzinie Tilmansa i Openhei~aJ Od r. 

" " 
" " 
" " 
" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

1816 do r. 1820 
1821 

" " 
1830 

1831 
" " 

1840 
1841 

" " 
1850 

1851 
" " 

1860 
1861 

" " 
1870 

1871 
" " 

1880 
1881 ~ " 

1890 
1~91 

" " 
1900 

1901 
" " 

1905 

l 2-!;J tonn 
1573 " 
2368 " 
2611 
1448 " 
2956 " 
3990 " 
4077 " 
5265 " 
8506 " 

l 
albo w postaci bieli cynkowej, otrzymywanej V:. 
fabryce bieli w Sosnowcu Towarzystwa Sosno
wieckiego, albo w takim stanie, w jakim otrzy
muje się w hutach cyn kowych (w formie płyt). 

Cala wytwórczość cynku znajcluje s ię w rę
kach dwóch towarzystw ak cyjnych zagranicz-

Królestwo Polskie jest j edynym wytwórcą 
cynku w calem państwie Rosyjskiem; w stosunku 
jednak do wytwórczości na całej kuli ziemskiej 
Królestwo Pol skie daje zaledwie niecale 2% tej 
wytwórczości czyli około 1/ 50 części. 

Razimierz Srokowski. 

Wytwórczość żelaza w Hosyi w latach 1900- 1905. 
Podlug ogłoszonych w tych dniach wyka-~ przemysłu w roku 1905 w porównaniu.z poprzed~ 

zów Centralnego biura s_tatysty?znego d~a prze~ niemi pięciu laty przedstawia się jak następuje: 
myslu żelaznego w Rosy1 wytworczość teJ gałęz1 

l 
Poludn_ie l Ural IKrólestwo,Wybrzeżel Dolina l Rosya l Razem 

Rosy1 Polskie Bałtyckie W olgi środkowa 

tysięcy p u d 
---------------=1900==----9~1~938·=-~=50~4~6=7~~]8'~2=64~- 2225 

Surowiec 

Pólwyroby 

1901 91 979 49 032 19 827 i 316 
1902 84 273 44 701 17 235 2 082 
1903 83 474 40 779 18 668 1487 
1904 110 641 40 110 22 816 790 
1905 103 094 41 077 15 350 784 

1900 
1901 
1902 
190.3 
1904 
1905 

70524 
71235 
68946 
76246 
88077 
81385 

39193 
39541 
40047 
3.7 611 
38975 
38992 

21534 
23093 
19347 
22913 
27119 
20186 

11846 
6001 
8378 
7752 

10499 
8249 

6570 
6662 
7078 
7966 

11039 
10066 

14321 
10989 
8525 
5748 
5633 
5248 

13818 
12374 
9455 
7310 
8458 
8052 

ó w 

177 215 
173143 
156816 
150156 
179990 
165553 

163485 
158906 
153251 
159798 
184167 
166930 
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1900 59245 29759 
Żelazo kute 1901 64339 27088 

lub walcowane 1902 57 510 27664 
1903 62608 28370 
1904 72798 29462 
1905 68254 32657 

14771 
17024 
14838 
18768 
21638 
16887 

13487 
11157 
8451 
6354 

11172 
9328 

5988 
5505 
5983 
7109 
9006 
8457 

10901 
9466 
7802 
6527 
7 379 
7 507 

134151 
134579 
122248 
129 736 
151756 
143090 

. W szeregu sześciu lat. w.yr~ź~ie odróżnić l n~j 'Yytwórczości, otrzymamy następujące zesta
mozemy trzy okresy dwuletme; Jezełl dla każde- w1eme: 
go z nich wyprowadzimy przeciętne liczby rocz-

l 
Poludn_ie l 

Rosy1 Ural I Królestwo i Wybrzeże Dolina l Rosya l 
Polskie Ba.ltyckie l W olgi środkowa Razem 

miliony p u d ó w 
s urowiec 

p ólwyro-
by 

ż 
t 

elazo ku-
e lub wal-
cowane 

1900-1901 
1902-1903 
1904-1905 

1900-1901 
1902-1903 
1904-1905 

1900-1901 
1902-1903 
1904-1905 

l 91,96 49,75 
83,87 42,74 

106,86 40,59 

70,88 39,36 
72,59 38,83 
84,73 08,98 

61,79 28.42 
60,06 28:02 
70,53 3(06 

l 

Ostatnie liczby nasuwają nam następujące 
uwagi: 

l) Wytwórczość surowca stale obniża się 
na Uralu, w Rosyi środkowej i na wybrzeżu Bal
tyckiem; w pierwszych dwóch okręgach spadek 
odbywa się stopniowo, na wybrzeżu zaś nastąpił 
on dopiero w ostatnie m dwuleciu. N a poludniu 
Rosyi po chwilowem zachwianiu się w drugim 
okresie wytwórczość znacznie wzrosła; w Króle-~ 
stwie Polskiem zaś przeciętne liczbyutrzymująsię 
na jednym poziomie. 

2) Wytwórczość pólwyrobów utrzymuj e się 
w jednej mierze na Uralu, w Królestwie Polskiem 
i na wybrzeżu Baltyckiem; stały wzrost jej wi
dzimy na poludniu Rosyi i nad W olgą, w Rosyi 
środkowej natomiast spostrzegamy wyraźny jej 
spadek. 

3) Wytwórczość żelaza wzrasta na poludniu 
Rosyi, nad W olgą, w Królestwie Polskiem i na 
Uralu, spada zaś na wybrzeżu Bałtyckiero i w Ro
syi środkowej. 

4) Dla calego państwa lata 1902 i 1903 we 
wszystkich trzech fazach przerobu stanowią ok
res najniższej wytwórczości. Jest to okres kry
tyczny w przesileniu przemysłu żelaznego. Po
równanie przeciętnych liczb ogólnopaństwowej 
wytwórczości pierwszego i ostatniego dwulecia 
wykazuje następujące zmiany: 

, , zmiany w okresach 1900-1 i 1904.-5 
wytworczosć: w m ilionach pudów w odsetkach 

surowca . spadła o 2,41 mil. p . 1,38% 

19,05 1,77 - 12,66 175,18 
17,95 1,78 - 7,14 153,49 
19,08 0,79 - 5,44 172,77 

22,31 8,93 6,61 13,10 161,19 
21.13 8,06 7,52 8,38 156,52 
23;65 9,37 10,55 8,25 175,55 

15,90 12,33! 5,75 10,19 134,36 
16,80 7,40 6.55 7.16 125,99 
19,26 10,25 8;88 7,44 147,42 

pólwyrobów wzrosła o 14,36 mil. p. 8,91 ~ 
żelaza . . " o 13,06 " " 9,72% 

5) Udział procentowy pojedynczych okrę
gów w wytwórczości ogólnopaitstwowej wyraża 
się w następujących liczbach: 

Udział procentowy w ogólnej wytwórczości 

Surowiec PółwyiOby Żolazo 
--- -- .o - .o - .o 

o o ':> o c g a> a> a> a> a> - - - - - -l l l l l l 
o ..... o ..... o .... 
o o o o :> o 
a> a> a> a> a> "" - --- ------ ----

Poludnie Rosyi . . 52,5 61,8 43,9 48,2 46,0 47,8 
Ural . . . 28,4 23,5 24,4 22,3 21,1 21,1 
Królestwo Polskie 10,9 11,0 13,9 13,5 11,8 13,1 
WybrzeżeBałtyckie 1,0 0,1'> 5,6 5,3 9,2 7,0 
D olina Wołgi . . - 4,1 6,0 l 4,3 6,0 
Rosya środkowa 7,2 3,2 1 8,1 4,7 7,6 5,0 

Wnosirny stąd, że udział okręgów w wy
twórczości surowca zwiększył się dla południa 
Rosyi o 9,3% i dla Królestwa Folskiego o 0,1% , 
zmniejszył się zaś dla Uralu o 4,9%, dla Rosyi 
środkowej o 4,0% i dla wybrzeża Bałtyckiego Ci 
0,5%, czyli, że wytwórczość surowca z Uralu, Ro
syi środkowej i wybrżeża Bałtyckiego przenosi 
się na poludnie Rosyi; Królestwo Polskie swój 
udział zdołało zachować w jednakowym stosunku. 

Wytwórczość pólwyrobów wzrosła na polud-
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ni u Rosy i o 4,3% i nad W olgą o 1,9% kosz
tem Rosyi środkowej 3,4%, Uralu 2,1%. Królest
wa Polskie~o 0,4l i wybrzeża Bałtyckiego 0,30fo. 

W ytworczość wyrobu ostatecznego wzrosła 
na poludniu Rosyi o 1,80Jo, w Królestwie Pol
skiem o 1,3°/0 i nad Wołgą o 1,70fo kosztem wy
brzeża Baltyckiego 2.2°/0 i Rosyi ś'rodkowej 2,6%; 
udział Uralu w ogólnej wytwórczości pozostal 
bez zmiany. 

Aby mieć dan e dla charakterystyki rozwoju 
przemysłu żelaznego w państwie, przejrzyjmy 
liczby udziału procentowego oddzielnych okrę
gów w r . 1890. Ural dawał wtedy 501

/ 2% surowca 
i 40% żelaza. Poludnie Rosyi 24: % i 16 1/~%, Kró
le~tw().o ~ols1ki; 14% i 15!i2 ,%, Rosya 

0 
śr~dkowa 

10 /210 1 16 /2 / 0 , Rosya polnocna 0,3 /0 1 11%; 
oprócz tego istniały j~sz~ze drobne og?isk.a prze
mysłu żelaznego na L1tw1e, na Wolynm 1 Sybe
ryi. Widzimy przeto, że proces zmiany miejsca 
wytwórczości, zauważony w ostatniero sześciole
ciu, j est objawem ruchu, jaki odbywał się już w 
latach 1890-1900; główną jej cechą iest ześrod
kowanie wytwórczości na południu Rosyi kosz
tem Uralu, Rosyi środkowej i północnej. Kró
lestwo Polskie nie stoi na uboczu wzmiankowane
go ruchu, straciło bowiem 2%- 3% swego udziału 
w ogólno-państwowej wytwórczości zarówno su
rowca jak i żelaza. 

6) Wskaźnikiem rozwoju lub zastoju prze
mysłu żelaznego powinny być liczby wytwórczo
ści nie snrowca lecz metalu. Lata 1904 i 1905, 
lata wojny nazewnątrz, zamętu wewnątrz państwa, 
byly dla przemysłu żelaznego okresem najwięk
szego wzrostu wytwórczości. 

·7) Wyjaśnienie faktu niejednostajnych zmian 
w wytwórczości obu wyrobów znajdujemy w ze
stawieniu następujących liczb: 

Na l pud wyrobionego żelaza wypada wy· 
topi onego surowca i wy robionego półwyrobu: 

Surowiec Pólw:y_!:·ó b 

l o 
o 
O> 

.o o 
O> 

l ..... 
o 
O> -

-o 
O> -l 
o 
o 
O> 

Południe Rosyi . 1,49 1,51 1,13 1,20 
Ural . . 1,75 1,31 1,38 1,26 
Królestwo Polskie . 1,20 0,99 1,40 1.23 
Wybrzeże Bałtyckie 0,72 o;91 
Dolina Wołgi 1,15 1,19 
Rosya środkowa 1,24 0,73 1,28 1,11 

Cale państwo 1,30 l 1,17 1,20 1,19 
Widzimy w liczbach tych dowód znacznego 

postępu w technice; ujawnia się on w zmniejsze
niu rozchodu surowca przy przerobie na półwy
roby i przy walcowaniu lub kuciu ostatniego na 
towar gotowy, w zamianie pólwyrobu pudlowago 

i fryszerskiego przez materyał bessemerowski i 
martenowski, wreszcie w spotęgowanem spożyciu 
rudy w procesie . martenowskim. 

Nadto z cyfr powyższych widzimy, że Ural 
i poludnie Rosyi są dostawcami surowca ·dla in
-nych okręgów i udzial Uralu w dostawach male
je, a południa Rosyi powiększa się. W Króle
stwie Polskiem i Rosyi środkowej miejscowa wy
twórczość surowca c~raz slabiej zaspakaja jego 
zapotrzebowanie. Na wybrzeżu Bałtyckiero i nad 
Wołgą przemysł żelazny jest przemysłem egzo
tyczuym. t . j . okręgi te przerabiają nad Wołgą 
wylączaie, a nad Baltykiem w znacznej mierze 

. surowiec obcy. Wybrzeże Bałtyckie walcuje 
nadto poważne ilości pólwyrobów przywozowych. 
Znaczne spożycie pólwyrobu na Uralu i w Kró
lestwie Polskiem tłumaczy · się w ten sposób, że 
oba te okręgi walcują znaczne ilości drobnych 
profilów, drutu i bednarki oraz cienkiej. blachy 
i dachówki. 

8) Dla roku 1906 posiadamy liczby wytwór
czości za cztery miesiące, mi anowicie: 

Poludnie Rosyi . 
Ural ... , . 
Królestwo Polskie 
Dolina Wołgi 
Wybrzeże Balt.yckie 
Rosya środkowa 

Razem 

~m·owiec Pólwyroby Żelazo 
tysięcy pudów 

30 013 24 189 20 116 
14 975 13 412 10 866 
5 330 8 035 6 767 

202 
2009 

52529 

2979 3316 
2817 3394 
2617 2372 

54049 46 831 

Wytwórczość powyższa, sprowadzona do 
rocznej, wynosiłaby: 

Poludnie Rosyi . 
1Jral . : . . . 
Królestwo Polskie 
Dolina Wołgi 
Rosya środkowa 
Wybrzeże Bałtyckie 

Surowiec Pólwyroby Żelazo 
milionów pudów 

90 72 60 
45 40 33 
16 24 20 

9 10 
6 8 7 
l 8 10 

--~~------------~--
Razem 158 161 140 

Stąd wnosimy, 1z w przeciągu pierwszych 
~zterech miesięcy roku bieżącego stan przemysłu 
żelaznego w państwie w ogólnym zarysie odpo· 
wiada jeg o stanowi w r . 1905. Wytwórczość że
laza na Uralu dochodzi do cyfry rocznej maksy
malnej 33 mil. pudów, w Królestwie Polskiem 
zbliża się do cyfry rekordowej roku 1904 (21,6 
mil. pudów), nad Wołgą wytwórczość również do
chodzi do liczby maksymalnej (10 mil. pudów), 
dla Rosyi~środkowej zmiany nie widać, natomiast 
dla po~udnia Rosyi wytwórczość żelaza cofa się 
ku no1·mie z lat 1900 - 1903; zapewne zjawisko 
to pochodzi skutkiem zmniejszenia się zamówień 
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rządowych, których przeważna część przypada 
na poludnie Rosyi. 

Lliczby powyższe dają obraz rozwoju wy
twórczości do l maja r. 1906. Późniejszy czas, jak 
wiadomo, byłjuż mniej korzystnym dla przemysłu: 
wszystkie -huty odczuwają brak zamówień, za
mykają mektóre wydziały, gaszą piece, robot
nicy zostają bez zajęcia. N as taj e okres kry
tyczny dla jednej z najważniejszy ch gałęzi prze
mysłu rosyjskiego. Stan ten wymaga zastosowa
nia środków zaradczych, opartych na zasadzie 
samopomocy; z tego środka bowiem jedynie moż
na w danych warunkach cznrpać niezbędne siły. 

Ratunek dla przemysłu żelaznego możebny 
jest w naszych czasach tylko przez zalJOezątko
wanie silnego ruchu na polu budo yv nictwa kole
jowego w kraju. Potrzeba dróg żelaznych t ak 
jest wielka, że przez poparcie istniejących już 
koncesyi i wyrobienie nowych odda.my niezapom
nianą przysługę zarówno rolnictwu jako i przemy
słowi krajowemu. Oddawna wytknięte linie Lub
lin-Tomaszów, Kutno-Slupca, i niedawno opraco
wane plany Częstochowa-Sierad z, Zgierz-Koln, 
Częstochowa-Skarżysko , Radom-Warszawa ocze
kują na wykonawców. Jednocześnie szybko wzra
stające miasta, jak Sosnowiec i Częstochowa, cze
kają na hudowę t ramwajów i dróg dojazdowych. 
Kapitały powinny się znaleźć w kraju; na ołtarzu 
budownictwa kolejowego zlożyć powinien swoją 
daninę każdy, kto pieniądz trzyma unieruchomio-

ny w banku państwa lub kasach oszczędności. 
Budowa dróg powinna być rozpatrywaną jako 
spraw a ogólnego znaczenia społecznego, nie zaś 
z punktu kapitalistycznego. Na uznanie i po
parcie zas.fuguje projekt hrabiego K. PoTOCKIEGO, 
inicyatora drogi Sieradzkiej, aby za ziemię i ma
teryaly spłacać' udziałami towarzystwa kolejowe
go. Nasze huty żelazne, rozporządzające znacz
nymi kapitałami zapasowymi, na tej drodze mają 
łatwy sposób podjęcia się dostawy szyn, połączeń, 
mostów żelaznych i t. d. 

W chwili obecnej pozostawieni jesteśmy sa
mi sobie, a przeto w silach krajowych trzeba szu
kać środków, które mog-ą zapobiedz upadkowi 
przemysłu. Więc 11ieśmy wszystkie nasze drobne 
oszczędności na rzecz budowy dróg żelaznych. 
Wtedy do rozpoczętego dzieła przyjdzie i kapi
tal obcy, który szuka wsz ędzie zastosowania, ale 
nie ma zaufania do naszych sil wytwórczych. 
Rozpoczynajmy więc pracę o własnych _silach; 
wiara we własne siły jest najlepszą dźwignią spo
łeczną i jedynym warunkiem powodzel1ia. Usil
na i wytrwała praca ekonomiezna da nam uspo
kojenie, jakiego kraj potrzebuje od tak dawna; 
złagodzi ona fan atyzm partyjny i klasowy , zat
rze wszystkie naleciałe przez ostatnie burze 
przeciwieństwa społeczne i uratuje od zguby 
nasz przemysł. 

Fattstyn Rasiński. 

Notatki o piecach martenowskich na Śląsku Górnym. 
( Cia,g dalszy, p. M 8, str. 239). 

Palety wbijają do g azaka jedną przy 
drugiej przez całą szerokość drzwiczek, nad 
niemi jeszcze dwie na krzyż, pomr.em graca
mi i hakami wyciągają z pod nich żużel, który 
zaraz zalewają wodą. Po skończonem rusztowa
niu zakradają otwór cegłą , zamykają drzwicz
ki i zalepiają szpary gliną. Oczywiście przez 
cały ten czas wiatr jest zamknięty, korki na gó
rze wyjęte i gaz zapalony. 

Większe bryły zbitego żużla tworzą się tyl
ko wyjątkowo, nie zadają sobie zresztą· z niemi 
wiele roboty; zamiast uciążliwego rozbijania ma
sy drążkami, puszcza się do gazaka przez kilka 
godzin więcej pary; pod jej działaniem żużel roz
sypuje się na drobny proszek, łatwo już dający 
się wygarnąć. 

Węgiel, spalony w gazakach, naogól biorąc, 
jest doskonały, o malej zawartości popiołu, dają
cy dużo gazu, a przytern starannie- sortowany. 
Używane są tylko gatunki najdrobniejsze w ka
wałkach nie większych od orzecha włoskiego, ale 
zupełnie bez miału. Do zasypywania. służą prze-

ważnie zwyczajne kubły cylindryczne z zawie
szonym wewnątrz stożkiem. Tylko w dwóch 
starszych hutach są kubły prostokątne (rys. 5), 
które zamiast stożków mają klapy; urządzenie to 
jest· bezcelowe wobec drobnego materyalu opalo
·wego, łatwo przechodzącego przez wązką choćby 
szparę między kubłem a opuszczonym stożkiem, 
i dające się wytłumaczyć chyba tylko chęcią za
sypywania węgla warstwami pochyłemi , r_ówno
ległemi do rusztów schodkowych w gazakach 
SIEMENSA. 

Jedna stalownia wcale stożków nie ma; wę
giel sypią wprost przez kubeł do gazaków; łatwo 
sobie wyobrazić olbrzymią stratę gazu przy tego 
rodzaju manipulacyi. 

Wielkość kubłów a zatem i ilość zasypywa
nego jednorazowo węgla jest bardzo rozmaita, 
wahając się od 150 kg do 500 kg; w zależności 
od . tego więcej lub mniej upływa czasu pomiędzy 
jednem a drugiem spuszczeniem węgla. 

Na prawidłowe zasypywanie zwrócona jest 
baczna uwaga; nigdy nie zasypują więcej niż z 
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jednego kubła, przez co osiąga się znaczną jedno- powiadają wielkością kubelkom i przechodzą bez
stajność w składzie gazu, ale też trzeba spuszczać pośrednio nad nimi. Przenośnica A chodzi po 
kubły bardzo często. W Laurahutte np . odbywa elipsie z żelaza kątowego; ma ona na celu jedy
się to co 5 minut; na innych hutach co jakieś nie uniemożliwienie rozsypywania się węgla, spa-
5-10 minut. dającego z leja a, i skierowania go w calości do 

Węgiel dostarczany bywa z wagoników na kubełków . Węgiel sypie się przez skrzynię d do 
platformy i łopatami wrzucany do kubłów. Na kubełka, znajdującego się pod nią; kiedy kubełek 
jednej z }JUt napełnianie kubłów jest znacznie odchodzi z pod leja, idzie zanim i skrzynia, wę
ułatwione (rys. 6) . Węgiel dowożony tu jest po- , giel zaś spada na blachę, która, idąc wciąż po 
nad gazakarni i zsypywany do zbiorników z bla- l elipsie, nachyla się zaraz i zrzuca węgiel do na
chy żelaznej, od których przeprowadzone są ryn- stępnej skrzyni i następnego kubełka i t . d. Prze
ny ku kubłom. Gdy zachodzi potrzeba n apel-l nośnica B uiesie w kubelkach węgiel na n ajwyż
nienia któregokolwiek kubła, zdejmuje się z nie- l szy poziom IV, gdzie kubelki są przewracane i 
go pokrywę i opuszcza ru chomą rynnę, koniec opróżn iane, a węgiel zsypuje się do lejów-zbior
której wysuwa się nad kubeł; przy podniesieniu ników, umieszczonych bezpośrednio nad kubłami 
zasuwy węgiel wysypuje się ze zbiornika i na- gazaków. - Do przewracania kubełków służą przy
pełnia kubeł prawie momentalnie, co ogromni-e rządy (rys. 84), umieszczone na szynach, po któ
zmniejsza stratę gazu i zużycie pracy ludzkiej, rych chodzi przenośnica B. P1zyrząd taki skia
oraz znacznie skraca czas, potrzebny na sypanie. da się z dwóch skrzydeł jj w kształcie wycin-

InaP.zej rozstrzygnięte zadanie szybkiego na- ków kołowych, umo?ow~n:ych na wspólnej osi 
pelniania kubłów: ~idzimy w innych zakl~adach w~·az z _rączką g. Zb10rmb nad .gazakam1 :p~ 
(rys. 7). Tn węg1el JUŻ z platformy gazakow la- wmny być zawsze pełne węgla; o 1le to ma fileJ
dują do żelaznych wózków, zawieszonych · na szy- sce, r~cz~a g_, przytrzymywana. pr~ez. lań.cns.zek 
nach zap0mocą ramy z żelaza kątowego i kółek. h, znaJdUJe s~ę w ten: polożen~u, pkle w1dz1my 
Wózki mają dno wysuwane i mieszczą w sobie na. rys~~ku, 1 kubelln swobodme przechodzą nad 
tyle węgla, ile się go jednorazowo do kubła sy - zbiOrn,IkH'\m. Skor.o t}_'lko trzeba. do~ypać węgla 
pie; szyny, po ~dórych biegną wózki, p~·~ech,oclzą do. ktoregobą.dź zbt01:m.ka, odcze~1a s1ę rą.czkę od 
po nar!. kubłami, każdy ku bel ma sWOJ wozek. lancuszka h 1 zaczepia Ją przy l ancuszku 1; skrzy
Przy zasypywaniu podnoszą zapomocą rączki po- dla f/ podnoszą się do góry, a w~wczas każdy ku
krywę , odsuwają ją po ·szynie wbok, podpychają belek, prze~ho.dząc, z~wadza. o me swą c~ęśc~ą b, 
wózek nad kubeł i wyciągają z dna zasuwę, sknt- pr.zechyl~ s1ę. 1. z.sypuJe węg1el do . odpow1edl!Ie~o 
k~em czego wszystek węgiel odraz u się wali. · leJa. Zb10rmk1 1 przyrządy do 1ch n apelmama 

Całkiem odmiennie urządzona jest obsługa są osobne dla każdego gazaka. 
gazaków w nowej stalowni Huty Królewskiej (rys. . S~me . kubły (rys. 9) urządzone są również 
8, 8

1
, 8

2
, 8

3 
i 8

4
). Węgiel w wagonach kolej o- InaczeJ, . mż w pozostal.ych zakładach. Węgiel 

wych przychodzi po poziomie II-im (poziom fa- p~·zez leJ sp~da tu na cy~mdryczną zasuwę, szczel
bryki) i wprost z wagonów zsypywany zostaje me zamyka~ącą skrz~mę. węglową, tak że gaz 
przez lej a i przenośnicę (pater-noster) A na inną prz.edostać s1ę przez mą me Il_lOŻe. Przy odeby
przenośnicę B , okrążającą całą instalacyę w plasz- łamu z:;tsuwy zapomo~ą rączki spada ?o kubła na 
czyznie pionowej. Przenoś nica B (rys. 81), wpra- zwyczaJny opusz?zany stoże~ pewna Ilość węgla, 
wiana w ruch przez silnik elektryczny, składa się zależna od stopma. odc~ylema. Rączka,. obciążo
z szeregu ogni w-płytek żelaznych, złączonych na na. koó.cu, . zwisa piOnowo, za~ykając sa~o
nitami i ośkami; na ośkach osadzone są krążki, czynme zb10rmk. Przy opuszczamu stożka zbiOr
b' h · l h k · • C nik jest oczywiście zamknięty; gaz, przedostaja-
Iegnące P0 szynac ze aznyc 0 prze rOJU &· 0 cy s'ię do kubła, wypuszczany jest nazewnątr~ 

czwarta ośka dźwiga na sobie płaski że- ponad dach gazaków przez osobną rurkę. 
lazny kubełek (rys. 82), obracający się dookoła Skrzynia węglowa składa się z dwóch częś ci: 
niej. Kubelki na bocznych ściankach mają przy- górnej o przekroju prostokątnym, przechodzą
nitowane żelazo kątowe b, odpowiednio wygięte cym ku dolowi w kolo, i dolnej- zwyczajnego. 
i służące, jak zobaczymy dalej , do ich przewra- jak wszędzie, cylindryczn ego kubła; pomiędzy 
cania. Punkt zawieszenia knbelka leży wyżej, częściami temi jest zamknięcie wodne. Kubeł 
niż jego środek ciężkości, kubelki przeto dążą . może pomieścić 10 ctn, t. j. 500 kK węgla, zasypu
zawsze same przez się do zostawania w tern polo- ją jednak zwykle jednorazowo tylko 5-6 ctn, czy
żeniu, jakie widzimy na rysunku. Nity między li trochę więcej niż połowę. Zasypywailie odbywa 
ogniwami przenośnicy B zaczepiają za zęby c się nadzwyczaj szybko z bardzo małą stratą gazu, 
przenośnicy A (rys. 83 ) i ciągną je za sobą, wpra- i to wychodzącego na zewnątrz tylko nad da
wiając w ten sposób w ruch samą przenośnicę. chem; przy gazakach samych powietrze jest zu
Ta ostatnia, .składająca. się. zaledwie z kilku o~niw, pelnie czyste, co; ~niezale~nie od innych .względów 
ma naprzemian skrzyme zelazne bez dna d 1 ply- bardzo przemaw1a za op1sanem powyżeJ urządze-
ty e z blachy z zagiętymi bokami; skrzynie d od- niem. · 
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Gazaki stoją na powierzchni ziemi na pod
murowaniu nad podłużnym dołem , idącym pod 
wszystkimi gazakami; obok każdego z ni"ch część 
dolnej platformy stanowi podziurkowana blacha, 
prze_z którą wygarnięty z gazaków przy ruszto
wamu żużel zrzucany bywa na przenośnicę. Ta 
wynosi żużel do góry na najwyższy poziom i 
przez osoqny lej zrzuca do wagoników. 

W hucie Friedenshiitte do usuwania żużli z 
dołu gazakawego służy dźwig hydrauliczny (rys. 
10). Zużel jest tu sypany do wagonika, mające
go jedną ściankę na zawiasach. Dźwig podnosi 
wagonik z dołu do poziomu rynny; gdzie rucho
ma ścianka wózka samoczynnie opada, tworząc 
jakby most między wagonikiem a rynną; żużel 
sypie się rynną do wagonów kolejowych. 

gaz bardzo gorący, często przepalony; przy za
glądaniu do gazaków widzi się zaws2;e rozżarzo
ne do czerwoności węgle. Faliwo jest tanie, więc 
też główna uwaga zwrócona jest na to, żeby by lo 
dużo gazu, aby tylko wytwórczość jak naj bardziej 
wzrastała. Zużycie węgla przewyższa normy, 
jakie spotyka się w racyonalnie prowadzonych 
gazowniach; rzadko spada ono poniżej 250 kg na 
l t wytopionego żelaza, dochodząc często do 350 
kK i wyżej, gdy np. w Starachowicach przy wę
glu znacznie gorszym, przy starego systemu ga
zakach, przy 75 t surowca we wsadzie, przecięt~e 
spożycie węgla nie przekracza 32% , a w począt
kach kampanii spada nawet do 27 %. 

O składzie chemicznym ga.zu dają pojęcie 
następujące analizy, wzięte w jednej z fabryk. 

Piec I 

Piec II 

Tablica IX. 

o i co2 1 co l 
l 

Ciężkie wę-
H głowodory 

0,5 

0,3 

4,9 
4,9 

25.6 14,3 0,3 

25,6 15,7 0,2 

Wobec obfitości doskonalego węgla i koksu 
na miejscu koksik, otrzymywany z gazaków, nie 
ma prawie żadnej wartości, tern bardziej, że go 
niewiele pozostaje; więc też i wybieranie go nie 
opbca się. N a Hubertushiitte, gdzie, jak widzie
liśmy, znaczna część węgla nie spala się w kwa
dratowych gazakach całkowicie, wybieranie kok
siku z żużla odbywa się na zasadzie różnicy cię-
żarów gatunkowych w basenach z wodą, na któ- Zawartość CO nie jest wielka , natomiast gazy 
rej koksik pływa, gdy żużel opada na dno; prze- zawierają znaczną ilość wodoru, otrzymywanego 
biera się go potem jeszcze ręcznie i przesiewa. z pary przy gorącym biegu gazaków; z drug iej 

Wszystkie bez wyjątku gazaki idą na sztucz- jednak strony szybkie schodzenie węgla powodu
nym ciągu; wiatr przeważnie dawany jest przez je dość znaczną stosunkowo zawartość · o i co!!, 
wentylatory i tylko jedna czy dwie huty mają który się zdąża odtlenić. 
dmuchawki K6RTINGA. Te ostatnie, dające m alo 
powietrza o zbyt nizkiem ciśnieniu i zużywające , . Przy otwo~·ac~ służących do zaglą~ania z 
dużo pary, uważane są za zbyt kosztowne i nie- gmy do g azakow 1 do przerabiania: "'! mch wę
odpowiednie przy danych warunkach prowadze- ~la, na p~ru fab!·y kach . są pr~yrządziki, zasługu
nia gazaków. J~Ce. zd amero IDOJem na Jak naJszers~e rozpow~ze?h-

Laurahiitte, jak wspomnialem wyżej, ma meme. Otwory . są tu z~kryte me kula.~l, Ja~ 
wiatr wprost od maszyny wielkopiecowej; inne zwykle, lec:t< odsuwanem1 ""!' bok klapkam1; ośki 
za~lady ;posilk~ją się osobnymi wentylatorami, z klapek s~. zaraz~m kurk~m1 . na doprowadzonych 
ktorych Jeden Jest zwykle w ruchu, drugi zapa- l do ot~o1ow ru1~ach pa10wych. Gdy klapka ta
sowy. Wiatr przechodzi jedną wspólną dla wszyst- ka zaKryw~ o~wor, kt~rek z!myka. dos tę(> par:y; 
kich gazaków rurą lub k analem podziemnym mu- przy ods.~męcm kl.apln . na 90 kran~k otw~era s1ę 
rowanym, od których dopiero doprowadzany jest l parlł: bJJe. w otwo.r,_ me. wypuszczaJąc zen gazu. 
do każdego gazaka. Regulowanie ilości dmucha- D?_st_aJąC_ się do . mleJsc I ~zgrzanych, . pa_ra. o czy
nego powietrza odbywa się zapomocą zwyczaj- WISCle me tworzy obl~ku 1 pozwala W1d~1ec wnę
nych tarcz, obracających się dokola osi, rzadziej trze gazaka. Chc~c, ~eby gaz w.yc_hodzll z otwo
zapomocą zasuw. Takież tarcze urządzane bywają ru, 1!-P·. dla poznama Jeg_o wlasnosc~, przy rusz~?~ 
i w dmuchawkach parowych K6RTINGA. Powszech- wamu l t. p., odsu~a się klapkę Jeszcz~ daleJ l 
nie oprócz powietrza puszczają do g aza- zamyka w ten sposob parę, me zakrywaJąc same-
ków również i parę, wzbogacającą gaz w wodór go otworu. . . 
oraz sprzyjającą rozsypywaniu się żużla na pro- . Wp~d~.JąCa do g_azaka par~ pomąga za s~bą 
szek; Przewód parowy bywa niezależny od wia- me~~tphw1e pe:vną_ 1lość powietrza, . p~:nvodUJąC 
trowego; dopiero przy samym gazaku do rury po- c~ęscwwe _sp_alame . się ~azu;. para sama Jest w _ga
wietrznej doprowadzana bywa rurka parowa o ea- zie skl_ad~1kle~ meJ>ozą_danyl!l, ~le przy ta~Iem 
lowej mniej więcej średnicy. Takie urządzenie zamkmęm_u. un~k~ się ~Iel_ki_eJ straty g_azu-, _Jak_a 
pozwala w zupełności uniezależnić ciśnienie wia- bywa gdziemd~IeJ, a rowmez usuwa s1ę ~mążh
tru od ilości wprowadzanej pary, co jest niemoż- wość pr~cowama _przy otwora~h w tumame gry
liwe przy dmuchawkach; pozwala np. zwiększać zącego 1 zatruwaJącego orgamzm gazu. 
dopływ pary przy tworzeniu się narostów żużlo- Pytanie, czy wygodniej jest stawiać oddziel-
wych w gaza:Kach i t. p. ną grupę gazaków dla każdego pieca, czy też 

Bieg gazaków jest wszędzie bardzo ostry, jedną wspólną dla całej stalowni, nie jest na Slą-
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sku rozwil\zywane wszędziejednakowo i widzimy 
tu obadwa systemy; ogólnego prawidła. niema do
tąd, a 1·aczej panuje jedna. stała zasada-niezado
wolenie kaidego technika z wybranego przez sie
bie systemu. 

Zwolennicy "wspólnoty" wysuwają większą 
·bezwarunkowo jednostajnośó składu chemicznego 
gazów, niezależnego (Id stanu, w ję.kim się posz
czególne gazaki znajdują; rzeczywiście, zasypanie 
ś wieżego węgla do jednego gar.aka, przepalenie 
przed rusztowaniem i t. d. nie wywiera prawie 
żadnego wplywu na własności gazu, zbieranego z 
Ćalej gazowni; obsługa gazak6w jest prostsza i 
dopuszcza łatwiejszy podział pracy między ludzi 
i godziny. 

Z drugiej znowu strony niema tej najzupeł
niej odgraniczonej jednostki, jaką stanowi piec 
ze swymi gazakami, ściśle z nim związanymi; gaz 
z rury wspóluej zawsze ucieka przez niebędące w 
biegu gazaki, które trudno dokłaci nie izolować; 
SlDeleerze nie mogą dawaó baczenia na swe gaza· 
ki; niepodobna określić należycie spożycia węgla 
na. każdy piec z osobna, wreszcie dokładne czysz
czenie przewodów gazowych wymaga zatrzymy
wania całej stalowni, gdy moglu\,>y byó ono do
konywane w czasie reparacyi poszczególnych pie· 
ców. Ostatni wzgląd traci tu swą wag-ę wobec 
powszechnego na Sląsku świętowania niedzieli; w 
ten sposób trwające choćby dwa dni czyszczenie 
wywołuje r az na kilka miesięcy przerwę w biegu 
przez jedną tylko dobę. 

N a Śląsku przeważa grupowanie gazaków 
według pieców; tej zasady trzymai_ą się wszystkie 
nowsze stalownie. Nawiasem mówtąc, w Belgii, 
w zakładach Union Metallurgique d'Hoboken no
wobudująca się stalownia martenowska ma mieć 
wspólną dla pięciu 40-tonnowych pieców g azow
nię o 24 g azakach, które mają obsługiwać rów
nież piece płomienne walcowni, gdzie zatem roz
bicie na grupy byłoby bardziej usprawiedliwione. 

Przyjeżdżającego z KrólestwaPolskiego tech
nika uderza wszędzie na Śląsku doprowadzon a do 
minimum liczba robotników w stalowniach. N a 
gazakach, dzięki różnym urządzeniom mechanicz
nym, znacznie zmniejszona jest praca, zużywana 
na zasypywanie węgla do kubłów, a stanowiąca 
główną część robocizny , rusztowanie odbywa się 
rzadziej, niż u nas; reszty dokonywa większe na
pi ęcie pracy. Więc też w gazowniach widzimy 
zwykle, jako normę, 2 ludzi na każdy piec mar
tenowski. Jeden z gazowników pełni obowiązki 
starszego, ma on nadzór nad gazem, spuszcza w~
giel, :przerabia go z góry na rusztach, wreszcie 
rusztuJe z pomocą pozostałych. W razach wy
jątkowej potr:r.eby wzywani są do pomocy ro
botnicy placowi. 

Gaz powszechnie ulega czyszczeniu, niezbęd
nemu wobec drobnego materyalu opalowego i 
szybkiego biegu gazaków. W najprostszej for
mie polega ono na przechodzeniu przez długie 

łamana kanały, . zawarte w samym korpusie gaza 
ków, przyczaro osiada smoła i pyl; kanały s~ 
czyszczone co trzy tygodnie. 

Podobne urządzenie widzimy na rys.. 11, 
gdzie gazy przechodzą przez rodzaj murowanego 
zbiornika, poczem dopiero idą do wspólnej ruiy 
gazowej, a z niej do skrzyń gazowych każdego 
pieca. 

Daleko częściej urządzane są osobne płuczki 
wodne. N a rys. 12 widzimy taką płuczkę. Gaz 
z bateryi trzech gazaków idzie rurami do płucz
ki, stojącej pionowo w basenie z wodą, przecho
dzi nad wodą, podnosi się w drugiej płuczce i 
skierowywuje się wreszcie ku przyrządom rozdzia
łowym pieca. 

Na rys. 13 każdy gazak ma dwie tego ro
dzaju płuczki; gaz tu jednak nie przechodzi w 
bezpośredniem zetknięciu z wodą między jedną 

· rurą stojącą a drugą. Woda gra tu prędzej rol~ 
szczelnego zamknięcia i zbiera pyl i smołę, w 
małym tylko stopniu ochladzając gaz. To samo 
widzimy i na rys. 141 gdzie gaz zbiera się nad 
wodą we wspólnej dla całej grupy I·urze stojącej, 
'Przechodzi z niej do skrzyni z odrzucanem den
kiem i dalej ku aparatom. 

W inny ch płuczkach (rys. 15, 16 i 17) rolę . 
dwóch rur stojących, przez które gaz przechodzi, 
a któ1·e widzieliśmy poprzednio, grają wielkie 
skrzynie, prżedzielone bliżej jednego boku prze
grodą z bl ac~y żelaznej ol~oło 12 mm grubości. 
Gazy, okrążaJąC przegrodę 1 przechodząc z węż
szej części skrzyni do szerszej, pozostawiają w 
niej pyl, zbierający się na dole. Sciany skrzył\ 
mają wewnątrz osłonę z cegły ogniotrwałej na 
65 mm grubości. 

Płu~zka Huty Królewskiej (rys. 16) odznacza 
się od innych tern również , że ma. bezpośrednie 
połączenie z kominem przez rurę żelazną i kanał 
murowany podziemny. Przy zapalaniu gazaków 
i przy ich gaszeniu wypuszcza się gazy przez 
płuczkę do komina, a nie wproet na powietrze; 
wogóle zakłady te, zbudowane w środku miasta, 
zmuszone są do przedsiębrania rozmaitych środ
ków prze ci w ko zanieczyszczaniu powietrza. 

N a rys. 17 oprócz płuczki suchej widzimy 
j eszcze płuczkę wodną, stojącą dalej. · Pluczki ta. 
kie są wspólne dla wszystkich gazaków jednego 
pieca; przy każdym gazaku jest zasuwa, która 
pozwala wyłączać go w razie potrzeby. 

Przewody gazowe by wają wyłożone we
wnątrz cegłą szamotową lub też nie; w tym os
tatnim jednak wypadku rury, przeprowadzając 
gaz bardzo gorący, prędko wichrują się i niszczą, 
spotykane są też daleko rzadziej. 

Czyszczenie przewodów gazowych odbywa 
się co dwa lub co trzy miesiące. Osadów nie wy
palają; po zamknięciu gazu leją z kiszek przez 
osobne otwory wodę do rur i zbiorników, poezero 
wygarniają gracami · sąd ze i pyt Otwory zaopa
trzone są w drżwiczki, zamykające się samoczyn-
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nie wskutek własnego ich ciężaru i będące jak
by klapami bezpieczeństwa na wypadek wybuchu 
gazów w rurach. Smol a gorąca sama . wycieka; 
dla spuszczania jej na wszystkich zagięciach prze
wodu gazowego, a nawet między niem.i znaJdują 
się na rurach małe zbiorniki z odrzucaneroi den
kami. 

Piece. 
Wszystkie piece martenowskie na Śląsku Gór

nym, wyrabiające żelazo zlewne, mają zaprawę 
zasadową. Przyczyny tego są zrozumiale; z przy~ 
toczonych powY,_żej analiz sin·owca widzimy, iż 
zawartość fosforu znacznie przewyższa normę, do
puszczalną dla żelaza i pozwalającą na zastosowa
nie postępowania kwaśnego. Możebne jest co 
prawda wytapianie surowca czystego, nie zawie
rającego fosforu, lecz. w takich warunkach, które 
uniemożliwiły by w ogóle byt zakładów. Stare że
lastwo, stanowiące główny materyal wytwórczy, 
również bynajmniej nie jest czyste; trzeba je nie
tylko przetapiać, lecz i oczyszcza.ć zatazem, co 
znowu daje się osiągnąć jedynie na spodach za
sadowych; zresztą. jak wiadomo, na nich tylko 
możliwe jest otrzymywanie żelaza zupełnie mięk
kiego, . nie ustępującego w swych własnościach 
żelazu spawalnemu. 

Pojemność pieców z roku na rok wzrasta. 
W starych stalowniach widzimy piece, mające 
po 10 - 15 t; nowsze zwykle mają kolo 20 t, 
wreszcie w ostatnich czasach dochodza do 30 t i 
35 t. Równocześnie zwiększane są wymiary ko
mór regeneratorów, i to nietylko bezwzględnie; 
objętość pary komór (wiatrowej i gazowej), przy
padająca na l t wytapianego żelaza doszła w os
tatnio stawianych piecach do 5 m3• Zwłaszcza 
zwrócona jest pod tym względem uwaga na ko
mory wiatrowe. Dało nam się na jednej z hut 
słyszeć zdanie: "przewody wiatrowe powinny być 
takie, żeby przez nie można było karetą wjeż
dżać na bal, wyprawiany w komorze wiatrowej." 
I zasady tej trzymają się powszechnie; komory 
wiatrowe robią o '60% większe od gazowych, do
prowadzając objętość ich do 3 m3 na l t. Stare 
piece mają regeneratory znacznie mniejsze, ko
mory wiatrowe są w nich tej samej wielkości, co 
gazowe, lub zaledwie mało co większe. 

Zewnętrzne ścianki komór murowane są. jak 
wszędzie, z cegły czerwonej; wewnętrzne zwykle 
z cegły kwarcowej u góry, a szamotowej u dołu, 
choć bywają one niekiedy zrobione wyłącznie z 
szamoty; zdarza się to mianowicie przy starszych 
piecach; ścianki stapiają się z powierzchni i trzy
mają nieźle. 

Komory prawie wszędzie są jednolite, poje
dyncze, nie przedzielone na dwie części, jaK to 
ma miejsce w piecach ScHONWALDERA. Te ostatnie, 
dość rozpowszechnione . w Królestwie Polskiem, 
nie przyjęły si~ na Śląsku; tam nawet, gdzie sy
stem ScHONWALDERA wprowadzono pierwotnie, z 

czasem rozebrano murki, dzielące komory, i wró
cono do dawnego sposobu budowania. Tylko we 
Fridenshiitte, gdzie 8cH.ONWALDER pracowal i gdzie 
wynalazek swój · zrobił, trzymają się jeszcze jego 
systemu i to bodaj więcej dla tradycyi. Przy pusz
czaniu pieca w bieg przez pierwszych parę dni 
robią zasuwami dla należytego uregulowania cią
gu, poezero już ich nie ruszają do końca kam
panii; murki spełniają jedyną czynność, jaką im 
pozostawiono, t. j . zmuszają gazy do lepszego wy. 
grzewania całej komory, nie zaś wyłącznie drogi 
najmnieJszego oporu. 

Baczna uwaga zwrócona jest na worki żuż
lowe, urządzane przy wszystkich bez wyjątku pie
cach. W jednej z najstarszych stalowni worki 
idą pod wylotami przeworlów wzdłuż całej ścia
ny bocznej każdej komcny (rys. 18), zmniejszając 
jeszcze bardziej zbyt małe i tak wymiary rege
neratorów. Murowane są one z cegły kwarcowej; 
pod workami idzie mur jednolity. Dno worków 
leży mniej więcej na poziomie fabryki; żużel, spły
wający z przewodów zwłaszcza gazowych, zbiera 
się na dnie worków, skąd go w sobotę po spuście 
wygarniają; dla ułatwienia roboty ścianki komór 
mają przy workach okna, zamurowane na gru
bość jednej tylko cegły. Z komór wiatrowych; 
gdzie żu>'.la: mniej się zbiera, nie wyciągają go 
wcale, to też przegryza on w lwńc,u ścianki wor
ków i zalewa komory, wywołując w ten sposób 
konieczność zatrzymania pieca. W innych pie
cach urządzają worki w postaci studzienek pod 
przewodami gazowymi i wiatrowymi; żużel z nich 
wyciągany nie jest. 

W ostatnich czasach zaczęto budować rege
neratory zupełnie odmienne, niż dotychczas (rys. 
19). Właściwe komory, ladowane cegłą, wvsu
nięte są w tył w stronę gazaków, piec zaś· stoi 
nad komorami pustemi, · gra:jącemi rolę worków 
żużlowych. Mury zewnętrzne składają się ze 
ścianki kwarcowej na jedną cegłę, dalej z takiej 
samej grubości ścianki szamotowej i wreszcie czer
wonej; między komorami mamy mur z dwóch ce
gieł kwarcowych od strony komór i dwóch sza
motowych między kwarcowe;mi. Ścianka, oddzie
lająca komorę od worka żużlowego i oddalona o 
l m od sklepienia, ma od strony komory mur z 
cegły kwarcowej na jedną cegłę, dalej szamoto.
wy: ~órna część ścianki ma warstwę cegły kwar
coweJ na plask, a nad nią warstwę takiej samej 
cegły, zestawionej bokami; cegły ułożone są 
wpoprzek ścianki. Dno worka żużlowego, mające 
znaczny spadek ku ścianie zewnętrznej, jest w 
taki sam sposób układane; pod warstwą cegły 
kwarcowej idą jeszcze d wie warstwy cegły sza
motowej na plask, wreszcie cegła czerwona, two
rząca sklepienie. Sklepienie to jest z · boków zu
pełnie otwarte; robią je wyłącznie dla zaoszczę
dzenia inuru. 

Gazy, wychodząc z przewodów, dostają si~ 
naraz do ogromnych worków, gdzie szybkość ich 
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biegu nadzwyczaj maleje, i gdzie muszą one zmie
niać kierunek pod kątem prostym; wszystko to 
sprzyja całkowitemu uwolnieniu się gazów od 
wszelkiego pyłu i żużla, które unoszą one ze so
bą z pie·ca. Zbierający się w workach żużel jest 
o ty l e gęsty, że sam wypływać nie może; mógłby 
on być w razie potrzeby jedynie wygarniany, 
czego jednak nigdy nie robią, ponieważ wymia
ry worków są aż nadto wystarczające dla po
mieszczenia tej ilości żużla, jaka się w nich przez 
czas trwania kampanii zebrać może. Zastyga ona 
równeroi warstwami, dochodzi do l m grubości i 
wybijana zostaje w czasie reparacyi pieca. 

Kanały od przyrządów rozdziałowych, z po
czątku wysokie a wązkie; podchodząc ku regenera
torom, zniżają się i rozszerzają do szerokości sa
mych komó1·. Wzdłuż tych ostatnich na dole 
wyprowadzone są z cegły szamotowej murki na 
250 mm grubości i 600 mm wysokości, podtrzy
mując cegły dźwigary, na których spoczywa ła
dunek komór. Ponieważ gardziel, przez którą 
:przechodzą gazy z worka żużlowego do komory, 
Jest dość wązka, a wyloty kanałów podziemnych 
leżą w przeciwległym końcu komory, przeto ga
zy mają dążność do poruszania się w kierunku 
przekątni; zna~zna. część ładunku komory mog~a
by w ten sposob me być zużytkowana należyCie. 
Dla uniknięcia tego i dla równomiernego rozpro
wadzenia gazów po całej komorze ustawia się 
dźwigary coraz rzadziej w miar~ oddalania się od 
kanałów; przy samych kanałach odległość między 

· dźwig·arami wynosi 125 mm, przy ścianie prze
ciwleglej - 175 mm, opór więc, jaki napotykają 
gazy· w swej drodze, ~taje stę tern mniejszy, im 
bardziej oddalają się one od kierunku prostego. 

Nieco odmienny kształt. mają worki żużlowe 
w innej stalowni (rys. 20). Dno ich idzie tu pra
wie poziomo, z małym zaledwie spadkiem w stro
nę okna; wysokość worków jest większa, zato nie
ma sklepienia pod dnem. Zmiana ta bynajmniej 
nie jest zasadniczą; wywołana jest ona wprost 
możnością podniesi·enia calej budowli nad poziom 
fabryczny wyżej, niż w wypadku poprzednim. 
Piec sam oparty jest z jednej strony na ścianie 
glów~ei,. z dr~giej na sklepieniac~ nad ścianami, 
oddztelaJącemt komory od workow żużlowych. 
Dla wzmocnienia sklepień dane są arkady, 

Tego rodzaju worki żużlowe dają bardzo do
bre wyniki. Przy nas rozbierano komory, któ
rych ładunek wytrzymał przeszlo 2 300 spustów; 
komory bynajmniej nie były zapełnione żużlem, 
cegły wyglądały jak nowe, tylko zaczęły się kru
szyć i osypywać, co było przyczyną zatrzymania 
·pieca. Przypuszczam, że u nas, w odmiennych 
waruńkach co do materyalów wytwórczych, pie
ce t:tkie okazałyby się szczególnie praktycznymi. 
Przecież my w Królestwie Polskiem idziemy prze
ważnie na surowcu, musimy ładowac do pieca 
mnóstwo wapienia i rudy często w stanie miałkim; 
reakcya ma przebieg nader burzliwy, mnóstwo 

pyłu i żużla dostaje się do komór, zapycha je i 
wywołuje potrzebę reparacyi, gdy inne części pie
ca są jeszcze w stanie zupełnie zadawalniającym 
i mogłyby z pewnością wytrzymać jeszcze kilka
set spustów. 

Komory ładowane są zwykle cegłą 300 X 
150 X 80 mm od dołu do samego prawie wierzchu; 
dolne rzędy cegieł są szamotowe, górne-kwarco
we, choc w niektórych zakładach widzieliśmy w 
komorach cegłę wyłącznie kwarcową, co zresztą 
bynajmniej racyonalne nie jest tak ze względu 
na większy koszt, jak również dlatego, że cegta 
kwarcowa w dolnyeh częściach komór, ulegając 
ciągłym zmianom temperatury, prędko traci spo
istość i rozsypuje się pod ciężarem ładunku. Ce
gły układane są jedna nad drugą w jednakowych 
wszędzie odstępach. 

Sklepienia komór składają się z warstwy ce
gły kwarcowej, na której leży jeszcze warstwa ce
gły szamotowej. 

W nowych piecach na wypadek, gdyby że
lazo z pieca uciekało, wierzch korpusu regenera
torów wylany jest cementem z pewnym spadkiem 
ku środkowi pieca. Każda para komór tworzy 
osobny korpus; w środku jest wolna przesklepio
na przestrzeń szerokości do 2 m. W sklepieniu 
pozostawiają dwa lub trzy otwory, przez które 
żelazo, uciekające z pieca, może spływać pod·· 
piec, między komory do kanału, odpowiednio 
przysposobionego. 

Z komór gaz i wiatr przechodzą do głów 
najczęściej przez 4 przewody, dwa gazowe i ty
lE>ż wiatrowych. System ScHONWALDERA, mianowi
cie zamykanie każdego kanału w osobnym slupie, 
spotykać się daje d ość rzadko, przy pięciu za
leci wie piecach. Daleko częstsze jest umieszczanie 
obu kanałów gazowych w jednym slupie, wiatro
wych zaś w drugim, stanowiącym już część głów
nego korpusu pieca (rys. 21). Bywa wreszcie i 
tak, że wszystkie cztery przewody mieszczą się 
w jednym slupie tej samej szerokości, co i piec; 
system ten jest zdaniem mojem całkiem Jdera
cyonalny, wymaga stawiania zupełnie nieproduk
cyjnie grubych murów, uniemożebnia dostęp do 
przewodów i powoduje prędkie spalanie się ścia
nek wewnętrznych, nie ochładzanych przez ota
czające powietrze. Części muru, oddalone od og
nia, bywają wznoszone z cegły czerwonej; pozo
stają one przez szereg lat i tylko wewnątrz ich 
zmieniana bywa przy reparacyi cegła kwarcowa. 

Przy murowaniu slupów ściany ich nie są 
stawiane pionowo, lecz z pewnem pochyleniem w 
stronę pieca, wynoszą~em około 25 mm na l m 
wyso.kości. P.rzy P'?-szcza.niu w bieg pie<? rozgrze
wa stę stopmowo 1 rośme, doprowadzaJąc slupy 
do pionu. 

Zakład Huldschinsky w Gliwicach i nowa 
stalownia Huty Królewskiej odprowadzają wiatr 
z komory jednym tylko kanalem (rys. 19). Prze
wody gazowe i wiatrowy mieszczą się w jednym 
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wspólnym słupie. Pierws~e id,l\ pionowo od sa- W Baildonhiitte chłodzenie głów odbywa się 
mego sklepienia komory i przełamują się dopiero przy pomocy rur specyalnych, o przekroju po
w głowach; przewód wiatrowy idzie z pocz~tku środku powiększonym (rys. 22), leżących na płask 
pionowo, następnie. pochyla się, wchodzi pomiędzy na. podstawach surowcowych; przez rury prze
przewody gazowe i rozszerza się nad nimi prawie na pływa zimna woda. Sztuczne chłodzenie jest zcia
Qałl\ szerokość korpusu. W głowie wiatr idzie już niem majem zbyteczue, ponieważ głowy i bez te. 
dwoma przewodami pod sklepieniem, stanowiącero go dłużej trwają, niż inne części pieca; nie jest 
dlllszy ciąg sklepienia przestrzeni robom:ej pieca. tet ono nigdzie, poza Baildonhiitte, w użyciu. 
Wszystkie kanały rozłożone są zupełnie syme- Piece. stawiane są dość wysoko nad komora
trycz nie tak względem środka worków żużlowych, 

1 
mi, dzięki czemu powietrze swobodnie przechodzi 

jak i względem osi pie.ca. .
1 

pod spodami i chłodzi je. Ul'ządzenie spodów 
W Laurahlitte l'ozkład przewodów jest wręcz jest niemal wszędzie jednakowe i nie pt·zedstawia 

odwrotny. Pl)środku idzie tu gaz jednym kana- nic osobliwego. Wszędzienapodłużnych ściaPach 
łem, który później rozszerza się i w głowie roz- komór bezpośrednio lub też na małefikich filar
dzieła na dwa przewody. Wiatr z komót· wy- kach z cegły czerwonej leżą w poprzek 
chodzi dwoma kanałami, łączącymi się ze sob~. pieca belki żelazne dwuteowe wysokości 300-400 
ponad przewodem gazowym. W głowie mamy mm, podtrzymujące kolumny su1·owcowe, na któ
jeden tylko przewód wiatrowy w postaci wązkiej rych spoczywają płyty spodu również surowoowe 
i długiej szpary. grubości 40-50 non, zaopatrzone w żebra. Filar-

Umieszczanie kanałów gazowych i powietrz- ki pod płytami, podtrzymującerui głowy, stawia~ 
nych w jednym słU]>ie musi być stanowczo potę- ne są na ścianach, oddzielającyeh kom01·y gazo
piane, do czego zresztą doszły już i wymienione we od wiatrowych. Tam, gdzie odległość między 
powyżej zaklady. Dostęp do ścianek, przedziela· spodem a komorami j est mniejsza, na żelaznych 
jących kanały, jest uniemożliwiony, uadzór nad belkach zamiast kolumn leżą na plask grube bel
niemi wykluezony zupełnie; cegła bardzo prędko ki surowcowe, na nich zaś płyty. Charaktery
przepala się, a wówczas ga z łączy się z powie- stycznem jest, że prawie ws?.ędzie płyty ułożone 
trzem już w głowie, powodując bardzo prędkie są zupełnie poziomo, bez pochylenia w stronę 
niszczenie się pieca, który może wytrwać zaJed- otworu spustowego, przez co grubość spodu zwię
wie do 300 spustów. ksza się w kierunku od ściany tylnej do przed-

Co do pieców Huty Królewskiej w szczegół- niej. W paru tylko piecach płyty są pochylone 
ności, nachylenie przewodów, wywołane prawdo- i spód ma grubość wszędzie jednakową. 
podobnie dążeniem do możebnego shócenia dłu- Sze.rokość spodu, licząc od blachy do blachy, 
giego bardzo i tak korpusu, jest stanowczo za t. j . r azem ze ś cianami, jest we wszystkich pie
duże; przy silnym ciągu kominów i gorącym bie- cach uiemal jednakowa i wynosi około 4,2 m; tyl
g u sklepienia obok głów ogt·omnie się przepalają. ko starsze małe piece mają szerokość mniejszą, 

Do pieca prawie wszędzie gaz wchodzi przez wynoszasą 33/ 4 m; w uajwiększych dają do 4,5 m. 
dwa otwory, powietrze również; wyloty wiatrowe Natomic\!t zwiększanie pojemności pieców ma 
są płaskie, szerokie, bezpośrednio pod sklepieniem miej sce prawie wyłącznie kofi'ztem wydłużania 
pieca; g azowe mają przekrój zbliżony do kwadra- spodów, które w nowych 35-tonnowych piecach 
tu; otwory wydłużone spotykać się dają rzadziej. dochodzą do 10 m długości między głowami. N aj
Wyj ątek pod tym względ em stanowi, jak już częściej spotykane .są w piecach o średniej po
wspominaliśmy, Laurahlitte. Wiatr tu wchodzi jemności spody siedmiometrowe, nieco dłuższe 
przez jedną szparę, gaz przez dwa otwory trój- zatem, niż u nas przy takiej samej wielkości pie
kątn e nie przesklepione, lecz utworzone przez ców. Wydłużanie pieców na Śląsku jest wska
stopniowe cofanie się cegieł w głowie. za n e tern bardziej, iż wobec szybkiego ich biegu 

W Borsigwerku wiatr doprowadzany je:;t duże ilości g azu wymagają odpowiednio wielkiej 
przez dwa wprawozie przewody (rys. 21), ale roz- przestrzeni dla spalani a się w piecu. Przy krót
dzielaj ąca je ścianka ma tylko 200 mm grubości. kich spodach gazy palą się j eszcze w regenerato
Wychodzą tu z założenia, że ścianka owa jest r ach, co zwiększa spotrzebowanie węgla i wywo
iak czy inaczej przeznaczona na szybkie spalenie, łuj e prędkie niszczenie się komór. 
że więc wprost szkoda cegły; filarek dają tylko Spody mają na płytach surowcowych jedną 
dl a podtrzymania sklepienia. Czy takie posta- warstwę cegły szamotowej. na niej zaś dostatecz
wienie i rozstrzygnięcie kwestyi jest słuszne, ną ilość cegły magnezytowej, otrzymywanej ze 
nie wiem . Głowy zwykle nie są chłodzoue sztucz- Świdnicy. Pod otworami wsadowymi cegła ma
nie od dołu; ch~odzi. je powietrze, pod ni~mi prz~- gnezy_towa układana jest a~ ?o poziomu _li:Dii żu
chodzące. W JedneJ z fabryk dla zwtększema żloweJ przez całą grubość smany przedmeJ; cza
cyrkulacyi puszczają pod płytę od przedniej czę- sami tylko najniższe warstwy tej ści~ny mające
ści pieoa strumień pary, która pociąga za sobą glę szamotową zamiast magnezytoweJ. 
wciąż ś wieże powiett·ze z jednej strony pieca na Części głów, stykające. się z masą dolomito-
drugą. wą spodu, t·ównież układane są z cegły magne-
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zytowej na 250 mm, t. j . na długość jednej cegły. 
Cegła magnezytowa bywa dawana niekiedy i ua 
spód przewodów gazowych na przestrzeni do 1,5 
m od pieca, w miejscach najbardziej n arażonych 
na gryzące działanie żużla zasadowego. 

Na cegłę idzie w spodach ubijana na zimno 
masa dolomitowa czarna, dość sucha, z małą do
mieszką smoły, dalej zaś dolomit bez smoły, na
rzucany na spód już po puszczeniu gazu wraz z 
drobno Huczonym żużlem martenowskim, dosko
nale wiążącym kawałki dolomitu. Ogólna gru
b.ość spodów waha się od 350 mm do 500 mm i 
nawet wyżej ; W kilku zakładach spody ubijają 
z masy magnezytowej z dodaniem czystego żu
żla; grubość tej warstwy wynosi 200-300 mm; na 
magnezycie leży jak zwykle masa dolomitowa. 

Głębokość kąpieli, licząc od poziomu pro
gów, wynosi prawie wszęd:i;ie 500 mm. Spody nie 
są zmieniane za każdą reparacyą pieca, trwają 
one zwykle przez parę lat, co się tłumaczy prze
tapianiem na nich przeważnie żelaza, nie surowca; 
przy takiej robocie spody daleko mniej ulegają 
zniszczeniu i nie przerastają żelazem. Przy pusz
czaniu pieca wytapiają tylko górne stopione war
stwy spodu i podsypują świeżym dolomitem. Przy 
zmianie tylnej ściany wyjmują od tyłu część 
spodu na taką głębokość, żeby dojść do nieuszko
dzonego dolomitu, i na nim już ubijają nową 
ścianę. Ciekawe 'Yygrzewanie pieca widzieliśmy w 
Hubertushiitte. Zeby nie zanieczyszczać spodu 
popiołem i żużlem z węgla, nie rozkładają tam 
ognisk w samym piecu; przed bocznemi oknami 
wsadoweroi ustawiają osobne paleniska (rys. 23), 
środkowe zaś okno zakładają cegłą. Falenisko 
urządzone jest w sposób następujący: na dwuteo
wych belkach żelaznych, około 1,5 Tlt długości, 
ustawionych na pomoście roboczym pieca, kładą 
w poprzek dwie takież belki, a .na nich układają 
ruszty (zwyczajne kwadratowe sztaby żelaz.ne). 
Ściany boczne paleniska ustawione są zę starych 
cegiel z komór regeneratorów, bez żadnego spo
iwa; ułożenie i rozr~ucenie paleniska jest dzie
łem paru minut. Z przodu i z góry palenisko 
zakrywają blachami. 

Palą drzewem, później węglem, dość silnie; 
ciąg jest dobry, gdyż powietrze dochodzi z dołu 
przez ruszty zupełnie swobodnie i w dui.ych ilo
ściach, ponieważ wszelkie inne otwory są zamu
rowane. 

Wygrzewanie pieca trwa okolo 3 dni, po
czem puszczają gaz i rozbierają palenisko. Tego 
rodzaju robota ma przeciwnik.ów w innych za
kładach; twierdzą oni, że wygrzewanie nie jest 
równomierne, że plomienie · biją więcej na skle
pie~ie, a spó~ poz.o~taje zimny i świeżo ubity do
lomit latwo s1ę lasuJe. Jednak spody w Huber
tushiitte trzymają bardzo dobrze, pomimo gor
szych warunków miejscowych, i wogóle wcale się 
tam nie skarżą na jakiekolwiekbądź złe wyniki. 

Przednie ściany pieców prawie wszędzie mu-

rowane są z cegły magnezytowej do poziomu 
progów, lub też trochę wyżej, dalej zaś z cegły 
kwarcowej. Ścian dolomitowych nie robią, i nie 
są one potrzebne, ponieważ żelazo przy małej za
wartości surowca we wsadzie zachowuje się w 
piecu zupełnie spokojnie, nie burzy się, i żużel 
nie przegryza ścianek. 

Cegły układane są z pewnem pochyleniem 
w stronę blachy dla uniemożliwienia wypadania 
kamieni. 

Grubość ściany n góry pod sklepieniem wy
nosi 500 mm, ku dolowi ściana grubieje i na wy
sokości progów ma okolo 750 mm; wymiary te, 
uwarunkowane wymiarami samej cegły, powta
rzają się stale we wszystkich niemal piecach. Ścia
na wzdłuż pieca ma wszędzie grubość jednakową; 
tylko w Borsigwerku przestrzeń robocza pieców 
ma kształt nieco jajowaty i ściana pi·zednia po
środku cieńsza jest, niż przy głowach, co ułatwia 
dostęp do wylotów gazowych; filarki między okna
mi mają w tym samym celu boki ścięte. 

Okien wsadowych robią prawie we wszyst
kich piecach po trzy; są one mniej więcej kwa
dratowe o plaskiem sklepieniu; najczęściej spoty
kane są wymiary metr na metr; okno środkowe 
bywa często trochę większe, niż boczne. Piece 
35-tonnowe mają po cztery okna; zwiększa to 
wprawdzie ~h:atę ciepła, ale niezbęd~ejest dla p~a
Widłowego 1 rownom1ernego rozłożema materyałow 
wsadowych na całym dziesięciometrowym spodzie. 

Progi w zastosowaniu do maszyn wsadowych 
są umieszczane dość wysoko nad pomostem robo
czym, co jest nieco ucią~liwe dla robotników, ale 
też pracę ludzką doprowadzają przy piecach do 
minimum. Progi, ubijane z dolomitu, nie są wy
sokie, ponieważ głębokość kąpieli jest znaczna, a 
żużel podczas burzenia bardzo malo podnosi się 
w piecu; nie zbijają ich i nie czyszczą: raz ubite, 
służą prawie przez ca!ą kampanię pieca. 

Sciany tylne ubijane są naogól z masy do
lomitowej i tylko pod sklepieniem mają w;1rstwę 
mielonego magnezytu ze smolą, jako izuhtora 
między dolomitem a cegłą kwarcową. Od strony 
blachy jest zawsze ścianka z cegły magnezytowej 
na o5 lub 125 mm grubości. 

Robione są próby z tylneroi ścianami z że
laziaka chromowego. Dotychczas robią tylko część 
ściany ponad linią żużlową w obawie, żeby żela
zo nie ~lCiekalo przez szczeliny między kamienia
mi. ' Zelaziak biorą w dość dużych kawalach 
podłużnych, formy mniej więpej prawidłowej, bez 
trudnego i zbyt kosztownego dociosywania; ka
mienie układają wpoprzek ściany dla większej 
mocy i dla zabezpieczenia się od ich wypadania. 
Jako spoiwo używana jest drobno mielona mąka 
chroniowa z domieszką gliny ogniotrwal9j, rozro
biona z wodą. O ile sądzić można z dotychcza
sowych wyników, ściany chromowe trzymają się 
doskonale, nie wymagają żadnej reparacyi i wo
bec tego, chociaż wydatek jednorażowy jest więk-
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szy, w rezultacie ściana wypada taniej, niż dolo- przy wygrzewaniu i ostrożne prowadzenie pierw
mitowa. szych 50-ciu spustów, po których sklepienie już 

Ściany tylne robią dość grube; pod sklepie- się pokrywa żużlem i trzyma mocno. 
niem mają one do 650 mm u dołu, przy otworze Przy budowie pieców używana jest cegła 
spustowym 850 mm i więcej. kwarco"·a miejscowa, nie odznaczająca się zbyt 

Otwór spustowy umieszczony jest zawsze w wielką ogniotrwałością, więc też sklepienia dość 
murze z cegły magnezytowej, nie zaś bezpośred- prędko się palą. Następuje to zwłaszcza przy glo
nio w masie dolomitowej; mur idzie ba trzy dlu- wach wskutek działania odchodzących gazów; nad 
gości cegły w każdą stronę od otworu przez całą otworem spustowym, gdzie u nas sklepienie nisz
grubość ściany. Sam otwór jest przesklepiony; czy się najszybciej wskutek burzliwej reakcyi w 
średnica zwykle nie wielka, nie przechodząca 250 piecu i obsnJywania dolomitem tylnej śniany, na 
mm; zmniejsza ją jeszcze masa dolomitowa, którą Sląsku sklepienie trwa najdlużej . W ogóle na utrzy
zaprawiają otw6r. Zaprawianie po drzewie odby- mywanie sklepienia w należytym porządku nie 
w a się zwykle w każdą niedzielę, kiedy piece sto- zwracają uwagi, i to jest zrozumiale: cegła miej
ją na wolnym gazie. scowa, nie obłożona dem, przy nadzwyczaj ma-

Sklepienia przerzucane są między oporami łych kosztach przewozu, jest bardzo tania i za
na ścianach. Za wyjątkiem pieców bardzo sta- kładom nie opłaca się wyznaczanie choćby naj
rych, wszystkie inne mają sklepienia prawie pla mniejszych nagród za konserwacyę sklepienia. 
skie o małych strzałkach tak wzdłuż, jak i Chodzi o znaczną wytwórczość, o szybki bieg, a 
wpoprzek pieców. Środkowa część sklepienia by- że sklepienie wytrzyma o jakie 100 spustów mniej, 
wa często zupełnie płasko-cylindryczna, nie jajo- nie wyriiesie to nawet feniga na tonnie. Prawa
wata, ba przestrzeni paru metrów. Przy spodach dzi się więc piec jak można najgoręcej, a spalone 
siedmiometrowych strzałka sklepienia wzdłuż pie- sklepienie zastępuje natychmiast nowem. 
ca bywa nie większa nad 100 mm, przy lO-metro- W Borsigwerku zmianę taką dokonywa się 
wych dochodzi do 220 mm (Huta Królewska). w sposób następujący: przez okna wsadowe prze
Wpoprzek pieca strzałka wynosi 250-35fJ mm. suwają do tylnej ścianki szyny i na nich oraz na 

Sklepienia leżą dość wysoko nad spodami; przewodach gazowych kładą sztaby żelazne. Na 
odległość od poziomu progów wynosi zwykle sztabach ustawiają żelazne kabłąki i dają sklepie-
1,2-1,3 m, od spodu zatem 1,7 m do 1,8 m. Przy nie bez przerywania biegu pieca. 
ścianie tylnej sklepienie podnoszą nieco wyżej, Przednie i tylne ściany pieców wszędzie okry
niż przy progach, a to dla odciągnięcia gazów w te są płytami lanerui surowcowemi, połączonerui 
tamtą stronę oraz dla tego, żeby maszyny wsa- na obrzeża i śruby.f, Plyty idą aż do głów, same 
dowe nie uderzały o sklepienie. zaś głowy i przewody gazowe pokryte są z przo-

G:ruhość sklepień jest wszę?zie. jednakowa i du i z tyłu blachami żelaznerui 10-15 mm gru
wynosl 300 mm. Przy ukladamu 1Ch używano bości, nie połączonerui ze sobą wcale lub też po
dawniej a czasem i teraz jeszcze używają cien- lączonami zapomocą nakładek żelaznych albo że
kich deseczek drewnianych, wsadzanych pomię- laza kątowego i nitów. Głowy z boków ani też 
dzy cegły. a które mają się spalać równocześnie j stojące osobno słupy kanałów gazowych blach 
z wygrzewaniem pieca i wyrastaniem sklepienia, l nie .mają; co najwyżej krawędzie slupów wzmoc
przez co sklepienie ma nie zmieniać początkowej nione bywają kątownikami. 
formy. Okazuje się jednak, że deseczki zaczynają Wiązania, ściągające dawniejsze piece, są 
się palić przy 300°- 400° czyli wówczas, kiedy zwykle dość słabe i składają się przeważnie z 
cegła kwarcowa przestaje się już rozszerzać, a szyn tylko; przy nowych piecach zwrócono szcze
przeto nie doprowadzają one do pożądanego celu, gólną uwagę na wiązania i robią je bardzo moc
przeciwnie, osłabiają sklepienie, dając szpary po- ne wyłącznie z belek dwuteowych 200-260 mm 
między ceglami. Obecnie prawie nigdzie deseczek wysokości i to nie tylko przy samych piecach, 
już nie kładą, natomiast pozostawiają pomiędzy ale i przy głowach i słupach gazowych. GlowJ:' 
cegłami co jeden metr szpary szerokości 5 mm i ściągane są 4-ma lub 5-ma parami belek, a daleJ 
to tylko wzdłuż pieca, gdzie wyrastanie jest f;l'Oź- z obu stron każdego otworu wsadowego są poje-
niejsze, a szpary nie mogą wywołać obsuwania dync~e pary. . 
się cegieł. W poprzek sklepienia kł'adą cegłę przy Sciągary, wiążące przeciwlegle pary, maJą 
cegle (rys. 24). Przy puszczaniu pieca w bieg szpa- zwykle 60 -65 mm grubości. Te z nich, które idą 
ry zachodzą i sklepienie staje się zupełnie jedno- wpoprzek pieca, mają pod mutrami kawałki 
litem. drzewa. grającego tu rolę sprężyny i ustępujące-

W ten sam sposób układane bywają niekie- go pod naciskiem w miarę rozgrzewania się i roz
dy i cegły na spodzie przewodów gazowych dla szerzania ścian pieca. Ściągary podłużne mają w 
utrzymania zupełnie równej, nie powichrowanej niektórych zakładach prawdziwe sprężyny, urzą
jego powierzchni. Za najlepszy jednak środek dzone na sposób resorów (rys. 25) lub też bufo
przeciwko wszelkim zmianom w sklepieniu uwa· rów wagonowych. Sprężyny jednak nie cieszą się 
żają stopniowe popuszczanie wiązań piecowych ogólnem uznaniem, ponieważ pod wpływem go-
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rąca bardzo prędko tracą sprężystość, a więc i 
· dzialać, jako takie, przestają. Drugą zlą stroną 
jest zachowanie się ich w razie wybuchu gazów; 
przy strzelaniu sprężyny ustępują i piec pęka, 
czego być nie powinno przy zastosowaniu moc
nych wiązań, ściągniętych na głucho. Podczas 
wygrzewania pieca mutry stopniowo odkręca się, 
tak że piec jest zawsze należycie powiązany, a 
ściągary nie mogą pękać; po wygrzaniu następu-
je ostateczne sprawdzenie i zaciśnięcie muter. 

Okna wsadowe zaopatrzone są w ramy su
r?wcowe, połączone z płytami ścian, jak zwykle, 
na obrzeża i śruby. Progi i t. z w. "kalibry", 
służące do zakładania walków przy sadzeniu, po
prawianiu ścian i t. d. są również surowcowe; w 
większości wypadków nie są one złączone na sta
le z ramami, stanowiąc osobne odlewy, przymoco
wywane zapomocą śrub; niekiedy jednak tworzą 
one jedną calość z ramą, jak widzimy np. na rys. 
26; próg jest tu ruchomy, zdejmowany. Na . rys. 
27 widzimy . znowu kalibry, złączone z progiem 
niezależnie od ramy. Łączenia takie są zgoła 
nieusprawiedliwione. Nie mówiąc już o znacz
nie bardziej złożonym modelu, a zatem i więk
szym koszcie odlewu, każda część, mianowicie ra
ma, próg i kalibry, w innych znajduje się wa
runkach pracy; pierwsze dwie spalają się powoli, 
kalibry zaś ulegają złamaniu, które może nastą
pić w każdej ch wili. a wówczas jest się zmuszo
nym do odrzucania całego odlewu, chociażby po
zostałe jego części były jeszcze w zupełnie do
brym stanie. 

W e Friedenshutte rama okienna chłodzona 
jest wodą. W tym celu ma ona zrobioną z blach 
żelaznych skrzynkę, pokrywającą część filarków 
między otworami i sklepionko nad samem oknem. 
Dla usunięcia niebezpieczeństwa wybuchu skrzyn
ka nie jest zamknięta; woda dopływa przez dwie 
rurki u dołu · i odchodzi u góry. Filarki dzięki 
temu urządzeniu nie palą się i trwają daleko dłu
żej, a przytern praca przy piecu nie jest tak ucią
żliwa wskutek zmniejszenia promieniowania cie· 
pla. Skrzynki trwają bez zmiany w ciągu 300 
spustów i dłużej. 

Klapy, zakrywające otwory wsadowe, robio
ne są, jak wszędzie, z cegły szamotowej, ujętej 
w żelazne lub stalowe chomąto. Chomąto takie 
w najprostszej swej formie przedstawia ramę z 
żelaza plaskiego (rys. 28), odpowiednio wygięte· 
go, grubości około 20 mm, z wpuszczoneroi szta
bami z żelaza okrągłego. mająceroi utrzymywać 
cegły w ramie. Z przodu obejmują i wzmacnia
ją ramę trzy skoble, również z żelaza płaskiego, 
na śrubach. 

Daleko częściej spotykane są ramy stalowe, 
lane w jednej sztuce (rys. 29) albo składane z 
czterech części (rys. 30). Boki ramy mają w środ
ku występy przez całą długość dla trzymania ce
gły. Wreszcie bywają już nie ramy, lecz cale 

skrzynki (rys. 31), lane w surowcu, zwrócone den
kiem ku przodowi i wyłożone wewnątrz cegłą. 

Klapy wytrzymują około 200 spustów. Co 
się tyczy podwieszania klap, zasługują na wzmian
kę urządzenia, mające na celu umożliwienie do
wolnego zbliżania lub oddalania klapy od pieca. 
W tym celu drążek, na którym wisi klapa, ma 
ośkę, umocowaną nie na stałe, lecz w widłach, 
które również obracać się mogą (rys. 32); daje to 
zarazem możność bardzo łatwego zdjęcia drążka 
wraz z klapą . 

Drążki umieszczane bywają przewazme z 
boku pieca, mniej więcej równolegle do ścianek, 
nie zaś prostopadle. Urządzenie, pokazane na rys. 
33, pozwala zmieniać dowolnie polożenie drążka, 
który zawieszony jest tu przy pomocy kółka, bie
gnącego po wygiętej szynie. Srodek krzywości 
szyny przypada w miejscu zawieszenia klapy u 
drążka, klapa więc nie zmienia swego położenia 
bez względu na to, jakie jest położenie drążka. 

Podnoszenie klapy odbywa się zapomocą 
łańcucha, przymocowanego do drążka; klapa opa
da własnym cięzarem; niekiedy jednak zamiast 
lańcucha mamy pręt żelazny, co pozwala również 
i opuszczać klapę, a zatem jest bardzo praktycz
ne, ponieważ klapy od czasu do czasu zacinają się 
i nie chcą same opadać. 

W Hucie Królewskiej podnoszenie klap od
bywa się przy pomocy bardzo złożonego mecha
nizmu. Klapy zawieszone są nad piecem (rys . 34); 
ponieważ przy piecach chodzą ciągle wózki z ma
teryalami, maszyny wsadowe i t. p. i niema miej
sca wolnego, przyrząd do podnoszenia umieszczo
ny jest zdała od pieca przy boku pomostu robo
czego. Każdej z czterech klap odpowiada kółko 
zębate a, osadzone na stalej osi i mające z boku 
krążek ze żłóbkiem b, w którym nawija się linka 
stalowa, idąca do klapy. N a osi c, obracanej J~rzy 
pomocy rączki d, znajdują się cztery kółka zęba
te e, osadzone na klinach i dające się prze.'<ttwać 
wzdłuż osi; przesuwanie odbywa się przy pomo
cy rączek ff. Skoro trzeba otworzyć którebądź 
okno wsadowe, sczepia się odpowiednie kółka e 
i a i przez obracanie osi c podnosi się klapę. Urzą
dzenie cale działa bardzo powoli, chociaż w zasa
dzie musi być uznane za dobre. 

Rynny spustowe, długości rozmaitej zależnie 
od urządzenia panwi i położenia dołu spustowego, 
mają przeważnie spadek bardzo mały, tak że że
lazo dość wolno z pieca wypływa. Dłuższe ryn· 
ny złożone są z dwóch części: jednej nierucha
mej, przymocowanej do blach pieca, i drugiej na 
zawiasach, odsuwanej po spuście. Jeżeli panew 
odlewnicza może być podprowadzana pod sam 
piec, wówczas drugiej części nie dają i robią ryn
nę bardzo krótką. 

(c. d. n.) 
Wtadystaw Choroszewski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w sierpniu r. 1906. 
Wydobywanie galmanu. W sierpniu r. 1906 wytwórczość galmanu Lyła n astępująca: 

Nazwa kopalni 

olesław 

ózef . 
B 
J 
u lisses 

R ok 

Sierpień 

p 

86 504 

192 S52 
184010 

1905 

Od nocze,tku 
rokn do 

31 sierpnia 

11 

65R 156 

t 591 704 
l 871 66<) 

R ok 1906 

Ocl J•Ocze,tkn 
Sierpiex1 roku do 

31 •ierpnia 

d ó w 

63 jOT 457 185 

4°992 592 ss6 
199 509 1 567 89s 

-W r . 1906 wydobyto wi ęcej C+ ) 
albo mniej C-), n iż w r. 1905 

Od początku r oku 
Sierpi eń do 31 sier pnia 

pudów l Ol ~ pudów l n-
,ó "' -

- 23003 - 27 - 2009]0 1- 31 
- 15 l j60 - 79 - 999 148 - 63 

+ 15 449 + 8 - 303774 1 - 16 

R azem l 463066 l 4 121 529 1 304002 \ 26 17637 1- 159o64 1 - 34 1- 1 503892 1 - 36 

l'odług gatunkó w wytwórczość galmanu była następująca: gruby 119 377 p udów i drobny 18:1 625 
pudów. 

Wytwórczość g almanu z błyszczem ołowi u była następujaca: 

Nazwa )w palni 

olesław 

ózef . 
B 
J 
u lisses . 

Rok 1905 

Od pocze,tlm 

Sierpień roku do 
lll sierpnia 

---p u 

:.!9 353 23 1 9~6 
-· -

l !83 7 514 

. 
Rok 1906 

Od pocze,tku 

Si erpień roku do 
31 s ierpnia 

d ó w 

34770 229 433 
t82 644 

3'J I02 95 225 

-W r. 1906 wydobyto więcej (+) 
~o mniej C-), niż w r . 1905 

Od początku r oku 
Sierpień do 31 sierpnia 

-pud,ów l % pudó \v l Ol 
lO 

+ 5 4I7 i + 18 - 2 5' 3 1 - l 

+ 182 + -
+ 644 + -

+ 35 919 + 3036 + 877" l +t t6] 

R azem l 30536 l 23946o l 72054 l 325302 l + 415181 + 136 1 + 858421 + 36 

D nia 31-go sierpnia pozostalość wydobytego . zarobili 25 210 rubli. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 1 112 376 pud ów, go r obotnika wynosił na dniówkę l rub. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 243 366 pudów. padków n ieszczęśliwych z robotnikami bylo: 3, 

W sierpniu r. 1906 w 3-ch czynnych kopal- zakończone częściową niezdolnością do pracy,. 
niach galmanu przeciętn a licz b& robotników wy- i 4, zakończon e wyzdrowieniem zupełnem. 
nosiła 974. Robotnicy odrobil i 25 318 dniówek i 

Pfukanie galmanu. W sierpiu r. 1906 wytwórczość galmanu płukanego była następujaca: . 
--

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska 
chaniczna 

. 

R azem . 

Rok 1905 

-
Sierpień 

On poczl\tku 
roku do 

Sl sic•r pn ia 

p u 

101 lOj' 758 200 
- -

23 ł 610 878 020 

R ok 1906 

Sierpień 
Od początku 

roku do 
3l sierpuia. 

d ó w 

g6 746 739 776 
- -

139o8o 781035 

W r. 1906 otr zymano więcej C+) 
---.!:!.ho mniej C- ), niż w r . 1905 

Od początku r oku 
Sierpień do 31 sierpnia 

pu dów l O{ pudów l % o!) 

- 4 361 - 4 - 18424 - 2. 
- - - - -

- 92 53° - 40 - g6g85 - 11 
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Wytwórczość blyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa płuczki 

oleslawska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1905 

Sierpień 
Od pOCZf\t. k 11 

roku do 
m sierpni a 

p u 

l 

2 '35 19731 
- -
- 100 

Rok 1906 

-
Sierpień 

Od poczf\tku 
roku do 

31 sierpnia 

--d ó w 

i 
488o l 

33 700 
- -
- 292 

-
W r. 1906 otrzymano więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1905 ---
Sierpień 

Od początku roku 
do 31 sierpn ia 

-
pudów l % pudów l t 

+ 2745 + 129 +'39'59 + 7' 
- - - - · 
- - + 192 + 192 

Razem . l 2 ' 35 l 19831 l 481l-:> l 33992 l + 27~5 l + 129 1 + 141 61 l + 7' 

Dnia 31-go sierpnia r. 1906 pozostałość gaJma- cy odrobili 5 854 dniówki i zarobili 4 095 "rubli. 
nu plukanego na 'pluczka.ch wynosi.Ja 633 499 Przeciętny zarobek jednęgo r.obotnika na dniówkę 
pudów, blyszczu ołowiu 2 981 pudy. wynosi! 70 kop. Wypadków nieszczęśliwych z 

W sierpniu r. 1906 w 2-ch czynnych plucz- robotnikami nie bylo. 
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosila 225. Bo botni-

Wytapianie cynku. W sierpniu r. 1906 wytwórczość cynku byla następująca: 
- -

Ro~ W r. 1906. otrzymano 
-

Rok 1905 więcej (+) 
_ albo mmeJ (- - ). niż w r . 1905 - l 

Nazwa huty l Od pOCZf\tk u . . l Od pocz•~·· ku · Od początku roku 

lina Pau 
Ko 
Będ 

nstanty. 
Zln 

Sierp ień 

p 

2o8go,5o 
l i 002 
19281 

roku do 
31 sierpnia 

u 

'3' o;6 
72 141 

110701 

S1 erp1eń r o ku do 
31 •ierpnia 

d ó w 

' 97'6,;o 147 915,75 
12 '5' 93931 
' 7870 '43 936 

Sierpień do 31 sierpnia 

pudów l Ofo pudów l o/o 

- l '7-l - 6 + 168;9m + 33 
+ l 149 + lO +21 ]fs~ + 32 
- '4" - 7 + 33235 + 30 

Razem -l 5''73,50 \ 313 904 l -19737,50 1 385782,751- 1436 1- 3 1+ 71878,7s \+ 23 

Wytwórczość pyłku cynkowego byla następująca: -
Rok 1905 Rok 1906 l Wr 1906 otrzymano więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1905 -
Nazwa huty Od poc zf\tku Od poczf\tku Od początku roku 

Sierpień roku do Sierpień roku do Sierpień 
31 sierpnia 31 sierpnia do 31 sierpnia 

-p u d ó w pudów l Ofo pudów l o/o 

Paulina . Q33,3° g610,55 3 254,35 21 395,85 + 2 321,05 + 249 +I I 785,30 + 123 
Konstanty 305 1959 454 )O::l9 + '49 + 49 + l oso + 54 
Będzin 854 3 785 67 1 5 612 - 183 - 21 + l 8'-7 + 48 

Razem ·l 2og2,;o l ' 5354,55 1 4379,35
1 

3o01G,85 I+ 2287,os j+ 109 1+~ 4662,3ol + 95 

Dnia 31-go sierpnia r. 1906 pozostalość wyto- dniówki i zarobili 30 153 ruble. Przeciętny zaro
pion ego cynku w hutach wynosiła 19004,40 pu - bek jednego robotnika wynosi! na dniówkę l rub. 
dów, pylku cynkowego 2 840,40 pudów. 33 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W sierpniu r. 1906 w 3-ch czynnych hutach bylo l, zakończony częściową niezdolnością do 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- pr acy i 6, zakończonyC'.h wyzdrowieniem zupel-
botników wynosiła 873. Robotnicy odrobili 22 562 nem. J. H. 
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W Y K A Z l L O Ś C l W Ę G L A, 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w półroczu letniem r. 1906 

(za czas od l kwietnia r. 1906 do 30 września r. 1906). 

l 
Rok 1905 Rok 1906 W p6łrouu lotniem r. 1906 wyslaoo 

NAZWA KOPALNI 
P ólrocze Przypada Pólrocze Przypada więcej, ( +) albo m niej (-), niż w 

letnie na dzień letnie na dzień 
p6łroezu letuiem r. 1905 roboczy roboczy 

w A G o N ó w WAGONÓW l % 
D ruga żelazna l l 

Warszawsko-Wiedeńska 
Niwka i Barbara. 11721 80 8905 61 - 2816 - 24 
Mortirner. 9462 64 5969 41 - 3493 - 37 
Milowice . 13353 91 11961 82 - 1392 - lO 
Hrabia Renard . l 14226 97 14279 98 + 53 + o 
Paryż 10969 75 10345 71 - 624 - 6 
Kazimierz i Feliks lO &S 71 10986 75 + 598 + 6 
Saturn . 18608 127 18 542 127 - 66 - o 
Czeladź 16222 110 15954 109 - 268 - 2 
Flora 9007 61 7958 54 - 1049 - 12 
J an 950 6 536 4 - 414 - 44 
Antoni. 2254 15 3452 24 + 1198 + 53 
Mikołaj i Franciszek 339 2 310 2 -- 29 - 9 
Matylda . . •. 56 o 111 l + 55 + 98 
Re den 494 3 264 2 - 230 - 47 
Grodziec II. 2718 19 7 659 52 + 4941 + 182 
Strzyżowice . 162 l - - - 162 - 100 
J akób 280 2 634 4 + 354 + 126 
Flotz Rudolf 1150 8 1132 8 - 18 - 2 
Andrzej 122 l 86 l - 36 - 30 
Helena - - 151 l + 151 + -
Wańczyków. - - 27 o + 27 + -
Al wina 274 2 158 l - 116 - 42 
Grodziec I 143 l l 357 l 2 + 214 + 150 
Nierada 1 537 

l 
lO 1405 

l 
lO - 132 

l 
- 9 

Katarzyn a 623 4 628 4 + 5 ...L l l 

Razem 125 058 l 850 121 809 834- - 3249 l - 3 
Drogi żelazna 
Nadwiślańskie. 

Niwka. 5241 36 4 813 33 - 428 - 8 
Mortirner 2521 17 3095 22 + 574 + 23 
Hrabia R enard 5308 36 6497 44 + 1189 + 22 
Paryż 4568 31 6292 43 + 1724 + 38 
Kazimierz 5813 39 6249 43 + 436 + 8 
Reden. 532 4 161 l - 371 - 70 
Andrzej 314 2 70 o - 244 - 78 

l Helena - - -
l 

- - -
Matylda - - l o + l + -
Jakób 90 l 27 

l 
o - 63 - 70 

Wańczyków. - - - - - --Razem. 24387 l 166 27 205 l 186 + 2818 l + 12 

W ogóle 149 445 l 1016 149 014 l 1020 - 431 l - o 
}. H. 
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• WYKAZ ILOSCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu r. 1906. 

-
Rok 1905 l Rok 1906 W r. 1906 wysłano węgla wię-

cej ( + ) albo mniej( - ), niż 
w Y s ł. A. N o w Ę G L A w roku 1905 

Naz wa W Iniesif\c n Od początku roku W miesiącu Od początku roku l wrześniu do 30 września wrześniu do 30 września 

kopalni 

Droga lalazna 
Warszawsku-Wiadańska 
iwka 
ortimet• . 
ilowice . 

N 
M 
M 
H 
p 

rabia ł:tiHlf\ r<l 

ary t -
K a.zimiet''7· i F'elilc s 
s at urn 
'zeladź c 
F lora. 
J a n 

n toni 
ikoła.j i l~t·auci Hzo k 

A 
M 
M 
R 
G 
s 
J 
F 
A 
H 
w 
A 
u 
N 

atylda 
eden. 
rodziec 11 
trzytowice 
al<ób . 
Hitz Rud o l r 
ndrzej 
eleua 
ańczyków 

I wina 
rodziec l 
iera.d a. 

Katarzyn n. 

.łtazent . 

Droga lalazna 
NadwiślaAska 

i\•ika 
ortimer 
r abia. .H.enard 

N 
M 
H 
p 
K 
R 
A 
H 

a ryt 
azimierz 
eden 
ndrzej 
el_ena 

Matylda 
akób. J 

w ańczyków 

. 

"' :0 
"" o 
s: 

--

2498 
2 040 
2 908 
2 500 
2405 
2 328 
3039 
2 943 
1 834 
-
387 

51) 
21 

1:{4 
487 

8 
41 

224 
42 

-
-

52 
33 

2.!9 
110 

l 24338 

615 
407 
767 
704 
915 
156 

85 
-
-

l 
37 
-

R~~ 3 686 

Wogóle. 28 024 

l 

l 
l 

l 

~-&;., "' ~-~ ~ " ~;N~ :;; :0 cO ..... o 
;.,'<1_8 "" ~~_g "" o o 
.... 0 s: ~cec f:S: ~~ ... :i:~" 

w A G o N 

100 14 527 li6 1412 
82 12 016 55 1 197 

116 16 983 77 2 3<10 
100 17 ~70 80 2 399 

96 13 407 61 1 686 
93 13 957 64 2 004 

122 26 501 121 2 f)80 
118 19 678 90 2 580 

73 10 935 50 1 180 
- 1<188 7 169 
16 2 735 J2 623 

2 4f>3 2 24 
1 56 o :u 
5 588 3 -

20 3 227 15 1 416 
o 175 1 -
2 576 3 11 8 
9 1 537 7 177 
2 181 1 13 

- - - 24 
- - - -

2 274 1 18 
1 143 1 82 

10 2 579 12 1!!9 
4 1 014 4 78 

974 160 aOO l 733 20 443 

l 
25 6 368 29 668 
16 2 826 13 557 
31 6 548 30 1 221 
28 5 392 24 961 
37 8 131 37 1168 
6 579 3 -
3 368 2 -

-

.l 

- -
l 

-
- - - -
1 115 o l -

- - ~ -
147 30 327 138 4575 

1121 190 827 871 25 018 

We wrzesum r. 1906 przypadało do podzia
łu pomiędzy kopalnie · zagłębia Dąbrowskiego po 
900 wagonów drogi żel. Warszawsko - Wiedeń
skiej na dzień roboczy, a na caly miesiąc 

W mies ia,cu W okresie czasu 
~-~- ~ " i~~ od początku roku 

:0 wrze l n i u do 3CJ września Q3 . ... o P."" P<"o "" ;.,'<1 o :>,"O .o o 
"' .o .... 0 s: ~~e :i:~ ... 

ó w wagonów j % wagonów l % 

59 15 452 70 - 1 086 - 43 + !W> + 6 
50 10 868 49 - 8<13 - 41 - 11<18 - 9 
97 17 430 79 - 568 - 20 1 4<17 + 3 

100 20 848 94 - 101 - 4 3 378 t t9 
70 17 3<19 79 - 719 - 30 3942 29 
84 17 260 78 - 3~4 - 14 t 3 303 + 14 

112 26 599 .120 - 359 - 12 98 1 o 
108 23 257 105 - 363 - 12 t 3 579 17 

49 12 717 58 - 65<1 - 36 1 782 16 
7 nil6 2 t 169 + - - 952 - 6<1 

26 4 8!1 22 236 + 61 + 2 106 

i 
77 

1 540 2 - 31 - 56 1 87 19 
l 228 1 + 3 + 14 172 307 

- 618 3 - 134 - 100 30 5 
59 9 336 42 + 929 + 191 + 6109 189 
- 4 u - R - 100 - 171 - 98 
5 l 018 5 + 77 - 188 + 442 t 77 
7 l 840 8 -

471-
21 + 303 20 

1 139 1 - 29 - 69 - 42 - 23 
1 322 1 + 2<1 + - + 322 t -

- 127 1 - + 127 1 -
1 23f> 1 - 34 - 65 - 39 - 14 
3 514 2 + 49 + 1<18 + 371 + 259 
8 2162 10 - 50 - 20 - 417 - 16 
3 1 031 5 - 32 - ~9 + 17 + 2 

l 852 185 27 1 l 838 - 3895 1- 16 + 247711+ 15 

l l 
28 6 610 30 + 53 + !J t 242 + 4 
23 4 240 19 + 150 + 37 1 414 + 50 
51 8 901 40 + 454 t 59 1 2 3a3 + 36 
40 8 856 <10 + 257 36 3<164 + 6<1 
49 9 072 41 + :!53 + 28 941 + 12 
- 3H 2 - 156 - 100 - 265 - 46 
- 250 1 - 85 - 100 - 11 8 - 32 
-

l 
- - l - - - -

- 14 o - - + 14 + -

l 
- l 38 o 1- ~7 1 - 100 - 77 1- 67 
- 3 o - + 3 + -

191 38 298 173 + 889 + 24 + 7 971 + 26 

--
l 043 223 569 1011 - 3006 - 11 + 32742 + 17 

21 584. wagony. Z liczby tej kopalnie od wołały 
165 wagonów, winny były przeto otrzymać 
21419 wagonów. Droga żelazna podstawiła 
20 214 wagonów 0zyli 840 wagonów na dzień ro-
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boczy, a przeto o l 205 wagonów, czyli o 6°/0 czyli 28 wagonów na dzień roboc-zy, a przeto o-. 
mniej, niż kopalnie winny były otrzymać. Oprócz 1151 wagonów czyli o 640fo mniej, niż przypada
tego droga żelazna podstawiła kopalniom ponad ło z podziału. 
normę 391 wagonów austryackich. We wrześniur.l906 kopalniewysłałydo War· 

We wrześniu r.1906-go przypadało do po- sza wy 4 226 wagonów węgla, czyli 176 wagonów 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskie· na dzień roboczy; mniej, niż we wrześniu r. 1905-go 
go po 200 wagonów drogi żelaznej Nadwiślań- o 672 wagony, czyli o 140fo. W okresie czasu od 
skiej na dzień roboczy, a na cały miesiąc l stycznia do 30 września r . 1906-go kopalnie wysła-
4800 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały ~Y do Warszawy 34502 wagony węgla, czyli 156 
107 wagonów, winny były przeto otrzymać wagonów na. dzień roboczy; więcej, niż w tym 
4 693 wagony. Droga żelazna podstawiła 4 543 samym okresie czasu r. 1905 o 3220 wagonów, czy
wagony, czyli 189 wagonów na dzień roboczy, li o 10 %. W e wrześniu r. 1906-go kopalnie wysłały 
a .. przeto o. 15 ~ wagonów czyli o 30fo mniej, do Łodzi 4 893 wagony węgla, czyli 204 wagony 
mz kopalme Winny były otrzymać. na dzieu roboczy; mniej, niż we wrześniu r.l905·go 

. W e wrześni~ r. 1906 przypadało do podziału o 643 wagony, czyli o 120fo. W okresie czasu 
pomiędzy kopalme zagłębia Dąbrowskiego po 75 od l stycznia do 30 września r. 1906-go kopalnie wy
wagonów na dzień roboczy, a na caty miesiąc słały do Łodzi 36 839 wagonów węgla, czyli 167 
l 800 wagonów do przeładowania węgla w Go- wa o·onów na dzień roboczy; więcej. niż w tym sa
łOT~ogu_ z _w~gonów d;ogi że_laznej vyarszawsko- my~ okresie czasu r. 1905 o 2 747 wagonów, 
W ~e~enskieJ d_o wagono w drog1 żelazneJ N ad wiślań· f czy li o S~ . 
skleJ. Kopalme wysłały tą drogą 649 wagonów, \ f. H. 

J rzegfąa f1teratury górniczo~ fiutniczej. 
Treść art~l{ułów, zawart~ch w ważniejsz~ch czasopismach górniczo=hutnicz~ch. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 
Hiittenwesen (1906). NQ 40. a) Przemysl górni
czo hutniczy w Austryi w r . 1905 (dok.). Dane sta
tystyczne, dotyczące wytwórczości przemysłu 
górniczego. b) J. Adreics i A. Blascheck. ·Ko 
palnie węgla kamiennego 1v zaglębiu rzeki Zsyl (na 
Węgrzech), należqce do Towarzystwa kopalń węgla 
Salgó-Tarjdner {c. d .). O urządzeniach elektrycz
nych w kopalniach. 

NQ 41. a) Fr. Freise. Postepy w budowie 
stratwnetrów (upadomierzy wiertu/ĆBych). Próby 
określania położenia warstw na podstawie 
jednego otworu wiertni czego znane były od 
chwili wynalezienia wiercenia dyarnentowego. N a 
podstawie rdz.enia można określić upad warstw, 
lecz nie da się jednakże oznaczyć ich rozciągło
scL Kind i Koebrich pierwsi do oz.naczanin po
łożenia warstw zastosowali sposób następujący: 
zapomocą dłuta w kształcie wideł wyrobiono 
rdzeń na dnie otworu wiertniczego a ~astępnie 
zapomocą odpowiedniego łamacza ułamywano 
rdzeń i, nie zmieniając jego położenia, wyjmo-

. wano ostrożnie z otworu na powierzchnię. Lu
bisch w sposobie powyższym dokonał ulepszenin, 
polegającego na tern, że przeprowadziwszy na 
powierzchni linię południkową, kreśli wzdłuż 
rdzenia, przytwierdzonego jeszcze do dna otworu 
wiertniczego, rysę za pomocą ostrza, opuszczonego 
w ten sposób, aby znajdowało się w płaszezyznie 

południkowej. Sposoby te nie dawały dostatecz
nej dokładności. Znacznym krokiem naprzód by
ło zastosowanie kompas u, zapoczątkowane przez 
Vivian a. Dla dokon ania pomiarów należało na 
dnie otworu wiertniczego wybić wązki okrągły 
otwór. w który opuszczano czop z przytwierdzo
ny m doń kompasem. Po unieruchomieniu strzał
ki kompasu wyrabiano rdzeń sposobem dyamen
towym i wraz ze znajdującym się w nim kompa
sem wyjmowano na powierzchnię. Nieco inaczej 
zastosował kompas Kendall, a mianowicie przy
twierdzał go cementem do rdzenia, ·wyrobionego 
r>posobęm dyamentowym. Po unieruchomien~u 
strzałki rdzeń wraz z kompasem wyjmowano na po
wierzchnię . b) A. Kleiue. Nowe przyrządy do 
o.<:naczallia siarki i - węgla. Artykuł był zamiesz-. 
czony w czasopiśmie Stahl zwd Eisen (r. 1906, 
M 11). c) I Adreics i A . Blaschecl<. Kopalnie wę
gla kamienuego w .sag lębitt rz eki Zsyl (na Węgrzech), 
nąleżqce do Towarz }·stwa kopal/z węgla Salgó- Tarjd
ner (dok.). O sposobach wiercenia głębokich ot
worów wiertniczych Sprawy administracyi i 
urządzenia społeczne dla robotników. d) W. Foltz . 
Rynek węglowy i metalowy ·we 'Wrześniu r. 1906. 

Stahl und Eisen (1906). NQ 17. a) P. Ber
kenkamp. Przystanie przemysłowe nad dolnym Re
nem. Artykuł zawiera dane, dotyczące obecnego 
~tanu przys~ani, poło~onych pomiędzy Wanhei~ 
1 Walsum, 1 znaczevta ICh dla przemysłu górm-

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



M 9. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 277 

czego. Opis urządzeń pomocniczych, służących do 
naładowywania oraz wyładowywania materyalów . 
b) K. Reinha'rdt. Zastosowanie silników gazowych 
w zakladach górniczych i hutniczych w Niemczech. 
(c. d.). Obecnie w Niemczech istnieje 29 fabryk, 
zajmujących się budo\yą wielkich silników gazo
wych; w tej liczbie znajduje l-lię 21 fabryk, zajmu
jących się budową silników czterosuwnych o 
działaniu obustronnem, 5 fabryk buduje silniki 
dwusuwne o działaniu obustronnem, trzy zaś fa
bryki dostarczają silników obu systemów. Autor 
podaje szczegółowy opis ważniejszych silników 
gazowych, zbudowanych w największych fabry
kach niemieckich. Artykuł objaśniony jest licz
nymi rysunkami. c) Stopy żelaza z niklem, man
ganem i węl{lem. · Arty kul zawiera streszczenie 
referatów H. Uarpentera, A. Hadfielda i Percy 
Longmuira, wygłoszonych w Towarzystwie "In
stitution of mechanical engineers". Wyniki badań 
mechanicznych, fizyczno·metalograficznych i che
micznych. d) I. ill1 artens. Przy~zyuek do sprawy 
'Wyliczania kosz tów 'Wlasnych 'W odlewniach (pocz.). 
Autor mówi o tych licznych a często poważnych 
trudnościach, j akich doznają wielkie fabryki ma
szyn, nie mające własnych odlewni. Korzyści, wyply
wę.jące z posiadania własnych odlewni, nie wszędzie 
zostały należycie zrozumiane. Autor podaje przy 
kład obliczania kosztów własnych odlewni, nale
leżącej do fabryki maszyn. e) G. Rietkotter. O ma
szynach do rozbijania gęsi surowcowych. }.faszyny 
takie budowane są: l) do napędu pasowego, dzia
łające podobnie jak kafar lub przy pomocy dźwig
ni, 2) do napędu elektrycznego stale i ruchome, 
i wreszcie 3) do napędu hydraulicznego. N aj bar
dziej .rozpowszechnione są obecnie maszyny do 
napędu hydraulicznego o wydajności 34 t na dobę. 

NQ 18. a) Rozw~j prz emystu żelaznego w 
Belgii. Streszcżenie referatu, wygłoszonego przez 
de Laveleyea na kongresie międzynarodowym 
związków do badań materyałów w Brukseli we 
wrześniu r. 1906. b) K. Reinhardt. Zastosowanie wiel
kich silników gazo wy ch w h ut ach żehzznych i ko
palniach węgla ·w 1\iemczech (dok.). c) Podnośniki 
i nws ::ylly pom'. cnicze dla hut żelaz~tych (dok.). 
Opis nowych maszyn do . wsadzania bloków do 
pieców i obcęgów do wyjmowania garnków, uży 
wanych w procesie odżarzania. d) L. Beck. Histo
rya przemystu żelaznego w Walii (dok.). e) I. Mer
t ens. Przyczynell do sprawy wyliczania l<osztów 
wlasnych w odhriJJniach (dok.). 

Zeitschrift fiir das Berg- HUtten u. Sali
nen -Wesen (1906). Zeszyt 1-y. a) Instytucve 
spoleczne dla robotników, pracujących •w skarbowych 
zakladach górnicz o-hutniczych w Prusach. Artykuł 
ma na celu przedstawienie szczegółowego opisu 
wszelkich urządzeń, powstałych staraniem pań
stwa, gmin, stowarzyszeń i osób prywatnych dla 
polepszenia ekonomicznego i społecznego p_oloże
nia warstwy robotniczej. Z drugiej strony arty
kul ma za zadanie wykazanie wysokości wydat-

ków, jakie na ten cel ponosi skarb stale lub jed
norazowo. Praca zawiera zestawienie danych staty-

. stycznych, dotyczących zakresu działalności insty
tucyi, poświęconych sprawom: mieszkaniowej, spo
żywczej, kas oszczędności i wsparć, ochrony zdro
wia, wychowania i rozrywek. 

Revue universelle des mines (1906). Li
piec. a) P. Habets. Elektryc.ene mas.eyny wyciqgo
we. Rozbiór wyników praktycznych, otrzymanych 
przy zastosowaniu elektrycznych maszyn wycią
gowych o prądzie stalym i zmiennym. Zestawie
nie specyalnych warunkó~ działania t,Ych maszyn 
i spodziewanych wyników ekonomiCznych. b) 
E. Abendanon. Opis geologiczny zaglębia Czerwonego 
w prowiucyi Se-Czuan w Chinach (c. d.). Wyniki 
badań geologieznych. dokonanych w pod~óży po 
J ang-tse-Kiangu od I-czangu do Czung-K1?gu: c) 
Oznaczanie siarki ·w pirytach. Do oznaczama siar
ki w pirytach chemik amerykański Gyzander za
leca sposób następujący: substancyę analizowaną 
rozpuścić w mieszaninie kwasu solnego z kwasem 
azotowym i po odparowaniu do suchości rozpu
ścić w wodzie z kwasem solnym; sole żelazowe 
zredukować zapomocą chlorku hydroksylaminy a 
następnie strącić siarkę chlorkiem baru. ~rzy 
tym sposobie unika się strącania i dlugot.rwalego 
p rzemywania soli żelazowych, zatrzymujących 
z wy kle znaczne ilości siarki. 

Sierpień. a) J. Thibeau. Elektrometalurgia 
stali. Istnieją cztery rodzaje pieców elektrycz
nych, a mianowicie: piece lukowe, oporowe, ża
rowe i indukcyjne. Piece lukowe bywają o jed
nym łuku i jednej ·elektrodzie (do wyrobu węgli
ka wapnia kuruudu i karborundum); o jednym lu
ku i dwóch elektrodach ruchomych (do wyrobu 
szkła); o wielu lukach i czterech lub sześciu ele
ktrodach (piece Gina i Leleux do wyrobu stali). 
W ogóle piece łukowe mają tę wadę, że tempera
tura ich nie jest równomierna i zmienia się w 
zależności od sily prądu. Piece oporowe dają 
ilość ciepla w stosunku do n apięcia prądu. która 
może być regulowaną zależnie od potrzeuy. W 
celu otrzymania odpowiednich wyników możn a 
osiągnąć stalą określoną temperaturę, co jest bąr
dzo ważne przy wytwarzaniu motali . W piecach 
żarowych elektrody na początku operacyi łączą 
się 7-apomocą substancyi, będącej dobrym prze
wodnikiem prądu; substancya stopiona staJe się 
11astępnie przewodnikiem. Do pieców wszystkich 
tych trzech kategoryi można używać prądu sta
łego lub zmiennego. Powszechnie jednakże uży
wane są maszyny do prądu zmiennego, jako sil
niejsze i nie łatwo podl-egające zepsuciu. Piece 
Kjellina i Gina należą do kategoryi p ieców in
dukcyjnych. Ognisko pieca posiada kształt zam
kniętego pierścienia; w pośrodku pieca znajduje 
się rdzeń, złożony z miękkiego żelaza i otoczony 
zwojami drutu. Gdy prąd prz~:~chodzi przez cew
kę, to w masira żelaza, umieszczonej w ognisku, 
powstają prądy wtórne, które topią żelazo. Autor 
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zatrzymuje się dłużej nad opisem pieców Heroul
ta. Gina, Harmeta i Kellera. Porównywując wy
dajność pieca elektrycznego i martenowskiego, 
autor znajduje, że wydajność pierwszego jest bez· 
sprzecznie wyższą i można mieć nadzieję, że w 
przyszłości wzrośnie jeszcze bardziej. W obec
nych warunkach wyrób stali w piecu elektrycz-

nym nie tylko jest możliwy, ale staje się pra"\Vie 
koniecznym; tą drogą można otrzymać metal nie
równie lepszy gatunkowo, jednorodniejazy i tań
szy. W ostatnich czasach znajduje się około 50 
pieców czynnych lub w budowie; w liczbie tej 
piece o wytwórczości dziennej 50 t. 

Tłl. K. 

l\ro11ika 
Podstawianie wagonów kole.iowych na miesiąc naczelnikowi ruchu pornianionych dróg że

kopalnie. Droga żelazna Warszawsko-·wiedeńska laznych. Chodzi teraz tylko o to, żeby rozpo-
od l paidziernika r. 1898 podstawia wagony. do rządzenie to nie pozostało martwą literą. 
naładowania węglem wyłącznie tylko kopalmoro S. 
i osobom, wskazanym przez Radę Zjazdu prze- Wytwórczość cynku na kuli ziemskiej w 
myslowców górniczych Królestwa Polskiego. Ra- r. 1905.*) 
da Zjazdu wyznacza wagony wył'ą_cznie tylk? tonn 
osobom, mającym prawo wydobywam a węgla, t .J. l'rowincye Nadreńskie 
posiadającym kopalnie na zasadach własności lub Belgia . 
dzierżawy. W zag-łębiu Dąbrowskiero oddawna Holandya 
praktykuje się na szeroką skalę kradzież węgla Śląsk . 
z nadań górniczych i wagonów, który to węgiel Anglia . 
wysyła się następnie kolejami; w ostatnich cz~- Francya i Hiszpania 
sach z powodu bezsilności władz administracyJ- Austrya i vVlochy . 
nych i policyjnych kradzież węgla dosięgła ol- Królestwo Polskie 
brzymich rozmiarów. Kolej Warszawsko- Wie- Razem 
deńska, jak powyżej nadmieniono. w za-

metrycznych 
67 270 

145 512 
13 772 

129 992 
50947 
50388 
9 361 
7 638 

474880 

pudów 
4103470 
8876232 

840 092 
7 929 512 
3107 767 
0 073 668 

571021 
465 918 

28 967 680 
sadzie węgla takiego nie wysyła i jeżeli dzieje Stany Zjednoczone Aroe-
się kiedy inaczej, jest to nadużyeie ze strony rylo Pólnocnej 183 316 11182 276 
miejscowej slużby kolejowej, która wrazie wy- 1 W ogóle 658 196 40149 956 
krycia takiego n'ł-du:lyeia surowo bywa kara?a.l Niebezpieczeństwo otrucia fosforowodo-
Natomiast zarząd dróg żelaznych Nadwiślańskl?h rem, wydzielającym się z ferrosilicium. Dr. 
nie zwraca! uwagi na komunikowane mu co m1e- BAHR, lekarz miej ski w Duisburgu i dr. LEHNKERH\G, . 
siąc przez Radę Zjazdu podziały wagonów, i sta- ' kierownik la boratoryurn miejskiego ·w Duisburgu, 
cye podstawiały wagony każdemu, kto zglo~il komunikują w czasopiśmie Vierteljahrschr(!t fiir 
się z węglem. Skutkiem tego caly ruch kra~z10- gerichtHche Medizin und offent. Sanittttswesen o wy
nago węgla ześrodkowany został na k~lep?h padkach śmiertelnych skutkiem otrucia fosforo
N ad wiślańskich i zachodziło tego rodzaJ u me- wodorem, wydzielającym się z ferrosilicium, 
praktykowane zjawisko, że węgiel kradziony, że· wytwarzanego sposobem elektrolitycznym. F,os
by trafić na kolej Warszawsko- Wiedeńską, prze- forowodór tworzy się . z fosforku wa-pnia, pow
J'adowywany był' w Golonogu z wagonów sz~ro- stającego z wapnia i fosforu, zawartych w 
kotorowy ch do wagonów · normalnych, zamiast w koksie. jako też fosforu, znajdującego się w. 
odwrotnie, jak to zwykle ma miejsce z węglem, żelazie. Przy zetknięciu fosforku wapnia z wodą 
wy_sylanym prawidlow_o; ~olej Warsza_w~ko-Wie- lub wilgotnem powietrzem najpierw_ PH3 wydzie
denska na mocy obowiązujących przep1sow o ko- la się w stanie płynnym a następme pod wply
munikacyi bezpośredniej nie mogla odmawiać wem żelaza przechodzi w części w stan stały, w 
przyjmowania przeładowywanego w ten sl?osób części zaś w gazowy. Fosforowodór w stanie ga
węgla. Po "kilkoletnich staraniach Rady ZJazdu zowym jest silną trucizną. Sprawozdanie mówi
zarzą<i dróg żelaznych Nadwiślańskich uzna! na- o sześciu wypadkach otrucia, zakończonych śmier
reszcie za stosowne staraniom tym zadość uczynić cią; w tej liczbie znajdowało się czworo dzieci i 
i poleci! s tacy om podstawianie od dnia 2 paź- d wie osoby dorosłe. Również zanotowano na. 
d ziernika r. 1906 wagonów do naładowania węglem statkach, używanych do przewozu ferrosilicium,, 
wyłącznie tylko tym kopalmoro i osobom, które wy
mianian e są w podziałach, komuuikowanych co *) Przegle,d Górniczo-Hutniczy, r. 1905, M 9 (39), str. \!12. 
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wytwarzanego na drodze elektrolitycznej, liczne 
wypadki lekkiego zatrucia skutkiem wyżej podanej 
przyczyny. Przy wyładowywaniu takiego ferro
silicium należy zachowywać wielkie ostrożności. 

(.Stahl und Eisen" .\! 16, r 1900) . 
W. K . 

bauksytu w Arkanzas i Quebec; wszystkie te za
kłady wprowadzają wszelkie .możliwe ulepszenia 
i stale się powiększają. Zniżka ceny, która wpły
wa na rozpowszechnienie się tego metalu, przy
czyniła się także do rozwoju i europejskich za
kładów w Szwajcaryi, Francyi, Anglii i Austryi. 

Współczesny stan przemysłu glinowego w Z soli w Ameryce przygotowywa się wy-
Ameryce. Ze sprawozdań za lata ostatnie okazu- łącznie prawie tylko siarczan glinu i ałun. W r. 
je się, że najwięcej poszukiwanym materyalem 1905 otrzymano 74 481 short t (po 907 186 kg) siar
surowym do fabrykowania glinu metalicznego był czanu glinu. Oprócz bauksytu stosuje się do te
bą,uksyt, cena którego wynosi do 3,24 dol. za tonę . go i kryolit grenlandzki. W braku innego zasto
N aj więcej sprowadza go Ameryka z Francyi, gdzie sowania siarczan glinu używa się i jest cei1ionym 
zawiera on 50-62% tlenku glinu, 24-28% tlenku l środkiem do impregpowania drzewa, stanowiąc 
żelaza i l -. 7% _krzemionki. ..Rozróżnia się, dwie ~ateryał przeciwgnilny i ~abezpiecza.ią?y od og
·odmiany: b1aly 1 czerwony bauksyt, z ktorych ma. W New-Yorku cena Jego wynosll / 2 dolara 
pierwszy idzie na otrzymywanie ałunu i siarczanu za funt. Ałun w cenie do 3 dol. za 100 funtów 
glinu, a glin metaliczny fabrykuje się z drugiej używa się do fabrykowania papieru. Fabrykacyę 
odmiany; typowy ba.uksyt amerykański zawiera soli podtrzymują następujące firmy: Generał Che
do 61% tlenku glinu. Co do glinu metalicznego, mical Co., Pennsylvania Salt Mfg. Co., Harrison 
to wytwórczoś~ metalu tego w ciągu ostatnich lat B.rothers, Cochraynde Cheroical Co., Charles Len
dziesięciu pow1ększyła się prawie dziesięć razy. mn·g et Co., Detroit Cheroical Co., Merrimac Che
Pierwszą próbę fabrykacyi zrobiono tu w r. 1883 mikal Co. i Jarecki Cheroical Co. z fabrykami w 
i otrzym.ano zaledwie 80 funtów metalu. Do r. Buffalo i Bruklinie w stanie New-York, Everelt 
1890 wytwórczość stala niżej 100 000 funtów. W i W obuen w stanie Massachusetts, Filadelfia i 
latach następnych podskok był tak olbrzymi, że Natrona w stanie Fensylwania i Gamden w sta-
w r. 1902 otrzymano 7,3 mil. funtów, lata zaś os- nie New-Jersey. (Chemik Polski). 

tatnie pokazują więcej, niż 8,7 mil. funtów. Za Syndykat wytwórców odlewów w Króle
czynniki, które głównie wpłynęły na taki nieby- stwie Polskiem. Wzrastające stale wspólzawod
wale pomyślny rozkwit, trzeba przyjąć najpierw nictwo zakładów odlewniczych w Królestwie Fol
lepsze i tańsze sposoby fabrykowania, co wpłynęło skiem odda wna wymagało uporządkowania wa
na zniżkę ceny, a później szerokie zastosowanie runk<:'lw zbytu w tej gałęzi przemysłu . Potrzeba 
i duży popyt na metal. Poza przemysłem elek- ta ujawniła się szczególnie w ostatnich czasach 
trycznym, gdzie glin zastąpił miedź, w innych ga- wobec zastoju w przemyśle i podniesienia płacy 
lęziach przemysłu stal się on potrzebnym i nader zarobkowej. Większość zakładów odlewniczych 
poszukiwanym. W fabrykach stali wyzyskano w Królestwie Polskiem znalazła się na drodze do 
Jego własności redukujące. Dla stali siemens- ruin y , wobec czego uznan o za konieczne utwo
martenowskiej bierze się zwykle 2-5 un cyi g li- rzenie syndykatu. Na odbytym niedawno zjeź
nu na l t stali, dla stali bessemerowskiej 6-8 un- dzie właścicieli zakładów odlewniczych po<:tano
cyi. Gdyby wszystką stal amerykańską traktowa- wion o opracować ustawę towarzystwa akcyjnego, 
no w ten sposób, spotrzebowanoby do 5 mil. fun- które zająć się ma sprzedażą odlewów surowco
Mw glinu roc'znie. W tkalniach użyć go można wy ch w imieniu zjednoczonych zakładów. Zalo
na szpulki i motowidła; wiele przedmiotów do ce- życielaroi towarzystwa są właściciel wielki l'll pie
lów wojennych oraz gospodarstwa domowego ców w Stąporkowie JuLIUsz hrabia TARNOWsKI i 
z korzyścią można wyrabiać z glinu, dalej można dzierżawca skarbowej odlewni w Białogonie inży
wskazać na płyty litograficzne, zastosowanie w nier JózEF SKIBIŃSKI. Syndykat obejmie przeważ
pirotechnice zamiast magnezu metalicznego do nie sprzedaż rur wodociągowych i kanalizacyj
niektórych materya!ów wybuchowych, jak ammo- nych oraz połączeń do nich, naczyń emaliowa
ne!, dalej, jako materyal, zastępujący drzewo, ny ch z surowca, rur do ogrzewania i t. p. Prawdo
wreszcie do niektórych aparatów chemicznych i podobnie za przykładem tym pójdą zakłady od
wogóle naukowych. Aliaży glinowych wymyślo- lewnicze okręgów Pó!nocnego, Moskiewskiego i 
no prawie bez liku, z który ch większość została innych, ponieważ 600fo wytwórczości odlewni pol
opatentowana. Metal stapiano z miedzią, niklem, skich idzie do Rosyi, gdzie wytwórcy miejscowi 
cynkiem, srebrem, manganem, magnezem i t. d.; oddawn a cierpią z powodu obniżania cen i dawa
z kursujących stopów spotyka się takie, jak par- nia kredytów długoterminowych -przez odlewnie 
tinium, magnalium, cyrkolium, albradium, wolfram Królestwa Polskiego. Należy spodziewać się, że 
aluminiowy, cynk, nikiel i inne kombinacye z podniesienie się cen odlewów w Rosyi zmniejszy 
różneroi nazwami. Wytwórczość glinu w Amery- współzawodnictwo wzajemne i polepszy poloże
ce trzyma głównie w swych rękach Pittsburg Re- nie tej galęzi przemysłu. 
duction Com., która ma swe zakłady w New-Ker- Kongres socyalistów włoskich w Rzymie. 
sigton w Pensylwanii, dalej u wodospadu Niaga- Kongres socyalistów włoskich w Rzymie dnia 7-11 
ry, East St-Louis w Illinois, oraz kopalnie października r. b. był nowym przykładem, stwier-
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dzającym, że partye socyalistyczne nie przedsta- mienili teraz zorganizowaną walkę socyalną klas na 
wiają już teraz jednolitych organizacyi, lecz prze- bezmyślną partyzantkę, skierowaną przeciw ludz
ciwnie składają się z oddzielnych grup o rozma- kiemu społeczeństwu wogóle i że zapoczątkowany 
itych celac,h i taktyce, między któreroi łączność przez nich sposób postępowania jest wprost syste
utrzymuje się jęszcze dotychczas za pomocą sztucz- matycznem dążeniem do materyalnej i moralnej 
nych, iście scholastycznych, formulęk, wynajdy- ruiny klasy roboczej. 
wanych przez zjazdy partyjne; z drugiej zaś Burzliwe trzydniowe obrady kongresu w 
strony kongres ten świadczy również d wzrasta- Rzymie, połączone z energiczneroi wyrażeniami 
jącej w obozach socyalistycznych przewadze ży- uczuć. na wzór p~trlamentu wiedeńskiego, daly 
wiolów umiarkowanych. jaskrawy obraz panującego w obozie socyalistycz-

Stronnictwo socyalistyczne we Włoszech, jak- nym zamętu pojęć. 8aruo zasadnicze pojęcie "so
kolwiek nie liczne, gdyż należy do niego obecnie cyalizmu" jest tu odmiennie przez rozmaite gru
zaledwie 1252 związki z 4:2 860 członkami, rozpa- py tłumaczone; a więc reformiści odmawiali syn
da się na trzy grupy: refórmistów, integrali- dykalistom prawa do nazwy socyalistów i zali
stów i syndykalistów czyli rewolucyonistów. czali ich do anarchistów, dodając, że dla przepro
Pierwsi przedstawiają umiarkowaną prawicę, są wadzenia swych doktryn gotowi są skazać klasy 
zwolennikami stopniowych reform społecznych robocze na śmierć głodową; wywzajemniając się, 
na korzyść proletaryatu, w parlamencie nie zaj- syndykaliści żądali na kongresie wykluczenia re
mują stale wrogiego względem rządu stanowiska; formistów ze składu Rtronnictwa i nazywali ich 
wodzem ich jest TuRATI, któremu już nieraz by- nie socyalistami lecz monarchistami. Tylko dzię
la ofiarowywana teka ministeryalna. Nieprzejed.- ki miłowaniom integralistów i zręczności ich wo
nanymi są syndykaliści, kierownicy związków ro- 1

1 dza FERRI nie doszło na kongresie do rozbicia 
botniczych (na odwrót, jak w Niemczech); dążą partyi; ułożyli oni dla ostatecznej rezolucyi pojed
oni do obalenia kapitalistycz-nego ustroju społe- 1 nawczą formułkę, którą przyjęli również refor
czoństwa zapomocą samodzielnej akcyi proleta- miśei i w ten sposób pozyskala ona przy gloso
ryatu, polegającej na użyciu gwałtownych środ- waniu większość 4

/ 6 ogólnej liczby reprezentowa
ków rewolucyjnych, jak np. ogólne bezrobocie; nych na kongresie "towarzyszów". Wynik gloso
przywódcą ich jest LABHIO'rA. Łącznikiem mię- wania spotkali syndy kałiści o krzy karni niezado
dzy temi dwoma grupparni są integraliści, chcą- wolenia i wobec mniejszej karności w szeregach 
cy, jak pokazuje nazwa, utrzymać calość partyi; socyalistów we Włoszech, tJiż w Niemczech, trud
stanowią oni centrum stronnictwa, z programem no się spodziewać, żeby utrzymana teoretycznie 
pośrednim, więcej umiarkowanym od syndykali- na kongresie jedność stronnictwa została ściśle 
st?w; lecz radykalniejszym od :progrnmu refor- zachowa:ną rów~ież i w ~ferze ~zialalno~ci pra
mJstow. Każda z grup ma swo,]ą prasę; o:ficyal- ktyczneJ. W kazdym raz1e znamiennym 1est fakt, 
nym zaś organem calego stronnictwa jest gazeta że stosunkowo umiarkowane żywioły partyi, ja
Avanti, redagowana przez wodza integralistów kimi są reformiści i integraliści, uznaly w obec
ENRICO FERRI. nym czasie potr;z;ehę polą·czenia się dla walki z 

Między syndykalistami i reformistami to- anarchistyczno-rewolucyjnym odłamem syndyka
czy się od pewnego czasu, szczególnie po kon- listów i dla powstrzymania pada! we Włoszech 
gresie Bolońskim z r.1903, wyraźna walka o prze- destrukcyjnej działalności tych ostatnich. 
wagę w stronnictwie; pierwsi chcą popchnąć calą Co do samej uchwały, to nie jest ona zu
partyę na manowce politycznej i socyalnej rewo- pełnie jasna i w swej redakcyi zawiera pewne 
lucyi, drudzy utrzymać ją na drodze powolnych ustępstwa na korzyść i reformistów i syndykali
reform legalnych. \Vylącznem dzielero syndyka- stów. Według niej ostatecznym celem stronnictwa 
listów są bezrobocia, częściowe i ogólne, jakie w jest uspołecznienie (unarodowienie) na drodze walki 
ostatnich czasach byly tak często we Włoszech klasowej środków wytwórczości; do tego celu 
scenizowane; następstwem ich jednak okazało się stronnictwo powinno dążyć stopniowo, zapomocą 
nie wzmocnienie lecz osłabienie stronnictwa; licz- środków legalnych i stosując się do istniejącej 
ba członków, zapisanych do związków, po strej- formy rządu i ustroju społecznego; użycie środ
kach zmniejszy la się, i socyalizm stracił we "\Vlo- ków gwałtownych, rewolucyjnych, jest dopuszcza
szech sympatye postępowych partyi i poparcie mas nem tylko w razie, jeżeli klasy rządzące unie
ludowych. Do takiegorezultatu przyczyniłasię jesz- możliwią stosowanie środków legalnych; do środ
cze rożpoczęta przez syndykalistów za przykładem ków gwałtownych uchwala zalicza również bez
kolegów francuskich propaganda antimilitaryzmu, robocie powszechne i potępia samowolne i częste 
z którą zgodzić się nie mógl niezadowolony do- jego stosowanie bez konieczności, uznanej przez 
tyąhczas politycznie patryotyzm włoski. Podobna zarząd stronnictwa; następnie uchwala określa 
działalność syndykalistów nie znalazła uznania w stanowisko stronnictwa względem rządu, zaleca 
szerszych kolach socyalistycznych włoskich; re- przyjmowanie udziału w życiu parlamentarnem, 
formiści mieli odwagę w organie swym Critica lecz zabrania swym członkom wchodzeniawsklad 
sociale wypowiedzieć zdanie, że syndykaliśe;i za- ministeryurn rządzącego. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. Redaktor Mieczysław Grabiński. 

W drukarni St. Swięcki:ego w Dąbrowie. 
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