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Wyszczególnienie Figur

Fig. I Tabl. 1. Przecięcie pionowe milerza do zwęglania drzewa.
,, 2 „ 1. Aparat do zwęglania drzewa w naczyniu zam-

kniętym walcowym z lanego żelaza, zwany
inaczej termolampą.
„ 3 ,, 1. Przecięcie pionowe milerza do koksowania wę-

gli kamiennych.
„ 4 „ 2. Profil pieca do pędzenia sadzy.
„ 5 „ 2 . Przecięcie pionowe pieca galerowo - rurowego

używanego do dystylacyi skwarzącej siarki su-
rowej z rud siarczanych.

,, 6 „ 3. Przecięcie pionowe pieca i komory sublimacyj-
nej do rafinowania siarki surowej.

„ 7 , „ 3. Komora ołowiana do pędzenia, witryoleju.
,, 8 „ 3. Piec kapelłowy do stężania witryoleju i dysty-

lacyi fabrycznej kwasów.
,, 9 ,, 4. Przecięcie pionowe pieca galerowo-garczkowe-

go do pędzenia kwasu siarkowego dymiącego
czyli nordhauzeńskiegó.

,, 10 ,, 4. Aparat do wydobywania i zbierania gazu oświe-
tlającego.

,, 11,, 4. Fig. a, przecięcie pionowe, fig. b, profil pieca
do ciągłego prażenia rud żelaznych i wypalania
wapna.

„ 12 „ 5. Przecięcie pionowe pieca wielkiego do wyta-
piania surowca z rud żelaznych.

„ 13 „ 5. Przecięcie pionowe miecha cylindrycznego o
podwójnym skutku.

„ 14 „ 5. Piec do fryszowania surowca żelaznego na że-
lazo kawalne.



Fig. 15 Tabl. 6. Przecięcie pionowe pieca ciągowego do topie-
nia stali lanej.

„ 16 „ 6. Przecięcie pionowe pieca płomienistego czyli
rewerberowego.

„ 1 7 „ 6, Przecięcie pionowe pieca muflowego do subli-
macyi rud cynkowych, na metal.

„ 18 „ 7, Przecięcie pionowe pieca do wypalania na bia-
ło surowego potażu.

„ 19 „ 7, Przecięcie pionowe pieca do palenia wapna.
„ 20 „ 7. Przecięcie pionowe, poprzeczne, tężni, do kon-

centracyi powietrznej solanek.
„ 21 „ Przecięcie pionowe pieca do suszenia drzewa

dymem.
„ 22 ,» 8. Przecięcie pionowe pieca walcowego czyli nie-

mieckiego do topienia szkła lekkiego.
„ 23 „ 8. Przecięcie pionowe pieca do topienia flintglas-

su czyli szkła ciężkiego.
„ 24 „ 9. Cybuch do. wydymania szkła.
„ 2 5
,, 26

27
28
29 9. Wydymanie butelek i szyb szklanych.

„ 30
31

„ 3 2
„ 33
„ 34 „ 10. Fig. a, przecięcie pionowe, fig. b, przecięcie po-

ziome pieca do roboty szyb szklanych i ich stu-
dzenia.

„ 35 ,, 10. Przecięcie pionowe pieca ciągowego do topienia
: ; emalii.

„ 36 „ 10. Przecięcie pionowe pieca muflowo-emaliowego.
„ 37 ,, 11. Piec do wypalania porcelany.
„ 38 •„ 11. Figura a, przecięcie pionowe,, fig. b, profil pie-

ca zwykłego zduńskiego.
,, 39 „ 12. Żarna garncarskie do mielenia polewy.
„ 40 „ 12. Aparat Wedżwoda do mieszania glin.
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