
Szklane bańki i rury z Łużyc do produkcji kineskop�w

Fragmenty wykładu Hansa Schaefera z okazji otwarcia wystawy o tytule jak wyżej, 

opublikowanego w Najnowszych Wiadomościach Muzeum Szkła w Weiβwasser nr 11.

Muzeum Szkła znowu prezentuje społeczeństwu wystawę specjalną, kt�ra poruszyć ma 

użytkownik�w, technik�w i przyjaci�ł regionu. Ważne jest dla nas, aby przedstawić 

imponujący potencjał rzemieślniczy i technologiczny oraz docenić wynalazki i rozwiązania 

rozwiązania niezbędne dla rozwoju telewizor�w.

Fakty, kt�re określić można „rozbiegiem“ do wynalezienia telewizora, miały miejsce już od 

początku XIX wieku. Były to badania prowadzone jeszcze w pewnym sensie po omacku. W 

latach 20. minionego stulecia prowadzone były przez kilka lat obok siebie dwa kierunki 

badań; wsp�lne dla obu jest dążenie do zeskanowania obrazu u nadawcy i odtworzenia go u 

odbiorcy. 

Nieco starsze urządzenie - elektryczny teleskop, według patentu z roku 1884, pracuje 

mechaniczno-optycznie i używa spiralnie podziurawionej tarczy Nipkowa, nazwanej tak od 

nazwiska niemieckiego wynalazcy - Paula Nipkowa. Może r�wnież laicy słyszeli o nim. (…)

Drugie urządzenie, przygotowane przez zesp�ł pod kierownictwem Manfreda von Ardenne, 

pracuje w pełni elektronicznie. Użyty tu zostaje zmodyfikowany kineskop z działem 

katodowym, stosowany w oscylografach. Poza tym dostępne są już też doświadczenia z 

elektroniki / techniki przesyłowej, gdyż od 29 stycznia 1923 roku VOX-Haus (pierwsza 

berlińska rozgłośnia radiowa – przyp. tłum.) nadaje program radiowy.

Ardenne donosi p�źniej, że pierwszym obiektem, kt�rego obraz został wysłany i odebrany, 

były znajdujące się pod ręką nożyczki…

To wydarzenie było jak uderzenie pioruna… W rozw�j tej historii włącza się Wei�wasser, 

włącza się Huta Luizy. Rzemieślnicy Huty Luizy sporządzają bańki telewizyjne, kt�re są 

geometrycznie podobne do kineskop�w z działem katodowym. Opr�cz normalnego 

wynagrodzenia, za każdą dobrą sztukę wypłacany jest specjalny bonus – szyk zdania. 

Tymczasem zesp�ł Manfreda von Ardenne robi ekspresowe postępy:

1931 publiczna prezentacja systemu na berlińskiej wystawie radiofonicznej;

1934 nadanie programu pr�bnego na berlińskich falach UKW. Może on być odebrany w 

okręgu 50 km.;

1935 początek regularnego nadawania programu;

1936 udana transmisja zawod�w olimpijskich w Berlinie.



Gdy około roku 1950 w NRD myśli się o wznowieniu nadawania telewizji, Specjalne Zakłady 

Szklarskie „Jedność“ Wei�wasser rozpoczynają ręczne wytwarzanie baniek telewizyjnych, 

opierając się na przedwojennych doświadczeniach Huty Luizy.

Zalety baniek to możliwość produkcji w jednej sztuce i gładka, świecąca powierzchnia 

obrazu. Nie da się jednak nie zauważyć wad:

� bańki są długie, co ma wpływ na długość p�źniejszego kineskopu,

� ekran jest bardzo mały, na dodatek jeszcze okrągły,

� pr�by powiększenia ekranu napotykają szybko na technologiczne granice.

Warunki te wymuszają pod koniec lat 50. znaczący zwrot w jakości: przejście od dmuchania 

całej bańki do produkcji maszynowej pojedynczych element�w. Otwiera to drogę do ciągłych 

udoskonaleń budowy kineskop�w. Bańki tworzone są z 3 części, kt�re są ściśle ze sobą 

łączone: ekran i stożek są wytwarzane niezależnie od siebie, szyjka będzie wyrabiana 

metodą „wyciągania“ szkła Schullera - pionowo; wszystko maszynowo, wszystko z 

Wei�wasser i okolicy!

W roku 1961 otwarty zostaje zakład produkcji czarno-białych baniek telewizyjnych w 

Friedrichshain, a w 1964 roku zakłady z Wei�wasser wprowadzają nowy, produktywniejszy i 

dokładniejszy spos�b „wyciągania“ szyjek metodą Dannera - poziomo. W kolejnym okresie 

konsekwentne badania prowadzą do poprawienia produkcji:

- Ekrany produkowane są w stałym stosunku wysokości do długości, ok. 3:4.

- Przy stałej wysokości i szerokości zwiększa się miara przekątnej, przez co obraz przybliża 

się do prawego rogu. Kraje anglosaskie podają długość przekątnej w calach. Jednostka ta 

zostaje wprowadzona też w Niemczech.

- Odchylenie kąta promieniowania zwiększa się, szyjka zmniejsza się. Telewizor można 

ustawić bliżej ściany, obudowa staje się bowiem mniejsza. Wiele skrzynek telewizyjnych 

starego typu zachowało się w Wei�wasser i okolicy w ogr�dkach, do ochrony roślin przed 

mrozem. Proszę o zwr�cenie uwagi na fotografie tych „telewizor�w z zieloną kapustą“ na 

naszej wystawie.

� Niebezpieczeństwo implozji jest stale zmniejszane: szyba chroniąca przed implozją zostaje 

usunięta.

W 1984 roku otwarte zostają „Zakłady Państwowe Kolorowych Telewizor�w“ w Tschernitz, w 

tym samym czasie w fabryce w Wei�wasser zostaje wprowadzona nowa, precyzyjna 



instalacja, pracująca na zasadzie poziomej, czyli Dannera. Tam też stopiony zostaje 

odpowiedni lut (spoiwo używane w lutowaniu – przyp. tłum.) do łączenia ekranu ze stożkiem. 

Zakład w Tschernitz jest w czasach NRD często kojarzony z pojęciem „technologii 

kluczowych“. Jak się wkr�tce okaże, obowiązuje ono nie tylko odnośnie nieoczekiwanych 

efekt�w, ale też dla wymagań, kt�re są do spełnienia. 

Korzystając z nadarzającej się okazji, dw�ch nauczycieli ze szkoły inżynierskiej w 

Wei�wasser, do kt�rych należałem także ja, mogło zwiedzić zakład. W dniu odwiedzin, 6 

kwietnia 1984 roku, zastaliśmy w fabryce atmosferę placu budowy i testowania pr�bnego. W 

tym samym dniu miało się rozpocząć rozgrzewanie wanny do produkcji stożk�w, wanna do 

ekran�w była jeszcze zimna i poddawano ją szczeg�łowej inspekcji. Zapoznaliśmy się 

najpierw z „budownictwem generalnym“, kt�re odznaczało się skrzypiącym układaniem 

kamieni z fugami o grubości grzbietu noża. Firma budownictwa specjalnego z Magdeburga 

musiała powt�rnie wyburzać partie i wstawiać nowe. Ponad 20 lat p�źniej mogłem zobaczyć 

coś takiego gdzie indziej – w Kościele Marii Panny w Dreźnie, w 2006 roku, przy filarze 

podtrzymującym kopułę. 

W oczy rzucała się też nerwowa krzątanina przy dalszej obr�bce, dla nas niezrozumiała. 

Masa była jeszcze rozgrzewana… Ale Japończycy m�wili już na długo przed tym: „kiedy 

gotowe będzie szkło, w 10 minut p�źniej mają być osłony i stożki!!!“.To było nowe dla nas, 

ludzi NRD; myśleliśmy o powolnym, przeciągającym się uruchamianiu produkcji i o 

rozpoczynaniu pracy w pocie czoła w Taubenbach, Torgau i Oschatz, podobnie w 

Friedrichshain.

Ostatnie lata ubiegłego stulecia przyniosły postęp, kt�ry umożliwił produkcję telewizor�w o 

formacie 16:9.

Obecne wielkości leżą w przekątnej o długości ok. 90 cm. Jednocześnie bańki, a z nimi 

r�wnież całe telewizory, są coraz bardziej płaskie. Prasy szklarskie przenoszą w tym celu 

siłę wielu mega newton�w (MN) na obiekt. Jeden mega newton odpowiada sile wywieranej 

na podłoże, kt�rą powoduje 100 t ciężaru. 

W obecnej chwili popularne są dużoformatowe i supercienkie ekrany plazmowe i LCD. Jeśli 

chodzi o jakość obrazu, kineskop stoi nadal na szczycie. W międzyczasie powstały też 

telewizory „HDTV ready“. W technologicznym przygotowaniu jest system SED= Surface-



Conduction Electron-Emitter Display, kt�ry przy zachowaniu zasady funkcjonowania 

kineskopu katodowego, będzie miał wymiary podobne do LCD i plazmy.

Jeśli spojrzą Państwo wstecz w naszą podr�ż w czasie, mogą być Państwo zaskoczeni, że 

pokolenie lat 70. przeżyło całą historię rozwoju techniki telewizyjnej: od pierwszych pr�b 

nadawania do wygodnego medium. Okres ten dokumentuje ważne przemiany techniczno-

technologiczne, w czasie kt�rych zbudowany był ogromny naukowy i rzemieślniczy potencjał, 

a mieszkańcy naszego regionu mogą powiedzieć: BYLIŚMY PRZY TYM!

Szanowni Państwo, dziękuję Wam za uwagę, a opr�cz Was podziękowania chciałbym złożyć 

całemu gronu os�b prywatnych i firmom, kt�re przyczyniły się do powstania tej wystawy. Są 

to:

� Grupa Robocza „Technologie“, tu w szczeg�lności Manfred Strobl;

� Grupa Robocza „Ocena“, panowie Horst May i Horst Grams;

� Muzeum Szkła z jego dobrymi i pracowitymi duchami oraz szefem, panem Hartmutem 

Branzk;

� Gminne Przedsiębiorstwo Miejsca Kultury, pan Otto;

� Samsung Corning Deutschland GmbH Tschernitz, zwłaszcza pani Roewer, dalej też 

panowie Tamm i Henzel;

� „Pionierskie Zakłady“ Telux Szkło Specjalne Sp. z. o.o Wei�wasser, działające od 60 lat w 

spos�b ciągły nad produkcją telewizor�w.


