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PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GORNIOZEGO I HUT IOZEGO. 

Tom I. Dąbrowa, dnia l grudnia 1903 r. M 5. 

Zjawisko, często spotykane w lanych blo- czas ostygania bloków. KRUPP np. stosował do tego 
kach st<.tlowych, mianowicie dziury i pęcherze, celu płynny kwas węglowy, WITWORT - ciśnienie 
jest jedną z ważniejszych trudności, z któreroi hydrauliczne; w obu jednak wypadkach ciśnienie 
musi walczyć metalurg-stalownik. Różnie dotąd bylo stosowane na górną część bloka; zasadniczo 
zjawisko to było objaśniane; najprawdziwszą do zaś rzecz biorąc, należałoby raczej wywoływać 
ostatnich czasów zdawała się być hypoteza, że ciśnienie od dołu bloka ku górze, t. j. ku miejscu, 
wady te stoją w bezpośrednim związku z tempe- które zastyga na ostatku. 
raturą odlewanego metalu oraz z zawartością W myśl tej zasady robione są wszystkie now
w nim węgla; praca więc i doświadczenia BRINNE- sze urządzenia, i wspomnimy tylko o sposobie, 
LA, głównego inżynier~ szw~dzkich, fabryk żelaza l uży~anym w ~t: Etienne, przedstawionym na w-:r
Fagersta Bruk, nad ścrslośCią blokow w zależno- stawre paryskieJ w r. 1900. SJBENIUS proponuJe 
ści od ich składu chemicznego tern żywsze obu- używać w celu ściskania bloków silę odśrodkową 
dzily zajęcie, że .cloty?zą sprawy, tak ważnej dla 

1 
i wprawiać . w szybki. r~ch wirow:y wlewnice 

każelego stalowmka, 1 wnoszą nowe poglądy na wkrotce po ICh napełmenm stalą (glowna oś blo
sam fakt i przyczyny tworzenia się dziur w blo- ka staje się wówczas promieniem ruchu obroto
kach. Powaga, jaką w dziedzinie metalurgii po- wego). STRIDSBERG wprawia w ruch wirowy bloki 
siada BRINNEL, nadają tej pr·acy tern większą do- naokoło ich osi pionowej; sposób ten jest stoso
nioslość. wanym do bloków, z których mają być wyrabia-

Przedewszystkiem, jak wiadomo, należy od- ne rury; bloki te posiadają centralny otwór cylin
różniać zasadniczo dwa rodzaje dziur w blokach, dryczny wzdluż osi. 
a mianowicie: N aj prostszym i najmniej kosztownym jest 

l) dziury, tworzące się wskutek kurczenia sposób DELAVALLE'A, który górną część wlewnicy 
się metalu. przy jego ostyganiu (t. zw. dziury osa- wyklada cegłą ogniotrwałą; otrzymujemy więc 
dowe) i rodzaj nadlewu (masselotte), który, pozostając dlu-

2) dziury, tworza,ce się od gazów, które wy- żej w stanie płynnym, może zapelnić powstającą 
dzielają się z metalu w miarę jego ostygania (t. l od kurczenia się metalu dziurę . 
zw. dziury gazowe). Przechodząc do drugiego rodzaju dziur w blo-

Pierw ze są zjawiskiem czysto fizycznem, kach. t. zw. "dziur gazowych", co do powstawania 
któr~go przyczy_ny, zbyt są. zn~ne każdemu hutni- l których istnia!y . do~ąd. najsp.rzeczniejsze teorye? 
kow1, aby dłużeJ srę nad mem1 tu zatrzymywać; mus1my nadmremć, ze, Jak wradomo, przy każdeJ 
nadmienimy tylko. że dziury te (osadowe) tworzą się przeróbce metalu w stanie płynnym metal ten 
w tej części odlanej sztuki, która najdlużej pozo- 1 pochlania gazy (N,H,OO) w mniejszym lub więk
staje płynną, a więc w miejscu o największym szym stopniu, które wchodzą w chemiczny zwią
przekroju, lub też w miejscu, sztucznie od szyb- zek z żelazem, mówiąc ogólnie. Rozpuszczalność 
kiego ochładzania zabezpieczonem. Położenie dziur gazów w metalu jest w prostym stosunku nie tyl
asadowych zależy przeto jedynie od formy odla- ko do jego temperatury, lecz zależy również i od 
nej sztuki, a więc zwężeń, zgrubień i t. p., t. j . jego składu chemicznego. Proces pochłaniania 
od różnych szybkości ostygania poszczególnych gazów, o ile temperatura metalu jest ku temu od
jej części . powiednią, może odbywać się i po wypuszczeniu 

Sposobów, zapobiegających tworzeniu się te- ~ metalu z pieca, gruszki, lub innego aparatu prze
go rodzaju wad w blokach, istnieje dużo; te je- róbczego; tak więc wilgoć powietrza rozklada się 
dnak wydają się najracyonalniejszymi i nie wy- na H i O i wodór in statu nascendi wstępuje 
wierającymi zlego wpływu na dobroć bloka, któ- w związek z żelazem. Prawdopodobnie również 
re polegają na wywieraniu ciśnienia z zewnątrz pod- już we wlewnicy wytwarza się tlenek węgla 

wskutek utlenienia się węgla żelaza przez tlenki, 
znajdujące się w żelazie i część tego 00 wchodzi 

M ll). *) PodJ:ug doświadczeń int. A. Brinnela (Horn. Żuxn., 1902, j W związek z rozpuszczonym metalem. 
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Związki gazów z żelazem nie są trwaJe i część temperatura wpływa bowiem bezpośrednio na 
ich wydziela się zaraz w miarę stygnięcia bloka; tworzenie s~ę. dzi_u~ w bl?kach. Ilość pozostają
o ile metal jest dostatecznie plynnym, gazy te cego w kąpieli, ą1 1 Mn Jest. zależną od tempera
wydostają się na powierzchnię bloka bez szkody tury, przy ktoreJ odbywa s1ę proces świeżenia. 
dla tegoż; z chwilą jednak, gdy na powierzchni Tak np. w kwaśnym pr~cesie BEssEMERA, prowa
bloka utworzy się skorupa, gazy, które nie zdąży- dzonym prz.y normalneJ temperaturze, następuje 
łyby wydzielić się, są zatrzymane w masie metalu z.-yykle pew;en :n?ment raii?-ac:yi . kąpieli, kiedy 
i tworzą pęcherze. w1ększa częsć 81 1 Mn utlema s1ę 1 przechodzi do 

Jak już powiedzieliśmy wyżej, dotąd upatry- szlaki. Jeżeli natomiast temperatura kąpieli jest 
wano główną przyczynę tworzenia się dziur ga- nadmiernie wysoka, wówczas powinowactwo che
zowych w temperaturze metalu podczas odlewu miczne węgla do tlenu będzie tak silne, że pra
i poczytywano ją za główny czynnik tego zjawi- wie od początku operacyi następuje t . zw. burze
ska. BRrNNEL zaś twierdzi, że (naturalnie w pew- n.ie s~ę meta~u, a wówczas Si, jak wiadomo, wcale 
nych praktycznych granicach) temperatura odle- s1ę me ut~ema, a Mn w bardzo niewielkiej ilości. 
wanego metalu odgrywa tu tylko pośrednią rolę, Ostateczme otrzymamy stal, bogatszą w Si i Mn, 
a główny nacisk kładzie na te czynniki, które niż przy normalnym biegu pieca; w tym wypad
przyczyniają się do ł:atwiejszego lub trudniejsze- ku temperatura naturalnie wpływa na tworzenie 
go wydzielania się gazów ze związków z żelazem się ~ziur w blokach, lecz, jak widzimy, wpływ 
podczas jego ostygania, a mianowicie na Al, Si, ten Jest pośredni. 
Mn, które potęgują rozpuszczalność gazów w że- W pr~cesi~ ~artenowski.m obserwujemy to 
lazie i zatrzymują je w stanie rozpuszczonym. samo praw1e zJaWisko z tą Jednak różnicą, że 
Tak .więc stal, zawierają~a dos~ateczną ~lość krze- wzrost. te?lpe~a?ury p~·z:y: końcu operacyi pomaga 
mu 1 manganu, zastygaJąC, me wydziela wcale od tlemam u Eh 1 1'In, 1 Ciała te ze szlaki przecho
gazów; stal z mniejszą zawartością tych czynni- dzą znowu do kąpieli. Jako przykład takiego 
ków zaczyna wydzielać gazy już w stanie nawpół procesu mogą posłużyć liczby tablicy I-szej; pro
płynnym (gęstym), wreszcie, gdy zawartość Sii Mn l ces był prowadzony w kwaśnym Martenowskim 
Jest nieznaczna, wydzielanie gazów ma miejsce p~ecu i próby były brane co godzina. Pod ka
przy nieznacznem nawet obniżeniu temperatury mec procesu silnie podniesiono temperaturę ką
płynnego metalu i zaczyna się już podczas nale- pieli i otrzymano zupełnie zdrowe bloki. 
wania stali we wlewnice. 

Dla otrzymania więc ścisłych bloków (bez 
dziur) należy regulować zawartość Si i Mn w stali 
w ten sposób, aby gazy nie wydzielały się przy
najmnieJ do chwili, dopóki nie utworzy się sko
rupa na powierzchni bloka, co następuje wogóle 
dosye szybko nawet przy gorącym metalu, z wa
runkiem jednak, aby odlany blok znajdował się 
w stanie spokoju. 

Rueh cząsteczek metalu, powodowany wy
dzielaniem się gazów, utrzymuje go wstanie pJyn
nym dłużej, niż Frzy spokojnym stanie wlanego 
go metalu, pornimb że temperatura jego w pierw
szym wypadku jest niższą\ niż w drugim, kiedy 
gazy nie wydzielają się. Ze zaś niższa tempera
tura metalu sprzyja wydzielaniu się gazów, jest 
więc oczywistem, że należy starać się, aby blok 
stygl w stanie .spokoju, t. j. aby metal nie był 
poruszany wydzielającymi się z niego gazami; 
wówczas bowiem skorupa na powierzchni bloka 
może się utworzyć i metal przy wyższej tempe-
raturze przechodzi w stan stały, nie zdążywszy 
wydzielić gazów, które utworzyłyby dziury 
w bloku. 

BRINNEL, jak to zaznaczyliśmy wyżoj, odsuwa 
na drugi plan wplyw temperatury na tworzenie 
się dziur gazowych w blokach, lecz w pewnych 
granicach tylko, a mianowicie wówczas, gdy tem
peratura wanny jest normalną dla zwyklego do
brego biegu pieca. Zbyt nizka lub zbyt wysoka 

TABLICA I. 

brania prób Skład chemtczny Odstęp czasul . -~ 
od pocza,tku \ .-,-·-świeżenia C St Mn 

o,61 I l o,36 
l 

l godzina z,z.) 

1 

Dod:no 20~ klg. r~dy 
2 

" 
z,3o o,36g o,zz 

3 
" 

2,30 o,18g l o,16 l " " " 4 
" 

z,zo o,o23 o,o6 
" " " 5 • I,8o o,oz8 o,rr; Podniesiono tempe-

6 
" 

I,35 o,o6I o,o8 raturę kąpieli i u-
7 

" 
I ,oo o,187 o,Iz trzymano ją do koń-

8 o,8s 
c a procesu świeże-

" 
o,zgg o,I4 nia. - Bloki otrzy-

9 
" 

o,72 o,382 o,I8 mano zdrowe. 

Tablica II-ga daje nam obraz procesu cią
glego podwyższenia temperatury (jako Jrzeciw
stawienie do I-szej);-odlane bloki nie mi y dziur 
na powierzchni, lecz wewnątrz przedstawiaJy cha
rakterystyczny pierścień dziur gazowych pomię
dzy osią i powierzchnią bloka. 

• 
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Odstę.P czasu 
brama prób 
od pocza,tku 
świetenia. 

l godzina 
2 

" 3 
" 

4 
" 

5 
" 

TABLICA II. 

l 
Skład chemiczny 

C l Si l ){n 

2,CX) 0:121 o,43 
2,oo o,o33 o,16 
1,95 o,o23 o,16 
o,95 o OOI 0.15 

1 

o,?2 o,o61 0~14 

Dodawano rudy podczas 
proce:: u świeżenia (i lo \ :i 

czasu nie oznaczano). 
l3J oki otrzymano tez dziur l na powierzchni, wewnątrz 

dziury gazo we. 

Te dwa przykłady dostatecznie wykazują 
wpływ temperatury na ilość rozpuszczonego w ;;tali 
Si i M:o przy procesie ma1"tenowskim i ujaw11iają 
pośredni wpływ temperatury na tworzenie się 
dziur gazowych. 

Z zestawienia tego, co dotąd było powie
dziane o dziurach gazowych w blokach, otrzymu
jemy następujące wnioski: 

l) Gazy wydzielają się z tern większą siłą, 
im temperatura stali jest niższą. 

2) Im większa jest zawartość Si i Mn w stali, 
tern więcej możemy obniżyć temperaturę b loka, 
zanim gazy zaczną wydzielać się ze stali. 

3) Gazy przestają wydzielać się ze stali 
z chwilą utworzenia się skorupy na jej po
wierzchni. 

Ażeby więcej poglądowo przedstawić przy
czyny tworzenia się dziur gazowych w zależno
ści od zawartości Si i Mn w stali, BRINNEL poda
je tablicę normalnych (14", 10", 5") typów bloków 
w przekrojach; na jednej pionowej linii umiesz
czone są przekroje bloków z tą samą zawartością 
Si i Mn. Należy zauważyć, że im większy jest 
blok, tern później stal zastyga i wydzielenie ga
zów w tym wypadku może nastąpić przed utwo
rzeniem się skorupy na powierzchni. Tak np. 
blok 10" (typ 5) nie ma dziur, podczas gdy ta sa
ma stal w bloku 14" dała dziury w górnej części. 

Rozpatrując poszczególne przekroje bloków, 
zauważymy: 

l) T_1•P 4. Górna powierzehnia bloka jest 
wklęsłą; wewnątrz blok posiada tylko dziurę osa
do:vą, stal więc tego ty_pu nie wydzi~li~a gazów 
'am podczas odlewu, am p1·zy stygmęcm bloka. 
BRINNEL nawet skłania się do przypuszczenia, że 
w tym wypadku dziury osadowe przedstawiają 
próżnię. 

2) Typ 5. Górna powierzchnia bloka jest 
równa lub nieco wypukla. Dziura osadowa jest 
nieduża, pod nią zaś widzimy dziury gazowe; stal 
więc tego typu wydziela gazy przy ostyganiu i to 
przeważnie w górnej części, gdzie ciśnienie od 
wyżej położonych warstw stali jest mniejsze, niż 
w dolnej; wydzielające się gazy zapełniają także 
dziurę osadową, wskutek czego wierzch bloka nie 
jest w klęsły. 

3) Typ 7. Górna powierzchnia bloka jest 
równa, miejscami wypukła i charakterystycznie 
groszkowana; wzdłuż ścianek są dziuty gazowe. 
Stal tego typu wydzielała gazy aż do zgęstnie
nia; po wlaniu we wlewnice stal ta przez parę 
chwil jest zupełnie spokojną, tworzy się wi<;JC 
cienka skorupka na powierzc·hni bloka; wkrótce je
dnak w miarę ostygania stali, a mianowicie w po
bliżu śeianek wlewnicy zaczyna się energiczne 
wydzielanie gazów, które eisną na płynną jeszcze 
środkową część bloka, i płynny metal, przerywa
jąc wierzchnią skorupę, wyciśnięty jest na po
wierzchnię i tworzy groszkowate naro<le. 'ro 
trwa jednak niedługo, gdyż wkrótce ciśnienie ga
zów nie jest dostateczne dla przeciśnięcia metalu 
przez tężejącą coraz bardziej wierzchnią skorupę 
i wydzielanie się gazów ustaje. Inneroi słowy 
dziury gazowe otrzymamy w tych cz~ściach blo
ka, które stygły przed utworzeniem się skorupy, 
inne c~ęści, które zastygały, . g~y. powierzchnia 
bloka JUŻ stężała, będą zupełme sCisłe. 

4) T_·vp ~~. Górna powierzchnia jest nierówna 
i miejscami wklęsla; blok zaś posiada dziury ga
zowe w masie metalu między powierzchnią i osią. 
Stal tego typu wydziela gazy w początku zasty
gania, w każdym razie jedna],, będąc jeszcze zu
pełnie płynną. Zaraz po nalaniu we wlewnice 
cz9ści bloka, będące w zetknięciu z zimneroi ich 
ściankami, wydzielają gazy, które uchodzą w kie
runku najmniejszego oporu, a więc ku środkowi 
bloka i rozszerzają się. Miejsca zaś, przez gaz 
zajmowane, są stopniowo zapełniane przez płynny 
jeszcze metal, wskutek czego część bloka naokoło 
ścianek wlewnicy jest zupełnie ścisłą. Pęcherzy
ki gazu miałyby dążenie do dalszego posuwania 
się ku środkowi bloka, temu jednak staje na prze
szkodzie okoliczność, że wówczas już na powierzch
ni bloka utworzyla się skorupa, a tern samem, 
jak już wyżej zaznaczyliśmy, ustaje dalsze wy
dzielanie się gazu; nadto, ciśnienie, które skorupa 
wywiera na calą masę bloka, nie pozwala na dal
sze posuwanie się pęcherzyków gazu ku górze 
bloka. 

5) T_yp 11. Górna powierzchnia bloka jest 
cala pokryta metalem, który, przerwawszy skoru
pę lJod ciśnieniem gazów, wyciekl na powierz
chnię. Blok zawiera lJęcherze gazowe w całej 
masie metalu. Stal tego typu zawiera dużo ga
zów w stanie nie polączonym, kipi więc we wle- • 
wnicach. Kipienie utrudnia tworzenie się wierzch
niej skorupy, gazy więc wywiązują się prawie 
do zupełnego zgęstnienia metalu. 

Tu należy nadmienić, że we wszystkich wy
padkach, gdzie gatunek stali wymaga-dla otrzy
mania ścisłego bloka - szybkiego utworzenia się 
skorupy, co uniemożliwiłoby wydzielanie się ga
zów, będących w związku z żelazem, wszelkie 
sposoby odlewu bloków z nadlewem (masselotte, 
verlorene.r Kopf), które opóźniają zastyganie gór
nej powierzchni, są szkodliwe. 

• 
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Wp~yw manganu, krzemu i gli1JU na ścislość 

bloków. Rozpatrując wpływ różnych zawartości 
powyższy?h pi~rwiastków na dobroć st~li i ~·o~
mieszczeme dzmr w blokach, BRINNEL tw1erdz1, ze 
jednostka na wa~ę Si v~p~ywa 5,2 razy silniej ~a 
ścisłość bloka, mz takaz Jednostka Mn, czyh ze 
dla otrzymania stali pewnego typu i gatunku 
możemy posługiwać się domieszką Si lub Mn z tą 
jednak rożnicą, że Mr1 l L usimy dodać 5,2 razy 
więcej, niż Si dla otrzymania tego skutku. 

·wyrażając matematycznie wpływ Si i Mn, 
w różnym stosunku zawartych w stali, na ścisłość 
bloka, możemy napisać równanie dla współczyn
nika. ścisłości bloków (T) w ten 5posób: 

T=Mn+5,2Si 

zauważyć przytern należy, że T jest stale (constnns) 
dla każdego typu stali i charakteryzuje ścisłość 
jej oraz charakterystyczne rozmieszczenie dziur 
i pęcherzy . 

Liczne próby i badania potwierdziły ten wy
wód BRINNELA. Mianowicie BRJNNEL baclal 870 spu
stów kwaśnej martenowskiej stali, które gatun
kowai. i odnośne zawartości Si i Mn dla każdego 

jakiego typu otrzymamy stal, jeżeli będzie ona 
zawierała pewne ilości krzemu i manganu. 

Badając wpływ glinu (Al), jako dodatku do 
stali, BruNNEL znalazł', że dla otrzymania zupełnie 
ścisłego bloka dodatek Al jest 90 razy skutecz
niejszy od dodatku Mn i 17,3 razy od dodatku Si. 

\\iprowadzając ten trzeci współczynnik, po
przednie zrównanie dla T przedstawi się tak np. 
dla 5 typu bloków: 

Mn +5,2Si+90A1=1,66 
Stąd łatwo wyprowadzimy, że jeżeli 1,66% Mn 
bez dodatku Si, lub też 0,32% Si bez dodatku Mn 
wystarcza dla otrzymania stali typu 5, to ten sam 
gatunek stali otrzymamy. dodając sam tylko glin 
w ilości 0,0184 % . 

BRINNEL zgrupował te rezultaty i uwidocznił je 
schematycznie w 3 osiowym diagramie, według 
sposobu HowE (załączony diagram jest zbudowany 
dla stali typu 5, t . j . typu stali, który daje zu
pełn~e ścisłe bloki z dziurą osadową i małeroi 
dziurkami gazoweroi pod nią). 

Wierzchołki równobocznego trójkąta są po
łączone ze środkami przeciwległych boków linia

typu bloka notowal ~raficznie w syste-
mie prostokątnym; 1ącząc otrzymane DIAGRAM A. 
punkty (dla stali o tej samej zawar~o~ci 
węgla) BRINNEL otrzymał prostą bmę, 
która dla typu bloków ~ 5 przecięła 
oś rzędnyc.h--zawartości S~-:w pnnkc~e, 
odpowiadaJącym 0,32% 81 1 oś odCię
tych--1,66% Mn; stąd T dla tego typu= 

mi bd, ce i n.f, każda z tych linii ozna
cza ilości Si, Mn i Al, niezbędne dla 
otrzymania ścisłego bloka (typ 5) bez 
dodatku dwóch pozostałych pierwiast
ków, a więc : bd = 0,32 ~ S i; c e= 1,66 % M n; 
a f= 0,0184% Al. 

=1,66. 
W ten sam sposób otrzymane współ

czynniki dla innych typów stali wyra
żają się : 

dla typu 4 . 

" 
" 
" 
" 

5 . 
6 i 7 
8 
9 . 

Posiłkując się 
wzorem T= Mn + + 5,2Si, możemy d,la 
każdego poszczegol
nego wypadku wyli
czyć, wiele należy 
dodać Si i Mn dla 
otrzymania stali pe
wnego, z góry okreś
lonego typu, lub też 

T=2,05 
T=1,66 
T=1,16 
T=0,50 
T=0,28 

Przyjmując zero tych wielkości na 
środkach boków trójkąta a podane wy
żej cyfry u wierzchołków, dzielimy każ
dą linię (bd, ce, af) na dowolną liczbę 
równych podziałek, któryC\h znaczenie 

licz b owej es t tern samem okreś
lone,. gdyż suma P,O~ziałekrów
na s1ę poszczegolme dla każ
dej linii ilościom: 0,32; 1,66; 
0,184. 

Jak posłu~iwać się tego 
rodzaJU diagramem, 
objaśni przykład na
stępujący: 

Ile należy do
dać Al do stali, za
wierającej 0,15% Si 
i 0,2% Mn dla otrzy
mania stali typu 5? 

P oprzestaJąc na 
rozwiązaniu równa-

o 
,;; 

·"'· 
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nia 0,2+5,2X0,15=T, wypada T=0,98, czyli, że 
dodając do wanny tylko ilości krzemu i manganu, 
odpowiadające zawartości 0,15 Si i 0,2 Mn, otrzyma
my stal typu pośredniego między typem 7 i 8, 
t . j. z dziurami gazowerui wewnątrz bloka; wpro
wadzając Al do równania, otrzymamy: 

90Al=l,G6-0,98 i Al=0,00755. 

Tę samą cyfrę odnajdziemy wprost na dia
gramie, a mianowicie: linia KP, odpowiadająca 
0,15% Si, i TR przecinają się w punkcie g; z te
go punktu g prowadzimy linię pionową do fa 
i odnajdujemy punkt h, który oznaczy wartość 
trzeciego niezbędnego czynnika, równą o;o075 (na 
linii nf). 

N a tym samym diagramie widać również 
wszelkie kombinacye Si, Mn i Al w ilościach, nie
zbędnych dla otrzymania stali typu 5. O ile linie 
przecinają się w granicach trójkąta, wszystkie 
trzy elementy powinny wchodzić w skład stali; 
w przeciwnym razie dwa wystarczają. 

BRINNEL zastrzega się jednak przeciw przy
puszczeniu, aby wywody jego o dodatku Al 
i współczynniku ścisłości stali stosowały się we 
wszelkich wypadkach i do wszystkich gatunków 
stali bez wyjątku; jest to tylko wytyczna, schemat, 

który stosownie do odmiennych warunków należy 
zmieniać. BRINNEL obsm·wowal bloki 250 X 250 
tylko kwaśnej stali, odlewane z góry do prawie 
zimnyeh wlewnic o grubości ścianek 50 mm .. 
Stal byla gorąca z zawartością fosforu 0,024% -
-0,039% . 

Nie należy zaś zapominać, że warunki ze
wnętrzne mogą znakomicie wpływać na współ
czynnik ścisłości dla różnych typów stali. Tak 
np. można zmniejszyć zawartości Si, Mn, Al, je
żeli: 

l ) stal ma :-~nacznie wyższą temperaturę, niż 
normalna, 

2) wlewnice mają cienkie ścianki, 
3) wlewnice są silnie nagrzane przed odle-

wem, 
4) zawartość Ph j est znaczna, 
5) bloki są. cienkie (o malym przekroju). 
Czynniki od l-go do 4-go wpływają na po-

wolniejsze ostyganie metalu, a więc i opóźniają 
moment wydzielenia się gazów ze stali, tak że 
następuje ono już po utworzeniu się skorupy na 
powierzchni bloka. 

Przy mniejszym zaś przekroju bloków (punkt 
5-ty) stal prędzej stygnie i skorupa wskutek tego 
prędzej się tworzy. JV. W. 

~arc?e 1 ?apory pochylniane. 

J ednem z najbardziej rozpowszechnionych Zato pochylnie z bezpośrednio biegnącymi po 
urządzeń w kopalniach do vrzewożenia urobku torach wózkami często mogą przewozić naraz 
z jednego poziomu na drugi są tak zwane po- znaczną ilość urobku, nie ograniczoną wymiarami 
chylnie kopalniane, t. j. plaszczyzny pochyle, platformy, i pozwalają zużytkować calą sprawność 
przeważnie z dwoma (rzadko z jednym) torami me0hanizmu do przewożenia ciężaru użytecznego, 
drogi kopalnianej . Fochylnie urządzają się albo gdy przy pierwszych polowa czasu traci się na 
na powierzchni, albo pod ziemią w chodnikach po- przewóz li tylko ciężaru martwego. 
chylych, mających upad najrozmaitszy i będących Jak jedne tak drugie urządzenia wymagają 
wzależnościod upadudanegopokladulubzłoża,oraz dosyć znacznej i wprawnej obsługi ludzkiej. Szyb
od innych warunków eksploatacyi cial kopalnych. kość w obsłudze znacznie powiększa sprawność 

Przy przewożeniu po pochylniach urobku pochylni, z drugiej zaś strony naraża częstokroć 
kopalnianego z poziomów niższych na wyższe obsługujących na wypadki nieszczęśliwe lub na 
slużą motory o powietrzu ścieśnionem, rzadko pa- uszkodzenia samych urządzeń kopalnianych, po
rowe a najczęściej elektryczne. W odwrotnym wodujące nieraz czasowe zatrzymanie pewnej czę
zaś wypadku z bardzo malymi wyjątkami pochyl- ści kopalni, a zawsze narażające dane przedsię
nie dzialają automatycznie. T ak w pierwszym biorstwo na znaczne straty. 
jak i drugim razie bądź wózki kopalniane bezpo- Urządzenie dobrej i latwej sygnalizacyi, do
średnio biegną po torach kolejek podziemnych, kladnie ustawionych tarcz z dokladnie urządza
bądź ustawiają się na specyalne platformy, a te nym mechanizmem hamulcowym, oraz zapor dla 
dopiero wraz z przeciwwagą przesuwają się po wózków na górnych poziomach, odpowiednich zaś 
szynach, odp?wiednio ułożonych na P?chylni. r ozjaz.dów i objazdó:V . na dolnych poziomach P?-

Pochylnie bez platform obsługiwać mogą chylm, przy uważneJ 1 czynneJ obsłudze znaczme •• 
bez przer wy w swem urządzeniu tylko dwa po- zmniejszyć może ilość wypadków nieszczęśliwych; 
ziomy; pochylnie z platformami mogą być zasto- tern nie mniej ze wszech miar zasługuje na uznanie 
sowane do calego szeregu poziomów kopalnianych. l wprowadzenie na kopaluiach urządzeń, które, osią-
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gając ten cel najważniejszy, jednocześnie powięk- 1 rząd pożądanie dzialać będzie i uchroni tak ludzi 
szalyby sprawność samych pochylni. jak samą pochylnię od wypadków. 

Glówną częścią urządzeń pochylnianych, Zwykłe pospolicie używane hamulce pochyl-
działających automatycznie, jest tarcza z rowkiem, niane składają się z szeregu klepek drewnianych, 
wyżłobionym na o b wodzie, w którym przechodzi stanowiących część płaszczyznycylindrycznej, przy
lina pochylniana. Tarcze najczęściej ustawiają legającej przy naciśnięciu do cylindrycznej obto
się poziomo, a więc obracają się one na osi pio- czonej powierzchni obwodu tarczy. Klepki za
nowej; rzadziej ma miejsce u tawienie tarczy pio- mocowują się do metalowej giętkiej szyny, która 
nowo, obracającej się na osi poziomej. Oprócz rowka znów przymocowywa się nieruchomo w jednym 
obwód tarczy posiada pJaszczyznę cylindryczną, końcu, na drugi zaś jej koniec działa rami9 ob
n.a którą działa ha:J?-ulecs:rrężynowy. Gd:y zamiast cią~o~eg? drąga,. tak że w zwykłych. warunkach 
hny do prowadzema wozow po pochylm używa- obcaązeme przyciska szynę z klepkami do tarczy 
my łańcucha, rowek tarczy zaopatruje się w wy- i cały przyrząd jest stale zahamowany. W po
stę]Jy, odpowiednie do ogniw łańcucha, usuwające trzebie działania :r-rzyrządu robotnik, obsługujący 
możność ślizgania się takowego w wyżłobieniu hamulec, przeciwdziala obciążaniu i tarcza, nie 
tarczy . Celem uniknięcia ślizgania się liny wy- będąc naciskana, pod działaniem ciężaru wozów, 
żłobieniom na obwodzie tarczy nadają formę lin i urobku swobodnie obracać się może. Ha
o przecięciu stożkowem, lub zastosowywuje się mulce takie działają nieźle, o ile są dobrze i do
tarcza .syste~m FowL~R'~ z lapk~mi ruchomemi; k~adnie dopasowane do tarczy i prawidłowo ~sta
stanowiącemi wyżłobieme, w ktorem przechodzi wione, co bywa zwykle dosyć rzadko, gdyz są 
lina pochylniana. Łapki tarczy FowLER'A zaciska- one przyrządami oddzielnie od tarcz zakJadany
ją się w miarę nacisku na nie liny, czem prze- mi najczęściej przez cieśli kopalnianych, dopaso
ciwdzia-lają jej ślizganiu się. Uniknąć także moż- wywane pod ziemią i nie stanowią pewnej calo
na ślizgania się liny po tarczy przez ustawienie ści z całym przyrządem, a więc często nie odpo
dwóch tarcz ze skrzyżowanemi linami, z których wiaclają swemu przeznaczeniu. Umieszczenie· ra· 
jedna tarcza o średnicy większej, niż odległość mienia, zapomocą którego hamowacz działać mo
wzajemna osi torów pochylnianych (lin), posiada że tylko z jednej strony (prawej lub lewej) cale
hamulee, druga zaś, średnica której jest równą tej go przyrządu, nie może być również uważanem 
odległości, umieszcza się poniżej pierwszej i bli- za dodatnie i J,!Owoduje nieraz wypadki nieszczę
żej do torów pochylnianych. śliwe, szczegolnie, gdy pochylnia jest lamaną 

RYs. l. 

Technika górnicza posiada więc sposoby, l (t. j. z pośrednimi poziomami) i gdy obsługujący 
przeciwclzialające ślizganiu się łańcuchów lub lin dany poziom zmuszony jest przechodzić z jednej 
pochylnianych, i sposoby, powyżej wskazane, l strony pochylni na drugą. 
w zupełności usunąć je mogą nawet przy długich Celem uniknięcia tych niedogodności wielu 
i bardzo obciążanych pochylniach, a więc i usu- techników górniczych starało się nadać swym 
nąć tę przyczynę, która może powodować częste przyrządom większą sprawność i pewność w cizia
wypadki nieszczęśliwe tak z obsługą pochylni jak laniu. Na wyróżnienie zasługuje przyrząd ha
i z samem ich urządzeniem. Dokładne i pewne mulcowy PREAT'A, zastosowany w kopalniach pól
działanie hamulców nie mniejszą a może nawet nocnej Francyi. Pozwolę sobie tu opisać jego 
ważniejszą gra rolę w sprawnem i bezpiecznem dzia- urządzenie (rys. 1). 
laniu automatycznych przyrządów pochylnianych. ' Tarcza T umocowana na osi O, składa się ja
Dokładna i najlepsza ich konstrukcya, ustawienie koby z dwóch tarcz, zespolonych z sobą i stano
i sprawność, zależna yv zupeluości od woli obslu- v:riąc;fch niejako jedną całość. qzęść jedna, po
guJqcego hamulec, daJą pewność, że dany przy- siadaJąca rowek na swym obwodzie, służy do pro-

• 
. 
•• . 
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wadzenia liny pochylnianej l, druga zaś część, przez cieśli. kopalnianych: Pożądaneroby było, 
gładko otoczona, stanowi płaszczyznę zetknięcia by pochylme samodziałaJące tak w interesa0h 
tarczy obrotowej z hamulcem H. Oś tarczy za- bezpiec~eńs~'V:a i_c~ obsługi, jak_ wyzyskania naj
mocowana jest i obracać się może w panewkach ekonomi~zm~JsZeJ IC~ sp~·awnośCI otrzymały przy
pp, przymocowanych i pomieszczonych w we- rządy, więceJ odpowiadaJące swemu celowi, w któ
wnętrznej części ramy. Sama rama R zrobiona rych zasady mechaniki byłyby więcej uwzględnia-
jest z żelaza u-owego formy 1 , tak że partewki, ne. Przykład tarczy PREAT'A i innych podobnych, 
o których wspominaliśmy, mieszczą się wewnątrz w których części działające mogą być sprawdza
wgłębienia boków ramy. Rama sama zwrócona ne rachunkiem, zachęcić powinny naszych me
jest stroną pełną na zewnątrz, tworząc zamknięty chaników i inżynierów kopalnianych do stosowa
wewnątrz rowek. nia przyrządó_w więcej ;re~y~yjnych zamiast dziś 

Hamulec H składa się z dwóch odcinków rozpows.zechmonych. ZwroCiwszy uwagę na waż
drewnianych dd, dziaJających tarciem bezpośre- ność i bezpieczeństwo dla pracujących przez za
dnio na tarczę obrotową; każdy z nich obejmuje stosowanie przyrządów więcej dokładnych, niż te, 
1/ 3 część obwodu tarczy. Odcinki przymocowują którymi przeważnie posilkują się liczne kopalnie, 
się do części żelaznych żż, które przy odpowie- wypada powiedzieć również slów parę o przyrzą
dniem działaniu hamulca zbliżają lub oddalają dach i niektórych urządzeniach kopalnianych, 
odcinki od tarczy obrotowej, boczne zaś lapy tt, które ochronić mogą pracujących od takich wy
przymocowane do części żż, suwając się we wglę- padków nieprzewidzianych, jak pęknięcia lin, lań
hieniach ramy RR, grających rolę kierownikow, cuchów, od rozczepienia się przypadkowego wo
regulują ruch hamulcowy. Rue:,h ten nadaje się zów, spiętych w pociągi, zepsucia hamulców i t . p. 
hamulcowi pTzez drągi DD, na kt.óre działa ha- W pochylniach samodziałających (automa
mowacz i wogóle obsługa pochylni. Drągi DD tycznych) · bez platform ruchomych rozróżniamy 
zespolone są z hamulcem H systemem drążków trzy części: plaszc~.yznę górną poziomą, na której 
bb i BB, obracających się okolo nieruchomych ustawiają się wózki z urobkiem, przeznaczonym 
punktów KK. Jednocześnie drągi DD połączone do opuszczenia na poziom dolny, płaszczyzną po
są z sobą ściągaczami SS, obracającymi się około chylą i płaszczyzną dolną poziomą, dokąd scho
punktu m. N a końcach drągów BB przymoco- dzą wózki pełne, staczane po płaszezyznie pochy
wują się przeciwwagi WW. łej, i stąd wznoszą się wózki próżne . Dla nieo-

Przyrząd opisany dziala dwustronnie, t .j. nie beznanego nawet z górnictwem jasną jest rzeczą, 
wymaga, by obsługujący przechodzić musiał przez że po. terunkiem najniebezpieczniejszym d] a pra
pochylnię i można nim kierować z tej strony po- cujących przy obsłudze pochylni są właśnie pła
chylni, w której znajdzie się obsługujący po- szczyzny poziome, położone poniżej płaszczyzn 
chylnię. Sam przyrząd jest dosyć prosty, mocny pochyłych; dlatego to zapory, których przezna
i działa o wiele prawidłowiej, niż zwykle przy- czeniem jest uchronić od wypadku obsługujących 
rządy kopalniane. W razie uszkodzenia jego czę- poziomy dolne pochylni, powinny zasługiwać na 
ści wystarcza odjęcie takowej celem reparacyi, t0, by na nie zwracano szczególną i baczną 
przedewszystkiem zaś jego zaletą jest to, że sta- uwagę. 
nowi on sam przez się pewną cal ość, którą można Przyrządami nadzwyczaj pierwotnymi i w zu
urządzić w warsztatach, a więc nadać mu wymia- pełności nieodpowiadającymi celowi są tak zwane 
ry, uzasadnione celowością i pracą, jaką ma wy- w zagłębiu Dąbrowskiero "suki", t. j. zapory 
konywać. zwykle drewniane, suwające się po szynaC'h gór-

Istnieje dosyć znaczna ilość podobnego ro- nej płaszczyzny pochylni, umocowane na nieru
dzaju mechanizmów, w których zaprowadzone chomej osi pionowej i mające zwykle kształt nie
i przystosowane zostały zmiany celowe lub wła- foremny, zbliżony do odcinka kola. Nadcięcia 
ściwości, nieraz spotykane tylko w pewnych okrę- w takim balu czasem okutym pozwalają go usta
gach. wiać tylko w ograniczonych położeniach i to 

W zagłębiu węglowem Dąbrowskiero używa- zwróconych ku płaszezyznie poziomej a nie ku 
no przed 15 laty przeważnie waly drewniane cy- samej pochylni. Łatwe zepsucia osi, t . j . sworz
lindryczne. Z wprowadzeniem w użycie i rozpo- nia lub jego obluzowanie się, pęknięcie samej 
wszechnieniem lin żelaznych lub stalowych waly "suki" już może powodować nieprzewidziane sto
stały się anachronizmem nieekonomicznym, a prze- czenie się wozów po pochylni, nie mówiąc, że 
dewszystkiem przyrządem, który powinien być zerwanie się liny, zepsueie hamulca i t. p. nie 
wycofany ze względu na niebezpieczeństwo zry- uchroni takiej pochylni od wypadku. Niewiele 
wania się liny, powodowane stosunkowo malą więcej dokładnym przyrządem jest lańcuch lub 
średnicą walu. W większości wypadków waly pręt żelazny albo bal drewniany, przeprowadzany 
zpstaly już zastąpione przez tarcze metalowe, je- wpoprzek pochylni i otwierany tylko wówczas, 
dnak te ostatnie przeważnie nie stanowią doklad-l gdy wózki zostały spięte i spuszczone być mogą 
nej calości mechanicznej z hamulcami, wykona- bezpiecznie na poziom dolny. W niektórych ko
nymi niedbale i zakładanymi po większej części palniach Belgii i Francyi pólnocnej używany jest 
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pręt żelazny, dłuższy niż szerokość pochylni, któ
rego jeden koniec jest stale zamocowany, d~ugi 
zaś leży swobodnie na chodniku lub wcince, na 
ten cel przeprowadzonej. Przed stoczeniem wóz
ków na poziom dolny pręt unosi się i zakłada na 
hak B, jak to wskazane linią, przerywaną na rysun
ku 2. W ów czas położenie pręta pozwoli na przesu-

HYs. 2. 

wanie pod nim już spiętych i gotowych wózków 
do stoczenia na poziom dolny. Jeśli koniec prę
ta C spoczywa nie we wcince lecz w chodniku, łą
czącym płaszczyznę górną pochylni z danym po-

RYs. 3. 

ziomem kopalni, zdarzają się wypadki, że wycho
dzący z tegoż chodnika pociąg wózków podnoRi 
pręt i wówczas wózki mogą stoczyć się po po
chylni przedtem, niż będą dokladnie spięte . By 
uniknąć podobnych wypadków, na niektórych ko
palniach około Charleroi w użyciu są pręty że-

lazne, nie umocowane jednak na jednym końcu, 
lecz swobodnie zawieszone na obu końcach zapo
mocą łańcuchów. Pręt taki naturalnie winien 
być dłuższy, niż szerokość pochylni. 

N a rys. 3 położenie AB pozwala przejść pod 
nim wozom, w zwykJ'em zaś po:tożeniu CD po
chylnia dla staczania wozów jest zamkniętą. 

Za dosyć dobry przyrząd na pochylniach u
ważać należy urządzenia., wskaza11e na rys. 4 i 5. 
Pręty AB przymocowują się do boków pochylni 
nie na plaszczyznie poziomej, lecz już na płasz
ezyznie pochyłej. Jeden koniec prętów winien 
znajdować się tam, gdzie obie płaszczyzny scho
dzą się, drugi zaś koniec poniżej. Pręty lH'zymo
cowują się równolegle do upadu pochylni, długość 

1 ich . zależy do ilości staczany?h naraz wózków. 
1 Musimy tu zaznaczyć, że o Ile dogodne są one 

HYs. 4. 

przy staczaniu naraz jednego lub dwóch wózków, 
o tyle tracą na swem znaczeniu przy zwiększają
cej się ich liczbie. Końce prętów AB zagięte są 
pod kątem pro tym, przytern tak, że i te zagięte 
przeciwlegle końce względem siebie również sta
nowią kąt prosty. Jeżeli zachodzi potrzeba sto
czyć wózki po pochylni, robotnik obraca pręt tak, 
żeby jego koniec A un.i.ósl się do położenia pio-
nowego; gdy wóz (lub wozy) już wyjdzie (lub 
wyjdaJ na płaszczyznę pochylą o tyle, że pozwoli 
końcowi A pręta przyjąć położenie poziome, wów
czas robotnik obraca go tak, by koniec A zająl 
to położenie; wówczas koniec B uniesie się do 
poł:ożenia pionowego i pozwoli wozom staczać się 
dalej po pochylni. 

• 
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Jak widzimy, pochylnia w tym w:y"Padku 
dwa razy jest zamykaną. Przyrząd ten pQzwala 

A 

B 

RYs. 5. 

wię<' uniknąć wielu wypadkom; przy znacznej 
liczbie wozów naraz spinanych jest on jednak 

Fabryki, czynne tylko pewną część roku, 
jak np. fabryki cukru lub inne fabryki gospodar
cze, zmuszone są do nagromadzenia węgla w więk
szej ilości; węgiel ten przy pewnych warunkach 
może podlegać samozapalaniu się. Kilka szczegó
łów, podanych przez d-ra CLAASSENA i objaśniają
cych to zjawisko, poniżej podajemy: 

Samozapalanie się węgla wywolane jest wsku
tek reakcyi chemicznych, a glównie wskutek utle
nienia. Cialem, latwo utleniającero się w węglu, jest 
siarczek węgla i inne połączenia siarkowe. Nie
które gatunki węgla, zawierające części skladowe 
organiczne, pochłaniają tlen już przy zwyklej 
temperaturze, wskutek czego następuje samoza-

niedogodny. Jako pewnego rodzaju wadę przy
znać trzeba też same manewrowanie tylko w od
wrotnym kierunku drugim prętem, umieszczonym 
po drugiej stronie pochylni, wówczas gdy wozy 
pełne. ~o0hodz~ do p_taszczyzny poziomej dolnej 
a prozne weJść maJą na takąż płaszczczyznę 
górną. 

Jako przyrząd dosyć oryginalny i odznacza
jący się pewną prostotą uważać należy zaporę, 
która znalazła zastosowanie na wielu kopalniach 
węgla Belgii i Francyi północnej . Część główną 
tego przyrządu stanowi ln.pa żelazna (rys. 6 i 7), 
szeroka 5-6 cnz, która zwiesza się od stropu po
chylni jeszcze około 15 cnz poniżej brzegu górne
go pudła wozu kopalnianego. Łapa l w swej 
górnej części zapomocą oka przesuwać się może 
po pręcie żelaznym p, na który jest nałożoną. 
Pręt p umocowany jest albo do kapy budynku 
lub, co lepiej, do części górnej ramy, umyślnie 
na ten cel postawionej. Dlugość pręta p, ograni
czającego ruch lapy, jest równą w z aj emn ej odle
głości osi dróg szynowych, położonych na po
chylni. Inneroi slowy, lapa w swych polożeniach 
krańcowych zawisnąć może to po środku jednej, 
to drugiej pary szyn, ułożonych na pochylni. 
Ponieważ, jak to zauważyliśmy powyżej, lapa 
zawieszona jest na pręcie zapomocą oka, przeto 
może ona swobodnie obrar.ać się na nim w płasz
ezyznie pionowej, jak na osi. W celu więc, żeby 
wahania łapy odbywać się mogly tylko w jedną 
stronę, umieszcza się drugi pręt żelazny f przed 
częścią pochylą pochylni, t . j . między nią a plysz
czyzną poziomą, z której staczać się mają wozy 
pelne, pręt ten przymocowywa się nieruchomo 
do tej samej ramy drewnianej, do której umoco
wany jest pręt p, tylko pierwszy nieco od tego 
ostatniego niżej . 

(D. n.) ll1. Gr . 

• 

grzewanie się; wogóle zaś samozapalanie wywola
ne może być z następujących powodów: 

l) z powodu zawartości w węglu materyi 
utleniających się; 

2) z powodu przystępu tlenu a więc powie
trza; 

3) z powodu obecności wody. 
Węgiel zupelnie suchy nie może zagrzać się, 

jak również bez przystępu powietrza. Wskutek 
za~rzewania się węgla zwiększa się utlenienie, 
ktore ze swej strony sprawia przyrost ciepla; 
wplywy te wzajemnie na siebie działają i wza
jemnie się wspierają; temperatura wzrasta tak wy
soko, że węgiel zaczyna rozkladać się, i następuje 

ł 

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



N~ 5. PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 123 

wywiązywanie się gazów. Rozkład ten rozpaczy- Są gatunki węgla, które przechowują się 
na się daleko poniżej 100° C., wskutek czego wę- dłuższy czas niezmienne i nie okazują skłonności 
giel wchodzi zwolna w stan, który czyni go do zagrzewania się, te można w jakikolwiekbądź 
skłonnym do samozapalania się. Przyczyną sa- sposób nagromadzać. Co do innych gatunków 
mozapalania się nie są gazy wywiązujące się, lecz węgla, to przedewszystkiem należy mieć na uwa
pozostaly węgiel, który wskutek suchej destyla- dze, aby, jeżeli to jest możliwe, nie nagromadzać 
cyi niezupełnej otrzymuje t.aką własność, że przy węgla przy wyższych temperaturach, t. j. w lecie, 
stosunkowo nizkich temperaturach przyjmuje tak dalej nie nagromadzać węgh w miejscach, gdzie 
silnie tlen, że sprowadza żarzenie, poezero dopie- od zewnątrz mogłyby się zagrzać, a więc obok o
ro mogą się spalać wywiązująee się w większej grzanego muru, obok kominów, obok kanałów o
ilości gazy. grzewalnych i w pobliżu przewodów parowych. 

Ażeby samozapalanie nastąpiło, potrzebna Nagromadzenie należy w ten sposób wykonać, aby 
je t także obecność dostatecznej ilości tlenu (po- ' w żadnem miejscu nie przystępowało za wiele 
wietrz a). WęgieL zmieniający się wskutek grza- powietrza. należy więc grubszy węgiel mieszać 
nia, nazywa się "pyrofor" *) i w tym pyroforycz- z drobnym, aby wypełnić wszystkie przestwory, 
nym stanie może się on bardzo prędko utlenić aż przez które mogłoby przedostać się powietrze. 
do rozżarzenia. Samozapalanie się kupy węgla Przewietrzanie zapomocą kana.lów, utworzo
następuje zawsze od zewnątrz, przyczem wywią- nych np. z lat drewnianych, na które potem wę
zują ię węglowodany i tlenek węgla. Wywiązy- giel gromadzi się, nie zaradza złemu, ale nawet 
wanie się gazów odbywa się powoli, tak że więk- w pewnym stopniu lJogarsza, gdyż wskutek tego 
sze plomie11ie nie występują na powierzchni; część powietrze nie we wszystkich miejscach oziębia 
gazów wchodzi niespalona, druga zaś część spa- węgiel dostatecznie, nie przeszkadza więc zagrze
la się na powierzchni małymi płomykami. Pozo- waniu się jego, i nastąpić może zapalenie. 
stawiając taką kupę węgli samej sobie, otrzyma- Gdzie znajduje się dostateczna przestrzeń, to 
my w końcu tylko żużel, zawierający węgiel. układa się węgiel dosyć pł'asko na l m wysoko-

Skoro taka kupa węgli rozżarzy się wewnątrz, ści, aby oziębianie następowało od góry, jednak, 
to nigdy nie można jej ugasić, polewając wodą. gdy węgiel skłonny jest do zagrzewania, nie za
Ugaszenie wodą mogłoby nastąpić tylko w tym bezpiecza go to w zupełności, a w każdym razie 
razie, gdyby kupę tę otoczyć naokoło tamą, któ- traci on wskutek leżenia na wartości opalowej. 
raby wody nie przepuszczała tak, żeby węgle od Zwykle z powodu braku miejsca zmuszeni Jesteśmy 
spodu znalazły się całkiem pod wodą. W skutek gromadzić węgiel w większych kupach na 3 m 
polewania z góry woda nie dochodzi nigdy do wysokich, w takim razie należy badać jego we
miejsc żarzących, ponieważ w górnych warstwach ~nętrzn~ temp~raturę, ~ &dy ~a zacz~ie się podno
osadzają się smolowe wytwory destylacyi, nie s1ć, nalezy węg1el ten Jak naJprędzeJ zużyć . 
przepuszczające wody, a dalej ponieważ miejsca- Dalej trzeba i to mieć na uwadze, aby węgla 
mi utworzył: się żużel, również nie przepuszcza- nie układać obok b!;:llek drewnianych lub na tych
jący wody. że, gdyż kolo nich powietrze może prędzej prze-

Inny sposób gaszenia palących się kup wę- dostawać się, a g~y w:ęg~el z.acz~na zag~ze~ać się, 
gla polega na wprowadzeniu płynnego kwasu wę- to drzewo prędzeJ zm1ema s1ę mż węg1el 1 two
glowego, kwas węglowy bowiem usuwa i nie do- rzy na powierzchni węgiel pyroforyczny, który 
puszcza powietrza; węgiel taki, przy kryty potem potem zapala się i przenosi ogień na węgiel. Z te
siatką, plótnem i t . p ., długi czas może być prze- go wszystkiego wynika, że dotychczas nie zna
chowywany; zastosować ten sposób daje się dobrze my sposobu, aby węgiel w swobodnie leżących 
do wygla, nagromadzonego w kawałkach. kupach uchronić od zapalania. 

Radzą także wpuszczać parę do żarzącej ku- Węgiel, nagromadzony i dłuższy czas leżą-
py, wątpliwem jest jednak, czy ten sposób dopro- cy, wskutek zagrzewania się traci na wartości 
wadza do pożądanego skutku. opalowej; aby temu przeszkodzić, należy zlać go 

Najlepsza rada, aby się od większych szkód wodą, ale w nadmiernej ilości, gdyż mala ilość 
uchronić, jest tylko ta: węgle zagrzewające się wody jeszcze pomaga zapaleniu. Doświadczenia 
albo palące się jak najprędzej zużyć. Sposobu na wykazały, że zagrzewające się węgle, zalane wo
ugaszenie żarzącego się węgla nie posiadamy, clą w nadmiernej ilości, nie tylko nie tracą na sile 
i właściwie · zadaniem powinno być nie gaszenie opałowej, ale nawet poprawiają się, gdyż liczba 
palącej się kupy węgla, lecz niedopuszczani.e do parowania okazuje się wyższą. 
zapalania, t. j. do zagrzewania. Wogóle panuje mniemanie, że węgiel, zmo-

*) Naz,va 1pyrofor" oznacza w·szystkie takie ciała, które po
siadaja, tę własnoŚć, że samozapalaj a, się w stanie drobno podzielonym 
i przy pr1ovstępie powietrza. Własność ta polega po części na wiel
kiem .powi'nowactw~e, j~kie ciała te posiadaj a, do tler:u J?Owietrza,, I?O 
częśc1 także i na w1elk1eJ porowatości, wskutek ktoreJ pochłaruaJO, 
one po~iet.t.:ze i wilgoć, a ·wskutek czego os,vobodzone ciepło sprawia 
zapalan1e s1ę. 

czony wodą, ma mniejszą silę opalową z tego po
wodu, że traci się dużo ciepła na odparowanie 
wody, jednak tak nie jest, gdyż węgiel, zawiera
jący dużo miaiu, zmoczony wodą, daje lepsze od
parowanie, niż gdyby się suchy przepalał, a to 
z tego powodu, że mniej traci się ciepła na od-

• • 
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parowanie wody, niż miału, który ulatuje przez 
ruszty lub porwany zostanie przez ciąg. 

Jako środek skuteczny przeciw samozapala
niu się i utracie wartości opalowej, można uwa
żać zmaczanie węgla, nagromadzonego w kupach, 
szczególniej węgla drobnego, t. j. miału, gdy 
tenże zacznie się zagrzewać; woda bowiem ozię
bia węgle i nie dopuszcza powietrza, a tym spo
sobem przeszkadza powtórnemu zapalaniu się, ale 
trzeba całą kupę gruntownie i równomiernie 

zmoczyć, tak że będzie ona w zupełności zeszla
mowaną; mniej wody może więcej szkody przy
nieść niż pomódz, gdyż wilgoć przy przystępie 
powietrza sprzyja zagrzewaniu. Dalej trzeba mieć 
to na uwadze, że . węgiel należy zalewać wodą 
wcześniej, zanim temperatura w kupach tak wy
soko wzrośnie, że powstaną wytwory destylacyj
ne, t. j. nim temperatura przekroczy 50° O. 

(Gazeta Cukrownicza). • • 

~j aza II przemys~owców górniczo--fiutniczycfi o owo a ów j> ó~nocnego 
i y aa5artycR_iego. 

(Dokończenie, p. :N; 4, str. 102) 

Wiadomo powszechnie, jak wielką uwagę l nych pośredników. 2) Zwolnić fabryki od skia
zwróconoobecnie u nas izagranicąnazużytkowanie dania kaucyi przy współubieganiu się o dostawę 
siły wodospadów, t. j . na tak zwany węgiel bialy i zastąpić takową przez inne dowody, jak np. 
w zastosowaniu go, jako źródła sily, poruszającej przedstawiane obecnie przy zamówieniach dla Mi
i dającej światło i ciepło. Obecność wodospadów nisterstwa Wojny świadectwa o zdolności wytwór
na rzekach Narwie, Wuoksie i Walchowie daje czej danej fabryki, wydawane przez gubernato
możność zużytkowania części ich sily, ogólero rów, inspektorów fabrycznych i t. p. 3) Dać pra-
251 000 IP, dla wytworzenia przy pomocy turbin wo fabrykom, posiadającym stale zamówienia 
energii elektrycznej, która przy pomocy przewo- skarbowe, na otrzymywanie zadatków do 1/ 3 wy
dników może być dostarczoną do Petersburga sokości sumy dostawy pod warunkiem, że Skarb 
i zużyta, jako sila poruszająca dla fabryk i tram- będzie upewniony o odpowiedzialności finansowej 
wajów, jako światło i źródło ciepła. danego przedsiębiorstwa. 4) Znieść prawo, przepi-

W sprawozdaniu, dotyczącero punlztu trzecie- sujące potrącanie przy obrachunku ostatecznym pe
go programu, zaznaczono, że odnośna komisya wnego procentu od sumy, należnej dostawcy, zabez
uznała za konieczne prowadzenie ogólno-państwo- pieczającego trwałość dostarczonych wyrobówwcią
wej statystyki przemysłu żelaznego. Zjazd po- gu pewnej liczby lat. 5) Ułatwić otrzymywanie na
stanowił uważać za bardzo pożądane jak najpręd- leżnych fabrykom sum i przyśpieszyć obrachunki, 
sze wprowadzenie ogólno- państwowej statystyki wyznaczając ellatego termin dwumiesięczny z tern, 
przy redakcyi Torgowo - Promyszlennoj Gazety żeby po upływie tego czasu uważać warunki urno
według jednostajnych dla wszystkich obwodów wy za wykonane i módz otrzymać należną sumę 
schematów, przysyłanych do centralnego biura sta- bez wszelkich potrąceń. Nie przytaczając treści 
tystycznego bezpośrednio przez fabryki, które ściśle umotywowanych dowodów przestarzałości 
obowiązane są odsyłać jednocześnie ich duplikaty obecnych przepisów, wskażemy tylko na fakt, że, 
do rad miejscowych. zjazdów. kiedy od krajowego dostawcy wymagana jest kau-

0 zapoczątkowaniu przez Radę Zjazdu prze- cya, dostawca zagraniczny na mocy § 41 przepi
glądu przepisów o przedsiębiorstwach i dostawach sów nie tylko nie jest zobowiązany składać kaucyi, 
dla Skarbu, stanowiącego punkt czwarty programu, ale nawet ma prawo na otrzymanie zadatku; tym 
mówiliśmy już wyżej. Komisya w swych pra- sposobem dostawca zagraniczny postawiony jest 
cach opierała się głównie na referacie, wypraco- w warunki o wiele dogodniejsze od miejscowego. 
wanym przez Radę i przedstawionym p. wice-mi- Zjazd postanowił: przyłączyć się do prośby, 
nistrowi Skarbu; w referacie tym Rada przycho- podaneJ p. wice-ministrowi Skarbu, we wszystkich 
dzi do wniosku, że za zasadę przy wypracowaniu jej punktach i. nie czekając na wprowadzenie 
nowych przepisów należy przyjąć następujące po- w życie nowych przepisów o przedsiębiorstwach 
stulaty: l) Podzielić dostawców dla Skarbu na i dostawach dla Skarbu, co wymagaloby dłuższe
dwie grupy według stopnia ich technicznej i ma- go czasu, prosić o utworzenie specyalnej komisyi 
jątkowej powagi pod względem wykonalności dla rozpatrzenia ważniejszych zmian, jakie nale
przyjmowanych zobowiązań i ściśle rozróżniać żaloby wprowadzić w obecnych przepisach, a któ
poważne zakłady i przedsiębiorstwa, biorące do- re mogłyby być wprowadzone przed zatwierdze
stawy i bezpośrednio je wykonywujące, od drob- niem ich w drodze prawodawczej. 
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Punkt piqty pl'ogramu w mmeJszym ętopniu 
obchodzi przemysł: polski. Obszerny referat, wy
gotowany prz.ez ko~isyę, z.az11:acza, że należy 
przedewszystklem śCiśle odrożmać sprawy żeglu
gi morskiej od. spraw budowy ohętów i dlatego 
środki do rozwoju jednej i drugiej gałęzi przed
stawia w dwóch różnych szeregach punktów. 

Pzmlzt szósty programu dotyczył taryf cel
nych. Ogłoszenie przed niedawnym czasem no
wych taryf celnych nie moglo dać wiele sposob
ności Zjazdowi do uchwalania nowych w tym 
względzie wniosków. Komisya, pracująca nad tym 
punktem programu, w sprawozdaniu swojem za- , 
znaczyła, że przy układanju nowej taryfy na ma
szyny rząd skorzystał ze wskazówek fabrykantów 
maszyn, wypowiedzianych na posiedzeniach, od
bytych w październiku i listopadzie roku ubiegle
go w Petersl.mrgu przy współudziale przemysłow
ców Królestwa Polskiego. \V ogóle nowa taryfa 
1~iewiele ~ię różni od prz~dłożon.ej. przez naradę J 

fabrykantow maszyn, choCiaż dzwh maszyny na 
mniej kategoryi, niż przedstawiono w projekcie; 
wywołane to jest prawdopodobnie przez dążność 
do ułatwienia zadania urzędom celnym. Następ
nie komisya, nie uważając za możebne prosić 
o zmianę niektórych punktów nowo zatwierdzo
nej taryfy, nie dość ochraniających przemysł ln·ajo
wy, uznaje za konieczne zaznaczyć za nizkie cło 
w niektórych razach i prosić o zrównoważenie 
ich na innej drodze oraz wskazać na niektóre 
niedokładności redakcyjne, mogące wpłynąć na 
wyzyskanie nowej taryfy na korzyść przywozu 
z zagranicy lub wywolać nieporozumienia z Za
rządem celnym. 

Ostatecznie Zjazd uch walil: 1) wyrazić po
dziękowanie p. ministrowi Skarbu za jego pieczę, 
jaką otacza przemysł metalurgiczny i mechanicz
ny, a która ujawniła się w nowej taryfie celnej, 
2) prosić go o jak najprędsze wprowadzenie jej 
w życie i 3) prosić o wyznaczenie premii na ma
szyny rolnicze i lokomobile, równające się różnicy 
między stawkami, o które prosiła komisya listo
padowa, a nowo zatwierdzonemi stawkami, oraz 
o niektóre uzupełnienia i zmiany redakcyjne no
wej taryfy. 

Pzmkt siódmy programu dotyczył: sprawy, 
malo obchodzącej przemysł polski, mianowicie 
wadliwo~ci urządzenia portu petersburskiego. 

Punkt ósmy programu również mało dotyczył 
przemysłu polskiego. 

Sprawozdanie komisyi, obradującej nad pun
ktem dziewiqtym programu, dotyczącym taryf ko
lejowych, wykazało niedogodności przy stosowa
niu do przewozu taryfy służbowej i ulgowej. 
Rozmaite stosowanie tych taryf nie pozwala do
kładnie oryentować się przy licytacyach na do
stawy dla dróg skarbowych, zwłaszcza, jeżeli 
przewóz ma odbywać się kilkoma drogami żelaz
nemi; w tych razach dostawca, składając dekla
racyę, nie wie z góry, na jakich drogach jaka 

mianowH'Ie będzie stosowana taryfa normalna, 
służbowa, ulgowa lub inna specyalna. W rezul
tacie na licytacyi utrzymuje się nie ta fabryka, 
która stosownie do swego położenia geograficzne
go miałaby do tego naturalne pravi'O, lecz ta, dla 
której kombinacya tych różnych taryf okaże się 
najdogodniejszą. Dzięki temu trafiało się, że do
stawy dla stacyi kolejowych, blizkich od Peters
burga, brały nie petersburskie, lecz uralskie lub 
południowe fabryki. Zjazd uchwalił odnośne 
środki w c:elu usunięcia tych niedogodności. 

Obrady nad pu11ktem dziesi~1tym programu 
stanowiły punkt kulminacyjny Zjazdu; w rzeczy 
samej obrady nad sposobami l)Odźwignięcia. z upad
lm przemysłu fabrycznego i metalurgicznego ze
środkowaJy w sobie treść wszystkich pozostałych 
zagadnień . Komisya przygotowawcza, opracowu
jąca to pytanie, poruszyJa w oLszernem w swcm 
sprawozdaJlin wszystkie niemal punkty programu 
Zjazdu. Zywotna jednak ta kwestya. tak wyczer
pująco w ostatnich czasach byla traktowana na 
kilku zjazdach i w wielu rządowych i prywatnych 
komisyach, w których większość uczestników 
obecnego Zjazdu żywy przyjmowała udział, że 
komisya. do wyświetlenia sprawy prawic JJic no
wego nie wniosła. Komisya przyszła do wniosku, że 
są trzy rodzaje śroclkó>v do podtrzymania zachwia
nego obecnie stanu przemysłu żelaznego: do pierw
szego należy możliwe powiększenie spożycia wytwo
rów tego przemysłu, do drugiego-środki obniżenia 
cen materyalów surowych i kosztów wytwórczości, 
wreszcie do trzeciego-ulgi, dotyczą cestrony finan
sowej faLryk \V clyskusyi, która następnie wy
wiązala się, p. A. ·WoLSKI wskazał na czwartą ka
tegoryę środków-konieczność utworzenia ogólne
go syndykatu lub calego szeregu syndykatów, 
utrzymując, że wszystkie inne środki są w grun
qie tylko półśrodkami. Tegoż zdania był i p. \VL. 
ZuKowsKI. Przytoczone dla potwierdzenia tej my
śli cyfry wykazały, że sprawność wytwórcza fa
bryk odnośnie do surowca przenosi o 110 000 000 
pudów obecną rzeczywistą ich wytwórczość, od
nośnie do żelaza i stali ta cyfra stanowi 116 000 000 
pudów; spożycie żelaza w f'iągu ostatnich 4 lat 
sparlło z 219 000 000 pudów w r . 1899 do 175 000 000 
pudów w roku 1902. Oczr:viście, że niepodobna 
rachować na to, żeby zwiększająca się pojemność 
rynku mogła w niedalekiej przyszłości pochlonąć 
całą możebną wytwórczość fabryk, niepodobna 
rachować na naturalny przyrost spożycia i należy 
u cieL; się do środków sztueznych, do normowania 
spożycia. W nioski poprzednie i ten ostatni przez 
Zjazd przyjęte zostały . Nadto postanowiono jesz
cze prosić rząd, żeby fa bry ki. które otrzymały 
od Skarbu pożyczki, nie korzystały z żadnych 
ulg przy podziale między pozostałemi fa bry karni 
zamówień skarbowych. 

Sprawa wzajemnego ubezpieczenia od ognia fa
bryk i zakladów, stanowiąca punkt jedenas-y progra
mu, nie był: a traktowaną wyczerpująco, gdyż została 
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wnie,;iona ~o Rady l-l:·zez grupę przemysłoweów l Północnego i N ad bałtyckiego, chociaż należący 
petersbursloch zaledwie przed samym Zjazdem. do Ministerstwa Skarbu, powinien mieć w nim 

Punld rł'l.oz.mnsty programu dotyczyl sprawy, swego przedstawiciela. 
z którą poznahśmy już czytelJJików JJaszych w ro-I . Pozostał~ dwa punkty program_u Zjazdu nie 
ku. zeszł.Yrr: w artykule. p. t. ustawa Komitetu zja- maJą znac~em.a dla prze.rnyslu pol~hego ... 
zdow gormczych *). ZJazd przyszecll clo wniosku Jak w1,dac z powyzszego, dzwłalnosc Rady 
że jeżeli myśl si.worzeJJia podobnco·o Komitet~ Zjazdu przemysłowców obwodów Północnego 
zjazdów obwodowych przy Departam~ncie Górni- i Nadbałtyckiego i samego Zjazdu, jakkolwiek 
czym dojdzie do skutku, to i Zjazd ol.rwodów i1_1stytucyi młodych, bardzo poważnie przedstawia 

się. 

Slnnislnw Żukm.vsl<i 
*) Por. PrZGf\'l'l<l Techniczny, r. 1802, ~ 30, • tr. 36J. in~ynim· g-órniczy. 

Wytwórczość surowca i żelaza na kuli ziemskiej. 
. "\~y.twórczoś~ surowca, żelaza i stali na kuli 1 Anglia . . . . 

Ziel?sl~IeJ c~r?czmc w.zrasta. \V r. 1865 na całej Stany Zjednocz. 
kuh ziemsineJ wytop1ono 9 ±81 000 ton surowca, Pozostale kraje. 

7 977 4:59 
1G 132 4:08 

635 000 

8 653 976+ 676 617 
18 003 ±:1:8 +l 871 0±0 

Gl5 000-- 20 000 
w roku 1880-18 331000 t, w r. 1890-27 G27 000 t, l Razem . 40889 358 4± 257 D91 + 3 368633 
w r. 1900 - 4:0 b3G 000 1, w r. 1901 - 4:0 889 000 t . . . 
i w r. 1902-4:± 558 000 t. "\V zrost wytwórczości WidZIIJ?-Y z P?wyższe9o: że tylko R?sya w r. 
surowca w przeciągu ostatnich 37 lat wyniósł 1902 s.tan_ow1ła wy,]ątek po~r?d !·eszty w1ę.kszych 
35 077 000 t czyli 370 0

0
, lecz nie był' on nieprzer- wy:wor~ow surowea, z~me.1szaJąC znac~me .wy

wany. -w· latach 1891-1893 wytwórczość surow-l twoi:czosć, ~cly Stan,r ZJ.eclnoc~one, Augha, Nien;t
ca na kuli ziemskiej spada z 27 627 000 t w roku 1 cy 1 Belg1a znaczme Ją zwiększyły. Ostatme 
1890 do 25 129 000 t w r. 1893, następnie szybkim l :pr.zesilenie przemysłowe. ~dbi.l_o się na w:rtwót·czo
kr?kiem .podnosi się do 40 836 000 t w roku 1900, sc1 surowca dal~ko sla:bl~J, .mz po1Jr~edme, np. na 
t .. J· w Ciągu 7 lat zauważyć się daje powięk,ze- p~>ezątku ostat:nc~ dz1es1ęcm lat ubieg:lego stule
me wytwórczości surowca na kuli ziemskiej 0 G2 ~o, c1a: To. przes1leme v:yv;:olane był~ n~e tak P?
czyli prawie po 9% corocznie (przeciętny roczny waznen;ti przy~'zynami,, Jak ost~tme Jeszcze 1~1e 
wzrost wytwórczości wynosił 2 244 000 t). \V ro- W?ZQ~Zle przezyte: k~ore .nastąpł'o J?O dawno me
ku 1901 pod wpł'ywem zastoju przemysłoweao W1dz1anem naprę~emu s1ł. ekono~ICzno - finanso
wzrost wytwórczości surowca zatrzymał się, le~z wych we wsz:ystklc~. :rraw1e .krapch. ~a czem 
~a krótko, ponieważ w roku następnym widzimy p_ol~ga zasaclmcza ,rozm_c~ dwoch ostatmc~ :rrze
J~ż powiększenie wytwórczości 0 3 722 000 t w po- sil~l~ wobe.c. ~ytworezosCI surowca ~a kuh ~ICIJ?-
ro:vnaniu z rokiem 1900. \V r. 1903 należy spo- slneJ? Rozmca polega na tem, .ze przes1leme 
dz.leW~Ć się dalszego wzrostu wytwÓrczości W przy- prze~ny.słowe n~ J?OC.zątk~ ~-oku })leząc·~go dotknę
bhże.mu o 3 500 000 t dzięki zwiększonej działal- l~ me _Jednoczes~ue 1 z meJedn~kową s1lą wszyst
n~ści na tern polu w Stanach Zjednoczonych, h.e w1ększe panstwa. przem,rsło:ve. W Stanach 
Niemczech, Kanadzie i Anglii. w poszczegól- ZJ~dnoczonych ?statme przes~le~ne tr:vał'o bardzo 
nych państwach wytwórczość surowca w przecią- krot~co (w przec1~gu 8-~0 miesięcy) .l ,by lo tylko 
gu dwóch ostatnich lat wynosHa (w tonnach me- chwilowym zastoJem w mteresach, ktore następ
trycznych): nie w r. 1901 i 19q2 nie tylko popr~wi_ły się, lecz 

Powiększenie doszły nawet do mezwyklego ożyw1en1a, poezero 

Austrya 
Belgia . 
Kanada 
Francy a 
Niemcy 
Włochy 
Rosya .. 
Hiszpania. 
Szwecya 

1801 

1300000 
7G5 420 
24:8896 

2 388823 
7 785887 

25000 
2807 972 

294118 
528 375 

1902 
(+) lub nastąpi! znowu pewien zastój w lecie r. b. Oży-

zmnicjszenie wienie pr.zemyslu w Stanach Zjednoczonych ode-
(-) grało rolę zbawienną względem europejskiego 

l 335 0001 35 000 przemysłu żelaznego, który w roku 1902 znalazł' 
1102 910 337 490 w Stanach Zjednoczonyeh zbyt przeszło dla 

324 670 75 774 l 000 000 t surowca. 
2 427 427 38 604 Stany Zjednoczone ze swej strony umiały 
8 402 660 616 773 szybko wybrnąć z grożącego im przesilenia prze-

24 500- 500 mysłowego oczywiście dzięki niezwykle silnej or-
2 566 000- 241 972 ganizacyi syndykatowej we wszystkich prawie 

278 000- 16 118 gałęziach przemysłu oraz dzięki wzrastaj ~cemu 
524 400- 3 975 znaczeniu północno-amerykańskiego prze~ysł'u fa-

• 
• 

• 
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Rosya . 
Hiszpania . 
Szweuya . 
Anglia. . . . 
Stany Zjednocz. 
Pozostal e kraj e. 

Hazem . 

l 815 000 l 730 250- 84 750 
122 954 124 OOO+ l 0±6 
269 897 283 500+ 13 G03 

5 096 301 5 102 -120 + 6 119 
13 689 173 15 186 406+ 1497 233 

405 000 412 OOO+ 7 000 
3l"'o=3 ... 4=86=9~3"'4 479 783 + 3 444 914 

brycznego, przerabiającego wyłącznie prawie miej
scowe materyały surowe i nie lJOLrzelmjącego 
rynku zewnętrznego dla swoich wyrobów. Ta 
ostatnia okoliczność nadaje syndykatoll) amery
kańskim szczególne znaczenie i silę w walce 
z przesileniami przemysłowemi swego kraju, nie 
związanego ścisłymi stosunkami handlowymi z in
nymi krajami i nie obowiązanego w swem życiu 
przemysłowem odpowiadać za to, w czem kraj Na Rosyę znowu przypada znaczne zmniej
nie byl winien, lecz winien wytwórca zagranicz- szenie wytwórczości żelaza i stali, gdy inni więk
ny. Co do przemysłu żelaznego można śmi<Llo si wytwó1·cy ujawniają znaczne powięb;zenie, 
powiedzieć, że Stany Zjednoczone tym razem ura- szcz8 gMnic Stany Zjednoczone i Niemcy. Niem
towały Buropę. Obecnie Ameryka nic potrzebuje cy w roku 1902 powiększyły wytwórczość żelaza. 
już żelaza europejskiego. Dokąd skierować towa- i stali dwa, razy więcej, niż Stany Zjednoczone. 
ry wzrastającej ilo~ciowo w Eurupic wytwórczo- \V roku bieżącym wytwórczość żelaza i stali nn. 
ści żelaznej i <.:O przedsięwziąć dla ochrony enro- kuli ziemskicj powinna być znacznie większa, niż 
pejskiego przem.ysJu żelaznego od gr0żącego mu w r. 1902. Jeżeli przyjąć pod uwagę, że w roku 
~p,ad~u - oto b~es_tye, ro_zw:i_ązaJ~iem kturyu_h za- 1880 wytw(>rczo~ć żelaza zlewnego na kuli ziem
He, s1ę ~ęclą muswh w !18J bhzszeJ przyszłośCI wy- skiej wynosiła zaledwie 4 000 000 t i że wyrabia
tworcy zela,z~ w'· ~~ro.1~1.e . . . . . . ni~ żelaza zlewnego w 1\STuszkach i p_iecach plo-

~Vytwm cz.~>;C zel<1za. ; stal7 ~naJ dUJe s1ę :v zu- 1 mwnnych od tego dop1ero zacz<:ło s1ę czasu, to 
peln~J hannoml. ~ ,wytworczos~Ią ~t.trowca l :v~- łatwo zrozumieć doniosłe ,znaczenie wynalazk.·u 
k~zuJe tylko ~meJs~~ ~tosunk?\\ o ~lt:zby . _O _10z-1 TIIOlltAS.\ din. postępu wspołczesnego przemyslu 
mrarach wytworczosm zelaza 1 stah na kuh z1em- żelazileo·o . Znaczenie teo·o wioJkiecro wynalazku 
l . . . d 'hl 'h b b b s ~leJ w prze_c.Iągu _woc . a~ ostaimc .w poszeze- l jest tem większe, że w ciągu ostatnich dwudzie-
g~ln;rch kraJach daJe poJęCie następuJące zesta- stu lat metalurgia żelaza nie zna innego wynalaz
wleme (w tonuach metrycznych): Powięhzcnio ku tej miary, co wynalazek THOMAS\. Ostatnich 

(+) lub lat dwadzieścia przeszlo tylko na opracowywaniu 

Austrytt 
Belgia . 
Kanada 
Francya 
Niemcy 
Włochy 

1901 1902 zmnicjszcnio szczegółów idei THOMASA, która obecnie ześrodko-
(-) wala się glównie w rozwoju wyrobu żelaza zlew-

1142 500 
526 ()70 

26501 
l 425 351 
6 394 222 

121300 

1143 900+ 1-100 nego w piecach SrEMENs-łvL-iRTINA. Lecz metalurgia 
7713 875+ 2.)0 205 nie wyrzekła jeszcze swojego ostatniego slowa, to 
l&± 950 + 15S 449 też trudno przewiJzieć rozmiar dalszego wzrostu 

l 635 300 + 209 9-19 przemysłu żelaznego. K. S. 
7 7t:l0 682 + l 3:::;G ±GO 

119 500 - l 800 l {vViostnik Finansow, Promyszlennosti i Torgowli). 

Delegaci od robotników w zakładach przemysłowych. 

Rozpatrując nowe prawo o ustanowieniu de- że nowe prawo w pewnych specyalnych warun
legatów od robotników w zakładach przemyslo- kach, obcych zresztą znacznej większo8ci przed
wych, zatwierdzone dnia 10 (23) czerwca r . b.,*) siębiorstw w kraju naszym, może oddać pewne 
należy przypuszczać, że zostalo ono poniekąd wzo- usługi pod względem zaspokojenia prawdziwych 
rrowane na instytucyach tego rodzaju, działaj ących potrzeb sfery robotniczej i usunięcia niesumienno
zagranicą, i miało prawdopodobnie na celu przyjście ści w wykonywaniu umów wynajmu. 
z odpowiednią pomocą tym głównie zastępom Tej okoliczności przypisać należy, że nowe 
klasy robotniczej, która w zakładach przemysło- prawo nie jest obecnie obowiązującero dla wszyst
wych gorzej zorganizowanych, położonych zdała ' kich przedsiębiorstw przemysłowych we wszyst
od miejsc bardziej zaludnionych lub też wydają- l kich okręgach eałego państwa i że mogłoby ono 
cych robotnikom poważną część zarobków w na- \ na razie niezawsze przynieść korzyść i pożytek. 
turze, mogła nieraz cierpieć skutkiem pewnych l Oczywiście podobne przeświadczenie musiał mieć 
nieprawidłowości w postępowaniu zarządów podob- sam prawodawca, skoro po zbadaniu dokładnem 
nych przedsiębiorstw . zebranych w tym celu informacyi i materyałów 

Wobec tego dążenia należy przypuszczać-, uznał: za niewłaściwe narzucać bezwz~;lędnie nowe 
_____ prawo, jako obowiązujące dla wszystkich bez wy-

l jątku przedsiębiorstw przemysłowych, pozostawia-*l Por. Przegląd Górniczo-Hutniczy, M l, str. 2-3. 
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ja,c tym ostatnim swobodę pod względem wpro- tego potrzeba oezywiście przedewszystkiem pew
wadzenia lub też niewprowadzenia w życie tako- nego wykształcenia, wyrobienia życiowego rozu
wych. Rozpatruja,c prawo o delegatach, widzi- mu, na co dotychczas jeszcze trudno bez;zo-lęd
my z artykułu l-ego, że "Zarządy fabryczne nie rachować u wszystkich kandydatów na clele-
i przemysłowe ....... majq P1'awo po uprzednim po- g~tów_ w całe~ pańs~wi_e; pot_rzeba również odpo-
dziale robotników na grupy proponować tym w1eclmego uśw1adom1ema, ktore tylko powoli i z 
grupom wybór z pośród siebie kandydatów na czasem przy. pewnyc~ wa~unka~h spe?yalnych 
delegatów od robotników ..... ". Dalej spostrzegamy, mogą przypasć w udz1ale w1ększeJ częśc1 robotni
że w niewielkiej ilości artykułów (w 10) określiło ków w przedsiębiorstwach przemysłowych. 
ono tylko punkty wytyczne nowej instytucyi, po- Jeden z przytoczonych wyżej obowiązków 
zostawiając samemu życiu, rozwojowi warunków delegatów, mianowicie streszczanie i wyjaśnianie 
bytu robotników oraz właściwościom każdego roz1Jorządzeń zarza,dów przedsiębiorstw a tern 
przedsiębiorstwa w szczególno~ci, przy pomocy ba~'dzicj_ nowych praw i l~rz~pis?w rządowych bę
i pod kontrolą władz odnośnych, ostateczne okre- dzw mełatwym do spełmema 1 może nieraz do
ślenic tych ram, w zakresie których clelegaci ma- prowadzić do wyników nader niepożądm1ych; o bo
ją spełniać swoje funkcye. wiązek ten wymaga o1n·ócz wyżej wskazanych 

Oluoślenie bliższe tych funkcyi nie,;edną 
1 

zalet pewnego przygotowania specyalnego, na co 
tmdność zapewne przedstawić może; do takiego 1 Jiczyć także niepodobna. 
przynajmniej wniosku dochodzi się po rozpatrze- Dodajmy do tego, że wielu robotników ze 
niu obowiązków, włożonych przez nowe prawo na l starszego pokolenia jest u nas niepiśmiennych, a 
delegatów. Delegat uznaje się za pelnornocnika wielu nie posiada dokładnie języka rosyjskiego 
grupy, która obrała go; w tym charakterze jest i że z tego właśnie starszego pokolenia musiałby 
on upoważniony do informowania zarządów przed- się składać zastęp delegatów, a dojdziemy do prze
siębiorstw jak również instytncyi lub osób, któ- konania, że niezawsze i wszędzie nowe prawo mo
rym powierzony jest nadzór na miejscu nad pra- globy przynieść spodziewane korzyści. 
widłowością organizacyi i porządkiem w przed- N owe prawo przy wprowadzeniu go w życie 
siębiorstwach przemysłowych, o potrzebach i ży- wniesie nową u nas zasadę, dozwalając zebrań 
czeniach grupy swych mocodawc:ów Jub też po- robotników z pewneroi ograniczeniami co do miej
szczególnych robotników, należących do tejże gru- sca zebrai1 i kwest.yi, które mogłyby być porusza
py, i to w kwestyavh, tyczących się: wykonania nemi, co dotychczas dozwolonem nie było wobec 
warunków wynajmu oraz warunków bytu robotni- art. 111-118 U stawy o zapobieganiu przestęp
kóvv danego przedsiębiorstwą,. Przez tych delega- stworo. Vi~ ogóle nowe prawo można powitać, jako 
tów mają być komunikowane robotnikom rozpo- próbę szlachetnego dążenia przyjścia z pomocą 
rządzenia zarza,du przedsiębiorstwa i władz oraz licznej dziś warstwie społecznej, która być może 
wyjaśnienia na ich podania (art. 3). więcej od innych potrzebować może nieraz opieki 

Jak widzimy, funkcye delegatów mają cha- i pomocy. 
rakter poważny i doniosły. Dotąd o zastosowaniu w praktyce nowego 

Pelnomocnictwo, którem delegat zostaje oble- prawa niemożliwem jest jeszcze wydać ostateczne
czony, jak każde wogóle pelnomocnictwo, a zcze- o-o sądu, gdyż nie mamy wiadomości, jak ono 
gólnie pochodzące od calej grupy osób, wymaga funkcyonuje; o ile nam wiadomo, nie zostalo ono 
bezwarunkowo \viele zalet moralnych i umyslo- zastosowane w żadnem z przedsiębiorstw w na
wych oraz· pewnego nie dającego się ściślej okre- szym kraju a w bardzo nielicznych zaledwie za
ślić uświadomienia społecznego, których nawet w kładach Cesarstwa weszło w życie; z tych więc 
sferach nieporównanie wyżej rozwiniętych odszu- przedewszystkiem rezultatów będziemy mogli z 
kać niezawsze jest Jatwem zadaniem; tern trud- cza em zdać sobie sprawę o korzyściach i dogod
niej znaleźć te zalety w robotnikach, których nościach, wypływających z zastosowania rzeczo
uciążliwa praca w zakładach przemysłowych nie nego prawa. 
może elawać odpowiedniego przygotowania. Do G. 

Inżynierowie górniczy A . AuERBACH i M. A w- ~ Motywy utworzenia takiej instytucyi, przytoczo
DAKOW przedstawili dyrektorowi Departamentu ne przez autorów projektu, są następujące: 
G:órniczego ułożony przez siebie projek~ u~worze- l . Zwoływane stale zj~zdy P~'zemysłowców g?r
ma w Petersburgu Rady do spraw gormczych. mczych rożnych okręgow maJą prawo wypow1a-

'· 
• 
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dania potrzeb różnych odłamów przemysłu gór- sterstwa Rolnictwa i Dóbr Państwa, trzech przed
niczego i hutniczego. W celu przeprowadzenia stawicieli Ministerstwa Skarbu, dwóch :Minister
swych wniosków i uchwal zjazdy wybierają pel- stwaKomunikac:yi i po jednyrr:Minister tw~ SI?raw 
nomocników, którzy popierają następnie te. wnio- Wewnętrzny ·h 1 Zarządu Głownego portow 1 że
ski w wyższych instytucyach rządowych. \Vnio- glugi morskiej oraz przedstawicieli zjazdów gór
ski te przynoszą wiele pracy Departamentowi niczych i zjazdu fabrykantów żelaza okręgów Pól
Górniczemu, w którym ześrodkowane jest zarzą- noc11ego i Baltyckiego, w liczbie nie więcej po
dzanie górnictwem w calem państwie Rosyjskiero nad trzech z ramienia każdego zjazdu. Oprócz 
i który, nie posiadając oddzielnej instytucyi dla tego na posiedzenia Rady zapraszani są naczelni
rozpatrywania tych wniosków i dalszego właści- · cy tych oddzia-lów Departamentu Górniczego, 
wego skierowywania ich, dokąd należy, musi po- · których dotyczą rozpatrywane na elanem pasie
wierzać pracę tę swoim urzędnikom i tak obar- dzeniu sprawy i zależnie od uznania prezesa mo
czonym pracą, co powoduje niepożądaną zwlokę gą być zapraszane z prawem glosu doradczego 
w załatwianiu spraw, dotyczących zjazdów gómi- osoby, posiadające wiadomości specyalne w rozpa
ezych. Oprócz tego, ponieważ każdy zjazd po- trywanych przez Radę sprawach, oraz przedstawi
szczególny rozpatruje wyłącznie tylko swoje po- ciele instytucyi, zainteresowanych w tych spra
trzeby miejscowe, przeto często uchwały jednego wach. Biuro Rady powierza się specyalnemu se
zjazdu sprzeciwiają się uchwalom zjazdów innych kretarzowi, zatwierdzanemu przez ministra Roi
okręgów; okoliczność ta, rlla braku zjednoczonej nictwa i Dóbr Państwa na mocy przedstawienia 
reprezentacyi wszystkich okręgów, powiększa tru- Depal'tamentu Górniczego. 
drrości w przeprowadzeniu u władz odnośnych Do rozpatrzenia Rady do spraw górniczych 
danej uchwały. przedstawiane są zależnie od uznania ministra 

W celu ulżenia Departamentowi Górniczemu Rolnictwa i Dóbr Państwa: a) starania zjazdów 
w pracy, wytwarzaJlej przez zjazdy górnicze, po- górniczych oraz innych instytucyi i osób prywat
żądanem byłoby podług zdania p .p . AuERBACHA nych, dotyczące przedsięwzięć rządowych odnoś
i A wDAKOWA utworzenie przy Minister ·twie Rol- nie do przemysłu górniczego i hutniczego; b) pro
nictwa i Dóbr Państwa specyalnej Rady z udzia- jekty w kwestyi wydawania nowych praw, doty
łem przedstawicieli wszystkich okręgów górni- r·zących przemysłu górniczego i hutniczego oraz 
czych na wzór istniejącej przy rzeczonero Mini- uzupelniania, zmiany i uchylania istniejących; c) 
sterstwie Rady Rolniczej; na wzór ustawy tej Ra- instrukcye, dotyczące dozoru nad prywatnym 
dy ułożony został przez p.p. AuERBACHA i AwDAKO- przemysłem górniczym; d) referaty, przedstawia
WA projekt ustawy Rady do spraw górniczych. n e przez członków Rady; e) wogóle wszelkie kwe-

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwa przychy- stye i sprawy, dotyczące przemysłu górniczego 
lił się w zasadzie do przedstawionego mu przez i hutniczego, odnośnie do których minister Roi
dyrektora Departamentu Górniczego projektu u- nictwa i Dóbr Państwa uzna za konieczne wyslu
tworzenia Rady do spraw górniczych i dla roz- chanie zdania Rady do spraw górniczych. Te 
patrzenia tego projektu utworzył w maju r. 1903 sprawy, które powinny być z prawa wnoszone do 
specyalną komisyę pod przewodnictwem członka Rady Górniczej albo Górniczego Komitetu N au
Rady Górniczej p. A. SzTOFA w sk:tadzie kilku kowego. mogą być na moey rozporządzenia mini
członków Rady Górniczej i Górniczego Komitetu stra Rolnictwa i Dóbr Państwa rozpatrywane na 
Naukowego, urzędników Departamentu Górnicze- posiedzeniu Rady Górniczej lub Górniczego Ko
go, autorów projektu i znajdujących się wówczas mitetu Naukowego wspólnie z Radą do spraw 
w Petersburgu przedstawicieli zjazdów górniczych górniczych. 
niektórych okręgów państwa. Komisya rzeczona Rada do spraw górniczych zbiera się z roz
po rozpatrzeniu przedstawionego jej projektu zro- porządzenia ministra Rolnictwa i Dóbr Państwa 
bila w nim pewne zmiany i uzupełnienia . Glów- na stale posiedzenia, liczba których określa' się 
ne zasady zmienionego i uzupełnionego przez ko- w zależności od rzeczywistej potrzeby, nie mniej 
misyę projektu ustawy Rady do spraw górniczych jednak, jak raz na rok Kwestye, mające podle
są następujące: gać rozpatrywaniu Rady, obejmują się programem, 

Dla rozpatrywania różnych potrzeb przemy- zatwierdzanym przez ministra Rolnictwa i Dóbr 
s!u górniczego i hutniczego i w celu pomocy Mi- Państwa. W celu uprzedniego rozpatrzenia wię
nisterstwu Rolnictwa i Dóbr Państwa przy wy- cej skomplikowanych spraw, podlegających roz
pracowywaniu środków dla rozwoju tego przemy- patrywaniu Rady, mogą być tworzone w gronie 
slu otwiera się przy rzeczonero Ministerstwie Ra- Rady i z pośród jej członków specyalne komisye 
da do spraw górniczych. Radzie tej przewodni- czasowe. Protokóły Rady przedstawiają się mi
czy minister Rolnictwa i Dóbr Państwa i składa nistrowi, który daje wskazówki odnośnie do skie
się ona z towarzysza ministra, prezesa Rady Gór- rowywania uchwalonych przez Radę wniosków. 
niczej, prezesa Górniczego Komitetu Naukowego, We wszystkich sprawach, w których żądane było 
dyrektora i wicedyrektora Departamentu Górni- zdanie Rady do spraw górniczych, protokóły rze
czego, czterech osób z pośród urzędników Mini- czonej Rady .dołączają się do przedstawień, wno-
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szonych do Rady Państwa i Komitetu Ministrów. 
O działalności Rady do spraw górniczych układa 
się corocznie sprawozdanie, które oglasza się do 
wiadomości publicznej . Departament Górniczy 
corocznie przedstawia do zatwierdzenia Rady do 
spraw górniczych etat wydatków na utrzymanie 
sekretarza Rady i jego biura. Po rozpatrzeniu 
i zatwierdzeniu przez Radę rzeczonego etatu ta
kowy wlącza się do etatu DepaTtamentu Górni
czego, a suma ogólna wydatków dzieli się pomię
dzy wszystkie zjazdy górnicze, posiadające w Ra
dzie swoich :pTzedstawicieli; sumy odnośne winny 
być w:placane do Kasy Państwowej na rachunek 
Departamentu Górniczego. 

Zgadzając się w zasadzie na utworzenie Ra
dy do spraw górniczych, minister Rolnictwa i Dóbr 
Państwa uznal za konieczne oddać do rozpatrze
nia zjazdów górniczych poszczególnych okręgów 
kwestyę podzialu pomiędzy zjazdy wydatków na 
utrzymanie sekretarza Rady i jego biura, ponie
waż w prawiellowej w sprawie tej decyzyi zjazdy 
górnicze najwięcej są zainteresowaue. Dla zadość
uczynienia powyższej decyzyi ministra Departa
ment Górniczy zapropon owal wszystkim radom 
zjazdów górniczych, a w tej liczbie i Radzie Zja
zdu przemysłowców górniczych Królestwa Pol
skiego, wniesienie do programu naj bliższego zj a
zdu *) kwestyi rozdzialu pomienianych kosztów 
i zakomunikowanie Departamentowi odnośnej w tym 
względzie uchwały. 

Komisya, która razpatrywala projekt utwo
rzenia Rady do spraw górniczych, zaproj ektowa
ła do wyboru jeden z trzech nast9pujących spo
sobów rozdziału kosztów (suma których wyniesie 
10 000- 12 000 rubli rocznie) utrzymania sekreta
rza Rady i jego biura: 1) w jednakowych sumach 
pomiędzy wszystkie zjazdy górnicze, które będą 
miały w Radzie swoich przedstawicieli; 2) w sto
sunku do liczby przedstawicieli, jaką każdy zjazd 
będzie posiada! w Radzie; 3) w stosunku do eta-
tów dochodów każdego zjazdu. K. S. 

Zarysy przytoczonego powyżej projektu u
tworzenia Rady do spraw górniczych minister 
Rolnictwa i Dóbr Państwa uznał za odpowiadają
ce celowi i urządzoną w ten sposób Rad9 za in
stytucyę, która przynieść może wiele pożytku pod 
względem wszechstronnego badania potrzeb kra
jowego przemysłu górniczego i hutniczego, wy
pracowywania środków dla jego rozwoju szcze
gólnie w wypadkach, mających znaczenie ogólne 
dla rzeczonego przemysłu lub wymagających dla 
swego zadośćuczynienia komunikowania się z in
nemi wladzami, prędszego rozpatrywania przez 
rząd i zadośćuczynienia uchwałom zjazdów górni
czych poszczególnych ob·ęgów oraz okazywania 

bornocy W pracy która obecnie włożona jest na *) Termin zwołania najbliższego zwykłego zjazdu przemy-

t t G , ' . [ słowców górniczych Królestwa Folskiego przypada dopiero w roku epar amen ormczy. 1006. 

W sprawie pochodzenia wyrazów gneJS 1 kwarc. 

Niemieckie nazwy Gneiss i Quartz, oznacza
jące najstarożytniejszą ze znanych nam skal i je
den z najbardziej rozpowszechnionych minerałów 
skałotwórczych, przeszly niemal do wszystkich 
języków europejskich dla oznaczania tychże po
jęć naukowych, pozyskawszy dla siebie prawo o
bywatelstwa, zdumiewające tak trwałością jak 
i zajmowanym obszarem. I nasz język przyro
dniczy uległ w tym względzie ogólnemu losowi; 
to też w najnowszym (dotychczas nieukończo
nym) słowniku języka polskiego*) wyrazy gnejs 
i l?warc opatrzone są wskazówką, stwierdzającą 
ich niemieckie pochodzenie. Niektórzy autorowie 
polscy, hołdując fonetycznej zasadzie, uważają na
wet, że stosowniejszą bylaby pisownia gnajs, zgo
dna z niemieckim sposobem wymawiania. Tu 
jednak zauważyć na.leży, że są uczeni niemieccy, 
którzy stale pisują Gneuss zamiast Gneiss, co mo
globy upoważniać do oddawania po polsku tej pi
sowni przez gnojs. W jedynej dotychczas orygi
nalnej polskiej petrografii prof. J. NrEDŹWIEDZKI 

*) Słownik języka polskiego, ułożony pod redakcyą Jana Kar
łowicza. Adama Kr;vńskiego i Władysława Niedżwicdzkiego . 

• 

mówi, że wyraz gnajs zostal wzięty z górniczej 
saskiej nazwy Gneuss . 

Mimowoli nasuwa się ciekawe pytanie, jakie zna
czenie posiadają pierwiastki wyrazów Gneiss i Quartz 
w języku niemieckim i w jakim stosunku pozo
stają owe pierwiastki do jakiejś typowej, wybit
nej wlasności gnejsów i kwarcu, która odbila się 
w brzmieniu ich nazw, krócej mówiąc, jakiego 
pochodzenia są te nazwy w mowie niemieckiej? 

W zarysie petrografii, sporządzonym przez 
D-ra LćiwL'A, profesora uniwersytetu w Ozerniow
ca,ch *), czytamy, że Gneiss jest to stara z górni
czej gwary zaczerpnięta nazwa niepewnego po
chodzenia**). Stąd już widoczne, że istnieją ~o
mysly w sprawie powstania tej n az·wy. Jakoż Je
szcze w r. 1878 geolog E. KALKowsKI ***) wskaz~! 
trafnie jej źródlo, o czem prof. BECK wyraża s1ę 

*) Die gebirgsbildenden Felsarten, YOn prof. Dr. Fardinand 
Lowl, 1893, Stuttgart. F olski przekład wyszedł nakładem wa1•szaw
skiego .Wszechświata" . 

**) Str. 102: . altcr, aus der B or gmannssprache aurgenommener 
Namc von unsicherer Herkunft". 

***) E . Kalkowsky. Die Gneissformation d~s Eulen~ebirg!'s, 
1878. S. 14. Cytuję podług dra Richarda B eck'a, profesora freJbersk:ieJ 
akademii górniczej , vide przypisek następny. 
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w następujących słowach*): "Zewnętrzne oznaki 
zaszlych zmian (wywołanych w skałach działa
niem różnych czynników, przeważnie metamorfiz
mu termalnego) polegają zazwyczaj na pewnym 
stopniu odbarwienia i na pewnem rozluźnieniu 
spójności. Jest to stan skały, jaki górnik mianu
je zgnilym (faul). To też sam wyraz Gueiss czy 
G11euss z wielkiero prawdopodobieństwem zawdzię
czamy tej właśnie właściwości gnejsu, która mu
siała się na każdym kroku rzucać w oczy górnikom, 
kiedy dokonywali pierwszych poszukiwań zapo
mocą szurfów w tym jeszcze na poły s-łowiańskim 
kraju**). Po wendyjsku gnisch odpowiada nie
mieckiemu faulen, a gnoj - niemieckiemu .J1ist, 
które to wyrazy podług E. KALKOWSKlEGO mają 
wspólny źródłosłów z nazwą G11euss". Zaznacza
my mimochodem, że gnisch i gnoj nawet zewnę
trzną postacią przypominają polskie gnić i gnój. 

Znany petrograf prof. RosENBUscH pogląd E . 
KALKOWSKlEGO przyjmuje bez zastrzeżeń, stwier
dzając, że wyraz Gneiss jest słowiańskiego po
chodzenia i ma oznaczać zgniły (faul), zepsuty 
(verrotet); zostal on wzięty z górniczej nazwy gór 
Kruszcowych, gdzie był pierwotnie stosowany do 
pewnego stanu rozpadania się, właściwego gnej
som frejberskiego okręgu w pobliżu żył kruszco
wych***). 

Przyklad zupełnie pokrewnej spostrzegaw
czości prostego ludu w dziedzinie skałoznawstwa 
spotykamy u Finów, zamieszkujących obecną Fin
landyę : nazwę rappa-kiwi, dosłownie zgniły ka
mień, stosują oni do tych gatunków granitu, któ
re, obfitując w oligoklaz, łatwo ulegają zwietrze
niu i na powietrzu po pewnym czasie kruszeją. 

Stanowiąc ongi tubylczą, prastarą ludność 
obecnej Saksonii, W endowie, których nieznaczną 
pozostalością są dzisiejsi Serbowie lużyl;cy, pona
dawali swoje nazwy wszystkim ważniejszym miej
scow?śc~om, nie wyłączając Drezna i Lipska. Ca
le wieki przetrwał założony w roku 1346 związek 
sześciu ~iast górno--łużyckich: Budyszyn a, Zgo
rzelca, Zytawy, Lubania, Kamieńca i Lubij ****) . 
Pod szatą niemieckiej przeróbki trudno się nieraz 
domyślić s1'owiańskięgo źródła: Bautzen- to Bu
dyszyn, Zittau-to Zytawa, Zwickau-to vwików 
i t . p . Lla geologa ciekawą jest nazwa zamku 
Stolpen, zniemczony slowiański wyraz stolp czyli 
slup: zamek wznosi się na stromej bazaltowej ska
le, rozbitej na slupy sześcioboczne, charaktery
styczne dla bazaltu. W okolicach Chełma w Lu
belskiem dotychczas zachowały się szczątki dwóch 
wież mu~·owanych; od jednej z ~ich, lepiej za
chowaneJ, otrzymała swą nazwę Wieś Stolpia. 

Serbowie łużyccy z dawien dawna dzielą się 

*) .Richard Beck: Lehre von den Erzlagerstatten. Berlin. 
1901. s. 416. 

**) .In dem noch halbslavischen Gebiete". 
***) H. Rosenbusch. Elemanta der Gosteinslehre. II. A.uflage 

Stuttgart. 1901. S. 479. · 
****) Encyklopedya. powszechna. S. Orgelbra.nda z roku 18&.l 

Tom XI. str. 2U. · 

na dwie gałęzie: Górnołużyczan i Dolnolużyczan, 
poslugujących się dwoma narzeczami. Górnołu
życkie h w dolnoJ:użyckiem narzeczu przechodzi 
w g (np. hora, gora), ć w ś (np. ćeńki, śańki), cz 
w c (czas, cas) i t. p. Stąd górnołużyckiemu !myć 
(gnić) odpowiada dolnołużyckie gnuś. Obiedwie 
te formy mają licznych krewnyc;h tak w dawnym, 
jak i we współczesnym języku polskim. Są to 
pochodne od pierwiastków gni i gnus. Głównym 
przedstawicielem pierwszego jest gnój, drugiego-

l g11us (skąd przymiotnik gnuśny). Dzisiaj zacho
l dzi w oddawanych przez nie pojęciach wielka 
różnica; inaczej było w języku staropolskim. 
Gnuśnieć nie tylko znaczyło trawić czas w bez
czynności lub marnować się, ale także być w za
stoju, gnić. Odwrotnie gnój, odmieniany nie gno
ju w drugim przypadku, lecz gnoja, i nie gnoje 
w liczbie mnogiej, lecz gnojowie, znaczył: czło
wiek gnuśny, śpioch, gnuśnik, gnus. Dwa wyra
zy: gnójstwo i gnuśstwo, następnie przerobione na 
wyszle z użycia gnustwo, miałyjednakie znaczenie 
lenistwa czy ospalstwa (Złota dobywać nie chcieli 
nie z gnójstwa, ale ze wzgardy,-mówi JAN J ABLO
NOWSKI: O uie przez pieszczoty i gnustwa, ·. nuku 
mój, takie roboty.___..: woła JAN GAwrŃsKr;- Gnusa 
po spaniu poznasz, - glosi przysłowie). 

Godzi się postawić pytanie, czy nie należa
loby powrócić do staropolskiej praktyki i niemiec
kie faul oddawać w petrografii przez gnuśny, 
a nie przez zgnz"ly. Zgniły kamień zdaje się być 
wyrażeniem zbyt daleko posuniętem. Skoro gra
nit zgnił i pTzeszedł w glinę, przestał już być 
kamieniem; nie przestał nim być jednak, dopóki 
rozsypuje się na luźne, lecz jeszcze dość tward€ 
okruchy, chociażby uległ pewnemu odbarwieniu. 
Otóż dla takiego stadyum zmiany określenie gnuś
ny mogłoby być o wiele stosowniejszem i ściślej
szem. 

Jakkolwiekbądź poprzednio przytoczone da
ne każą twierdzić z całą stanowczością, że nazwa 
Gueuss (czytaj gnojs) pochodzi od słowiańskiego 
pierwiastku guoj, i byłoby ciekawero zadaniem 
dla filologa rozstrzygnąć pytanie, skąd się wzięło 
końcowe brzmienie s. W tym celu oprzemy się 
na analogii z językiem polskim, korzystając ze 
znacznego stopnia pokrewieństwa, jaki zachodzi 
pomiędzy pólnocno-zachodnimi językami słowiań
skimi (polskim, czeskim i łużyckim), w przeciw
stawieniLl do innych grup, na które się rozpada 
cały obszar narzeczy słowiańskich. 

Jakiem mianem lud polski mógłby ochrzcić 
kamień, mający właroność gnicia, gnojenia się? 
Wobec niechęci naszego języka do tworzenia zło
żonych wyrazów postaci pochodne urabiają się 
najczęściej zapomocą końcowek, których rozmai
tość jest wielką. Skoro rzeczownik tworzy się 
z przymiotnika, posługujemy się częstokroć koń
cówką iec. Mówimy więc głupiec od głupi, mę
drze? od_ mądry, podlec od podły, kruszec (w zna
czemu Ciał kopalnych, z ktorych można wydoby-

•• 
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wać metale) od kruchy*), zapaleniec, żarliwiec, kwarc. Wy_raz ten, jak mówi prof. CzERltiAK *), był 
ospalec i t. p.; dalej parowiec od parowy, żaglo- "używany JUŻ przez gwarków średniowiecznych 
wiec od żaglowy (o statku), brukowiec od bruko- na oznaczenie odmian, występujących w żyłach 
wy (o kamieniu) i t. p. Do tejże końcówki iec kruszcowych, gdy przezroczysta odmiana kwarcu 
uci,ekamy się nieraz, urabiając nazwy bardziej zło- nazywana by.ła przez starożytnych wrrost krysz
żonych pojęć z rzeczownika, oznaczającego wiele tał.em" . '!f Języku ludu prostego poJęcie, które 
prostsze poj<;cie, jak to widzimy w wyrazach li- dz1ś oddaJemy .przez odporny, trwały, wytrzyma
piec (miesiąc i miód) od lipa, czerwiec od czerw', ly, znalazło naJprostszy wyraz w przymiotniku 
strzelec od strzał. popielec od popiół, skarbiec od twardy, z którego, analogicznie do rzeczownika 
skarb i t. p. Zwłaszcza ma to miejsce, gdy naz- gnojec, urobiono wyraz 17.JJa1'dziec, t·wardec czy 
wa przedmiotu pozostaje w ścisłym związku z ma- twarde. W niemieckich ustach musiał stąd pow
teryalem, do przedmiotu użytym. I tak drzewiec stać Quartz wobec ich zamiłowania do dźwięku 
wyrobiony jest z drzewa, żeleziec z żelaza, ]w- kw, od którego zaczyna się wielka ilość słów nie
rzec z kory (bo niezawodnie pierście:t'l kory, w któ- mieckich, i wobec ich wielkiej niechęci do zbie
rym trzymano zboże, stanowił pierwo\vzór miary, gu spółgłosek t i w na początku wyrazów: w slo
następnie używanej do wszelkich ciał sypkich) wnikach znajdujemy zaledwie jeden wyraz Twalch 
i t. p. Otóż z materyału, łatwo gnuśniejącego w którym taki zbieg się spotyka. 
czyli przechodzącego w gnój, zupełnie możliwem l Jest rzeczą ciekawą, że w niektórych okoli
jest powstanie wyrazu gnojec na oznaczenie sk~ly, cach Polski lud stale mówi kwardy zamiast twar
zwanej gneuss'em. O istnieniu końcówki iec wrze- dy. Nowy słownik języka polskiego**) przytacza 
ezawnikach -łużyckiego języka świadczą już same słowa kwardy, kwardo i kwardość jako gwarowe, 
nazwy niektórych miast łużyckich - Zgorzelca, równoznaczne z twardy, twardo i twardość. Tam 
Kamie11ca i t . p. Już w języku polskim jest rze- też dowiadujemy się, że wyraz kwarc, w drugim 
czą widoczną, że w końcówce iec zasadniczą rolę przypadku kwarcu, w staropolskim języku wyrna
odgrywa brzmienie c, gdyż miękkie e istnieje ty l- wiany kwm zec, pochodzi z niemieckiego quarz, jak
ko w mianowniku, w innych zaś przypadkach kolwiek o jeden wyraz niżej czytamy, że kwarc, 
zupełnie niknie. V-.f miarę posuwania się na za- w drugim przypadku kwarca, oznacza "każdy 
chód slowiański wyrazy wogóle ulegają skróceniu, przedmiot twardy" i pochodzenie tego wyrazu 
ubożejąc w samogłoski (np. mołot i młot, wierzba kwarc jest niewiadome. Po tem, co się powiedzia
i wrba, kark i krk i t. p.). Otóż w języku dolno- lo, zagadkę pochodzenia możemy uwa~ać za roz
i górno- łużyckim Gako też w gwarze kaszubskiej) wiązaną: kwarzec jest to przeobrażony kwardziee, 
wstawne e końcówki ec jest zupełnie usunięte już a kwarc-ściągnięty kwarzec (podobnie, jak sze
w mianowniku; !użyczanie właściwie mówili Zho- wiec i szewc). 
reelc i Kame11c (kaszubi mówili nieme zamiast nie- Tak więc za kolebkę zagadkowych pseudo
miec), a nie Zgorzelec lub Kamieniec, również jak niemieckich wyrazów gnejs i kwarc należy uznać 
gnoje, a nie gnojec. vV niemieckiej nazwie gneuss dawną słowiańską dzielnicę nad Łabą (Elbą), dzi
c tern latwiej mogło być zastąpione przez s, że siaj zajętą przez Saksonię; za tworzywo dla nich 
w łużyckich narzeczach, jak to już widzieliśmy, posłużyły zaczerpnięte z łużyckich narzeczy sło
ć przechodzi w ś (ćeńki i śańki, podobnież ćma wiańskie pierwiastki, oznaczające dwie wręcz od
i śma i t .. p.). mienne własności-gnuśność (miękkość) i twardość 

Załatwiwszy się w ten sposób z gnejBem, (trw~Jość). Dwom skałom, takie posiadającym wlas
przejdźmy teraz do sprawy pochodzenia wyrazu n~śc~, naz:vę na~ał. prosty. l~cz spostrze~a\V?ZY 
kwnre. Wyłuszczone dotychczas dane i zapatry- g?rmk Łuzyczamn, 1 narzuCił Ją zarazem memiec
wania wielce nam ułatwiają zadanie. kim dozorcom rob~t. Tak. po:vsta~e naz:vy pr~e-

Skoro robotnicy łużyccy, używani do badań ~zlY: z Tust ~:tyga:ro.w ~o melllleck~ego hter~ck~e
górniczych, uważali gnejsową skałę za gnuśną l:;'? o Jęz} ka, ską~ JUZ P.rzed?staly s1ę ~o _Petrogra
czyli łatwo ulegającą gnuśnieniu, musieli z natu- ticzneJSo slowmctwa Wielu mny?h. naro~o\~. 
ry rzeczy przeciwstawiać jej inną skałę 0 wręcz . Z Pol~ką poł~bska (nadelb1anska) kra1~a. Łu
odmiennych własnościach, mianowicie odznaczają- zyczan, pro?z. pobmtymstwa szc~epo~ego 1. Jęz:y:
cą się odpornością na czynniki atmosferyczne kowego, .połączon~ byl3: po.dwak_roć, ŚC1słym1 poh
i świeżym wyglądem. Taki utwór górski spoty- tycznymi węzłam1. Dz1~w1ę? :w1ekow t~mu Bo~E
kali nieustannie pośród żył kruszcowych, do któ- sz.~w .CHROBRY. po zwymęskleJ ~ozpr~w1e z :'11~
rych wynalezienia i śledzenia biegu dążyły wlaś- m1ecklm eesarz.em OTTONEM _ .wClehł H. do św1e.zo 
nie prowadzone ich dłonią poszukiwania. Był to powstałego Krole~t~a ~olsk1ego, opartego ? ze-

*} H. Łabęcki w przekło.dzie mineralogii Beudant'a popełnił 
cię~ki błąd (który potem bardzo się rozpowszechnił) , utrzym\ljąc, ~e 

"wyraz kruszec ·w mowie wieku Z~ygtnuntowskiego był równoznacz
nym z łacińskiero metallum". Patrz przedmowę J. Morozewicza (•\r. 
XXVI) do przekładu mineralogii Czermaka. 

lazne słupy w Sah 1 Dmeprze. Pod rządami na-
stępców wielkiego zdobywcy i organizatora kraje, 

• ) Prof. dr. G. Czormak: Podręcznik mineralogii, przekład Jó
zefa !lforozewicza. Warszawa, 1900. Str. 400. 

**) Patrz przypisek l. Str. 130. 

.. 
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na wschód od Łaby położone, nie otrzymując w postaci niemieckiej gnejs i kwarc; jest to, ściśle 
systematyczn~go poparcia przeciwko nieustanne- . mówiąc, nieomal równie dziwacznem, jak dziwacz
mu naporowi fali germańskiej, uległy przemocy nem byłoby mówienie Krakan zamiast Kraków, lub 
niemieckiej. i gdy saska dynastya, objąwszy tron Lajpcyg zamiast Lip:;:lz. To też należy koniecznie 
polsk~, zamieszk~la '~ :varsza_wskim zamku kt:ó- zawartym w tych wyrazach łużycko-słowiańskim 
lewsklm, Saksoma była JUż panstwem Rzeszy Nie- pierwiastkom nadać polskie oblicze i wprowadzić 
mieckiej, "" kLórem tylko pospólstwo zachowało tak urobione formy do naszego słownictwa przy
w części mowę słowiańską. Dzisiaj wlada nią za- rodniczego. Sprawa jest do roztrząśnięcia przez 
ledwie garstka niedobitków i ta slowiańska wy- powołanych. Ze swojej strony wnoszę o nadanie 
sepka. jeszcze wytrwale broni swe domowe bogi kwarcowi polskiej nazwy trwnlec, pochodnej w myśl 
przed zalewem teutońskiego morza. Odlegli jej wyżej wyłuszczonych przestanek, od przymiot.ni
przodko-.v-ie pozostawili po sobie w dorobku cywi- l ka trwały, a gnejsowi-spolszczonego miana gnu
l~zacyjnym ludzk~ści ci~~a:-vy i piękny pomnik 1

1 

siec, utworzoneg.o w podob~~ż. spo_sób od p~erwi~
lingwistyczny, ktory dzisiaJ, acz przeobleczony stka gnus, o ktorym w mmeJszeJ pracy JUŻ się 
w szatę niemiecką, cieszy się wyjątkowo rozle- \ obszerniej mówiło. J ako analogię do urobienia 
głem rozpowszechnieniem w terminologii skało- gnuśca z gnusa, mogę przytoczyć staropolski wy
znawczej mnogich ludów. Skorośmy odsłonili raz kwasiec, używany na oznaczenie musującego 
czysto i niezaprzeczenie slowiański rdzeń tej spu- napoju z mąki, jeszcze dziś na Litwie rozpo
ścizny zamierzchłych czasów, nie może to pozo- wszechnionego, a urobiony od słowa kwas. 
stać bez wpływu na polskie słownictwo petrogra-
ficzne. Nie godzi się używać łużyckich wyrazów Czesław Mq.kowski. 

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

Czasopismo Techniczne (1903). (Dział górniczy). l lindrowa do płukania ubogiego piasku złotodajne
NQ 20. H . Kowarzyk. Projekt rozwoju hutnictwa go. b) E . Barbot de Marni. Przemysł platynowy 
cynku w W. Księstwie Krakowskiem (dok.) . na Uralu. c) J. Sokołow. O programach i syste-

Gornozawodskij Listok (1903). NQ 21 , a) N. von mach nauczania w Instytucie Górniczym. 
Ditmar. Z powodu prawa o wynagrodzeniu po- Uralskoje Gornoje Obozrienje (1903). NQ 40. 
szkodowanych skutkiem nieszczęśliwych wypad- a) Wystawa wyrobów z metali i kamieni. b) Wy
ków robotników oraz członków ich rodzin (c. d.). stawa powszechna w St. Louis. c) Winarski. Po
b) N . von Ditmar. Badanie zapomocą otworów stępy procesu Talbot'a (dok.). 
wiertniczych przyczyn anomalii magnetycznej NQ 41. a) P. S. Zastosowanie ferrofosforu 
w gub. Kurskiej (dok.). i fosfomanganu. b) P. Zubarew. O perforatorach 

NQ 22. a) Z powodu XXVIII Zjazdu prze- elektrycznych systemu "Siemens i Halske" (pocz.). 
mysłowców g~rniczych Rosyi południowej. b) N. c) T. Jakszewicz. Notatki z praktyki marte
von Ditmar. "Z powodu prawa o wynagrodzeniu nowskiej. 
koszkodowanych skutkiem nieszczęśliwych wypad- Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg - und Hutten-

ów robotników oraz członków ich rodzin (dok.). wesen (1903). NQ 41. a) Międzynarodowy kongres 
c) W sprawie rewizyi prawodawstwa o towarzy- górniczy w Wiedniu (pocz.). b) G. Ryba. 0 środ-
stwach akcyjnych w Rosyi. O osobach, odpo- k h b · h 1 
wiedzjalnych za r)rowadzenie robót górniczych. ac ezpieczeństwa na poc Y niach (dok.). c) O. 

W. Magn i jego znaczenie. d) W. Schmidhammer. 
Dodatek techniczny NQ 1. a) J. Krzyżanowski. Kopalnie soli w Kanzas. 

O pożarach kopalni i środkach ku ich zwalczaniu NQ 42. a) Międzynarodowy kongres górniczy 
(dok.). b) P. Leontowski. Wpływ robót górni- w Wiedniu (c. d.). b) A. Sattmann. Kalibrowanie 
czych na osiadanie powierzchni (dok.) . walców (Zbiór przykładów kalibrowania przez 

lzwiestja_ Obszczestwa _g ornych inzenierow (1903). prof. Alb. Brovot). c) Normalne warunki wyko
NQ 3. a) S. Zukowski. Zelazo na reńsko-westfal- nywania cylindrów ołowianych i zastosowania ich 
skiej wystawie przemysłowej w Diisseldor:fie w r. do porównawczych prób materyał'ów wybucho-
1902 (dok.). b) S. Podjakonow. Zastosowanie żło- wych. d) Przyczynek do technologii miedzi i jej 
biarek (ekskawatorów) w przemyśle złotym. stopów (pocz.). 

NQ 4. a) O. Kobylanski. Płuczka pięciocy- NQ 43. a) J. v . Lauer. Nowe sposoby zapalania 
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nabojów (pocz.). b) O wybuehach w wielkim pie- ~ zo i wodór. c) Uncke11bolt. Nowości w budowie 
cu. c) K. H. 8tatystyka lin wyciągowych w okrę- pieców martenowskich. d) E. Scherenberg. Tur
gu D<:>~tm?-nd. ~ ~·· .1902. , d) Przyczynek do tech- bina paro>ya systemu "Brown. Boveri-Parsons. e) 
nologn m1edz1 1 JeJ stopow (dok.). l T. N aske 1 E. Taube. Przemysł żelazny i węglo-

Stahl und Eisen (1903). NQ 21. a) P. Reusch. l wy w Rosyi na schyłku ~IX \':ieku (po~z.); f) E. 
Wpływ kształtu i sposobu przygotowania na wy- Krauze. Państwowe ubezp1eczeme robotmkow. 
trzymałość prób surowca lejarskiego. b) H. Brauns. Zeitschrift des Oberschlesischen Berg - und Hutten
G,eneratory Duff'a .do. w.ytwarza11ia gazu dl~ pie- mannischen Vereins (1903). Październik. a) Wywóz 
cow płom1e.nnych 1 s~lmc ~azowych. c) J. R1emer. węgla brunatnego z Czech w r. 1902. b) Wyciąg 
Nowy sposob usuwama dzmr osadowych z blo- ze "Sprawozdania towarzystwa dla spraw o-órni
ków stalowych \': stan~e J?lynnym. d) Oznaczanie czych okręgu Dortmund w r. 1902". c) O b wyż
wanadu elektrohtyczme 1 wagowo. e) Przyczy- szem wykształceniu w hutnictwie żelaznem w Pru
nek do. spra.wy znajomości ~óżnych postaci luz~- sach. ?) Be~·n?-ardi. Odks.ztałc.enia powierzehni 
mu ':. zelaz1e. f) ?z.nacza~ne manganu w s~ah. w pobhżu mleJsC wydobyc1a p1asku, używanego 
g) Gol~rum. N o>yosc1 w lnerunku lepszego. uzyt- do odbudowy z podsadzką zapomocą zamulania. 
kowama wytworow pobocznych koksowama wę- . . . 
gla. h) A. Bystrom. Zakłady Putiłowskie w Pe- Revue Un~v~rselle des M111es et de .la Metallurg1e 
tersburo-u (1903). Wrzes1en. a) P. Chalon. Baclama żył błysz-

6 • czu olowiu w Linares (Hiszpania). b) J. Callier. 
NQ 22. a) W sprawie programu nauk na wy- Licznik prędkości o sile odśrodkowej. c) Kongres 

dziale hutnictwa żelaznego w politechnice A~wiz- górniczy w Wiedniu we wrześniu r. 1903. 
grańskiej. b) H. Wedeling i Teofil Fischer. Zela- W K. 

Jerzy Bogumił Pusch. Geologiczny opis Polski oraz Puscha, utrzymał się dotąd w głównych zarysach. 
innych krajów, na północ od Karpat połozonych. Wy- Znajduje się w niem wprawdzie kilka wielkich 
danie Sekeyi VII-ej Górniczo-Hutniczej Oddziału błędów, które jednak przy dalszych badaniach 
Warszawskiego Towarzystwa popierania rosyjski e- były spostrzeżone przez samego Puscha i sprosta
go przemysłu i handlu. Dąbrowa, 1903. Cena wane przez niego w szeregu rozpraw, napisanych 
w oprawie rb. l kop. 50. Skład· główny w księ- w r. 1836 - 1846, których jednak sam autor nie 
garni Kazimierza Kostrzeńskiego w Dąbrowie. zdążył wtedy drukiem ogłosić, tak że przez ellu-

Jerzy Bogumil Pusch przybył do Polski w r. gie lata nikt o tych jego dalszych pracach nie 
1816 razem z kilkoma innymi górnikami niemiec- wiedziat Rozprawy te w liczbie sześciu były 
kimi, sprowadzonymi przez rząd Królestwa Pol- odnalezione dopiero w r. 1880 u rodziny Puscha 
skiego w celu podźwignięcia górnictwa krajowe- i wydane w tłumaczeniu polskiem w Pamiętniku 
go z głębokiego upadku, w jakim się wówczas Fizyograficznym (T. I - V). Jeżeli uwzględnić 
znajdowało. Został on mianowany członkiem no- poprawki, wprowadzone przez Puscha w tych 
wontworzonej w Kielcach Dyrekcyi Górniczej rozprawach do swojego pierwszego dzieła, trzeba 
oraz profesorem założonej tam Szkoły Górniczej przyznać, że ułożony przez niego opis geologiez
i w tym charakterze brał udział we wszystkich l ny naszego kraju niewiele różni się od tego, jaki 
ważniejszych sprawach, dotyczących naszego gór- można zrobić przy obecnym stanie nauki i na za
nictwa, z którem mial sposobność dobrze zapo- sadzie najnowszych badań. 
znać się. Dwie są główne zalety, które nadają sz('ze-

J ako geolog, Pusch nie omieszkał skorzystać gólną wartość }!racom Puscha pomimo wielu dzie
ze sposobności poznania nowego dla siebie kraju, siątków lat, jakie nad niemi przeszły: pierwszą 
który pod względem geologicznym prawie zupeł- z nich jest wielka dokładność obserwacyi i su
nie nie by dotąd zbadanym, i w szereo-u wycie- mienność w ich podawatJiu, drugą - wielka obfi
czek, przedsiębranych z wielkim zapalero i po- tość materya/u faktycznego, zaczerpniętego z pro
święceniem w przeciągu 10 lat (od r. 1817 do r. wadzonych za czasów Puscha i dokładnie mu zna-
1827), zbadał cał'e Królestwo Polskie i Galicyę. nych robót górniczych i poszukiwawczych. Jedno 
Następnie Pusch kilka lat poświęcił na opraco- i drugie może i dziś jeszcze oddać prawdziwe u
wanie zebranych materyałów i w r. 1833 - 1836 sługi przy badaniach geologicznych i poszukiwa
wydał w języku niemieckim pod powyższym ty- niach górniczych. 
tulem dzieło, stanowiące epokę w poznaniu budo- Ponieważ od czasów Puscha, t. j. prawie 
wy geologicznej naszego kraju. W swoim czasie przez 70 lat, nie wydano żadnego dzieła, traktu
dzieło to stało w zupełności na wysokości nauki, jącego o geologii calego naszego kraju, więc z ko
anawetiobecnie, chociaż przestarzałe, posiada jesz- nieczności nasi górnicy muszą uciekać się często 
cze dużą wartość naukową, gdyż podział forma- . do dzieła Puscha, jako jedynego źródła wiadomo
cyi geologicznych, podany w tern dziele przez J ści w tym przedmiocie, a że wskutek wyczerpa-

... 

• 

ł 
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nia tego dzieła i z powodu obcego dla wie.lu nie
zrozumiałego języka, w ja.kim jest napisane, ko
rzystanie z niego w w,iel~ ~ypadkach bywa utru
dnione, przeto grono gormkow, zgrupowane w Sek
cyi Górniczo-Hut~iczej. Oddzi~lu. Warszawskiego 
Towarzystwa popierama rosyJsinego przemysłu 
i handlu, postanowiło przetJumaczyć dzielo Pu
sc;ha na j ~zyk polski i w ten sposób zawarte 
w niem cenne wskazówki uczynić dostępnemi dla 
szerszego ogółu naszych górników. 

Wykonaniem tego przedsięwzięcia zajął się 
prezes Sekcyi Górniczo-Hutniczej inżynier górni
czy p. Stanisław Kontkiewicz, który, pozostawia
jąc sobie redakcyę ogólną, podzielił pracę pomię
dzy dwóch tJumaczów : inżyniera górniczego p . 
Stanisława Janiszewskiego w ·warszawie, który 
opracował pierwszy tom dziela Puscha, i asysten
ta geologii przy uniwersytecieJagiellońskim w Kra
kowie p. Kazimierza Wójcika, który przetłuma
czył tom drugi. 

W tlumaczeniu wypadło opuścić wiele rze
czy, bądź to zupełnie przestarzałych. bądź też nie 
przedstawiających interesu dla górnictwa, polskie
go (opis geograficzny kraj u, opis podolskiej for
macyi kamienia ortoceratytowego i piaskowca 
czerwonego, opis formacyi węglowej, opis geolo
giczny Karpat, opis utworów dyluwialnych i alu 
wialnych, paleontologia, porównanie utworów pol
skich z odpowiednimi utworami innych krajów oraz 
szczególowe opisy różnych formacyi poza grani
cami dzisiejszego Królestwa Polskiego). 

Trzy są największe błędy w dziele Puscha, 
które stoją na przeszkodzie należytemu jego zu
żytkowaniu przez ludzi, nie obeznanych dobrze 
z geologią kraju: 1) Utworzenie tak zwanej for
macyi węgla bagiennego i ilu, leżącej jakoby na 
wapieniu jurskim, gdy tymczasem utwory te są 
starsze od formacyi jurskiej. 2) Zaliczenie do naj-

Zmniejszenie liczby wagonów, przeznaczonych 
przez drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńską do nała
dowania węglem. Przeznaczoną na listopad (1 010) 
i na grudzień (1 020) liczbę wagonów*) do nałado
wania węglem droga żelazna Warszawsko - Wie
deńska zmniejszy la do pierwotnej normy**), czyli 
965 dziennie w listopadzie i 1000 dziennie w gru
dniu r . b. Takie postępowanie drogi żelaznej, 
posiadającej prawie monopol pod względem za
opatrywania w węgiel najważniejszych rynków 
spożycia węgla w Królestwie Polskiem, uniemo-

• ) Por. Przogl e,d Górniczo-Hutniczy, M 3, str. 80. 
**) Por. Przegle,d Górniczo-Hutniczy, M l, str. 23-24 . 

. . 
. . 

wyższego piętra formacyi jurskiej takich utwo
rów, które w rzeczywistości stanowią najniższe jej 
piętro . 3) Zaliczenie gipsów, występujących w po
luclniowo - zachodniej części kraju, oraz związa
nych z nimi źródeł siarczano - słonych do forma
cyi kredowej, gdy tymczasem należą one do for
macyi trzeciorzędowej (miocenowej). Odnośnych 
rozdzialów nie można było opuścić w tłumacze
niu ze względu na ważne dane faktyczne, jakie 
w nich znajdują się, lecz zaopatrzono je odpo
wiednieroi objaśnien iami, które trzeba mieć ciągle 
na uwadze, aby nie być wprowadzonym w błąd 
przez niezgod ne z prawclą opisy i wywody, któ
rych dla ciągłości rzeczy nie można było w tlu
maczeniu opuścić. Niezależnie od tych ogólnych 
uwag i objaśnień przy każdym błędnym opisie 
lub wywodzie zarówno we wspomnianych rozdzia
łach, ja)r i we wszystkich innych, umieszczono 
niezbędne sprostowania. Oprócz tego przy ko
rzystaniu z dzieła Fuscha trzeba zawsze odwoły
wać się do wspomnianych wyżej późniejszych je
go rozpraw, pomieszczonych w Pamiętniku Fi
zyograficznym, stanowią one bowiem niezbędne 
dopełnienie głównego dzieła. 

Tłumaczenie dzieła Fuscha zawiera następu
jące dzialy główne: zakres pracy, pomiary wyso
kości, wygląd zewnętrzny powierzchni kraj u, 
Sandomierska formacya szarej waki i wapienia 
przejściowego, formacya pólnocna piaskowca czer
wonego, formacya wapienia muszlowego, forma
cya piaskowca bialego, formacya wapienia jur
skiego, formacya węgla bagiennego i ilu, forma
cya kredowa, formacya gliny plastycznej i V';)gla 
brunatnego, formacya wapienia grubego w zachocl
meJ Polsce i młodsze utwory trzeciorzędowe na 
W olyniu i Podolu, formacya trzeciorzędowego 
piaskowca muszlowego i związanych z nim utwo-
rów w zachodniej Polsce. * 

żebnia zrobienie w miejscach tych zapasów węgla 
na zimę i wywola.ć może w Warszawie i Łodzi 
brak węgla, którego z winy tejże drogi żelaznej 
niejednokrotnie byliśmy świadkami. O zmniejsze
niu liczby wagonów Rada Zarządzająca drogi że
laznej Warszawsko-Wiedeńskiej zawiadomiła ko
palnie zagłębia Dąbrowskiego za pośrednictwem 
Rady Zjazdu przemysłowców górniczych Króle
stwa Folskiego dopiero w drugiej polowie listo
pada r. b., a przeto po ustanowieniu przez kopal
nie podziału zwiększonej liczby wagonów na li
stopad, którą wobec tego należałoby uważać dla 
dr ogi żelaznej za obowiązuj ącą. 

s. 
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Nowa droga żelazna . Ziemianie gubernii Kie
leckiej i Radomskiej powzięli myśl podniesienia 
pod względem ekonomicznym znacznej przestrze
ni kraju, pozbawionej dotąd drogi żelaznej, i za
projektowali takową od stacyi Jędrzejów dróg 
N ad wiślańskich (dawnej dro~ Iwangrodzko - Dą
browskiej) przez Pińczów, Husk obok Stopnicy 
do Sandomierza. Z Sandomierza w dalszym cią
gu projektowana linia ma przejść obok Opatowa 
i znów zlączyć się w mieście Ostrowcu z odnogą 
Ostrowiecką tychże dróg N ad wiślańskich. 

M. Gr. 

Wytwórczość nafty na kuli ziemskiej w r. 1902. 
Wytwórczość nafty robi znaczne postępy, bowiem 
gdy w roku 1900 wynosiła ona 150 897 000 beczek, 
w roku 1902 wzrosła ona do 177 231 000. Do ro
ku 1901 największą ilość nafty produkowało Pań
stwo Rosyjskie, poczem pomimo niepomyślnych 
horoskopów co do nafty pensylwańskiej berlo 
pierwszeństwa przeszlo do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. 

Z podanej powyżej ilości przypadlo w 1902 
roku na państwa poszczególne (w ilościach be
czek): 

l. Stany Zjednoczone . 80 894 590-45,6% 
2. Rosya . . . . . 80 540 050-45,4 " 
3. Borneo, Jawa, Sumatra. 5 860 020- 3,3 " 
4. Austrya (Galicya) . 4142170- 2,4" 
5. Rumunia . . . . 2 059 950- 1,2 " 
6. Indye W schodnie . 1 570 520- 0,9 " 
7. Japonia 1193 000- 0,7" 
8. Kanada 520 000- 0,3" 
9. Niemcy 352 700- 0,2 " 

10. Peru . 60 000- -
11. Pozostale kraje . 38 000- -

M . Gr. 

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 2 do 
22 listopada zaznaczy! się początkowo usposobie
niem mocnem, które w ostatnim tygodniu trochę 
oslablo skutkiem trwającego ciepla. Brak wago
nów szczególnie pomiędzy 6 i 15 b. m. silnie u
czuwać się dawal, co utrudnialo tranzakcye wę
glem. 

Za czas powyższy dostawiono na stacyę to
warową drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeńskej 
wagonów z węglem: 

w I tygodniu 
916 

w II tygodniu 
95() 

w III tygodniu 
l 059 

widoczne jest więc zwiększenie dostaw. 
Placono w kopiejkach za korzec węgla gru

bego i kostkowego I: 
w I tyg. w II tyg. w III tyg. 

marki pierwszorzędn . 98- 102 95- 100 98- 100 
" gorszej 94- 98 90- 95 92- 95 

W sprzedaży cząstkowej w p ierwszym tygo
dniu bylo zapotrzebowanie znaczne, które oslablo 

w drugim a szczególnie w trzecim tygodniu. 
W skladach sprzedaży czą~tko_wej placono od 115 
do 120 kop. W hurtowneJ zas sprzedaży 110 kop. 
z odwózką. 

Dla celów fabryc.znych ofiarowano bez zobo
wiązań za 100 k lg węgla loco stacya towarowa dr. 
żel. Warszawsko-Wiedeńskiej: 

gruby i kostkowy I 
kostka II . 
orzech I . 
orzech II. 
drobny. 
miał. 

95 kop. 
93 " 
88" 
85 " 
73 

" 54 " 
Zapotrzebowanie na gatunki drobne zmniejsza 

się, natomiast na gatunki grube wzrasta. 
(Podług Gazety Handlowej ). 

Węgiel amerykanski w Europie. Dwa lata te
mu pomieściliśmy w Prz eglqdzie Technicz11ym wia
domość o ·węglu amerykańskim, że zjawił siQ on 
u brzegów Europy. Dziś znowu notować wypa
da świeże zjawienie się węgli N owego Swiata na 
brzegach Skandynawii, mianowicie yankesi zdo
lali sprzedać 12 000 tonn swego węgla do portu 
Bergen w Norwegii. Ilość sprzedanego przez A
merykę węgla jest nieznaczna, lecz sam fakt zdo
bycia rynku pod bokiem Anglii przez wytwórców 
amerykańskich godny jest zastanowienia. 

111. Gr. 

Spółka akcyjna polska w Ameryce w celu 
eksploatacyi złota. Dosyć ciekawą wieść powta
rzamy za Przeglqdem B a11kowym, poczorpnię
tą z Dziennika Clzicagowsldego, według ktorego 
zawiązuje się w Stanach Zjednoczonych spółka 
akcyjna, przeważnie z kapitałów polskich zlożo
na, która zamierza eksploatować kopalnię złota 
w Kalifornii, polożoną nad rzeką Sakramento. 
Kapitał spółki w zupełności podobno jest już ze
brany. Bogactwo kopalni stwierdzone zostało przez 
poszukiwania. Z powierzchni góry, kryjącej 
w swem lonie złoto, już wydobyto zlota za 50 000 
dolarów ze skał, które pod wpływem działal't at
mosferycznych rozkruszyły się . Przy badaniach 
głębszych natrafiono na niezmiernie bogate złoża 
tego kruszcu szlachetnego, którego w tonnie ru
dy ma si9 znajdować za 120 dolarów, oprócz sre
bra, ilość którego dochodzi do 40 uncyi. Zauwa
żono przytem, że w miarę zapusz<'zania się w głąb 
ruda staje się coraz bogatszą w złoto . Kierowni
kiem kopalni ma być inżynier Modest Maryai1ski, 
nasz rodak. Według Dzimnika Chicagowskiego 
cena 100 dolarowych akcyi obecnie notowaną jest 
na 50 dolarów. Tenże dziennik twierdzi, że z chwi
lą rozpoczęcia eksploatacyi prawidlowej akcye tej 
kopalni zlota podniosą się, przekraczając kurs al 
pari. M. Gr. 

Miedź w gubernii Kieleckiej. Powtarzana do
syć często w prasie wiadomość o miedzi w gub. 
Kieleckiej zaczyna coraz bardziej przybierać pod-
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stawy konkretne, nie mow1ąc o nazwach wzgórz, postanowiło zamknąć huty skarbowe w b. Okręgu 
o których tradycya i nazwa gloszą, że były ru- Wschodnim Królestwa :Polskiego, o ile nie znaj
dośnemi, jak Miedzianka, Miedziana Góra, znale- dzie na nie dzierżawcy. Na oddanie w dzierżawę 
zienie w roku zeszłym rud miedzianych w okoli- wymienionych hut ogłoszono już w Petersburgu 
cach Chęcin pozwala wnioskować, że mieclź wy- dwa razy licytacyę, lecz wobec kryzysu w prze
stępuje w naszym kraju na obszarze znacznieJ- myśle żelaznym oraz trudnych warunków dzier
szym i w ilości, mogącej zapewnić powodzenie żawy licytac:ya nie doszła do skutku. Obecnie 
ekonomiczne przedsiębiorstwa. Obecnie o ile nam warunki dzierżawy złagodzono. Z czterech hut 
wiadomo Sekcya Chemiczna Towarzystwa popie- obecnie są jeszcze w ruchu dwie (w Sielpi i Most
rania przemysłu i handlu zainteresowała się tą kach), które bez zawieszenia robót mają być od
kwestyą i sprawa ta nawet była przedmiotem od- dane przyszłemu dzierżawcy, co uchroni robotni
czytów i dyskusyi wzmiankowanej Sekcyi w War- l ków od przerwy w pracy. 
szawie. Jf. Gr. Zjazd przemysłowców naftowych w Baku. Dnia 

Braki w rosyjskim przemyśle węglowym. w po- 11 grudnia r. b. rozpoczną się w Baku obrady 
lowie listopada r. b. w Towarzystwie inżynierów zjazdu przemysłowców naftowych. Z punktów 
górniczych w Petersburgu rodak nasz p. Adolf programu zjazdu zasługują na uwagę następujące: 
Wolski wygłosił odczyt 0 brakach w rosyjskim udzial zjazdu w kosztach utrzymania w Peters
przemyśle węglowym . Wobec wielkiego obszaru burgu stalej Rady do spraw górniczych, zaopa
P· W ols ki w odczycie swoim rozpatrzył wyłącz- trywanie kopalni nafty w dobrą wodę do picia, 
nie tylko przemysi węglowy Rosyi południowej zakładanie osad dla robotników, opracowanie map 
i przyrzekł w następstwie poświęcić dalsze odczy- pokładowych obszarów naftowych i t. d. S. 
ty przemysłowi węglowemu w Królestwie Pol- Bilans Towarzystwa Czeladzkiego. W M 44 
skiem, na Uralu, w Zagłębiu Moskiewskiero i na Wiestnika Finansow, Promyszlemzosti i Torgowli o
Kaukazie. Odnośnie do przemysJ'u węglowego gloszony zostal bilans Towarzystwa Bezimienne
w Rosyi poludniowej p. Wolski przytoczy l, że go kopalni węgla Czeladź za r. 1902. Towarzy
historya rozwoju tego przemysłu w ostatnich 15- stwo osiągnęło w roku sprawozdawczym ze sprze-
20 latach wykazuje na zmianę kryzys to wytwór- daży węgla oraz innych wpływów 4 252 891 fran
czy, to spożywczy. Eh·odki dla usunięcia takiego ków; wydatki wynosiły: koszta wydobycia węgla 
stanu rzeczy leżą po części w rękach rządu, po 1873 788 fr., procenta od obligacyi 224 465 fr., 
części wytwórców węgla. Rząd winien przedsię- podatki od akcyi i obligacyi 23 902 fr ., koszta o
wziąć następujące środki: l) zaprzestanie budowy gólne 565 054 fr., rezerwa na oplacenie podatków 
dróg dojazdowych w okręgach węglowych i roz- z reklamacyi izby skarbowej 13 209 fr. Stan 
wój rzeczonych dróg w okręgach wydobywania czynny bilansu na dzień 31 grudnia roku 1902 
antracytu, 2) obniżenie cła od węgla, przywożo- składa się z następujących pozycyi: nadania gór
nego do portów morza. Czarnego i Azowskiego, nicze i grunta 2 450 005 fr., domy mieszkalne 
do wysokości, obowiązującej na innych granicach. i budynki kopalniane 961316 fr., szyby i roboty 
W 'rękach wytwórców węgla znajdują się nastę- górnicze 1801866 fr ., maszyny, kotły parowe, 
pujące środki: l) wprowadzenie klasy:fikacyi tech- l sortownia, warsztaty, stacya elektryczna i narzę
nicznej różnych gatunków węgla donieckiego, 2) dzia 2 476 243 fr., zapasy materyałów 112125 fr., 
urządzenie stacyi doświadczalnych dla badania dłużnicy 461 267 fr., gotówka w kasie 11 702 fr., 
węgla donieckiego oraz szkól dla palaczy kotlo- rachunki w bankach 559 270 fr., papiery procen
wych, 3) urządzenie wystawy ruchomej środków towe l 789 907 fr., kaucye, depozyty, nadplacone 
opalania zakładów, fabryk i mieszkań, 4) utworze- podatki, udzial w przedsiębiorstwach górniczych, 
nie związku dla baclania działania urządzeń opa- nadanie Rozalia i niepokryte wydatki 859 710 fr. 
lowych i 5) zbadanie rynków zbytu dla węgla Stan bierny bilansu składa się z następujących 
donieckiego. S. pozycyi: kapitał akcyjny 3 250 000 fr., obligacye 

Brak rudy żel aznej na Śląsku . Zarząd zakła- 4 ~()2 280 f1:-- różni wierzyciele, niewyhl~cona. dy
du Laurah.iitte na Śląsku Górnym notrzebujący w1den~a, ~1~wyplacone procenta od o hgacy:, ~a-

. 3 000 000 d · d · l ' + k chunh b1ezące, kasa pomocy dla robotmkow roczme pu ow ru y ze azneJ wyso opro- 336 166 f k 1 l25 000 f f d t 
t . ' 'l' . d R d z· d r ., we s e r., UD usz am.or yza-cen oweJ, zwrocH s1ę o a y Jaz u przemy- . 1116 244 f k 't l . . 71 906 f 

slowców górniczych Uralu z prośbą o wskazanie cnny .. r., ~P1 a za~asowy r., 
adresów wytwórców rudy żelaznej na Uralu z któ- rozne wydatki l prowi~ye 22612~ fr., zysk czysty 

· d • "~'b · ' k' 1552 472 fr ., a wlączme z zyshem, pozostałym rym1 rzeczony zarzą moge~. y weJść w stosun 1 l t d · h 1 605 695 f 0 · · t k 
bezpośrednie mające na celu sprowadzanie rudy. z a pop~ze me '. .< r. siągm~ Y zys 
Rada Zjazdu' oglosila 0 tern do wiadomości pu- post?'now1o~o podz1ehć w sposób na~tępuJqcy: na 
bli · u l k G Ob r ·en · · s pow1ększeme funduszu amortyzacyJnego 553 914 

czneJ w ra 5 om ornom oz z JZ. • fr ., na powiększenie kapitału zapasowego 49 928 
Zamknięcie hut skarbowych w Królestwie Pol- fr., na dywidendę od akcyi 650 000 fr . (20% ), na 

skiem. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwa wynagrodzenie dla członków rady zarządzającej 
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i administratora 65000 fr ., reszta będzie doliczona 
do zysków roku następnego. S. 

Wytwórczość ferrosilicium znacznie w ostat
nich latach wzrosla. W Grenoble wyrabiają go 
w wielkich ilościach fabryki elektrotermiczne. 

P . A . KELLER wyglosil w instytucie "Iron 
and Steel" referat o tej nowej galęzi 1rzeroyslu 
metalurgicznego, z którego bierzemy na~tępujące 
interesuJące dane. Ferrosilicium może b.) ć wyta
piane zarówno w piecu elektrycznym jak w pie
cach wielkich; jednakże w tych ostatnich zale
dwie przy temperaturach nadzwyczaj wysokich 
można osiągnąć wytwór z zawartością 150fo-200fo Si, 
podczas gdy w piecu elektrycznym łatwo otrzy
muje się stop o 35%, który w stalowniach i od
lewniach coraz szersze znajduje zastosowanie. Im 
zawartość krzemu jest wyższą, tem materyał jest 
czystszym. P . KELLER badał ferrosilicium 500fo 
i znajdowal w nim 0,02°/0 fosforu i nieznaczne za
ledwie ślady siarki i węgla. '1\' metalmgii ma 
fen·osilicium to znaczenie, jakie dotąd posiadał 
ferromangan . Jakkolwiek popyt na ferrosilicium 
wysokoprocentowy przerasta dziś jego wytwór
czość, to według zdania p. KELLERA, w razie zniżki 
cen rynkowych tego materyału, fabryki elektro
termiczne zapotrzebowanie to zaspokoićby mogły . 
Do wytworzenia l tonny 300fo ferrosilicium po
trzebną jest praca okolo 3 500 kilowatt-godzin 
Stopy z zawartością ponad 750fo do 80°f0 Si do
tychczas są nieznane. Jako matery al surowy do 
wytwarzania ±errosilicium służą: kwarc, odpadki 
żelaza i koks. St . Z . 

Badania stanu cząsteczkowego osi wagonów 
i lokomotyw metodą elektromagnetyczną. P . SANDA
RAN zaleca badanie magnetycznych własności osi 
przed ich użyciem przez zdjęcie krzywej hyste
rezy, która wszelką zmianę w ustroju cząsteczko
wym, spowodowaną wstrząśnien iami , odzwierciadli 
nam przez równoczesną zmianę własności magne
tycznych. Badając tą metodą od czasu do czasu 
oś, będącą w użyciu, znajdziemy zmiany jej ma
gnetycznych własności, a te wskażą nam spowo
dowane w tym czasie zmiany ustroju cząsteczko
wego. Do takiego badania należy oś od kól uwol
nić i umie'cić ją na magnesie kształtu podkowy, 
celem otrzymania zamkniętego obwodu magne-
tycznego. St . Z . 

Maszyna do spawania obręczy metalowych. 
P . S. WALLis-J ONEs zbudował maszynę, zawierającą 
transformator elektryczny, którego uzwojenie 
wtórne zakończone jest klubami, przyciągająceroi 
końce obręczy ku sobie. Jedna z klub jest stałą, 
druga ruchomą. Do spawania ściska się oba 
końee obręczy w klubach i przez zwoje główne 
transformatora przesyła prąd o napięciu 100-300 V. 
Gdy metal poczniE! się żarzyć, ściska się obręcz 
klubami, a po przerwaniu prądu obręcz jest go
tową. Należy dodać, że wszystkie te czynności 
odbywają się samoczynnie i tylko zakładanie 

i zdejmowanie obręczy uskutecznia się rękami 
jednego człowieka. Maszyna jest w stanie dzien
nie spoić 11 000 obręczy, ze względu jednak na 
obsługę, któraby tej pracy podolać nie mogla, 
w praktyce można wykonać 6 000-8 000 spawań 
dzienn ie. 'l'ym sposobem spawać można drut sta
lowy lub żelazny a także wstęgi do 13 mm w prze
kroju, spotrzebowując do 3000 W energii. Przy 
mechanicznej zaś maszyna ta nie zużywa _więcej 
jak 1

/ 16 IP. St. Z . 

Starzenie się blach żel aznych . P. Th. S. ALLEN 
zamieszcza w "Electrical World and Engineer" 
(.\2 25) wyniki badań, mających na celu wykazać 
zależność strat hysterezy od rozgrzania. Przy po
mocy aparatu EwiNGA przeprowadzono dwie pró
by nad wyciętemi z jednej blachy wstęgaroi 76 mm 
dlugości, 16 mm szerokości i 0,35 mm grubości . 
·wagę i przekrój obu próuek zrównano dokładnie . 
Pierwszy szereg badań odnosił się do 6 prób 
hysterezy, uskutecznionych w rozmaitych warun
kach. Próbkę umieszc:zono potem na 180 dni 
w piecu .suszarnianym, gdzie panowała tempe
ratura 67°-125°, średnio 93°. W ciągu te
go czasu próukę badano 15 razy i wyniki tych 
badań wykreślono stratami hysterezy. Wszyst
kie JJiemal gatunki żelaza, zwłaszcza, jeżeli 
z samego początku wykazują mał'y współczynnik 
hysterozy, starzeją się, jednakże wykresy strat 
dochodzą oczywiście tylko do pewnego maximum, 
nie należy przeto sądzić, by straty wzrastał'y stale. 
Sprawdzono przytem, iż kształt luzywych jest tak 
rozmaity. że absolutnie nie dozwala na wyciągnię
<.:ie z nich jakiejbądź powszechnej zasady. Autor 
przestrzega jednakże dostawców żelaza do fabryk 
elektrycznych przed zbyt pohopnemi gwaran
cyami za jego stan hysterezy, ta bowiem ostatnia 
zwiększa się o 10-1000fo. St . Z . 

Zapobieganie uszkodzaniu rur żelaznych przez 
elektrolizę . P . SnELTON w Filadelfii radzi podziem
ne rurociągi gazowe i wodne ochraniać G mm -
19 mm grubą warstwą cementową przed wpły
warui zgubnej dla nich elektrolizy. \Vedlug Jego 
metody obleka się rurę plas7.('Zf\m 7. otworami, 
przez które zapomocą leja nalewa się masę ce
mentową z wozu, jadącego szlakiem row"ll: ruro-
ciągowego. St . Z. 

Wyrób stali w Szwecyi. W Gysing (Szwecya) 
zastosowano piec elektryczny pp. KJELLJN-BENEDICKS 
do wytapiania stali, którego sprawność opisuje p. 
LINDMAN w "Electrical \Vorld and Engineer". Po
mysl polega na doprowadzeniu prądu do pieca bez 
elektrodów. Surowiec sam, znajdujący się w pier
ścieniowym kanale z ogniotrwałego muru, tworzy 
uzwojenie wtórne transformatora. Cewka glówna 
leży wewnątrz. Urządzenie zatem jest proste 
i przedstawia zamknięty transformator elektryczny. 
Piec jest czynny od lutego 1900 r. Poprzednia 
wydajność generatora 78 KW wynosiła zaledwie 
270 kg stali dziennie, późniejsze jednak ulepsze-

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



M 5. PRZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY. • 139 

nie zastosowane przy innym piecu, doprowadzily szlirokości bieguna 45 cm może robotnik przere-
wydajność. turbiny. o. mocy ąoo. IP d~ .1500 tonn bić 3 000-~ 000 :zlg rudy. : . 
stali roczme. N a:p1ęCle . uzw?Jema głownego wy- l Trzec1 sposob polega ?a zastoso_wamu cylu;
nosi 3 000 V. P1ec zas1la s1ę starym surowcem dra, podobnego do twonuka prądmcy, do kto
i żelazem, a gdy cała masa stopi się, dodaje się rego dostaje się · ruda, a dzięki okoliezności, że 
nieco ferromanganu i grzeje jeszcze 1

/ 2 godziny, indukcya w strefie neutralnej równą jest zeru, 
pocz.1~m stal jest gotową do SJ?UStu, który. odbywa ~ateryal sam odpada. Jeszcze inne urządzenie 
się Jak zwykle. Stal ta pos1ada wysolne zalety Jest charakterystycznem ze względu na zastoso
wytrzymałości i z. :ro:vodu braku gazów, a miano- wanie tylko jednego bieguna. Ruda zsuwa się po 
wicie wodoru, mmeJ Jest kruchą niż wytwór inny. stożku do pierścieniowatej szczeliny, skąd ma
Gatunki specyalne z riomieszkami niklu, manganu, teryal niemagnetyczny idzie na dno, a części ma
chromu lub wolframu można osiągnąć tą metodą gnetyczne odprowadzane są osobno. 
bardzo Jatwo . N owe pieQe. urządzone w Gysing, 
wydają dziennie na l 1P godzinę 29 leg stali z su-
rowca zimnego a 64 k!. z płynnego. St. ż. 

Strąca nie rud elektrycznośc ią . Metoda pp. 
BLAKE i NJORSCHER, z dobrym skutkiem wypróbo
wana w Denver, polega na tem, że rudę układa 
się na płycie metalowej, nabitej elektrycznością 
statyczną. Cząstki, będące dobrymi przewodnika
mi, pozostają, inne zaś są odpychane. Płyta winna 
posiadać napięcie 10 000-20 000 F., którego dostar
cza generator statyczny. Ta zaś maRzyna żadnych 
niebezpiec~nych części nie posia~a i jest woln~ 
od wplywow atmosferycznych. S1ly ma zużywac 
nie więcej ponad l IP; strąca ona wszelkie związki 
metalowe, siarkę, związki arsenu, węglany, tlenki 
o rozmaitych ciężarach gatunkowych z rud wa
piennych lub krzemionkowych i to w krótkim 
stosunkowo czasie. St . Ż. 

Nowe sposoby wzbog acania rud drogą magne
tyczną opracowa]a metalurgiczna spółka akcyjna 
we Frankfurcie nad Menem. Jeden z nich polega 
na te~, że rudę wysypuje się przez lej na bęben 
a z mego na pas bez końca, który przenosi ją na 
magnesy. Magnesy te składają się z północnego 
bieguna o kształcie klinowatym oraz z dwu po
łudniowych, uleżonych pionowo do osi bieguna 
pólnocnego. Przy poelobnem urządzeniu części 
niemagnetyczne spadają na dół, magnetyczne zaś 
są przyciągane siłą magnesu i odprowadzane za
pomocą :pasa. Stopień działania takiego przyrządu 
zależny Jest od własności magnetycznych minerału 
oraz od wielkości brył. Przy szerokości pasa 50 
cm przerabiano w ciągu godziny l 500 klg rudy. 
Pasy są zdatne do użytku w ciągu 600 godzin. 
Do obracania bębna potrzeba mocy 0,6 IP. Ener
~ia magnesu zależną jest oczywiście od materyalu 
1 do przesiania l 000 ldg rudy żelaznej konieczną 
jest np . l hektowattgodzina. 

St . Ż. 

Konserwowanie węgla. Jak wiadomo, węgiel tra
ci część swej wartości cieplikowej, gdy leży przez 
czas dłuższy; własność tę w sposób niekorzystny 
odczuwają wielkie parowce. P. MAcaULAY zdaje 
sprawę w "Electrical Engineer" z doświadczeń, 
jakie czynil z węglem, przechowując go we wła
ściwych naczyniach w wodzie morskiej. Po 2 
miesiąrach spra wclzil on stratę l Ofo pierwotnej 
wartości cieplikowej; następnie byly czynione 
próby 3 i lO-letnie i dowiedziano się, że węgiel, 
zachowany w wodzie morskiej przez 10 lat, posia
da wyż zą wartość cieplikową od węgla, przecho
wywanego w takiej że wodzie w eiągu 3 lat, lecz 
mniejszą od świeżo wydobytego węgla z kopalni. 
P. MACAULAY radzi trzymać węgiel, gdzie to jest 
możliwem, w wybetonowanych rezerwuarach, ma
jących stalą komunikacyę z morzem. Wówczas 
można byloby zawartość soli w wodzie powięk
szyć ztucznie, tej bowiem przypisuje p . MAcAULAY 
przyczynę tego zjawiska. 

S. Ż. 

Wytwó rczość złota na kuli ziemskiej. Ciekawe dane 
o wytwórczości dota za ostatnie cztery lata po
daje "Przegląd Bankowy" w swej kronice ekono
micznej. 

Australia 
Afryka 
Stany Zjedn. 
Kanada 
Rosy a 
Indye Wsch. 
Meksyk 

1899 
wartość 

411 
378 
368 
111 
115 
45 
44 

Razem . 1592 

1900 1901 1902 
w milionach franków 
381 406 444 
45 51 210 

410 407 419 
144 127 101 
104 121 121 
49 54 55 
47 53 53 

1325 1380 1578 

Zmniejszenie się wytwórczości zlota w latach 
1900 i 1901 spowodowane było wojną południowo
afrykańską, zato w 1902 roku zauważyć się dal 
wzrost znaczny wytwórczości tego metalu. "Prze
gląd Bankowy" wobec tak olbrzymich cyfr prze-
widuje wkrótce dewaluacyę zlota. M. Gr. 

Drugi sposób, używany przez poludniowo
afrykańskie Towarzystwo dyamentowe, jest nastę
pujący: ruda porusza się pomiędzy dwoma różno
lmi~nnymi elektromagnesami, z których jeden ma 
kształt klinowaty, drugi zaś plaski. Surowiec 
przeto przyciągany jest nader silnie i na wązkich Warunki działalnośc i w Rosyi niemieckiego Towa
taśmach, pionowo do pasa ustawionych, odprowa- l rzystwa akcyjnego " Milowieka fabryka że laza ". Dnia 
dza go się na bok. N a takim przyrządzie przy 3 lipca r. 1903 zostaly NAJWYŻEJ zatwierdzone no-

• 
• 
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we warunki działalności w Rosyi niemiecki~go 
Towarzystwa akcyjnego pod nazwą "Milowicka 
fabryka żelaza" (Milowicer Eisenwerk), mającego 
na celu prowadzenie należących do rzeczonego 
'J'owarzystwa pod Sosnowcem fabryki żelaza i wiel
kiego pieca*) oraz nabycie i prowadzenie wielkie
go pieca w powiecie Bęclzińskim gubernii Piotr
kowskiej albo w powiecie Koneckim gubernii Ra
domskiej. Oprócz tego Towarzystwo ma prawo 
nabyć w powiatach Będzińskim albo Koneckim 
n.a p_otr~eby. ~rz~dsiębiorstwa poz.a granicami po
stadloścl mteJsbch przestrzeń z1emi, mającą nie 
wi ;cej jak. lO dziesięcin . N a przestrzeni tej Towa
r~y_st_wo wmno z~udowa6 szpital i szkolę nie póź
meJ Jak w przeCiągu 8 miesięcy oraz domy dla 
robotników i ofi.cyalistów nie później jak w prze
ciągu 11/ 2 roku od daty nabycia rzeczonej prze
strzeni. Dalsze nabywanie przez Towarzystwo 
nier~cho:mości w tych miejscowościa?h, gdzie za
brama s1ę to podług prawa cudzoziemcom i ży
d~~' jest n~edozwolone. Sp!awami Towarzystwa 
w1m~n ~aw1adyw~ć ":'" Rosy1 specyalny ajent od
P?w1edz1a~ny, _pos1_adaJący odpo':'ie~nie pelnomoc
mc~wo .. Za~1aduJący sprawam1 1 zarządzający 
maJątkiem_ meruc~Ol;ny_m Towarzystwa winni być 
poddan:y:m1 rosyJshmL \Varunki działalności 
w Rosy1 ~owarzystwa ogfoszone zostały w Zbio
rze praw 1 rozporządzeń rządu, r. 1903, dział II 
M 17, art. 391. S. ' 

Przemysł górniczo-hutniczy w Hiszpan ii w r. 1902. 
W artość wytworów przemysłu górniczo-hutnicze
go w Hiszpanii wynosiła w r . 1902-170 milionów 
franków (w r . 1901-179, w r . 1900-189, w roku 
1899-;-167, w r. 1~98-152, w r. 1897-101). Z wy
tworow poszczegolnych w r. 1902 przytoczyć na
leży: 109 298 t antracytu, 2 608 654 t rud miedzia
nych, 7 904 555 t rud żelaznych, 2 604 010 t węgla 
kamiennego,426427 t soli, 201440 t cementu 259440 t 
surowca, 32± 937 t bry ki et węglowych, '404 990 t 
koksu, 103190 t ołowiu, 96 975 klg srebra. 

S. 

Wywłaszczen i e zi emi pod bud owę odnóg kolejowy ch 
z Ząbk ow ic do Sąc zowa i z Ząbkow i c do kopalni Morti 
mer. W M ~5 Zbioru praw i rozporządzeń rządu 
z r . 1903 (dz1al I, art. l 210) ogłoszony został roz;
k_az N AJWY~szY wywłaszczenia lub czasowego zaję
Cia w graniCach powiatu Będzińskiego gruntów 
w ilości d? 200 ~ziesięci~, potrzebnych do prze
prowadzema o~nog k_ol_eJowych droo·i żelaznej 
Warszawsko-WiedeńskleJ od stacyi Z~kowice do 
wsi Sączów i od tejże stacyi do kopalni Mortirner 
(Ign_acy); ':' ~·ozkazie nadmieniono, że dotychcza
sowi właśCICiele nadań górniczych zachowują swo-

*) Towarzyst-wo nie posiada jeszcze wielkiego pieca. 

je p_ra"_' a odnośJ?ie do wydobywania ciał kopalnych, 
znaJdUJąCych s1ę pod wywłaszczoną powierz_chnią. 

s. 
Zmian a warun ków budowy przez droge że l a z na 

~arsz aws~o-W i edeńską_ dwóch odnóg ko lejowych w o b rę~ 
b1e z~gł~b 1a ~ą~rowsk1eg o . ~o wysłuchaniu przed
st~wlema rmmstra Komumkacyi o zmianie warun
kow budowy przez drogę żelazną W arszawslco
Wiede?-ską dwóch odnóg kolejowych w obrębie 
zaglęb1a węglowego Dąbrowskieo-o Komisya po
łącz?!la Komitetu. Ministrów i Depa~tamentu Eko
nomn PaństwoweJ ~ady ~ańs:wa postanowiła: l) 
dozwoloną drodze zelazneJ \v arszawsko- \Viedeń
skiej budowę odnóg kolejowych do w i Saczów 
i do _kopalni Ignacy poz~~lić uskutecznić podług 
zahl'l~rdzonycJ;t przez M1ms~ra Komunikacyi wa
runko':' techmcznych ułatwwnych; 2) odnogę do 
kopalm . Ignacy p~lączyć bezpośrednio ze stacyą 
Ząbl~ow1ce; 3) t_erm_m ukoiwzen_ia obu odnóg usta
nowić dwuletm, hcząc od dma NAJWYższEGO ze
zwoleni~ na bu~owę rzeczon:y:ch odnóg podług 
warunkow te~hn~cznych uJatwwnych. Powyższa 
uch wal a Kom1sy1 zosta.la N AJ WYŻEJ zatwierdzona 
dnia 5 kwietnia r. 1903 (Zbiór praw i rozporzą
dzeń rządu, r. 1903, dział II, j\~ 17, art. 398). 

s. 
. Odr~czenie ter!llinu ukońcnmia budowy odnogi 

kolejowej ze Strzem1eszyc do kopalni Mortimer. Po 
wysłuchani?- przed~tawienia min~stra Komunikacyi 
o odroczem"?-. termmu, ukońc~ema przez Towarzy
stwo kopalm 1 zakladow hutmczych Sosnowieckich 
bu~o~y odnogi ko~ejowej ~róg żelaznych Nadwi
ś~anskich od . stacy1 Strzem1eszyce do kopalni Mor
tirner do d~na 11 n:a~·ca .r. 1905, Komisya połą
czon.~ K~m1tetu _M1mstrow i Departamentu Eko
nom~l P~nstwoweJ Rady P_ańst:w~ postanowiła przy
chy hć. s1ę do przedstaw1en:a ~1111stra K~munikacyi. 
Powyzsza uchwala Kom1sy1 została NAJWYŻEJ za
~wierclzona d~ia 26 kwietnia r . 1903 (Zbiór praw 
1 rozporzącl2:.en rządu, r. 1903 dział II ;M 17 art 
400) . ' ' s.' · 

Droga żelazna Warszawa-Radom. Termin budo
wy niedoszlej kolei Warszawa-Radom znów uległ 
o~roczeniu aż do l marca 1904 r. Rząd pozosta
wił p1:awo na koncesyę pułkownikowi Thisenhau
senowL Droga ta, mogąca odegrać w przyszlości 
znaczną rolę dla przemys-lu górniczeo·o Królestwa 
Pols~iego i pozwalająca na równolegle zaopatry
':'ame węglem Warszawy, powinna raz doczekać 
s1ę swego urzeczywistnienia tak w interesie miasta 
Warszawy, jak i przemysłu górniczego. 

M. Gr. 

Zachodni Zarząd Górniczy przeniesiony zostal 
do Warszawy; adres: ulica Górna ;N~ 8. S. 

L{03BOJJeHO lJeH3Jp0!0 1 18 IIOHÓpH !903 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie . -Wydawca Stanisław Ci echanowski. Redaktor Miecz ysław Grab iński. 
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