
.PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom l. Dąbrowa, dnia l st9cznia 1904 r. 

j\[o\ve instrumenty miernic? e (górnic? e). 

Odwieczny przyrząd mierniczo-górniczy, prze
nośnik kompasowy, wykonywany i do1ychczas 
w swej pierwotnej prostej formie, nie odpowiada 
już wymuga11iom, pożądanym w miernictwie. To 
też zastosowanie tego, skądinąd bardzo wygodne
go w użyciu przyrządu, ogranicza się obecnie 
na dopełnianiu planów kopalnianych i nano
szeniu na plan nieznacznej wielkości zdjęć 
podziemnych. Wady przenośnika polegają na 
tern, że dokładność odczytu położenia strzałki 
magnesowej jest zbyt mala i że wszystkie mani
pulacye a więc nastawianie na punkcie przy da
nem położeniu strzałki i t. p. odbywają się od 
ręki, przyczem 11iepodobna uniknąć wstrząśnień, 
wyprowadzających strzałkę z równowagi. Niepo
dobna również wykonywać ręcznie bardzo drob
nych ruchów, niezbędnych wówczas, gdy strzałka 
znajduje się w blizkości kierunku żądanego, wsku
tek czego zastosowanie noniusza przy strzałce jest 
wykluczone, co jest tern bardziej godne pożałowa
nia, że w przyrządzie wiszącym noniusz posiadl 
prawo obywatelstwa. Przybywa tu jeszcze jedna 
niedogodność, że przy ręcznem przesuwaniu ply
ty przenośnika to w jedną to w drugą stronę 
kant płyty schodzi z punktu, a nowe nastawienie 
kantu na punkt wywołuje znowu zwykle zmianę 
położenia strzałki i t. d. Dzięki wprawie można 
pomimo to manipulować przenośnikiem dość szyb
ko, jednak wady, powyżej wyłuszczone, są bardzo 
dotkliwe. W i elki e pomimo to zalety kompasu 
i wielostronne jego zastosowanie, jako p1·zyrządu 
wiszącego i przenośnika, skłoniły prof. Akademii 
Górniczej w Leoben p. OsKARA N owoTNEGO *) do 
wprowadzenia pewnych ulepszeń w urządzeniu 
przenośnika, mających na celu usunięcie jego wad 
kardynalnych przy zachowaniu niezaprzeczonych 
zalet. 

Przenośnik ulepszony, przedstawiony na rys. 
l i 2, zostal wykonany w Instytucie precyzyjno
mechanicznym RuDOLFA i AuGUSTA RosTA w Wie
dniu (XV Marzstrasse 7). 

W ady obecnego przenośn ika kompasowego 
stąd pochodzą, że wszystkie manipulacye z tym 

*l Oesterreichische Zeitschrift fiir B erg- und Hutten we sen, r. 
·ooa. M ilS. 

ł , 

przyrządem odbywają się od ręki bez ul'lycia ja
kiegokolwiek mechanicznego środka pomocnicze
go, ręka zaś nigdy nie r1aje tej pewno~ci. jak u
rządzenie mechaniczne. Ządaną dokiadność osią
ga NowoTNY w ten spos6h. że plyt9 pr~enośnika 
urządza z 3 części: środkowej nierncholllej i dwóch 
bocznycl1, twor~ącycll lininly robocze, rucho-

HYs. l. 

mych, związanych z komplfsem. Urządzenie me
chaniczne, które poniitj ol>iszemy, pozwala udzie
lać owym linia1om wraz z kompasem ruchu bardzo 
delikatnego względnie do plyty nieruchomej P 
(rys. 2). N a tej ostatniej umieszczone są 2 ręko
j eści h, a w środku pierścień F. Polączenie k om
pasu z kan tarni Z oraz z plytą P osiąga się za
pomocą pierścien ia R , obejmującego pierście' kie-
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rowniczy F na zewnątrz i opatrzonego listewką 
kolistą, zachodzącą w odpowiedni rowek lJierście
nia F. Dzięki temu pierścień R można obracać, 
lecz zdjąć go niepodobna. Pierścień R mieści 
wewnątrz kompas a oprócz tego zapomocą pJytek 
a i ramion b połączony jest stawowo z liniała.
mi Z. 

Dalsze szczegóły zastosowane są ściśle do ce· 
lów, jakim przyrząd ma służyć. Przenośnik znaj
duje zastosowanie: l) w wypadkach, gdy tylko 
sam kompas ulega przesunięciu względem płyty 
i liniałów, np. przy tangencyonowaniu i oryenta
cyi kompasu w przyrzą.dzie, i 2) przy wykreśla
ni u linii kierunkowych, gdy kompas wraz z linia
łami przesuwa się względem płyty P. "\V każ
dym z tych wypadków budowa przyrządu powin
na dać możność wykonywania ruchów grubych 
od ręki oraz drobnych mechanicznie, w pierw-

m 

•. 

m 

Rvs. 2. 

lub mmeJszym stopniu rozpięcia, można więc 
wstawiać weń kompasy o rozmaitej średnicy. Dla 
przepuszczenia palców znajdują się na obu koń
cach pierścienia R dość szerokie wycinki, tak że 
pierścień ~ wraz z kompasem może być w pier
ścieniu R o pewien kąt obrócony. 

Dla wykonywania ruchów drobnych czy to 
samego kompasu, czy też kompasu wraz z linia
łami służą śrubki k i l oraz mikrometr, umiesz
czony na płycie P. Zapomocą śrubki k można 
pierściei1 R unieruchomić a zarazem złączyć pły
tę P z lininrlami. vV tym wyp:tflku przy zwolnio
nej śrubce l działa mikrometr tylko na pierścień 
C wraz z .k?mpas~m, przesuwając _ten ostatni 
względem limalaw 1 płyty P. J eżeh zechcemy 
przesunąć kompas wraz z liniałami względem pły
ty P, jak to ma np. miejsce przy wykreślaniu 
kierunków, należy przez zaciskanie śrubki Z złą
czyć pierścień kompasowy z pierścieniem R i przy 
zwolnionej śrubce k działać mikrometrem, który 
wówczas nadaje ruch WSJ:!Ólny kompasowi i linia
łom. 

Przy tangencyonowaniu kompasu, t. j. przy 
nastawianiu płaszczyzny kolimacyJnej równolegle 
do liniałów, należy zauważyć, co następuje. Na pier
ścieniu R znajduje się płytka p z kreską, oznaczoną 
w ten sposób, że prosta, łącząca tę ostatnią ze środ
kiem kompasu, jest równoległą do kantów liniałów. 
N a oprawie kompasu oznaczona jest również kreska 
od strony pólnocnej w płaszezyznie pionowej NS; na
leży zatem tylko obie kreski sprowadzić do jednej 
prostej, co uskutecznia się w ten sposób, że przy 
zwolnionej śrubce g przekręca się kompas od rę
ki do położenia, blizkiego do żądanego, następnie 
śrubki g i k zaciska się, l zwalnia i zapomocą 
mikrometru doprowadza kompas ściśle do linii 
zetknięcia obu kresek. Ponieważ do ruchu mi
krometru wystarc;za jedna ręka, drugą zawsze 
można posiłkować się do trzymania lupy. 

Przy oryentowaniu kompasu w przenośniku 
szym wypadku względem samego k::>mpasu, w dru- manipulacya jest podobnego rodzaju. Liniały zo
gim - względem kompasu wraz z liniałami bez stają unieruchomione zapomocą śrubki k, nast<;p
zbyteczn.!~o jednak komplikowania budowy przy- nie przykłada się kant liniału do danej linii kie
rządu. Wskutek tego wypadło umieścić kompas runkowej, śrubkę g zwalnia i przez obrót kompa
nie bezpośrednio z pierścieniem R, ale w pierście- su od ręki doprowadza się strzalkę do pobliża 
niu pośrednim C, umieszczonym wewnątrz tegoż. żądanego położenia, następnie śrubkę g i k zaci
Pierścień C jest w jednem miejscu przecięty i o- ska się i przy zwolnionej l doprowadza się strzał
patrzony z obu stron przecięcia palcami, zapomo- kę ściśle zapomocą mikrometru. Jeżeli wówczas 
cą których pierścień może być przez śrubę g śrubkę l zaciśniemy, położenie kompasu wzglęJ.em 
ściągany. Tym sposobem kompas, raz osadzony, liniałów zostanie ustalone. Do wykreślania linii 
może być mocno ściągnięty i to nie jednostron- kierunkowych będzie przenośnik gotów, gdy śrub
nie, lecz centralnie. Nawprast śruby .~ umiesz- kę Z zwolnimy. Należy tylko pamiętać, że śrubki 
czony jest na pierścieniu C jeszcze jeden palec, g, k i 1 traktuje się razem tylko przy tangencyo
znajdujący się pomiędzy ostrzami śruby mikro- nowaniu i oryentacyi, zaś przy wykreślaniu kie
metrycznej i sztyftu sprężynowego, połączonego runków k zawsze jest zwolnioną a g i l zawsze 
z płytką a. Pierścień pośredni C jest zatem u- zaciśnięte. 
stawiony w pierścień R i spoczywa na pierścieniu Przy wykreślaniu kierunków ujmuje się 
F. Zapomocą płytki, przyśrubowanej do pierście- ' przenośnik za rękojeści, przystawia ka11iom linia
nia R, można kompas mocno utwierdzić, ponieważ l lu do punktu według nadanego z gruba kierunku, 
zaś pierścień C daje się utrzymać w większym l następnie przy zwolnionej śrubce k nastawia się 
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strzałkę ściśle zapomocą mikrom6tru; ponieważ Opis bardzo praktycznego rówmez instru
unika się przytern wszelkich nagłych wstrząśnień mentu mierniczego wynalazku inż. KosKA z Halli 
strzałki, można zastosować do kompasu noniusze, )JOmieszczono w M 36 z r. 1903 czasopisma Gluck
umieszczone na płytkach alumi11iowycb na koń- nuf. Jest to, jak go nazywa autor, uniwersalny 
cach strzałki. Przy robonie należy jednak uwa- instrument mierniczy kieszo11kowy, stanowiący kom
żać, aby kar1t liniału przy ruchu mikrometru nie binacyę kilku instrumentów mierniczych, umiesz
schodził:- z punktu. ?sią_g~ f>~ę t~ przez równole- l czonych na wspólnej _ra:mie ta_k zwi~źle, że cały 
globoczne przesuwame hmalow. 1 w tym celu ra- przyrząd może s1ę miescić w kleszem. 
mio~a b linialó_w o:patrzon~ s~ czop3:mi, wchodzą- Instrument ten nie jest przeznaczony do po
cyml w o~lpowJedme ramki _Jnerowmcze _s n?' ply- roiarów ścisłych, ma on jedynie spełniać rolę 
c~e P. \\ sl~utek ruchu ranuon_ ~ w.zdłuz klerow- przyrządu do pomiarów przybliżonych boz po
mo następuJe r~ch obrotowy l~n.Ialow około p~w- trzeby używania w często zdarzających się wy
nego punktu sr~clk~wego m~ru?homego .. ~en padkach instrumentów o dokładności, dla danego 
punkt m otrzymuJe s1ę z przec1ęc1a kant.u hmału celu zbytecznej 
z prostopadłą, opuszczoną nm1 ze środka kom pa- · 
su (osie stawowe znajdują się w płaszezyznie pio- Oaly przyrząd mieści się na deseczce dębo-
nowej kantu linialu). Aby jednak osie nie prze- wej 130 mm długiej, 75 mm szerokiej i 15 mm 
szkacl_zaly przy. robocie, r~miona b_ s~ -;ygięte, t~k J Ęrubej, na której umieszcz_ono: k?mpas rucho~:y, 
że os1e wypadaJą przy koucach hmałow. Pome- hbelkę, kwadrant z kątom1arem 1 wysuwaną noz
waż tylko punkt 111 kantu liniału przy ruchu mi- , ką oraz lunetę z przecinająceroi się nićmi i zwier-

RYS. 3. Rys. 4. 

krometru pozostaje w spoczynku, należy więc l ciadełkiem, przenoszącero odbicie położenia Ehel
punkt początkowy linii kierunkowej na planie l ki do lunety (rys. 3 i 4). 
nastawiać na ów punkt m, od którego w dwóch N aj większe usługi powinien oddawać ten in
przeciwnych kierunkach nakreśloną jest na kan- strument geologom, l'łużąc do mierzenia rozcią
cie skala. Przy pomocy noniusza z igiełk~ moż- głości i upadu warstw. Manipulacya w tym wy
na także odkładać na linii kierunkowej i długości padku jest następująca: na oczyszczoną powierzch
bez użycia cyrkla. nię warstwy badane,i ustawia się instrument 

Podziałki na kantach liniałów wykonywane w płaszezyznie pionowej, przyciskając dolną kra
są w każdej skali żądanej; dopasowywanie linia- wędź, mieszczącą nóżkę, do powierzchni warstwy 
łów o danej skali uskutecznia się prędko i łatwo. w kierunku największego upadu, poezero ustala 
Przyrząd wyżej opisany daje się zatem zastoso- się kompas w płaszezyznie poziomej, wysuwając 
wać do wszelkich żądanych warunków i przedsta- deseczkę z przylegającej do dolnej krawędzi nóż
wia względnie do zwykłego przenośnika wiele za- ki aż do poziomego :położenia libelki. Po!ożenie 
let, które czynią z niego instrument prosty, do- strzałki kompasu daJe nam wówczas kierunek li
kladny, wygodny i szybki w użyciu. 

., 
• 
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nii rozciągłości, a odczyt na kwadrancie - upad kości kątów, umieszczono na łuku ruchomym dla 
warstwy. z; powyższego opisu łatwo objaśnić so- ułatwienia obliczeń skarp przy robotach . . ziem
bie można zastoso'.v::mie przyrządu i do innych nych stosunek podstawy do wysokości, odpowia
celów, jak niwelacyi przy użyciu lunety z odbi- dający danemu kątowi upadu. Przyrząd został: 
tym obrazem libelki, mierzenia kątów poziomych wykonany w zakladzie R. FuEsA w Steglitz. 
zapomocą kompasu i pionowych- w kwadrancie. 1 

W tym ostatnim obok cyfr, oznal'zających wiel- J B. J. 

ŚRODKI POMOCNICZE AMERYKAŃSKICH HUT ŻELAZNYCH.*) 
Przy porównywaniu amerykańskich hut że- po olbrzymich jeziorach pólnocnoamerykańskich, 

laznych z europejskiemi uderza przedewszystkiem dla drogiego zatem przewozu drogą żelazną po
bez porównania większa wytwórczość tych hut, zostaje tylko 250 klm. Huty, położone nad jezio
czy to w stosunku do liczby pieców, walcowni, rami, znajdują się w lepszych jeszcze warunkach, 
robotników, czy też do ilości użytego czasu. Nie te bowiem zupełnie nie potrzebują korzystać 
ulega też wątpliwości, że amerykański przemysł: 

1 

z przewozu lądowego, a z tych huty obok Ohi
żel~zny praCuJe w w.ar~nkach, znacznie. korzyst- cago opJ:aca:ją tyl~o l :1:00 ~lm drogi wodnej: R~
nieJszych od europeJslnego. Amerykanm spoży- dy, znaJdUJąCe s1ę w okolwy Duluth zawiCraJą 
wa więcej żelaza niż europejczyk, sieć dróg że- 60% Fe i nadają się znakomicie do wyrobu stali 
laznych posiada niezwykle rozgałęzienie, a wyso- sposobem BEssEMER'A, a warstwy wychodnie doz
kie cła zapewniają amerykańskim hutOia zbyt we- walają ładowanie wprost ze złoża do wagonu za
wnątrz olbrzymieg~ kraju. ~o są pr~yczy~:y, któ- , pomocą odpowiednich łopat parowych. 
re wywolaly tak meslychame szybln.roz:voJ prze- Dowóz rudy z kopalni do portu odby~a się 
myslu żelazne~o w AJ?lery?e. Rówmeż. 1 przyro- , zapomocą specyalnych wagonów o wielkiej sile 
d~ s:=tma u~atw1la h~~mkow1 ameryka~sbemu zada- nośnej, które samoczynnie opróżniają się. W agon, 
me. 1 zmus1l~ go meJako ~'lo c01:az w1ększego roz- , wprowadzony na pomost i otworzony, oddaje ca
WOJU .. Srodb komumkacyl są _mezwykle ~ogodn~, ł:ą swoją zawartość bez niczyjej pomocy. Ruda 
alb.owi~m dla prze\~ozu rud 1 węgla, ktore znaJ-~ spada z pomostu do skrzyni, z których zapoma
duJą s1ę w zlo.żach 1 po~l~dach .. nader .łatwych cą rynien idzie wprost i amoczynnie na dno pod
do eksplo~ta?y1, przewa~me s~uzą drog1 ":odn~. stawionego parowca. Parowce są tak urządzone, 
St~n~r Oluo 1 Pe~sylw~~1a,. ktore od~nac_za_1ą s1ę że równocześnie 12 do 15 rynien może doprawa
naJwiększą wytworcz~sCią zelaza, posiadaJą. nadto dzać rudę do ich wnętrza, a rozmiary ich dozwa
olbrz,Ymie zapasy . oleJU skaln~go (naftJ:) 1 ga~u łają na załadowanie sześciu a nawet siedmiu ty
podziemnego czyh bardzo tam opal. N1e nalezy sięcy tonn . 
równie:t: za_pomiuaĆ', że mnerY:kański h~tnik (czę-

1 
'rak naładowane parowce dążą do poludnio

sto europeJczyk z 1~oc}10dzema) ~rzewyzsza swego wego brzegu jeziora Erie, gdzie znajduje sięsiedm 
k?leg,ę _ze starego swlata energią, wytr":~lością, l portów, zaopatrzonych w przyrządy do wy
PI,lnos.Clą oraz wy~alaz.czym sprytem, ktory mu l ł'adowywania rudy a mianowicie Toledo, Sandu
ułat":Ia wyzys1mme mezwykle kor~ystnych_ wa- i sky, Cleveland, Lorain, Ashtabula, Gonneaut i Buf
~·unk?w natur~lnych. Amerykańs~1e. hut~nct_wo falo. W tych portach znajduje się łącz
I zw1ązane z n~em spo~oby prz~woze~Ia :VIelkiC~ nie 284 najrozmaitszych przyrządów do wyłado-. 
m:=ts są tal~ Ciekawe ~ pou?zaJą_~e,, ze mewątph- wywania rud. W samym Ashtabula jest 98 ta-
Wie za,:lugup; na to, azeby Je, bhzeJ poz~a:ć. kich przyrządów. 

Opuszezamy tu huty. ktore przetaplaJą rudy D . . . . · 'd · h · 
· · d b · · t k . kt • awmeJ uzywano zuraw1, znaJ UJąr>yc s1ę zaraz na mieJscu wy o yc1a, oraz a 1e, ore, b dź kl d · · b d. 1 d · 

znajdując się na wybrzeżu Atlantyku, moga ko- kf' na d P0
.
1 

a z_Ie .Pik?wkobl ą d na ą zw. 
rzvstać z rud przywożonych z Kuby lub New- ore .P0 nosi Y mewie le u ·Y ru y, wy~ypy
Faundland'u. ' Pozostają huty stanów Ohio Pen- wały Je do taczek oraz p~zesuwały te ostatme do 
sylwania i Illinois, posiadające zazwyczaj ~ęgiel, v:ragonu lu_b na. zwalt Dzi~ prz:y:rz.ądy !~ okazatł:y 
naftę i gaz podziemny w naj bliższem sąsiedztwie, si.ę zup e me mtbwys a~czaJącymi 1 fis Y Bzas ą
zmuszone jednakże często sprowadzać rudę z od- JI0:U~. przez d 0

0 
rzym~e mMzy~:Y 

0
rm j{.wn 

leglości 2 000 klm. Tu przychodzi z pomocą B 0.d m gO an ~uv~rrg ~c Om e om Ci' 1
111~ 

przyroda, która pozwala l 750 klrn zrobić wodą l rb·1 geh. omp., Web ty erO an omdp. w Meveha:n 
u O 10 oraz e s er amp an Lane ac me 

* . . , .. l Oomp. w Arkon. Te ostatnie maszyny, chwyta-
l Odczyt~- La.nghemrlCha. w Gutehof!'nungshutte (Oberha.u- J·ące od razu 10 000 klg rudy noszą nazwę Hulett sen). Sta.hl und E1sen, r. 1901, MM 18-23. ' 
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Prawie wszystkie te przyrządy mają·. wózki, , za jeden. dzień pracy, czyli ż,e na )ednego -:vyp~
których szkic podany obok (rys. 1).. PoJem.oość 1 da śr~dm~ prz.eszlo 7 dolaro":! ~aplata ;o:wn~e 
ich, wynosząca 0,7 m~, została dośw1adczalme u- : zdumiewaJąca Jak praca! Pow1edzi~wo wyzeJ, ze 
znaną za najodpowiedniejszą. Trzy wózki należą przyrządy, wyładowujące parostatki, odwożą ru-

I 
dę do wagonów lub na zwal. Z powodu bardzo 
wielkich mrozów Jeziora w zimie zamarzają, wo-

f} 

1 

bec czego następuje przerwa w żegludze. Towa-
rzystwa zatem widziały się zmuszone do urządza

~ nia zapasów zimowych i czynią to od razu w po!-
1 tach. Ta okoliczność dała początek powstama 
1 tych wyładowaczy, urządzonych najpierw przez 
firmę Brown Hoisting and Oouveying Machine 
Oompany in Oleveland (Ohio) przed 18 laty. For
ma zasadnicza przyrządów BRowN'A nie uległa do
tychczas zmianie i została ogólnie przyjętą 
(rys. 2). 

Pomost A spoczywa na dwóch podstawach 
czyli koz.lach B, z których jeden porusza się za-

RYS. l. pomocą dwóch lub więcej kół na jednej szynie, 
. . . . . . umieszczonej tuż na brzegu .wody? drug1 zaś n~ 

d~ Jednego zuraw1a; Jeden Jest zawsze w d1odze l równolegle przeprowadzoneJ koleJCe o szerokoś?I 
m1ędzy parowcem a wagonem lub z~alem, a d~va toru około 3 metrów. Obydwa kozły wznoszą s1ę 
~nn.e stoją ~a par~wcu, gdzie robotmcy n~pełma- ponad pomost; tylni podtrzym?-je wy?tający tylni 
Ją Je ręczme .. W1~ksz~ parowce mo.gą od Iazu.12 koniec pomostu, a na przedmm umieszczone są 
takich żuraw1 pomieścić, a przy kazdym z me~ rozmaite kola linowe. Ku :przodowi pomost wy
pracuje 7-9 robotników. Koszt roboty wynosi sunięty jest nad wodę i tę Jego część możn~ pod-
15 et za tonnę raz~m z. dozorem. Rezul~at:f tego nosić i opuszczać, a to w celu przepuszczama pa
urządzenia są. za~ziwiaJące. Prelegent :VIdz1al pa- rostatków z wysokimi kominami i, masztaJ:?-i: P,o 
rostatek, zawieraJąCY 6 000 t rudy, ktory, przy- pomoście posuwa się pies c, u ktorego w1s1 wo-
bywszy dop~r~uOle- 1 ') , zek, uwidoczniony na rys. 1.. Na tylnyi:?- koźle 
veland wczesme ra- :'J;J ) znajduje się kocioł i zwyczaJna dwucylmdrowa 
no, o 6-ej wi~czo- maszyna D oraz pomost E dla ste::nika calego 
re~ ~ył zu:pełme .o- przyrządu. Bęben windy, łączący s1ę z ~aszyną 
prożn10ny 1 wym1e- f parową zapomocą tarczowego sprzęgła, Jest zao-
ciony, C? znaczy, że patrzony w tarczę hamu~cową.. Ste~n~k ma tylko 
w przec1ągu 12-14 trzy ciźwianie do obslug1 a mianowiCie: od sprzę-
godzin, przeładowa- gla tarczo~ego, od hamulca i od parowego wen-
no 6 000 t rudy. tyla motoru. 
Pracę tę wykonało 
126 robotników, is
totnie bardzo silnych 
i wprawnyc~. Przy
jąwszy wyżeJ podaną 
cenę za podst~ wę. o h li
czenia, znaJdziemy 
900 dolarów. jako 
zarobek tych ludzi 

RYs. 2. 

G 
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~ szystkie inne ruchy o_dbywaj~ s_ię samo- 1 niec zakładki przechodzi l~nka, zal!o~ocą któ~ej 
czynme zapomocą nadzwyczaJ dowCipme obmy- można wysunąć zakładkę 1 przewroCić napalmo
ślanego psa C. ·winda parowa służy jedynie do ny wózek, zanim zupełnie opuścił się. Jeżeli ru
podnoszenia i opuszczania ciężaru, pies bowiem dę wysypuje się na zwal, robota jest jeszcze pro
porusza się zapomocą odwrotnego wielokrążka F, stszą, gdyż wówczas i wysuwanie zakładki a czyli 
umieszczonego na górnej części tylnego kozła przewracanie wózka odbywa się automatycznie 
i opatrzonego wielkim ciężarem, kt6ry stale cią- w pewnem z góry ustalonem miejscu. Jeden ko
gnie psa C. Puszczanie w ruch i ze1trzymywanie ciol wystarcza dla dwóch lub trzech takich przy
psa odbywa się też samoczynnie zapomocą bardzo rządów, a jedna maszyna parowa dla dwóch, po
prostego systemu dźwigni. Napełniony rudą wó- łączonych zapomocą stosownie przeprowadzonych 
zek zostaje na sygnał, dany przez sternika, wycią- lin. 
gnięty w górę z wielką szybkością i uderza w dol
ną część psa; w tej chwili wchodzi w ruch 
wspomniany system dźwigni, chwyta linę wielu
krążka, i pies wraz z wózkiem porusza się szybko 
po pomoście ku górze. W miejscu, gdzie ruda 
ma być wysypaną, umieszczony jest zatrzymywa<;z 
G, o który znowu uderza pies, i sy tern dźwigni 
przytwierdza go do zatrzymywacza G. W tej samej 
chwili sternik opuszcza wózek, przewraca go i na
tychmiast podciąga do góry z wielką szyb kością; 
wózek uderza o psa i powtarzają się wyżej opisa
ne czynności w odwrotnym kierunku z tą różni
cą, że pies schodzi po pochyJej powierzchni po
mostu swoim własnym ciężarem. \V ózek (rys. l) 

Zwykle używane grupy składają si<; z trzech 
przyrządów o jednym kotle i dwóch maszynach. 
Wyst.arcza wówczas jeden palacz dla trzech przy
rządów. Sternicy tylko nie mogą obslugiwaó 
więcej jak jeden przyrząd; w grupach jednak po
siadają wspólny pomost sterniczy, z którego każ
dy obsługuje swój przyrząd. Oszczędność pracy 
ludzkiej i materyału konstrukcyjneg0 posunięto 
tu bardzo daleko. Wyżej opisane przyrządy 
BnowN'A składają rudę zarówno na zwały, jak i la
dują do wagonów (rys. 3). 

W ostatnich latach niektóre huty postanowi
ły sk]adać wspomniane wyżej zapasy zimowe 
w pobliżu wielkich pieców czyli u siebie a nie 

wCieve!and. 

RYs. 3. 

jest tak zrównoważony, że po wysypaniu za war- l w porcie; trzeba by lo zatem dla nich cale 
tości sam powTaca do norm alnego położenia, l ilości przywiezionej rudy ladować wprost do wa
w którem utwierdza go zakładka a. .Przez ko- l gonów. W tym celu · wykonała ta sa;.1a firma. 

" 
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Brown inne przyrządy (rys. 4). Pomost A jest tu pełnie pionowy ruch na dół i w górę. Wszyst
zupełnie poziomy i znacznie krótszy od wyżej o- kie ruchy tego przyrządu, a więc ruch naptzód 
pisanego. Spoczywa on na dwóch kozłach, z któ- i w tyłwozu żurawia, opuszczanie się i podnoszenie 
rych każdy porusza się zapomocą 4 kółek po je- ramienia A jako też kubła i otwieranie i zamyka
dnej tylko szynie. Pomost wznosi się nad pięcio- nie tego ostatniego, odbywają się hydraulicznie 
ma normalnymi torami kolejowymi, na których zapomocą szeregu wind, połączonych ze wsporo
ustawiają wagony, przeznaczone do przewiezi.enia nianą pompą WonTHINGToN'A rurami teleskopowe
rudy do huty. Po pomoście A przesuwa się pies, 

1 

mi. Samochwytający kubeł wisi ekscentrycznie, 
u którego wisi wózek, taki sam, jak w poprze- tak że po spuszczeniu go w luk~ parowca może 
dnim przyrządzie. Różnica konstrukcyi polega on zabierać rudę, umieszczoną na promieniu mi_ 

RYS. 4. 

głównie na tern, że jedna maszyna parowa z je
dnym kotłem wystarcza tu dla czterech przyrzą
dów, złączonych w jedną grupę. Wszystkie ru
chy a zatem i ruch psa odbywa się za pośrednictwem 
maszyny parowej. W porcie Cleveland od czte
rech lat czynnych jest dwanaście takich przyrzą
dów, złączonych w dwie grupy po cztery i dwie 
po dwa przyrządy. Tymi to przyrządami osią
gnięto zdumiewające rezultaty, o których poprze
dnio wspomniano, przy pomocy 126 ludzi, z któ
rych 96 zajętych Jest na parowcu napełnianiem 
wózków rudą. 

Drugim typem przyrządów, wyładowujących 
rudę z parowców, są aparaty HULETT'A, zaopatrzo
ne w samochwytające kubły, które na raz podno
szą 10 000 klg rudy z wn~trza statku i do wago
nu wsypują (rys. 5). 

Dwa koz]y, z któryc.h jeden spoczywa na 
dwót:h, drugi na jednej szynie, podtrzymują po
tężny poziomy pomost, po którym porusza się 
rodzaj żurawia. Na tylnym koźle znajduje się 
kocioł lokomobilowy o sile 150 1P oraz maszyna 
parowa, służąca do przesuwania całego przyrządu 
wzdłuż doku. Górny żuraw jest to wóz na 6 ko
łach, na którym znajduje się silna pompa tłoczą
ca W OHTHINGTON'A. Zadaniem jej jest przesuwanie 
wozu po szynach, umieszczonych na pomoście. 
Na wozie znajduje się rusztowanie, na którem 
spoczywa obrotowo ramię A; u końca tego ra
mienia zawieszono obrotowo przyrząd. w którym 
mieści się samochwytający kubeł. Stosownie u
mieszczony równolegiobok zapewnia kubłowi zu-

mośrodu, co znacznie powiększa s:prawność tego 
przyrządu . Po wybraniu rudy z Jednej luki pa
rostatku przesuwa się cały przyrząd na wzmian-

Rvs. 5. 

kowanych kozłach do drugiej, 
trzeciej i t. d. luki, dopóki ca
łego statku nie opróżni. Ob
sługa wyładowywacza HuLET'r'A 
składa się z palacza i dwóch 
maszynistów, z których jeden 

OF.\ 
~ 

~ ----

stoi na szczy ci e ramienia, u którego wisi kubeł,~o
twiera, zamyka lub obraca go około pionowej osi, 
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jeździ zatem razem z rami eniem A na dół: i w gó- używają obecnie wagonów o sile nośnej 50 000 klg, 
rę; drugi stoi przy pompie WoRTINGToN'A, jeździ które jednakże amerykanów już nie zarla>yalają; 
zatem razem z wozem żurawia i opuszcza lub wkrótce też będą zastosowane wagony o pojemno
podnosi ramię stosownie do sygnałów, dawanych ści 60 000 klg (rys. 6). Uderza ciężar własny ta
mu przez pierwszego. kiego wagonu, który wynosi U:l500 - 19 500 klg, 

Dla przeładowania 6 000 - 7 000 t rudy co jest śmiesznie malo wobec olbrzymiej jego 
w przeciągu 10 godzin potrzeba 3 przyrządów wytrzymałości i długości (9,2 m). Lekkość swoją 
HuLETT'A. Ilość zatrudnionych przy tej robocie zawdzięcza taki wagqn okoliczności, że tylko te 
ludzi jest następująca: po 3 na każdym przyrzą- części, które są narażone na silne wstrząśnienia, 
dzie, jak wyżej wspomniano, oprócz tego l sma- wykonano bardzo mocno, t. j. osi kola, loża 
rownik, l starszy maszynista, 10 ludzi do zgarnia- i sprzęgła, skrzynia z.aś i inne części zrobiono 
nia rudy we wnętrzu parowca i 3 do podsuwania z blach 5-8 nun grubości. Nadto nie użyto ni
wagonów, oprócz tego 3 dozorców, czyli ra.zem l gdzie kątówek żelaza, lecz zastąpiono to wszyst-
27 1"?-dzi. Przypu_szcza się to z ĘÓry~ że ruch wa- ko blachą prasowaną; nigdzie zatem nie_ma d>~ó?h 
gonow odbywa s1ę też mechamczme zapomocą 1 warstw materyalu, odpada bardzo w1ele mt.ow 
liny pociągowej, poruszanej osobną maszyną, do i t. p. 
której wspomniani trzej ludzie w danej chwili Wypróżnianie wagonów odbywa się samo
przypinają albo odpinają wagony. Do wykonania czynnie, J?rawie bez pomocy ludzkiej, a to dzięki 
tej samej pracy potrzeba dwunastu przyrządów specyalneJ konstrukcyi dna, w którem znajdują 
BRowN'A, obsłużonych przez 126 ludzi, z których się drzwi do wypuszczania ładunku. Dno wago-

RYs. 6. 

104 wykonuje bardzo ciężką a zatem drogo płat
ną robotę, u HuLETT'A jest takich ludzi tylko 13. 
Widzimy stąd, że przyrządy HuLETT'A przy rów
nej sprawności są znacznie tańsze, gdyż wymaga
ją innej pomocy ludzkiej. Mają one jednak jeden 
błąd a tym jest stracony ruch powrotny po wy
sypaniu napełnionego kubła, trwający tak długo, 
jak i właściwa praca. Times is money, więc o
szczędny amerykanin radby ten "stracony" czas 
odzyskać; w tym celu wykonano przyrządy na 
zasadzie znanych u nas elewatorów do zboża. 
W praktyce jednak nie okazały się one praktycz
nymi i zostały zarzucone. 

Niewiele wielkich pieców znajduje się nad 
jeziorami; większa ieh część musi rudę z portów 
sprowadzać koleją. Koszt przewozu stal się dla 
tych hut sprawą pierwszorzędnej wagi po roz
wiązaniu zadania taniego przeładowywania z pa
rostatków do wagonów. Do przewozów lądowych 

nu dzieli przez środek stożkowate siodło na 2 
części, które pochylają się ku siodłu. W ś cianach 
siodla Dlieszczą się drzwi, zaopatrzone dowcipnie 
obmyślanym zamkiem. Po otworzeniu drzwi ru
da wysy:puje się pod wagon. Zazwyczaj przy o
próżniamu wagonu zajętych jest dwóch ludzi. 
Wagony z rudą wprowadzone są na wysoko usta
wione tory, pod którymi znajdują się składy rud, 
kamienia wapiennego lub koksu, do przewozu 
których również rzeczone wagony używają. Ła
dunek wysypuje się z wagonu pomiędzy szynami 
toru wprost na swoje właściwe miejsce czyli zwal. 
Takie wagony i zastosowanie olbrzymich cztero
krotnie sprzężonych lokomotyw z potężnymi ko
tlarni pozwala na przewóz bardzo znacznych ilo
ści rudy; to też droga żelazna towarzystwa Oar
negie przewozi swoją rudę kosztem 0,4 feniga za 
tonnę i kilometr z Gonneaut do Pittsburga. 
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W Niemczech koszt przewozu na tę sama.: odle- resztę zaś wylewa się w gęsi, które bywają sztucz-
glość wynosi sześć razy więcej, t. j. 2,4 fenigi. nie chłodzone. 

Urza.:dzenie skladów rud, karpienia wapien- Lepiej urządzona.: jest huta Towarzystwa 
nego i koksu zależnem jest od warunków, w ja- Maryland Steel Company w Sparrows Point obok 
kich huta pracuje, a te sa.: w Ameryce bardzo Baltimore. lluta przerabia rudy kubańskie, które 
rozmaite. Sa.: huty, położone nad Oceanem Atlan- z okrętów w sposób pierwotny przeładowane do 
tyckim, które rudę przez caly rok wprost z pa- wagonów, dostaja.: się do huty (rys. 7). Tory 
rowców brać moga.:; te nie potrzebuj a.: wcale więk- T stanowią rampę, pod którą znajdują się drew
szych zapasów rud gromadzić. Inne, które spro- niane przegrody na rudę, kamień wapienny i koks. 
wadzają rudę z północy, zmuszone są wskutek W zdluż pieców A leży tor E, po którym po
przerwy w żegludze na czas trzech miesię- ruszaj a.: się elektrycznie dwa pomosty. Tor E po
cy zimowych czynić odpowiednie zapasy. Nie- la.:czony jest szeregiem wązkich torów z przegro
które huty otrzymuja.: rudę drogą wodną a koks darni dla rudy i t. d. Czterokołowe wózki, ręcz
la.:dową. Stosownie do tych warunków urza.:dzaja.: nie poruszane i napełniane, przewożą materyal ze 
swoje wielkie piece oraz sklady na materyały su- skladów na pomosty elektryczne, które przesuwa
rowe. N aj właściwiej więc będzie opisać sklady ja.: po 2 od razu do danego pieca. W celu przy
tych materyalów równocześnie z wielkimi pieca- spieszenia roboty między wyciągami B a porno
mi i ich wycia.:gami. l stami elektrycznymi czynne sa.: pomosty C, poru-

Jedne z najstarszych wielkich pieców zwie- szane zgęszczonem powietrzem, zdolne unieść 

. E 
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RYs. 7. 

WIELKIE PLECE TowARZYSTWA MARYLAND STEEL CoMPANY w SPARROws PorNT. 

A wielkie piece. B wycia,gi. C pomosty, przesuwane powietrzem z!lęszczonem. D wagi. E tor dla pomostów elektrycznych. F wysoki 
tor, przywoża,cy rudy. G zwały rudy. H przegrody na rudę, kok~ 1 kamień wapienny. I tory nad przegrodami na rudę, koks i kamień 

wapwnny. 

dzil prelegent w Chicago. Jest ich ośm i należą l sześć wózków z minerałami. Jedynie przegrody 
one do Towarzystwa Illinois Steel Company. U- na koks posiadaja.: urza.:dzenia do mechanicznego 
rza.:dzenie tej huty bardzo pierwotne. Wylado- ładowania materyalu do wózków, jednakże są one 
wana z parowca ruda dostaje się w wagonach do tak liche, że nie działają. Piece tej huty wytwa
huty, gdzie bywa zrzucana.: z wysoko położonych rzaja.: nie więcej jak 250 t surowca dziennie, 
ramp. Do wycia.:gu przywoża.: rudę w dwukolo- a cale urza.:dzenie, wymagaja.:ce wielkiej liczby 
wych taczkach, z których cztery mieszczą się na robotników, robi wrażenie przestarzałego. 
platformie, przysuwanej lokomotywa.: w pobliżu vV tem krótkiem streszczeniu obszernego 
wyciągu. Stalownia otrzymuje surowiec płynny, sprawozdania z wycieczki prelegenta znajdą u-

względnienie tylko opisy najwięcej typowych u-

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



• 

190 PRZEGLĄD GORNIOZO- HUTNICZY 1893. 

rządzeń. Jedną z najlepiej nrządzonych pod tym 
względem hut jest Lorain Steel Oompany in Lo
rain (Ohio), posiadająca dwa wielkie piece o dzien
nej wytwórczości po 600 t surowca (rys. 8, 9 
i 10). Huta Lorain Steel Oompany otrzymuje rudę 
tylko drogą wodną, jest zatem zmuszo t: ą . robić 
zapasy zimowe, które sklada w porcie, s],;~d spro
wadza w razie potrzeby. Bieżące zapoL zebowa
nie rudy ladują wprost z parowca do wagonów 
zarówno w zimie, jak w lecie. 

Rudy, koks i kamiei1 wapienny dostają się 
w wagonach na tor E (rys. 8), pod którym znaj
dują się przeznaczone na nie skrzynie D. Wy
ciągi wielkopiecowe są pochyle, a kubly ich pod-

ty po torze szerszym niż normalny, wóz G (rys. 
9), mieszczący na sobie wagę, w której wisi owo 
naczynie pośredniczące H. Jest to skrzynia, u gó
ry otwarta, która podchodzi bezpośrednio pod 
skrzynie z mineralarui a dolnym swoim wylotem 
zbliża się prawie zupelnie do kublów wyciągo
wych C. . Wóz G podjeżdża kolejno do wlaści
wych skrzyń. Jeżdżący na nim maszynista otwie
ra zapomocą dźwigni a skrzynię i wypuszcza 
z niej potrzebną ilość materyalu, co na wadze 
kontroluje wagowy, stale na wozie obecny. Na
stępnie maszynista jedzie do następnej skrzyni 
a ostatecznie do wyciągu, ustawia woz we wlaści
wem polożeniu i otwiera nogą naczynie pośredni-

RYs. 8. 

WIELKIE PIECE LoRAIN STEEL OoMPANY w LoRAIN (OHio). 

A. wielkie piece. B wycif\gi. C kubły wycio,gowe. D skrzynie na materya.ły surowe. E tor nad skrzyniami. F szeroki tor dla wozu G. 
G wóz z naczyniem pośredniczącem. H naczynie pośredniczf\Ce. 

chodzą pod owe skrzynie, z których zostają sa- [ czące, które oddaje swoją zawartość kublowi wy
moczynnie napelniane. Ponieważ jednak zarówno ciągowemu. Napelniony już kubel wyciągowy 
wyciągi jak i skrzynie z mineralami nie przesu- zostaje na dany znak silą elektryczną wyciągnię
wają się względem siebie, a na piec trzeba pasy-
lać naboje, zlożone z rozmaitych materyalów, 

G 

/ 

) 

RYS. 9. 

istnieje naczynie pośrednie, przesuwające się 
wzdluż skrzyń, odbierające potrzebne ilości ma
teryalów i oddające swą zawartość kublom wy
ciągowym. Między skrzyniami mineralów a wy
ciągami posuwa się elektrycznie na poziomie hu-

RYS. 10. 

ty na yiec, gdzie wysypuje swą zawartość samo
czynme do wielkiego cylindry0znego naczynia, 
umieszczonego nad wylotem pieca (rys. 10). Ku-
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bel jest utwierdzony na linie a, która wyciąga go 
na górę. Posuwa się on na czterech kółkach, 
z których dwa przednie mają węższy, dwa tylne 
zaś szerszy tor. Nad wylotem pieca odc_hylaj'1 
się szyny węższego toru z dotychczasoweJ sweJ 
płaszczyzny ku środkowi pieca, szersze zaś idą 
dalej, nie zmieniając kierunku. W skutek tego 
przyjmuje kubeł położenie, uwidocznione na ry
sunku 10, wysypuje swą zawartość do cylindra 
i opuszcza się własnym ciężarem na dól. Cylin
der nad wylotem pieca, J?rzyjmujący naboje, zam
knięty jest u dołu odwroconym lejem a otwiera 
się przez podciąganie do góry doln ej części cy
lindra, która wsuwa się teleskopowo na górną 
część. Służy do tego cylinder parowy b. Wła
ściwy wylot pieca jest też zamknięty lejem, któ
ry opuszcza się zapomocą parowego cylindra c. 
Takie urządzenie wylotu pozwala na bardzo do
kładne chwytanie gazów wielkopiecowych. N a 
piecu jest tylko jeden robotnik, ktOry daje sygnał 
do wyciągania, drugi robotnik, znajdujący się na 
dole, puszcza w ruch windę elektryczną, która 
automatycznie wyciąga kubeł, opuszcza go na dól 
i sama staje w chwili, gdy ten doszedł do najniż
szego położenia. Użycie siły ludzkiej jest tu 
.sprowadzone do minimum; tu człowiek nie pra
cuje, lecz kieruje tylko maszynami, które często 
lepiej swój obowiązek spełniają od niezawsze 
pewnych ludzi. 

Olbrzymia wytwórczość amerykańskich wiel
kich pieców pociąga za sobą niezwykle duże ich 
rozmiary. Piece towarzystwa Youngstown mają 
32,5 m wysokości, 7 m średnicy przestronu 
a 4,5 m trzonu. Każdy z tych pieców ma cztery 
ogrzewacze powietrza o wysokości 3o m i średni
cy 6,4 111-. Piece Towarzystwa Carnegie w Gon
neaut obliczone są na wytwórczość 800 - l 000 t 
na dobę i mają posiadać wysokość 35 metrów. 
Takie rozmiary są możliwe tylko wobec doskona
lego koksu amerykańskiego. Używają tu wylącz
Jlie bardzo twardy srebrzysty koks w bardzo du
żych kawałach. Podobno koks ten wypala się 
przez 72 godziny. Rudy są przeważnie bogate, 
zawierają bowiem do 60% Fe, często jednak roz
sypują się na ziemisty pros~,:~ek, co jest bardzo 
niepożądane i wymaga skrapiania ich wodą. To 
też prawie wszystkie wyciągi zaopatrzone są na 
dole w rurki wodne, zapomocą których można 
przed wysłaniem naboju na piec zwilżyć rudę, bę
dącą już w kuble. 

Wielkie piece amerykańskie mają zazwyczaj 
.szesnaście form wiatrowych i prawie wszystkie 
są zaopatrzone w maszyny, zamykające pierś pie
ca (rys. 11). Maszyna taka składa się z cylindra 
parowego lub ze zgęszczanem powietrzem, w któ
rego przedłużeniu znajduje się rura, przeznacza
n~ do przyjęcia gliny, potrzebnej do zatkania 
pieca. Otworem a, umieszczonym na wierzchu 
rury-, napełnia się ją gliną a po puszczeniu w ruch 
cylindra zapomocą ręcznego stawidla wpycha się 

. . 

glinę w otwór pieca. Maszyna jest zawieszona 
u jednego ze slupów wielkiego pieca na maJym 
ż:Ur~wiu obroto~ym, a podcz.as użycia utwierdza 
się H we właściwem położemu zapomocą bardzo 
prostego przyrządu. · 

Wszystkie huty, które w stalowni używają 
surowca płynnego, są zaopatrzone w zbiorniki 
(mikster) tego ostatniego. Istnieją najrozmaitsze 
typy przyrządów, ograniczymy się j.ednak na je-

RYs. 11. 

dnym systemie, jak się zdaje najlepszym, a zasto
sowanym w Y oliet W orks Towarzystwa Illinois 
Steel Company. Wszystkie zbiorniki w Ameryce 
są ogrzewane, czem głównie różnią się od uży
wanych w Europie; dają one też żelazo znacznie 
cieplejsze i jednostajniejsze (rys. 12). Naczynie, 
wykonane z blachy i wyłożone wewnątrz cegłą 
ogniotrwatą, ma u dołu kształt cylindra, spoczy
wającego na kilku szeregach rolek, które ułatwiają 
przechylanie. To ostatnie odbywa się zapomocą 
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dwóch cylindrów hydraulicznych, z których prze- · z surowcem, wziętym prosto z wielkiego pieca' 
dni a jest mniejszy i stoi ciągle pod ciśnieniem, l podjeżdża pod elektryczny żuraw mostowy i zo
tylny b jest '"iększy i bywa lączony z akumulato- J staje zapomocą odpowiednio urządzonych haków 
rem tylko wtedy, gdy zbiornik ma być przechy- podniesiony do właściwej wysokości. W tern 
lony do wylania żelaza; wówczas większy cylin- miejscu spotyka widełki w, które, opierając się 
der zyskuje przewagę nad mniejszym, podn.osi na odpowiednich czopach panwi, nie pozwalają 

mu podnosić się wyżej; ponieważ jednak winda 

l 

Rvs. 12. 

s~ę i przechyla naczynie, mniejszy tłok zaś wsuwa 
się w swój cylinder. Dla powrotnego ruchu za
myka się połączenie tylnego cylindra z akumula
torem i wypuszcza zei1 wodę; przedni tłok więc, 
jako obecme silniejszy, podnosi się i przechyla 
naczynie do normalnego położenia. Napełnianie 
zbiornika odbywa się w ten sposób, że panew 

dalej ciągnie, następuje przechylanie się panwi 
aż do zupełnego wypróżnienia. Warunkiem tu 

l 
jest odpowiednie położenie względne czopów,. na 
których wisi panew, i tych, którymi się opiera. 
Zbiornik jest opalany naftą, wprowadzaną zapo
mocą pary kurkami o 8 111m średnicy do wnętrza 
naczynia przez jego oś obrotu (podłużną). 

Wszystkie używane ·w Ameryce gruszki BEs
SEMER'A pracują sposobem kwaśi_Iym,_ dla proces~w 
zasadowych zaś służą wylączme piece MARTIN A. 
·wobec tego, że przy procesie kwaśnym odpada 
dodawanie wapna i spuszezanie względnie wyle
lewanie żużla, cały przebieg odbywa się bardzo 
szybko i wymaga znacznie mniej obsługi, niż sy
stem THOMAs'A. W hucie Homstead W ork Towa
rzystwa Car.negie wszystko trwa tylko 151/ 4 mi
nuty (łaćłowanie 11

/ 4 min., dmuchanie 103/ 4 min., 
wylewanie 31

/ 4 min.). 
W Ameryce dawno już zarzucono sposób 

odlewania bloków w fosach zapomocą panwi ru
chomej, przyj9to natomiast ogólnie system form 
na w6zkach, podjeżdżających pod panew. System 
ten okazał się o tyle praktyczniejszym, że nawet 
te stalownie, które miały dawne urządzenie z fo
są, przebudowały je i posługują się obecnie syste
mem, który nazwiemy "wózkowym" . Odpada tu 
zupełnie uciążliwe przesuwanie panwi, a zyskuje 
się naturalne chłodzenie odlanych bloków, któ-

1 rych nie potrzeba sztucznie studzić. Przy takim 

o 

i\ 

l 
/~ l ' \ 

l 
. .... ---i-- .. L.. 

l Q l 

\ l l 

\ ,' 
/ 

p 

R. 

' l 

~:U::::::=r======z===:::2':.-:?. .. -~:=::::::::: :::.:.::::.:::;:;:? 

RYs. 13. 
STALOWNIA BEssEMER'A TowARZYSTWA MARYLAND STEEL 0° w SPARRows PoiNT. 

A zbiorniki surowca. B tor od wielkich piec~w. C tor do stalow_n!. D _wóz z panwi&. ~ pie_ce kupolowe. F piece do surowe!' z~ierciadla
nego. G kolej powietrzna dla surowca zwierciadlanego. H gruszki IstmeJ&ce. I ~uszki proJektowane. K; rynny <l.o napełr;ua'!-'a gruszek 
płynnym surowcem. L wyeiąg łomu. M. tor dla żużla z gruszek. N żuraw odlewmczy. O pomost odlewruczy. P tor dla wozkow o: wlew-

nicami. Q żuraw dla panwi. R tor dla żużla z panwi. 

.. 
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sposobie stucl~enia wle.wni.ce mniej pękają. \Vszel- ' war~ystwa ~ · -y.T. Wooo'A ~ rozp.owszechnił się on 
kie czynności odbywaJą się tu maszynowo często wkrotce ogolme. Stalowma posiada dwa kanwer
zapomocą bardzo prostych przyrządów, obslnga tory po 15 ton (rys. 13). Surowiec płynny dostar
zredukowana do minimum, ale wymagania, sta- czają cztery wielkie piece za pośrednictwem 
wiane z~t!udnionym. rob?tnikom, są ~ak wielki~, dw~c.h zbiornik?w oraz. trz:y ~iece kupolow~, prze
że dłużeJ Jak 8 godzm me mogą om prauowau, J trtpiające surowwc z medzieli. Te trzy piece są 
wskutek czego wprowadzono tu ogólnie trzy zmia- po.Jączone rynną wprost ze stalownią. Zapomocą 
ny na 24 godziny, podobnie jak w walcowniach. windy hydraulicznej podnosi się panew z surow
Wielkie piece zaś zachowały dotychczas dwuna- cem, przeznaczonym dla konwertora, na odpowie
stogodzinną dniówkę . dni poziom, gdzie winda elektryczna ciągnie go 

Pierwszą stalownią, która od razu ur:t.qu:t.ifa. • po torze aż do konwertora. Przechylanie panwi 
u siebie wózkowy sposób odle\\·ania bloków, byla odbywa się ręcznie, i plyn wylewa się po rynnie 
Maryland Steel Oompany w Sparrows Point pod do gruszki, również nachylonej. 
Baltimore. Pomysl należy do dyrektora tego to- (D. n.). Z. B. 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1903. 
W ftGIEL KAMIENNY. W e wrześniu r. 1903 W 28 

kopalniach węgla kamiennego było czynnye;h 46 
szybów wyciągowych i 290 kotłów parowych. 
Wydobywanie węgla odbywało się w przeciągu 25 
dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal
niach była następująca: 

'"§c. p. 'd .. 

Moc 
·a.-.~[~ 
] ~ . ~ 

IP ~~~~ 
[~s.& 

Maszyny Liczba 
~~ ~ .. E 
~M~ 

Wyciągowe G l 7208 1,81 
W odociągowe . 125 16 698 4,20 
Do innych celów 139 5 072 1,28 

Razem 325 28 978 7,29 

Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro
boczych wynosiła: na powierzchni 303 i pod zie
mią 567. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników była następująca: górnicy 4 436, pomocnicy 
pod ziemią 7626, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 4 464, kobiety 810, razem 17 336. N a l 000 
ctr. metr. wydobytego węgb przypadało robotni
ków: górnicy 1,12, pomocnicy pod ziemią 1,92, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 1,12, kobie
ty 0,20, razem 4,36. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 35,83 
ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 13,18 ctr. 
metr., wogóle jeden robotnik 9,16 ctr. metr. 
Wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
silaby 229,00 ctr. metr., do rocznej - 2 748,00 ctr. 
metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
następująca: górnicy 110 895, pomocnicy pod zie
mią 190 652, pomocnicy na powierzchni mężczyz
n i 111 605, kobiety 20 258, razem 433 410. N a l 000 

ctr. metr. wydobytego węgla przypadaJ:o dniówek 
robotników: górnicy 27,91, pomocnicy pod ziemią 
47,99, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 28,09, 
kobiety 5,10, razem 109,09. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosiła (w rublach): górnicy 213 991, 
pomocnicy pod ziemią 193 548, pomocnicy na po
wierzchni mężczyzni 119 256, kobiety 10 760, ra
zem 537 555. Przeciętny zarobek jednego robotni
ka na dniówkę był następujący (w rublach): gór
nicy 1,93, pomocnicy pod ziemią 1,02, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 1,07, kobiety 0,53, wo
góle 1,24. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 

l 

przypadało zarobku robotników (w rublach): gór
nicy 53,88, pomocnicy pod ziemią 48,71, pomocni
cy na powierzchni mężczyzni 30,01, kobiety 2,72, 

l razem 135,30. 
Liczba wypadków nieszczęśliwych była na

stępująca: 

Przypadało 
wypadków nieszczęśliwych 

Zakończone śmiercią . . 4 0,23 0,10 
Niezdolność do pracy zu-
pełna . . . . . . . 

Niezdolność do pracy czę-
ściowa . . . 19 1,10 0,48 

Wyzdrowienie zupełne . 180 10,37 4,53 
'Wytwórczość węgla podług gatunków była 

następująca: 
Gat.grube 2000624 ctr. metr. czyli 50,35%wytw. 

" średnie 634 590 " " " 15,97 % " 
" drobne 1337 918 " " " 33,68% " 

Razem 3973132 ctr. metr. czyli 100,00% wytw. 
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Podług kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r . 1902 była następuj ąca: 

Nazwa 

kopalni 

Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard . 
Andrzej II . 
Jan II 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Franciszek . 
Jan I . 
Grodziec I. 
Grodziec ll 
Grodziec III 
.Antoni 
Re den 
Tadeusz II . 
Staszyc II 
Mikoiaj 
Helena 
Andrzej I 
Stella. 
Al wina 
Fli:itz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

Leokady a 
Wiktor II . 
Nowa Reden 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie . 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. R enard 

" " " 
" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
" 

]'ran c.-Włoskie . 

" " " 
" 

Saturn . 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

Rok 1902 Rok 1903 W r.1903 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-), niż w r. 1902 

1----~--~~ -~---~--~~~1 l 
•§ ~~ ~ ~~ 
-~ ~.g~ -~ ~.g 1.i Od początku 
N g ~ ·;; ~ g~ -., Wrzesieil roku do 
~ ie! 1 ~ iei l października 

1----~--~~~----~-~'"'~1------~---1-----~---

centnarów metrycznych ctr. metr.l % ctr. metr.! % 

l l 
525 11 o 4243g88 5'7945 4821g85- 7 165 - 1 + 577997 + 14 

397 bg3 3 232 077 
2g6 784 2 245 774 
444 246 4 012 709 

- 13 748 

340 212 

330439 
522813 

13874 

32835 12-
27]6 588 + 
4473883 + 

1r6 g84 + 
- - 2959 - - - - - 2959 --roo 

3og77o 3 186740 354400 3 18278o + 44630 + I4 - 3g00- O 

92100 g628oo 106ooo 936025 + 13goo + 15 - 26775- 3 

ł 342 776 3 C32 ga6 437 523 3 5g8 564 + 94 747 + 28 + s65 fi 58' + rg 

94163 2157959 411182 3533501 + 317019 + 337 +1375542 + 64 
371 og8 2 661 g64 374 438 3254 786 + 3 340 + I + 592 822 + 22 

J 

" " l 
r6g361 r 618339 r8720r 166o718+ r784o+ 11 + 42379+ 3 

54 636 W 019 34 157 453 ?63 - 2o 479 - 37 - 87 256 - r6 
45 528 445 031 31 832 304 8g7 - 13 6g6 - 30 - 140134 - 31 

Spadk. hr. JV alewskiego 
St. Ciechanowski 
T ow. Grodzieckie . 

" " Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " " 
" " " 

Dzierż. Tow. Flora 
" T. W aligórski 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. vVrzosek 
M. Sternicki . 
W. Szyszkin . 
Z. Zwoliński . 
L. Piwowar 

M. Wieczorkiewicz 
M. Sternicki . 
A. Zieliński 

J . Wrzosek 
J. Karniewski 
W. Dębski 

Razem 

2 g35 102 915 17 6z4 142 238 + r4 639 + 490 + 39 323 + 38 
- ·- 16979 '47732 + !6979 + - + 147732 + -
76500 6oo82o 64000 623500- 12500 - r6 + 2268o + 4 
99 010 770 200 104 646 8r6 677 + 5 636 + 6 + 46 477 + 6 
14 347 Sr 105 rg 536 105 722 + 5 r8g + 36 + 24617 + 30 
4814 27958 11132 g8263 + 6318 + 131 + 70305 + 251 

6]0 7582 -- 16oog- 6]0 - 100 + 8427 +III 
10484 1!3866 l5o68 119003 + 4584 + 44 + 5137 + 5 
14861 139516 14548 104046- 313 - 2 - 35470- 25 
7016 47263 - 8610 - 7016 -100 - 38653- 82 
38rg 68232 7323 42242 + 3 504 + 92 - 25990 - 38 

25344 194863 27995 2og847 + 2651 + ro + 14g84 + 8 
3 8oo 37 o6g 5 203 40 431 + 1 403 + 37 + 3 362 + 9 
7000 57872 - S 300- 7000 -100 - 52572- gr 
l 300 6o fio8 7 002 75 3o8 + 5 762 + 443 + 14 'JOO + 2ł 
1 6g7 g82o - - 10551 - 1 6g7 - 100 + 731 + 7 
4Q59 75720 -- 1768o- 4959 - 100 - 58o4o- 77 . ; ( 

100] -
1.: 

73001 - • - l -
l 0071-100 
7300-100 
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Dnia 30września r. 1903 pozostalość wydoby
tego węgla na kopalniach byla następująca: 

Rozchód węgla we wrześniu byl następujący: 

Ctr. metr. 0/o wytwó.rcz. 
0
/o rozch~du 

za wrzes1eń za wrzes1eń 

Utyto na własne 
potrzeby kopalń Sprzedano 

Razem 
__ ...__ ___ ~ 

Gatunki grube 669 692 33,47 31,69 ctr. metr. 0 
0 rozch. ctr. metr. 0

/ 0 rozch. ctr. metr. 

średnie 365 582 57,61 54,98 Gatunki grube 31 213 
średnie . 34 257 " drobne 884 295 66,09 59,19 

--------------------~·------" 
nrobne 305 764 

Razem 1 919 569 48,31 44,93 R azem . 371 234 

1,48 
5,15 

20,46 

8,69 

2 082 321 
630 639 

l 188 340 

3 901 300 

98,52 
94,85 
79,54 

91,31 

2 113 534 
664 896 

1 494 104 

4 272 534 

Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, skladal się z następujących rodzajów rozchodu: -Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem . 
pal~ 

~ 
pal~ ~ pal~ ~ pa:>~ ~ ~>=:..a ..;J ~>=:..a ..;J ~~=<..a -+" ~>=:..a 

Rodzaj rozchodu ..;J ..;JmCI) CI) ..;Jmal al ~m CD al ..;J~CI) CI) ~.$ ~ s h~~ s ~.$ ~ s ~- ~ s ·~ ~ ·~ ~ 13 ·~ ~ 13 ·~ ~.t p .t 
~ o~ o ~ o~ o ~ o~ o ~ o~ o 

..;J ;;-- 1=1 p.. ..;J ;;-!=<P.. ..;J ;;-,::P.. .;.;> ;;-->=: p.. 
C) C) C) C) 

Opal dla pracujących, opalanie domów 

l l 63,82 31 136 l gJ,&] l 5487 1 1,79 1 s6 s-141 zbornych i zabudowań kopalnianych 19921 15,23 
Opalanie kotlów parowych 

:l 
3 493 

l 
II ,19 3o85 

l 
g,o, ł 242oo61 79,15 1 248 s841 66~96 

Skreślono węgiel, który stracil wartość 77(}) 24,99 36 o,IO s8271 19,00 66100 '7,81 

Razem . l 31 213 l IOo,oo l 34 257 l ~oo,oo l 305 764 1 1oo,oo l 37' 234 1 1oo,oo 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się z następujących rodzaj ów sprzedaży: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne -
~ ~ ~ 

~ ·~ ~ ·~ ~ ·~ • . ..;J ~ ..;J ~ ..;J ~ 

Rodzaj sprzedaży al '"d CI) '"d al '"d s CI) s CI) s CI) 
~ ~ ~ ;.., ;.., ;.., 

~ p.. ~ p.. ·;...; p.. 
.;.;> m ..;J m .;.;> m 
C) ~ C) ~ C) ~ l 

Sprzedaż na kopalniach . 82810 3,g8 364og 5~77 152 68o 12,~5 

Wysylka drogami żelaznemi l g86666 95,41 59' 740 93,83 l 034 28o 87,04 
Wysylka drogą wodną J284s o,6r 24gJ o,4o l 38o o,r 1 

Razem 

Rozchód węgla na użytek domowy skladał: się z następujących pozycyi: 

w 
" 
" 

Warszawie 
Łodzi 

pozostał:ych miejscowościach 

Razem 

l . l 

' 

-Gatunki grube 

~ 
p o 
~b.O .;.;> .;.;><l) 

al 
~~ s ·~o 

~ 
p s 

.;.;> o o 
C) ;;-'"d 

321 gJS 41;57 
18o 527 23,31 
271 ggJ 35,12 . 

--
Gatunki średnie l Uatunki drobne -

p o l 
p o 

~ ~ ~b.O ~b.O .;.;> .;.;>al ~ ..;JC!l 
al ~ ~ 

CI) 
~~ s 

l 

·N O s •N O 

~ 
p s 

~ 
p s 

..;J o o ..;J o o 
C) ;;-'"d C) ;;-'"d 

ro o6s 30,71 l 285 4h 
9072 27,FS I4 346 54,36 

13 641 41 ,6r 10761 4°,77 
' 

•. 

Razem -
~ 

.ti ·~ 
~ 

al '"d 
s al 

~ 
;.., 

~ p.. 
.;.;> m 
C) ~ 

271 8gg 6m 
3 612 686 gz,6o 

16715 o,43 

Razem 

~ 
p o 
~b.O .;.;> .;.;>al 

al ~~ s ·~o 

~ 
p s 

.;.;> o o 
C) ;;-'"d 

333 255 39,g8 
203 945 24,47 
2g6 392 35,55 

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



196 PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 1903. 

Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przedstawia! się, jak następuje: -Gatunki grube Gatunki śr•edniu l Gatunki drobne Razem 

l >-, h l h >-, 
..; ·N ·N ..; ·N ·N 

+=> c<l ..3 ci! ro ..; c<l 

Odbiorcy Q) 

l 
"C .-o +=> '"d +=> .-o Q) Q) Q) s Q) s Q) s Q) s Q) 

~ N N N ;.. H ;.. 
h p.. ..; p.. ..; p.. ..; p.. en en en +=> 

l 
+=> +=> +=> en 

o o~ o ~ o ~ o ~ 

, 
Drogi żelazne 542 045 2o.o1s - - -- - 52-16-15 13,91 
Zaklady metalurgiczne górnicze 191 1J7Ó 9,18 Ó441Xi 10,22 23-1786 19,76 490428 12,57 
Zakłady metalurgiczne przeróbcze 122 217 ),87 8s 007 1 3~48 101 035 8,5o 3o8 259 7,go 
Zakłady gazowe - · - 220 o,o3 - - 220 o,OI 
Cukrownie 93410 4·-19 44 513 7,r:i5 III 0]5 9,35 248998 6,38 
Pozostale zaklady przemysłowe 3i8 451 17,21 40365:; 64,01 715 052 Eo,17 l 477 1)8 37,86 
U żytek domowy 774422 1 37·19 32778 5·20 26 392 2,22 833 592 21,37 

Razem 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi składala się z następujących pozycyi: 

Gatunki grube Gatunki średnio Gatunki drobne Razem 

•.--1 

l 

..... ..... . .... 
..; ,..!:<; ..; ,.!:<i ..; ...!:4 ..; ...!:4 ....... ".... ..... ....." +=> ;:..., +=> >, +=> h +=> h Q) Q) Q) Q) s en s en s en s en 

>-, >-, >, >-, 
..; ~ ..; ~ ..; ~ ..; ~ 

+=> >" l 
o~ +=> +=> o o O o o ~ o ~ 

W Królestwie Polskiem 1831 r87 1 92,17 SÓ-1 197 95,35 99,25 3 421 907 94,72 
Za Białystok 4428 j t o,22 - ·--

l 0~~523 1 
- 4428 o,22 

Brześć 17092 o,8?i - - 738 o,o7 17830 o,49 
" Kowel 98738 1 4,97 l 2'0 o,2o 546g o,'i3 105 437 2,92 
" 

26 3~3 1 " 
granicę 35 221 1,78 4,45 l 550 o, TS 03o84 I ,75 

Razem ., I 986 666 1 Ioo,oo l 591 740 l wo,oo II 034 28o l 100.00 13 ór2 6861 Ioo,oo 

WftGIEL BRUNATNY. We wrześniu r. 1903 w 3 ko
palniach węgla brunatnego było czynnych 31 
szybów wyciągowych i 7 kotł:ów parowych. Wy
dobywanie węgla odbywalo się w przeciągu 25 dni 
roboczych. L iczba maszyn wodociąo-owych (in
nych maszyn nie było) wynosiła 7. Liczba koni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie było). Prze
ciętna liczba zatrudnionych robotników była na
stępuj ąca: górnicy 133, pomocnicy pod ziemią 36, 
pomocnicy na powier zchni mężczyzni 163, r a
zem 332. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 
przypadalo robotników: górnicy 2,12, pomocnicy 
pod ziemią ,0,57, pomocnicy na powier zchni męż
czyzni 2,60, r azem 5,29. Przeciętna wydajność 
j ednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 
18,89 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 

14,77 ctr. metr., wogóle jeden robotnik 7,54 
ctr. metr. ·wydajność ta, sprowadzona do mie
sięcznej, wynosiłaby 188,50 ctr. metr., do rocznej-
2 262,00 ctr. metr. L iczba ogólna odrobionych 
dniówek była następująca: górnicy 3 325, pomoc
nicy pod ziemią 925, pomocnicy na powierzchni 
mężczyzni 4 075, razem 8 325. Na l 000 ctr. metr. 
wydobytego węgla przypadalo dniówek robotni
ków: górnicy 52,94, pomocnicy pod ziemią 14,73, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 64,88, razem 
132,55. Suma ogólna zarobku r obotników wynosi
la (w rublach): górnicy 2509, pomocnicy pod zie
mią 425, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
2372, razem 5306. Przeciętny zar obek j ednego ro
botnika na dniówkę byl następuj ący (w rublach): 
górnicy 0,75,pomocnicy pod ziemią0,37 , pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 0,58, wogóle 0.64. N a l 000 

, 
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ctr. metr. wydobytego wę~la przypadało zarobku ., czyzni 37,77, razem 84,49. Wypadków nieszczęśli
robotników (w rublach): B"ornicy 39,~5. pom~:>enic;y wych we wrześniu r. 1903 z robotnikami nie bylo. 
porl ziemią 6,77, pomocmcy na pow1erzchm męz-

Podlug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1902 byla następująca: 

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

Rok 1902 

·>l 
Q) ...... 
m 
Q) 
N 

~ 

Rok 1903 
W r . 1903 wydobyto węgla wi9cej 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1902 

l 
Od początku 

W rzesieil roku do 
l października 

centnn.rów metrycznych ctr. metr. / ~ ctr. metr., ~ 

Katarzyna Tow. Poręba . 
: l 

li goo 86230 17 300 

1

151040 l + 5400 1+ 4:; 1+ 6.:~810 l + 75 
155910 - 2ó6o - ;4 - ógfio - 4 Ludwika Dzierż . J . Meyerhold . 19400 !62 870 167-P 

Nierada . P. S trze zewski . . . · 1 22 5qo 339010 l 28 ]68 
Ryszard. Spadk. Eigera i Landau - 89922 -

1

3)72o8 1+ Ó178 1+ 27 1+ 18198 1+ 5 
- - - 8qq22 -100 

-- l 

Razem 538oo 678032 628o8 

Dnia 30 września r. 1903 po~ostałość wy_dobytego 1 Sprzedaż węgla składała . si~l z następujących 
węgla brunatnego na kopalmach wynos1la 36 041 pozycy1: l) sprzedaż na kopalmach 13 783 ctr. metr. 
ctr. metr. czyli 57,380fo wytwórczości za wrzesień czyli 23,87% sprzedaży i 2) wysyłka drogami że-
i 56,80% rozchodu za wrzesień . laznemi 43 949 ctr. metr. czyli 76,13% sprzedaży. 

Rozchód węgla we wrześniu r. 1903 wynosił Podług rodzaju odbiorców sprzedaż węgla 
63453 ctr. metr. i składal się z następujących po- . składała się z na tępujących pozycyi: l) zakładyme
zycyi: l) użyto na wlasne potrzeby kopalń 5721 talurgiczne przeróbcze 14389 ctr.metr.czyli24,920fo 
ctr. metr. czJli 9,02% rozchodu; 2) sprzedano sprzedaży; 2) pozostale zakłady przemysłowe 35843 
57 732 ctr. metr. czyli 90,98% rozchodu. Rozchód, ctr. metr. czyli 62,09% sp!·zedaży i 3) użytek do
węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, mowy 7 500 ctr. metr. czyh 12,99% sprzedaży. W ę
skladal się z następujących pozycyi: l) opal dla giel na użytek domowy nie był wysylany ani do 
pracujących, opalanie domów zbornych i za budo- Warszawy, ani do Łodzi . 
wań kopalnianych l 089 ctr. metr. czyli 19,04% Wszystek w<;giel, wysiany drogami żelaznemi 
użytku na własne potrzeby; 2) opalanie kotłów (43 949 ctr. metr. czyli 100% wysylki), pozostal 
parowych 4632 ctr. metr. czyli 80,96% użytku na l w Królestwie Polskiem. 
wlasne potrzeby. R. K. 

® aszi<oaowanie ro5otniR_ów poafug prawa z a. 2 czerwca r. J 903. 

Kwestya robotnicza oraz wszystkie bliżej 
z nią związane sprawy w ciągu XIX stulecia wo
bec szybkiego rozwoju przemysłu dzięki zamianie 
ręcznej pracy na maszynową i założeniu mnóstwa 
olbrzymich towarzystw akcyjnych wysunęla się 
z dawna na pierwszy plan palących kwestyi spo
łecznych. 

N owe warunki wytwórczości, zwiększenie 
liczby nieszczęśliwych wypadków z robotnikami 
wskutek zastosowania maszyn nieznanej dotych
czas potęgi wskazaly na caly szereg niedomówień 
ogólnych norm prawnych i zmusily prawodawców 

niemal wszystkich państw do uzupełnienia daw
nych i stworzenia nowych przepisów prawnych, 
mających glównie na celu troskę o zabezpiecze
niu _ materyalnem licznych zastępów klasy robo
czeJ. 

Jednym z dowodów troskliwości o byt 
wspomnianej klasy mogą slużyć prawa, mające na 
celu wprowadzenie specyalnych przepisów o wy
nagrodzeniu robotników, poszkodowanych skut
kiem wypadków nieszczęśliwych oraz członków 
ich rodzin . 

W Niemczech prawo takie pojawiło się już 
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w ro1cu 1871 (uzupełnione w r . 188±); podobne do wiązkawern należeniem do nich wszystkich przed
tegoż prawa wkrótce zostały wprowadzone w An· siębiorstw (Niemcy i Austrya) i 2) ubezpieczanie 
glii (1880 r.), w Szwajcaryi (1881 r.), w Austryi robotników we wszelkiego rodzaj u towarzystwach 
(1887 r.), we Francyi, Danii i Włoszech (1898 r.), ubezpieczeń (Finla,ndya i Włochy). 
w Finlandyi (1895 r .). Ubezpieczanie obowiązkowe przedstawia i dla 

W Państ.wie Rosyjskiem po raz pierwszy przedsiębiorstw i dla robotników więcej korzyści, 
sprawa ta została podniesioną w komisyi, ustano- niż odpowiedzialność osobista pracodawców, pa
wionej w roku 1859 - 1863 przy .Ministerstwie nieważ: l) odszkodowania za wypadki niesz<.:zęśli
SkariJu w celu przejrzenia ustaw fabrycznej i rze- we obciążają mniej więcej jednakowo wszystkich 
mieślniczej; następnie kwestya ta była rozpatry- właścicieli przedsiębiorstw, 2) zmniejsza się lic.z
waną przez komisye, za,imujące się w r. 1870 - ba clochodze11 ·ądowyc:h, a jeżeli przychodzi do 
1874 ustanowieniem norm najmu robotników, na- l nich, to pozwanym jest nie pracodawca, lecz in
stępnie przez Radę handlu . i rękodzieł w r. lt:>SO. stytucya, w której robotnicy są ubezpieczeni, u-

Opracowane przez Radę powyższą przepisy suwa się przeto powód do zatargó\v osobistych 
posłużyły za podstawę do projektu prawa, przed- pomiędzy pracodawcą i robotnikiem, 3) istnieje 
stawionego w r. 1899 do rozpatrzenia Rady Pa11- większa rękojmia otrzymania przez robotnika od
stwa. Uwagi Rady Państwa i innych instytu- szkodowania, jako niezależnogo od stanu :finanso
cyi zniewoliły Ministerstwo Skarbu do ponowne- wego poszczególnych przedsiębiorstw. Nie we 
go opracowania rze<.:zonego projektu. Zmieniony wszystkich jednak krajach istnieją warunki, poz
w zależności od tych uwag projekt przedstawia- walające na wprowadzenie ubezpieczania obowiąz
ny byl ponownie przez ministra Skarbu do Rady kowego, i ustanowienie w Rosyi odpowiedzialno
Państwa w roku 1893. Projekt ten nie znalazł ści pracodawców uważać należy jako wstęp i przy
jednak w Radzie Państwa poparcia i przez mini- gotowanie do wprowadzenia ubezpieczenia obowiąz
stra Skarbu został cofnięty. Różne komisye przy kowego . Tak było w Niem(·zech, gdzie z pacząt
Ministerstwie Skarbu rozpatrywały, uzupełniały ku w r. 1871 wprowadzoną byla odpowiedzialność 
i zmieniaty rzeczony projekt, wreszcie w jesieni pracodawców za wypadki nieszczęśliwe z robot
roku 1902 przedstawiony zo tal Radzie Państwa nikami a następnic dopiero ubezpieczanie obo
nowy projek~, któr.y dnia 2. czerwca roku 1903 wiązkowe; r?wnież. we Francyi, ~nglii i Danii 
uzyskał zatw1erdzeme NAJWYzsze *). 1 uznano za memożhwe wprowadzeme od razu ubez-

N owe prawo, jak to zresztą wskazuje jego piecza,nia obowiązkowego. 
tytul, dotyczy wyłącznie tylko odpowiedzialności Podobnie i w Rosyi nowe prawo, które ma 
właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych za na- być wprowadzanem w życie od l (l±) stycznia 
stępstwa wypadków nieszczęśliwych z robotnikami, roku 190± i będzie stosowało się do calego Pań
odpowiada ono przeto prawom odnośnym, wyda- stwa Roqjskiego za wyłączeniem Finlandyi, cho
nym w Anglii, w Szwajcaryi, we Francyi, w Da- ciaż nie je. t ono nazwane czasott'em, jednakże za 
nii i w Hiszpanii, oraz w części prawom o obo- takie uznać je wypada, gdyż ma ono za przykła
wiązkowam ubezpieczaniu robotników, wydanym dem prawodawstwa &łównie niemieckiego slużyć 
w Niemczech, w Austryi, w l!,inlandyi i we Wło- jako przejście do obowiązkowego ubezpieczania 
szech. Robotnicy zaldadów górniczych i hutni- robotników od wypadków nieszczę:5liwych. Na 
czych skarbowych w Rosyimają w . razie ulegnię- takie przejście pozostawiono 5 lat czasu*) dla 
cia wypadkowi nieszczęśliwemu zapewnioną po- wyjaśnienia norm, na zasadzie których takie u
moc w myśl prawa z dnia 15 maja r . 1901. bezpieczenie mogłoby mieć miejsce; prawdopodoh-

W Sl)Osobie zabezpieczenia bytu robotników nie czasu tego będzie jeszcze za mało dla ustano
oraz ich rodzin, pozbawionych środków do życia wienia danych faktycznych, których wprost 
skutkiem wypadków nieszczęśliwych, odróżniać z Niemiec na przykład zastosować nie można wc
należy dwa rodzaje: l) obowiązek pracodawców bec odmiennych warunków wytwórczości oraz po
wynagra<lzania poszkodowanych skutkiem wypad- ziomu oświaty wśród robotników. 
ku nieszczęśliwego (Anglia, Francya, Szwajcarya, Prawo francuskie, dążąc do tegoż samego ce
Dania i Hiszpania), co wywołuje osobistą odpo- lu t. j. większej gwarancyi wypłaty odszkodowań, 
wiedzialność pracodawcy wynagradzania za wy- ustanowiło podatek specyalny dodatkowy od pa,
padki nieszczęśliwe; 2) urządzenie na koszt praco- tentów (fonds de garantie), z którego w razie nie
dawców obowiązkowe~o u~ezpiecza:nia robo~ników •v:yplacalności prz.emysłowca-samo vań t.wo czer
od następstw wypadkaw meszczęśhwych (N1emcy, p1e na zaspokoJeme należnego robotmkow1 odszko
Austrya, Finlandya i Włochy), co przenosi tę od- dowania. 
powiedzialność na instytucyę, w której robotnicy N owe prawo żywo poruszy lo wszystkie sfe
zostali ubezpieczeni. Rodzaj drugi ma dwie odmia- ry przemysłowe naszego kraju; daly się słyszeć 
ny: l) otwieranie towarzystw wzajemnych z o bo- obawy, że przemysł zostanie obarczony. nowym 

ciężkim wydatkiem, który w niejednym wypadku 
*) Brzmienie dosłowne nowego prawa podane zostało w Prze

gle,dzie Górniczo-Hutniczym :M 2, str. 25-27, M 3, str. 49---55. *) Bar. A . M. Nolken .• Prawo", J\~ 27, str. 1744. 

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



;;\2 7. PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 199 
--S----

zbyt dotkliwie obciąży budżet przedsiębiorstw, 1 dawanych skutkiem wypadków nieszczęśliwych, 
doprowadzają<.: szczególnie drobniejsze do upadku. jest w~aśc~ciel. przedsiębiorstwa (art. l, 2, 3, 3~, 

Obawy te wydają się nam płonneroi do pew- ~3, 44 1 w1ele mnych). D_otychczas w Cesarstw~e 
necro stopnia wobec tego, że i dotychczas na za- 1 u nas do skarg robotmkow o :vynagrodzeme 
sadzie istniejących przepisów odpowiedzialność za z tytuł~ wypadku stos~wano przep1sy ogólne. pra
wypadki obciążala przedsiębiorstwa przemysłowe wa cywilnego (art. 681, cz. I t. X Zb. pr. 1 art. 
i to uiezawsze w mniejszym stopniu, niż na za- 1382 kod .. Nap.); podług tych 7'1~ p~·z~p1sów wy
sadzie nowego prawa, jak to dowieść zamierzamy nagro?~em~ za wyrządzoną ~zkou~ ''l~zy na. tyli!-, 
przy dalszym. rozbiorze tegoż. . . z ezy.].e~ ~;v~ny s~koda: ,m~st.~pl~a. Dow1ed~eme w1~ 

Następme n?we prawo .ob~Iąży Jednakowo ny w~a:sCl?I~la pl~edsi9b~Iors~'' ~ przeds~awialo za_w 
wszystkie b~z wyJątlm, przedsiębiorstwa tego sa- sze mezmi~lną tiuclnośe, ,przez co praw, .WY[J,IY
mego rodzaJu, co wogole może wpłynąć na pod- wanych przez. poszkodo:w<~n~~h, bylob~ .me~Iele, 
niesienie, nieznaczne zresztą, kosztów wJasnych l gdyby sądy tr~y.maJy 81 ę ,śCI::;le wymagan przyto
a przez to i cen wyrobów, nie wpływając jednak 1 czonych powyzeJ a:rtykulow prawa. . . . 
niekorzystnie na zyskowność naszego. przemysłu: "N. P.otyc~~czas crwm3.:, ; ~o . z.~ tern Idzie, ~ o??-o
Dowodem tego zresztą mogą służyć hczne wyżeJ ' Ied~laJt:?s,. n:oola ~Ią~y.c za1 owno na '~łaśclCI~
wymienione państwa, w których obowiązują prze- lu przed::sięb:o.rstwa Jal.. I n: osoba?~· . l:Iowadzą-

isy, podobne do tych, jakie u nas stosowane bę- 1 cych, dozom~ącyc}1 Jnh wytoi~ywuJących pewn.e 
~ą od dnia l (14) stycznia r. 1904.b r?boty,, obe~m~ ~as l~westya cr'~m~ sam~g~ '~l aśCI-

Nowe prawo, jak to widać z art. 1 tekstu, c1ela prz.eclsiębwrst;v:t me .:"m zadneJ 10h. sam 
stosować się będzie do przedsiębiorstw fabryez- faJe~ zamku zc~o~no:se\ ~o. pracy z ~ytuJu wypadku 
nyeh, górniczych i hutniczych, a więc nie do wkla.~la na teg?z w~a"CICI~la. ob~wiąz.ek '~yna~ro
wszystkich bez wyjątku przech;iębiorstw przemy- ?zenw. ro.bo~n~kowi pomesion~J l?lZ~zeu straty 
slowych. W ogóle jednak rozgraniczenie co do l n~ tem .wla.sn:e. poleg,U: z.asaclm?za l przytem, być 
tego, jakie .Przedsiębiorstwa podlegać będą nowe- moze .. lHIJWazmeJSZ~ roz~ICa między n~;v~m pra- • 
mu prawu, które zaś nie, przedstawia pewne tru- w~m a ?becnym ~t;~nem rzec~~·. (_)czy~ISCie. n~we 
dności; trudność ta wydaje się nam największą prawo me pozbawi:;tJeclna]~ wl~1sC1~1ela p1zeds1ębwr
przy rozgraniczeniu pojęeia przemysłu fabrycz- stwa. P.rawa w raz1e ~Owledz1oneJ ~ zaszłym z. ro
nego a rzemieślniczego; trudność tę w zasadzie botmk~err; wypadku wm.y ze s~ro~y J~dnego. z Jego 
powinny rozwiązać ustawy: górnicza (art. 1 i 2) oficyahst~w doch,odzema pomes1oneJ sku~k~em te-
i o ]Jrzemyśle (art. l i 2), lecz prZ'yznać należy, g~ astatmego straty,-w tym wypadku JUZ na o-
że i te przepisy nie dają stałej zasady do rozgra- golnych. ~a.a?ach pra~nJ:ch. 
niczenia tych dwóch rodzajów przemysłu· sama Wl~sCI~Ie.l przed~Ięlnors~W'a według nowego 

. '~ · ,. · ] b l , . d · ' · prawa rowmez obowiązany Jest wynagradzać ro-
zaś rozmcil])Olmęczy o ycwoma IO zaJaiDI wo- b t 'k' · ł k' ·h d· t d t 
góle pozbawiona jest znaczenia prawnego i po- 0 111 ow 1 c~ 011 ow lC ro zm w e Y. nawe , 
siada tylko chai·akter uduo·odnienia dla władz . g~y roboty, ktore spowodowały wypadek ~Ieszczę-

• . . . 
0

, . . • ślnvy, oddane zost.aly do wykonama osobie trze-
. Rozg1a~1Czeme to Je~nak będzie :rnalo pr~y ciej (art. 3), przyczem oddaniem do wykonania 

wp~owadz~mu n?wego. prawa. za:sadmc~ą damo- nie jest zamówienie rzekazane innemu niezależ
sł?sć, [J,d~z .moc Je~o me będ~1e s.1ę r~zc1ągała na nemu rzedsiębiorst;Y~. 
lnze.dsl.ębi_oistwa p1zem:ysłu rze~~e~lmczego, V:Y- Jowe prawo obciąża właściciela przeclsię
Jaśn;ema ~edn~k ~a~:dmezł'~h ,rozmc .tych ~~oc~ biorstwa a nie samo przedsiębiorstwo, t . j. stosuje 
t~pow prz,edsię~~wr. tw,. f~ )l;czn:ych. l rzemie~lm- się arł pevsonam a nie a.d rem, co widać z art. 47: 
c~ych, J?Ozna ::nę do~J1~1 o · _IJO~z,Iewać ze ~ti.ony podług którego w razie sprzedaży dobrowolneJ 
pia!'-~~ki Senat~ kasac;Jne~o, .kt?remu.w teJ kwe- przedsiębiorstwa obowiązek właściciela co do wy
styl zapewne mezadl~loO }JIZ~Jdzle wyroko,~ać. nagrodzenia poszkodowanyeh z wypadku robotni-

~ ow.e prawo me będz1e st~>sow~o s1ę . d.o ków przechodzi na nowego właściciela nie z mo
pr~edsiębwrstw p~·zemysłu włośc.Iar'tskrego, . wreJ- cy samego prawa, lecz na zasadzie specyalnej 
sl~1e~o 1 młynarskiego, do w:sze.lklego rodzą]u ro- w tej kwestyi umowy piśmiennej ze sprze
bot budo":la.nych, do przedsiębiorstw, nal~żących dawcą. Od tej zasady, łatwiej zrozumialej w za
do ~arządow sk;:trb?~ych oraz do .ws~elklego ro- stosowaniu do Cesarstwa, gdzie niema urządzeń 
dzaJU warsztatow 1 mnych przeds1ębwrstw; prze- hypotecznych, nowe prawo nie odstępuje ani dla 
mysłowy?h, nale~ąc;y-ch do prywatnych drog że- kraju naszego ani dla prowincyi Bałtyckich, po
laznyc~ 1 pr~edsiębw1·stw. prze_wozu sta~kam1 pa- mimo że istniejące w tych dwóch częściach pań
rowymL Bhższe rozgramczeme zakładow, pod~e- stwa urządzenia hypoteczne dawałyby zupełną 
głych no>~e~nu prawu, , ~yl~o . J?raktyka są?ow możność zabezpieczenia pretensyi robotników 
w . przyszłosc~ może okreshć 1 meJedne wątphwo- o wynagrodzenie w odpowiednich działach ksiąg 
śc1 ostateczme rozstrzygnąć. hypotecznych. 

W edlug nowego prawa osobą, na której cią- Właściciel przedsiębiorstwa nie ma możności 
ży obowiązek wynagrodzenia robotników, paszko- zmniejszyć odpowiedzialności swojej za skutki wy-
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padków nieszczęśliwych przez umowy, zawarte botników, zatrudnionych przez wielki przemysr 
przed wypadkiem ;), r,kicrowane ku ograniczeniu w carem państwie. 
prawa do wynagrodzenia lub też rozmiarów te- ~ Oczywiście stopa premii podnieść - się musi, 
goż; wszelkie umowy tego rodzaju na zasadzie przypuszczalnie jednak niP. tak znacznie, jak do
art. 4 nowego prawa uważane będą za nieważne. tychczas w niektórych sferach przemysłowych 
Właściciel_ przedsiębiorstwa może być zupełnie przypuszczają; tak przynajmniej sądzić można 
wolnym od odpowicdz:i ~ln oJci za straty materyal- z premii, ustanowionej dekretem ministeryalnym 
ne, poniesione skutkiem wypadkóv;r nieszcz9śli- z dnia 30 marca 1899 r. we Francyi, na mocy 
wych z robotnikami: l) przed wypadkiem nie- którego premie za ubezpieczenie według norm, 
szczęśliwym robotnika, o ile ubezpiecza roboLni- bardzo blizkich do nowego prawa z dnia 2 czerw
ków i oficyalistów swoich w jednem z towarzystw ca r. 1903, wynoszą dla hut 2,51, dla kopalń 7,47 
ubezpieczeń, dzialaj;cych w Państwie Rosyjskiero od każdej setki zarobku robotników. 
na warunkach, nie mniej korzystnych dla poszko- Obecnie u nas premie takie wynoszą za u
dawanych i członków ich rodzin od warunków, bezpieczenie z pełną odpowiedzialnością sądową 
przewidzianych przez nowe prawo; w tym razie towarzystwa ubezpieczei1 l 000-krotnego zarobku 
całkowita odpow~edziu_lnośe cią~y na tych towa- dzienneg<;> na wypadek śmierr.i, 1500-k~otnego ~a~ 
rzystwach ubezp1eczen, do ktorych należy zgła- robku dz1ennego na wypadek stałeJ mezdolnosCI 
szać odpowiednie akcye, dotyczące wykonania do pracy i 1

/ 2 zarobku dziennego na wypadek 
tych obowiązków (art. 52); 2) jeżeli, sprzedając czasowej niezdolności do pracy: dla hut 4,±1, dla 
przedsiębiorstwo osobie trzeciej, właściciel wcho- kopalń 7,11 od każdej setki robocizny; od premii 
dzi z nabywcą w umowę specyalną o przenie- tych towarzystwa ubezpieczeń odstępują rabaty, 
sienie obowiązków swoich co do wynagrodzenia mianowicie 10% za zrzeczenie się udziału w zy
za wypadki na nowego właściciela (art. 47); 3) skach, 5%--25% za wysoką sumę robocizny. 
w razie jeżeli zabezpiecza prawiellową wypłatę Przy zasto~owaniu nowego prawa towarzy
przypadających od niego odszkodowań przez za- stwa ubezpieczeń ustanowiły premię: dla hut -
bezpieczenie odpowiednich tym odszkodowaniom 7,37°/0 od zarobku robotników a dla kopalń 
dochodów w jednem z działających w Państwie 11,87%; przypuszczać jednak należy, że premia te, 
Rosyjskiero towarzystw ubezpieczeń lub przez jako nie osnute na ścisłych statystycznych da
wniesienie do jednej z kas pai1stwowych lub in- nych, nie istniejących dotychczas, ulegną jeszcze 
stytucyi kredytowych w odpowiednich papierach znaczniejszym wahaniom i to na korzyść przed
procentowych kapitałów, w zupełności zabezpie- siębiorstw przemysłowych. 
czających wypłatę tych wynagrodzeń (art. 46, 47 Wydaje nam się, że obecnie bardzo byłoby 
oraz 44); 4) w razie dowiedzenia, że wypadek spo- na czasie przystąpienie do rozwiązania kwestyi 
wodowała zła wola lub wielka nieostrożność ro- prywatnego wzajemnego ubezpieczenia wszystkich 
botnika (art. 2); dowiedzenie zlej woli lub nieo- przedsiębiorstw przemysłowych, podlegających no
strożności ciąży na właścicielu przedsiębiorstwa, wemu prawu, połączywszy takowe z wzajemnem 
gdy w innych wypadkach dowiedzenie winy te- ubezpieczeniem od ognia. 
goż właściciela wcale nie jest obowiązującem dla Przechodząc z kolei do kwestyi, jakie osoby 
poszkodowanego. Przez zlą wolę pojmować nale- na zasadzie nowego prawa mają prawo do oc1szko
ży rozmyślne spowodowanie wypadku przez sa- dawania z tytułu wypadku, widzimy, iż nowe 
mego robotnika; trudniejszem jest określenie wiel- przepisy kierowały się głównie zasadami nie tyle 
kie.J nieostrożności, gdyż prawo tej kwestyi nie pokrewieństwa, ile tem, że poszkodowany dostar
rozstrzyga, oczywiście pozostawiając to w każ- czał' pewnej kategoryi blizkich mu osób środków 
dym poszczególnym wypadku samym sądom, z gó- do życia. 
ry jednak przypuszczad należy, że za takową nie- N owe więc prawo miało głównie na celu 
ostrożność uważać należy post9powanie robotni- zmniejszenie ilości proletaryatu, będącego cięża
ków wbrew wyraźnym przepisom regulaminu rem i niebezpieczeństwem zarazem dla ca!ego spo
(art. 142 ust. przemysł.); 5) w razie działania siły łeczeństwa. 
wyższej. Oczywiście wśród osób, mających prawo do 

Z wyżej przytoczonego przypuszczać należy, odszkodowania z tytułu wypadku nieszczęśliwego, 
że działalność naszych towarzystw ubezpieczeń postawić należy w pierwszym rzędzie samego po
z wprowadzeniem nowego prawa znacznie powięk- szkodowanego. 
szy się, chociaż i obecnie operacye towarzystw Do tej kategoryi należy zaliczyć wszystkich 
był'y dość znaczne. bez wyjątku robotników w przedsiębiorstwach, pod-

Jak wiadomo, przepisy o zbiorowem ubezJ?ie- leglych nowemu prawu (art. 1), oraz o.ficyalistów, 
czaniu robotników od wypadków były zatw1er- obowiązanych być obecnymi przy wykonywaniu 
dzone przez ministra Spraw Wewnętrznych dnia robót (techników, majstrów, zarządzaj~cych przed-
20 lipca 1887 r.; w 14 lat później, mianowicie w r. siębiorstwem), o ile ci ostatni pobieraJą wynagro-
1901liczbaubezpieczonychrobotnikówwynosiłajuż dzenie roczne, nie przewyższające 150~ rubli (art. 
1000 000, co stanowiło około 1

/ 2 ogólnej liczby ro- l 51); wymienione wyżej osoby korzystaJą z nowe-
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go prawa .ty~ko o tyle, o ile są poddanymi Pań- / nagrodzenie .(~en~a) zam~enia się n~ jednorazową 
stwa RosyJskiego. . wypł'atę potrOJneJ roczneJ renty, o Ile ta ostatnia 

Do obcohajowców: nowe :prawo stoso.wać. się przypad~ im za te~illin ti:zechletni lub dłuższy, 
będzie tylko o tyle, o 1le będzie ono rozc1ągmęte w przeciwnym bow1en1 raz1e wypł'aca im się cal
na nich na mocy traktatów handlowych, zawar- kowitą przypadającą im rentę. 
tych z p~ńst:vami,?~arującemi handlo:viiżegludze Ogr~niczen~e to (p. p. 1 i 2 art.XVIIopinii 
rosyjskieJ _naJ bardz.leJ ulgowe wan:n~1 yrzywozu, Rady Panstwa)_Jest sprzec.zn~ z zasadą ogólną pra
przewozu 1 żeglugi (art. XVII opmn Rady Pań- wodawstwa Pa.nstwa RosyJskiego, według któreo-o 
stwa), przyczem nawet i :V ty~ w.ypadku zastoso- obcokrajowcy korzystają z ochro?y prawa na :a
wane będą pewne ogramczema, Jak na przykł'ad sadaeh, Jednakowych z poddanymi rosyjskimi. Pod 
to że z wynagrodzenia korzystać będą tylko ci tym względem więc byłoby może słuszniejszem 
czlonkowie rodzin:y: zmarl~go obcokr~j.owego ro- zast?sowa~i~ ~o obcokrajow_ców ogólnej zasady 
botnilm l~b ~ficyahsty, kto.rzy w c~w~h w:y~adku w.z~Jemnosm międz:yna~·odoweJ, co zapewne korzyst
znajdowali s~ę w Państw1e RosyJsklem, 1 :ze na meJ ~plynęłoby row.meż na położenie i prawa 
wypadek ";YJa~du poszk?dowanego o?cokl:aJowca praCUJących za gramcą poddanych rosyjskich. 
lub członkaw Jego rodzmy przypadaJąCe 1m wy- (D. n.) A. Garbi1ish. 

Wykaz ilości węgla, wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego 
w listopadzie r. 1903. 

W listopadzie r. 1903 przypadało do podzia- o 20fo mnie,i, niż kopalnie winny były otrzymać 
łu pomiędzy kopalnie zagł'ębia Dąbrowskiego po (w r. 1902 droga żelazna podstawila 4 862 wagony 
1020 wagonów dr. żel. Warszawsko- ·wiedeńskiej czyli 202 wagony na dzień roboczy a przeto o 515 
na dzień roboczy, co czyni na cał'y miesiąc 25 229 wagonów czyli D 0

/ 0 więcej, niż kopalnie winny był'y 
wagonów (w r. 1902 przypadało do podziału po otrzymać). 
935 wagonów na dzień roboczy, co uczyniło na W listopadzie roku 1903 przypadało do po
cały miesiąc 22 414 wagony). Z liczby tej kop11.l- dzialu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
nie odwołał'y 183 wagony czyli 0,7% (w r. 1902 po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 875 wa
odwoł'ały 1093 wagony czyli 50fo), winny był'y prze- gonów na cały miesiąc (w r. 1902 po 35 wagonów 
to otrzymać 25 046 wagonów (w roku 1902-21321 na dzień roboczy czyli 838wagonów na cał'y mie
wagonów); przyjęły dodatkowo ponad normę 206 siąc) do przeładowania. węgla w Go.J:onogu z wa
wagonów (w r. 1902- 911 wagonr'Jw), wlaściwego gonów dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej do wago
odwołania przeto nie było (w r. 1902 wł'aściwe nów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Kopalnie 
odwołanie wynosił'o 1 Ofo). Droga żelazna podstawiła wysł'ał'y tą drogą 791 wagonów czyli 32 wagony 
23 745 wagonów czyli 950 wagonów na dzień ro- 1 na dzień roboczy a przeto o 84 wagony czyli o 
boczy a przeto o 1301 wagonów czyli 50fo mniej, 10% mniej, niż przypadało z podział'u (w r. 1902 
niż kopalnie winny byŁy otrzymać (w r. 1902 dro- kopalnie wysł'ał'y 931 wagonaw czyli 39 waga
ga żelazna podstawiła 22198 wagonów czyli 911 1 nów n::t dzień roboczy a przeto o 93 wagony 
wagonów na dzień roboczy a przeto o 877 wago- . czyli 11% więcej, niż przypadało z podziału). 
nów czyli o 4% ;vięcej, niż kopa~nie winny były. o- l W listopad:r.ie r . 1903 kopalnie wysł'ał'y do 
trzymlł:ć). Oprocz tego droga zel~zna podstaw:1la 1 Warszawy 5 535 wag·onów węgla (w tern 104 wago
~opalmom p_onad nor~ę 595 wagOJ~ow austryackiCh ny dr. żel. . Iwangrodzko -Dąbrowską) czyli 222 
1179 wagonow, wynaJętych przez Jedną z kopalń. wagony na dzień roboczy; mniej, niż w listopa-

W listopadzie roku 1903 przypada-lo do po- dzie r. 1902, o 175 czyli o 30fo. W okresie czasu 
dział'u pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego od 1 stycznia do 1 grudnia r. 1903 kopalnie wy
po 325 wagonów dr. żel. I wangroclzko- Dąbrow- sł'ał'y do Warszawy 47 965 wagonów węgla czyli 
skiej na dzień roboczy, co czyni na cał'y miesiąc 178 wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w tym 
8 125 wagonów (w r. 1902 przypaclało do podziału samym ohesie czasu r. 1902, o 58 wagonów czy
po 210 wagonów, co uczyniło na cał'y miesiąc li o 0,1 Ofo. 
5 040 wagonów). Z liczby tej kopalnie odwolał'y W listopadzie r. 1903 kopalnie wysł'ał'y do 
597 wagonów czyli 7°/o, (w r. 1902 ~opalhie odwo- 1 Łodzi . 6. 861 wagonów .W:ęgl3: czyli .274 wa~ony 
ł'ał'y 693 wagony czyh 14%), przyJęły dodatko- na dz1en roboczy; mmeJ, mż w hstopadz1e r. 
wo pon.ad normę 18 wagonów (w r. 1902-515 wa- 1902, o 301 wagonów czyli o 50fo. W okresie czasu 
gonow), wł'aściwe odwalanie wynosił'o przeto 579 od 1 stycznia do 1 grudnia r. 1903 kopalnie wy
w.agonów czyli 70fo (w roku 1902 właściwe odwala- sł'ał'y do Łodzi 62630 wagonów węgla czyli 232 
me wynosił'o 178 wagonów czyli 40fo). Droga że- wagony na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
lazna podstawiła 7 350 wagonów czyli 294 wagony mym okresie czasu r. 1902, o 3 737 wagonów 
na dzień roboczy a przeto o 178 wagonów czyli czyli o 60fo. 

.. 
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Nazwa 

kopalni 

Droga telazna 
War szawsko-W i odeńska 

Niwkn 
M 
M 
H 

ortimer . 
ilo,vice . 
r . .H.onard 

Pary~ 

K 
s 

azimiorz i Feliks 
aturn 

Czolndź 

Flora. 
Jan 
Antoni 
Leokndya. 
Mikołaj 

Katarzyna i Ludwika . 
Nierada 
Franciszek 
Matylda 
Grodziec I 
Huta Bankowa 
Strzy2owice 

akób. J 
F 
An 
H 

liitz 1-tudolf . 
drzej 

elena 
T adeusz 
Al 
s 
w 
G 
N 

wina. 
tolla 
ańczyków 

rodziec II 
owa Reden 

Rnzem. 

Droga telazna 
lwangrodzku-Oąbr o w ska 
iwka N 

M 
Hr 
p 
K 

ortimer 
. !tenard 

ary2 
azimiorz 

An toni 
eden 

drzej 
ranciszek 

An 
F 
H 
M 
T 
s 
J 
w 
F 
N 

elena 
atylda 

adeusz 
tella 
akób . 
ańczyków 

liitz 1-tudolf . 
owa !{eden 

. 

l 

PRZEGLĄD GORNI OZO- HUTNIOZ Y 

Rok 1902 l Rok 1903 
--

w Y s Ł A N o w Ę G L A 
-

W mi~sif\CU Od poczf\tku ro- W miesif\CU Od ~oczf\tku ro-
listopadzie ku do l grudnia listopadzie ku o l grudnia 

l ~-g:>, ~ ~ ~·<l;>, ~ ~~~ ~ ~-g>, 
·o l ~·~ ~ ·o ~·~ ~ •O ce.~ () •O d·~~ 
bO ~"o bD bD ~~_g bD ~~2 o "".o o ~»""_g o o 

t?; ~dO t?; .. .,c ~ ~eS O ~ "~o 
&;R"' P: R"' p..~"' &:~ ... 

w A G o N ó w 

2 948 123 25 455 94" 2Uil 110 26 008 l 96 
2160 90 23 135 85 2126 85 19 397 72 
2 358 !18 23 553 87 3 089 123 25 't!l1 94 
219~ 92 23 823 88 2 728 109 26 913 100 
2 012 84 16 233 60 l 962 78 HJ064 71 
2180 91 28 205 104 2419 97 23 tilii 87 
2 994 125 21 858 81 3 741) 150 34 98:~ 130 
28-!4 119 26 892 99 2 989 l 119 30 888 llł 
1104 4o 15 263 56 1 319 l 5::1 14 714 l 54 

348 15 4412 16 226 l 9 3 3:)() l 12 
534 22 5 527 20 497 l 20 5 707 1 21 

8 o ó33 2 - - 11 o 
10 o 84 o - - 148 l 

10-! 4 1176 4 125 5 l 488 5 
278 12 2 4-!9 9 250 10 3 0'31 11 

9 o 234 1 ;!1 1 238 l 
- - 133 l 22 l 173 l 

81 3 1424 5 - - 160 1 
21 l 209 1 'HJ l 237 l 
13 l 185 1 207 8 648 2 
79 3 329 1 25 l 161 1 

228 10 2193 8 1H8 8 1 846 7 
18 1 577 2 4:{ 2 259 1 
33 1 432 2 25 1 491 2 
9 o 213 1 - - 65 o 

34 l 721 3 25 l 357 l 
28 1 347 1 - - 4'3 o 
4 o 33 o - - 17 o 

- - - - 199 8 1439 5 
- - 111 1 l - - - -

:t2 637 943 225739 833 25 008 1000 240 7fJ7 ~91 

1265 53 12 926 48 1767 71 16 :l60 l 61 
398 17 4295 16 878 35 6 2:i6 2'' ,, 
942 39 12 128 l 45 1 58! 63 141i98 :J;) 

l 181 

l 
49 11 241 41 1 481 ;)9 12 2()6 ł5 

843 35 9 032 33 l 317 53 12 6:33 47 
- - 12 o - - 7 l o 

37 2 859 3 137 6 781 3 
81 3 693 3 82 3 678 a 
2 o 35 1 o 1 o 11 o 

75 3 838 3 26 1 548 2 
- - 95 o 1 o 92 o 

7 o 162 1 - - 15 o 
3 o 131 1 - - - -
9 1 30 o 36 1 247 1 

- - - - - - 21 o 
- - 2 o - - - -
- - 32 o - - - -

l 

1903. 

-W r. 1903 wyslano węgla wię-
cej ( +) albo mniej (- ), niż 

w l'oku 1902 
-·-

W miesif\CU W okresie czasu 
od początku roku 

l istopadzie do l grudnia 

-- -
·wa.gonó'v l o· 

kl wagonów l % 

200 1-- 7 + 553 + 2 
- 3ł - 2 - 3 73~ - 16 

+ 731 + 31 t 1 7::!8 t 7 
530 24 3 090 13 

- 50 - 2 28:H + 17 

i 
239 

i 
11 - 4 590 - 16 

7:>2 2~) + 13 125 + 60 
1-!5 fJ 3 996 15 
21:) 19 - 54 H - 4 

- 122 - 35 - 1 062 - 24 
- 37 - 7 + 180 + 3 
- 8 - 100 - 5:.!2 - 98 
- 10 - 100 ± 64 

I 
76 

+ 21 + 20 312 27 
- 2'> - 10 632 26 
+ 12 + 13<! + ł 2 
+ 22 - 40 30 
- 81 - 100 - 1 264 - 89 
- 2 - 10 + 2'5 + 13 
+ 194 + 1492 463 250 
- 54 - 68 - 168 - 51 
- 30 - 13 - <!47 - 16 
+ 25 + 139 - 318 - 55 
- 8 - 2-! + 59 + 14 
- 9 - 100 - 148 - 69 
- 9 - 27 - 364 - 50 
- 2'3 - 100 - 299 - 86 
- 4 - 100 - 16 - 48 
+ 199 + - + 1439 + -

- - - 111 - 100 

+ 2371 1 + H + 15 0;)8 + 7 

'"' I ł I 
40 

I ,".I 
27 

4~0 128 1 H61 46 
642 1 6'3 2 770 23 
300 25 1025 9 
474 56 3 601

1 

40 
- - - 5 - 42 

+ 100 + 270 - 78 - 9 
1 + 1 - 15 - 2 

- 1 - 50 - u - 69 
- 49 1- 65 - 290 - 35 
+ l+ - - i! - 3 
- 7 1- 100 - 147 - 91 
- 3 - 100 - 131 - 100 
+ 27 + 300 + 217 + 723 

- - 21 -
- - - 2 - 100 
- - - 32 - 100 

Razem · l 4843 l 202 l 52511 l 194 l 7 310 l 292 l 64813 1 240 l+ 24671+ 

w ogóle l 27 480 l 1145 l ~78 250 11 027 l 32 318 lt 292 l 305 610 11131 l+ 4 8381 + 
51 l + 12 3021 + 23 

18 1 + 27 360 l + 10 
R. K· 
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·wydobywanie rud żelaznych w zaglębiu pud. rudy żelaznej a wlącznie z wysylką za grani
Krzyworoskiem nie przestaje odczuwać wielce cę-112o29600 pud. Tym sposobem wysyłka za 
krytyczny stan, który dotknął je w roku 1900 je- granicę wyniosła 13% calego zbytu rudy krzy
dnocześnie z ujawnionym kryzysem w przemyśle woroskiej. Za granicę wysyła się najlepsza ruda, 
metalmgicznym. zawierająca nie mniej 64% żelaza i nie mniej 60% 

Z powodu zmniejszenia się spożycia rudy że- kawałków grubych; przy wysyłaniu przez port 
laznej w zakładach metalurgicznych w r. 1901 w Mikolajawie wymaganem jest nie mniej 80% 
wstrzymany został bieg wielu mniejszych kopalń rudy w grubych kawałkach. Jedna z kopalń 
rudy żelaznej w samym Krzywym Rogu i nn po- sprzedala co prawda do Anglii rudę drobną, lecz 
ludnie od niego; następnie wytwórczość rudy że- ruda ta zawiera 67% żelaza, a przytern jest to 
laznej zmniejszyła się w większości poważniej- fakt pojedynczy. 
szych kopalń. Towarzystwa akcyjne i osoby pry- Obecnie zawartą _została umowa na znaczną 
watne, które wydzierżawiły niezbada11e obszary l wysylk<; rudy żelazneJ za granicę, mianowicie 
w poprzeduieh gorączkowych czasach za bajecz- l jedna z kopalń sprzedała zakładom śląskim 30 
nie wysokie ceny i wydaly znaczne sumy na po- l milionów pudów rudy z dostawą w przeciągu 
szukiwania, zmuszeni byli następnie zrzec się pięciu lat; są wieści o zawarciu i innych umów 
swoich praw, ponieważ zloża nie ziściły poklada- na dostawę znacznych ilości rudy żelaznej za gra
nych w nich nadziei, a wysoka placa dzierżawna nicę. · 
i inne uciążliwe warunki umów wobec obniżenia Zakłady śląskie, polożone w pobliżu granicy 
się cen rudy żelaznej nie pozwalały na wydoby- rosyjskiej, otrzymują rudę drogą lądową. Morzem 
wanie jej bez znacznych strat. przez Mikołajów ruda wysyla się przeważnie 

Zmniejszenie się zapotrzebowania na rudę przez Roterdam do Westfalii, dokąd w roku 1903 
żelazną spowodowane było zmniejszeniem się ilo- wysłano 4 miliony pudów, następnie około 21/~ 
ści wytapianeo-o surowca oraz tern, że większość milionów pudów do 8zkocyi, reszta poszła do Au
zakładów metalurgicznych posiadała znaczne zapa- stryi (okolice Tryestu) i do Francyi. Koszt prze
sy rudy, które zaczęła przetapiać. Brak zbytu przy wozu rudy morzem w jesieni i zimie roku 1902/3 
zwiększonem zaofiarowaniu wywołał znaczną zniż- wynos.il 7 szylingów za tonnę, nast<;~)nie ku koń
kę cen, mianowicie z 81

/ 2 - 91
/ 2 kop. do 41

/ 2 - 5 cowi lata podniósł się do 12 szylingow, w jesieni 
kop. za pud. Cena ta w większych kopalniach r. 1903 wynosił 10 szylingów; koszt ten zapewne 
przynosiła jeszcze pewien zysk, lecz tylko przy spadnie jeszcze. Taniość kosztów przewozu, spo
większej wytwórczości, mniejsze kopalnie przy ta- wodowana znacznem zaofiarowaniem okrętów, zbu
kiej cenie zaledwie pokrywały koszta własne. dawanych na potrzeby Anglii podczas wojny 

Zmniejszenie ię zbytu rudy na rynkach we- w Afryce południowej i nie znajdujących dotych
wnętrznych zniewoliło przemysłowców szukać no- czas dosttttecznej pracy, jest zjawiskiem przejścio
wych rynków za granicą i przemysł rud żelaznych wem, ponieważ rozwijający się corocznie rozwój 
osiągnął to, co było niemożliwe dla przemysłu mi9dzynarodowych stosunków handlowych da za
metalurgicznego i węglowego. 'vVysylka rudy że- trudnienie tym okrętom i wywoła powiększenie 
laznej za granicę zaczęla się w r. 190~, mian owi- , się kosztów przewozu. Z tego powodu kopalnie 
cie wysłano wówczas 211 902 pudy na Sląsk przez krzyworo;kie unikają zawierania umów długoter
zachodnią granic<; lądową. Następnie w r. 1902 minowych na sprzedaż rudy, wysyłanej morzem, 
wrłano tą samą drogą 1817 112 pudów i oprócz i stawiają istniejące umowy krótkoterminowe 
tego zaczął się wywóz rudy przez port w Miko- w zależno'ci od kosztów przewozu. Spodziewane 
łajowie, skąd od września do grudnia włącznie podniesienie się kosztów przewozu oraz zjawienie 
wyslano 1189 098 pudów rudy. W r. 1903 wysyl- się silnego współzawodnika w postaci rudy szwedz
ka rudy w obu tych kierunkach znacznie wzro- kiej, która w niedługim czasie w znacznych ilo
sła, mianowicie od 1 stycznia do 1 września wy- \ ściach pojawi się na rynkach europejskich, każą 
:q.iosła ona przez zachodnią granicę lądową na przypuszczać, że wysyłka rudy krzyworoskiej mo
Sląsk 5 398800 pudów i przez Miko l' aj ów 7 951200 rzem w niedlugim czasie zupełnie ustanie. Ruda 
pudów, razem 13350000 pudów. Wysylka trwa szwedzka wysyłaną byla dotychczas z portu Lu
dalej w tym samym stopniu i przez cały rok 1903 ceo w zatoce Botnickiej; z powodu zamarzania 
wyniesie poważną ilość 18 milionów pudów. corocznie w przeciągu 4 - 5 miesięcy wysyłanie 

W okresie czasu od 1 stycznia do l września rudy tą drogą nie moglo odbywać się. Obecnie 
r. 1903 z zaglębia Krzyworoskiego wyslano na jednak od kopalń rudy przeprowadza się droga 
potrzeby krajowego przemysłu żelaznego 99279600 1 żelazna do niezamarzającego portu w Norwegii, 
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skąd ruda będzie mogła być wysyłaną regularnie kiej i nizkich kosztach przewozu wspólzawodni
przez caly r ok. Odległość Niemiec i Anglii od ctwo z nią staje się dla rudy krzyworoskiej nie-
rzeczonego portu wynosi znacznie mniej, niż od możebne. K. s. 
Mikołajowa, a przeto przy taniości rudy szwedz- (Gornozawodskij ListokJ . 

j>rzegfąd fiteratury górniczo-fiutniczej . 
Spis art9l{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach g6rniczo=hutnicz9ch. 

Gornozawodsk ij Listok (1903) NQ 26. a) K. Oha
riczkow. Ozy nafta może współzawodniczyć z wę
glem kamiennym w zastosowaniu do użytku do
mowego? N a pytanie powyższe autor odpowiada 
przecząco . Podczas gdy dzięki udoskonaleniu pa
lenisk odpadki naftowe znajdują coraz większe 
zastosowanie, jako materyal opalowy w przemyśle, 
wszystkie usiłowania, czynione w kierunku wy
nalezienia dobrych sposobów spalania nafty w pie
cach domów mieszkalnyc·h, natrafiają na trudne 
do zwalczenia przeszkody. N a wet w ogniskach 
przemysłu naftowego w Baku i Groźnem do opa
lania domów mieszkalnych używa się węgiel lub 
drzewo, a w pierwszem z tych miast używanie 
nafty jako opalu jest zabronione ze względów sa
nitarnych. Autor jest zdania, że w rzędzie ma
teryalów opalowych dla użytku domowego wę
giel i drzewo zachowają na zawsze pierwsze miej
sce. b) Referat Rady zjazdów górniczych obwo
dów Pólnocnego i N adbaltyckiego z powodu pra,
wa z dnia 2 czerwca 1902 r . o wynagrodzeniu ro
botników, poszkodowanych skutkiem wypadków 
nieszczęśliwych. R eferat mial na celu wyjedna
nie u p . min istra Skarbu decyzyi, odraczającej 
wprowadzenie w życie nowego prawa do dnia l 
styczn ia 1905 r.*). 

Dodatek techniczny NQ 2. a) P . Leontowskij
Fotograficzny sposób oznaczania położenia pionu 
w szybie przy pomiara~h w ko1Jalni. Autor po
daje opis przyrządu i sposobu oznaczania właści
wego położen ia pionu w szybie. Zamiast ciężaru, 
zawieszoneo-o na drucie, używa się w tym wy
padku ciężki metalowy walec, zawierający we
wnątrz lampkę elektryczną, której światło prze
nika przez otwór w dnie walua; pion, wahając się 
nad papierem uczulonym, utrwala na nim krzy
we, na podstawie których określić można najdo
kładnieJ położenie pionu w stanie spoczynku. b) 
A. Terpigorew. Przegląd sposobów odbudowy 
pokładów węgla kamiennego w kopalniach Rosyi 
poludniowej (pocz.). 

NQ 27. a) A . Sztof. Z powodu projektu do 

*) z takiero samem podaniem wyst."pił zjazd xxvm prze
mysłowców górniczych Południa Rosyi. Powtórzona przez wiele na
szych pism wiadomość, jakoby przemysłowcy górniczy i hutniczy 
Królestwa Polskiego solidaryzowali się z temi podaniami, jest zupeł
nie fałszywa. nic podobnego bowiem miejsca nie miało. 

prawa o wynagrodzeniu robotników, poszkodowa
nych skutkiem wypadków nieszczęśliwych w Bel
gii (po_cz.) . b) P. Seppajn . Rudy żelazne w 
Szwecy1. 

Ru ssk ij Gornozawodskij Wiestnik (1903) NQ 5. 
a) Rynek surowca. b) Etat dróg żelaznych skar
bowych na r. 1904. c) K . Kuzniecow. Niezbędna 
potrzeba zniesienia przepisów tymczasowych. Au
tor jest zdania, że liczba wykwalifikowanych szty
garów, wychowańców szkól górniczych, wzrasta
jąc z każdym rokiem, dziś jest najzupełniej wy
starczającą na potrzeby przemysłu górniczego; 
jednocześnie przepisy tymczasowe z roku 1893 
umożliwiają licznym jednostkom, nie posiadają
cym odpowiednich teoretycznych wiadomości , u
zyskanie tytułu sztygara na podstawie bardzo 
la twego egzaminu przed specyalną komisyą . W o
beG tego, że wielu z pośród sztygarów napotyka 
obecnie trudności w znalezieniu zajęcia, autor 
przychodzi do wniosku , że przepisy tymczasowe, 
jako nieodpowiadające już celowi, powinny być 
zniesione. d) Uralec. N owa droga żelazna na Ura
lu. e) Słaba strona przemysłu naftowego w Groź
nem. f) Czego należy oczekiwać w najbliższej 
przyszłości. Artykuł omawia sprawę przemysłu 
żelaznego w Rosyi południowej . 

Uralskoje Gornoje Obozrienje (1903) NQ 46. 
a) A. Zinowjew. O zastosowaniu panewek surow
cowych. b) Metalurgia złota (c. d.). c) Zjazd 
XXVIII przemysłowców górn iczych Poludnia 
Rosyi (c. d.) . 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg - und Hutten
wesen ( 1903) NQ 46. a) K. Schraml. L enne dniów
ki górnicze w Durrn bergu pod Hallein (pocz.). 
Autor podaje historyczny obraz rozwoju przecho
wującego się do ostatnich czasów prawa feodal
nego, na zasadzie którego posiadacz wielkiej wła
sności ziemskie j korzysta w kopalni z obowiązko
wej pracy rolnika-górnika. b) G. K. O cynku. 
Opis kilku ulepszeń, zastosowanych w hutach 
cynkowych na Śląsku Górnym. c) K. Balling. 
O możliwości prowadzen ia odbudowy pokładów 
węgla brunatnego bez pozostawiania filarów o
chronnych pod torami dróg żelaznych w póJnoc
no - zachodnim zagłębiu węglowem w Czechach 
(dok.). d) Opis huty miedzianej w Eisleben . 
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Stahl und Eisen (1903) NQ 23. a) Punkt zwrot- i E. Taube. Przemysl żelazny i węo-lowy w Ro
ny w niemieckim przemyśle żelaznym. b) Wyniki syi na schyłku XIX wieku (dok.) . f) M. Buhle. 
prób, d~konanych nad bliźnia?zą maszyną zwrotną l U~'ządzenia prz~wo~owe systemu Bou~se. Z P.·o
z rozdz1ałem pary Rottmann a. c) Ledebur. Do- unędzy znaczneJ hczby znanych dz1ś środkow 
świadczenia Hadfield'a nad stalą wolframową. przewozowych dla wielkich ilości węgla, koksu, 
Hadfield, znany z b~da~ n~d wplywem ma~1g_anu, 1 rudy i t. p . urz_ądzenie Bousse'go wyróżnia się bu
krzemu, chromu, ghnu 1 mklu na własności zela- dową, poz\valaJącą na przewożenie w dowolnie o
za, oglosil na posiedzeniu Towarzystwa "Iron and branych poziomach oraz zabieranie lub oddawa
Steel Institute" wyniki badaii nad stalą wolfra- , nie ładunku w dowolnie obranych punktach. ()') 
mową. Do badań użyl 13 prób stali z zawarto- E. Scheren berg. rrurbina parowa systemu Brow~ 
ścią wolframu od 0,10% do 1G,18%; zawartość Boveri-Parson'a (dok.). h) W . Beumer." Praw; 
manganu, siarki, fosforu i krzemu byla mniej wię- • o umowach ubezpieczeniowych. 
cej jednakowa, jedynie ilość węgli!' wahaJa się . . . .. 
w granicach od 0,13 do 0,78, wzrastaJąC w stosun- l .. _ Z ei łs c h r i łt ?es Obersch les1_s chen Berg - und Hutten-
ku do ilości wolframu. N a podstawie szeregu ! mann1sr. hen Vere1ns (1903). ~1st? pad. a) J:?ane sta
pró_b meuha!licznyc~ Radfield przycho~zi do tyst~czne. _o przemyśl~ gor~1Czo - hu~mczym na 
wmosku, że Jakkolwiek wolfram zachowa 1 nadal j Sląsku Gomym za 3-Cl kwa~tal 1903_ r. b) Dane 
znaczenie: jako. do_dat~k przy wyrobie stali, je- staty~tyc~ne o w~glu ~a~1ennym 1 brunatnJ:~ 
dnakże me znaJdzie mgdy tak obszernego zasto- l w ~~usach za, 3~Cl kw~rtal 1~03 r. c) ~ytwor
sowania, jak inne wyżej przytoczone metale. d) czose,. p_r~ywoz 1 wy:voz ołowm, cynku 1 srebra 
Steger. Wyrób brykiet węglowych o malych w wazme~szych kraJach. d) Dane, statystycz:ne 
rozmiarach (pocz.) . Opis rozmaitych systemów o przemysie .węglowym na ŚląskuGornym w 3-Im 
pras do wyrobu małych brykiet, naj odpowiedniej- kwartale 1003 r . 
szych do zastosowania w przemyśle. e) T. Naske 1 W. K. 

l{ronika bie?ąca. 
Rynek węglowy w Warszawie za czas od 6 do 

1 
w lokalu Resursy w Dąbrowie posiedzenie czlon-

19 grudnia 1903 r. Usposobienie na rynku węglo- ków Sek.cyi VII-ej Górniczo - Hutniczej Oddzialu 
wym początkowo było słabe, później nieco wzmo- Warszawskiego Towarzystwa popierania przemy
gło się. . słu i hantllu. Na posiedzeniu tern p . FEL!CYAN GA-

W czasie powyższym dostawiono na stacyę DOMSKI o~wiadczyl, że nie może przyjąć przypad
towarową drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeń- l Jych mu z wyboru na poprzedniem posiedzeniu 
skiej: obowiązków przewodniczącego w Sekcyi Górni-

w I tygodniu 778 wagonów 1 czo-Ilutniczej, ponieważ wybór ten uskuteczniony 
w II " 1190 " l zostal przez aklamacyę; p. GADOMSKI oświadczy!, 

że przyjmie obowiązki przewodniczącego wówczas 
Placono za dobre marki węgla grubego i kostko- tylko, jeżeli obowiązki te przypadną mu z wybo
we~o 90-98 kop. a za drugorzędne 'd7- 91 kop. ru, dokonanego za,pomocą glosowania tajne.Q"o . 
za .korzec na stacyi drogi żelaznej Warszawsko- Fostanowiono dokonać ponownych wyborów prie
Wiedeńskiej. wodniczącego w Sekcyi Górniczo - Hutniczej na 

W sprzedaży cząstkowej zauważono zapo- najbliższem posiedzeniu, jakie przypadnie w Dą
trzebowanie mniejsze i placono z dostawą od browie, do czasu ponownego wyboru p . GADOMSKI 
110-120 kop. będzie jednak spełniał powyższe obowiązki. 

Dla celów fabrycznych węgiel notowano po 
cenach: Następnie odczytano list wice-przewodniczą-

cego clelegacyi zachodniej p. MrECZYSLAWA GRABIŃ-
gruby i kostkowy I 95 kop. sKIEGo; w liście tym p. GRABIŃSKI prosi o zwolnie-
kostkowy II 93 " 11ie go z obowiązków powyższych ze względu na 
orzech I 88 " to, że byt Pv.seglqdu Górniczo-Hutniczego, którego 
orzech II 85 p. GRABIŃSKI jest redaktorem, zależy od różnych 
drobny 73 " czynników, które mog.ą niejednokrotnie stanąć 
mial 54 " w sprzeczności z przyszlą działalnością delegacyi. 
(Podług Gazety Handlowej). List p. GRABIŃSKIEGO przyjęto do wiadomości 

Posiedzenie członków Sekcyi Górniczo-Hutniczej. z nadmienieniem, że w warunkach, w jakich obec-
Dnia 12 grudnia r . 1903 wieczorem odbylo się nie Sekcya Górniczo - Hutnicza znajduje się, 
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byłoby może zbytecznem wybieranie wice-pr~~;e
wodniczącego delegacyi zachodniej. 

W następstwie p. ANDRZEJ GARBIŃsKI odczyta! 
zasady ogólne prawa z dnia 2 (15) czerwca roku 
1903 o wynagrodzeniu poszkodowanych skutkiem 
wypadków nieszczęśliwych robotników i oficyali
stów oraz członków ich rodzin w przeclsiębior
stwach przemysłu fabrycznego, górniezego i hut
niczego (druk odczytu p. GARBIŃSKIEGO rOZ})Oczęty 
zostal w .J\~ 7-ym Przeglqrlu Gómiczo- Hutuicsego) 
a w dalszym ciągu tej sprawy p. KAZIMIERZ SRo
KOWSKI odczytał o ubezpieczeniu robotników gór
niczych i hutniczych w Króle~twie Folskiero od 
następstw wypadków nieszcz~śliwych wobec pra
wa powyższego (odczyt p. SROKO\\ SKIEGO wydru
kowany został w N 6-ym Przegli!du Gómiczo-Hul
niczego) . 

W dalszym riągu posiedzenia przypomniano, 
że przed kilku laty Sekcya Górniczo - Hutnicza 
podjęła za pośrednictwem Zarządu Oddzialu sta
rania o otwarcie w Dąbrowie sal rysunkowych 
dla robotników; starania te nic osiągly ·wówczas 
zamierzonego celu. Ouecnie bez udzia]u Sekcyi 
uzyskane zosta-ło pozwolenie na wy kłady \vieczor
ne dla robotników; wykłady te potrzebują jednak 
pewnego funduszu na opał, oświetlenie, pomoc 
naukową i t . p . Sekcya postanowiJa ofiarować na 
cel powyższy jednorazowo 50 rubli i następnie, 
począwszy od 1-go stycznia roku 1904. po 300 ru
bli rocznie dotąd, dopóki nie znajdą się potrzeb
ne fundusze z innych źródeł. 

W końcu p . ]'ELJCYAN GADOMSKI oświadczy-l, 
że Prezydyum Sekcyi Górniczo-Hutniczej nie mo
że podjąć się poruczonego mu na poprzedniem 
posiedzeniu zorganizowania komisyi redakcyjnej 
dla opracowania monografii zagłębia Dąbrowskie
go, i zaproponował dokonanie wyboru takiej ko
misyi przez Sekcyę zapomocą glosowania; wybór 
ten postanowiono dokonać na jednem z następ-
nych posiedzeń. S. 

Mapy złóż węgłowych i rudonośnych Króles twa 
Połskiego . N a posiedzeniu Komitetu Geologiczne
go w Petersburgu w dniu 5 (18) grudnia r. 1803, 
w którym przyjmowali udział przedstawiciele na
szego przemysłu węgloweo-o p.p. KoNTKIEWicz, 
KoNDRATowwz, STRASBURGER, GRABIŃSKI i STnATILATO, 
rozpatrywaną była sprawa dokładnego oznaczenia 
zapasów węgla, zawartego w zagłębiu Dąbrow
skiem, oraz ułożenie mapy geologicznej tego za
głębia. Sprawa ta, poruszona na VI zjeździe 
przemysłowców górniczych Królestwa Folskiego 
i przekazana przez wyższe władze górnicze Ko
mitetowi Geologicznemu, znalazła swe rozwiąza
nie. N a wio~Jn: roku 1904 Komitet Geologiczny 
wydeleguje do naszego zagłębia geologa, który 
rozpatrzy na miejscu materyały topograficzne 
oraz dane geologiczne i pomiarów podziemnych, 
żeby ułożyć dokładny i racyonalny program obli
czenia zapasów węgla w Królestwie Polskiem oraz 
ułożyć mapę geologiczną zagłębia z uwzględnie-

niem pokładów węgla. O ile praca takajest bar
dzo ważną, zaznaczyć wypada, że dotąd posiada
my tylko mapę geologiczną RoEMERA z ptzed 30 
laty i mapę pokładową inżyniera :M. ŁEMPICKIEGo; 
zamierzona praca stanie się więc ważnym przyczyn
kiem clo poznania kl~aju. Koszta badań i przyja
zdu geologa poniosą przemysłowcy. Prawdopo
dobnie praca powyższa powierzoną będzie człon
kowi Komitetu starszemu geologowi p . MICriALSKIE
MU, który wielokrotnie przyjmowal udział w ba
daniach geologicznych naszego kraju i któremu 
miejscowe warunki są znane. Jednocześnie na 
tern samem posiedzeniu Komitetu Geologicznego 
pornsz011ą została sprawa u]ożenin. mapy zJ'óż ru~ 
dy żelaznej w Królestwie Folskierri. Ponieważ 
ułożenie mapy dokładnej wymagaloby środków 
znaeznych, })ORtanowiono na mapę topograficzną 
w skali 1 wiorsty w jed11ym calu umieścić tak 
istniejące jak już zarzucone i wyeksploatowane 
złoża rud żelaznych z uwzględnieniem formacyi 
i samego charakteru zlóż. \Vobec bardzo ograni
czonych funduszów, jakie posiada Komitet Geolo
giczny. postanowił on powyższe prace uskutecz
nić, o ile· będą mu dostarczone środki przez prze
mysłowców, posiadających luu eksploatujących 
rudy żelazne. M. Gr. 

Nafta w kraju Zakaspijskim. Prowadzone 
przez rząd w obszarze Ferganskim poszukiwania 
nafty uwieńczone zostfl.ly bardzo dodatnimi re
zultatami. Z mozolnie przebitego głębokiego 
otworu wiertniczego uderzy! w końcu listopada 
roku 1903 obfity strumień nafty. Zasługa trud
nych poszukiwai1 i badań a wreszcie decyzyi pro
wadzenia nadal robót wiertniczych w zupełności 
przypada inżynierowi CzERNYSZEwowr, znanemu 
geoJogowi rosyjskiemu i dyrektorowi Cesarskiego 
Komitetu Geologicznego w Petersburgu. 

M. Gr. 
Prace komisyi dla uregulowania sposobów eks

ploatacyi węgła . W zeszycie 6-ym Przeglq.du Gór
niczo-Hutniczego podaliśmy wiadomość o utworze
niu przy Departamencie Górniczym w Petersbur
gu komisyi, celem której bylo zbadanie sposobów 
eksploatacyi węgla w zagJębiu Dąbrowskiero 
i określenie, o ile sposoby wydobywania węgla, 
stosowane obecnie, odpowiadają tak warunkom 
techniki górniczej. jak i bezpieczeństwu pracow
ników w kopalniach węgla. Komisya więc, któ
rej prace rozpoczęły się dnia 24 listopada (7 gru
dllia) a zakończyły 6 (19) grudnia roku 1903, mia
ła sobie powierzone trudne i obszerne zadanie 
i opierać się musiała na sprawozdaniach inżynie
rów KuRMAKOWA i PoMERANCF,:WA, deleo-owanych 
do naszego zagłębia przez p. ministra Rolnictwa 
i Dóbr Pai1stwa jeszcze jesienią roku 1902. N a 
>Ystępie rozpatrzono poszczególnie warunki, w ja
kich wydobywa się węgiel w naszych kopalniach 
przy zastosowaniu . sposobu tak śląskiego, jak 
i sposobu wydobywania węgla warstwami pozio
meroi z podsadzką oraz system zamulania pia-
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skiero z wodą miejsc próżnych, powstałych z wy- podredenowskich, to zapas w9gla w nich olueślo
dobycia węgla, poczem porównano z obą przyto- no na 10 000 milionów pudów. Foklady nadracle
czone tu sy~temy ~kspl<;>atacyi pod. wzgl~dem ich l nowskie, jak? zawierające węgiel pośredni, nie 
doskonałości techmczneJ. Następme kom1sya roz- zostały przyJęte pod. uwagę w rachunku powyż
patrywala dane statystyczne, tyczące się wypad- szym. 
ków nies~częśli~ych z lucl~mi, zaję~ymi prac~ l . o~ się tyczy rezultatów pozytywny~h pr~c 
w kopalmach. Z powodu Jednak medokładneJ kom1sy1, to wypada zaznaczyć, że kom1sya me 
i niejednakowej regestracyi wy1Jadków w przed- l miała charakteru decydującego, że celem jej było 
siębiorstwach naszego zagłębia, nie można było l oświetlić o ile można wszechstronnie sprawę eks
dojść do wniosków pozytywnych za większy okres 1 ploatacyi węgla w naszero zagłębiu i że prac13 swe 
czasu. Ostatnie cztery lata przemawiały za sy- 1 i wnioski komi ya przekazała, Komitetowi Nauko
stem.em pod.sadzkowym jako bezpi~cz~iejsz,Ym dla w.emu przy. Dep~rtamencie Górni.czym, któ1:y d?
ludzL Pomewa.ż okres czteroletm me mogl być p1ero będz1e 1111al prawo powziąć odpow1edme 
uważany za dostateczny do wyciągnięcia pew- decyzye \V tym względzie. 
nych wniosków, komisya zmuszona była czerpać ie od rzeczy tu dodać, że na posiedzeniach 
dane ze statystyki porównawczej Sląska i Fran- komi yi rozpatrywaną również byfa sprawa wy
cyi. l kształ('enia zawodowego i ogólnego nie tylko 

Strona techniczna obu sposobów (trzeci spo- techników kopalnianych, lecz i samych robotni
sób zamulania dopiero zaczyna wkraczać z dzie- l ków, że poruszona byJa również sprawa o odpo
dziny prób do s~osowania {!50 \~ szerszym zakre- :~iedzial~ośc,i ~a vrowadzenie, robót i stosunku 
sie) była przedm1otem dług1ch 1 dosyć wyczerpu- mspekcy1 gormczeJ do zarządow kopalń. 
jącycb badań odnośnie do każdej kopalni i wa- M. Gr. 
runków złoża węglowego. Zyskała ona znaczne Metoda komponowania stopów żelaza z glinem, 
oświetlenie w zestawieniu warunków ekonomicz- 1 wynaleziona przez p. W. Pruszkowskiego w Schodnicy. 
nych, w jakich pracują przedsiębiorstwa, stosują- Wynalazca oparł swą metodę na podstawie spo
ce u siebie tak sposób ślą ki jak i sposób wydo- Rtrzeżenia, że stopy ze stosunkiem atomowym 
bywania węgla warstwami poziomeroi z lJodsadz- glinu do żelaza jak 1:2 odznaczają się następują
ką miejsc próżnych, pow talych od wydobycia cemi właściwośdami: l) w przeciwieństwie do o
węgla. ' gólnej za ady stop posiada o wiele wyższy punkt 

Porównywano w nast9pstwie oba sposoby, topliwości, niż jego poszczególne składniki i 
o ile mają one wplyw na doJdadną eksploatacyę 1 

2) po rozgrzaniu do czerwoności nie tracą wyso
bogactw kopalnych i najmniejszą stratę takowych. kiego swego stopnia twardości i wytrzymałości. 
Pod tym względem otrzymano oświadczenie ze Kompozycye te tworzą się według ogólnego 
strony zainteresowanych, że przy stosowaniu spo- wzoru M2uAln, w którym M oznacza jeden lub 
sobu zamulania straty w węglu prawdopodobnie więcej metali, należących do rzędu żelaza. Jako 
będą bardzo nieznaczne, nie przenoszące 1

/ 2 ~, przyklady stopów, mając·ych praktyczne znacze
przy zastosowywaniu podRadzki suchej dochodzą nie, lJrzytacza wynalazca następujące wzory: Ni2 

one do 4°/0 , za~ przy odbudowie kopalni ''ęgla Al, Fe2.AJ, lub też (Ni20Fe2)Al11= i20Al10+Fe2Al. 
sposobem śląskim stanowią od 8°/0 do 25° 0 ogól- Zwłaszcza stop wzoru ostatniego ze względu na 
nej masy danego zł'oża węglowego, co zależnem swe własności posiada rloniosle znaczenie, gdyż 
jest od warunków naturalnych a przedewszyst- wybor.::Jie nadaje się do wyrobu noży, do toczenia 
'kiem od grubości pokładów węglowych. W zwią- 1 i heblowania żelaza. St. 
zku z powyższem komisya określiła zapasy węgla l Powiększenie sieci dróg ż elaznych prawego brze
w zag11,"lbiu Dąbrowskiem. Wyliczono, że 1)okład gu Wisły. W roku przyszłym ma być rozpoczętą 
Reden, dotąd odkryty i stwierdzony pod po- budowa nowej galęzi dróg żelaznych skarbowych, 
wierzchnią 121 milionów metrów kwadratowych, powiększająca sieć linii prawego brzegu Wisły. 
zawiera przy przeciętnej swej grubości 10 me- N owa ta droga ma l?rzerzynać wschodnią część 
trów - l 200 milionów t węgla czyli 62 600 gubernii ŁomżyńRkieJ i północno-zachodnią Gro
milionów pudów tego minerału. Jeżeli od liczby clzieńskiej . lvia wyjść ona albo ze stacyi Czerwo
powyższej odjąć , to, co dotąd wydobyto, to pozo- ny Bór albo ze Sniadowa dróg Nadnarwiańskich, 
stać winno jeszcze około 50 000 milionów pudów, dalej ma przejść przez Łomżę i osadę Wizna i 
a przyjmując stratę w eksploatacyi równą prze- po moście na rzece Biebrzy wkroczyć w granice 
ciętnie 10%, można uważać z pewnem przybliże- gubernii Grodzieńskiej, stamtąd przez Trzcianę 
niem, że zapasy węgla jeszcze niewydobytego ma się skierować do swego punktu krańcowego, 
w pokładzie Reden mogą 'być określone na 40000 którym ma być Kamienna, stacya kolei Zanie
milionów pudów węgla, co zabezpieczyć powinno meńskiej. Droga ta przetnie linię Brzesko-Gra
kraj nawet przy wzrastającej wytwórczości węgla jewską pod stacyą Goniądzem. 
przeszlo jeszcze na 100 lat. Obecne wydobycie .M. Gr. 
~oczne z naszego zagłębia, jak wiadomo, przekracza Konkurs wiertniczy. N a terenach węglowy<' h 
JUŻ 263 milionów pudów. Co się tyczy pokładów w Westfalii urządzono ubieglego lata konkurs 
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wiertniczy, który wygrał inżynier WAGLAW WoL
SKI przez zastosowanie wynalezionego przezeń "ta
ranu wodnego". \V Bekun przebito . oOO metrów 
w przeciągu 2 miesięcy i 10 dni. Wynalazek p. 
W OLSKIEGO obudzil olbrzymie zainte1 esowanie; 
pewna spółka belgijska ofiarowuje mu l~orzystne 
propozycye w celu zastosowania tego S]JOsolJu na 
Kaukazie. St. 

Czyszczenie kotłów przy świetle elektrycznem. 
W kopalni Dudweiler (okrąg Saar, Westfalia) do 
oświetlania kotlów w czasie czyszczenia zamiast 
używanych dotychczas lamp olejnych zastosowane 
zostały żarowe lampki elektryczne. Dla zabezpie-

drycznie obtoczonym stalowym kołkiem, który 
należy przedtem wysmarować oliwą, aby tern le
piej sobą otwór wypełniJ. Kołek ten powinien 
wysta.wać z otworu conajmniej na 30 111111. Pod
stawiwszy go dokładnie pionowo pod młot, jednem 
uderzeniem można cały blok rozsadzić na kilka 
części, wskutek tego że kolek przenosi uderzenie 
na wodę, która, nie mając możności poddać się, 
sprowadza rysy w bloku; potem łatwo go już roz-
bić kilku uderzeniami młota. St . 

Wytwórczość ołowiu na kuli ziemskiej . 
r . 1899 r. 1900 r. 1901 r. 1902 

cze!lia przew?dników pr.ze.d ~szk?dz~niem pokry- Nieme . 129200 
to Je rurkam1 gumowem1, zarowkl za,; zaopatrzono 

1 

H' ) · 162"00 
l k l l

. . . . 1szpa1na v 
w e e tramagnesy w ce u umoż lWiema um1esz- A n·l' 42000 
czania i h_ w dow?lnem m.iejscu .kotła. Powietrze A:~h~a a 9700 
w kotle me zostaJe obecme zameczyszczane pro- \V O' .Y 2200 
duktami spalenia oleju, a jednocześnie dokładne l wt~c~;Y 20500 
oświetlenie wnętrza ułatwia dozór nad 

1
wy_kony- Belgi~ Y 15 700 

waną pracą. . . . TT · IL , l Franc a 16900 
Ul~pszeme gruszki Bes.semera. Do odlewow Gl·ec ~ 18400 

z~ stah slużą dotąd w N1emczech pow~zechm.~ Inncki·a·eEuro 
lnece .~rzo~owe, po~czas gdy we Francy1, Belgu (Rosya ~zwecy~y 
1 Anglu uzywaną Jest gruszka BEssEMERA o po- Turc ~) ' 4300 
jemnoś~i 1

/ 2 - PJ~ t. Gr~sz~{a: posi~da tQ ważną Stan Y z·ednocz. 197000 
zaletę, 1ż przy zastosowamu JeJ mozna skład me- Mek[y 1, J 86 500 
talu i jego ilość dowolnie dobierać dla każdej Ka 1ad; 8100 
odlewanej sztuki. . N atomias~ czystość odle:vu ze Au~tralia 68 000 

1onn metrycznych 
121500 120100 
154 500 149 500 
35500 35600 
10700 10200( 
2000 2000\ 

23800 26200 
16400 Hl500 
17000 20000 
16800 17 700 

4500 
251000 
80500 
19200 
67000 

4300 
245600 
89300 
23700 
72000 

140300 
172200 
27100 

12500 
26400 
19500 
18500 
15900 

4900 
242700 
102000 

8900 
72300 

względu na szy?h_e os~ygam.e _met~lu, przy Jedno- AmerykaPoludn.( 
cz.esnem napełn:amu w1~kszeJ .1lośc1 form, pozosta- Indye Wschodn.\ 2200 3000 300 100 
w1ała dotąd '\Ylele do zyczema, z powodu two-
rzenia się dziur osadowych. Pp. 011. \VALHAND i Razem 783600 833400 839000 863300 
E . LEGJ:;NISEL w Paryżu zapobiegają powyższemu S. 
brakowi przez podtrzymywanie wysokiej tem]Je- Wosk ziemny w Galicyi. Dzienniki galicyjskie 
ratm-y w gruszce podczas odlewania; tym sposo- donoszą, że nieopodal Borysławia na gruntach 
bem otrzymuje się stal z rozmaitym stopniem wsi Dźwiniacz, należących do Wł'adyslawa Łuc
twardości piękną i równą. St. kiego, odkryto znaczne pokłady wosku ziemne-

Sposób rozbijania wielkich bloków. Mniej wię- go. Oby to n.ow~ _odkryci~ sta~o. się źródłem 
cej do polowy bloku wierci się otwór o średnicy przemysJu gahcyJsklego, UJawmancego w cza-
20 - 30 nzm, który następnie do 3f~ głębokości sach ostatnich bardzo dodatni charakter swojski. 
napełnia się wodą. Otwór ten zatykamy cylin- l Al. Gr. 

Od Redakcyi. 
Pvze~lad Górniczo - Hutuiczy liczy dopiero l więc tego z wdzięcznością przyJmiemy rady i u

trzy mie~iące swego istnienia. Ża mały to okres wagi tych, którym rozwój naszej pracy zawodo
w życiu pisma, żeby nawet w miarę możności wej gorąco leży na sercu, a sami, ufni w pracę 
stanąć na wysokości swych dążeń i zadań. Niech dla dobra społecznego, dalej kroczyć będziemy 
więc nasze. chęci i usiłowania a jeszcze nie czy- z wiarą, że dorzucamy cegiełkę do budowy wspa
ny oceniane będą. Czujemy dobrze, że nasze niał'ego O'ffiachu - rozwoju kulturalnego naszego 
młode pismo posiada pewne usterki i braki, lecz kraju. Rocznik pierwszy Przeglqdu Górniczo-Hut
czując to i uświadamiając je sobie, tern bardziej niczego zakończymy z dniem 31 grudnia 1904 r., 
dążyć będziemy do doskonalenia się. W myśl będzie on przeto zawierał 30 zeszytów. 

LlosBOJieHo IJeHsypmo, 19 !{ei<a5p51 1903 r. 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie.- Wydawca Stan i sław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grab i ńsk i. 
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