
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, FOSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom I. Dąbrowa, dnia l lutego 1904 r. M 9. 

ROZPORZĄOZENIA RZĄDOWE. 

O zatw ierdzeniu instrukcyi dla nadzorców górni 
czych, wyznaczanych dla dozoru nad podziemnemi ro
botami górniczerni na zasadzie art. 60 Ustawy Górni 
czej . 

I nstrukcya oryginaln a zatwierdzona została 
:przez zarządzającego Ministerstwem Rolnictwa 
1 Dóbr Pai1stwa towarzysza ministra hofmeistra 
Stewena dnia 4 październ ika r. 1903. 

INSTRUKCYA 
DLA NADZORCÓW GÓRNICZYCH, WYZNACZANYCH DLA DOZ()RU 

NAD PODZIEMNEMI ROBOTAMI GÓRNICZEMI NA ZASADZIE ART. 

60 UsTAWY GóRNICZEJ. 

§ l. Dozorowi nadzorcy górniczego porucza 
si ę jedna lub kilka blizko od siebie położonych 
robót górniczych. 

§ 2. N adz9rcy górniczy zgodnie z danemi 
im przez inżyn iera okręgowego wskazówkami obo
wiązani są codziennie dozorować nad niezmien
nem wykonaniem w poruczonych ich dozorowi 
robotach górniczych przepisów i instrukcyi, ty
czących się należytego (pod względem technicz
nym) i bezpiecznego (pod względem życia i zdro
wia robotników i inte resów osób postronnych 
i instytucyi) wykonywania robót górniczyeh. 
Wszelkie pod tym względem polecen ia i wska
zówki inżyniera okręgowego wykonywują się ści
śle przez nadzorców górniczych. 

§ 3. Roboty, poruczone dozorowi nadzorey, 
powinny być zwiedzano przez niego codziennie, 
przyozem pod względem porządku dozoru za pro
wadzeniem robót nadzorca obowiązany jest stoso
wać się do wskazówek inżyniera okręgowego . 

§ 4. Jeżeli podczas pełnienia przez nadzor
cę obowiązków, nań włożonych, odkryje on złoże 
jakiegokolwiek pożytecznego ciała kopalnego, 
obowiązany jest donieść o tern niezwłocznie inży
nierowi okręgowemu. 

§ 5. W razie zauważonego przez nadzorcę 
niespełniania przez przemysłowca górniczego, je
go ofinyalistów lub robotników przepisów, tyczą
cych się prowadzenia robót górniczych w celach 
ich bezpieczeństwa lub ustanowionego przez inży
niera okręgowego porządku prowadzenia tych ro
bót, nadzorca oświadcza ustnie przemysłowcowi 
górniczemu i w ten sam dziei1 zapisuje do księgi 

inspektorskiej tak o zauważonem naruszeniu jak 
również i o potrzebie przyjęcia tych lub innych 
środków dla usun ięcia przewidywanego niebezpie
czeństwa lub naruszonego porządku robót; jedno
cześnie nadzorca donosi o naniu przezeń . wska
zówki inżyn ierowi okręgowemu, od którego już 
zależy albo potwierdzić daną przez nadzorcę 
wskazówkę i wyznaczyć termin dla wykonania 
jej, albo też zmienić lub odwołać środki , wskaza
ne przez nadzorcę. 

§ 6. · Po odebraniu od inżyniera okręgowe
go rozporządzen ia na piśmie co do przytoczonych 
wyżej (§ 5) wskazówek nadzorcy, ten ostatni wpi
suje rozporządzenie to do księgi inspektorskiej, 
przyozem w razie niewykonania przez przemy
słowca górniczego danej mu wskazówki w termi
nie określonym nadzorca donosi o tern in żyniero
wi okręgowemu dla dalszego skierowania spr awy 
stosownie do art. 735- 740 Ustawy Górniczej . 

Uwaga. W razie potrzeby piśmiennych wsku
tek rozporządzeń inżyniera okręgowego zniesień 
się z przemysłowcem gór niczym, zniesien ia te nie 
opłacają stempla (Ustawa S.templowa, ar t. 62, p . 4). 

§ 7. Nadzorca górniczy nie ma prawa żą
dać budowy jakichkolwiek urządzeń technicznych 
i mieszać się do rozporządzeń gospodarczych 
przemysłowców górniczych lub rozpatrywać spra
wy, tyczące się stosunków wzajemnych między 
robotnikami i przemysłowcami górniczymi lub 
zarządami robót. 

§ 8. Przy zaszłych w robotach górniczych 
wypadkach nieszczęśliwych, kończących się kale
ctwem lub śmiercią robotników, nadzorca górni
czy obowiązany jest niezależnie od przemysłowca 
górniczego natychmiast donosić inżynierowi okrę
gowemu o zajściu ze wskazaniem czasu i miejsca 
wypadku, liczby poszkodowanych i rodzaju ka
lectw; do chwili przybycia inżyniera okręgowego 
na robotę nadzorca powinien zalecić przemysłow
cowi górn iczemu przech,ięwzięcie wszelkich środ
ków możliwych dla uratowania poszkodowanych 
lub dla usunięcia dalszego niebezpieczeństwa. To 
miej.,ce robót, gdzie zdarzył się wypadek nie
szczęśliwy, nadzorca obowiązany jest oznaczyć na 
planie kopalni i zaproponować przemysłowcowi 
górniczemu zachowanie miejsca tego w tym sta
nie, w jakim znajdowało się ono w chwili wy-
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padku, jeżeli tylko zachowanie w nietykalności 
miejsca wypadku nieszczęśliwego nie może po
ciągnąć za sobą zupełnej przerwy robót lub nie
możności uratowania poszkodowanych. 

§ 9. Nadzorca górniczy obowiązany jest na 
żądanie inżyniera okręgowego komunikować te
muż tak peryodyczne jak i jednorazowe wiado
mości o robotach podziemnych, podległych swo
jemu dozorowi, jak również o biegu prowadzo
nych tamże robót. 

§ 10. W zniesieniach na piśmie nadzorcy 
górniczy zwracają się do inżynierów okręgowych 
lub zastępujących ich pomocników w formie ra
portów i otrzymują od nich polecenia. 

§ 11. Nadzorca górniczy obowiązany jest 
prowadzić dzienniki papierów otrzymywanych 
i wysyłanych oraz mieć książkę pokwitowań, za
kupywane za własne pieniądze, przyczem książka 

pokwitowań służy jako dowód na prawo korzy
stania przez nadzorców górniczych z bezpłatnej 
przesyłki pocztą rządową (okólnik ministra Spraw 
Wewnętrznych, dział pocztowy w M 21 "Prawi
tielstwienHawo Wiestnika" z roku 1900). Dzien
ni.ki i książka pokwitowań powinny być przesznu- · 
rowane, opatrzone pieczęcią inżyniera okręgowego 
i wydają się nadzorcom na czas nieograniczony. 

§ 12. Urlopy udzielane są nadzorcom górni
czym przez .zarządy górnicze, a gdzie takowych 
niema, przez Departament Górniczy, na skutek 
przedstawienia inżyniera okręgowego. 

§ 13. Skargi na nieprawidłową działalność 
nadzorcy wnoszą się na imię inżyniera okręgowe
go, który takowe wraz ze swoją opinią przedstawia 
zarządowi górniczemu lub Departamentowi Gór
niczemu (Zbiór praw i rozporządzeń Rządu, rok 
1903, dział I, M 121, art. 1910). 

_}(owy ameryKańsKi sortowni!(__ inagnetyczny. 

W Ameryce zwróciły od lat kilku powszech
ną uwagę na siebie pewne złożone minerały, któ
rych do niedawna wcale nie wyzyskiwano z powo
du trudności, jaką przedstawiało ich sortowanie. 
Przez. przemywanie rud w t. zw. "jig'ach" uzy
skano już ·znaczne pod tym względem korzyści, 
lecz główną nadzieJę pokładano w zastosowaniu 
sortowników magnetycznych. 

Płukanie, wypalanie i rozdrabnianie rud, za
wierających siarczki cynku i ołowiu i znajdywa
nych w górach Rocky, poludniowo - zachodnich 
okolicach Wisconsinu oraz w niektórych miejsco
wościach stanów Missouri i Kanza.s, doprowadziły 
do licznych ulepszeń w zastosowaniu pola magne
tycznego do celów metalurgii, nad wszystkieroi 
podobneroi urządzeniami góruje jednak dzisiaj 
sortownik pod nazwą: "Knowles New Oentury", 
który używany jest przez spółkę amerykańską 
"Goncentrator Oompany" w J opli n i z którym 
poczytujemy sobie za obowiązek zapoznania kól 
mteresowanych ze względu na pomysłowe rozwią
zanie zadania przez zastosowanie samoczynnych 
mechanizmów. 

S~kic zalączony wskazuje budowę sortowni
k~ w .Jego ,zar~sa?h głównych. A i B wyobrażają 
b1eguny rożnoimienne potężnego elektromagnesu 
z lanej stali, z nachyloneroi pod pewnym kątem 
płaszczyznami, C i D- bębny drewniane, prowa
dzące pas w kierunku, wskazanym przez strzałkę. 
Pas ten w punkcie Z zmienia nagle kierunek, 
kt_óry I?-U nadaje umieszczony tam walec i na ca
leJ sweJ długości i szerokości nabity jest nitami 
w liczbie 300 na powierzchni 1000 cm2, posiada-

jącymi na stronie zewnętrznej, jak to wskazuje 
przekrój c-d, ostro nacięte plaszuzyzny. 

E stanowi lej, ktorego zadaniem jest dopro
wadzanie samoczynnie minerałów ze zbiornika, 
umieszczonego ponad sortownikiem. Pod otwo
rem leja znajduJą się zasuwa K, zapomocą której 
reguluje się dopływ rudy, oraz wstrząsalka G, 
z której ruda zsypuje się na tarcicę H, opartą na 
giętkich dębowych drążkach. Tarcica H dolnym 
końcem sięga pod brzeg Z górnego bieguna A 
i należy uważać, aby przy wstrząsaniu ten koniec 
jej nie lJrzekraczal poziomej linii Y. 

Przyrząd elektryczny dla wstrząsania jest 
prosty a przytern pewny; na poziomym wale Q 
znajduje się tarcza o czterech biegunach Rt, St, 
71 i Ut, które pobudzane są od cewki magnetycz
nej, poruszanej wraz z walem Q; cewka ta otrzy
muje prąd przez pierścienie :~JOślizgowe i znajdu
je się z uzwojeniem magnesow A i B w upięciu 
szeregowem. Druga tarcza, nie umocowana na 
wale, posiada 4 zewnętrzne bieguny R, S, 
T i T!. 

Gdy cewkę magnetyczną pocznie obiegać 
prąd i wal Q zacznie się obracać, bieguny we
wnętrzne staną się magnesami, których śladem 
będą ruszały się także i bieguny zewnętrzne, je
żeli ku temu nie zajdą przeszkody. Otóż górny 
biegun zewnętrzny R jest połączony wązką dębo
wą deseczką z tylną stroną tarcicy H, przeciwle
gły zaś biegun zewnętrzny T łączy się zapomocą 
pręta metalowego z klockiem 111, który ze swej 
strony za pośrednictwem sprężyny spiralnej N 
przymocowany jest do stalego punktu .Q. Napię-
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cie sprężyny N daje się regulować zapomocą 
śruby. . 

Jeżeli więc bieguny wewnętrzne, osadzone 
na wale Q, wprawimy w rueh w kierunku strzał
ki, to bieguny zewnętrzne, jak powiedzieliśmy 
wyżej, okażą dążność pójścia za ich śladem, i bie
gun R będzie cisnął na tarcicę H, dopóki s.rręży
na N nie przezwycięży iły przyciągająceJ ma
gnesów. Wówczas wykona ona ruch w kierunku 
wstecznym do strza~ki, pociągając za sobą biegun 
T, aż naprzeciw bieguna zewnętrznego R znajdzie 
się następujący biegun wewnętrzny 51, który dzia
łaniem swem również wywoła nacisk na tarcicę H 
i t. d. Ruchy te za każdym obrotem walu Q 
powtórzą się cztery razy a za każdym razem tar-

d 

lej we wszystkich kierunkach, czyli że minerały, 
które zsuwają się po tarcicy, wchodzą stopniowo 
w coraz gęstsze pola magnetyczne, których pun
ktem kulminacyjnym jest Z. 

Pas, idący w kierunku wskazanym strzałką 
z szybkością 60 m na minutę, dotyka bieguna A 
wewnętrzną stroną nitów. które już z pewnego 
oddalenia pobudzają się coraz silniej od biegunów 
A i B. Te części przeto rudy, ktore najłatwiej 
podlegają wpływom magnetycznym, opuszczają 
tarc·icę wskutek przec-iągającej siły nitów naj
wcześniej, to jest nim zetknie się z biegunem od
nośna część pasa, i zawisają na chropawej płasz
ezyznie nitów; części, podlegające trudniej wpły
wom magnetycznym, opuszczą tarcicę później 

~~~ 
c 

ff l 

cica H otrzyma powolne pchnięcie w lewo i nagły 
odruch w prawo. Za pośrednictwem zasuwy K 
wstrząsalka G otrzymuje te same ruchy co i tar
cica H, wynikiem zaś podobnego urządzenia jest 
nadzwyczaj równomierne uwarstwowienie mate
ryału na tarcicy. 

Gdy magnesy główne A i B zostaną pobu
dzone, napełnia się lej rudą i zaczyna się potrzą
sanie w sposób wyżej opisany. PowstaJe między 
biegunami A i B magnetyczne linie sił rozkłada
ją się w sposób, wskazany liniami punktowaneroi 
na rysunku, z którego wynika, że w punkcie Z 
linie te przechodzą najgęściej, rozbiegając się da-

nieco, mianowiCie wówczas, gdy nity, wszedłszy 
w pas gęściejszych linii sil, osiągną większą silę 
przyciągającą; minerały, na które najtrudniej od
dział'ywa magnetyzm, przywierają do nitów 
w punkcie Z, zupełnie zaś obojętne resztki spada
ją do lejowatego naczynia, z którego mogą być 
usunięte przez otwór l. 

Gdy pas -przejdzie nad punktem Z, zaczną 
od:padać od nitow przedewszystkiem te minerały, 
ktore zostały najsłabiej namagnesowane, t. j. te, 
które w samym końcu dopiero zawisły na nitach, 
ponieważ te ostatnie, wstępując w pas słabszy 
magnetycznie, stopniowo tracą indukcyę. Części 
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te. wpadają ~o następnej ~om~ry W i za pośre- j lów. Dla wstrzymania przypływu rudy wystar
dmctwem leJa II wydostaJą s1ę na zewnątrz. , czy zamknąć zasuwę K, w razie zaś uszkodzenia 
Skla~ni~i zaś o wi.elkiej m~gne~y?znej prze~ik~i- prądnicy lub też wogóle, gdyby elektromagnesy 
wośc1 w1szą na mtach naJdluzeJ, opuszczaJą Je slabo byly pobudzane i sortownik dzialal wadli
dopiero w znacznej od~e~lości od punk~u Z i wp~- wie, zasuwa natycł:miast zamyka się samoczynnie. 
daJą do komory ostatmeJ, zaopatrzoneJ w otwor Sprawność sortowmka zależy jedynie od szeroko-
wypustowy III. ści pasa: 

Odległość od punktu Z do osi bębna D wy- Wymieniona na początku firma buduje ma-
nosi ?kolo .1,.10 m i ?a ~alej tej przestrzeni. two- szyny wiel~ości 2.10XL35X 1,67 m3

, 2,25 X 2,05 X 
rzy s1ę m meJ lub w1ęceJ gęsty "deszcz mm era- X 1,98 m3 1 3,30 X 2,80 X 2,28 m3 o szerokościach 
lów" .. Zn~miennem jest, że oc~yszczanie. pasa od pasa 3q,~ i 120. cm. Najmniejsze z tych maszyn 
części. zaw1e~zonych odby_wa s1ę z?pelme s~m?- :prz~erabiaJą ~ u1ągu doby 14 t, większe zaś 46 
czyume. W1elkość kornor . oraz ICh polozeme 1 5o t rudy, 1 przy 110 V napięcia wymagają si
znajdują się oczywiście w ścislym związku z ma- ly prądu 8 a względnie 20 i 30 Amp. 
gnetycznemi własnościami sortowanych minera- St. Żmigrodzki. 

Coraz bardziej zwiększająca się wyclaj~ość kanalów powinny odpowiadać następującym wa
wielkich ;pieców nasuwała już od dość dawna py- runkom: 
tanie, w pki sposób uprościć można roboty przy l) Poziom żużla w piecu nie może podnieść 
piecu przed i po spuście surowca i żużla oraz jak się do wysokości form. 
usunąć trudności spuszczania lub przewożenia 2) W clmuchiwane powietrze i znajdujące się 
w możliwie krótkim czasie takich ogromnych pod ciśnieniem gazy nie mogą dostawać się do 
ilości wytworzonego surowca. Prace, w tym kie- kanalów, _lecz muszą wznosić się ku górze. 
runku podjęte, wykazując dużą pomysłowość wy- 3) Zużel odplywa tylko przeznaczonym dlań 
nalazców, nie dawaly jednak rezultatów dodat- kanalem. 
nich. Glównym brakiem wszystkich pomysłów . 4) T? samo od;nosi się do surowca, którego 
bylo zastosowanie zbyt złożonych i kosztownych poziOm naJwyższy me może dosięgać kanału żu-
maszyn. Tak więc pomysly UEHLINGA *), 0RTHA **), ! żlowego. . 
ERsKINE RAMSAY'A ***) i BELANI'EGO ****) nie przeszły l Co d? punktu pierwszego, to latwo mu za
poza okres :prób i,. o .ile wiem, nig?zie w prakty- dośćuczyJ?-IĆ w te~ sp?~ó.b, że wylot kanalu ż.użlo
ce dla wyżeJ wyrniemonych powodow zastosowane w~go. mmeszcza .s1ę n.1z~J form. n~ wy~okośCI, za
nie zostaly. lezneJ od wydaJności 1 rozimarow p1eca. Przy 

Dużym krokiem naprzód w tym kierunku ' <?-ostatecznie dużem przecięciu kanalu i szerokim 
jest zalecony przez inżyniera ToMASZA STAPF'A, wypływie poziom żużla nie ~oże podnieść się aż 
dyrektora hut żelaznych w Ternitz w Austryi, do form, lecz .odpły~ać bl(d~1e .swobod?ie w mia
ciągly spust surowca i żużla z wielkiego pieca. rę. przyb:yw~n~a. .o 1le CIŚ~1eme gaz~w na P?-
0 wynalazku tym, opatentowanym w Niemczech, w1erzchmę zuzla Jest dość s1lne, aby me pozwolić 
Anglii, ~meryce i i;mych krajach przemyslo- terD;uż wznieść się. ~ż do J_Jla~zczyzny f?rm, to 
wych, p1sze obszerme A. BRATKE w artykule mozna wypływ zuzla um1eśc1ć 1 wyżeJ, tylko 
"Hochofen mit ununterbrochenem Roheisen- und w takim razie należy poniżej płaszczyzny form 
Schlackenabfl.uss nach patent Stapf" (Stahl und umieścić z~pasowy otwór dla spustu żużla; otwór 
Eisen, r. 1903, j\ll!,M 18 i 19). ten, zamkmęty w normalnych warunkach, otwar-

Glówną zasadą pomyslu STAPFA jest urządze- t:pn !)YĆ m.oże w razie niespodzianego podniesie
nie w .dolnej ~zęści. wielkieg:? pieca, ~zyli w tak n~a s~ę pozwmu żużla, na pr~y~lad wskutek zatka
zwaneJ. skrzym, dwoch kanalow na rożnych wy- ma s1ę ?~rmal.neg_o k~na.lu .zuzlowego lub nagle
sokośCiach. Kanaly te są stale otwarte i slużą go zmmeJszema s1ę Ciśmema. 
do ciąglego i jednoczesnego odplywu surowca <;Jo d_o punktu drugiego, to dla unikni~cia 
i żnżla. Pierwszy odplywa kanalem dolnym dru- przemkama gazów do kanalu należy, ażeby Jego 
gi górnym. ' wylot byl zwrócony w górę i znajdowal na wy-

Urządzenie, rozmiary i umieszczenie tych sokości h 2 nad poziomem żużla w skrzyni (rys. 1). 
Wielkość h2 daje się określić na zasadzie 

*) Sta.hl und Eisen. r. 1900, M l. 
**l Sta.hl und Eisen, r. 1900, M 00. 
***) Sta.hl und Eisen, r. 1901, M 4. 
****) Sta.hl und Eisen, r. 1901, M 16. 

wzoru hydrostatycznego 
h= Pma.x 

2 > S2min 
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gdzie Pmax oznacza największe ciśnienie gazów 
na powierzchnię żużla, wyrażone w milimetrach 
slupa wody, a stanowi~ce ułamek ciśnienia; jakie 
panuje w kanałach Wiatrowych. 52min oznacza 
najmniejszy ciężar gatunkowy żużla, powstające
go w pewnych określonych warunkach. Ze wzo
ru tego widzimy, że wielkość h 2 musi być tak 
duża, ażeby znajdujący się w kanale slup żużla 
o wysokości h 2 utrzymywał: w równowadze ciśnie
nie gazów na powierzchnię żużla w piecu. 

RYs. l. 

Warunek, wymieniony w punkcie trzecim, 
będzie wypełniony, jeżeli 

gą, rozszerzając się, tworzyć większe lub mniejsze 
zbiorniki, skąd można w miarę potrzeby brać 
płynny surowiec częściowo. -

N a zasadzie powyższych streszczonych tu
taj teoretycznych wywodów STAPFA A. BRATKE 
przedsięwziął doświadczenia przy wielkim piecu 
w Trofaiach w Sztyryi, i doświadczenia te po
twierdziły w zupełności założenia teoretyczne. 

Zastosowanie formy LiiRMANA, która umożli
wiała ciągły odpływ żużla, było już dużym po
stępem i uproszczeniem w prowadzeniu wielkiego 
pieca. Sposób STAPFA, pozwalający nam ciągle 
i jednocześnie z żużlem odprowadzać surowiec, 
może stanowić zasadniczy zwrot w praktyce wiel
kopiecowej, zmniejszając kosztowną i uciążliwą 
pracę ręczną do minimum i vrzyspieszająe nie
słychanie dalsze użytkowanie surowca. 

Dotychczas spust surowca odbywa się, jak 
wiadomo, w ten sposób, że gdy surowiec w dol
nej części pieca zbierze się w takiej ilości, że po
ziom jego prawie sięga otworu żużlowego, wtedy 
wypuszcza się go do przygotowanych zawczasu 
wlewnic, gdzie ostyga, tworząc t. zw. gęsi, lub 
też używa go się wprost z pieca. do odlewów. 
Jeżeli zaś chcemy przerabiać surowiec w stanie 
płynnym, to w takim razie spuszczamy go do od
powiedniego kotła i przewozimy do centralnego 
zbiornika (Roheisen, Mischer), skąd idzie on do 
gruszek lub pieców martenowskich. Tak w pierw
szym jak i drugim wypadku obecna metoda 
spuszczania surowca co kilka godzin wywołuje 
wiele niedogodności. Rozbijanie gęsi i wywoże
nie ich poza obręb hali spustowej stanowi ciężką, 

g~l~ie Pmax jak wyżej, Slmin jest najmniejszy niezdrową i drogo płatną pracę. W razie zaś od
Clęzar gatunkowy danego surowca, S~max jest stawiania surowca w stanie płynnym do stalowni 
największy ciężar gatunkowy danego żużla, hl powstaje ta niedogodność, że czas spustu nigdy 
i lz3 uwidocznione są na rysunku (rys. 1). zupelnie dokładnie oznaczonym być nie może, co 

Wzór powyższy, wyrażony słowami, brzmieć wywołuje szkodliwe wahama w prowadzeniu pie
będzie: wylot - kanału, przeznaczonego do spusz- ców do wyrobu stali. Przytern własności che
czania surowca, powinien być tak wysoko umiesz- miczne i fizyczne surowca różnią się często znacz
czony nad początkiem kanału, licząc od górnego nie nawet w szeregu postępujących po sobie spu
brzegu tegoż, aby znajdujący się w kanale słup stów, tak że chcąc mieć do dalszej przeróbki ma
surowca o wysokości h 1 utrzymywał w równowa- teryał jednostajny, trzeba zbierać surowiec w kosz
dze ciśnienie znajdującego się nad surowcem żu- townych zbiornikach. Wprawdzie te ostatnie po
żla oraz ciśnienie gazów. trzebne. byłyby i przy ciąglym spuście surowca, 

Jeżeli h 1 będzie obliczoue dokładnie, to żu- ale znacznie mniejszych rozmiarów, a więc tań
żel lub gazy nie będą mogły dostać się do kan a- sze; przytern łatwo byłoby wciąż dopływający su
lu surowcowego. rowiec stale obserwować i w razie potrzeby za

Ostatni warunek wre zcie wymaga, żeby h1 < pomocą odpowiednich dodatków zmieniać jego 
< 113 • wlasJlOści. 

Przyjąwszy za za~a~ę, że kanal? służący .do j . Na b~eg wielkiego :pieca oraz na zmniejsze-
odpl:ywl?- surowca,. _po~vimen. być umieszczony Jak 

1

. m: kosztow prowa~zema tegoż metoda STAP~A 
naJ bhżeJ spodu wielkiego pieca, łatwo na podsta- mialaby wplyw domosły. Przy obecnym systemie 
wie powyższych wzorów oraz danych praktycz- przerywanego spustu sul owca opuszczanie się na
nych co do wydajności i rozmiarów pieca jako l bojów od gichty ku doiowi jest nader nierówne: 
też wiasności surowca i żużla, obliczyć ksztalt ka- przez czas zbierania się surowca w skrzyni nabo
nałów oraz wysokość, na jakiej mają b:yć umies~- 1 je opus~cz~ją się, cor_az wolniej,. podczas spustu 
czone. Dodać tu należy, że kanały, o 1le okazuJe l szybko 1 rownom1erme, po spuśCie zaś gwałtow
się tego potrzeba, kiedy na przykJ:ad surowiec nie opadają na dół, powodując często tworzenie 
używany jest w stanie płynnym do odlewni, mo- się sklepień, które, obrywając się, stają się przy-
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CZJ:ną wypadków hib w najlepszym razie wpły
waJą ujemnie na bieg pieca i dobroć ~m·owca .. 

Przy spuście ciągłym schodzeme nabojów 
odbywaloby się z jednakow~ szybk.oś.cią; co .zna
komicie wpływaloby na UJednostaJmeme !:negu 
pieca i powiększenie jego wydajności. Pomew~ż 
surowiec odpływalby ciągle, zaoszczędzaloby s1ę 
więc to ciepło, jakie obecnie zużywamy na utrzy
manie go przez kilka godzin w piecu w stame 
płynnym. 

Dużą również oszczędnością ciepła byłaby ta 
okoliczność, że przy tej samej wydajności pieca 
rozmiary skrzyni zmniejszyłyby się do min~mum 
oraz że nie trzeba byłoby zatrzymywać w1atru, 
jak to obecnie ma miejsce pod0zas lub zaraz po 
SJ.>Uście. Wreszcie dodać tu jeszcze należy, że 
p1ec z ciągłym spustem surowca pozwalałby na 
dostanie się w każdej chwili przez kanały wypły
wowe do swego wnętrza, podobnie ja~ t~ miało 
miejsce vr dawnych piecach z otwartą p1ers1ą, a c~ 
przy obecnej konstrukcyi pieca znaczną stanow1 
trudność. 

Jak wspomnialem na wstępie, zastosowanie 
maszyn, które zabierałyby z pieca płynny suro
wiec i przewoziły go dalej już w stanie stalyi?-, 
np. maszyna UEHLINGA, nie zdolaA'o p~sunąć s1ę 
poza okres prób, gdyż złożony mechamzm, kosz
ta budowy i obsługi takich maszyn były w sto
sunku do usluO', jakie oddawać mogły, za duże. 
Zasadniczym b~akiem takich maszyn było to, że 
musiały one zabierać wielką ilość s~owca w b~r
dzo krótkim czasie; stąd ogromna 1lość wlewmc, 
w których płynny surowiec musi zbierać s.ię i za
stygać, a co zatem idzie złożone urzą~zen~e, du
że rozmiary i wielkie zapotrzebow~me s1ly do 
poruszania maszyny. BRATKE zestaw1a dwa w_y
padki użycia takiej maszyny: przy zwyklym ple
cu oraz przy piecu systemu STAPFA. 

Wypadek pierwszy: w:yclajność pi~ca 500 t 
na dobę, czyli że przy spuście, przypadaJącym co 
dwie godziny, trzebaby wypuszcza? okolo 40-±2 t, 
co zajmuje każ~orazowo 2 -.5 mmut. Bezpośre
dnie zastosowame w tym raz1e maszyny UEHLINGA 
nie jest możliwe, gdyż trzeba, aby maszyna za
bierala około 140 klg surowca na sekundę, a po
nieważ zawartość każdej z wlewnic maszyny w_y
nosi również 140 klg, więc trzeba, żeby wlewmce 
przesuwały się około ohyoru spustowego . z szyb
kością około 20 m na IDinutę dla zabrama pr~ez 
5 minut 42 t surowca. Tymczasem wlewmce 
w maszynie UEHLIN~A mogą. porus.zać się ~ szyb
kością tylko 5 metrow na mmutę. 1 prę~zeJ :posu
waćby się nie mogły, gdyż smow1ec me m1alby 
czasu zastygnąć w nich. Tak więc, chcąc w tym 
wypadku zastosować maszynę UEHLINGA, trzebaby 
użyć podwójną ilość wlewnic albo spuszczać ~u
rowiec co godzinę lub też odprowadzać go z JHe
ca do specyalnego zbiornika, z którego dop1ero 
zabieralaby go maszyna. 

Wypadek drugi: wydajność pieca ta sama; 

surowiec odpływa ciągle a zatem na sekundę wy
pada 6 klg czyli na wypełnienie wlewnicy o ~a
wartości 140 klg trzeba 24 sekund. W tym w1ęc 
wypadku, aby zabrać 500 t surowca w ciągu do
by, wystarczy, jeżeli maszyna posuwać się będzie 
z szybkością 0,8 m na minutę. 

To proste obliczenie wykazuje nam, o ile 
system. STAPFA .ul~twia użytko-w:an~e .maszyny U~H
LINGA 1 umożhw1a zastosowame JeJ w szerokim 
zakresie, co dotąd z wyżej wymienionych powo
dów nie było możliwem. 

Co do praktycznego wykonania zmi~n w kon
strukcyi wielkiego pieca, jakie proponuJe S~APF, 
to na.leży :poza j~ż <;>n;tówi~nymi w~runka~i, Jako 
to wysokosć, na JakleJ umieszcza s1ę kanały, sze
rokość tychże i t. d., zwrócić także uwagę na 
możliwe ich wyzyskanie i p_od innymi względam.i? 
a więc należy dać kanałowi żużlowemu przekr?J 
tak szeroki, aby przezeń można było dostać s1ę 
swobodnie do wnętrza pieca. Nadto kanał żużlo
wy powinien być umieszczony nawprast kanału 
dla .surowca, dlatego aby byl_o dość mi~jsca. dla 
robot przy każdym z kanałow, a powt?re zeby 
przez kanał żużlowy zapomocą drąga zelaznego 
można było dosięgnąć do kanał~ surowcowe~o, 
kiedy zajdzie potrzeba oczyszczen.Ia tegoż. Op.rocz 
kanałów dla odpływu surowca 1 żużla .powinny 
być jeszcze dwa zapasowe otwory, umieszczone 
tak jak w piecach obecnego systemu. 9twory te 
mogą mieć róż?e ~astosow~nie. W r.az1e wypad
koweO'O zatkama s1ę kanalow przez me wypuszcza 
się s1~·owiec i żużel. Są one ró.wnież ni~zbędne, 
jeżeli zachodzi potrzel::a zupełme skrzymę z wy
tworów płynnych opróżnić; wreszcie potrzebne s.ą 
one przy puszczaniu w bieg pieca, kiedy. wydal
ność teO'Oż nie jest jeszcze unormowaną 1 nagro
madzony na dnie skrzyni materyal opałowy i ru
da, zmniejszając jej objętość, spowodować mogą 
niepożądane zwiększenie się poziomu żużla. 

RYs. 2. 

O tern, że kan al surowcowy przedłużyć. i ro.z
szerzyć można i stworzyć tym sposobem zb1ormk 
dla surowca, wspominałem ju~ wyżej, jak~ też że 
w zbiorniku tym można św1eżyć sm:ow1ec .lub 
w inny sposób zmieniać jego własności chemiCz-
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ne. Tutaj należy jeszcze dodać, że podług STAPFA 
możnaby do pewnego stopnia połączyć proces 
wielkopiecowy z martenowskim w ten sposob, że, 
jak to widać z rysunku (rys. 2), surowiec płynie 
ciągle z wielkiego pieca do połączonego z nim 
pieca w rodzaju martenowskiego, gdzie co jakiś 
czas w kład a się odpowiednie ilości szmelcu 
i r udy. . 

Ciepła, potrzebnego do stopienia tych ma
teryałów, dostarczają w części gazy z genera
torów a w części gorący surowiec. Wytworem 

tego procesu ma być żelazo martenowskie lub 
przynajmniej materyał przejściowy o małych ilo
ściach węgla, krzemu i manganu. 

w końcu swego artykułu opisuje BRATKE do
świadczenia, jakie robił z systemem STAPFA w hu
cie Trofaiach; pomijam jednak ich opis, gdyż za
stosowane były one do warunków czysto miejsco
wych i jako takie, mało interesować mogą czytel
ników naszych. 

Stefan Pleszczyński. 

Oddziału Warszawsl{iego Towarz9stwa popierania ros9jsl{iego przem9słu i handlu. 

W Petersburgu na mocy ustawy, zatwierdzo- sków do rozpatrzenia komitetu i zebrania ogólne
rrej dnia 17 listopada r. 1867. istnieje Towarzy- go, ogłaszame zbadanych i przyjętych przez ko
stwo popierania rosyjskiego przemysłu i handlu, mitet wniosków oraz wogóle gospodarcze i ra
mające na celu dopomaganie rozwojowi wszyst- chunkowe sprawy Towarzystwa. 2) Przemysłowy, 
kich gałęzi przemysłu w Państwie i rozszerzanie mający za zadanie rozpatrywanie i opracowywanie 
wewnętrznego i zewnętrznego handlu Rosyi. Dla kwestyi, tyczących się wszystkich gałęzi przemysłu 
osiągnięcia tego celu Towarzystwo zajmuje się: krajowego. 3) Handlowy, który rozpatruje kwestye, 
l ) badaniem i roztrząsaniem wszystkich kwestyi, dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego handlu ro
odnoszących się wogóle do handlu i przemysłu syjskiego. 4) Komunikacyjny, który zajmuje się 
Rosyi; 2) drukowaniem materyałów i wniosków kwestyami, dotyczącemi żeglugi morskiej i han
tak w oddzielnych dzieł'ach, jako też w wydaw- dlowej, spławu na rzekach i wogóle środków ko
nictwach peryodycznych; 3) spółdziałaniem przy munikacyi handlowych w Rosyi. 
zawiązywaniu w kraju przedsięwzięć użyteczności Dnia 8 sierpnia roku 1869 ustawa T owarzy
publicznej. T owarzystwo ma pra.wo odnoszenia stwa dopełniona została uwagą, na mocy której 
się do rządu we wszystkich kwestyach, tyczących Towarzystwu służy prawo organizowania oddzia
.się przemysłu i handlu Rosyi. łów miejscowych Towarzystwa w tych miastach, 

Towarzystwo sklada się z członków rzeczy- gdzie przebywa nie mniej jak 10 jego członków. 
wistych i honorowych, których liczba jest. nieo- Oddziały mają prawo wybierania swoich władz 
graniczona; przyjmowanie członków zależy od ze- miejscowych. 
brania ogólnego. Członkowie rzeczywiści opłaca- N a zasadzie uwagi powyższej w wielu mia
ją rocznie po rubli piętnaście, które winny być stach państwa Rosyjskiego zaczęly otwierać się 
uiszczane w pierwszej polowie roku; po upływie oddziały Towarzystwa, w tej liczbie w Warsza
tego terminu członkowie, którzy nie uiszczą opła- \ wie. Łodzi, Tomaszowie i Kaliszu. 
ty, otrzymują przypomnienie; jeżeli jednak i po Oddział Warszawski, otwarty w roku 1894, 
u~lywie drugiej polowy roku opłata nie z~stanie 1 dzieli się ~a 8 sekcyi: 1) tee:hniczna, 2) chemicz
'"V-lszczoną, to osoby te będą uważane za menale- na, 3) rolmcza, 4) rzem1eślmcza, 5) handlowa, 6) 
ż ące do Towarzystwa. Na członków honorowych / cukrownicza, 7) górniczo-hutnicza i 8) przemysłu 
wybierane są przez zebrania ogólne osoby, które / ludowego. 
okazały ważne usługi handlowi i przemysłowi Inicyatywę otwarcia Sekcyi Górniczo-Hutni
Rosyi; członkowie honorowi zwolnieni są od opla- l czej zawdzięczać należy p. STANISLAWOWI KoNTKlE
ty składek. wwzow1, który w rokn 1896 podjął w tym celu 

8prawami Towarzystwa zarządza komitet, odnośne starania w za1·ządzie Oddziału w W ar
wybierany z pośród rzeczywistych i honorowych szawie. Otwarcie Sekcyi uzyskało pozwolenie 
członków Towarzystwa, zamieszkałych w Peters- i w czerwcu roku 1896 do nowootwartej Sekcyi 
burgu. Komitet dzieli się na następujące wydzia- zapisało się 48 członków, zamieszkałych w Dąbro-
ły: l) Redakcyjny, obowiązkiem którego jest zno- wie i poblizkiej okolicy. . 
szenie się z władzami, instytucyami i osobami Oprócz tego wkrótce wyrazili życzenie nale
w kwestyi rozpatrywania wniosków, komuniko- żenia do Sekcyi górnicy i hutnicy, zamieszkali 
wany"b 'l'owarzystwu, przedstawianie tych wnio- w gubernii Radomskiej. Wywołało to potrzebę 
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podzielenia Sekcyi na dwie tak zwane delegacye: 
zachodnią z siedliskiem w Dąbrowie i wschodnią 
z siedliskiem w Bzinie. · Zarządzanie sprawami 
ogólneroi Sekcyi oraz cala rachunkowośp ześrod
kowaną została w Dąbrowie. 

W gTudniu Toku 1896 od by lo się w W arsza
wie pierwsze zebTanie ogólne członków Sekcyi 
Górniczo-Gutniczej, na którem dokonano wybo
rów na urzędy w Sekcyi; obrani zostali na rok 
1897, 1898 i 1899: pTzewodniczący p. STANISLAW 
KoNTKIEwrcz, wice-przewodniczący p. JULIUSZ HR. 
TARNOWSKI, sekretarz p. JÓZEF HoFMAN. N a dru
giero zebraniu ogólnem, odbytem w końcu r. 1899 
w Warszawie, obrani zostali na rok 1900, 1901 
i 1902: przewodniczący p. STANISLA w KoNTKIEwrcz, 
wice-przewodniczący p. JuLiusz HR. TARNOWSKI, se
kretarze p. KAZIMIERZ SRoKowsKI (dla Sekcyi oraz 
delegacyi zachodniej) i p. JÓZEF HoFMAN (dla de
legacyi wschodniej), przedstawiciel Sekcyi w za
rządzie Oddziału w Warszawie p. BRoNISLAW BoR
KOWSKI. Na trzeciem zebraniu ogólnem, odbytem 
w roku 1903 w Dąbrowie i na następnych posie
dzeniach ostatecznie obrani zostali na rok 1903, 
1904 i 1905: przewodniczący p. FELICYAN GADOMSKI, 
wice-przewodniczący p. JuLIUsz HR. TARNOWSKI, se
kTetarze p. KAZIMIERZ SRoKowsKI (dla Sekcyi oraz 
delegacyi zachodniej) i J?· MIECZYSLAW SwiJ&CICKI 
(dla delegacyi wschodnieJ), przedstawiciel Sekcyi 
w zarządzie Oddziału w Warszawie p. WIKTOR 
ADAMIE OKI. 

Działalność delegacyi zachodniej ujawniała 
się przeważnie w peryodycznem zbieraniu się na 
posiedzenia w Dąbrowie i wygłaszaniu odczytów, 
które wywoływały następnie mniej lub więcej 
ożywione dyskusye. 

Odczytów wygłoszono: 

w roku 1896 7 

" 
1897 15 

" 
1898 14 

" 
1899 14 

" 
1900 9 

" 
1901 11 

" 
1902 9 

" 
1903 9 

Treść odczytów, wygłoszonych w roku 1903, 
byla następująca: 

l) HENRYK CzECZOTT. Dlaczego Sekcya Górni
czo-Hutnicza nie cieszy się należytern powodze
niem i co należy zrobić, żeby posiedzenia rzeczo
nej Sekcyi oraz Przeglqd Górniczo - Hutniczy od
znaczały się większą żywotnością. 

2) ANDRZEJ GARBIŃSKI. Odszkodowanie robot
ników podług prawa z dnia 2 czerwca r. 1903. 

3) JULIUsz GoLDBERG. Budowa mikroskopo
wa i skład chemiczny szyn. 

4) ZYGMUNT HeRYNG. Obowiązki przemysłow
ców wobec nowego prawa o odszkodowaniu ro
botników za wypadki nieszczęśliwe. 

5) WIKTOR Hz.AsKo. W en tylatory i pompy 
odśrodkowe o wysokiero ciśnieniu. - _ 

6) KoRNEL Kozz.owsKI. Czasy zawiadywania. 
górnictwem w Królestwie Polskiem przez Bank 
Polski. 

7) KAZIMIERZ SRoKowsKr. Powstanie i rozwój 
syndykatów węglowych w Westfalii. 

8) KAZIMIERZ SRoKowsKI. Sprawozdanie z o
brad VI-go zjazdu przemysłowców górniczych 
Królestwa Polskiego. 

9) KAZIMIERZ SROKO WSK!. Ubezpieczenie robotni
ków górniczych i hutniczych w Królestwie Pol
skiem od następstw wypadków nieszczęśliwych 
wobec prawa z dnia 2 czElrwca r. 1903. 

Oprócz odczytów członkowie delegacyi da
wali na posiedzeniach wyczerpujące odpowiedzi 
na_ pytania, dawane za pośrednietwem znajdują
CeJ się w lokalu delegacyi. skrzynki zapytań; rów
nież członkowie delegacyi komunikowali na po
siedzeniach o różnych nowych wynalazkach 
i ulepszeniach technicznych, dotyczących górni
ctwa i hutnictwa. Ten zakres działalności dele
gacyi, cieszący się ożywieniem w latach poprze
dnich, w roku 1903 przedstawiał bardzo wiele do 
życzenia pod względem swojej żywotności. 

Z innych spraw, któreroi zajmowała się de
legacya zachodnia, zaznaczyć należy przede
wszystkiem: 

l) Informowano osoby, zwracające się do 
Sekcyi w różnych sprawach, dotyczących prze
mysłu górniczego i hutniczego. Ten zakres dzia
łalności delegacyi przedstawia obecnie bardzo 
wiele do życzenia: · gdy bowiem poprzednio otrzy
mywano wiele zgłoszeń z prośbą o różne infor
macye (badania geologiczne, analizy chemiczne 
różnych ciał kopalnych, różne dane statystyczne, 
handlowe i t. d.), w roku 1903 otrzymano zale
dwie kilka tego rodzaju zgłoszeń i to nie bezpo
średnio, lecz przez redakcyę Przeglądu Technicz
nego. 

2) Podejmowano starania o poprawienie sta
nu dróg w zagłębiu Dąbrowskiem; starania te nie 
przyniosły jednak żadnego rezultatu i wybrany 
w tym celu z pośród grona członków Sekcyi ko
mitet przyszedł do wniosku, że nie jest on w moż
ności zrobić cokolwiek pod tym względem. 

3) Podejmowano za pośrednictwem Zarządu 
Oddziału starania o uzyskanie pozwolenia na 
otwarcie sal rysunkowych dla robotników; stara
nia te nie pozyskały zatwierdzenia władz odnoś
nych. W roku 1903 uzyskano bez udziału Sek
cyi pozwolenie na otwarcie w Dąbrowie wykła
dów wieczornych dla robotników i Sekcya przy
jęła udział w popieraniu materyalnem tego przed
sięwzięcia. 

4) Poruszono myśl wprowadzenia kontroli 
używanych w kopalniach materyalów wybucho
wych, polegająeej na uskutecznianiu prób che
micznych, wykazujących skład chemiczny mate. 
ryalów, oraz prób mechanicznych, dających moż_ 
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ność sądzenia o sile, wytwarzanej przez materya
ly wybucho~e. Spełnienie tego zadania okazało 
się niemożliwem z wielu powodów, zależnych 
i niezależnych od Sekcyi. 

5) Poruszono 'myśl otworzenia w Sekcyi 
wydziału rekomendacyi pracy dla wyższych tech
ników i w celu urzeczywistnienia tej myśli roze
słano w roku 1899 odnośne okólniki do wszyst
kich członków Sekcyi oraz przedsiębiorstw gór
niczych i hutniczych w Królestwie Polskiem. 
Ponieważ jednak potrzebujący posad technicy 
oraz przedsiębiorstwa, .Roszukujące techników, nie 
zwracały się o to do 8ekcyi, przeto podjęte przez 
Sekcyę zadanie musiało być zaniechane. 

6) Pracowano nad p ols ki e m słownictwem 
górniczero i hutniczero i przyjęt'o w roku 1900 
udział w konkursie na wytworzenie pohkiego 
słownictwa technicznego. Praca ta trwa dotąd 
i w górnictwie wiele już zrobiono; praca nad pol
skiero slownict.wem hutniczero jest jednak zale
dwie zapoczątkowaną. 

7) Poruszono myśl opracowania kwestyi, 
jakie środki należy zaprowadzić w kopalniach dla 
konserwacyi drzewa i którym gatunkom drzewa 
należy przyznać pierwszeństwo. Zadanie to nie 
przekroczyło jednak sfery projektów. 

8) Pracowano nad zbadaniem sprawy, j aki 
wpływ mają różne ga.tunki smarów, używanych 
w kopalniach zagłębia Dąbrowskiego, na wytrzy
małość lin wyciągowych i postanowiono prowa
dzić stale na wzór tego, jak ma to mieJsce za 
granicą, statystykę wytrzymałości lin wyciągo
wych w kopalniach miejscowych. Zadanie to nie 
pozyskalo należytego poparcia ze strony zarzą
dów większych kopalń oraz niektórych człon
ków Sekcyi, którzy przyrzekli czynne zajęcie się 
tą sprawą, a przeto musiało być zaniechane. 

9) Przyjmowano udział w pracach Zarządu 
Oddziału w przedmiocie opracowania memoryalu, 
który wobec zbliżającego się upływu terminu 
traktatów handlowych z cesarstwem Niemieckiero 
obejmowal całokształt potrzeb naszego przemysłu, 
rolnictwa i handlu, które w traktatach winny być 
uwzględnione . 

10) Zbadano opatentowaną maskę ochronnąp. 
NESTEROWICZA, zapobiegającą oddychaniu w powie
trzu, zanieczyszczonem kurzem i pyłem, i uzna
no, że maska ta, jakkolwiek w kopalniach nie 
może mieć zastosowania, jednak byłaby ona prak
tyczną przy czyszczeniu kotłów parowych, w hu
tach cynkowych i wogóle przy wszelkich robo
tach, przy których robotnik musi pracować w ku
rzu i pyle. 

11) Poruszono myśl zebrania w lokalu Sek
cyi w Dąbrowie zbioru ciał' kopalnych (węgla, 
rud, kamieni i t. d.) oraz okazów w~robów hut
niczych. Myśl ta dotychczas nie została urzeczy
wistnioną. 

12) Przyjmowano udział' w opracowaniu pro-

jektu urządzenia wystawy krajowej w Warszawie. 
W przedmiocie tym Sekcya wyraziła zdanie, że 
urządzenie wy;;tawy krajowej uważać należy wo
góle za pożądane, lecz większe daleko w danym 
razie znaczenie będzie miało zapatrywanie na 
kwestyę tę przemysłowców górniczych i hutni
czych Królestwa Polskiego, bez szerokiego udzia
łu których, jako wystaweów, wystawa nie może 
obejść się. Udział Sekcyi w wystawie z natury 
rzeczy musialby być więcej teoretyczny (opraco
wanie opisu geologicznego Królestwa Polskiego, 
wystawienie przecięć geologicznych, okazów ciał' 
kopalnych i t. p.). 

13) Poruszono myśl wydawania corocznie 
kalendarza górniczo-hutniczego. Dla uskutecznie
nia tego zadania nic jednak dotychczas nie zro
biono. 

14) Poruszono myśl opracowania i wydania 
historyi górnictwa w Pnlsce, jako eiqg dalszy hi
storyi HIERONIMA ŁABF,;CKIEGO. Jeden z członków 
Sekcyi p. KoRNEL KozwwsKI przestudyowal wiele 
dokumentów w rządowem archiwum górniczero 
w Dąbrowie i rezultaty swojej pracy za.komuni· 
kowal w kilku odczytach w Sekcyi. Dokonanie 
podjętego w tym względzie zadania będzie wy
magało jednak bardzo wiele jeszcze pracy. 

15) Podjęto myśl opracowania i wydania 
metalurgii żelaza i cynku, która razem z opraco
wanem przez p. HrĘRONIMA KoNDRATOWICZA "Gór
nictwem" stanowilaby całokształt wiedzy górniczej 
i hutniczej i podręcznik tak dla słuchaczy wy
działu górniczego w Folitechnice Warszawskiej, 
jako i dla t echników hutniczych. Grono hutni
ków w Dąbrowie opracowywuje obecnie program 
tego wydawnictwa. 

16) Od l stycznia roku 1897 do 30 września 
roku 1903 reclagowano dział "Górnictwo - Hutni
ctwo" w Prz egtq.dz ie Technicznym; dział' ten, reda
gowany przez komitet, wybierany corocznie z po
śród cztonków Sekcyi, zawierał' dotyczące gór
nictwa i hutnictwa artykuly treści technicznej, 
ekonomicznej i statystycznej. Z chwilą rozpoczę
cia od 1 października roku 1903 wydawania przez 
p. STANISLAWA CIECHANOWSKIEGO pod reda.kcyą p. 
MrECZYSLAWA GRABIŃsKIEGO nowego pisma p. t. 
Pr zeglqd Górniczo-Hutniczy dzial "Górnictwo-Hut
nictwo" w Przeglqdz ie Technicznym zostal skaso
wany. Przyznać j r. dnak należy, że dzial ten zgru
pował grono współpracowników i ułatwił wielce 
Przegładowi Górniczo-Hutniczem.u zajęcie odpowie
dniego' stanowiska na niwie piśmiennictwa górni
czo-hutniczego. Stosownie do ustępstwa, zrobio
nego przez wydawcę Przeglqdu Górniczo-Hutnicze
go, członkowie Sekcyi Górniczo-Hutniczej otrzy
mują pismo to bezpłatnie, a Sekeya płaci ;połowę 
ceny za wsz:ystkich swoich członków, ktorzy za 
dany rok uiscili opłatę członkowską do kasy Sek
cyi w Dąbrowie. 

17) Dokonano pod kierunkiem p. STANISLAWA 
KoNTKIEWICZA przekładu i wydania dzieła JERZEGO 
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FuscHA "Geologiczny opis Polski". Koszt prze- ' Liczba członków Sekcyi Górniczo-Hutniczej 
kladu wyniósł rubli 817 kop. 47, koszt ·pa- od początku jej istnienia byla następująca (w koń
pieru, druku i oprawy (w 500 egzemplarzach) cu każdego roku): 
rub. 560 kop. 03, razem rub. l 377 kop. 50. Po
nieważ na cel ten Sekcya otrzymała od p. ADAMA 
BRAUNA ofiarę w sumie rub. 582, przeto pozostale 
rub. 795 kop. 50 zaliczono z funduszów Sekcyi. 
W razie rozprzedania calego nakładu, uw: ględnia
jąc egzemplarze, rozesłane bezpłatnie oraz potrą
cając rabaty księgarskie, Sekcya dołoży do tego 
wydawnictwa z funduszów własnych rub. 261 
kop. 50. 

18) W roku 1898 opracowano program dzia
lalności Sekcyi Górniczo-Hutniczej, który zatwier
dzony zostal przez Sekcyę oraz przez Zarząd Od
działu. Program ten rozesłano w swoim czasie 
wszystkim członkom Sekcyi Górniczo - Hutniczej 
oraz ogłoszono do wiadomości publicznej *). Nie
które z podjętych w programie tym zadań zapo
czątkowano, lecz dla przeszkód wewnętrznych 
i zewnęt.rznych w następstwie prawie wszystkie 
zadama programu pozostały w sferze nieurzeczy
wistnionych projektów. Zauważone w końcu ro
ku 1903 pewnego rodzaju ożywienie Sekcyi urze
czywistni może niektóre zadania tego programu 
oraz powoła nowe, jakie bieg czasu i rozw6j ży
cia przemysiowego nasunie. 

Działalność delegacyi wschodniej ogranicza
la się na zbieraniu się od czasu do czasu w Skar
żysku; na zebraniach tych omawiano różne kwe
stł"e, dotyczące potrzeb miejscowego przemysiu 
garniczego i hutniczego. 

Rok 
Delega.cya 
zachodnia 

Delegacya. 
wschodnia Razem 

1896 51 51 
1897 58 11 69 
1898 54 14 68 
1899 89 19 108 
1900 77 15 92 
1901 79 14 93 
1902 73 lO 83 
1903 75 lO 85 

W roku 1903 sklad Sek,·yi Górniczo- Hutni
czej byl następujący: na początku roku 1903 Sek
cya liczyła 83 c;złonków; w roku 1903 zapisało się 
nowych członków 7, mianowicie p.p.: l) Bieliński 
Stanisław, 2) Czarnocki Józef, 3) JanuszewskiPiotr, 
4) Kasiński Kazimierz, 5) Lesiewski Jan, 6) Pary
siewicz Stanisław i 7) Zielewicz Stefan; ubylo 5 
członków, mianowicie: a) prosili o wylueślenie 
p. p.: l) Arnold Jan, 2) Doborzyński Stanisław i 3) 
Kozłowski Kornel; wykluczeni zostali w myśl ar
tykułu 8 ustawy Towarzystwa popierania rosyj
skiego przemysłu i handlu (za meuiszczenie do 
dnia 31 _trudnia roku 1903 opłaty członkowskiej) 
p. p.: l) J ezierski hrabia Seweryn i 2) Plewiński 
Henryk. 

W końcu roku 1903 Sekcya Górniczo-Hutni
cza liczyła 85 członków, mianowicie: 

l) Adamiecki Wiktor 26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 
50) 

Hłasko Wiktor , 51) Piotrkowski Stanisław 
2) Albrecht Andrzej 
3) Andrychewicz Stefan 
4) Appel Julian 
5) Bagiński Ludwik 
6) Bauerertz Józef 
7) Bieliński Stanisław 
8) Bielski Zygmunt 
9) Bogucki Józef 

10) Borkowski Bronisław 
11) Brzostowski Jan 
12) Brzozowski Bronisław 
13) Ciechanowski Stanisław 
14) Cieszkawski Henryk 
15) Czarnocki Józef, 
16) Dembiński Henryk 
17) Doborzyński Kazimierz 
18) Falkowski Stanisław 
19) Gadomski Felicyan 
20) Gadomski Stanisław 
21) Genelli Karol 
22) Gerhardt Gustaw 
23) Grabii1ski Mieczysław 
24_) Gużewski Ludwik 
2o) Ha.rtingh Konstanty 

J aco by Józef 52) Platta.rd Józef 
Januszewski Piotr 53) Popowski Tadeusz 
Jasiński Bronisław 54) Proszkowski Henryk 
Karpii1ski Ignacy 55) Reicher Maksymilian 
Karwaciński Jan 56) Reicher Stanisław 
Kasiński Kazimierz 57) Rogalewicz Alfons 
Ka.znowski Wacław 1 58) Rosset Aleksander 
Knabe Aleksander 59) Rudowski Szymon 
KJobyłecki Stanisław 60) Rychter Kazimierz 
Kondratowicz Hieronim 61) Ska.rbiński Jakób 
Kontkiewicz Stanisław 62) Skarbiński Stanisław 
Kotkowski Bolesław 63) Srokowski Kazimierz 
Kowalewski Antoni 64) Strasburger Julian 
Kwiecień Feliks 65) Stratilato Stanisław 
Lamort Jerzy 66) Strzeszewski Piotr 
Lesiewski Jan 67) Strzeszewski Stanisław 
Loewenstein Stanisław 68) Szymanowski Feliks 
Łempicki Michal 69) Śmitkowski Alfred 
Maciejewski Władysław 70) Świeżyński Michal 
Martin Oskar 71) Święcicki Mieczysław 
lvieyerhold Jan 72) Świętochowski Ignacy 
Mierzejewski Stefan 73) Świrtun Walery 
Obrębowicz Kazimierz 74) Ta.lko Kazimierz 
Parysiewicz Stanisław 75) Tarnowski hrabia Juliusz 

*) Przogle,d Techniczny, rok 1898, :J',~ 52, str. 894--897 . 
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76) 
'77) 
78) 
.79) 

Tomaszewski Józef 
Tuszyński Karol 
Wasiutyński Wiktor 
W aśniewski Tadeusz 

l 80) W ejtko Józef 
l 81) Wilczyński Antoni 
l 82) Witkowski Tadeusz 
l 83) Witwicki Jan 

l 84) W oszczyński W aclaw 
l 85) Zielewicz Stefan 
l 
l 

W tej liczbie p.p.: l) Bagiński Ludwik, 2) l 
Borkowski Bronisław, 3) Falkawski Stanisław, 4) Prenumerata pism kupno książek 

·Obrębowicz Kazimierz, 5) Rosset Aleksander i 6) i oprawa . . . . . .' . . . . 
Witkowski Tadeusz zaliczeni zostali do Sekcyi Wynajęcie lokalu w Dąbrowie . . 
Gór~icz.o-Hutniczej na: wlasne. życzenie, jako cz.lon- S.ekretaryat Sekcyi . . . . . . 
kow1e mnych se~cy1 . Oddz1a~u . Warszawskiego . Mat.eryaly piśmienne, druki, wydat-
Towarzystwa popierama rosyJskiego przemysłu kl pocztowe, usluga i drobne wydatki 
i handlu. biurowe . . . 

Obrót funduszów .Sek;cy~ Górniczo-;Hutniczej Subsydyum redakcyi Przeglqdu 
za rok 1903 przedstawia s1ę Jak następuJe: Technicznego . . . . . . . . 

Pozostalość d. l stycznia r. 1903 . 

WPŁYWY: 

H.ub. kop. Redagowanie dzialu "Górnictwo-
799 73 Hutnictwo w Przeglqdzie Technicznym 

Wydanie d ziela Jerzego Fuscha 
"Geologiczny opis Polski" (reszta wy-
datków) . . . . . . . 

Prenumerata Przegladu Gór11iczo
l 320 00 Hutniczego dla członków Sekcyi Górni

ltub. kop 

183 23 
60 00 

400 00 

112 48 

1500 00 

375 00 

560 03 
Opłata od 88 członków (2 za r.l902, 

79 za r. 1903 i 7 za r. 1904) po 15 rubli . 
Subsydyum od Rady Zjazdu prze

mysłowców górniczych Królestwa Fol
skiego . . . . . . 

czo-Hutniczej 100 00 
Razem---::3:-;37'8 7 4 

Procenta bankowe 
Razem 

WYDATKI: 

Zarządowi Oddzialu . 

1500 00 
23 69 

3 643 42 
Pozostalość dnia 31 grudnia roku 1903 wyno

si rub. 264 kop. 68, która to suma znajduje się na 
rachunku bieżącym Sekcyi Górniczo - Hutniczej 

l 

w O~dziale w Sosnowcu Banku Handlowego w W ar
sza wie. 

88 00 Kazimierz Srokowski. 

W ~ielll: m~ejRcowośc~ach na kuli ziemsk~ej 1 że ~łów nie z metanu.. Wszędzie w przyrodzie, 
z rozpadlm z1emi występuJe gaz palny, składaJą- gdz1e gaz ten występuJe, można wykazać obecność 
cy się przeważnie z t. zw. gazu błotnego (metanu gnijących materyi organicznych. Oprócz tego 
OH4). z domieszką innych węglowodorów. Gaz tworzy się metan obok innych węglowodorów 
ten znany jest od czasów naj dawniejszych. W miej- przy suchej destylacyi nielotnych substancyi wę
scowości Methano gaz ten wydobywa się z ziemi glowych, zawierających w sobie wodór, jako to: 
w stanie prawie czystym i stąd gaz błotny nosi drzewa, cukru, węgla; powstają przytem natural
także nazwę metanu. Swięty ogień w Baku jest 1 nie liczne jeszcze inne wytwory. 
płonącym gazem błotnym z domieszką niewielką Metan jest gazem bezbarwnym, bardzo tru
azotu, dwutlenku węgla i pary nafty. W pokła- dno dającym się skroplić, o ciężarze cząsteczko
dach węgla kamiepne~o występuje "~az ko~alnia- wym 10 .. Metan pali się P.łomi~n.iem błękitna:wym, 
ny" *), zlożony glowme z OH4 (z małą dom1eszką słabo św1ecącym, lecz daJe w1ele bardzo c1epla; 
azotu i dwutlenku węgla), który w otwartych nie ma zapachu ani smaku, w wodzie bardzo tru
szybach miesza się z powietrzem atmosferycznem, dno rozpuszcza się i nie jest właściwie jadowity; 
tworząc w ten sposób mieszaninę silnie wybucho- zwierzęta giną w nim, lecz tylko przez uduszenie 
wą, będącą tak częstym powodem wybuchów z powodu braku tlenu. Jest to związek nader 
w ko:palnia?h węgla.. Pęcherzyki gazovy-e, .wydo- trwal,Y i w wysoki?h ~empe~aturach roz~łada ~ię 
bywaJąC13 s1ę z blotmstego mułu, składaJą się tak- częśc10wo na węg1el 1 wodor, a w częśc1 na Cie-

cze, uboższe w wodór i węglowodory: etan (02H 6), 

*) Gaz ten w kopalniach zagłębia Da,browskiego dota,d nie etylen (02HJ, acetylen (02H2). l:'rzy zupalnem 
spotyka Rię. spaleniu metan daje dwutlenek węgla i wodę 

.. 
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(OH4 + 292 • 002 + 2H20). W st~nie ~aj czystszym l szanie si~ ciśniell:ia gazu spo.wodowalo konieczność 
otrzymuJe s1ę metan przez dz1alame wody na urządzama machm tłoczących, poruszanych rów
cynkmetal [Z.n (OH3) 2 +2H20=20H4 +Zn(OH)2 ]; nież gazem naturalnym i służących do wytwarza
dla otrzymania większych ilości nadaje się octan nia w przewodach potrzebnego ciśnienia. Liczba 
sodu (N a02H 30 2), który przy ogrzewaniu z woda- wielkich fab1·,Yk żelaza i stali, używających gazu 
nem sodu daje metan (N a02H 3 0 2+N aOH= N a2003+ naturalnego, Jako źródła opału, wynosiła w roku 
+ OH4). 1901 - 102 (z tego najwięcej w Pensylwanii). 

Jakkolwiek metan w wielu miejsc< wościach W celu korzystniejs~ego ek~p_loatowania źródeł 
występuje na powierzchnię ziemi i zbi u ·anie go gazu natur~lnego ~Vlele m~leJszych towar~ystw 
nie wymaga zbyt wielkich nakładów i kosztów, połączyło s1ę ?becm~ z zam1arem wyzy~k~n~~ ~o
pomimo to do polowy XIX stulecia spożytkowa- wych _o~brzymlCh pol gazowych w Wngmu Za
nie gazu błotnego nie osiągnęło nigdzie należyte- chod.meJ zapomocą daleko prowadzonych prze
go stopnia rozwoju. Zaledwie dopiero 40 lat te- wodow. 
mu praktyczni amerykanie po odkryciu przy eks- \V Ro;;yi pierwsze próby spożytkowania ga
ploatowaniu źródeł nafty zbiorników gazu błotne- zu naturalnego były przedsięwzięte w Baku w r. 
go zaczęli nie tylko wyzyskiwać te miejsca., 1868 przez p. KoKOREW A, który założył w tym ce
w których metan występuje sam na powierzchnię lu niewielką hutę szklaną w Sucharanach w od
ziemi, lecz również urządzać otwory świdrowe, ległości 15 wiorst od Baku; przedsiębiorstwo to 
ażeby latwiej zbierać gaz błotny. Z początku nie miało jednak powodzenia. Druga próba, usku
gaz naturalny służył wyłącznie tylko do opaJania teczniona przez tegoż przedsi~biorcę, zastosowa
kotlów parowych i oświetlania pqblizkich kopalń, nia gazu naturalnego do oczyszczania ropy nafto
na ·tępnie zaczęto go prze1)rowarlzać do miast wej, po kil)ru latach pracy również nie miala po
i ognisk przemysłowych, gdzie znalazł on korzy- wodzenia pomimo ł'atwości otrzymywania metanu. 
stne zastosowanie, j<tko środek do oświetlania Spożytkowywanie gazu naturalnego zasadza się 
i opalania: cale miasta poczęły zaopatrywać się bowiem na zbieraniu tego gazu z miejsc natural
w gaz błotny i gazem tym zaczęto oświetlać nie nych wydobywania się go na powierzchnię ziemi, 
tylko ulice i budynki publiczne, lecz nawet miesz- albo ze starych pozostawionych bez użytku otwo
kmtia prywatne. Niezależnie od tego gaz bł'otny rów wiertniczych, albo wreszcie z nowych umyśl
znalazł zastosowanie w przerayśle, głównie żelaz- nie w tym celu urządzonych otworów. Gaz 
nym i szklanym: te gałęzie przemysłu, znalazły zbiera się do dużych zbiorników żelaznych i na
w gazie tym idealny orał, przy zastosowaniu któ- stępnie wprost rozprowadza się rurami do miejsc 
rego otrzymują się niezwykle czyste wytwory to- spożycia, ponieważ gaz ten nie wymaga żadnego 
pienia. Dzięki tej własności gazu błotnego ame- oczyszczania. Gaz naturalny może mieć zastoso
rykańskie zakłady żelazne i szklane dają wytwo- wanie w Ba.ku i okolicach, jako światło i opal 
ry wysokiego gatunku. w użytku domowym; opal gazowy może tu mieć 

Znaczenie źródeł gazu naturalnego w Sta- również zastosowanie rozlegle do celów przemy
nach Zj ednoczonych dla wytwarzania ciepla, świa- s!owych. Obecnie cały przemysł w Baku posil-
la i sily wzrasta z roku na rok. Wartość gazu kuje się materyalem opałowym płynnym w znacz

naturalnego, otrzymanego w Stanach Zjednoczo- nych ilościach (za 15 milionów rubli rocznie); ca
nych w roku 1901, wzrosła w porównaniu z ro- la ta ilość może być zastąpiona przez opał gazo
kiem poprzedzającym o 14 % i wyniosła 27 milio- wy. .Z różnyeh gałęzi 1 rzemyslu w okolicach 
nów dolarów; ilość otrzymanego w roku 1901 ga- Baku najlepsze widoki rozwoju ma ])rzemysl że
zu naturalnego wynosiła 4 800 milionów metrów lazny i szklany, ponieważ przykła.d Europy za
sześciennych; odpowiada to 8 milionom t wę- chodniej i Ameryki Pólnocnej dowodzi, że zakla
gla kami.ennego. Najwcześniej eksploato':'an~ po- dy żelazne winny być budowane nie tam, gdzie 
la gazu naturalnego leżą w . tanach Oh10 1 In- znajdują się rudy, lecz tam, gdzie jest obfitość 
diana oraz w Pensylwanii. W ostatnich czasach taniego opału, a powodzenie przemysłu szklanego 
ut\vorzylo się w Ameryce wiele towarzystw ga- zależy głównie od stopnia czysto:;ci opału. 
zowych i na polach gazowy(·h dał' się zauważyć 
szybki rozwój przemysłowy. Stopniowe zmniej- K. S. 

Najnowsze zastosowania węgla brunatnego w przemyśle. 
W pobliżu Kolonii, w miejscowości górzy- 1 skiej pokłady węgla brunatnego. Wydobywanie 

stej, znaneJ w Niemczech pod nazwą Ville, znaj- l tego węgla stanowi już w rzeczonej prowirJCyi 
dują się najgrubsze w calej prowincyi Nadreń- 1 nową bardzo ważną i zupełnie samodzielną gałąź 

• 
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przemysłu górniczego. Na o>:tatniej wystawie ' płynną i stają się dla brykiet materyalem spaja
w Diisseldorfie ta gałąź przemysłu wystawiła wie- JąCym. Ten sposób wyrabiania brykiet, znany 
le map, zdjęć fotograficznych, modeli, maszyn pod nazwą suchego, nie potrzebuje oddzielnych 
i aparatów. Wytwórcy brykiet z węgla brunat- materyalów spajających i dal bardzo dobre rezul-
nego oraz właściciele kopalń tego węgla nad dol- taty praktyczne. · 
nym biegiem Renu, zjednoczeni przez syndykat, Brykieta jest bardzo dogodna dla przewozu. 
nie żalowali pracy i środków, żeby pokazać ko- Pozbawiona 60% wilgoci, zawartej w węglu bru
rzyści stosowania węgla brunatnego w przemyśle natnym, nie wymaga ona tak wysokich kosztów 
i użytku domowym. przewozu i daje przytern znacznie więcej cieplo-

Węgiel brunatny spotyka się w Rosy i w oko- stek. 
licach Moskwy oraz w guberniach Twerskiej Opalanie brykietami z węgla brunatnego 
i Tulskiej; w Królestwie Polskiem pewna odmia- znajduJe coraz większe zastosowanie nie tylko 
.na węgla brunatnego wydobywa się w okolicach w Niemczech, lecz i poza granicami tego państwa, 
Zawiercia. Z tego powodu uważać należy za po- np. w Szwajcaryi i Holandyi. Brykiety służą do 
żyteczne przytoczenie najnowszych zastosowań opalania nie tylko pieców w mieszkaniach, lecz 
węgla brunatnego. i do kodów parowych. W specyalnie urządzo-

W ęgiel brunatny zalicza się do pośledniej- nych piecach brykiety palą się długim plomie
.szych środków opalowych. Węgiel brunatny nad- niem i dają mało dymu. 
reński zawiera około 60% wilgo0i i daje zaledwie W roku 1899 wytwórcy brykiet i właściciele 
'2 500 cieplostek (węgle kamienne i antracyty da- kopalń węgla brunatnego zawiązali syndykat w ce
ją 8 000 - 9 500 ciepłostek). Z powodu znacznej lu rozszerzania zbytu brykiet. Syndykat ten dzia
zawartości wilgoci powiększa się nieużyteczny la bardzo energicznie i stara się o rozszerzei;~ie 
koszt przewozu węgla brunatnego, należy bowiem zbytu brykiet dla niemieckich zakładów przemy
płacić za przewóz znacznej wagi materyału, nie- slowych. Oprócz tego syndykat stara się o rozsze
potrzebnego, przy ~palaniu. Dlat~go to węgiel rzenie środków komunikacyjnych, przeprowadza
brunatny mogl znaJdować spożycie tylko w po- nie dróg dojazdowych do kopalń węgla, ulepsze
bliżu kopalni i nie wytrzymywał wspólzawodni- nie komunikacyi wodnych i t. p. W swoich wy
ctwa z węglem . kamiennym w razie konieczności dawnictwach drukowanych syndykat wskazuje na 
przewozu na mniej lub więcej znaczne odle- taniość opalania węglem brunatnym nie tylko 
glości. w pobliżu kopalń, lecz nawet w odległości 30 ki-

Poklady węgla brunatnego w pobliżu Kolo- lornetrów od nich. Syndykat ma zamiar otwo
nii zajmują obszar 120 kilometrów kwadratowych rzyć wkrótce skład centralny brykiet w Strasbur
i posiadają grubość przeciętną 27 metrów; daje to gu, dokąd brykiety będą dowożone Renem a stąd 
zapas węgla okolo 3 000 milionów t. Pomimo będą rozsyłane do Szwajcaryi i Franeyi. Jedna 
jednak, że pokłady tego węglr:t znane tu były od- tonna brykiet · otrzymuje się z dwóch tonn węgla 
dawna i pomimo znacznego zapotrzebowania wę- brunatnego, oprócz tego wyrób brykiet zużywa 
gla w Niemczech w r. 184:0-1860 (w okresie po- 3/ ,. t węgla. W pobliżu kopalni węgiel bru
wstania przemysłu) - węgiel brunatny, którego natny może być z korzyścią używany do opalania 
wydobywanie jest tu bardzo łatwe (znajduje się specyalnie w tym celu urządzonych kotłów paro
pod samą powierzchnią), mial bardzo mały zbyt. wych. 
Dopiero około r. 1875 pomiędzy Kolonią i Bonn Kilka lat temu zapoczątkowano jedno z cie
wydobywanie węgla brunatnego zaczęło się na kawszych doświadczeń technicznych, mianowicie 
większą skalę, ponieważ wówczas w celu ulatwie- zamianę przewozu węgla drogami żelazneroi przez 
nia przewozu zaczęto z węgla tego wyrabiać bry- przenoszenie zapomocą elektryczności ukrytego 
kiety; od tego czasu eksploatacya pokładów wę- w węglu ciepła. W brykietach znaleziono co 
gla brunatnego rozpoczęła nowy oJu·es swojego prawda sposób usunięcia konieczności przewożenia 
rozwoju i zbyt tego rodzaju opalu posiadł wiele znacznych ilości zawartej w węglu brunatnym 
rynków wewnętrznych i zewnętrznych. wody, lecz w brykietach musiano przewozić . róż-

Zastosowanie sposobów otrzymywania bry- ne części składowe węgla, nie przyjmujące udzia
kiet z węgla brunatnego podniosło znacznie lu w spalaniu (np. azot, popiół, siarkę i t. p.). 
jego wytwórczość. W roku 1890 istniały zaledwie W przenoszeniu elektrycznem siły na odległość 
2 fabryki brykiet i wytwórczość węgla brunatne- za pomocą przewodników przesyła się wyłącznie 
go wynosiła l milion t, w roku 1901 wytwór- tylko energia elektryczna, otrzymywana z energii 
czość przeniosła 61/ 4 milionów t, a brykiety cieplikowej węgla. i mogąca w każdej chwili być 
wyrabiane były w 21 fabrykach. zamienioną na energię mechaniczną za pomocą sil-

Brykiety wyrabiają się zapomocą specyal- nic elektrycznych. Zamiast przeto przewozić wę
nych pras z poduczonego i przesianego węgla giel brunatny z nieużyteczną zawartością w nim 
brunatnego. Zawarte w węglu brunatnym części wody od kopalni węgla i spalać go następnie 
smolne pod wpływem wysokiego ciśnienia w pra- w celu poruszania maszyn, korzystniej jest urzą
sach (1 200 - 1500 atmosfer) przybierają postać dzać nawet na małych kopalniach centralne sta-
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cye elektryczne, w których wielkie maszyny pa
rowe mogłyby ześrodkowywać energię cieplikowi\ 
węgla i następnie, zamienioną na energ1ę elek
tryczną, przesyłać ją na różne odległości i w róż
nych kierunkach. Ten sposób zużytkowywania 
węgla może być korzystny wówczas, jeżdi koszty 
przewozu węgla okażą się większe od iych strat, 
jakie ponosi prąd elektryczny przy prz, noszeniu 
go na odległość. 

Centralna stacya elektryczna byla urządzona 
na kopalni Berggeist (pomiędzy Kolonią a Bonn). 

·Węgiel brunatny dostarcza się tu bezpośrednio do 
koaów parowych, które zasilają parą maszyny. 
Te ostatnie poruszają silnice elektryczne o prą
dzie trzyfazowym, przesyłające prąd o napięciu 
5 200 V do transformatorów, ustawionych w głów
nych miejscach spożycia energii, w wielu fabry
kach, miastach, wsiach i t. p.; napięcie prądu 
zmniejsza się tu do 110 V. Powyższa centralna 
stacya elektryczna obsługuje obszar o średnicy 
50 kilometrów i przesyła silę mechaniczną, otrzy
maną z węgla brunatnego zapomocą prądu elek
trycznego, nie tylko większym fabrykom, lecz 
i drobnym wytwórcom i rzemieślnikom. Koszt 

energii elektryczn ej jest tu wyższy, niż koszt. 
energii, otrzymywanej zapomocą silnic wodnych. 
Różne stowarzyszenia otrzymują energię elektrycz-. 
ną do oświetlania po cP-nie. 20 fenigów za l kilo
wattgodzinę a koszt sily jednego 1P wynosi 
13 - 16 fenigów za godzinę. Powyższa central
na stacya elektryezna ciągle rozwij a swoją dzia
łalność i znajduje zbyt swojej energii w ożywio
nej wielce okolicy przemysłowej nad doh1ym. 
biegiem Renu. 

Dalszy krok pod względem spożytkowywa
nia węgla brunatnego zrobiony zostal w ostatnich 
czasach przez zastosowanie tego węgla dla otrzy
mywanifL gazu (gaz ten otrzymuje się przez. 
wdmuchiwanie powietrza i pary wodnej na wę
giel rozżarzony), poruszającego silnice gazowe. 
Otrzymywana w ten sposób energia mechaniczna. 
kosztuje niezmiernie tanio. Z doświadczeń w fa
bryce Otto Deitz, wyrabiającej tego rodzaju silni
ce gazowe, okazalo się, że koszt siły jednego 1P 
wynosi 2

/ 3 - 11
/ 4 fenigów za godzinę. Silnice ga

zowe wyrabiają się o najrozmaitszych rozmia
rach o sile od 2-'---3 IP do potężnych maszyn o sile. 
1500 IP. K. s. 

Zebrał 

A N D R Z E J A L B R E C H T. 

Nawiązując z czytelnikami przerwaną nić da
nych*) o kopalniach galmanu wogóle a o osusze
niu kopalń olkuskich w szczególności, uważam za 
stosowne podać jeszcze oryginalne referaty róż
nych działaczy górniczych ostatnich dziesiątków 
lat, tyczące się kopalń galmanu. Referaty te, roz
rzucone w aktach archiwum górniczego w Dąbro
wie, zawierają caly szereg spostrzeżeń odnośnie 
do występowania i ilości galmanu oraz najróżno
rodniejsze zapatrywania na osuszenie kopalń; z te
go przeto powodu dają one czytelnikowi możność 
wyprowadzenia samodzielnych wniosków co do 
celowości środków, stosowanych obecnie dla osu
szenia rzeczonych kopalń i podniesienia ich wy
daj n ości. 

I. J.?oszuł{iwania. 

Wydział Górnictwa w lutym roku 1844 za
rządzi! następujące poszukiwania: 

l) Poszukiwania, rozpoczęte w Boguchwa
lowicach, należy o tyle tylko prowadzić, o ile 
gatunek znajclującego się tam dolomitu w porów
naniu z in·nymi rokuje nadzieję pomyślnego skut-

*) Pamiętnik Fizy ograficzny, t. II, Przegląd Techniczny, rok 
1895, l\'! 8, r. 1886, M l , r. 1901, ;.\;:.\! 32, 33, 40, 41, r. 1902, l\'!:.\! l , 11. 

ku i o ile natrafiony pokład galmanu okaże lep
szą postać. 

2) Podobnie należy postąpić z poszukiwa
niami na zachód od Ząbkowic ku Tucznej Babie, 
gdyż poszukiwania, uskutecznione w tej okolicy 
przed 20 laty oraz obecnie prowadzone, niewiele 
rokują nadziei. 

3) Od kopalni Herkules ku mlynowi Kuna 
potrzeba tam, gdzie napotyka się jeszcze dolomit, 
określić gra11ice pomiędzy dolomitem i kamieniem 
podkładowym przez bicie szybików; ponieważ 
przy pruskiej wsi Brzozowice natrafiony zo
stał świdrem pokład dobrego galmanu grubo
ści 25 cali. przeto należy dokladnie rozpoznać 
i :przez wiercenie zbadać grunt, polożony w tu
teJszym kraju naprzeciw wspomnianego miejsca. 

4) W upadzie kopalni Herkules albo raczej 
na poludniowej stronie tamtejszej dawnej odbudo
wy (zapewne na rudę ołowianą) JJależy pogłębić 
jeden otwór wiertniczy przez dolomit do kamie
nia podJ adowego, gdyż w tern miejscu znajdować. 
si\> jeszcze mogą poklady galmanu. 

5) Ponieważ pomiędzy pokładami rudy że
laznej spotyka się nad kamieniem podkładowym 
gal~an biały i ponieważ przy rudach żelaznych 
za Zychcicami na gruncie Bobrownik są ślady 
galmanu, przeto na gruncie tym należy szukać 
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pokładu galmanu bialego, szczególnie zaś, gdyby o sposobie położenia galmanu; oprócz tego trzeba 
natrafione zostaly ślady galmanu czerwonego, przy w odpowiedniem miejscu przy pólnocnym brz~gu 
granicy dolomitu w kierunku od kopalni Herku- dawnych zwalów poglębić jeden szyb do kamie
les ku pólnoco-zachodowi. nia podkładowego, albo też, gdyby wody nie po-

6) Dla bliższego rozpoznania położenia i roz- zwolily dokonać tego, przebić przynajmniej jeden 
ciągłości głów:nego pokładu galmanu na kopalni otwór wiertniczy. 
Barbara pod Zychcicami potrzeba poglębić dwa 9) W okolicy pomiędzy :M:alemi Strzemie
otwory wiertnicze: a) Jeden nieco ku polud.niowi . szycami a Kawią Górą ku Okradzionowi byly już 
od szybu pomocniczego, który ząmierzalo się po- poprzednio robione poszukiwania, które ujawnily 
glębić w odległości 50 latrów *) od szybu ma- obecność galmanu, a nadto znajdują się tam po
szynowego, lecz z przyczyny napływu wody nie jedyncze ma.J:e zwaly, zawierające również nieco 
pogłębiono, t. j. w pobliżu tamtejszych daw- galmanu. Z tego powodu trzeba i te okolice raz 
nych zwałów. b) Drugi w nadkładzie dawnych jeszcze zbadać dokladnie oraz sporządzić mapę na 
obszernych robót odbudowy rud ołowianych aż wielką skalę podług poprawionej mapy Królestwa; 
do pokładu. Oba te otwory mają poslużyć dla na mapie tej należy oznaczyć wychodnię kamie
dokładnego określenia położenia kamienia pod- nia podkładowego, t. j. miejsce, w którem wy
kładowego, drugi zaś obok tego dla przekona- chodzi on, oraz w jakiej formie i rozciągłości wy
nia się, czy pod dawnemi rudami olowiu leży stępuje a tem samem określić granicę dolomitu; 
jeszcze pokład galmanu, tego albowiem spodzie- wreszcie przy granicach dolomitu należy raz jesz
wać się można, ponieważ w dawnych zwalach cze przedsięwziąć pewne poszukiwania dla natra
trafiają się kawalki tego mineralu. fienia znajdować się mogących pokladów gal-

7) Podlug raportu naczelnika Okręgu za manu. 
grudzieu r. z. zostały pogłębione szybiki poszu- lO) - N a kopalni Ulisses należy jeden z naj
kiwalne w pobliżu wsi Wojkowice Komorne. Po- głębszych szybów w po,ludniowo-wchodniem po
nieważ nizki grunt, rozciągający się od kopalni lu kopalnianem w kierunku kopalni Jerzy pogłę
Barbara i kopalni galmanu w Rogoźniku na bić jeszcze niżej dotychczas znaneD"O najgłębsze
wschód ku Wojkowicom, niewątpliwie zasługuje go pokladu galmanu albo też najgłębszego punktu 
na zbadanie, szczególnie od strony zachodniej, szybu; jeżeli szybem dosięgnie się wody, wypa
gdzie znajdowanie się galmanu jest wiado- dnie przebić otwór wiertniczy, gdyż na przy
me, przeto poszukiwania w tych miejscach ma- szlość bardzo jest ważnem zbadać, jak glęboko 
ją być w następujący sposób uskutecznione: a) leży w tem miejscu kamień podstawowy, oraz 
Przedewszystkiem od kopalni Barbara, począwszy czy w kamieniu nadkładowym nie znajduje się 
od punktów, gdzie galman jest znany, należy poklad galmanu, dotychczas jeszcze nieznany. Po
określić szybikami granicę dolomitu w kierunku wzięcie w tym przedmiocie dokładnych wiado
wschodnim ku Wojkowicom. b) W miejscach, mości nie tylko jest ważnem dla kopalni Ulisses, 
gdzie natrafione zostaną ślady ~almanu, trzeba , lecz nadto dla robót, które w przyszł:ości należa
zbadać dolomit tak gł:ęboko, dopoki dozwolą wo- loby przedsięwziąć w celu osuszenia kopalni 
dy. Tam zaś, gdzie przy granicy dolomitu nie Jerzy. 
będzie żadnego śladu galmanu, niema potrzeby 11) Odnośnie do pola galmanowego olku
czynić głębiej poszukiwań w dolomicie, gdyż da- skiego Wydzial Górnictwa poleca naczelnikowi: 
lej na zachód na Śląsku przy Wielkiej Dąbrowie a) Ażeby inżynier kopalni z dawnych i nowych 
i Przebójce nie znaleziono w dolomicie galmanu, map wspomnianego pola ulożyl na większą skalę 
lecz tylko ślady rudy olowianej. c) Od granicy oddzielną mapę, a gdyby posiadane rysunki do 
dolomitu ku zachodowi poniżej Wojkowic aż za tego poslużyó nie mogly, aby zdjąl z natury 
drogę, która, idąc od kopalni Tadeusz, prowadzi i sporządził: dokladną mapę, która przedstawiala
od końca wsi Wojkowic ku domowi zbornemu by cale dawne pole kopalniane od zachodu na 
przy kopalniach w Rogoźniku, należy zbadać na wschód aż do uj5ć sztolni Ponikowskiej i Filec
pewnej przestrzeni powierzchnię kamienia podkla- kiej poza ostatnie świetlniki sztolni Ponikow
dowego, nie pokrytą dolomitem, gdyż bardzo być skiej i do ostatniej dawnej odbudowy na wschód 
może, że w okolicy tej galman biały rozciąga się od Olkusza w wąwozach rzeki Baby i Witeradów
dalej od kopalni Kacpra. ki, jak również od zachodu ku południowi, od 

8) Na Kawiej Górze należy prowadzić dalej podnóża gór przy Pomorzanach i Farczach poza 
rozpoczęte szybiki 2 i 3. Przy tych poszukiwa- nizinę piaszczystą rzeki Baby do pagórków Czar
niach trzeba zbadać zwaly dawnych kopalń dla nej Góry, :M:azańca i t. d. Na tej mapie należ~ 
powzięcia przekonania, czy i gdzie znajdują się następnie, o ile możność pozwoli, jak naj dokladnieJ 
w nich kawalki galmanu; w miejsc~, gdzie zosta- za;mieścić: 1) Dawne lini? sztoln.i pod,~ug św~e~lni
ną one natrafione, należy otworzyć Jeden z daw- kow. 2) Przodek odnog1 sztolm PomkowskieJ oC!
nych szybów dla dokładniejszego przekonania się jej ujścia ku pólnocy aż za zachodni koniec ws1 

Pomorzany i ostatnie wielkie zrobiska przy pod-
*) Łatr, miara kopa.lniana, zawieraja,ca 7 stóp czyli 2 016 m>n. nÓż u wzgórków. 3) Wszystkie grupy zwal ów 
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w ich rozciągtości Starego Olkusza aż do najda
lej na wschód polożonego punktu wzdłuż wspom
nianego przodka odnogi, na pólnoc od sztolni Po
nikowskiej pomiędzy nią i sztolnią Pilecką oraz 
wszystkie zwały południowe od sztolni Pileckiej 
w pole piaszczyste tak daleko, jak tylko rozpo
znać można ślady tych zwałów, zawianych pia
skiem lub przez małe odłamki kamieni. 4; W szyst
kie punkty, gdzie kamień podkładowy wychodzi 
na powierzchnię ziemi, albo gdzie z powodu czę
stego znajdowania się go w starych zwałach, spo
dziewać się można, że leży on niezbyt głęboko 
(np. wzdłuż przodka sztolni Ponikowskiej i wzdłuż 
samej sz.tolni przy kopalni Józef, przy niższej 
części sztolni Pileckiej, w mieście Olkuszu, przy 
brzegu niziny rzeki Baby, poza nią przy źró
dłach i przy Czarnej Górze). b) Wszystkie daw
ne zwały, w których niewiadome jest znajdowa
nie się galmanu, należy zbadać dla powzięcia 
przekonania, czy znajdują si) w nich kawałki galma
nu i jak wiele. Oprócz tego należy również zbadać 
zawiane piaskiem zwały od sztolni Pile<:.kiej ku 
południowi w dw?ch ,kieru?kach: od .t;niasta Ol
kusza ku CzarneJ Gorze 1 Mazańcow1 oraz od 
Starego Olkusza ku południowi. W miejscach, 
gdzie znaleziony będzie galman, należy umieścić 
słupki, a każdy ze zwałów, zawierający galman, 
oznaczyć na wspomnianej mapie ze wskazaniem 
położenia i rozległości. c) Dla dokładniejszego 
zbadania rozległości pokładu kruszconośnego ku 
zachodowi od linii sztolni Ponikowskiej oraz dla 
powzięcia przekonania, czy kamień podkładowy 
wznosi się znowu ku górom wapienia jurskiego czy 
upada pod nie na północ, należy przebić dwa 
otwory wiertnicze, mianowicie: l) jeden pomiędzy 
zachodnim końcem od Pomorzan i stoków w ni
zinie, napełnionej już iłem i marglem jurskiego, 2) 
drugi na łąkach poniżej Parczów Górnych ku wsi 
Pomorzany. 10/22 lutego roku 1844 N 1311. 

Raport roczny o rezultatach poszukiwań gal'1lanu, dokona-
nych w r. 1844 w oddziałach Olkusz i Zychcice. 

Stosownie do polecenia W ydzialu Górnictwa 
z d.l0/22 lutego r. 1844 .~~ 1311 w nowych punktach 
formacyi kruszconośnej oraz tam, gdzie są czyn
ne już kopalnie galmanu, w kwietniu r. z. przed
sięwzięte zostały roboty celem wynalezienia no
wych zdatnych do odbudowy pokładów. Ponie
waż kamień podkładowy ±ormacyi kruszconośnej 
w . kierunku swej rozciągłości przedstawia dwa 
główne przeciwne sobie nachylenia, mianowicie: 
od Niezdary przez Sławków do Olkusza z nachy
leniem północno-wsch.odniem i od Szarleja na Ślą
sku Górnym przez Zychcice i Bobrowniki z na
chyleniem poludniowo-zachodniem, przeto poszu
ki!vania podzielono na dwa oddziały: Olkusz 
i Zychc.;ice. 

Oddzi"t Olkusz. \V celu dokładniejszego 
zbadania rozciągłości pokładu kruszconośnego ku l 
zachodowi od linii sztolni Ponikowskiej, jak rów-

nież dla powzięcia przekonania, czy kamień pod
kładowy wznosi się ku górom wapieniajurskiego, cży 
upada pod niemi głębiej na północ pomiędzy za
chodnim końcem od Pomorzan i Stoczków, prze
bito jeden otwór wiertniczy, który na 13 stopach 
głębokości natrafił na kurzawkę; dla oszczędzenia 
kosztów zabijania rur do znacznej głębokości za
łożono dalej ku wapieniowi jurskiemu nowy otwór; 
ten ostatni, przebiwszy pokłady wapienia, doprowa
dzony został do głębokości 126 stóp 5 cah, lecz 
po dojściu do kamienia nadkładowego musiał być 
wstrzymany. 

N ad to poglębiono na łąkach poniżej Parczów 
Górnych ku wsi Pomorzany otwór wiertniczy, 
który przebił pokłady wapienia formacyi Jura 
i na g l~ bokości 98 stóp 3 cali doszedł do wapie
nia dolomitowego nadkladowego; na głębokości 
jednak 115 stóp 2 cali często zatykał się, co spo
wodowało dla nieprzyjaznej pory wstrzymanie na 
pewien czas roboty; następnie na miejscu tem po
głębiono szyb przez stare zroby do głębokości 103 
stóp 2 cali, na której dosięgnięto kamienia stałe
go; rozpoczęte stąd ponownie wiercenie, doszedł
szy do głębokości 2G stóp, z powodu urwania 
się świdra musiało być wstrzymane. Pomimo 
starań więc zamierzony cel nie mógł być osią
gniętym, gdyż jakkolwiek otwory te, przeszedłszy 
poklady formacyi Jura, dosięgły nadkładu forma
cyi kruszconośnej, jednak z powodu nieregularne
go układu nie można było wywnioskować czy ka
mień podkładowy wznosi się, czy też upada głę
biej na pólnoc w gór.ze wapienia jurskiego. 

N a kopalni Ulisses w poludniowo-wschodniem 
polu kopalnianem w kierunku kopalni Jerzy wier
cono w szybie J\~ 49, głębokim na 112 stóp 4 ca
le, przeszło 3 stopy w kamieniu nadkładowym 
a następne 8 stóp 10 cali w starych zrobach, dla 
powzięcia przekonania, jak głęboko w tem miej
scu znajduje się kamie1i podkładowy, oraz czy 
w kamieniu nadkładowym niema jeszcze jakiego 
pokładu galmanu, dotąd nieznanego. Otwór ten 
był bardzo ważny tak dla kopalni Ulisses, jak 
i dla robót, które w przyszłości wypadało przed
sięwziąć w celu osuszenia kopalni Jerzy; musiał 
jednak być przerwany na wymienionej głębokości 
124 stóp z powodu trudności technicznych. 

W celu przekonania się, jaki kamień i jaka 
ilość galmanu zawiera się w starych zwałach na 
Kawiej Górze, przedsięwzięto przekopywanie ich 
w różnych kierunkach; znaleziono przytern ka
mień nadkładowy siwy i brunatny oraz małe czę
ści galmanu. Obok tego pogłębiono następujące 
szyby: 

Szybik J-..~ 2 głębokości 14,1 latrów. 
Szybik na wschód glębokości 10,1 latrów. 
Szyb stary w stronic poludniowo-wschodniej 

głębokości 7,2 J'atrów. 
Niektóre szyby dosięgły kamienia podkłado

wego, inne- wapienia nadkładowego brunatnego, 
przeważnie jasnoziemistego, mało obiecującego . 
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W szybie starym chodnik, prowadzony 4,8 łat.rów 
na północo-zachód, nie dal żadnych pomyślnych 
rezultatów. Chodnikami zaś północnym, leżącym 
0 10 łatrów, i zachodnim o 7,6 latrów powyżej 
pierwszego, w 5,5 latrach dosięgnięto starych zro
bów w których wprawdzie znajdowal się galman, 
lecz' w bardzo małej ilości. 

W W artynówce pogłębiono do 13,8 latrów 
szybik, w którym natrafiono na stary szybik, 
a w tym ostatnim na kamiei1 nadkładowy, odpo
wiadający takiemuż kamieniowi na kopalni Anna, . 
gdzie znajduje się galman. Szybik ten wstrzy- l 
many został z ]_)owodu znacznego napływu wody. ' 

N a górze Gierone e - Strzemieszyckiej pogłę
biono stare i nowe szybiki, mianowicie: 

Szybik stary . 10 latrów 
" j\2 2 . . . 3,2 " 
" przy granicy slawkowskiej 3,1 " 

J\~i3 5 " 
" ;,\~ 4 . 3,5 " 
" j\2 5 . 5,7 " 

W niektórych przebito mało obiecujący nad
kład, j ak również kamień podkładowy; w szyuiku 
M l, w którym spotkano obiecujący kamień nad
kładowy, prowadzony byl chodnik na północ (3,5 
latrów) i na zachód (3,3latrów); znaleziono w nich 
galman, zawierający mało cynku. 

Ku \Vrowcom w szybikach j\2 l C/
2 

latra) 
i N 2 (2 latry) natrafiono na dosyć obiecujący 
kamień nadkładowy. 

W stron~e pólnocnej od góry Gieraski w po
lu, zwanem Zolażowice, pogłębiono 5 szybików, 
w których znaleziono mało obiecujący kamień 
nadkładowy. 

Wreszcie na wschód od :Małych Strzemie
szyc w potu, zwanem Zaplocie, pogłębiono szybik 
(1,6 Jatra), w którym spotkano malo obiecujący 
kamień, w pólnocnej zaś stronie :Małych Strze
mieszyc w polu, zwanem Rudne. wy bito szybik 
(4,9 latra), w którym natrafiono na pusty kamień 
nadkładowy. 

Z uskutecznionych w tym oddziale poszuki
wań_ ok~zuje się, że w Wartynówce, Kawiej Gó
rze 1 G1eronce. gdy wody opadną i można będzie 
prowadzić roboty w głębszych poziomach, jest 
nadzieja znalezienia galmanu, który, jak domyślać 
się należy, tylko w części może znajdować się 
rozrzucony w kamieniu nadktadowym. 

Oddział Żychcice. Dla bliższego przekonania 
się o polożeniu i roz?iąglości glówneg? pokładu 
galma:nu, na, koJ?alm. Barbara pod Zychcicami 
przeb1to otwor w1ertmczy w nadkładzie dawnych 
robót odbudowy rud ołowianych, którym na głę
bokości 81 stóp l cala dosięgnięto kamienia pod
kładowego. N ad to w stronie południowej od szy
bu pomocniczego otwór wiertniczy N 2, doszedł
szy do 52 stóp 4 cali głębokości, z powodu ku
rzawki został wstrzymany; dla tej samej przyczy
ny otwór j\~ 3, przebity na północ od N 2, do-

prowadzono tylko do głębokości 62 stóp 4 cali· 
wreszcie otwór M 4 wstrzymany został z powo~ 
du napływu wody po dojściu do głębokości 126 
stóp 5 _cali; w celu znalezienia galmanu w kamie
niu nadkładowym przy drodze, prowadzącej od 
kopalni Tadeusz ku Krzyżówce i Rogoźnikowi 
pogłębiono szybiki: ' 

N l 3,1 latrów 
" 2 6,9 " 
" 6 1,5 
" 4 2 
" 5 4,1 
" 6 6,5 
" 7 3 
" 8 2 
" 9 17 
" 10 5 
" 11 5,5 
" 12 3 
" 13 3 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Natrafiono przeważnie na kamień nadkłado
wy z rudą żelazną, le_cz przypływ wody przeszka
dzał dalszemu: pogłęb1aniu. Szvbikiem .M 9 do
si_ęgnięty zo~tal ka~ień podkładowy, a w szybiku 
j\~ 11 z_na~ez10no gmazdo galman:L, które. dało do 
2000 bbh galmanu; ~ szybiku t?go również pro
wadzony byl chodmk na wschod (długości 7 ła
trów) w miale galmanowym. 

W stronie południowej, od Wojkowic Ko
mornych na wzgórzu, ciągnąemu się ku szybowi 
maszynowemu, pogłębiono szybiki: 

M l 10 łatrów 
" 2 13,2 " 
" 3 6 
" 4 6 
" 5 10~ 
" 6 5 
" 7 17,6 
" 8 16 
" 9 10,5 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" . Vf szybikach tyc~ natrafiono na kurzawkę, 

kam1e~ nadkładowy Cle;n.nożółty z rudą żelazną, 
a w większych gł~bokosCiach na wodę. Z przebi
ty?h po~ładów n~e można sądzić, czy galman 
m?g_łby się tu znaJdować, albowiem spotkany ka
mien na.dkład_owy byl wogóle malo obiecujący. 
W szybik?- j\~ 7 pro~a~zon o chodnik (2,5 łatra), 
który dosięgnął karniema nadkładowego brunatne
go z rudą i został wstrzymany. 

Od kopalni Herkules ku młynowi Kuna po-
głębiono szybiki: 

M l 
" 2 
" 3 
" 4 
" 5 
" 6 
" 7 

6,3 
4,1 
4,4 
7,1 
5,1 
6,6 
6 

latrów 

" 

" 
" 
" 
" 

·. 
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M 8 6,8 latrów 
~ 9 ~2 " 
n lO 6,8 
" 11 3,1 " " 12 5 " " 13 4 " " 14 2,6 " " 15 2,2 " " 16 3,3 
" 17 3,2 " 
" 18 8,5 " 

Szybiki te doszły przeważnie do kamienia 
podkładowego a w większych głębokościach do 
wody; w szybiku M 4 na głębokości 2 latrów od 

----------------------------

powierzchni prowadzono chodnik na pólnoc (2 la
try) i na wschód (6,5 łatrów) w śladach galmanu, 
który jednak okazał się małoprocentowy. W szy
biku M 6 na głębokości 3

/ 4 latra od powierzchni 
wybito chodnik na wschód (6,2 latra) w miejscu, 
gdzie w rozpadlinie znajdowal się galman, lecz 
i ten chodnik żadnych w następstwie pomyślnych 
rezultatów nie okazał i został wstrzymany. 

W okolicy tej można jeszcze mieć nadzieję 
znalezienia galmanu, jeżeli woda nie przeszkodzi 
poszukiwaniom w głębszym poziomie nad rzeką 
Brynicą. Wydano na poszukiwania 2 325 rb. 51 k. 
Dąbrowa 26 stycznia (7 lutego) 1845 r. Cieszkowski. 

(0. d. n.) 

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

W grudniu r. 1903 przypadało do podzia- o 1°/0 więcej, niż kopalnie winny były otrzymać 
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po (w r. 1902 droga żelazna podstawiła 5 366 wagonów 
l 000 wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej czyli 244 wagony na. dzień roboczy a przeto o 556 
na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc 22 000 wagonów czyli ll,Ofo więcej, niż kopalnie winny były 
wagonów (w r. 1902 przypadało do podziału po otrzymać). 
935 wagonów na dzień roboczy, co uczyniło na W grudniu roku 1903 przypadało do po
cały miesiąc 20 561 wagonów). Z liczby tej kop:tl- działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
nie odwołały 118 wagonów czyli 0,50fo (w r. 1902 1 po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 770 wa
odwołały500 wagonów czyli 2%), winny były prze- gonów na cały miesiąc (w r. 1902 po 35 wagonów 
to otrzymać 21 882 wagony (w roku 1902-20 061 l na dzień roboczy czyli 810 wagonów na cały mie
wagon ów); przyjęły dodatkowo ponad normę 1343 siąc) do przeładowania węgla w Gołonogu z wa
wagony (w r. 1902 - 2 268 wagonów), właściwego l gonów dr. żel. Vl arszawsko-Wiedeńskiej do wago
odwołania przeto nie było (w r. 1902 właściwego nów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Kopalnie 
odwołania nie było). Droga żelazna podstawiła ! wysłały tą drogą 1251 wagonów czyli 57 wagonów 
22 760 wagonów czyli l 034 wagony na dzień ro- ~ na dzień roboczy a przeto o 481 wagonów czyli o 
boczy a przeto o 878 wagonów czyli 40fo więcej, 620fo więcej, niż przypadało z podziału (w r. 1902 
niż kopalnie winny były otrzymać (w r. 1902 dro- kopalnie wyslaly 643 wagony czyli 29 wago
ga. żelazna podstawiła 21430 wagonów czyli 974 1 nów n ::t dzień roboczy a przeto o 167_ wagonów 
wagony na dzień roboczy a przeto o 1369 wago- czyli 210fo więcej, niż przypadało z podziału). 
nów czyli o 7% więcej, niż kopalnie winny były o- W grudniu r. 1903 kopalnie wysłały do 
trzyma:ć). Oprócz tego droga żelazna podstawąa Warszawy 5 052 wagony węgla (w tern 73 wago
~opalmom J?Onad no~mę 624 wag;ony austryackle ny dr. żel. Iwangrodzko -Dąbrowską) czyli 230 
1288 wagonow, wynaJętych przez Jedną z kopalń. wagonów na dzień roboczy; mniej, niż _w gru-

W grudniu roku 1903 przypadało do po- dniu r. 1902, o 427 czyli o SOfo. W okresie czasu 
działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego od l stycznia do 31 grudnia r. 1903 kopalnie wy
po 325 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow- słały do Warszawy 53 017 wagonów węgla czyli 
skiej na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc 182 wagony na dzień roboczy; mniej, niż w tym 
7 150 wagonów (w r. 1902 przypadało do podziału samym okresie czasu r. 1902, o 523 wagony czy
po 240 wagonów, co uczyniło na cały miesiąc li o 10°/0 • 

5 349 wagonów). Z liczby tej kopalnie odwołały W grudniu r. 1903 kopalnie wysłały do 
1270 wagonów czyli1180fo (wr.1902 kopalnie odwo- Łodzi 6 022 wagony węgla czyli 274 _wagony 
laly 539 wagonów czyli 10%), przyjęły dodatko- na dzień roboczy; mnieJ, niż w grudmu roku 
wo :ponad normę 4 wagony (w r. 1902 - 556 wa- 1902, o 839 wagonów czyli o 140fo. W okresie. czasu 
gonow), właściwe odwołanie wynosiło przeto l 269 od l stycznia do 31 grudnia r. 1903 kopalme wy
wagonów czyli 180fo (w roku 1902 wlaściwego słały do Łodzi 68652 wagony ~ęgla czyli 235 
odwołania nie było). Droga żelazna ::podsta- wagonów na dzień roboczy; więceJ, niż w tym sa
wiła 5 936 wagonów czyli 269 wagonow na mym okresie czasu r. 1902, o 3 833 wagony 
dzień roboczy a przeto o 56 wagonów czyli czyli o 60fo. 
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Nazwa 
kopalni 

Droga lalazna 
warszawsko-Wiade6ska 
iwka 
ortimer . 
ilowice . 
r. Renard 
ary! 
azimierz i Feliks 

N 
M 
M 
H 
p 
K 
s 
{l 

F 
J 
An 
L 
M 
K 
N 
M 
G 
H 
s 
J 
F 
A.n 
H 
"T 
Al 
s 
w 
G 
N 

aturn 
zeladt 
lora. 
a n 

toni 
eokadya. 
ikołaj i Franciszek • 
atarzyna i Ludwika. 
ierada 
atylda 
rodziec I 
uta Bankowa 
trzytowice 
akób. 
lotz Rudolf . 

drzej 
elana 
adeusz 

wina 
tella 
ańczyków 

rodziec II 
owa Redan 

Razem. 

Droga lalazns 
lwangrodzko-o,broraka 
iwka N 

M. 
Hr 
p 
K 
A.n 
R 
A 
F 
H 
111 
T 
s 
J 
w 
F 
N 

ortimer 
. l{,mard 

ary t. 
azimierz 

toni 
eden 
ndrzej . 
rn.nciszek 
elena 
atylda 

adeusz 
tella 
akób. 
e.ńczyków 

lotz Rudolf . 
owa Redan , 

. 

Rok 1902 

w Y s Ł A N 

W mi .. siącu Od początku ro-
grudniu ku do 31 grudnie. 

~ ~-g~ ~ ~~~ 
·o ~'"""N •O ce .... N 
bO) ~] bO) ~~] o o 
~ ".e o ~ 

.. .,., 
.::<l'" &:<l'" 

w A G 

2 821 128 28 276 97 
1998 91 25133 86 
2 326 106 25 879 88 
2165 98 25 988 89 
1 749 79 17 982 61 
2178 99 30 383 104 
2 968 135 24826 85 
2526 115 29 418 100 
1170 53 16 433 56 

3!6 16 4 7:J8 16 
426 19 5 953 20 

29 1 562 2 
40 2 358 1 

172 8 l 3-18 5 
256 12 2 70:J 9 
- - 133 o 

91 4 1 515 5 
36 2 245 1 
12 1 197 1 
99 4 428 2 

209 9 2402 8 
27 1 60! 2 
63 3 -195 2 

- - 213 1 
37 2 758 3 
34 2 3'51 1 
13 1 46 o 

- - - -
- - 111 o 

21 791 991 247 530 845 

1460 66 14386 49 
6-!9 30 4 9!4 17 
867 39 12 995 45 

1136 52 12 377 42 
975 44 10 007 3! 
64 3 76 o 
44 2 903 3 
81 4 774 3 

- - 35 o 
60 3 898 3 

- - 95 o 
- - 162 1 

8 o 139 1 
17 1 47 o 

6 o 6 o 
- - 2 o 
- - 32 o 

l Rok 

o w Ę 

W miesiącu 
grudniu 

., ~~~ 
:0 ce.""t'l 

bO) ~"" o .,;0 

~ ~ce~ 
il-11'1" 

o N ó w 

2 610 119 
2225 101 
2 864 130 
2 552 116 
2 031 92 
2 278 104 
3 5:J8 162 
2 736 124 
1 283 58 

268 12 
478 22 
- -

32 1 
132 6 
253 12 
18 1 

- -
10 o 

22!1 10 
5-! 3 

178 8 
47 2 
60 3 

8 o 
33 2 

- -
- -
162 7 
- -

24099 1095 

1 258 57 
489 22 

1 387 63 
1 3!1 61 
l uo 56 

- -
152 7 

66 3 
2 o 

14 1 
- -
- -
- -

26 1 
- -
- -
- -

l 

!!!!!11! 

1903 W r. 1903 wyslano węgla wię~ 

G L A 
cej ( +) albo mniej (- ), niż 

w roku 1902 

Od aoczątku ro-
, ku o 31 grudnie. 

W miesiącu W okresie czasu 

~ ~~~ od ,y,oczątku roku 
·o cC•.-1 bl grudniu o 31 grudnia 

bO) ""~" o ~ .8 
~ ".e o .::<l'" 

we.gonów l % wagonów l % 

28 618 98 - 211 - 7 + 342 + 1 
21622 74 t- 227 + 11 - 3 511 - u 
28155 96 t- 538 

I 
23 t 2 276 t 9 

29 465 101 t- 387 18 3477 13 
21095 72 282 16 3 133 17 
25 893 89 100 5 - 4490 - 15 
38 5-11 132 590 20 t13 715 

t 
55 

336U 11il 210 8 4 :t06 14 
15 997 55 t- 113 10 - 436 - 2 
3 618, l 12 - 78 - 23 - 1 HO - 24 
618!) 21 + 52 + 12 + 232 + 4 

11 o - 29 - 100 - 551 - 98 
418 1 - 8 - 20 

t 
60 

i 
17 

1 620 6 - 40 - 23 272 20 
3 334 11 - 3 - 1 

t 
629 23 

191 1 + 18 + - 58 43 
160 1 - 91 - 100 - 1 355 - 90 
247 1 - 26 - 72 

t 
2 

t 
1 

877 3 + 217 + 1808 680 345 
215 1 - 45 - 44 - :.!13 - 50 

2 02! 7 - 31 - 15 - 378 - 16 
306 1 + 20 + 74 - 298 - 49 
551 2 - 3 - 5 + 56 + 11 

73 o + 8 + - - 140 - 66 
390 1 - 4 - 11 - 368 - 49 

48 o - 34 - 100 - 333 - 87 
17 o - 13 - 100 - 29 - 63 

1 601 6 + 162 + - + 1 601 + -
- - - - - 111 - 100 

264 896 907 + 2308 + 11 +17 366 + 7 

17 618 60 - 202 - 14 

i 
3 232 

i 
22 

6 745 23 - 160 - 25 1801 36 
16 285 56 t 520 t 60 3 290 2& 
13 607 47 205 18 1230 10 
13 873 48 265 29 3 866 39 

7 o - 64 - 100 - 69 - 91 
933 3 + 108 + 245 + 30 + 7 
744 3 - 15 - 19 - 30 - 4 
13 o + 2 + - - 22 - 63 

562 2 - 46 - 77 - 336 - 37 
92 o - - - 3 - 3 
15 o - - - 147 - 91 

- - - 8 - 100 - 139 - 10(} 
273 1 + 9 + 19 + 226 

t 
481 

21 o - 6 - 100 15 250 
- - - - - 2 - 100 
- - - - - 32 - 100 

Re.zem • l 5 367 l 244 l 57 878 l 198 l 5 975 l 271 l 70 788 l 243 l+ 608 \ + 

Wolt ó l e l 27 158 l 1 235 l 305408 l1 043 l 30 074 l t 366 l 335 684 11150 l+ 2 916\ + 
11 l +1291o l + 21 

u l + ao 2i6l + t(} 
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j> rzegfąa fi teratury górniczo .. fiutnicze j. 
Spis art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Zu r nał (1903). Listopad. a) W. Grum- t~ż nie zgadza: się z nowy~i poglądami na zada
Grzymajlo. Kondensator Karting' a przy maszynie ma gospodarki państwoweJ. c) A. P. Atarm·ujqce 
zwrotnej w zaklr::dach Niżnie Saldińskich na Uralu. fakty na ry11ku żelazuym. Nizkie ceny na podsta
W alcownia szyn i belek posiada 6 000-konną ma- wie których zawarto w ostatnich oz~sach kilka 
s~ynę zwrot?ą. firmy "Ehrgardt i Sehmer" (Dril- umów na dostawę surowca w ciągu na tępnych 
lmg), ~o .ktoreJ wedl?-g .PrOJektu autora z?u~ow,a- paru. lat, uważa autor za symptomat bardzo nie
no naJWiększy w świecie kondensa~or Kortmo- a, l bezpieczny dla stanu rynku żelaznego. d) Nowe 
zużywający 10 000 m 3 wody na godzmę. Artykul kierunki w przemyśle. Zarząd zakładów Putilow
zawiera opis calego urządzenia, objaśniony rysun- skich czyni starania o zmianę ustawy w celu uzy
kami i diagramami. b) P. Seppnjn. Wyrób stali 

1 

skania prawa zajmowania się wytwórczością zlota 
marte11owskiej i tyglowej w Austryi (dok.). Wyrób i platyny. Pobudką ku temu stała się niedawno 
stali 1?-arteno':"skiej w fab_rykach. :v N~ubergu, 

1 

rozpoczęta w tych zakładach budowa drag, które 
Kładme, Tephtz, oraz wyrob tygli 1 stali tyglo- sprzedawane będą na kredyt pod zastaw terenów 
wej w Witkowicach i Poldihiitte. Artykul opa- złotonośnych. e) A. P. O zasadach działalności 
trzony licznemi tablicami, zawierająceroi analizy l przemyslowo-lzandlO'I.vej. f) W sprawie '/J7'zemyslu 
mat.eryalów surowyc~, i rozmaitych gatun.ków ~elazn.e~o 11a U~alu. ,Stan teg? przemysiu pozosta
stah, oraz sklad nabOJOW, wchodzących do p1eca. ~e wciąż bez w1dokow lepszeJ przyszłości. Autor 
c) v .. Juptner. Od11tiany węgla w żelazie: Tluma- ~est przekonany, że wiele za~ladów, nie posiada
czeme referatu, odczytanego na kongresie w Pesz- Jących naturalnych warunkow dla istnienia, bę
cie w roku 1901. Autor daje treściwy opis od- dzie musiało zwinąć swoją działalność . g) Spoży
mian węgla w żelazie, warunków, w jakich te cie paliwa ptynnego w zakladach żelaznych . Dane 
odmiany powstają, oraz sposobów ich wykrywa- statystyczne, dotyczące spożycia paliwa plynnego 
nia, o ile to przy obecnym stanie nauki jest moż- w hutach żelaznych. Ogółem spotrzebowano w ro
liwe. d) }. Efron. f}~yrób specyalnyclz gatunków ku ubieglym 22 mil. pudów. h) Etat budowy dróg 
stali oraz ich przerabianie 1w gorąco (pocz.). Ar- żelaznych na rok 1904. i) Poczatki prawidtowej 
tyku{ napisany na podstawie referatu J. Babu na statystyki przemystu żelazuego. I(ilka uwag z po
międzynarodowy kongres górniczy w Paryżu. wodu organizaryi statystyki przemysłu żelaznego 
Zarówno, jak w oryginale zachowany zostal po- przy redakcyi wydawnictw Ministerstwa Skarbu. 
dzial na trzy części. W części pierwszej autor .. .. . 
zajmuje się temperaturami krytyczneroi różnych Berg - und H u~te nman n 1s c h e s J~h rbuc h (1903) Ze-
specyalnych gatunków stali, w drugiej sposobami szyt 4. ~) J. v:. Luil. SP_rawozdame z wystawy P_rze
wytwarzania tych gatunków stali, a w trzeciej mó- 11~)>stoweJ w D~sseldorjze (do~.) . Artykul za:w1~ra 
wio próbach mechanicznych na gorąco. e) A. Łun- Cią_g dalsz:y: opis~ ?1-aszyn, uzyw~nych w gorn~c
dyszew. Kilka uwag praktycznych 0 prasach hy- ~wie, a mia;now1c1e went~latorow, komp~·esorow 
draulirznych. f) M. Wiersilow. Przenzysl górniczo- 1 _per~oratorow . ~~ J. v. Lzdl; Sprawozd~~ue z wy
hutniczy w Rosyi w tatach 1900 i 1901 (dok.). Stan C1e.czkz do W_estfal11. oraz_ na 5(-qsk. Pruskz z Aus~rya
rynków żelaznych. Przemysi węo-lowy, naftowy c~z. W czasie wyCieczki, podJęteJ _w celu obeJrze
i solny. b ma postęl?owo urzą~zonycb. kopaln węgla, uwagę 

autora zaJmował dz1al maszynowy a przedewszyst-
Russk ij Gornozawodskij Wiestoi k (1903) NQ 6. a) kiem urządzenia elektryczne w kopalniach. 

Odkrycie platyny na Syberyi. Przed kilku miesią- W Westfalii, autor, oprócz kopalni "Shamroek 
cami w jednej z miejscowości Syberyi wschodniej, III/IV", nie miał sposobności obejrzenia innych 
gdzie już istnieje dość rozwinięty przemysi zloty, wobec niechęci, jaką napotyka{ w zarządach ko
natrafiono na bogate zloża platyny w warunkach, palń. N a Śląsku Austryackim autor zapozna{ się 
bardzo sprzyjających prawidŁowej eksploatacyi. z urządzeniami elektryczneroi w kopalniach Hoh
Zanim zostanie dokonany ścisly rozbiór chemicz- · eneg i Teresa; na Śląsku Górnym zwiedzi{ kopal
ny, nazwa miejscowości, gdzie znaleziono platynę, nie Ooncordia i Aschenborn. Opis tych kopalń 
pozostaje w tajemnicy. b) Zbyt gorli'we popieranie podany jest bardzo szczegóŁowo i objaśniony ry
eksportu. Autor wraca do sprawy, omawianej sunkami. c) ZakJady 11aukowe gótnicze w Austryi 
w jednym z poprzednich numerów tego pisma, że w roku 1901/1902. Sprawozdania akademii gór
podwójne premiowanie wywozu nafty zapomocą niczych w Leoben, Przybramie i Schemnjtz i szkól 
zwrotu akcyzy i ulg taryfowych nie daje się górniczych w Przybramie, Wieliczce, Leoben, 
usprawiedliwić polażeniem rynku naftowego ani Dux, Klagenfurcie, Ostrawie Morawskiej. Bory-
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slawiu, Schemnitz, Felsobanya, Nagyag i . Pees 
(Fiinfkirchen). 

Glii ckauf (1903) NQ 46. a) Mentzel. IX między
narodowy kongres geologiczny w Wiedniu (dok.). 
Wycieczka zbiorowa uczestników kongresu do 
Galicyi. Opis Schodnicy pod względem geolo
gicznym i przemysiowym oraz budowy geologicz
nej okolic Ozortkowa, Zeleszczyków i Kasperow
ców na Podolu. b) Sprawozdanie Zwiqzku kopalń 
węgla brunatnego prnwincyi Rdzskiej za okres cz a
su od dnia l lipca roku l 902 do dnia 30 cz erwca 
roku 1903. 

NQ 47. a) Macco. Ameryludlskie topaty paro
we (steam shovels). Opis lopat parowych, ich za
stosowanie i korzyści, jakie przynoszą przy prze
noszeniu wielkich mas. b) Aparaty bezpiecz eizstwa 
przy maszynach wyciqgowycl1, używane w okręgu 
Dortmund. c) Próby i ulepszenia przy prowadzeniu 
robót górniczych w Prusach w r. 1902. 

NQ 48. a) Stach. Sprwwozdauie stacyi kontroli 
anemometró <v w Bochum. Sposoby sprawdzania 
i przegląd krytyczny rozmaitych systemów ane
mometrów. Budowa anemometrów stoi obecnie 
na takim poziomie, że zarówno pod względem do
kładności, jak i trwałości, może odpowiedzieć 
wszelkim wymaganiom; zresztą nawet bardzo do
kładne pomiary można wykonywać za pomocą 
zwyklych przyrządów, które jednakże powinny 
być bardzo często sprawdzane. b) Dr. S. Fotoże
nie materyal11e robotników górniczych w okręgu 
Ruhr. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und Hutten
wesen (1903) NQ 47. a) P. Sonntag. Opis nowej kopal
ni Richard w Briłx (pocz.). Artykuł zawiera opis 
urządzeń mechanicznych w kopalni węgla brunat
nego, gdzie zastosowanie elektryczności zostalo 
uwzględnione w najszerszym zakresie. b) A. Łu
kaszewski. Zalanie wodq kopalni wosku ziemnego 
w Borystawiu. Kopalnia wosku ziemnego, należą
ca do Galicyjskiego banku kredytowego (por. 
Przeglqd Górnicz o-Hutniczy, MM 2, 3 i 4), ponio
sła dotkliwe straty wskutek zalania wodą. Autor 
podaje opis wypadku i akcyi ratunkowej. c) K. 
Schrmnl. Le1111e dniówki górnir..ze w Diirrnbergu 
pod Hallein (dok.) . P,) A. Bystrom. Opis zakladów 
Putilowskich w Petersburgu. e) O arsenie i otowiu 
w miedzi. Wplyw powyższych pierwiastków na 
własności miedzi. 

NQ 48. a) Nowe zagtębie 'węglowe w Belgii 
(La Oampine). b) P. Sonntag. Opis nowej kopalni 
Richard w Brux (c. d.). c) Przemyst górniczo-hut
niczy w Prusach w r. 1902 (por. Przeglqd Górni
czo-Hutniczy, M 4). d) Mechaniczne próby str1li na 
gorqco. Streszczenie pracy A . Oampion'a, ogło
szonej w The Afunug J ournal. P rzekonawszy się, 
że wyniki prób mechanicznych, dokonanych nad 
stalą w malych kawałkach, różnią się w znacznym 
stopniu od tych, jakie otrzymuje się przy obrób-

ce wielkich mas, autor dokonal doświadczeń, któ
re zarówno pod względem rozmiar ów prób, jak 
~po~oJ:>ów ogrzewania,. zbliżone byly do war unków, 
IstmeJących w praktyce. 

NQ 49. a) P. Sonntag. Opis nowej kopalni 
Richard w Brilx (dok.). b) Mika. O wytwórczości 
i zastosowaniach miki. c) Wytwarzanie gazu spo
sobem Gobbe'a. Sposób polega na zużytkowaniu tej 
wielkiej ilości ciepła, którą posiada koks, rozża
rzony po wyj ściu z retort lub pieców koksowych; 
przy obecnych sposobach gaszenia koksu ciepło 
to ginie bezpowrotnie. Koks, przeniesiony do 
specyalnych przyrządów, zostaje gaszony za:po
mocą pary wodnej, która jednocześnie, podlegaJąC 
rozkładowi, daje gaz wodny, mogący być zastoso
wanym do oświetlenia, opalania lub w silnicach 
gazowych . 

Stahl und Eisen (1904) NQ 1. a) Walcownia 
w Burbach. Opis podany przez firmę Duisburger 
Maschinenbau Actiengesellschaft, która wykonała 
walcownię. · b) K . Gruber. Gaz wylotowy, jako je
dyne Źl'ódto sity motorycz nej w hucie żelaznej (pocz.). 
c) F. Wittnzann. O sktadzie chemicznym żużla wiel
kopiecowego przy wyrobie ferronza llganu. N a pod
stawie składu chemicznego żużli i ferromanganu, 
branych w rozmaitych okresach biegu pieca 
i przy rozmaitym składzie nabojów, autor dowo
dzi, że blędne jest utrzymujące się dotąd mnie
manie, jakoby przy wyrobie ferromanganu nale
żało sta.rać się o otrzymanie żużla jak najbardziej 
zasadowego; przeciwnie, istnieje granica poza któ
rą ilość dodawanych zasad nie tylko nie przyno
si korzyści, lecz może nawet okazać się szkodli
wą dla biegu pieca. d) A . Dondeli11ger. Elektrycz
nie porusz any żóraw m ostowy. Opis żórawia w hu
eie Neuves Maisons (Francya), obsługującego sta
lownię, posiadającą 3 piece tomasowskie po 18 t 
i zbiornik surowca objętości 220 t. e) Muncker. 
O gazach w surowcu. Wyniki analiz gazów, wy
dzielających się z surowca płynnego i zimnet$0. 
N a podstawie wielkiej ilości analiz gazów z roż
nych gatunków surowca autor przychodzi do 
wniosku, że zdolność pochłaniania gazów znajdu
je się w zależności od stopnia topliwości surowca. 
Surowiec, wytapiany w malych piecach przy sto
sunkowo nizkieJ temperaturze wiatru, mniej po
chlania gazów, aniżeli wytapiany w dużych pie
cach przy gorącym wietrze. f) E . Kukl in . Ozna
czalife wolframu w stali wolframowej i ferrowolf
ra111ie. Autor podaje sposób oznaczania wolframu 
zapomocą mianowania nadmanganianem potasu. 
W edlug zapewnienia autora zapomocą jego meto
dy otrzymuje się szybko dokładne wyniki. g) F. 
Wust. Wptyw ilości wapienia 11a sktad leiz11y, prze
tapianej w kopulaku. Autor podaje wyniki analiz 
i prób mechanicznych leizny, przetapianej z roz
maitą stopniowo powiększaną ilością wapienia ja· 
ko topnika. Artykuł powyższy otwiera rubrykę, 
poświęconą odlewnictwu i noszącą tytul "Z prak-
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ty ki i teoryi odlewnictwa". h) Sposób p rzygoto
wania ramy spodniej i podloża przy formowaniu 
zapomocq, wilgotnego piasku. Wobec tego, że for
mowanie w piasku wilgotnym wymaga wielkiej 
wprawy, gdyż trudno jest określić w przybliże
niu, do jakiego stopnia piasek ten powi1 ien być 
ubity, ażeby odpowiadał warunkom dokego od
lewu, sprawozdawca opisuje i poleca 1 rzyrząd, 
zapomocą którego stopień ubicia piasku możemy 
określić zupełnie dokładnie. i) Uwagi krytyczne 
o maszynach do formowania. Artykuł ma na celu 
wskazanie najodpowiedniejszego systemu maszyny 
dla każdego rodzaju odlewanych przedmiotów. j) 
Nowa maszyna do nrechanicznych prób leizny. Ma
szyna zbudowana jest dla prób na zgięcie, jednak
że nadaje się również dla prób na rozerwanie 
i gniecenie. k) Suszarnie amerył<mlskie. Suszarnie 
dla karni czworokątne lub okrągłe. Te ostatnie 
nie posiadają wózków; miejsce ich zastępują obra
cające się na osi stoły . l) Ub1jaczka elektrycz na 
systemu Caspara. Ubijaczka wagi 65 kg wykony
wa 400- 700 uderzeń na minutę; wymaga 1

/ 4 IP. 

Revue Universelle des Mines et de la Metallurgie 
(1903). Październik . a) A. llabets. Urzq.dzenia 

i maszyny kopalniane (c. d.). Sprawozdanie z wy
stawy powszechnej w Paryżu w r. 1900 zawiera 
opisy i rysunki urządzeń wyciągowych. b) G. Ge
rard. Kilka uwag, dotyczq,cych dtugich kolu·mn ob· 
ciq,żon_vch. c) IX kongres geologiczny w Wiedniu 
w r. !903. Sprawozdanie o ważniejszych refera
tach i dyskusyi nad nimi. d) Centralna stacya 
elekt ryczna, porusz au a silnia! Diesel' a. Opis stacyi 
centralnej miejskiej kolei elektrycznej w Kijowie. 
e) H. Wallrmd. Ustalauie miana rozczynu uadmmt
ganianu p otasu dla miaro1vych ozuaczdl wapna. 
Autor, opierając się na słusznej zasadzie, że dla 
ustalania miana danego rozczynu należy używać 
takiej samej substancyi , jaką będziemy oznaczali, 
radzi używać w tym celu czystego tlenku wap
nia, otrzymywanego przez prażenie węglanu lub 
szczawianu wapnia. f) G. v. Knorre. O oznaczaniu 
mauganu w obecności żelaza. Działając persiarcza
nem potasu lub sodu na rozczyn soli manganowej,. 
otrzymuje się persiarczan manganu, który przez 
eotowanie rozkłada się, wydzielając osad dwutlen
ku manganu. . 

W. K. 

ł{roniha bie~ąca. 
Bilans Towarzystwa Koenigs i Laurahiitte. 

W M 51 ·wiestnika Finmrsow, Promyszlemwsti 
i Torgowli z r. 1903 ogłoszony został bilans To
warzystwa Koenigs i Laurahutte za rok 1902/3 
(za czas od l lipca r. 1902 do 30 czerwca r . 1903). 
Działalnośe 'l'owarzystwa na Śląsku i w Króle
stwie Polskiem (zakłady Huta Katarzyna i Bla
chownia) przyniosla w roku sprawozdawczym 
3642657 marek czystego zysku, a włącznie z zy
skiem, pozostałym z roku poprzedniego-3 679 707 
marek. Zysk postanowiono podzielić w sposób 
następujący: na wynagrodzenie dla członków za
rządu i gratyfikacyę dla pracujących 182133 mar
ki, na tantyemę dla członków rady nadzorczej 
119026 marek, na polepszenie bytu robotników 
300000 marek, na cele Cjobroczynne 63054 marki, 
na dywidendę od akcyi 2970000 marek (11% ), 
pozostałe 45494 marki postanowiono 7.aliczyć do 
zysków roku następnego. Stan czynny bilansu 
Towarzyątwa składa się z następujących pozycyi: 
wartość majątku nieruchomego 23 332 296 marek, 
wartość majątku ruchomego 11641804 marki, po
zostałość wyrobów i materyałów 6 920 364 marki, 
gotowizna w kasach 24:1475 marek, weksle 307 474 
marki, papiery procentowe 1137 740 marek, pa
piery procentowe w zastawie 1862415 marek, kau
cye dłużników 1801 277 marek, dłużnicy 9 205 353 
marki; stan bierny: kapitał akcyjny 27 000000 ma
rek, obligacye 10000000 marek, długi hypoteczne 

1999 352 marki, kapitał zapasowy 5 400 000 marek 
kapitai zapasowy specyalny 823000 marek, niewy
placona dywidenda 7 536 marek, procenty od obli
gacyi 120904 marki, fundusz specyalny 72746 
marek, kaucye wierzycieli 1862415 marek, weksle 
i inne należności 1801277 marek, wierzyciele 
3683210 marek, zysk czysty 3679707 marek. 
W roku sprawozdawczym przeznaczono na umo
rzenie wartości majątku nieruchomego i rucho
mego 3 500 797 marek. 

Rezultat dzialalności należącego do Towa
rzystwa w Króle. twie Polskiem zakładu Huta Ka
tarzyna był w roku sprawozdawczym następują
cy: wpływy - otrzymano ze sprzedaży wyrobów 
3190603 rub., różne inne wpływy 28079rub.; wy
datki - wynagrodzenie członków zarządu i rady 
nadzorczej 6 000 rub., płaca robotnikom i oficya
listom 884562 rub., prowizya, wyjazdy, koszta 
kancelaryjne i sądowe 81987 rub., utrzymanie za
k]'adu i budynków 13083 rub., kupno i przewóz 
materyalów 1130963 rub., opal, oświetlenie i wo
da 48 726 rub., umorzenie obligacyi i procenty od 
nich 40560 rubli, podatki mieJscowe 66526 rub., 
ubezpieczenie od ognia majątku ruchomego 
i nieruchomego 4294 rub., naprawa budynków 
61871 ruL., umorzenie wartości majątku ruchomego 
i nieruchomego 191343 rub., polepszenie bytu 
o:ficyalistów i robotników 25256 rub., pomoc 
lekarska, utrzymanie szkól i cele dobroczynne 
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40732 rub., wydatki różne 112803 rub., zmniej
szenie się wartości pozostałych materyalów i wy
robów 111970 rub. Zakład Huta Katarzyna· przy
niósł w roku sprawozdawczym 198006 rub. czy
steero zysku. Stan czynny bilansu zakladu Huta 
Katarzyna składa się z następujących pozycyi: 
wartość ziemi 71182 rub., majątek nieruchomy 
1469 345 rub., majątek ruchomy 1691693 rub., po
zostałość wyrobów 277 680 rub., pozostalość ma
teryalów 62807 rub., gotowizna w kasie 28746 
rub., dłużnicy 10 993 rub.; stan bierny: kasa 
główna T owarzystwa 861 354 rub., wierzyciele 
17 865 rub., fundusz amortyzacyjny 2535 220 rub., 
.zysk 198006 rub. 

Rezultat działalności dzierżawionego przez 
Towarzystwo w Królestwie Polskiem zakladu 
Blachownia był w roku sprawozdawczym nastę
pujący: wpływy - otrzymano ze sprzedaży wyro
bó';v 427 627 rub., z dzierżawy ziemi i budynków 
5~9 rub.; wydatki - płaca robotnikom i oficyali
stom 133517 rub., prowizya, wyjazdy, koszta kan
celaryjne i sądowe 7 055 rub., utrzymanie zakladu 
i budynków 14885 -rub., kupno i przewóz mate
ryalów 253931 rub., opal, oświetlenie i woda 345 
rub., podatki miejscowe 1436 rub., ubezpieczenie 
od ognia majątku ruchomego i nieruchomego 
1150 rub., naprawa budynków 12 740 rub., umo
rzenie wartości majątku ruchomego i nierucho
mego 96 rub., polepszenie bytu oficyalistów i ro
botników 1641 rub., pomoc lekarska, utrzymanie 
szkól i cele dobroczynne 2331 rub., zmniejszenie 
się wartości pozostałych materyalów i wyrobów 
3062 rub. Zaklad Blachownia przyniósł w roku 
sprawozdawczym 3963 rub. straty. Stan czynny 
bilansu zakladu Blachownia sklada się z następu
jących pozycyi: majątek nieruchomy 99917 rub., 
majątek ruchomy o9024 rub., pozostalość mate
ryalów 22 309 rub., pozostalość wyrobów 177 352 
rub.. gotowizna w kasie 6 635 rub., dłużnicy 
70 534 rub., strata 3 963 rub.; stan bierny : kasa 
główna Towarzystwa 287 931 rub., wierzyciele 
2313 rub., fundusz amortyzacyjny 159491 rub. 

s. 
Posiedzenie członków Sekcyi Górniczo-Hutniczej. 

Dnia 23 stycznia r. 1904 wieczorem odbylo się 
w lokalu r esursy w Dąbrowie posiedzenie człon
ków Sekcyi VII-ej Górniczo -Hutniczej Oddziału 
\V ar sza wskiego Towarzystwa popierania przemy
słu i handlu, na którem dokonano przedewszyst
kiem zapomocą glosowania tajnego wyboru prze
wodniczącego w Sekcyi Górniczo - Hutniczej na 
rok 1904 i 1905; na 21 glosów p. FELICYAN GA
DOMSKI otrzymał 18 i obowiązki przewodniczącego 
przyjąl. 

Następnie p. KAZIMIERZ SRoKowsKI odczytał 
sprawozdanie z działalności Sekcyi Górniczo-Hu
tniczej w zarysach ogólnych za caly czas jej 
istnienia a w szczegółach za rok 1903. W liczbie 
innych spraw w sprawozdaniu przytoczono ra
chunek kosztów wydania dzieła Jerzego Puscha 

"Geologiczny opis Polski" i nadmieniono, że p. 
ADAM BnAUN ofiarowal na cel ten sumę 582 ruble 
i wplacił ją do kasy Sekcyi Górniczo-Hutniczej. 
Sekcy~ posta~JOwil'a wyrazić p. BRAUNOWI podzię
kowame za Jego ofiarę na tak pożyteczny cel. 
Sprawozdanie Sekcyi Górniczo - Hutniczej podaje 
się w M 9-ym Przeglqdu Górniczo-Hutnicz ego. Do 
sprawdzenia z księgami i dokumentami przyto
czonego w sprawozdaniu obrotu funduszów Sek
cyi za rok 1903 wybraną została komisya w oso
bie p.p . .ANDRZEJA ALBRECHTA, LuDwiKA S.nviCKIEGO 
i IGNACEGO ŚwrpocHowsKIEGO. 

W dalszym ciągu posiedzenia p. HENRYK OzE
czoTT opowiedział o odbudowie pokładu Szczęsny 
na kopalni Saturn . Sprawa ta podaną będzie praw
dopodobnie w M 11-ym Przeglqdu Górniczo- Hut-
uicz ego. S. 

Wypadek we wsi Zagórze obok kopalni Morti
mer. W dniu 19 stycznia r. b. we wsi Z agórze 
wydarzył się wypadek nieszczęśliwy, który po
chłonął siedm ofiar życia ludzkiego. Mianowicie 
party a robotników zajętą by la ładowaniem do wo
zów zawartości zwałów, utworzonych przeważnie 
z popiołów, wyrzucanych z pod kotłów kopalni Mor
timer. Ziemia ta i żużle przepalone używane byly 
jako balast do budowy nowoprzeprowadzonej od
nogi drogi żelaznej . Przy kopaniu część zwału, 
zawierająca jeszcze nieostygłe żużle i popioły, 
zsunęła się z dziesięciometrowej wysokości, zasy
pując pracujących. Z partyi zajętych 30 roboki
ków siedmiu zostało zasypanych i ciała ich, stra
wione ogniem, dopiero po pewnym czasie zostaly 
odkopane. 

Robotnicy, zajęci przy ładowaniu ziemi i żu
żli ze zwałów, nie należeli do miejscowej ludno
ści górniczej; kilku nawet z pomiędzy nich było 
poddanych zagranicznych, lecz wszyscy byli po-
chodzenia polskiego. M . Gr. 

Ograniczenie pewnych formalności w stosunkach 
izb skarbowych z firmami przemysłowemi . W dniu 
12 sty cznia r. b. izba skarbowa Piotrkowska przy 
współudziale kilku wezwanych przedstawicieli 
przemysłowców gubernii Piotrkowskiej, rozpatry
wała wskutek polecenia p. ministra Skarbu moż
ność ograniczenia zapytań, żądanych przez nią 
i wystosowanych do firm przemysłowych wsku
tek przedstawianych corocznie przez rzeczone fir
my sprawozdań rocznych. Ograniczenie niepo
trzebnej nieraz korespondencyi, o ile władze cen
tralne przedstawienie przytoczonego posiedze
nia zaakceptują, może wplynąć dodatnio na zmniej
szenie przesyłanych izbie bezcelowych odpowie
dzi przez firmy przemysłowe i mających li tylko 
źródło w formalistyce biurokratycznej. 

M. Gr. 
Projektowana nowa droga żelazna. W pew

nych sferach kapitalistycznych poruszono projekt 
budowy drogi żelaznej od Fraszki, miejscowości, 
położonej na granicy pruskiej w powiecie Wie-
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luńskim gubernii Kaliskiej, do Końskich, miasta 
powiatowego w gubernii Radomskiej i jed!:!ocze
śnie stacyi dróg żelaznych Nadwiślańskich (odno
gi Skarżysko-Koluszki). Projektowana droga że
lazna miaJaby długości 140 klm, przechodzilaby 
w kierunku z zachodu na wschód pn~ez osady 
Dzialoszyn , Pajęczno, przecinalaby drogę War- · 
szawsko-Wiedeńską pod stacyą Kamińiik, następ
nie przez dobra Przerąb, Korytno, Przedbórz 
i Rudę Małeniecką dochodzilaby do Końskich . 
Kolej ta, przechodząc przez poludniową część 
gubernii Kaliskiej, część Piotrkowskiej, Kieleckiej 
i Radomskiej, mialaby nie tylko doniosłe znacze
nie dla rolnictwa, lecz i dla przemysłu górnicze
go i fabrycznego, i łączyłaby się z siecią dróg 
żelaznych Śląska Pruskiego na stacyi pogranicz
nej Fraszka. 

M. Gr. 

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 3 
do 23 stycznia r. 1904. Usposobienie na rynku 
węglowym dosyć mocne, pod koniec znacznie 
osłabło. 

W czasie powyższym dostawiono na stacyę 
towarową drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeń
skiej: 

w tygodniu I 866 wagonów 
w " II 1065 • 
w III 1169 

" 
Placono za dobre marki węgla grubego i kostko
wego I po 94-98 kop., za drugorzędne zaś 113 - 96 
kop. za 100 k lg. 

W sprzedaży cząstkowej placono po l r. 20 kop. 
za korzec bez dostawy. 

. Dla celów fabrycznych notowano węgiel po 
cenach: 

gruby i kostkowy I 
kostkowy II 
orzech I 
orzech II 
drobny 
mial 
(Podług Ga.zety Handlowej ). 

95 kop. 

93 " 
88" 
85 

" 
73 

54" 

Nowa metoda walcowania. WILLIAM CooPER 
z Denver w stanie Kolorado podaje nowy sposób 
walcowania stali i innych metali, który ma usunąć 
braki w wielkich blokach stali i żelaza zlewnego, 
spowodowane wadami powszechnie dziś używanej 
metody walcowania. Przy odlewaniu bloków zlew
nych oziębiają się zewnętrzne części przez zetknię
cie ze ścianami w lewnicy, jak wiadomo, wcześniej niż 

masa wewnętrzna, wskutek czego ta ostatnia dłu
go jeszcze pozostaje w stanie płynnym, choć 
części zewnętrzne w stan stały już przeszły. 
Rezultatem późniejszego ostudzan ia się środka są 
pęcherze gazowe, które przy tężeniu płynnej ma
sy w bryle są nieuniknione. Przypatrzmy się 
więc dzisiejszej metodzie dalszej obróbki bloków 
zlewnych. Przedewszystkiem rozgrzewamy je 
w piecach żarowych i przy bardzo wysokich tem
peraturach podajemy pod walce; te ostatnie, spo
trzebowując dużo siły, są w stanie dość miękką 
stosunkowo sztukę zniżyć o 25 mm. Wiemy je
dnak, że tym sposobem materyal bynajmniej nie 
ulega kompresyi, lecz wyciąga on si 1~ wskutek 
rozsunięcia cząsteczkowego, pęcherze przeto nie zni
kają, lecz w najlepszym ra:zie uledz mogą li tyl
ko wydłużeniu . Próbowano przeto wywołać kom
presyę materyalu pod młotami, aby pęcherze usu
nąć , lecz skutek byl mały , ponieważ środek bry
ły jednostajnym być nie może, a zwłaszcza duże 
bryly pod wpływem nagiego uderzenia młotem nie 
są w stanie poddać się równomiernemu skrusze
niu we wszystkich częściach, których miękkość 
jednaką nie jest, wskutek czego wytwór gotowy 
zawiera zazwyczaj wszystkie przyrodzone wadli
wości surowca. Stosowano też dotąd z lepszym 
wprawdzie skutkiem ciężkie prasy kowalskie, któ
re wskutek powolnego a silnego działania nadają 
się nawet i do sztuk cięższych, przerabianie takie 
atoli wymaga nader kosztownego urządzenia i za
biera bardzo wiele czasu; zwłaszcza ten ostatni mo
ment jest dla fabrykacyi amerykańskiej wadą arcy
niemiłą. Metoda p . OooPERA polega przedewszyst
kiem na tem, że nie używa on walców, obraca
nych zapomo~ą ~aszyn, lecz przeciąga :przez nie 
lfryłę, zmuszaJąc Je do obrotu na zasadzie tarcia. 
Srednica tego rodzaju walców powinna być znacz
nie większą niż przy dzisiej~zych metodach; wów
czas materyał ulega stopmowemu ściskaniu po
dobn ie jak pod prasą kowalską. Podczas gdy pod 
dzisiejszymi walcami rotacyjnymi bryła ulega 
rozsunię?iu ~ząsteczkowemu, to pr~y nowej metodzie 
występuJą s1ły tłoczące, wywołuJące w materyale 
kompresyę. Ma to wywołać korzystniejsze ukształ
cenie cząsteczkowe w matery ale. Jak dalece nowa 
ta metoda d~ s~ę zastosować praktycznie i czy się 
:vog?le przyJmie, przesądza~ dziś ~rudno. Pomija
JąC Jednak st1:onę celowości noweJ metody, którą 
praktyka dopiero wykazać może, oczekiwać nale
ży również technicznego rozwiązania zadania, 
które, j ak widzimy, latwem nie jest. St. 

.llossoJJeHo IJeHsypmo, 19 j{HBapH 1904 r. 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie. -Wyda we a Stanisław Ciec hanowsk i. Redaktor M iecz ysław Grabiński. 
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