
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GORNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom I. Dąbrowa, dnia l marca 1904 r. M 11. 

ROZPO RZĄDZENIA RZĄDOWE. 
INSTRUKCYA 

dla komisyi do spraw fabryczuych i górniczych, dla urzędni
ków dozoru fabrycznego i górniczego oraz dla instytucyi 
i osób, zastępujących tychże, - w sprawie stosowania prawa 
z dnia 2 czerwca roku 1903 o wynagrodzeniu poszkodowa
nych skutkiem wypadków nicszczęśliwy ch (Zbiór praw, ar t. 912). 

(Dokończenie, p. M 10, str. 257). 

KSIĘGA SZNUROWA 
o wypadkach nieszczęśliwych. 

M .............. . 

············-······-············ .. ····- - ·········· ·······-····· ······-···· · ··---

·--------------------------- -----------------------------·------------------------------ -

CZĘSÓ I. 

Za:pisywanie wypadków nieszczęśliwych i do
kumentow, odnoszących się do tychże. 

Objaśnienie porządku prowadzenia księgi o wypadkach 
nieszczęśliwych. 

Przy prowadzeniu księgi niniejszej należy 
mieć na uwadze co następuje: 

1) W tych wypadkach, kiedy robotnik jest 
ubezpieczony i wyplata wynagrodzenia ma miej
sce na zasadzie art. 52 przepisów z dnia 2 nzerw
Cfl: ro~u 1903 przez towarzy~two. ubezpieczeń, za
WiaduJący zakładem zwalnia się od obowiązku 
prowadzenia drugiej części księgi niniejszej. 

2) W pierwszej części księgi wypełnienie 
wszystkich dzialów. umieszczonych na pierwszej 

stronicy każdej karty, jest obowiązkowem dla za
wiadującego we wszystkich wypadkach tak dla 
nieubezpieczonych jak i dla ubezpieczonych na 
zasadzie art. 52 przepisów z dnia 2 czerwca roku 
1903 robotników i oficjalistów. Przytern jednak
że, jeżeli robotnik jest ubezpiemwny, to w dziale 
"adnotacye o skutkach wypadku nie~zczęśliwe
go ... " obowiązkowem jest dla zawiaduJącego 
zakładem robić tylko adnotacye o śmierci poszko
dowanego i o pierwotnem świadectwie lekarskiem 
(art. 21 i 24 . przepisów z dnia 2 czerwca roku 
1903). 

3) W dziale "streszczenie zawartych umów ... " 
(druga stronica każdej karty pierwszej części 
księgi) jest obowiązującem dla zawiadującego za
kładem oznaczenie tylko tych umów, które zosta
ły zawarte między poszkodowanym lub członka
mi jego rodziny a właścicielem lub zawiadującym 
przedsiębiorstwem przemyslowem; adnotacye na
tomiast o umowach poszkodowanego lub człon
ków jego rodziny a towarzystwem ubezpieczeń, 
w którem by~ on ubezpieczony na zasadzie art. 
52 przepisów z dnia 2 czerwca roku 1903, nie są 
obowiązujące. 

4) Każdy poszkodowany skutkiem wypad~u 
nieszczęśliwego wnosi się na oddzielną kartę księ
gi i oznacza się oddzielnym numerem wypadku 
nieszczęśliwego (w dziale "Wypadek nieszczęśli
wy M ... "). Tym samym numerem muszą być 
oznaczone wszystkie odnoszące się do tegoż wy
padku dokumenty, przechowywane przy księdze 
(art. 29 przepisów z dnia 2 czerwca r. 1903). 

5) W razie braku miejsca dla wpisywania 
w jakimkolwiek dziale dalszy ciąg tegoż przenosi 
się do odpowiedniego dzialu drugiej wolnej kar
ty księgi, przyczem tak na karcie, z której robi 
się przeniesienie (w końcu drugiej stronicy tejże), 
jak i na karcie, na którą przenosi się wpisywanie 
(na początku pierwszej stronicy), robią się odpo
wiednie adnotacye o przeniesieniu. 

N a wszystkich kartach, odnoszących się do 
danej osoby poszkodowanej, powinien być napisa
ny jeden i ten sam M porządkowy wypadku nie
szczęśliwego (p. 4). 

6) Księga powinna być przesznurowana 
i przedstawiona do stwierdzenia podpisem i dla 
przyłożenia pieczęci odpowiedniemu inspektorowi 
fabrycznemu (mechanikowi gubernialnemu lub ob-
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wodowemu) albo inżynierowi okręgowemu, stoso
wnie do kompetencyi. 

Karta M .... 

WYP ADEK NIESZCZĘŚLIWY :M .............. . 

Czas, w jakim mial 
miejsce wypadek 
nieszczęśliwy: 

.... r .... miesia,c o ... g. po połud. 

. . . . dzień o ... g. po półn . 

Nazwisko (lub prze
.zwa), im,ię, imię oj c a 
i stanowisko lub stan 

poszkodowanego. 
Na jakiej posadzie 

(lub robocie) praco
wal poszkodowany. 
(Nazwisko podkre-

ślić) . 

Ozy poszkodowany 
jest ubezpieczony 

i w jakiej instytucyi. 

Krótka notatka 
o tem, co mianowicie, 
jak i gdzie się stało 

z poszkodowanym 
i co ma uszkodzone-

go. 

Kiedy i przez kogo 
został spisany proto-

kót 

l" .~ Adnotacye o skutkach wy-<n od 

"'" padku nieszczęśliwego dla 
·a~ zdrowia poszkodowanego 

z oznaczeniem świadectw .J,f .... lekarskich o 
~ -

o 
dl' .... 
a> .Q 

·m·~ .ij 
,..!:1:1 ....... 

o 
p:; 

~ 

Poszkodowany 

ma lat .... 

Adnotacye o skutkach wr,-
padku nieszczęśliwego d a 

zdrowia poszkodowanefo 
z oznaczeniem świadec w 

lekarskich 

' 

Rok, 

miesiąc 

i dzień 

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

Streszczenie umów zawartych (ust
nych lub piśmiennych) lub decyzyi 
sądowych w sprawie o wynagrodzenie· 
poszkodowanego i członków jego ro
dziny oraz adnotacye o umowach, nie
doszłych przy rozpatrywaniu sprawy 
u inspektora fabrycznego (lub u osób 
i instytucyi, zastępujących go), z po
wołaniem się na odnoszące się do te-

goż dokumenty i akty. 

W razie braku miejsca oznaczyć: 

przeniesienie na kartę M ............... niniejszej księgi 
(numerem porządkowym wypadku nieszczęśliwego 
przy przeniesieniu oznacza się ten sam, co i na ni
niejszej karcie). 

Rachunek wypłaty odszkodowania znajduje 
się w drugiej cześci księgi niniejszej na kartach 
(stronicach) MM .................. . 

KSIĘGA SZNUROWA 
o wypadkach nieszczęśliwych. 

M ..... . 
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CZĘSÓ II. 

Rachunki wypłaty odszkodowania poszkodo
wanym i członkom ich rodzin. 

ny jeden i ten sam M porządkowy wypadku nie
szczęśliwego (p. 4). 

Objaśnienie porza.dku prowadzenia księgi o wypadkach 
nieszcześliwych . 

Przy prowadze11iu księgi niniejszej należy 
mieć na uwadze co następuje: 

l) W tych wypadkach, kiedy robotnik jest 
ubezpieczony i wyplata wynagrodzenia ma miej
sce na zasadzie art. 52 przepisów z dnia 2 czerw
ca roku 1903 przez towarzystwo ubezpieczeń, za
wiadujący zakładem zwalnia się od obowiązku 
prowadzenia drugiej części księgi niniejszej. 

2) W pierwszej części księgi wypełnienie 
wszystkich działów, umieszczonych na pierwszej 
stronicy każdej karty, jest obowiązkowem dla za

6) Księga powinna być prżesznurowana 
i przedstawiona do stwierdzenia podpisem i dla 
przyłożenia pieczęci odpowiedniemu inspektorowi 
fabrycznemu (mechanikowi gubernialnemu lub ob
wodowemu) albo inżynierowi okręgowemu, stosow
nie do kompetencyi. 

Karta J\L .. --·-----· 

RACHUNEK WYPŁATY ODSZKODOWANIA 
z wypadku nieszczęśliwego, przy którym został 
poszkodowany (nazwisko, imię i imię ojca poszko

dowanego): 

W l-ej części niniejszej księgi wypadek nieszczę-

wiadującego we wszystki0h wypadkach tak dla 
nieubezpieezon_vch .J· ak i dla ubez~)ieczonych na ~~·~·~&~~H N'S"' ... O"tj 
zasadzie art. 52 przelisów z dnia ez.erwca roku 1 ·a 0 l': l'l'""''9 :>. 

b 'k ' . 1· ' r~ · d k .~oE.~~~~.c·.§~ 

śliwy zapisany jest pod ;M __ 

1903 ro otm ow 1 o cya 1stow. rzytem Je na - -~~ ... . V -" 

E Q)> G :S o d ~·N ~=l 
że, jeżeli robotnik jest ubezpiecz.ony, to w dziale : § ;_'ij.,..~§. o:g_g 
"adnotacye o skutkach wypadku nieszczęśliwe- ·~ il'·~ o ó"' S o"' 

b k . dl . d . ~~:~~d.~~~ go ... " o owiąz owem Jest a zaw1a UJącego '-o·~o·~o.o·-~ 
zakładem robić tylko adnotacye o śmierci poszko-

1 

;::.~....:~::.:~::..~:..p.:~.:~:.:;...:::..:~:...· --~~---------------; 
dowanego i O pierwotnero świadectwi e lekarskiero Zapłacono na rachunek 
(art. 21 i 24 przepisów z dnia 2 czerwca r. 1803). odszkodowanit> l Podpis od-

~ Komu wypła- ---:----:;;;--;- ---,--- biert>jące-
3) W dziale "streszczenie zawartych umów ... " ·~ ·§ cono lubprze- ·o-o l .:!l l .o .;, go lub od-

(druga stronica każdej karty pierwszej części księ- ·s ~ słano i inne s ~ t' .. :l ~ ~ powiednia 
gi) jest obowiązującero dla zawiadującego zakla- ";.~ uwn~i o wy- o l il § z~ ~:; adnotacya 

dero oznaczenie tylko tych umów, które zostały ~ l ;łacie ~ ~ l :q 8. ~"' 0 doku-

zawarte między poszkodowanym lub członkami /.ab.,k. l!tb. lk· IRb.!k·lltb. lk)tb.jk. mancie 

jego rodziuy a właścicielem lu b zawiadującym 

1 

l 
1 

przedsiębiorstwem przemyslowem; aclnotacye na-
tomiast o umowach poszkodowanego lub czł'on- l 
ków ~ego robdzłiny a btow~rzystwem ubezdpi~czeń, j. 
w ktorem y on u ezp1eczony na. zasa z1e art. 1 

52 przepisów z dnia 2 czerwca roku 1803, nie są 
obowiązujące . l 

4) Każdy poszkodowany skutkiem wypadku 
nieszczęśliwego wnosi się na oddzielną kartę księ
gi i oznacza się oddzielnym numerem wypadku 
nieszczęśliwego (w dziale "Wypadek nieszczęśli
'"Y :.\~ ... "). Tym samym numerem muszą być 
oznaczone wszystkie odnoszące się do tegoż wy
padlm dokumenty, przechowywa.ne przy księdze 
(art. 28 przepisów z dnia 2 czerwca r. 1903). 

5) \V razie braku miejsca dla wpisywania 
w jakimkolwiek dziale dalszy ciąg tegoż przenosi 
się do odpowiedniego działu drugiej wolnej karty 
księgi, przyozem tak na karcie. z której robi się 
przeniesienie (w końcu drugiej stronicy tejże), jak 
i na karcie, na którą przenosi się wpisywanie (na 
początku pierwszej stronicy), robią się odpowie-
dnie adnotacye. o przeniesieniu. 

N a wszystkich kartach, odnoszących się do 
danej osoby poszkodowanej, powinien być napisa-

.. Razem 
l 1\ li /I 1/ l i 

Dalszy ciąg mmeJszego rachunku przeniesio-
ny na kartę M ..... księgi niniejszej. 
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Przepisy dla zawiadomień o wypadkach 
nieszczęśliwych. 

§ 1. N a zasadzie art. 20 przepisów z dnia 2 
czerwca r. 1903 o każdym poszkodowanym skut
kiem wypadku nieszczęśliwego, czy tenże pocią
gnął za sobą śmierć natychmiastową lub jakiekol
wiek uszkodzenie cielesne, spowodowane przez ro
boty, wykonywane w przedsiębiorstwie lub wsku
tek tychże robót, właściciellub zawiadujący przed
siębiorstwem, podlegającero mocy wspomnianego 
prawa, obowiązany jest natychmiast posłać zawia
domienie według załączonej formy ;A~ 1 odpowie
dniemu urzędnikowi policyjnemu, mającemu pra
wo do sporządzania protokóJ'ów, i jednocześnie 
inspektorowi fabrycznemu (mechanikowi guber
niahemu lub obwodowemu) albo górniczemu in
żynierowi okręgowemu, według kompetencyi, 
w ucząstku którego mial miejsce wy_Padek nie
szczęśliwy. Zawiadomienie oznacza s1ę tym nu
merem, pod którym poszkodowany zapisany jest 
w księdze o wypadkach nieszczęśbwych (art. 29 
przepisów z dnia 2 czerwca r. 1903). 

§ 2. Oprócz zawiadomienia, wskazanego w§ 1, 
w terminach, poniżej oznaczonych (§ 3 i § 4), 
odpowiedniemu inspektorowi fabrycznemu (me
chanikowi gubernialnemu lub obwodowemu) al
bo górniczemu inżynierowi okręgowemu powinny 
być posłane zawiadomienia dodatkowe podług za
łączonych form M 2 i M 3. 

§ 3. Zawiadomienie podług formy ;A2 2 spo
~ząd~a się podług da_nych _Prot?kólu polic:yjnego 
1 świadectwa lekarskiego, Jeżeh to ostatme (po
dług art. 24 przepisów) było sporządzone oddziel
nie od protokółu, i wysyła się nie później jak 
w ciągu 3 dni po sporządzeniu wspomnianych 
protokólu i świadectwa lekarskiego. 

§ 4. Zawiadomienie podług formy J\2 3 po
syla się nie później nad 3 dni po poświadczeniu 
przez odpowiednie dokumenty albo śmierci albo 
ukończenia leczenia i powrotu do zdolności do 
pracy lub stalego charakteru i sto,rmia zaniku 
zdolności do pracy (art. 26 przepisow z dnia 2 
czerwca r. 1903). 

Uwaga. W tym wypadku, jeżeli termin prze
słania zawiadomienia podług formy N2 3 nastąpił 
jednocześnie lub wcześniej, niż termin przesłania 
zawiadomienia podług formy M 2. oba te zawia
domienia posyłają się jednocześnie. 

W księdze o wypad
ka"h nieszczęśliwych M .· .............. . 

ZA WIADOMIENIE 

Forma M 1. 

o wypadku nieszczęśli wyro 

(takiemu a takiemu urzędnikowi policyi lub in

spektorowi fabrycznemu) 

Dla wiadomości. Podług formy rJiniejszej za
wiadomienie powinno być przesłane natychmiast 
po wypadku nieszczęśliwym odpowiedniemu urzęd
nikowi polieyi . oraz inspektorowi fabrycznemu 
(mechanikowi gubernialnemu lub obwodowemu) ~ 
albo górniczemu inżynierowi okręgowemu, podług ct;· 
kompetencyi, w ucząstku którego mial miejsce ~ 
wy:padek nieszczęśliwy. Za niewykonanie prze- ~ 
pisow o zawiadomieniach właściciel lub zawiadu- i.>' 

jący podlega karze od 25 do 100 rubli (art. 30 ~ 
przepisów z dnia 2 czerwca r. 1903). 8 

t3 
i.>' 

p:;' 

1. Nazwa zakładu (fabrykacya, firma; imię ~ 

i nazwisko właściciela): 

2. Miejscowość, w jakiej znajduje się zakład 
lub miejsce robót, gdzie mial miejsce wypadek 
nieszczęśliwy (gubernia, powiat, gmina, wieś, mia-
sto, jego dzielnica, ulica): ............................... . 

~ 
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----- --

3. Imię, imię OJCa i nazwisko poszkodowa-
n ego 

zatrudnienie (posada): 

TT' d · J.[ Dzień (doba l 4 . . n .. le Y l11la· od godz. 12 w 
mieJ' sce wypa- n ocy do _g. ~2 

w nocy) 1 mle-
dek nieszczęśli- su1c 

Dzień 
Godzina 

w tygodniu 1---~-·-

wy -~--1--.,-, -

pół~~cy ,poł~dniu 

5. Krótkie o- l l kisanie wypad-

j 
. . 

u nieszczęśli- • 
wego i charak- • . 
teru uszkodze-

h n1a ze wskaza-~ 

'"' niem uszkodzo- • c6 • ~ nych części cia-
<il la i z adnota-

. 
l=< 
o cyą o doniosło- • '"' ~ ści uszkodzeń. U.l 

c6 1----------------------~--------~----~-----
>=1 
6 6. Jeżeli poszkodowany umarl przed wysla-
~ niem niniejszego zawiadomienia, wskazać dzień 

re i miesiąc śmierci ..... . .... . ..... .... . ... 

01--------------------------------------
7. a) Ozy poszkodowany zostal umieszczony 

w szpitalu i w jakim mianowicie ...................... . 

b) Jeżeli leczy się w domu, to gdzie mia-
nowicie (adres) ...... .... ......... ............... . ..... . 

. ---- ·--------- --. 
8. Wymienić .świadków wypadku nieszczę

śliwego ze wskazaniem miejsca ich zamieszkania 

"'' Podpis zawiadującego: 

Forma M 2. 

W księdze o wypadkach nieszczęśliwych :\~ 

ZA WIADOMIENIE 

o poszkodowanym skutkiem wypadku nieszczęśli
wego. 

Dla wiadomości. Zawiadomienie niniejsze prze
syła się o każdej osobie zmarlej od uszkodzenia 

skutkiem wypadku nieszczęśliwego lub uszkodzo
nej na ciele, jeżeliby nawet poszkodowany powró
ci! do roboty natychmiast po uszkodzeniu. Za
wiadomienie powinno być sporządzone podług da
nych protokółu policyjnego i świadectw lekar
skich, chociażby te ostatnie (podług art. 24 prze
pisów z dnia 2 czerwca roku 1903) byly sporzą
dzone oddzielnie, i przesyła się w jednym egzem
plarzu inspektorowi fabrycznemu (mechanikowi 
gubernialnemu lub obwodowemu) albo górnicze
mu inżynierowi okręgowemu, wedlug kompeten
cyi, nie później nad 3 dni po spisaniu wskazane
go protokółu i świadectwa. Jeżeli do wskazane
go terminu poszkodowany wrócil do zwykłej swej 
roboty i wedlug świadectwa lekarza wypadek 
nieszczęśliwy nie pociąga dla poszkodowanego 
żadnych zlych następstw, to jednocześnie z tern 
zawiadomieniem przesyła się również zawiadomie
nie podlug formy M 3. Winni niespełnienia 
tych wymagań podlegają karze pieniężnej. 

Nazwa zakladu (fabrykacya, firma, imię, imię 
ojca i nazwisko właściciela) 

Miejscowość, w jakiej zaklad znajduje się (gu 
bernia, powiat, gmina, wieś, miasto) .... 

Godzina 

" Dzień (doba 
od godz. 12 w 
nocy do g. 12 

w nocy) 
l. Kiedy mial l -~ 

miejsce wypa- ~ ~ 
dek nieszczęśli- -.;~-----;------;. 

po pół- l po P?
nocy łudmu 

wy f 

2. W jakim oddziale podlug rodzaju fabry
kacyi i w jakiem pomieszczeniu zakladu lub ze-

l =-~~-t-~.z .. ~~~~-~ ... =~~l.miejsce ~v~~-~~-~-~- .. . ..... ~ ..... : .. :.: ... 

3. Imię, imię ojca 
i nazwisko poszko
dowanego 

Imię ........ 

Imię ojca 

Nazwisko .............. .. 

.T a ki prze ci a,g cza-
Zatrudnienie su znajduje się na 

(posada) poszko- posadzie, przy 
dowanegowchwi- której miał miej-

~ li wypadku sco wypadek nie-
~ •zczęśliwy 

lat 

miesięcy ..... 
dni 
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4. Jeżeli jednocześnie z osobą, dla której 
spisano niniejsze zawiadomienie, tenże_ ~~padek 
nieszczęśliwy był: przyczyną uszk<;>dz~n 1 m~ych 
osób to niezależnie od przedstaw1ema zawiado
mie~ia o każdym z tych ostatnich .wy.liczyć nu
mera, pod jakimi wniesione są do ks1ęg1 te osoby, 
ich imiona i nazwiska: _______________ --- -------------------------------------

Pisać jasno i wyraźnie!! 

5. Opis szczególowy okoliczności, przy któ-
rych nastąpił: wypadek nieszczęśliwy: _ 

a) przy wykonaniu jakich robót i przy Ja
kich okolicznościach; 

b) przy jakiej maszynie (lu~ jaką częścią tej
że), j akim aparatem, motorem,. mstrumentem. lub 
przedmiot~m. zostało przyczy~10ne usz~odzeme; 

c) naJ bhższe przyczyny meszczęścia-w czem 
się one wyrazily. 

6. Opis szczegółowy rodzaju uszko~z~nia 
i dokładne wskazanie uszkodzonych części c1aJ::a 
(uderzenia bez narusze~ia caJ::oś?i tkan~k,. uszko
dzenie miękkich części, zlamame kości 1 t. p.; 
oznaczyć prawą i lewą część ciała): 

Rok " __________ " miesiąc " __ ___ __ __ __ __ __ " i dzień " " 
wypełnienia karty. 

Podpis zawiadującego zakładem: 

(Kolor papieru żóJ::ty) ~ 
Forma M 3. ~ 

PodJ::ug księgi o wypadkach ~ 
nieszczęśliwych M " ---------- - -" ~ 

ZA WIADOMIENIE ~ 
o 

o rezultacie uszkodzenia skutkiem wypadku ~ 
nieszczęśliwego. ~'<' 

Dla wiadomości. Zawiadomienie podJ::ug ni- 5, 
nieiszej formy powinno być posłane nie później ~ 

nad 3 dni po zaświadczeniu przez odnośne doku
menty albo śmierci poszkodowanego, albo u~oń
czenia leczenia jego i przywrócenia zdo~nośc1 -~o 
pracy, lub też ostatecznego ch~rakte~u ~ st<;>P?-I.a 
zaniku zdolności do pracy. Zaw1adom1eme mmeJ
sze sporządza się podJ::ug danych świadectw leką.r
skich. Winni ni ewy konania tych żądań podlega
ją karze pieniężnej. 

Nazwa zakładu (fabrykacya, firma, imię, imię 
ojca i nazwisko właściciela): -------- _ -----------------------

------------------ ---- ------------ ---- --------------------------------------------------------- 1-d 
..... 
(!) 

Miejscow~ść, w _jakiej. zakJ::~d znajduje się l ~ 
(gubernia, powiat, gmma, w1eś, miasto):----------------- ~ 

P> 
----------------------- ~ 

Imię, imię OJCa i nazwisko poszkodowanego; __________ _ o 
:::; 
~ 

p;' 
p:> 
>-l 
c:+ Kiedy mial miejsce wypadek: 

rok " ________________ " miesiąc " _________________ " dzień " "~ 

l. Śmierć poszkodowanego: 
rok " ________ " miesiąc " ---------------------- " dzień " ---- " 

a) ile dni, a jeśli poszkodowany zm:"'rJ:: w ci~
gu pierwszych 24 godzin po wypadku mes.zczęśli
wym, to ile godzin przeszlo od wypadku meszczę
śliwego do śmierci: 

b) gdzie leczył: się poszkodowany: (w domu, 
ambulatoryum lub szpitalu i w jakim) ---------------------

Pisać jasno i wyraźnie!! 

. 
~ 2. Opis szczegółowy re- . . .., 
" zultatów leczenia: ., 
od .. 

a) czy rany zagoiły się ·~ 
"" bez szkodliwych dla 
" 
~ poszkodowanego na-
l» stępstw? 
~..d 
odo b) jakie pozostały ze-
·~~ wnętrzne skutki: 
odt,j 

~-= skrzywienia, niepra-
~ .... widłowe zrośnięcia, .. ankylozy (sztywność ~ 
'() stawów) z dokJ::a-.. 
·a dnem oznaczeniem .. 

części ciaJ::a i prawej od .. 
·~ lub lewej jego stro-
t;:! n Y ? 

o 
p... 
~ 
>-l 
o 
c:+ :::; 
p:> 

"' ~ 
o 
:::; 
p:> 

p;' 
p:> 
1-j 
c:+ 
~ 

; 
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c) skutki chorobliwe w a) częściowy 

~ 

" 

stanie zdrowia po
szkodowanego (za
wroty g~owy, os~a
bienie lub utrata 
wzroku i t ..... p.)? 

:g 
~ b) całkowity 

.... 
~ 

d) jakie części ciala u- O ~ 
traci~ poszkodowa- ~ i 
ny? "1 -~ 

1-----------------------1---~-------------1~ : 
Ozy zanik zdolności do !." 3. 
pracy byl tylko czaso
wy i 

UJ 

~ 
o 
l:j .s 

- ------1-- - -------[ l" .ij 
p:;' ~ 

~ ~ 

c) liczba dni, jaka uply
nęla od dnia. wypad
ku nieszczęśliwęgo 
do dnia ukończenia 
leczenia i uznania 
zaniku zdolności do 
pracy za staly (czę
ściowo lub całkowi
cie) . 
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UJ 

~ o 
~ 
!." 

p:;' 

~ ile dni ciągnął się od 
dnia uszkodzenia do 
chwili wyzdrowienia. ~ !l ---------1~ 

4. Ozy zanik zdolności do 
pracy uznany zastal za 
staly: 

"' -~ 1 Rok " " ~~;s!i~ie"~i~ -j~~~t;. dzień " ..... .. . " 

l 
Po<lpis zawiadującego zakładem: 

(Zbiór praw i rÓzporza,dzeń Rza,du, r. 1903, dz. I , M 134, art. 2 005). 

NAJNOWSZE POSTĘPY 

w sposoBie zamufania roBót pouzicmnycfi przy ouBuuowie poRJauów węgfa. 

Olbrzymi p rzewrót, wywalany w kopalni- ~ tej komisyi dyrektor generalny WILLIGER mial 
ctwie węglowem przez sposób zamula.nia, prze- odczyt następującej treści o wynikach wprawa
wrót, który śmialo porównać można z ta.Jrimi dzenia na Sląsku Górnym nowego sposobu odbu
punktami zwrotnymi w sztuce górniczej, jak za- l dowy z zamulaniem*). Zasada nowego sposobu 
stosowanie materyalów wybuchowych i wprawa- polega na tern, że otrzymane zapomocą dragi 
dzenie maszyn parowych, odbil się i w naszem sypkie masy podsadzkowe, jak piasek, szlaka, po
zagłębiu glośnem echem, dowodem czego są po- piól i t . p. zarzucają się do leja żelaznego o l
ważne próby i roboty przedwstępne, przedsięwzię- 2 m średnicy, ustawionego w pobliżu szybu i opa
te, w_ kil~u wielk~ch kopalnia~h miejscowych, n~e t1;zonego w górnej swej, częś~i rusztem _o przelo
mowiąc JUŻ o hcznych proJektach, tu 1 owdzie Cle 50-100 mm, do ktorego Jednocześme wpusz
opracowywanych. W literaturze naszej posiada- cza się woda; z dolną częścią leja lączy się ze
my parę prac informacyjnych, przedmiot ten staw rurowy, doprowadzający podsadzkę plynną 
traktujących*); ponieważ jednak sposób, o którym aż do przestrzeni, wyrobionych w kopalni; tu pod
mowa, rozwija się nadzwyczaj szybko i przysto- sadzka zostaje przez tamy filtracyjne zatrzymaną, 
sowywa do najrozmaitszych warunków, zanim gdy woda, oczyszczona po drodze z mętów, do
więc doczekamy się jakiej poważnej pracy źró- sięga rząpia szybowego. Odbudowa filarowa, roz
d~owej, dotyczącej za~tosowania sp~sobu z~mula- pocz:y:nająca się od tsran~cy p_ol_a robocze_go, P?
ma w naszych kopalmach, może me będz1e rze- stępuJe w ten sposób, ze naJpierw wyb1era s1ę 
czą obojętną dla czytelników naszego pisma po- filar dolny krańcowy, pozostawiając przecinkę 
znanie obecnego stanu i najnowszych postępów górną; rury szlamowe przeprowadza się przez 
tego sposobu w najbliższem naszem sąsiedztwie, górną tamę pod piętrem; oprócz tego buduje się 
w Niemczech i w Austryi. Na posiedzeniu (dnia tamę dolną, slużącą do odprowadzania wody, po-
2 _i 3 kwietnia r. 1903) pruskiej komisyi dla ba- czem następuje zamulanie. Bezpośrednio potem 
dań załamywania się kamienia i węgla czlonek 

*) Przegla,d Techniczny, rok 1902, M 5, r. 1903, ;M 7. 

.. 

*) Zeitschritt des Oberschlesischen Berg- und Hiitterunanni
schen V ereins, 1903, Juli. 
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wybiera się filar wyżej leżący wraz z pozostawio- wprowadzając sam przez się nowego niebezpieczeń
ną przecinką dolnego filaru i t. d. Tamy usuwa- stwa przy robocie, zmniejsza znacznie niebezpie
ją się zaraz po dokonanem zamuleniu. . . czeństwo, jakie ma mi.ejsce przy podsadzce ręcznej. 

N a Śląsku Górnym za przykładem kopalni l Poniżej dostarczone będą dowody, popierają-
Myslowickiej przedsięwzięto prawie we wszyst- ce ten na j)ierwszy rzut oka niedostrzegalny ar
kich wielkich kopalniach próby zastosowania spo- gument. Sposób zamulania byl systematycznie 
sobu zamulania. N a wielką skalę wprowadzono zastosowany najpierw na kopalni Mysłowickiej, 
już ten system oprócz Mysłowic w kopalni Ferdy- której kierownicy byli zmuszeni do wprowadze
nand, J?r.andenburskiej i J ad':'iga (Hedwigewunsch), l n~a p_odsad~ki ścisłej, ponieważ ws~ute.k zespole~ 
na mmeJszą skalę w kopalmach Florentyna, Kro- ma s1ę dwoch pokladow węgla ogolneJ grubości 
lowa Ludwika, Giesche, Maks, Kleofas, Hr. Lau- 20 m odbudowa racyonalna i bezpieczna syste
ra, Laurahuta i t. d. Codziennie napływają no- mem śląskim nie byla możliwą. Sposób ten znaj
we spostrzeżenia, dotyczące udoskonalenia i ro- duje jednak obecnie zastosowanie nie tylko w po
zwoju nowego sposobu, dające w każdym kierun- kładach znacznej grubości, odbudowywanych war
ku zadziwiające rezultaty. Bezwarunkowo wszyst- stwowo, ale i w pokładach grubości dowolnej, 
kie przypuszczenia, zarysowane w pierwotnym szczególnie zaś tam, gdzie idzie o odbudowę pel
projekcie, sprawdziły się. Wielkie znaczenie no- ną skarbów, uważanych już za stracone, przy 
wego sposobu nie tylko dla kopalń węgla, ale bezwarunkowem zachowaniu od zniszczenia po
i dla złóż wszelkiego rodzaju, nie ulega dziś naj- wierzchni gruntu, r1p. na kopalniach Ferdynand, 
mniejszej wątpliwości. Kopalnię Mys:l:owicką od- Salzer-N euack. 
wiedzają specyaliści ze wszystkich państw, a re- Praktyka przy podsadzce ręcznej w kopal
zultatem tego jest, że wszędzie, gdzie tylko jest niach węgla dowiodła, że w pokładach znacznej 
to możliwem, sposób ten zostaje wprowadzony. grubości podsadzka nigdy nie jest szczelną, że 
W Rosyi już w bardzo wielu miejscach czynią niepodobna uniknąć osiadania piętra, jak również 
się w tym kierunku kroki przygotowawcze, w Au- pożaru i niebezpieczeństwa wskutek zarwania ka
stryi zaprowadzono sposób ten w dwóch kopal- mienia i węgla, a przedewszystkiem, że powierzch
niach w Ostrawie i w wielu kopalniach czeskich; nia nie jest dostatecznie zabezpieczarą od znisz
na Węgrzech w dwóch kopalniach węgla brunat- czenia. To samo stosuje się i do pokładów cien
nego; Saski okrąg węglowy przyswoit sobie rów- kich, ponieważ nawet najszczelniej ułożona pod
nież ten sposób, interesują się nim także kopalnie l sadzka ręczna osiada na 1

/ 5 -
1

/ 3 swej wysokości. 
alzackie; w Westfalii zaprowadzono go w kopal- Jak wiadomo, na Śląsku Górnym podsadzka 
niach Salze-Neuack, Hibernia i Schamrock; we ręczna ma oddawna rozlegle zastosowanie. Prak
Francyi i w Anglii znalazł on również wielkie tyka wykazuje koszt podsadzki ręcznej na l t wę
uznanie. Należy zwrócić szczególną uwagę, że l gla (przy odbudowie nie otrzymuje się skaly 
przy pomocy tego sposobu mogą być obecnie od- płonnej do podsadzki) w wysokości 0,70 - l,oO 
budowywane rozległe złoża węglowe pod kana- marki i więcej. Podsadzka ręczna podnosi wpraw
lem. dzie bezpieczeństwo robotników, powiększenie je-

Główne zalety nowego sposobu, powolanego dnak liczby ich pod ziemią dla robót podsadzko
do wprowadzenia sztuki górniczej na nowe tory wych wprowadza nowe źródło niebezpieczeństwa 
w wielu kierunkach, są w krótkości następujące: l i przeszkody. Brak materyału podsadzkowego 
l) ;po~nosi on wydajność. robotnika; 2). zmniejsza l ni~ pozwala _na wprowadzenie .teg? sy_stemu w ca
zuzyCle drzewa; 3) zapolnega skuteczme pożarom l leJ odbudow1e, me wystarczaJą rowmeż do prze
i wynikającym z nich niebezpieczeństwom; 4) wiezienia takiej masy materyału szyby i chodni
działa dodatnio w kierunku usunięcia niebezpie- ki. Wszystko to wpływało uj enmie na zastoso
czeństwa od gazów wybuchowych, ponieważ wanie na Śląsku Górnym podsadzki ręcznej wpeł
wszystkie przestrzenie próżne zostają szczelnie l nym zakresie. 
zapełnione; 5) pozwala odbudowywać poHady ni- Zupełnie inny obraz przedstawia się tam, 
żeJ leżące bez uszkodzenia wyżej położonych gdzie podsadzka płynna mogla być wprowadzoną: 
i ułatwia rozkład pól odbudowy; 6) prowadzi do usuwa ona bezwarunkowo wszystkie niedogo
pożądanego i zadziwiającego ześrodkowania robót, dności, związane z podsadzką ręczną, ujawniając 
podnosi wydajność kopalni, zmniejsza roboty przy- masę zalet nieporównanych. O postępach, jaki 
gotowawcze, dając w ten sposób możność nowym sposób ten uczynił w ciągu lat dwóch od zapro
kopalniom szybszego osiągnięcia pelni biegu; 7) wadzenia go, można powiedzieć co następuje. 
wyłącza wszelkie straty w pozostałym w kopalni Przedewszystkiem należy stwierdzić, że każdy 
węglu, zachowując dla społeczeństwa olbrzymie materyal, mogący poruszać się w prądzie wody, 
bogactwa kopalne, i pozwala odbudowywać złoża, nadaje się do użytku. Niewątpliwie najlepszym 
uważane już za przepadłe; 8) zabezpiecza przy do- jest czysty piasek, można jednak z równem po
brem prowadzeniu zupełną nienaruszalność po- wodzeniem stosować popiół, pyl węglowy, kamień 
wierzchni; 9) zmniejszawwysokimstopniuniebezpie- kruszony, kurzawkę, piasek szlakowy, gruz a na
czeństwo zawalenia się kamienia i węgla; 10) nie wet glinę. W tym kierunku bardzo ciekawe są 

.· 
• 

• 
• 
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próby, dokonane w kopalni Ferdynand, gdzie oka- objętości wozy zastosowano i na kopalni Borsig-
zalo się koniecznem stosowanie ilu a nawet tlu- werk. · 
stej gliny. Okazało się, że chociaż materyal ten Rozumie się samo przez się, że dla zatrzy
jest trudniejszy do urabiania, niż piasek, a oprócz mywania większych kamieni, drzewa, darni i t. p. 
tego wydajność rurociągu obniżyła się a wydatek Dależy materyal podsadzkowy zarzucać przecle
wody zwiększy!, wogóle jednak żadnych zasadni- wszystkiem na ruszt, skąd dopiero powinien clo
czych przeszkód przy stosowaniu gliny nie spot- sta.wać się on do leja i następnie do rurociągu. 
·kan o, szczególnie, jeżeli mieszano ją z piaskiem, Przelot rusztów wynosi! początkowo 70 mm; obec
popiołem i t. p. Ta sama kopalnia używa gruzu nie zwiększono go do 100 111m, tak że wszystkie 
murarskiego i pyłu, zbieranego z dróg i podwórz; przedmioty poniżej 100 mm średnicy wpadają do 
rozumie się należy tylko uważać, aby przy tej rur i, porwane przez prąd, dostają się nawet 
sposobności nie wpadały do rur stare buty, kape- przy znacznej ellugości rur poziomych b8z prze
lusze i drut. Piasek szlakowy jest wybornym szkody do przodka. 
materyalem pod warunkiem mieszania go z pia-

1 
Sposób spłukiwania rusztu wodą prawie 

skiem zwyczajnym dla zapełniania por. w każdej kopalni jest odmienny. W kopalni Bor-
W sposobie otrzymywania materyał'u pod- sigwerk tryska prąd wodny od obwodu ku środ

saclzkowego uczyniono znaczne postępy. Gdy po- kowi przy 3-6 atm. ciśnienia. W kopalni Mysło
czątkowo materyal ten urabiano ręcznie, obecnie wickiej przeciwnie, od środka ku obwodowi przy 
wszędzie zastosowano dragi, w budowie których 1 atm. ciśnienia. 
·uczyniono znaczne ulepszenia. Dostarczają one 1 Zupełnie inaczej musiano urządzić mieszanie 
obecnie do 100 11't3 piasku na godzinę, a do 60 m3 l podsadzki z wodą w kopalni Ferdynand z powo
gliny. W z::tstosowanin do gliny jest koniecznem, du wielkiej lepkości używanej tam gliny. Ta 
aby czerpaki były zaopatrzone w zęby stalowe ostatnia przed dostaniem się do leja stacza się po 
dla rozdrabniania materyału już podczas samego równi pochyłej, gdzie spotyka silny prąd wody, 
czerpania. Rzecz ciekawa, że glina, w ten po- który ją rozdrabnia i uRosi; d.I·ugi silny strumień 
sób urabiana w wodzie, nie przechodzi w płynny wody uderza w ruszt od dołu, rozdzielając znaj
iJ:, lecz, porwana przez prąd, biegnie do miejsca dujące się na nim większe kawałki gliny. Mie
przeznaczenia w postaci dużych kul. Dalsze udo- szanie gliny z popiołem działa znakomicie na 
skonalenie w budowie clra.gi polegać winno na zmniejszenie jej lepkości, gdyż eząstki gliny przy
dodaniu noży u sworzni łańcuchowych oraz na j legają szczelnie do popioJ:u w postaci d.I·obnych 
ustawianiu dragi na osi pionowej. Dotychczas l kulek. W kopalniach Concordia i Brandenburg 
dragi posilkują s~ę motorem parowym, ~ czasem 

1 
urząclzo~~ mi~sza.dJ:a do . materyału . gliniastego, 

·poruszane będą silą elektryczną. Przewoz mate- znakomiCie działaJące. Nie należy Jednak zda
ryalu podsadzkowego dokonywaJ: się początkowo niem naszem robić wielkiego nacisku na znaczne 
silą ludzką, następnie przy pomocy koni; np. rozdrobnienie iłu i gliny, ponieważ takowe, do
w Mysłowicach byJ:o czynnych około 30 koni starczane na dół' w większych kawaJ:kach, prę
dziennie, qbecnie jednak, ponieważ odległości clzej odsączają się i schną, niż rozmącone w wc
zwiększyły się, wprowadzono lokomotywy elek- clzie. W każdym razie należy uważać, aby nigdy 
tryczne z przewoaem górnym o sile 35 IP, zabie- j naraz znaczniejsze ilości iłu nie spadały na rusz
rające naraz w 6 woz.ach 12 m3 mater.yalu; loko~ t~, ponieważ .może nastąpić. z~tkanie ich P!z~lo
motywy te są w stame przy znaczneJ szybkości tow. Skoro Jednak kawałki Ił'u dostaną się JUŻ 
biegu zapewniać pożądaną równomierność clowo- raz do rur, można się nie obawiać dalszych na
zu. Przy wielkim ruchu w kopalni Mysłowickiej, stępstw szkodliwych. Robotnicy, zajęci przy 
gdzie normalnie spuszcza się codziennie przez je- spuszczaniu materyału do rur, nabywają z cza
dną rurę l 000-1200 m 3 materyalu, jest zajętych sem wielkiej wprawy w kierowaniu zasypem: 
przy tem na powierzchni zaledwie 25ludzi w dzień miarkują nawet z wydobywających się z wody 
i 18 w nocy. N a kopalni :b,erdynand, gdzie za- baniek powietrza o mającem nastąpić zatkaniu 
ledwie rozpoczęto robotę zamulania i gdzie 1 jako też o głębokości już istniejącego zatkania. 
przodek roboczy jeszcze jest krótki, a wyrabianie l Przez wstrzymanie zasypu zostaje takowe natych
kątów w glinie wymaga znaczniejszego wysiłku, miastowo usunięte. Dobrze jest, jeżeli woda wstę
przy 400 m3 dziennego urobku zajętych jest 50 puje na ruszt pod pewnem ciśnieniem, jakkolwiek 
ludzi i 3 konie. W personelu roboczym objęto nie jest to warunek konieczny. Zatkania w kc
również dozorców, maszynistów, układaczy linii palni Myslowickiej miarl:y miejsce jedynie wsku
i t. p. Liczba robotników ulegnie jednak wkrót- tek dostania się do rur kawałków drzewa albo 
ce znacznemu zmniejszeniu. Do przewozu piasku też w wypadku przerwy w działaniu pompy; 
używano początkowo tylko koleb: na kopalni My- w astatniem pólroczu nie było już jednak wypad
słowickiej objętości 2/ 3 m 3, na. kopalni Ferdynand ków podobnych. Zalecić można dla uniknięcia 
l m3 • W Mysłowicach przeszli obecnie do wo- zatkania rur podczas przerw przy uszczelnianiu 
zów znaczniejszych wymiarów o 2 m3 objęto- pompy wtrącanie pomiędzy nią i rury zbiorników 
ści z wywrotem automatycznym; takiej samej wody . 
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Co do ilości zużytej wody należy zauważyć, 
że piasek wymaga równej ilości tejże; przv pod
sadzce cięższej, jak il, glina lub większe kamie
nie, zużycie wody wzrasta 2-21

/ 2 razy. 
Jest warunkiem koniecznym, aby zestaw ru

rowy prowadzony byl od leia w kierunku możli
wie pionowym, a zatem przez szyby lub otwory 
wiertnicze, ponieważ postęp mas, w wodzie za
wieszonych, zostaje przez ciśnienie hydrostatycz
ne ułatwionym. Szybkość odplywu przez partye 
poziome rurociągu zależy od wysokości spadku, 
należy więc unikać wszystkiego, co spadek ten 
zmniejsza, a więc nagłych zwężeń światła rury, 
kolan o malym promieniu krzywizny i t. d. 

Drugim warunkiem koniecznym jest linia te
lefoniczna, łącząca roboty podziemne z miejscem 
spuszczania podsadzki przy leju, ponieważ ciągle 
porozumiewanie się wzajemne jest niezbędnem, 
szczególnie zaś przy przenoszeniu wylotu dolne
go rur z jednej roboty na drugą, ponieważ wów
czas spust materyalu winien być wstrzymany 
i rury czystą wodą przepłukane. 

Do rurociągu używają dotychczas wyłącznie 
rur żelaznych ciągnionych; kopalnia Concordia 
zastosowała z powodzeniem rury lane. Pierwszym 
dajemy pierwszeństwo, ponieważ są one stosunko
wo lżejsze, wskutek czego wymagają mniejszych 
kosztów przewozu i ustawienia. Rury mają usz
czelnione połączenie kołnierzowe i są używane 
w pewnych stałych długościach, np. po 3 albo 6 
m. SwiatJo rur wybrano początkowo 165 mm, na
stępnie jednak podniesiono je do 205 mm, ponie
waż przekonano się, że większa średnica rur po
siada pewne ważne zalety. Grubość ścianek rur 
wynosi 6,5-8 mm. Co do kolan rur, praktyka 
doprowadziła do pewnych wymiarów normalnych; 
obecnie używają kolana o 4 rozmaitych promie
niach krzywizny; materyal do kolan stanowi wy
łącznie surowiec lub twardy odlew stalowy. Zu
życie rur zależy od ilości przesyłanego przez nie 
materyalu oraz od twardości i rodzaju tegoż. n 
zużywa rury mniej, niż piasek. Najwięcej cierpi 
przewód w kolanach, które zużywają się szybciej, 
niż rury proste, można je jednak łatwo naprawiać 
przez nakładanie lat, ściskanych obręczami. Pierw
sze rurł' w kopalni Mysłowickiej wytrzymaJ'y 
przez l / 2 1·oku przy dwurazowem przewracaniu, 
następnie przeniesiono je z głównego przewodu 
na koniec przy wylocie, gdzie rury mniej cierpią. 
W ogóle z około 7 000-metrowego przewodu ruro
wego po 11

/ 2 rocznej pracy. podczas której prze
puszczono przezeń 400000-500000 m3 materyalu, 
uległo zupełnemu zużyciu zaledwie 340 m bieżą
cych, t. j. niecale 50fo. Robią się obecnie próby 
z bardzo twarderui rurami MANNESMANA, które ro
kują wielkie nadzieje. Wkrótce oczekiwane są 
próby w kopalni Ferdynand z rurami ciągnione
mi, wzmocnionerui jednostronnie, które przygoto
wują w hucie Laura. 

Przewód rurowy prowadzi się przez roboty 

podziemne, podobnie jak wodociąg z licznerui od
gałęzieniami do miejsc zamulania; w każdem roz
widleniu znajdują się 2 zasuwy wodne. Przekla- . 
danie wylotu z jednego miejsca na drugie nie 
sprawia żadnej trudności i uskutecznia się przez 
wprawnych ludzi w ciągu 5 minut podczas biegu 
roboty. 

Rozumie się samo przez się, że w przewo
dzie pionowym bieg materyału odbywa się bez 
przeszkody; _jest n~tomiast rzeczą niezmiernie ~ie
kawą pytame, na Jak znaczną odległość możhwy 
jest przebieg masy w .linii poziomej. Długość jej 
zależy przedewszystkiem od głębokości odbudo
wy, t. J. od wysokości spadku. Wiadomo nam, 
że w saskich kopalniach węgla brunatnego z płyt
ką odbudową przebieg poziomy możliwy jest tyl
ko na bardzo nieznaczną odległość. W kopalni 
Ferdynand przy głębokości szybu 60 m i głębo
kości odbudowy 80 m przelew boczny odbywa 
się z łatwością do 400 rn, a prawdopodobnie bę
dzie możliwy i na dalszą odległość. W kopalni 
Mysłowickiej przy 90 względnie 130 m głęboko
ści pokonywa się bez trudu odległości poziome 
500 m. W kopalni Jadwiga, posiadającej dobry 
piasek, przy 200 m głębokości odbudowy, przesy
ła się strumień szlamu na odległość l 000 m, 
jest zaś w projekcie przedłużenie przewodu 
do 2000 m. Kopalnia Mysiowieka przesyła co
dziennie przez przewód rurowy l 000 - 1200 m 3; 

tymczasem kopalnia Jadwiga doszła w swych 
próbach do rezultatów o wiele dodatniejszych. 
Można tam bylo przesyłać do 4,5 m 3 na minutę, 
co odpowiada wydajności 270 m~ na godzinę. 
Możnaby więc tam przy bardzo dobrym zresztą 
materyale spuszczać w ciągu lO godzin 2 700 m 3 

a na dwie zmiany do 5400 m 3, co odpowiada 
urobkowi węgla 7 000 t na dzień! 

Do przodka prowadzi się strumień szlamu 
rynnami drewnianemi, którym można nadawać 
ruch boczny, przeprowadzoneroi możliwie jak naj
bliżej piętra. Do pomocy przy przekładaniu rur, 
rewizyi ich. oraz tam potrzeba przy wielkiero 
wydobyciu, np. w kopalni Myslowickiej i Ferdy
nand, wogóle 4 ludzi na zmianę. Zdaje się rzeczą 
możliwą prowadzić szlam i pod górę, brakjednak 
jeszcze prób w tym kierunku. 

Do zatrzymywania podsadzki wewnątrz ko
mór należy tamże budować t.amy. Składają się 
one z pionowych stempli, poza które zaciąga się 
bale. Jako filtr sluży nawóz, siano lub sloma. 
W wypadkac~ _pojedynczych, j_ak np. W: ko:r;>alni 
BrandenburskieJ, przygważdża s1ę do bah plotno. 
W przestawianiu tam dochodzą ludzie bardzo 
prędko do wielkiej wprawy; drzewo rozbiera się 
i przenosi do miejsca nowej tamy, np. w kopalni 
Myslowickiej do 6 razy. . 

Odsączanie się i schnięcie podsadzki ma miej
~ce w. ciągu nie do uw~erz~nia krótk~e~o ?zas?-
1 to me tylko przy użycm p1asku, ale 1 ilu 1 gh
ny. Ta ostatnia ściąga E'ię w jedną masę i schnie 
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natychmiast prawdopodobnie dzięki temu; że ca- trywać pompy w łatwo wymienną podszewkę we
la masa wewnątrz kawalków gliny pozostaJe su- wnętrzną. 
chą. Gorzej idzie z kurzawką, która jest bardziej O stosowanym przy zamulaniu systemie od
rzadką i wodę trudniej oddaje. Po kilku dniach budowy wspomniano już wyżej. W zasadzie jest 
i ten materyal twardnieje zupełnie, trzeba tylko to odbudowa filarowa wstępująca. Rozumie się, 
po pierwszem odsączeniu dodać jeszcze szlamu. że można tu zastosować każdy system odbudowy, 
Przy pochyłem uwarstwieniu osadza się szlam pozwalający prowadzić zamulanie bezpośrednio po 
ściśle aż pod piętro, zapełniając nawet wszystkie wydobyciu węgla. Ponieważ jednak z natury 
próżnie w stropie. Nawet przy słabym upadzie rzeczy wypada, że najdogodniej jest pędzić J?rzo
Olladza się szlam przy pewnem staraniu szczelnie; dek z dołu ku górze, t. j. w sposób wstępuJący, 
może w tym wypadku powstać przy użyciu ma- i ponieważ ów pochyJ:y :filar trzeba bądź co bądź 
teryalów gorszych przestrzeń próżna pomiędzy dzielić na partye, otrzymuje się zatem w rezulta
podsadzką i piętrem, gdy przy znaczniejszem na- 1 cie zasadniczą odbudowę filarową wstępującą. 
chyleniu wypadek podobny jest zupełnie wyklu- l Zamulanie, stosowane pierwotnie w kopal
czony. Szeregiem licznym prób w kopalni Ja- niach Concordia i Brandenburg, było podobne do 
dwig~ stwierd~ono stan~nvczo, że podsadzka. osa- ~mery~ańskiego, przY:czem _rozmai~e star~ komory 
dza s1ę zupelme szczelme, że zatem zastępuJe ona 1 zrobiska dla zabezp1eczema pow1erzchm wypel
w zupełności skalę naturalną i na jej miejscu niano szlamem. Kopalnia Mysiowieka i Jadwiga, 
przejmuje ciśnienie warstw nadkladowych. W żad- a później i inne wprowadziły natomiast meto
nej z istniejących robót zamulanych osiadania dyczną odbudowę filarową, szczegółowy opis któ
piętra nie zauważono. Przecięcie chodników rej, jak również i sposobów zamulania przyjętyeh 
w górnej warstwie pokładu dolnego w kopalni w różnych kopalniach podany będzie poniżej. Tu 
lYiyslowickiej na podsadzce stwierdziło najzupel- zauważymy tylko, że przy odbudowie węgla z za
niejszą szczeJność namułu. Podobnież nie wyka- mulaniem nie występuje nigdy ciśnienie: ściany 
zaly poziomowania powierzchni najmniejszych węgla stoją absolutnie sztywno, ponieważ zawsze 
śladów osiadania gruntu nad robotami. Odpływ tylko mała część piętra zostaje odsłoniętą i skala 
wody z komory, zapełnionej podsadzką, ma miei- nigdy nie ulega wstrząśnieniu. Rzecz ciekawa, że 
sce przy użyciu piasku najpierw przez dolną ta- i ściany podsadzki, do których z sąsiednich ko
mę; przy stosowaniu gliny zatyka się jednak ta mór się dojeżdża, stoją przeważnie pionowo. Pia
tama nader szybko i woda odpływa wyłącznie sek trochę się obsypuje, ale glina np. w kopalni 
przez tamę górną. Ferdynand stoi w filarach na długości 60 rn i wię-

W oda odplywowa jest rozumie się silnie za- cej w ścianach zupełnie pionowych. Dowodzi to, 
n~eczys~czoną przez pochwycony ił, glii?ę, miałki jak mocno i zwarcie _węgiel wydobyty zostaje 
p1asek 1 t. p. Praktyka wykazała, że mepodobna przez podsadzkę zastąpiOny. 
ową silnie mętną wodę odpływową wpuszczać Straty w odbudowie redukują się do zera. 
bezpośrednio pod pompy, zaprowadzono więc Gdy straty tej kategoryi w kopalniach górnoślą
osadniki w rozległym systemie chodników. N ale- ski ch, zależnie do grubości pokładu, wynoszą 5-
ży zważać, aby woda w osadnikach nie plynęla 500fo, a w pokładach grubych strata 30-500fo wę
bezustannie, lecz z przerwami, aby miała dość gla jest zwykłą, przy systemie zamulania wydo
.czasu do sklarowania się. Tym sposobem w ko- bywa się absolutnie wszystek węgiel. Przy tak 
palni Ferdynand przy bardzo mętnej wodzie otrzy- czystej odbudowie i natychmiastowem zakrywa
mują ją tak czystą, że jest ona zdatną do zasila- niu wolnych ścian węgla przez masę dla gazów 
nia kotłów; rozumie się, że i J?Ompy na tem zy- nieprzenikliwą pożary węgla są wykluczone. Naj
skują. Chodniki osadowe zostaJą z czasem ;przez lepszy przykład stanowią w tym wypadku kopal
szlam jaknajszczelniej zapełnione. Jeżeli oczysz- nie Mysiowieka i Jadwiga, które zupełnie zostały 
czanie wody nie jest dość staranne, szkodzi to uwolnjone od dawnych licznych pożarów. 
bardzo pompom. Jest rzeczą zupełnie obojętną, który z polda-

Zdaje się, że wchodzące obecnie w użycie dów danej warstwy zostaje najprzód odbudowy
pompy odśrodkowe o wysokiem ciśnieniu okażą wanym. Ponieważ pokłady dolne zwykle są naj
się bardzo odpowiedniemi do podnoszenia wody lepsze, posiada zarząd kopalń możność wyrobienia 
mętnej. Pompy te, poruszane elektrycznością, sobie dobrej marki przy rozpoczęciu robót, gdy 
zajmują mało miejsca i koszt ich nabycia jest dawniej musiano się najpierw uporać z po
niższy, niż pomp zwyczajnych. Dla jednej z ko- kładami górnymi. Są też kopalnie w możności, 
palń miejscowych obstalowano niedawno kilka stosownie do żądania, dostarczania najrozmaitszych 
pomp odśrodkowych dla rozmaitych głębokości gatunków węgla bez względu na następstwo od
o wydajności aż do 7 m 3 na 300 rn głębokości. budowy różnych pokładów. Można bowiem, jeżeli 
Z jedną silnicą elektryczną będą związane 2 pom- tylko okaże się możność doprowadzenia rurociągu 
py, aby jedna zawsze pozostawała w rezerwie. na miejsce, prowadzić odbudowę w dowolnym 
Ponieważ p_rz;f pracy cierpią nie .skrzydła pompy, P"?-nk?i~ i pokładzie węgla. l'oni~waż zaś mo~na 
a przeważme JeJ pudlo, zaleca s1ę przeto zaopa- rowmez rozpocząć odbudowę 1 od punktow, 
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w najbliższem sąsiedztwie szybów się znajdują- zamulania 484000 t węgla (całkowita wytwórczość 
cych, przyczem można osiągnąć nawet przy wiei- była 712000 t), koszta własne zamulania wynosiły 
kiem wydobyciu niesłychane ześrodkowanie . ro- 49,6 fenigów na tonnę węgla, do których to kosz
bót, zbyteczne są już odtąd rozlegle i długotrwa- tów jednak włączono wydatek w wysokości 100 593 
le roboty przygotowawcze, które dawniej utrzy- ~ marek za nowe rury, . które dopiero w przy
mywano w tym celu, aby odbudowę fila. ową roz- szłości mają być użyte. Oszczędność na drzewie, 
poczynać od najdalszych krańców pola. Również w wydajności górników i t. p . wykazuje i w cią
i odbudowa upadowa, szczególnie w }układach gu tego czasu również znaczne pozy<.:ye, tak że 
dolnych, będzie mogla być w każdej chwili stoso- właściwe wydatki na zamulanie nie przehaczają 
waną. 20 fenigów na tonnę. 

Wspomniano już wyżej, że dziabnie odbu- / W kopalni Ferdynand koszta whsne z po-
dowy zamulanej na powierzchnię równa się zeru. wodu mniej odpowiedniego materyału są natural
Staje się zatem możliwem prowadzenie robót ko- ~ nie wyższe. Staranna statystyka wykazuje tam 
palnianych pod wszelkierui budowlami. znajdują- koszta ogólne zamulania wraz z amortyzacyą 
cemi się na powierzchni, wskutek czego przestaje i wynagrodzeniem za grunta (po l mar. za l m2) 

być koniecznem pozostawianie filarów oporowych 1 w sumie GO fen. za l m3 podsadzki; do tego <lo
:pod miastami, kolejami, rzekami i t. p., a znajdu- chodzi 1/ 3 tej ilości za 1 · obociz11ę zamulania, tak 
JąCY się pod niemi węgiel staje się nowym na byt- 1 że ogółem koszt wynosi HO fen. na l nt:1=1,35 t wy
kiem dla kopalni i społeczeństwa; np. kopalnia jętego węgla, a na l t 60 fen. (2,8 kop. na korcu). 
Florentyna ma obecnie możność i zamierza z niej Jak wiadomo, w kopalni Ferdynand nie prowadzi 
skorzystać odbudowania pola kopalnianego pod 1 się żadnych robót przygotowawczych, tak że 
hutą Hubert, celdawna uważanego za stracone. oszczędność z tego tytułu wynosi 40 fe!). na ton
Tym sposobem zyskuje ta stara kopalnia, znajdu- nie; wł::tściwe zatem koszta zamulania wynoszą 
jąca six prawie . na. w:yczerpan~u, 2~-let~i~ prze- tylko_ 20 fen . · Ponieważ kopalnia Ferdynan.d pro
dJ:użeme swego 1stmema. Nalezy rowmez przy- ~ wadz1 odbudowę tym sposobem wyłączme pod 
puszczać że sposób zamulania, przeprowadzony wodami i budowlami, z pod których węgiel w in
zupełnie dokładnie, usunie w znacznym stopniu nych warunkach byłby zupelnie stracony, rezul
zarwiska wodne z powierzchni. Można będzie za- taty więc i w tej kopalm są zupełnie zadawa
tem z zupełnym spokojem pracować pod rzekami, lające. 
o ile nie staną temu na przeszkodzie uskoki, po- P1·zekonano się i w kopalni Myslowickiej, że 
ł'ączone z korytem rzeki. Ten punkt jest nie- koszta łamania węgla przy robocie z podsadzką, . 
zmiernie ważny dla kopalń soli rodzimej i soli po- w porównaniu ze zwykłą robotą filarową, są niż
tasowyc)l. sze o 11,5 fen . na tonnie; przytern i górnicy chęt-

Również i względem gazów wybuchowych no~ niej robią przy podsadzce, ponieważ bezpieczeń
wy sposób okazuje się korzystny, ponieważ próżnie, stwo jest tu znacznie większe i nie trzeba robić 
w których gazy mogłyby zbierać się, zostaną usu- na drabinach. 
nięte. 1 Są jednak przy tym sposobie i trudności, 

Koszta zamulania były szczegółowo wykaza- 1 które należy przezwyciężyć. Są one trojakie: 
ne w powolanych poprzednio artykułach. Dowie- przedewszystkiem dostawa materyału pod adzko
dziono tam, że podsadzka płynna kosztuje 38-40 wego, następnie trudność utrzymania w porządku 
fenigów na l t węgla, w czem mieszczą się / pomp, które bardzo cierpią, jeżeli oczyszczanie 
wszystkie koszta urządzenia i eksploai.acyi. Kosz- wody nie jest dostateczne, i wreszcie działanie , 
ta te obniżają w znacznym stopniu oszczędności, ostrych mrozów w zimie. OstatJ1ia okoliczność 
związane z nowym sposobem, a więc zwiększoną jest dla Śląska Górnego nader ważną, ponieważ 
wydajność pracy górnika, oszczędność drzewa panują tu nieraz silne mrozy, jak 11p. w r. 1902, 
i zmniejszone niebezpieczeństwa pożaru. W artość kiedy w ciągu 4 tygodni temperatura wynosiła 
zyskanej większej ilości węgla nie hyla tam wli- l -20° R. Właśnie wówczas. gdy było największe 
czoną. Oszczędności wyżej wskazane wynosiły 18,5 zapotrzebowanie węgla, zmniejszyła się wydajność 
fenigów, w rezultacie zatem zamulanie zwiększy- , dragi a więc i rurociągu, i trzeba było wielkiego 
J:o koszta o 20 fenigów na tonnie. To drohne zwięk- wysiłku wynalazczego kierownika robót, aby obło
szenie kosztów można uważać za słaby równo- ży6 dostateczną liczbę przodków rezerwowych na 
ważnik korzyści pośrednich, jakich dostarcza za- filarach, ponieważ cała prawie kopalnia prowadzi 
mulanie, a więc bezpieczeństwa od ognia, od zar- , się sposobem zamulania. Mu iano posiłkować się 
wania kamienia i węgla, zalet ześrodkowanego do spuszczania podsadzki wodą ciepłą; również 
biegu kopalni, zmniejszenia kosztów przygoto- trzeba było ogrzewać ogniskami płaszczyzny ro
wawczych i instalacyjnych i usunięcia strat w wę- bocze drag; pomimo to jednak wydajność ich 
glu pozostałym. Obliczenia kosztów wł'asnych r· spadła do połowy; pomódz w tym wypadku mo
prowadzą. się dalej skrupulatnie: okazało. się, że że powi9kszeuie ich liczby. 
w ciągu ostatnich 11 miesięcy, podczas których Bardzo pocieszające i zadziwiające są rezul
z kopalni MysJ:owickiej wydobyto przy sposobie ; taty nowego sposobu względnie do liczby wypad-

• 

• 

• 

• 

·~ 
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ków nieszczęśliwych. W latach 1900- 1901, kie- 1 wypadków pochodzi z oderwania się mas węgla 
dy jeszcze nie był wprowadzony nowy sposób, od ścian. Spadek nawet nieznaczny kawałków 
miało miejsce w kopalni Mysłowickiej wskutek węgla z piętra przy wysokich filarach pociąga za 
oberwania się kamienia i węgla 5 wypadków sobą nieraz ciężkie obrażenia; dodać do tego 
śmiertelnych, 11 ciężkich i 16 lekkich, t. j. na obrazu należy zupełną bezsilność robotników, pra-
1000 robotników zajętych 3,4 zabitych, 7,6 ciężko cujących na wysokich drabinach i nie mogących 
i 11,1 lekko rannych; 11a 10000 t wydobycia 0,096, uciec przed grożącym im śmiercią gradem ka-
0,21 i 0,31. W roku 1901 i 1902 wprowadzano miennym! Również i pośrednie wypadki, jak upa
stopniowo nowy sposób, tak że obecnie więcej niż dek wysokich stempli, wielkie niebezpieczeństwo 
2 / 3 całkowitego wydobycia ma miejsce przy po- przy wdzierkach, odgrywają niemnieJ tragiczną 
mocy zamulania; w ciągu tego okresu czasu zda- rolę. 
rzyło się na wszystkich robotach podsadzkowych Od kilku lat .Przedstawiane są specyalnej ko
tylko 10 lekkich wypadków z oberwania kamie- misyi górnośląskieJ protokóły wszystkich wypad
nia i węgla, i to wypadków drobnych, przeważnie ków nieszczęśliwych. Okazuje się z nich, że pra
obrażeń skóry, które daly się wyleczyć w krót- wie wszystkie wypadki znaczniejsze wywołane zo
kim czasie i żadnych dalszych następstw za sobą stały, pomimo starannego budynku, przez owo 
nie pociągnęły. Miały one miejsce przeważnie "tąpnięcie", a więc są rezultatem owego straszne
przy obrywaniu ścian po strzale. Inne oddziały go ciśnienia, którego skontrolować niepodobna. 
kopalni z robotą filarową zachowały dawną sto- Zdarzają się te wypadki przeważnie w krytycz
sunkową ilość wypadków. nym kącie, w górnym końcu nogi. Przy znacz-

W kopalni Ferciynand w ciągu 9-miesięcznej niejszym rozwoju robót filarowych wypadki w tern 
roboty z zamulaniem nie było absolutnie ani je- miejscu zdarzają się tak często, że po prostu uwa
dnego wypadku, jakkolwiek wprowadzono tu pod- żanym to jest za szczególnie szczęśliwy przypa
-sadzkę w już przygotowanem polu, znajdującero dek, jeżeli robotnicy, pracujący w górnej części 
się pod pewnem ciśnieniem. N a wet lekkich wypad- nogi, wyjdą cało z roboty. Owo niebezpieczeń
ków nie było, ponieważ pokład ma tu tylko 3 m stwo sprowadza zwykle ten rezultat, że noga po 
grubości i węgiel odskakujący nie jest w stanie większej części zostaje się niewybraną i stąd po
powodować nawet drobnych okaleczeń, jak w My- chodzą owe wielkie straty węgla, pożary, gazy 
słowicach, gdzie pracują na 5 m wysoko. i t. d. Według naszego poglądu osobistego owe 

Podobne sto unki są i w innych kopalniach, liczne drobne środki, jakie przeciw podobnym 
które nowy sposób wprowadziły. Bliżej tych wypadkom proponowano, jak ulepszenie oświetle
szczegółów nie znamy; tylko co do kopalni Ja- nia, zwiększony nadzór, drobne zmiany w sposo
dwiga stwierdzono, że przy wydobyciu 120000 t bie odbudowy i t. p., skierowane przeciw silom 
zapomocą zamulania w ciągu 3 kwartałów w po- żywiołowym, pozostaną bądź co bądź drobnymi 
lu z dość wysokiem ciśnieniem nie było wypad- środkami, nie będącymi w stanie istotnego niebez
ku z oberwania się kamienia i węgla. pieczeństwa usunąć. Istnieje tylko jeden środek 

Liczne wypadki z oberwania się kamienia niezawodny-wprowadzenie podsadzki i szczegół
i .węgla w kopa:lniac~ górnoś.ląskich, jeżeli P?mi- nie, gdzie to tylko jest możliwe,-zamulania. 
memy. t. zw. w1ek.a zl:tlobne 1 d.ro.bne wypadki ~a Według zdania komisyi górnośląskiej system 
~hodmk.ach, trafiaJą. s1ę przewazme przy. roboCie zamulania z podziałem warstwowym grubych po
~aroweJ rabunk?WeJ. R~bunek wywołuJe szcze- kladów jest jedynym środkiem niezawodnym 
hny w węglu,, m~zc~y rownowa~ę skal 1 spr?w~- przeciw wypadkom tej kategoryi. Komisya zale
dza znacz.ne c1śmeme. WywoluJe on, szczeg;ol~Ie ca ten system również jako ekonomiczny, panie
na wysokich pokładach~ o:v~ na~le ws~rząśn.Iema, waż zapewnia on wiele korzyści ubocznych, jak 
zn~ne. pod nazwą "tąpm,ęCI~ . liałe śCia~y .1 ~ałe bezpieczeństwo od pożarów, zabezpieczenie po
poJęCia :filar~we zawalaJą s1ę pod tern. ~1śmemem wierzchni, uniknięcie strat węgla i t. p. 
same przez s1ę nawet przy naJstarannieJszym bu-
dynku i grzebią pod sobą wiele ofiar. Prawie 50% (D. n.) Bronistaw Jasiński. 

(Ciąg dalszy p. :N! 10, str. 266), 

W kilka chwil płomień wytapia w bloku że
laznym otwór, z którego wynika płynne żelazo 
i wylatują jaskrawo świecące cząstki metalu, spa
lającego się w atmosferze tlenu. 

Ciśnienie wypływającego tlenu powiększa się 
do 20-30 atmosfer i wtedy takie procesy, jak 
utlenienie i topienie żelaza, odbywają się najener
giczniej; przytern strumień gazu, wypływający 
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z tak silnem ciśnieniem, wyrzuca z otworu płyn
ne masy. Rcakcya idzie tak szybko i silnie, że 
przy wytapianiu otworu pionowego znacznej głę
bokości strumień stopionego metalu tworzy ro
dzaj wysoko bijącej fontanny. Przetopicnie bloku 
grubości 400 mm trwa 11

/ 2 - 3 minut, ]>rzyczem 
blok pozostaje na powierzchni zupeł'ni,, zimny. 
Przekrój otworu wynosi 100 111111. N ale~ y d o dać, 
że tlen, wypływając z palnika, wskutek nagłego 
zmniejszenia ciśnienia oziębia się do-10° C. 

zajmuje tylko przestrzeń 0,128 litra., t. j. objętość 
87 240 razy mniejszą. W skutek tego ilość ciepło
stek, wydzielonych podczas spalenia jednej obję·
tości żelaza, będzie 

87 240· 28 780 = 87 240-5 014 
. 1650 17,4 -

razy >viększa, aniżeli przy spaleniu takiej samej 
objętości wodoru, czyli, inaczej mówiąc, 0,128 
l~tra żelaza wywiązuje 1650 ciepłostek, a 0,128 
htra wodoru wywiązuje tylko 

28 780X0,128 . 1 650 
11166 

=0,3298 Ciepłostek; 
0

,
3298

_5 014. 

Sposób MENNE'Go ma tę wyższość nad wszyst
kimi innymi sposobami topienja zapomocą plo
mienia &azu piorunującego, że cieplo, służące do 
tego celu, wytwarza się samo wskutek energicz
nego utlenienia metalu. Tą tylko drogą udaje 
się zwalc:zać. duży ws,Półczynnik przewodnictwa A~y zatem. otrzymać jeclllako,~y skutek umiejsco-
ciepfa nasadów i narostow; inaczej mówiąc, w elanem wion.ego CI.epla prze~ spa~eme wod.oru i żela~a, 
miejscujesteśmy w stanie wytworzyć w jednostkę nalezy sp3:hć 5q?o _obJętości wodoru 1 to w ~:·o.t
czasu większą ilość ciepł'a, aniżeli ta, którą traci- s~ym. czasie, amzeh czas, potrzeblly d? rozeJsc~a 
my przez przewodnictwo. Na tej zasadzie stają s1ę Ciepła w masę met~lu .. 'l'ego rodzaJU zadanie 
się zrozumialeroi trudności, na poty kan e podczas l w }Jraktyce wy konać faę m~ da. . . . 
przetapiania cienkiej stosunkowo blachy żelaz1Jej ~)_Przypuśćmy 11~wet, z~ wy.konać s1ę daJe, ze 
za1Jomocą plomienia gazu piorunującego, a mia- płom1eu wodo.ru m~ ro:wnom_1e.r~1e wyso~ą tempe
nowicie przewodnictwo ciepła od miejsca przeta- ra.iurę w cal.eJ sweJ ObJęt?ś~I l ze cała Ilość. Y~Y
pianeg:o. w rałą. m~s~ 1neta~u jest najczęściej mał:o w1ązaneĘ.·o .~1epła przeno~n s1~, tylko ~a to mieJsce 
co mmeJsze, amżeh Ilość Ciepła, doprowadzonego n:etal_u, J~tore chcemy wytopie, t? m~n:o to. spale
w tym samym czasie. ~ne s19 zelaza w .stos.unku do zu.z:yteJ ~~oś?1 tlenu 

'V metodzie MENNE'Go najwięcej czasu wy- J~szcze przedstaw_1a s1ę. l~orzystn~eJ, amzeh spale
maga ogrzanie metalu do temperatury spalenia, n~e wodor?, a ~uanowicie:. poc~ług: l prz~z ~pale
ale gdy punkt ten raz został osiągnięty, to przy me 0,128. htra zelaza .wywiązuJe s1ę tylez Cle~)ło
umiejętnej zmianie płomienia właściwe wytapia- stek, co l przy spalemu 50l4X0,128=641,8 htra 
nie j.est s.prawą bardzo krótk~ego czasu . . Z tego wodoru. Ta ilość wodoru wymau·a. 641 ,8 = 320 9 
wymka, ze w nowym sposo1ne 11ENNE'Go 1lość uży- . , . 0 2 ' 
tego tlenu jest znacznie mniejsza, aniżeli w in- h?row tlenu. 0,128 htra żelaza wymaga do spale
nych dawniejszych sposobach. Że tak jest rze- ma na tlen.ek żelazowo.- żelazowy (Fe30~) 381 gr 
czywiście, postaramy się dowieść. Każda spalają- tlenu. c.zyh 381X0,7 (c:1ężar objętościowy tlenu)= 
ca się czą teczka żelaza oddaje ciepło spalenia l =266. htrów tlenu. Jeżeli J rzeciętną cyfrę ciepła 
sąsiadującej z nią bezpośrednio drugiej cząsteczce, wła~Cl we~o dla żelaza przyjmiemy 0,25, a punkt 
a ciepło to. jak wykażemy niżej, wystarcza cal- tophw~śc1 1400° O, to l k/g żelaza wymaga do 
kowicie do stopienia tej drugiej cząsteczki . N aj- ogrzam~ od o~ do 1400° .1400 X 0,25 = 350 ciepło
prawdopodobniej cał'a ilość wywiązanego ciepła stek. a ~JCząc Jeszcze 3q r1eplostek, potrzebnych do 
udziela się żelazu; należy się wi9c starać jedynie stop1ema, raz~m 380 Clepłostek Jeden kilogram 
o to, aby to ciep.fo nie rozchodziło ię bezuży- żelaza .metah_cznCĘO wywi<)zuje przy spaleniu 
tecznie po całej masie metalu. Da się to osiągnąć w tleme 16o0 c1eplostek. stosownie do tego 
łatwo. jak wspomniano wyżej, przez powiększenie 1660 _ 4 5 No- . eLt a c b ~ 
ciśnienia i szybkie wyrzucenie stopionej masy, l 380 - ' ' 15 z 'z moze yc stopione zapomo-
szybs~e od rozchodzenia się ciepła po masie blo- cą ciepJa <;palenia 1 ldg żelaza. 
ku. Ze takie prześcignięcie współczynnika prze- \Y }Jraktyce nie da się stopić takich ilości 
woJnictwa ciepla jest możebne, dowodzi doświad- żelaza. spalając n1ieszaninę G41,8 litrów wodoru 
c~enie. Blok żelazny gr?bości, 400. mlll, prz~to- z. 320,9 litram~ ~le~u. Z drugiej strony skutek 
1n~ny na wylot 1?-etodą ME~NE GO. J~st bezvosre- c1epła podnosi s1ę Jeszcze, gdyż spalony kilogram 
clmo po .dokonamu operacyl tak z1mny, że go żelaza należy dodać do 4,5 ldg, tak że w rzeezy
swobo~m~ możn~ ręką dot;y:kać .. Ciepł·o .. sp~lają- 'Yis~ości można wytopić 5_,5 kl!{? zużywając 2.66 
cego s1ę z~laza Jest znac.zme w1ększe, mz c1eplo htrow tlenu. Aby otrzy~1ac tal.uz sam ~k~tek Cle
palącego się wodoru, gclyz: pła, trzebaby teoretyc:zme oprocz 392 htrow tlenu 

1) 1 klg wodoru wywiązuje przy spaleniu użyć jeszcze 784 litry wodoru. 
28 780 cieplostek (REGNAULT). 3) Spalenie żelaza w atmosferze tlmm daje 

l .ldg spalającego się żelaza wywiązuje tylko wyższą temperaturę, niż spalenie wodoru. Ten 
1650 Ciepłostek,. ale l ldg wodoru zajmuje prze- ostatni. spalając się, nie przekracza temperatury 
strze11 11166 htrów, podczas gdy l ldg żelazn, 2700° O, gdyż tu już następuje całkowita dysso-
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cyacya wodoru i tlenu. N atomiast temperaturę 
spalającego się żelaza oceniają n a 7 660° C. 

Jeżeli C wyraża ilość wywiązanych ciepło
stek spalonego ciała, Q-jeao ciężar w gramach, 
XC-ciężar produktów spalenia i r-ich ciepło 
właściwe, to w takim razie 

CX_Cł_= 16~0X !OOO _,., 6600 C 
xc x r 1381 X 0,156- r • 

Te teoretyczne wyliczenia dają w każdym razie 
daleko korzystniejszy skutek, niż sarno topienie 
zapornocą plomienia gazu piorunująeego . 

W praktyce sposób MENNE'Go przedstawia się 
dość prosto, wymaga bowiem przyrządu, dające
go się złożyć w kilka minut. Prócz przyrządu 
należy posiadać kilka bomb stalowych z płynnym 
tlenem; każda bomba, objętości 40 litrów mieści 
4 m 3 tlenu i zaopatrzona jest w wentyle, pozwa
lające regulować ciśnienie do 30 atmosfer. Do
ptyw gazu oświetlającego odbywa się wprost z ga
zometrów albo też z przyrządów, wyrabiających 

. go, np . gaz naftowy lab gazolinowy. }l aj wygo
dniej jest używać cylindrów stalowych, zawiera
jących gaz pod ciśnieniem 100 atmosfer. Przy
rząd składa się z palnika w rodzaju kranu DA
NIEL'A. 

Zanim zastosowano odpowiednie środki ochron
ne, zabezpieczające koniec palnika od stopienia, 
budowa jego nastręczala pewne trudności. Sloni
niec lub platyna nie okazały się dostatecznie 
ogniotl'walymi, dopiero zastosowanie węgla praso
wanego, koksu. grafitu, węgla retortowego, ma
gnezytu a szczególnie karborundu dalo wyniki 

. zupełnie pomyślne . 
. Rys. 2 i 3 przedstawia palnik z zabezpieczo

nym końcem i nasadą dla gazu oświetlającego 
i tlenu. W rm·ze rr, doprowadzającej gaz oświe
tlający, tkwi rurka b, doprowadzająca tlen i zlą
czona z pierwszą zapomocą dJ'awnicy c; d stanowi 
otoczenie główki palnika z prasowanego węgla 
lub z innego z wyżej wspomnianych materyałów. 
Pomiędzy rurkami a i d swobodna przestrzeń e 
wypełniona jest sprężystym materyalem np. pa· 
pierem azbestowym, a to w cdu uchronienia głów
ki palnika od pęknięcia wskutek rozszerzenia się 
rury a. f są to śruby, utrzymujące rurkę h; g 
i h stanowią połączenia śrubowe z rurami, wiodą
ceroi o-az oświetlający i tlen. Oslona glowy pal
nika składa się z kilku pierścieni, nałożonych je
den na drugi, a to w celu, aby w razie, jeżeli 
pierwszy pierścień pęknie, koniec palnika mógl 
się spalić tylko do pierścienia następnego. 

Rysunek 3 przedst~wia ;palnik, chłodzony 
zapomocą wody. Metaliczna glowka pal:!2ika próż
na wewnątrz posiada dopływy dla wody k i l. 
W ostatnich czasach te próżne końce palników 
robią z miedzi, przyczem na zewnętrznej po
wierzchni zaopatrują je w rowki, które wypełnia 
się gliną, aby tym sposobem zapomocą zlego prze-

wodnika ciepła uchronić metal przed działaniem 
plomienia i pryskającego żelaza. W tak sporzą
dzonym palniku woda chłodząca, płynąc z ciśnie
niem l atmosfery jest u wypływu zaledwie nieco 
ciepła. 

Palnik powinien być kilka metrów długi. 
Dla praktycznego użytku wystarcza szerokość 
otworu rury a=20 mm, rurki wewnętrznej b= 
=4 mm. Sposób użycia dmuchawki jest tak pro
sty, że bliższy opis uważam za zbyteczny. Należy 

d 

d-

.. . . . 
. -~- ' - ··--

' : ' .. ' 
••• l.. -:. • ~. ; ... 

b 

-g 
RYs. 2 i 3. 

zwrócić uwagę na to, aby gaz, płynący przez ru
rę a, palil się długim płomieniem, a dopiero wte
dy dopuszcza się doń tlen pod takiero samem ciśnie
niem, nie puszczając go pod żadnym warunkiem 
w nadmiarze. Z pomocą takiego plomienia latwo 
jest blok żelazny (podany w przykładzie) rozża
rzyć w jednem miejscu do białości; wówczas po
większa się stopniowo dopływ tlenu, nie zmmej-
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szając dopływu gazu oświetlającego do chwili, 
gdy na stopionem miejscu zaczną się ukażywać 
lekkie iskry, oznaczające początek spalania się że
laza. Od tej chwili można dopływ tlenu dowol
nie powiększać a dopływ gazu oświetlającego zu
pełnie zamknąć. Raz rozpoczęty proces topienia 
przebiega teraz gwałtownie i z pośród calego 
snopa iskier wycieka strumień płynnego żelaza 
grubości palca, przyczem otwór pogłębia się bar
dzo szybko. Falnik należy stopniowo wsuwać 
w głąb otworu a jeżeli takowy ma być wązki, to 
wsuwa się weń tylko rurka b, doprowadzająca 
tlen i wtedy dmuchawka jest nieco inaczej zbu
dowana. Jeżeli przeciwnie chodzi o zrobienie 
otworu bardzo głębokiego, to powiększa się ci
śnienie tlenu do 30 atmosfer, aby stopione masy 
w drodze do przedniego otworu powtórnie nie za
stygły. Palnik o przekroju 20 mm wytapia otwo
ry 60-100 mm szerokie. Wreszcie, jeżeli chodzi 
o wytopienie otworów szerszych, wystarcza wiro
wy i postępowy ruch palnika wewnątrz otworu. 

Bardzo doniosłe znaczenie może mieć dla 
praktyki zachowanie się płomienia MENNE'Go wzglę
dem miedzi, bronzu lub mosiądzu. Metale te za
chowują się zupełnie inaczej niż żelazo, a przeko
nać się o tern łatwo, jeżeli płomień dmuchawko
wy puścimy na blok, złożony z l)Lyt miedzianych 
i żelaznych, ześrubowanych ze sobą w jedną ca
łość. 

Jeżeli plomień puścimy na płytę żelazną 
i topimy ją podług podanego przepisu, to żelazo 
topi się szybko, połączona zaś z niem blacha mie
dziana pozostanie zupełnie nienaruszoną. To roz
maite zachowanie się metali można w praktyce 
wyzyskać w celu wytapiania żelaza z form mie
dzianych. 

Zastosowanie sposobu MENNE'Go nie ogranicza 
się jedynie do wytapiania mas żelaza, stosować go 
można z wybornym skutkiem wszędzie tam, gdzie 
materyały, przeznaczone do usunięcia, zawierają 
w sobie substancye palne. W ten sposób dadzą 
się usuwać szybko i całkowicie narosty i na
sady w wielkich piecach, złożone z mieszaniny 
żelaza, żużla, koksu, wydzieleń węglowych, połą
czeń cyanowych i t. d. Nowy sposób da się rów
nież z korzyśeią zastosować przy wytapianiu na
rostów w piecach martenowskich, bessemerow~ 
skich i tomasowskich konwertorach, zbiornikach 
płynnego suTowca, piecach kupolowych, panwiach 
i formach odlewniczych, słowem wszędzie tam, 
gdzie w celu usunięcia narostów używano dotych
czas sposobów mechanicznych, a mianowicie, od
bijania dłutem lub wiercenia. 

Zapoznawszy się bliżej z przyrządami do 
wytapiania narostów i nasadów przystąpimy teraz 
do rozpatrzenia rozmaitych okresów surowego 

biegu i sposobów usuwania go zapomocą dmucha
wek*). 

Przedewszystkiem rozróżnić musimy w głów
nych zarysach trzy rodzaje surowego biegu amia
nowicie: l) lekki surowy bieg, 2) groźny surowy 
bieg i 3) całkowite zatkanie skrzyni pieca. 

l) Lel<ki surowy bieg. Przypuśćmy, że nor
malny bieg pieca wskutek zbiegu różnych nie
przyjaznych okoliczności został naruszony. Suro
wiec przechodzi z szarego w biały i pr<pdko za
styga; żużel przybiera barwę czarną. Jeżeli środ
ki zaradcze przedsięwzięto w odpowiednim czasie, 
to piec wkrótce wraca do normalnego stanu. 
Przedewszystkiem należy zwolnić schodzenie na
bojów przez zmniejszenie ilości wpędzanego wia
tru, podniesienie j ego temperatury i zwiększenie 
stosunku paliwa w namiarze. Jeżeli u wylotu 
ukazuje się płomień, a słabsze ciśnienie wiatru 
nie pomaga, to należy zmniejs~yć otwory dysz. 

2) Groźny surowy bieg. Zelazo ostyglo do 
tego stopnia, że wyplywa z pieca częściowo lub 
nie wypływa wcale, zastyga szybko w formach 
i zatyka otwór spustowy. Właściwy stopień J?lyn
ności posiada tylko świeżoutworzone żelazo 1 żu
żel, które wskutek tego, że chlodne masy osiadły 
na dnie skrzyni, widać przez otwory dysz. W tym 
wypadku środki zaradcze winny być zastosowane 
bezzwłocznie, a mianowieie: zmniejsza się naj
przód ciśnienie wiatru, podnosi jego temperaturę 
i powiększa ilość paliwa. W takich groźnych 
wypadkach nie należy zmniejszać a tern bardziej 
powiększać otworów dysz. Zmniejszenie może wy
wołać zupełne zatkanie dysz, powodując przykre 
następstwa, zwiększenie zaś może sprowadzić nie
pożądane szybsze opuszczanie się nabojów. W pierw
szej chwili chodzi głównie o to, aby otwory: su
rowcowy i żużlowy uchronić od dalszego ochlo
dzenia, co można osiągnąć zapomocą dmuchawki. 

W niektórych hutach nie przyięly się ope
racye dmuchawkowe, natomiast po dawnemu są 
w u:życiu młot i świder. Zmudna ta praca, trwa
jąca nieraz kilka dni, w ciągu których niebezpie
czeństwo zamrożenia pieca stopniowo się powięk
sza, bywa zwykle zarzucaną, albo też trwa dotąd~ 
aż świder lub dłuto ulegnie zlamaniu i, utkwiwszy 
w otworze spustowym, za.mknie go jeszcze bardziej. 
To też te bezskuteczne sposoby przebijania lub 
wiercenia otworu dawno zarzucić należalo, bo 
w gruncie rzeczy nie dają one pożądanego rezulta
tu. Udaje się czasem po długiem wierceniu zrobić 
mały otwór, który najczęśniej w chwili wyjęcia 
świdra zasklepia szybko stygnące żelazo. 

(D. n.) H. Wdowiszewski 
in~ynier chemik, 

*) Sta.hl und Eisen, r. 1903, M 14. 
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Wykaz ilości węgla , wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w styczniu r. 1904. 

Nazwa 

kopalni 

Droga talazna 
Warszawsko-Wiudańska 

iwka 
ortimer . 
ilowice . 

N 
M 
M 
Hr 
p 

abia .łtenard 
ary t 

K 
s 
c 
F 

azimierz i Feliks 
aturn 
zeladt 
lora. 

J an 
toni 

eokadya. 
ikołaj i Franciszek . 

An 
L 
M 
M 
G 
H 
An 
J 
F 
An 
H 

a tylda 
rodziec I 
uta 'Bankowa 

drzej II i Tadeusz II 
akób. 
lOt.: Rudolf . 

drzej I 
elana 

T adeusz I 
wina. 

tella 
ańczyków 

Al 
s 
w 
G 
N 
K 

rodziec II 
ierada 
atarzyna i Ludwika . 

Razem. 

Droga talazna 
Iwangrodzko-Dąbrowska 
iwka N 

M 
Hr 
p 
K 
An 
R 
An 
H 
M 
T 
J 
w 

ortimer 
abia Renard 

ary t 
azim.icrz 

toni 
eden 

drzej I. 
elena 
atylda 

adeusz I . 
akób o 

ańczyków 

Rok 

w Y 

W mi .. si.,cu 
styczniu 

., ~·g p, .-< 
·o c.t!· ... ~ 

~~] bD 
o 
t:: "<O o 

~~k 

. 
l 

3112 135 
2 338 102 
2 698 117 
2 267 99 
1 994 87 
2325 101 
3 546 154 
2 778 121 
1 255 55 

335 15 
l 599 26 

10 o 
54 2 
15 l 
78 3 
26 1 
32 l 
29 l 

163 7 
42 2 
79 4 
31 1 
30 1 
28 1 
11 1 

- -
295 13 
216 9 

24 386 1 060 

1 780 77 
754 33 

1 339 58 
1329 58 
1149 50 

7 o 
28 1 
73 3 
72 3 
2 o 

13 1 
39 2 
12 1 

1903 l 
s Ł A N 

Od pocz.,tku ro-
ku do 31 stycznia 

~ ~·§~ 
·o ce.r-4 o 
bD ~~_g o 
t:: "<OC 

~~k 

w A G o 

l'-' 

3112 135 
2 3<!8 102 
2 698 117 
2 267 99 
1 994 87 
2 325 101 
3 546 154 
2 778 121 
1 255 55 

3:!5 15 
599 26 
10 o 
54 ~ 
15 1 
78 3 
26 1 
32 1 
29 1 

163 7 
42 2 
79 4 
31 1 
30 l 
28 1 
11 1 

- -
295 1 13 

l 
216 9 

24 386 1 060 

1 780 77 
754 33 

1339 l 58 
1 329 58 
1149 50 

7 o 
28 1 
73 3 
72 3 

:.!, o 
13 1 
39 2 
12 1 

Rok 1904 W r. 1904 wyslano węgla wię-
--- cej ( +) albo mniej (- ), niż 

o w Ę G L A w roku 1903 

Wmiesi.,cu 
styczniu 

Od l,ocz.,tku ro-
ku o 31 stycznia 

W miesi.,cu W okresie czasu 

~ ~·§ ~ ~ ~·g p, od d,ocz""tku roku 
styczniu o 31 stycznia 

·O "'·..-!Q •O d· ... t'l 

~"" bD ~~.2 bD ."o o o sca.g 
~ "<O o ~ ~~ ... ~ ~ k 

N ó w wagonów l % wagonów 1 % 

l l l l 
2 638 120 :t 638 120 - 474 - 15 - 474 - Hi 
2 362 107 2362 107 

f 
24 + 1 

i 
2-! t 1 

3 292 150 3 292 150 594 

f 
22 594 22 

2 603 118 2 603 118 336 15 336 15 
2164 98 2164 9 170 9 170 

ł 
9 

2 628 
l 

120 2 628 120 303 li! + 303 13 
3 986 181 3 986 181 4-!0 12 + 440 12 
2 819 128 2 819 128 41 1 41 1 
1274 58 1274 58 + 19 2 + 19 2 

319 15 319 15 - 16 - 5 - 16 - 5 
506 23 506 23 - 9:! - 16 - 93 - 16 
- - - - - 10 - 100 - 10 - 100 

28 1 28 1 - 26 - 48 - 26 - 48 
15 1 15 1 - - - -

- - - - - 78 - 100 - 78 - 100 
23 1 23 1 - 3 - 12 - 3 - 12 

305 14 305 14 + 273 

i 
853 

i 
273 

i 
853 

48 2 -!8 2 t 19 70 19 70 
166 8 166 8 3 2 3 2 

-!9 2 49 2 7 17 7 17 
50 2 50 2 - 29 - 37 - :.!.9 - 37 
10 o 10 o - 21 - 68 - 21 - 68 
24 l 24 1 - 6 - 20 - 6 - 20 

- - - - - 28 - 100 - 28 - 100 
- - - - - 11 - 100 - 11 - 100 
231 11 231 11 l:j: 

231 + - + 231 + -
309 14 309 14 14 + 5 

14 1 
5 

120 5 120 5 96 - 4-t - 96 - 44 

25 969 1180 25 969 1180 + 1583 + 6 + 1 583 + 6 

1 293 59 1 293 59 - 487 - 27 - 487 - 27 
561 25 561 25 - 193 - 26 - 193 - 26 

1 706 78 1 706 78 t 367 t 27 l 367 l 27 
1417 64 1 417 64 88 7 88 7 
1268 58 1 268 58 119 10 119 10 
- - - - - 7 - 100 - 7 - 100 

17 1 17 1 - 11 - 39 - 11 - 39 
75 3 75 3 + :t + 3 + 2 + 3 
17 1 17 1 55 - 76 - 55 - 76 
7 o 7 o - 5 + 250 + 5 + 250 

- - - - + 13 - 100 - 13 - 100 
100 5 100 5 - 61 + 157 + 61 + 157 
- - - - + 12 - 100 - 12 - 100 

-
l 

Razem • l 6 597 l 287 l 6 597 l 287 l 6 461 l 294 l 6 461 l 294 1- 136 l + 

Wogóle 1 30983 11347 1 30983 11347 1 32430 11180 l 3243011180 l + 1447 1+ 

2 1- 1361 + 2 

5 1+ 1447\ + 5 

• 
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W. styczniu r .. 1904 pr~ypadalo do _podzia- gonów), wlaśc~we odwolanie wynosiło przeto 684 
lu :pomiędzf kopalme zagłębia Dąbrow~kiego :p~ J wagony . czyl_t lOOfo (w roku 1903 właściwego 
l 045 wagonow dr. żeL Warszawsko- WiedeńskleJ odwolama me było) . Droga żelazna podsta
na dzi~ń roboczy, co czyni na cały miesią? 22 945 j wi~a, 6 461 wagon czyli 294 wagony na 
wagonow {w r. 1903. p~·zypadalo do podzia~u po 1 dzien ro?oc~y _a przet~ o 537 wagonów czyli 
955 wagonow na dzieu roboczy, co uczymło na l o 90fo więceJ, mż kopalme winny byly otrzymać 
caly miesiąc 22 740 wagonów). Z liczby tej kop::tl- (w r . 1903 droga żelazna podstawiła 6 697 wacronów 
nie odwołały 171 wagon czyli 0,8% (w r. 1903 1 czyli 291 wagon na. dzień roboczy a przeto

0 
o 816 

odwolaly 230 wagonów czyli l Ofo), winny byly prze- wagonów czyli 14°/0 więcej, niż kopalnie winny byly 
to otrzymać 22 774 wagony (w roku 1903-22 510 otrzymać) . 
wagonów); przyjęły dodatkowo ponad normę 1594 . W styczniu roku 1804 przypadało do po
wagony (w r. 1903 - 880 wagonów), właściwego działu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego 
odwołania przeto nie było (w r . 1903 właściweero po 35 wagonów na dzień roboczy czyli 770 wa
odwołania nie bylo). Droga żelazna podstawil:a gonów na cały miesiąc (w r. 1903 po 35 wagonów 
24 074 wagony czyli l 094 wagony na dzień ro- na dzień roboczy czyli 805 wagonów na caly roie
boczy a przeto o l 300 wagonów czyli 60fo więcej, siąc) do przeładowania węgla w Gołonogu z wa
niż kopalnie winny by!y otrzymać (w r. 1903 dro- gonów dr. żel. V-l arszawsko-Wiedeńskiej do wago
ga. żelazna podstawiła 23 390 wagonów czyli 1116 nów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Kopalnie 
wagonów na dzień roboczy a przeto o 880 wago- wysłały tą drogą 1971 wagon czyli 89 wagonów 
nów czyli o40fo więcej, niż kopalnie winny były o- na dzień roboczy a przeto o l 201 wagonów czy i o 
trzymać). Oprócz tego droga żelazna podstawiła 1560fo więcej, niż przypadało z podziału (w r . 1903 
~opalniom 1;onad nor~ę 855 wagoJ?-ÓW austryu.ckich kopalnie W:Y~laJ:'y l ±22 wagony czyli 62 wa&o-
1196 wagonow, wynaJętych przez Jedną z kopalń. ny n :t dz1en · roboczy a przeto o 617 wagonow 

W styczniu roku 1904 przypadało do po- czyli 770fo więcej, niż przypadało z podzialu). 
dzialu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego l W styczniu r. 1904 kopalnie wysJ:''aly do 
po 331 wagon dr. żel. Iwangrodzko - Dąbrow- Warszawy 5 009 wagonów węgla (wtem 16 wago
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc nów dr. żel. Iwangrodzko -Dąbrowską) czyli 228 
7 145 wagonów (w r. 1903 przypadale do podziału wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w stycz
po 270 wagonów, co uczyniło na caly miesiąc niu r. 1903, o 531 czyli o 100fo. 
6 285 wagonów). Z liczby tej kopalnie odwołały W styczniu r. 190± kopalnie wysłały do 
1221 wagon czyli 17% (w r . 1903 kopalnie odwo- Łodzi 5 742 wagony węgla czyli 261 wagon 
laly 404 wagony czyli 60fo), przyjęły dodatko- na dzień roboczy; mniej, niż w styczniu roku 
wo ponad normę 537 wagonów (w r. 1903-816 wa- 1903, o 1 018 wagonów czyli o 150fo. R. K. 

Ceny sprzedażne węgla w kopalniach zagłębia Dąbrowskiego. 

Ceny węgla w kopalniach zagłębia Dąbrow- dażną wszystkich gatunków węgla w kopalniach 
skiego oraz w ważniejszych miejscach spożycia i obciąża jednakowo droższe i tai1sze gatunki wę
(Warszawie, Łodzi i innych) od kilku lat stano- gla. Oprócz tego, ponieważ kopalnie zagłębia 
wią kwestyę, którą zajmują się społeczeństwo, Dąbrowskiego przeważnie nie sprzedają węgla 
prasa i władze. Przytaczane są najróżnorodniej- drobnym spożywcom, lecz drogom żelaznym, za
sze wyjątkowe niejednokrotnie ceny i porówny- kładom przemysłowym i odbiorcom większym, 
wane z cenami za granicą, przyczem w porówna- którzy stają się pośrednikami, przeto ceny węgla 
niach tych nie przyjmowane są pod uwagę ani w sprzedaży cząstkowej w miastach, a temi roia
odległości rynków zbytu od kopalń (np. ceny wę- nowicie cenami zajmuje się społeczeństwo i pra
gla w Warszawie, odleglej od zagłębia Dąbrow- sa, nie mogą być brane pod rachubę. Jedynie 
skiego o 300 klm, porównywane są z cenami w danym względzie miarodajneroi mogą być ceny 
węgla w Diisseldorfie, Charleroi i t. d., gdzie ko- węgla w kopalniach; tu jednak nie można brać 
palnie znajdu~ą się w pobliżu miast powyż- i za podstawę pojedynczej ceny, podanej przez da
szych), ani gatunki węgla, ani wiele innych czyn- ną kopalnię przye;odniemu odbiorcy, który zwró
ników, które w tego rodzaju porównaniach ko- cil się do kopalni z propozycyą sprzedania mu 
niecznie należałoby uwzględniać, inaczej bowiem np. jednego lub kilku wagonów węgla, lecz nale
dochodzi się do fałszywych rezultatów. Badanie ży przytoczy6 wogóle, ile w przeciągu P?Wnego 
cen_ węgla d'.\brow~kiego w ~ejscac~ spożycia nie j o~resu czasu kopalnie. sprzeda!}:' węgla 1 ile .11a 
moze być miarodaJnem, pomeważ w1elką rolę gra mego otrzymały; te dwie tylko hczby dać mogą 
tutaj koszt przewozu węgla, który np. do Warsza-l dokładne pojęcie o cenach wę~la w kopalniach 
wy i Łodzi często przenosi przeciętną cenę sprze- i takie tylko ceny można porownywać z wypro-
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wadzonemi w ten sam sp::>sób cenami odnośnie do 
innych miejscowości w państwie i za granicą, 
przyjmując oprócz tego pod uwagę gatunek 
węgla. 

Co do cen sprzedażnych węgla w kopalniach 
nie tylko dąbrowskich, lecz wogóle wszystkich 
zaznaczyć przedewszystkiem należy, że na cenę 
tę wpl:ywa bardzo w~ele czym~ików, z k~órych 
ważnieJsze są następuJące: l) 1lość zakupwnego 
węgla, 'mianowicie, że kupujący większą ilość wę
gla może zawsze otrzymać niższą cenę*); 2) okres 
czasu, w jakim węgiel ma być przez kopalnię wy
sylany, np. czy tylko podczas miesięcy letnich, 
czy tylko podczas miesięcy zimowych, czy też 
równomiernie w przeciągu całego roku; 3) pew
ność odbierania węgla i należności za 1Jiego, inną 
bowiem pewność przedstawiają takie instytucye, 
jak drogi żelazne, większe zaklady przemyslowe, 
poważni kupcy, inną pośrednicy pomniejsi, którzy 
po zakupieniu danej ilości węgla z chwilą obni
żenia się ceny w miejscach spożycia odmawiają 
dalszego odbioru; 4) miejscowość, dokąd węgiel 
ma być J:>rzez kopalnię wysyJ'any, inną bowiem 
cenę otrzyma odbiorca warszawski lub łódzki, in
ną ryski, odeski, petersburski, zagraniczny, gdzie 
chodzi kopalniom o pozyskanie nowego rynku 
zbytu . 

Jak to powyżej było przytoczone, dla okre
ślenia przl3ciętnej eeny sprzedażnej węgla w ko
pa.lniach koniecznem jest posiadanie dwóch liczb: 
l) ilość węgla, sprzedanego przez kopalnie w prze
ciągu danego okresu czasu, i 2) suma, otrzymana 
przez kopalnie za sprzedany węgiel. Te dwie licz
by dadzą nam łatwo przeciętną cenę sprzedażną 
wszystkich gatunków węgla w kopalniach. Po
nieważ jednak kopalnie wytwa1·zają różne gatun
ki węgla, cena których przedstawia znaczne róż
nice, ważnem byloby posiadanie przytoczonych 
powyżej dwóch liczb odnośnie do każdego gatun
ku węgla. Pod tym względem zaehodzą poważne 
trudności, ponieważ gatunki węgla, noszące jedną 
i tę samą nazwę a wytwarzane przez różne ko
palnie, przedstawiają niejednokrotnie pewne róż
nice. Ugrupowanie wszystkich gatunków węgla, 
wytwarzanych p1:zez wszystkie kopa~nie: będzie 
przeto przedstaw1alo pewne przybhżeme, lecz 
w każdym razie wyprowadzone w ten sposób licz
by dadzą blizkie do rzeczywistości pojęciu tak 
o ilościach róż~ych gatun~ów węgla, otrzymywa
nych w kopalmach, Jako 1 o cenach każdego ga
tunku. 

W celu przybliżonego ugrupowania różnych 
gatunków węgla, wypuszczanego na rynek przez 
kopalnie zagłębia Dąbrowskiego, należy je prze· 
dewszystkiem podzielić na dwie grupy: l) nie po
siadające sortowni i 2) posiadające sortownie. 

. *) W wielu kopalniach pośrednicy otrzymuje, pewna, cenę za
sadnlczą; gdy Jednak przekrocza, pewna, określona, ilość odebranego 
węgla. otrzymuje, ponad tę ilość cenę nitsza,. 

Kopalnie, nie posiadające sortowni, dają na
stępujące glówne gatunki węgla: 

l) Gruby, który stanowi grube kawalki wę
gla, wybieranego ręcznie. 

2) Pospótlur, którą stanowi albo wszystek 
węgiel, jaki wychodzi z kopalni bez oddzielenia 
węgla grubego, albo też pozostalość po oddzieleniu 
węgla grubego. Rozumie się, że cena tych dwóch 
rodzajów pospółki nie może być jednakowa. 

9) Mial, który stanowi pozostalość rozkru
szoneO'O węgla drobnego. 

Wiele kopalń, nie posiadających sortowni 
mechanicznych, używają raf z drutu, zapomocą 
których wytwarzają różne inne gatunki węgla, 
cena których jest niejednakowa. 

Kopalnie, posiadające sortownie mechanicz
ne, dają dwa rodzaje węgla: l) gatunki zasadni
cze i 2) gatunki mieszane. 

Glówne gatunki zasadnicze są następujące: 
l) Gruby, który przedstawia przeciętnie ka-

wałki wielkości 100 11w1 i więcej. 
2) Kostkowy-kawalki wielkości 60-100 mm. 
3). Orzech-kawalki wielkości 20-60 mm. 
4) Drobny-kawalki wielkości 5-20 nnn. 
5) ilfial-niżej 5 mm. 
6) Pospólk(J, która stanowi węgiel niesorto

wany w tej postaci, w jakiej wychodzi z kopalni. 
W każdym z powyższych gatunków sorto

wanych odróżniać jeszcze należy węgiel płukany, 
który, jako przemyty wodą, nie zawieraróżnych do
mieszek a przeto musi być droższy od odpowiednie
go niepłukanego . W zagłębiu Dąbrowskiero tyl
ko trzy kopalnie posiadają pluczki dla węgla 
(Hrabia Renard, Paryż i Jan). 

Co do pospółki należy zauważyć, że oprócz 
węgla w tej postaci, w jakiej wychodzi on z ko
palni, tę samą nazwę nosi pozostalość po oddzie
leniu węgla grubego albo też pozostalość po od
dzieleniu wę~la grubego i kostkowego; te różne 
rodzaje pospołki muszą mieć też różne ceny. 

O drugim rodzaju gatunków węgla, t. j. 
o mieszanych można wogóle tyle tylko powie
dzieć, że stanowią one robioną na żądanie niektó
rych odbiorców mieszaninę dwóch sortowanych 
gatunków węgla; tego rodza,iu gatunki węgla, 
przygotowywane podług przysłanej przez odbiorcę 
recepty, mają na różnych kopalniach najróżnoro
dniejsze nie dające się uogólnić nazwy i sprzeda
wane są po najróżnorodniejszych cenach (np. na 
jednej z kopalń nazwa orzech II oznacza węgiel, 
powstały ze zmieszania orzecha I-go i orzecha 
III-go i t. d.) . 

Z wyjaśnień powyższych latwo przyjść do 
wniosku, jak trudno jest uogólnić nazwy węgla, 
wspólne dla wszystkich kopalń zagłębia Dąbrow
skiego. Jeżeli jednak przyjąć pod uwagę wy
łącznie tylko glówne gatunki zasadnicze, wytwa
rzane przez różne kopalnie, posiadające sortownie 
mechaniczne, i połączyć niektóre gatunki pod je
dną nazwą, w takim razie przybliżony obraz ta-
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kiego uogólnienia przedstawi przytoczona poniżej 
tablica stosunku procentowego różnych gatunków 
węgla, otrzymywanego we wszystkich wogóle ko
palniach zagłębia Dąbrowskiego w przeciągu ubie
głych 15 lat. 

Gatune k węgla 
p., 

l 

ro 
:;:: ..c:l p., -'d 

Razem ...... p., o "' 
Q -o Rok .o -'d ~ .o ..... 0.. 

= - N o ~ VJ 

'" ..... ..... :§ o 
c:J o 

l o ~ p.. ;:.:: 

o/o Ofo 
l 6,16 1888 %74 '7'2.) 22/XJ 3,75 15,40 wo,oo 

188g 35,59 17,71 6,gi 23,57 5,14 ll,o8 wo,oo 
18go 34?16 17,84 7?32 26,99 4,55 g, q wo,oo 
18gl 33· 18 20,93 6,53 26,59 5,16 7,6, 1oo,oo 
1892 32~g6 l 21 ,5o 4,64 27,52 5,25 8,13 Ioo,oo 
18g3 35?31 l 22,74 3,8g 27,47 4,75 5,84 1oo,oo 

1294 35,21 22,45 5,26 26,41 6,32 4,35 Ioo,oo 
1895 l 32,78 ,8,,g 4,63 33,88 4,g6 5,56 Ioo,oo 

•B9ti l 35l<> l "'•54 l 8,•6 26.68 5,95 3,07 Ioo,oo 
l 

18g7 35,76 zo,65 l II,32 22,30 l 6,4o 3?57 1oo,oo 

18g8 35,o8 21,42 \ 12,16 21,z8 . 6,46 3,6o 1oo,oo 
1899 35,72 2o,6j 13,23 19,75 6,45 4,!8 1oo,oo 
Igcx> 3~,17 20,07 11,97 20,41 6,g8 6,40 1oo,oo 
1901 33,88 19,71 9,57 1 21,19 5,79 g,86 1oo,oo 

lgD2 l 33,98 l 20,55 12,64 19?99 5,64 7,20 1oo,oo 

Ażeby otrzymać ceny przeciętne poszczegól
nych gatunków węgla oraz, co zresztą będzie do
kładniejsze, cenę przeciętną wszystkich gatunków 
węgla, po jakiej sprzedany on zostal przez kopal
nie zagłębia Dąbrowskiego, należy posiadać jesz
cze sumy, jakie kopalnie rzeczone ze sprzedaży 
węgla osiągnęły. 

W ogłaszanych do wiadomości publicznej bi
lansach akcyjnych towarzystw kopalnianych su
my te rzadko gdzie są pomieszczane, a oprócz 
tego w zagłębiu Dcibrowskiem jest wiele kopalń, 
należących do osób prywatnych, które nie obo
wiązane są do ogłaszania swoich sprawozdań i bi
lansów. Sumy te można jednak otrzymać z in
nego źródła, mianowicie od miejscowych władz 
górniczych, ponieważ na zasadzie art. 084 Usta
wy górniczeJ i art. 34 - 43 instrukcyi o zastoso
waniu art. 334-415 Ustawy górniczej właściciele 
kopalń obowiązani są składaó miejscowym wła-

dzom górniczym szczegółowe obliczenia wynagro
dzenia procentowego, należnego właścicielom zie
mi za użytkowanie z jej wnętrza; właściciele ko~ 
palń winni przytern podawać corocznie rzeczonym 
władzom wiadomości ścisłe o cenach sprzedaż
nych węgla i w razie, jeżeli władza ta napotka 
wątpliwości co do ścisłości dostarczonych jej wia
domości, ma ona prawo zażądać od właściciela 
kopalni właściwych dowodów lub wyciągów 
z ksiąg handlowych, stwierdzających rzetelność 
podanych cen. 

Zaczerpnięte od miejscowych władz górni
czych wiadomości powyższe za ubiegłe 15 lat da
ją przytoczony poniżej obraz cen sprzedażnych 
różnych gatunkow węgla w kopalniach zagłębia 
Dąbrowskiego . Nadmienić należy, że dla przyto
czonej powyżej trudności uogólnienia i ścisłego 
ugrupowania wszystkich gatunków węgla, otrzy
mywanych we wszystkich kopalniach zagłębia 
Dąbrowskiego, ceny poszczególnych gatunków są 
mniej więcej przybliżone, jednak cena przeciętna 
wszystkich gatunków jest zupełnie ścisła. 

Gatunek węgla 
Przecię t.-- --, ,.., 

l 
«< 

"' .c p.-. •:::: nie za 
Rok 

p.-. 
l o 

"' 
Q -o wszystkie .o :;3 ~ .o 

l 
~ 0.. ::s 

VJ N o VJ gatunki ..... l o ..... ..... 
~ o 

c!> ~ o ~ p.. 
-

kopiejek za l centnar metryczny = 6,1 puda 

!888 32 ,95 31,33 21 ,g, l 16,7) 6,31 18,o2 25,02 
,88g 34,45 33,04 21 '7' 16,75 4,8, 21,45 26,18 
18go 34,84 33,27 22,34 16,18 5,63 22,61 26,16 
r891 l 35,59 33,o8 21,77 16,75 5,63 22,45 26,61 
18g2 37,24 33,82 20,61 17,31 5,86 23,28 27,71 
J8ą3 38,11 33,43 22,55 19,29 7,42 22,18 28,88 
J8g4 37,o8 3°m 23,47 18,62 6,go 23,88 27:58 
I8g5 39,20 34,68 29,99 19,32 6,58 24,97 28,8, 
J8g6 37,95 32,o8 27,09 18,8o 6,48 23,78 28,44 
18g7 34,11 33,21 22,57 19,04 6,34 23,93 28,20 
,8g8 38,45 35,53 25,32 21,28 8,55 24,5' 30,18 
18gg 41,72 38,10 25,62 25,04 g,Oj 30,95 32,99 
,goo 53,28 47?00 36,41 34,01 w, 53 36,6g 42,14 
lgc>l 6s,35 61,8o 44,31 39,62 13,10 42,04 51,86 
1goz 56,g6 

l 
54,26 34,55 26,52 g,27 21,58 43,10 

Kazimierz Srokowski. 
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j> rzegfąa fi teratury górniczo-fiutniczej . 
Spis art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz 9ch. 

Nafta (1904) NQ 1. a) Z odezwy komitetu wapnia. Sposób polega na zmieszaniu badanej ro
redakcyjnego dowiadujemy się, że czasopismo py z nadmiarem węglika wapnia, dającego z wo
Nafta w celu rozwinięcia poza stroną techniczną dą acetylen, objętość którego oznacza się w ni
działalności w kierunku handlowym, organizacyj- trametrze Lungego. d) K. Angerman. Odpowiedź 
nym, spolecznym i politycznym, poczynając od d. na pytanie geolo~?iczne z zakresu górm'ctwa najto
l stycznia r. b., zostalo zreformowane; przyszły ·wego (por. Nafta r. 1903, M 12). Okoliczność, że 
program pisma będzie więcej handlowo - ekono- dotąd nie zauważono obniżenia się powierzchni 
miczny aniżeli naukowo -techniczny, jakim byl obszarów naftowych w Baku, autor objaśnia tern 
dotąd; wskutek rozszerzenia programu pismo hę- że nafta nie występuje warstwami, lecz wypełni~ 
dzie wychodziło dwa razy na miesiąc. W sklad większe lub mniejsze szczeliny, znajdujące się 
komitetu redakcyjnego wchodzą: inż. Klaudyusz w kruchych warstwach piaskowca. Oprócz tego 
Angerman, dr. Stefan Bartoszewicz, Wladysław warstwy plastyczne, znajdujące się nad szczelina
Długosz, Stanisław Mars i prof. Roman Załozie- mi, tworzą różne siodla, stawiające opór i nie do
cki. b) W. Szajnok. Zastosowanie przegrzanej pary zwalające zapadaniu się takowych, nawet gdyby 
w kopa lnictwie nafty Dla wyzyskania wysokiej przez wyrzucenie wielkiej ilości piasku powstały 
temperatury uchodzących gazów kominowych, podziemne pieczary. e) Torf i Nafta. Streszczenie 
autor zaleca zastosowanie przegrzewaczy pary odczytu pro±. Załozieckiego o koksowaniu torfu 
w kontorze dymowej kotla lokomobilowego. c) przy pomocy mazi ponaftowej sposobem Lewi
K. Anger·man. Borystaw pod względem geologiczno- ckiego ze Lwowa. Sposób polega na uszlachetnie
tektonicznym . Streszczenie odczytu, wyglaszonego niu torfu przez wysuszenie, częściowe zwęglenie 
w Towar zystwie politechnicznem. Wyniki badań i jednoczesne nasycenie go ciężkimi olejami mi
nad budową geologiczno-tektoniczną na podstawie neralnymi. Dzięki temu można otrzymać z torfu 
materyalów, jakie dostarczyły autorowi naturalne znakomity materyał opalowy tańszy od węgla 
odkrywki, kopalnie wosku oraz wielka liczba głę- kamiennego. Sprawa ta może mieć dla Galicyi 
bokich wierceń. d) Z Boryslawia. \V sprawie bu- pierwszorzędne znaczenie. f) R. Zatoziecki. Kro
dżetu gminy borysławskiej na rok 1904. b) Zalo- nika naftowa. 
ziecki. Kronika naftowa. f) S. B m,toszewicz. Orga- Gornozawodskij listok (1904) NQ 1. a) s. z. Do
nizacya eksp ortowa naszego przemystu naftowego chody dróg żelaznych skarbowych za pierwsze 7 mie
i przemysl naftowy ameryka1'zski. Autor rozpatruje sięcy r. 1903 . Zaznaczając pomyślny stan intere
przyczyny, jakie skłoniły "Standard Oil Compa- sów dróg żelaznych skarbowych, których czysty 
ny" do rozpoczęcia rokowań z rafinerami austrya- dochód w porównaniu z r. 1902 wzrósl 0 19% , 
ckimi i wyraża :r.adowolenie z tego, że ci ostatni autor dowodzi bezpodstawności twierdzenia, jako
nie przyjęli prupozycyi Standardu, który przez by drogi te przynosiły straty, na pokrycie któ
utworzenie międzynarodowego kartelu naftowego rych należy podnieść stawki taryfowe. Zdaniem 
polożyłby od razu kres samodzielności przemysłu autora środek powyższy może si~ tylko przyczy
naftowego w Galicyi. nić do zmniejszenia dochodów kolei i osłabienia 

NQ 2. a) K. Angermau. Powszechna rabu11ko- handlu, gdy przeciwnie nieszczędzenie nakładów 
wa gospodarka w dobywaniu ropy. Wskutek nie- na zwiększenie zdolności przewozowej magloby 
prawidlowej obudowy otworów wiertniczych za- / w znacznym stopniu podnieść dochody dróg że
pomocą rur wody zaskórne, przenikając w war- laznych. b) Referat Litwinowa-Fali1'zskiego o no
stwy glębsze, powodują zmniejszenie wydajności · wem prawie o wynagrodzeniu robotników. paszkodo
a następnie zupełny jej upadek. W celu zapobie- wanych skutkiem wypadków nieszczęśliwych (pocz.). 
żenia na przyszłość podobnemu marnowaniu bo- Referent nie podziela panującej opinii, jakoby no
gactw mineralnych autor zaleca ustanowienie ko- we prawo wkladalo zbyt ciężkie obowiązki na 
misyi, której obowiązkiem byłyby badania' tekto- przemysłowców, żądania zaś towarzystw ubezpie
niczne i czuwanie nad dobrem zamykaniem wody czeń uważa za niczero nieusprawiedliwione; na 
na wlaściwych głębokościach. b) N. Anlzieta podstawie cyfr dowodzi, że wysokość wypłaca
w sprawie taryf naftowych. c) JJJ. TVieleży1iski. nych odszkodowań będzie przeciętnie wynosiła 
W sprawie zanieczyszczeń ropy boryslawskiej. Autor okolo 2°/0 zarobków, dla kopalń węgla cyfra ta 
o~awia sposoby oznaczania zanieczyszczeń w ro- może podnieść się do 2,50Jo a najwyżej 30Jo. Re
ple borysławskiej i podaje swój sposób dokładne- ferent jest zdania, że wkrótce zostanie ustanowio
go oznaczania wody w ropie zapomocą węglika ny specyalny fundusz dla zabezpieczenia regular-
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~ej. wyplaty odszkodowań w wypadkach, gdy dla 
Jak1chbądź powodów przedsiębiorca nie może te
go uczynić. Fundusz ten zostanie zebrany drogą 
podatku od świadectw przemysłowych. 

NQ 2. a) M. v. Ditmar. O wyrobnikach podlug 
prawa z dnia 2 czerwca roku 1903. Autor ma ·na 
celu zwrócenie uwagi i wyjaśnienie artykułów 
prawa, odnoszących sję do t . zw. wyrobników, 
czyli ro~otników, nie posiadają~ych żadnej spe
cyalnośCl. b) Rejerat Litwinowa-FaliJ'zskiego o 1ZO

wem prawie o wynagrodzeniu robotuików, poszkodo
wanych skutkiem wypadków nieszczęśliwych (dok.). 
c) S. Z. Handel zewnętrzny Rosyi w ciagu 8 mie
sięcy r. 1903. Autor rozbiera szczegółowo pozy
cye, odnoszące się do wywozu i przywozu wytwo
rów przemyslu górniczo-hutniczego. 

NQ 3. a) .M. Steinfeld. Przenzysl górniczo-hut
niczy i ziemstwa. b) C. Mqkowski. Węgiel kamien
ny w japonii. Powstanie, rozwój historyczny 
i obecny stan przemysłu węglowego na podstawie 
opisu górnictwa, wydanego przez japońskie Mini
sterstwo Rolnictwa i Handlu podczas wystawy 
powszechnej w Paryżu w roku 1900 (pocz.). c) 11!. v. 
Ditmar. Z powodu rewizyi klasy(ikacyi wytworów 
przemystu żelaznego. Referat na posiedzenie człon
ków Centralnej instytucyi statystycznej przemy
slu żelaznego, zawierający pro1Jozycye zmian i po
prawek w przyjętej dotąd klasy:fikacyi wytworów 
przemysłu żelaznego. 

Gornyj Zu rn ał (1903). G rudz ień. a) TV. Auerbaclz. 
Sposób najkorzystniejszego wyliczenia glówuycll wy
miarów pola roboczego. b) B. Boki. Przewietrzanie 
kopalni zapornocq kilku went_vlatorów, dzialajqcyclz 
jednocześnie. Ażeby doświadczalnie przekonać się, 
o tem, że zastosowanie dwóch równolegle działa
jących wentylatorów nie przyczynia się wcale do 
powiększania ilości powietrza w kopalni, autor 
dokonaJ: prób, które w zupeluości potwierdzily 
wyliczenia teoretyczne. c) A. Brezgzmow. Dmu
chawka dla wytapiania narostów w wielkim piecu. 
Opis dmuchawki z rozpylaczem naftowym syste
mu Harry Kennedy oraz innej, uleyszonej w zakla
dach Nikopoi - Mariupolskich. 'lV skazówki postę
powania przy wytapianiu narostów i wil~ów 
w wielkim piecu. d) }. Ejron. Wyrób specyalnych 
gatunków stali i sposoby obróbki ich na gorqco 
(dok.). Sposoby wytwarzania specyalnych gatun
ków stali chromowej, krzemowej i niklowej; obrób
ka na gorąco i wplyw jej na wlasności stali. e) 
Beiling. O pożarach w kopalniach skutkiem samo
zapalania się węgla i o sposobach walki z nimi. 
Tlumaczenie zaslugującego na szczególną uwagę 
artykułu, zamieszczonego w Zeitschrift fur Berg
Hutten- und Salinenwesen (r. 1902, zeszyt 1). Przy
czyny samozapalania się węgla; miejsce i czas 
powstawania pożarów zależnie od własności węgla, 
sposobów wydobycia i przewietrzania; wskazówki, 
za pomocą których można stwierdzić powstanie po
żaru; sposoby, mające na celu zapobieganie po-

wstaniu i szerzeniu się pożaru . f) P. Szarow. 
Przemyst uaftowy ·w Balzu w r. 1902. Dane staty
styczne o wytwórczości i wywozie nafty. 

Uralskoje Gornoje Obozrien je (1903) NQ 50. a) 
Protolzóly posiedzdt IV ogólnego zf,zdu Pl'zedstawi
cieli przem.ystu zlotego na Uralu (pocz.). Protokó
ly posiedzeń, odbytych w d. 9 i 10 grudnia roku 
1903. b) Nowy sposób gasze11ia wegla drzewnego 
(dok.). Tlumaczenie artykułu B. Zwillinger'a, za
mieszczonego w hou Age z dnia 11 czerwca roku 
1903. Powszechnie przyjęty sposób gaszenia wę
gla drzewnego, wypalanego w retortach, polega
jący na pozostawieniu go w spokoju na przeciąg 
6 - 9 dni, pociąga za sobą do 660fo straty czasu 
roboczego. Autor podaje sposób gaszenia gazem, 
otrzymywanym przy suchej dystylacyi drzewa; 
sposób polega na wieloln·otnem przepuszczaniu 
przez rozżarzony węgiel zimnego ~azu, który po 
każdem przejściu przez retortę wmien być chło
dzony. Przy powyższym sposobie zyskuje się '250fo 
oszczędności na czasie, jednocześnie wartość ogrze
walna węgla . skutkiem własności pochłaniania ga
zów wzrasta w znacznym stopniu. c) Materyaty 
o dziatalności ziemstw ·w sprawie zaopatrywania 
ludności rolnej ~eJ żelazo i maszyny rolnicze; gub. 
vVoronezka (c. d.). 

NQ 1 (1904). a) ProtokóZY posiedzdz IV ogól
nego zjazdu przedstawicieli przemystu zlotego na 
Uralu (c. d.). Protokóły posiedzeń, odbytych w d. 
11 i 12 grudnia r. 1903. b) P S. Wyrób spir_vtusu 
etylowego z odpadlzów d t ze~eJnych (poC'z.). Sprawo
zdauie z dotychczasowej działalności zakładu 
"The Lignum Inversion 0-y" w Illinois, zajmują
cego się wyrobem spirytusu z odpadków drzew
nych sposobem prof. Olassen'a, polegającym. na 
zamianie błonnika w cukier zapomocą dwutlenku 
siarki (S02). Sposób ten pozwala na znaczne obni
żenie kosztów wyrobu spirytusu etylowego oraz 
nie staje na przeszkodzie otrzymywaniu z pozo
stałych odpadków spirytusu drzewnego, smoly 
i węgla; przez zwęglenie masy drzewnej, zbrykie
towanej bez pomocy jakiegokolwiek środka wią
żącego, otrzymuje się doskonaly węgiel dla pro
cesu wielkopiecowego. c) 111. Solodow. Dyamenty 
na Uralu (pocz.). d) E . Kuklin. Oznaczmie wol
framu w stali wolframowej i ferrowo~framie. Opis 
sposobu zamieszczony byl jednocześnie w Stahl 
und Eisen (r. 1904, M 1). 

NQ 2. a) Protokóły posiedzeń IV ogólnego zja
zdu przedstawicieli przemystu ztote15o nn Uralu 
(dok.). Protokóly posiedzeń, odbytych w d. 12, 
13, 14 i 15 grudnia r . 1903. b) P S. Wyrób spiry
tusu etylowego z odpadków drzewuyr:h (dok.). c) 111. 
Sotodow. Dyamenty na Uralu (dok.). Z pomiędzy 
kilku miejscowości, w których znajdowano na 
Uralu dyamenty, najbardziej znane są t. zw. Kre
stowozdwiżenskije Promysly, gdzie znaleziono do
tąd ogólem okolo 200 sztuk. Robót. wyłącznie 
w celu puszukiwania dyamentów nigdy tam nie 

• 
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podejmowano, lecz znajdowan? j~ zawsze przy- i nadzwyczaj dogodne warunki odbudowy pokla
padkowo podczas wydobywama 1 przemywania dów _pozwalają obecnie amerykańskiemu przerp_y
pi_ask~ złotonośnego. Autor jest zdania, że 'Od}JO- słowl wxgl_owemu s.kutecznie współzawodniczyć 
w1edmo prowadzone poszukiwania mogłyby dać z europeJskim, gdy Jednakże odbudowa wierzch
wyniki pomyślne. nich s~osunkowo cienkich pokładów będzie ukoń-

Stahl und Eisen (1904) NQ 3. a) Proto/;:ól ogól- czona 1 roboty górnicze wy:padnie prowadzić na 
nego zebrania czlonków Towan;yst1va "Eise11hiitte znacz~ych głębokości~~h, _wo"Yczas. warunki wy
Oberschlesie1l", odbytego dnia 13 g7'ud11ia r. 1903 do?y~w będą t:;tm mmeJ w1ęceJ zbhżone do euro
w Gliw_icach. Treść odczytów, wygłoszonych na peJsk~ch. Chw1la ta wobec olbrzymiej wytwór
zebramu: C. Jlgner. O wyró'l.mi_'Vwaniu walza/z obcia- czośc1 kopalń amerykańskich nie jest zbyt odle
żenia motorów eleklrycz11ych, poruszajac_vch 'IJ..'alc~- glą .. h) Z do.~wiadczeń nad materyata111i wvbucho
W~Il·e .i n~aszyny wyciqgowe. H. TVeddi/1g rvptyw wym1 na Slqsku C:órnym: Wyniki ba_dail, mają
mem1eck1ego prawq paleulowego 11a rozwój przemy- 1 cych na celu ~tw1erd~em~ wpływu m1ału węgla
stu żelaznego na Slqslm. b) H. Jfacco. Sprawozda- wego na pow1ększeme s1ę długości płomienia, 
nie ~ po~róży do Stanó'l1! Zjednoczon_vch Amerylzi jtowodo_waneg~ w:ystrza.J'em _naboju_ pr.ochowego. 
PótrJOCII~J. (dok.). ~rzewoz :J?ateryał~w. surowych a pow1ększe:ne s1ę długośc1 płom1ema "YPł_ywa 
drogam1 zelaznem1; polożeme robotmkow w prze- stos~wame m1ału węglowego Jako przyb1tln, co 
myśle żelaznym i stosunek ich do pracodawców. powm_no ?yć bezwarunkowo zabronione; przestrze
c) O. Simmersbach. Określa11ie wartości koksu, uży- gać rowmeż należy, ażeby w odl~glo~ci 2- 3 m 
wanego w prze1~zyśle ~elaf?!n_vm. Autor wykazuje od przodka u~uwany _był w~z.elkr m1al węglowy. 
zapomo?ą cyfr, Jak w1elkre sumy zatraca się nie- c) Sprawo~dame z ~zwtalnoscz skarbowych zakta
e~onomiczr:le przy .stosowaniu w procesie wielko- dów g~m~czo- ~utmczyclz w ~rusach w roku 1903. 
p1e?owym_ 1 odle\:rmac~ k?ksu nieczystego; stąd d) Sp_o~yc~e pal1wa przez n:w~to B~rlin i ?koZice 
wmosek, ze czas JUŻ wielki, ażeby określanie ce- podnuejskz~ w r. 1903. Spozyc1e pahwa nuneral
ny ~oksu dok<;mywane było na podstawie danych nego wynH?sło 2814015 t, w czem górnośląskiego 
rozb10ru chemiCznego. Zakłady, dostarczające koks węg~a kamlennego było 60,90fo. d) Próby o.5wie
sta~·ałyby się o w:ytwa:rzall:ie lepszych gatunków: tla1lla kopa~ń węgla _kamiennego świ~tl~nz acet:y_le"!o· 
maJąC na w_zględz1e os1ągmęcie wyższych cen, hu- went . na Slqsku Gornynz. Zestaw~eme _wymko~ 
ty zaś płaCiłyby za rzeczywistą wartość koksu. d~św.1adczeń, dokona?-ych nad oś~1etlemem robot 
Za koks normalny autor przyjmuje taki który gormczych w rozma1tych kopalmach na Śląsku. 
z!ł'wi~ra 60fo miału, 4% wody, 90fo popiołu' i 0,1% Ogólnie biorąc, opinie wypadły ni~p~·zychylne dla 
s1ark1. Ceny wszelkich innych gatunków koksu acetylenu. Obecne lampy wymagaJą Jeszcze znacz
mogą być wyższe lub niższe od ceny normalnego ny?h uleps~eń! gdyż wskutek _czę.stego gaśńięcia 
stoso,:me do z~wartości zanieczyszczeń. d) s. ~ · u- św1atla daJe s1ę zbyt w_e, znaki meznośny zapach 
rzyckz. Proces czqgly w zwyczajnym piecu marte- acetylenu. e) Wytwórczosc surowca na Slq.sku Gór
nowsldm. Pobieżny opis postępowania, wprowa- nynz ~ r. 1?03. Z da~ych statystycznych ,wyni
dz~nego ~rzez autora w hucie Częstochowa. e) ka,. ze ogolna wytworcz,ość surowca na Sląsku 
Opzs noweJ huty żelaz-nej t01varzystwa Laekawanua WZI osła o _7~ 834 t, ~ytworczość surowea pudlo
Stee~ ConzP_any pod .south Buffalo (pocz.). Artykuł wego zmmeJszyła s1ę o 29 000 t w porównaniu 
~aw1era_ w1adomośc1 ?gólne oraz opis koksowni z r. 1902. 
1 s~łado;v rudy. noweJ huty nad brzegiem jeziora 
Ene, ktora zar~wno pod względem rozmiarów jak 
urządzeń techmcznych zajmie pierwsze miejsce 
w Amer.yce. f) C. Irresberger. O piecach tyglo
WY_Ch, ~tzywa11ych w orilPwniaclz (pocz.). Autor opi
SUJe p1ec tyglowy systemu Piat-Baumann 'a do to
p~enia miedzi, ~ronzu, mos~ądzu i t. p., oraz spo
sob po~tępowama przy top1eniu metali w ulepszo
nym. p1ecu z podgrzewaczem. g) F. Wust. Formo
wam~ prz~dmioló?J?, zlożonY,ch przy pomocy maszyn 
fonmersktrlz. Op1s sposobow formowania kół pa
sowych i zębatych. 

.. . Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hutten
mannfschen Vereins (1904). Styczeń. a) Beruhardi. 
Zapasy ?J?f!gla kamiennego w Ameryce Pótnocnej. 
Autor me .przywiązuje wielkiej wagi do t. zw. 
amerykańskiego niebezpieczeństwa i na dowód te
~o przytacza niepowodzenia trustów stalowego 
I przewozowego. Olbrzymie obszary węglowe 

Revue universelle des mines et de la metallurgie 
(1903) Grudzień. a) H. Bordeaux. Kopalnie olawiu 
srebronośnego na Syberyi. Przegląd historyczny 
rozwoju przemysłu ołowianego w górach Ałtaj
skich i Sajańskich oraz w okolicach Nerczyńska 
i w okręgu nadmorskim. b) H. Hubert. Zastoso
wanie pary odchodowej w turbinach parowych. Wy
niki badań, wy konanych nad urządzeniem pomy
słu prof. Rateau. Sposób polega na gromadzeniu 
pary wylotowej silnic parowych o ruchu przery
wanym w specyalnych zbiornikach, skąd może 
być użyta w silnicy wtórnej, najlepiej turbinie. 
Zbiornik pary małej oi.Jj9tości posiada stosunkowo 
wielką powierzchnię metalu i wody, co ułatwia 
kondensacyę pary i powtórne jej odparowanie. 
Z uwagi na nizkie ciśnienie pary w silnicy wtór
nej ta ostatnia zaopatrzona jest w kondensator, 
którego zadaniem jest osiągnięcie możliwie naj
większego stopnia próżni. Powyższe urządzenie, 
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korzystne zwłaszcza w kopalniach i walcowniach, 
daje znaczne oszczędności na paliwie, nie wyma
ga żadnej obsługi i zmian w istniejących urzą
dzeniach parowych. c) E. Solvay. Rzut oka na 
historyczny obraz rozwoju wytwarzania sody sposo-

bem amoniakalnym. Szczegóły, dotyczące urze
czywistnienia wynalazku i dalszy rozwój' tej ga~ 
łęzi przemysłu. Odczyt, wygłoszony przez wy
nalazcę na kongresie chemicznym w Berlinie 
w r. 1903. . W. K. 

N a treść tomu I złożyły się przedewszystkiem 
rys historyczny naszego przemysłu górniczego, 
który dawniej, nawet w porównaniu z zachodni

(Wyd~nie kasy imienia l\Iianowskiego). Warszawa, r. 1903. mi naszymi sąsiadami, kwitł i rozwijał się pomyśl-

Hieronim Kondratowicz, inżynier górniczy. 
Górnictwo. Tom l i 11. 

W pierwszej połowie roku ubieg~ego ukazał nie w Polsce. W następstwie autor traktuje ro
się tom I "Górnictwa" H. KoNDRATOwrczA, pod ko- boty podziemne, przygotowawcze, i wreszcie opi
niec zaś tego samego roku tom II i ostatni. Dzie- suje systemy odbudowy złóż mineralnych. 
łem tern polska literatura techniczna wzbogacona Tom II "Górnictwa" daje kompletny obraz 
została a na polu zawodu górniczego" Górnictwo" tych urządzeń, które pozwalają, poza chwilą wy-

łamania i wydania z łona ziemi użytecznego mi
KoNDRATOWICZA stanowi zjawisko, mające bardzo nerału, tworzyć z niego produkt handlowy a więc 
głębokie znaczenie. Pierwsza to bowiem praca dla ludzkości użyteczny. 
obszerna na tern polu naszego piśmiennictwa, jaka Przechodząc do działów poszczególnych cizie
ukazała się od czasu przestarzałego i nie mające- l K · b d · d 
g o dziś dla techniki gÓrniczej znaczenia dzieła a ONDRATOWICZA, trzymać slę ę Ziemy porzą -

~ J ku, w jakim je autor w swem dziele podaje. Po 
ŁABJl]CKIEGO *), jeżeli pominiemy dzieła ABLOŃsKIEGO wstępie, 0 którym zrobiliśmy już wzmiankę, 
i MAśLANKI**), traktujące jedynie wiercenie w zwią- w rozdziale pierwszym autor daje pojęcie o zło
zku z eksploatacyą ropy naftowej. "Górnictwo" żach minerałów użytecznych, znajdujących się 
KoNDRATOWICZA zjawiło się na półkach księgar- w łonie ziemi, o formach zewnętrznych, w jakich 
skich w takiej szacie zewnętrznej i treści tak bo- te minerały pojawiają się, ich układzie i niepra
gatej, że wydanie jego łpoczytbywaćt ltrkzeba auto- widłowościach, narJOtykanych przy ich eksploata-
rowi za prawdziwą zas UO'ę o ywa e s " Dowo- W d G • 
d · t . " · <? ·1- t"''h . cyi. iadomości ogólne, po ane w" ornictwie", 

z1 ono przy em, ze mieJscowe s11y ec niCzne, 1- , • t · t · b · t · ł · t lk d · ł l ś · w zupe<~.nOsCl wys arczaJą nawe meo eznanemu 
me poprz.es aH wy ącz~le Y 0 na, zia a n_o ?1 z geologia do utworzenia sobie pojęć ogólnych 
zawo.do~VeJ, lecz. zaczynaJ.ą wzbogacac prawdzi:Vle l o zlożach. minerałów użytecznych, czeao należy 
cennem1 pracami dotąd Jeszcze uboga naszą hte- ć d t k' , . · · · k" e · · 

t t h 
. · wymaga o sz u 1 gornlCzeJ 1 Ja 1e są JeJ za-

ra urę ec mczną. dania. .. 
Strona. zewnętrzna obu. tomów. "q-órnictwa" l W rozdziale drugim czytelnik_ zaznajomiony 

od ~azu rob1 bar~zo ~odatm~ wraz~~l~ .. Ukła:d zostaje z tern, jak należy postępować przy poszu
loglCzny, aczkolw1ek n~czem n:e wyrozmaJący s1ę kiwaniach cennych i użytecznych minerałów, 
od _POdobn_ycJ:t wydawmc.tw w hter~turach ob~ych, i naturalnie cały ten rozdział autor po§więca 
duzo SWOJskich wyrazow: technwzn:y~h, meraz przeważnie wierceniu, podając najrozmaitsze spo
ba~dz~ udatnych, rysunki. stara~ne 1. Jasne skła- 1 soby wiertnictwa, stosowanego w górnictwie. 
daJą s1ę na bardzo dodatmą całosć dz1eła. . Strona opisowa wiertnictwa jest dobra i dać mo-

Język dzieła KoNDRATOWICZA dosyć czysty, że dosyć jasne pojęcie o tej nadzwyczaj ważnej 
znacznie czystszy w tomie II, niż w poprzednim. gałęzi górnictwa, brak jednak skali do wielu ry
Zmniejszająca się zaś ilość rusycyzmów, jakkolwiek sunków, a przedewszystkiem brak kosztorysów 
jeszcze i w tomie II spotykanych***), pozwala i wyników stosowania rozmaitego rodzaju wierce
mieć nadzieję, że zapewne w pracaeh, które sza- nia, ujętych w tablice lub cyfry, nie pozwoli 
nowny autor wyda w przyszłości, język dzieł je- technikowi wiertniczemu posilkować się w swej 
go zupełnie wyzwoli się z pod wpływów obcych. działalności praktycznej jedynie pracą inżyniera 

Treść dzieła, jak zaznaczyliśmy przedtem, KoNDRATowrcz~. . . . 
jest dosyć bogata a styl i wykład jasne (ten osta- .w. rozdziale trz~Clm a~tor opl~UJe spo~o~y 
tni nieraz prawie nawet popularny), pozwalają urab1ama. samyph mmeralo:v, a w.1ęc ~rab1ame 
czytać książkę łatwo i z zajęciem. rę~zne. mu~erałow p1:zy pos:lk?wa~uu s1ę narzę-

*) Łabęcki. Górnictwo w Polsce. 1844 r. 
**) Jabłoński. Kopalnictwo nafty. 1884 r. Maślanka. Zarys 

kopalnictwa naftowego. 1885 r. 
***) Pomiędzy wyrazami niepolskimi autor zbyt często np. 

u~ywa słowa n i e d o s t a t ki w znaczeniu b r ak ó w, w a d; tym
czasem w naszym języku słowo n i e d o s t a t e k stosuje się do po
łożenia mater;valnego, w języku zaś rosyjskim oznacza to, co polskie 
brak, wada. 

dziafil naJprostszemi, urab1ame ICh zapomocą 
strumienia wody i t. p. Następnie przechodzi do 
sposobu urabiania skal i minerałów materyałami 
wybuchowymi, opisując dosyć obszernie przeważ
nie używane w górnictwie materyaly wybucho
we. Maszynowem urabianiem użytecznych mine
rałów autor zakańcza rozdział trzeci swego dzieła. 
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żalujemy bardzo, że przy opisywaniu urabiania przy porównaniu różnych systemów odbudowy 
skal sposobem maszynowym autor nie podał ani pokładów węglowych, jak bezpieczeństwo robót 
jednego rysunku tak ważnych przyrządów, j-akimi i pozostawianię niewydobytych z łona ziemi znacz
są perfora~ory, tem .bar.dziej gdy na ośmiu stro- nych ilości użyteczny0h mineralów, które tak 
nicach oplSUJe urab1ame skal zapomocą tychże różne są przy zastosowywaniu jednego lub clru
perforatorów. Dla chcącego czerpać wiedzę z "Gór- giego systemu. Nazwanie zaś przez autora jakie
nictwa" inżyniera KoNDRATOWlCZA będzie to szko- goś systemu odbudowy robotą zmudną, nawet gdy 
:pulem w wyrobieniu sobie nawet pobieżnego po- dawać może lepsze rezultaty techniczne, poczytać 
Jęcia o działalności tych maszyn. Niekorzystne musimy chyba za bląd mimowolny*). Pogodzić 
zaś zdanie autora co do zastosowywania wcinaczy się również nie możemy ze zdaniem inż. KoNDRA· 
amerykańskich (łańcuchowych) do urabia:!lia wę- TOWICZA, że prawie cala ilość węgla, jaką dostar
gla w naszem zagłębiu uważamy za zanadto aprio- czają Anglia, .Niemcy, nasze zagłębie i Rosya, 
rystyczne. otrzymuje się z kopalń, stosujących odbudowę fi-

Rozdział czwarty "Górnictwa" traktuje o ro- larową **). Jeżeli pominiemy cienkie pokłady West
botach przygotowawczych, przedsiębranych w ce- falii i Rosyi południowej, to tylko co do Anglii 
lach nastąpić zatem mającej eksploatacyi pra- przyznać musimy autorowi zupełną słuszność. 
wicUowej bogactw mineralnych. Jest to dzia.l naj- W ostatnich bowiem latach kilka kopalń Śląska 
obszerniej i bodaj najlepiej opracowany w tomie Pruskiego (Zabrze, Mysłowice i inne) już wpro
I "Górnictwa" . Przeprowadzenie chodników pod- wadzily u siebie system odbudowy z podsadzką. 
ziemnych, bicie szybów kopalnianych, obudowa U nas w zagłębiu w danej chwili z 12 kopalń, 
tak jednych jak drugich, uwzględnione zostały eksploatujących pokład węgla znacznej grubości, 
dosyć wyczerpująco w stosunku do calego dzieła. trzy kopalnie Paryż, Koszelew i Reden, z których 

Opisaniem sposobów samej eksploatacyi, t . j. pierwsza z . bardzo znaczną roczną produke\yą, za
systemów odbudowy złóż mineralnych, stanowią- stosowują system podsadzkowy. Sądzimy, że dla 
cym najważniejszą treść każdego dziel'a, traktują- przedstawienia czytelnikowi jasnego obrazu stoso
cego o sztuce górniczej, autor zakańcza tom I wania tak jednego jak i drugiego systemu pomi
"Górnictwa". Jakkolwiek inżynier KoNDRATowrcz, nięcie przytoczonych faktów, szczególnie z nasze
przy opisywaniu przyrządów i robót g6rniczych ~o zagłębia, za dosyć poważny brak poczytanem 
w działach poprzednich, wyrażal się może riieraz być winno. 
zbyt dogmatycznie, bez poparcia swego zdania, Wypada nam również zrobić uwagę przy 
wyliczeniem lub cyframi, przez co oslabił wiarę czytaniu cennego dzieła inżyniera KoNDRATOWlCZA, 
w przytoczone fakty, po przeczytaniu rozdziału że ani w rozdziale drugim "Górnictwa", ani też 
piątego jego dzieła, musimy ten jego bląd jeszcze w rozdziale piątym, t. j. przy opisaniu spo obów 
silniej zaakcentować. Temu też sposobowi trak- eksploatacyi bogactw mineralnych, nie wspomina 
towania sztuki górniczej w dziele inżyniera KoN- l autor o zastosowaniu wiercenia jako systemu od
DRATOWICZA przypisać nale7:y, że autor wydaje się budowy naftonośnych pokładów podkarpackich, 
nieraz jednostronnym. Pisząc mianowicie o sy- ~ zakaspijskich., kanadyjskich, pensylwańskich i in
stemach odbudowy zlóż węglowych i porównywu- nych, co szczególnie ze względu na nasz bogaty 
jąc je z sobą, podaje niczero nieusprawiedliwioną przemysł naftowy w Galicyi powinno było być 
i nieuzasadnioną w górnictwie granicę grubości uwzględnione; wiercenie winno bylo być przeto 
pokładów S-metrową, do której, wedlug autora, zaliczsme nie tylko do robót poszukiwalnych. 
przy niewielkim upadzie pokładypowinny być eks- Załować również wypada, że autor, opisując 
ploatowane tym a nie innym systemem odbudo- i podając nowy system odbudowy grubych pokla
wy. Brak motywów w tak ważnej kwestyi i po- dów węgla, mianowicie przez zamulanie wodą 
minięcie jakichkolwiekbądź danych na usprawie- z piaskiem wyrobisk, powstałych z wydobycia 
dliwienie tak ważnego postulatu znacznie osłabia węgla, posiłkował się jedynie artykułem inżynie
jego znaczenie. To samo powiedzieć można co do ra Bokalskiego, drukowanym w Przeglq.dzie Tech
zdania autora w kwestyi kosztów wydobywania nicznym ***), i nie uwzględnił prac późniejszych, 
węgla przy stosowaniu różnych sposobów odbudo- bardziej wyczerpujących. 
wy pokładów węglowych; inżynier KoNDRATOWICZ N o wy ten system, wprowadzony po raz pierw
utr>r.ymuje, że np. przy systemi~ podsadzkowym szy od trzech lat 11a Śląsku Pruskim w kopalni 
takowe Zllac~nie się zwiększają. Zatujemy bar~zo, węg~a _pod. Mysłowicami, przedstawia dużą p~zy
że, wygłaszaJąC tak ważny postulat, autor pommął szlosć 1 dz1ś k1lka kopalń na tymże Śląsku, lnlka 
porównanie kosztów tak jednego jak i drugiego na Śląsku Austryackim i Morawach, nawet na 
~ystemu przy warunkach naturalnych prawie Węgrzech i wreszcie tytułem prób u nas (Kazi
Identycznych, wówczas różnica nie okazałaby się mierz Towarzystwa Warszawskiego) eksploatują 
zapewne tak znaczną, jaką zaznacza autor, jeżeli-
by nawet mogła się i ujawnić. 

Nie możemy również nie zwrócić uwagi na 
pominięcie tak nadzwyczaj ważnych czynników 

*) .Górnictwo", t. I, str. 322 i 346. 
**) We Francyi wszystkie grube pokłady wę~la. eksploatowa

ne sa, systemem podsadzkowym; w Austryi powa.~na 1oh ilośó. 
***) Przegla,d Techniczny, r. 1902, X. 5, str. 57. 

.. 
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węgiel_, po.dsa~zając powstałe :VY~obisk.a yr~ez za- ciągle odbudowę złóż użytecznych minerałów, do
mulame p1aslnem z wodą. Bhzkle połozeme My- celów powyższych prawie wyłącznie używane dziś. 
slowic od miejsca zamieszkania autora pozwoliło- są klatki szybowe, a inne sposoby urządzeń wja
by raczej przypuszczać, że system ten, zapowia- zdowych zaprzestają być stosowane na kopalniach~ 
dający tak ważny przewrót w eksploatacyi gru- wobec czego dzieło inż. KoNDRATOWICZA na skróce
bych pokładów węglowych, opisany będzie na za- niu tego działu nic nie traci. 
sadzie osobistych badań i wrażeń tak bystrego Osuszanie podziemi stanowi treść rozdziału. 
obserwatora, jakim jest szanowny autol. i że pod dziewiątego. Autor początkowo podaje te urzą
tym względem podzieli on się z CZ) telnikami dzenia. które winny być stosowane na kopalniach 
"Górnictwa". l ze znacznym niespodziewanym przypływem wo-

Rozdziałem piątym inż. KoNDRATOWICZ zakoń- dy i te środki, które mogłyby zapobiedz sile ży
czył tom I swego dzieła. Zanim przejdziemy do wiolowej wody i piasków płynnych. Podaje więc 
rozdziałów następnych, stanowiących tom II, mi- opis tam, ich urządzenia i sposoby stosowania,
lo nam tu zaznaczyć, że treść tomu II "Górnic- w następstwie przechodzi do odlewu wód kopal
twa" jest bardzo bogata, że autor okazał się mniej nianych, od których nie można się uwolnić ina
dogmatycznym, niż w tomie I, że opisy narzędzi czej, jak wylewając je na powierzchnię. Szczegó
i maszyn górniczych poparł bardzo często wyli- 'l łowy opis pomp, ich ustawienia i rozmieszczenia 
czeniami i porównaniami; tom II, zawierając od- w szybach i komorach podziemnych, podany bar
powiednie do swej treści prawie najnowsz.e zdo- dzo dokładnie, czyni ten rozdział dzieła inżynie
bycze techniczne na polu kopalnictwa, pozwala ra Kondratowicza bardzo interesującym. Przy
nam gorąco polecać tę szczególnie drugą część tem za wielką zasługę autorowi "Górnictwa" po
dziela p. KoNDRATOWICZA naszym technikom, pra- czytać należy to, że nie poprzestal on na pom
cującym w zawodzie górniczym. pach, dotąd używanych i opisywanych w dzie-

Przystępując do szczegółowego rozbioru kry- lach, traktujących o górnictwie w literaturze 
tycznego tomu II, podajemy w następstwie treść obcej, lecz uzupełnił swój opis pompami kon
jego rozdziałów. W rozdziale szóstym swego dzie- strukcyi najnowszych, niemal że zdobyczy doby 
la autor opisuje spo.>oby przewozu podziemnego ostatniej. 
urobionego minerału pod ziemią po drogach po- W rozdziale dziesiątym "Górnictwa" mz .. 
ziomych i pochyłych, wozy, używane w kopal- KoNDRATOWICZA czytelnik znaleźć może. bardzo du
niach, układanie dróg podziemnych, i w końcu żo ciekawych i poważnych danych, tyczących się 
zatrzymuje się dosyć szczegółowo nad siłą pocią- tak ważnego działu sztuki górniczej, jakim jest 
gową podziemną. kładąc bardzo sprawiedliwie do- przewietrzanie kopalni. Widocznie autor badał 
syć duży nacisk na użycie motorów mechanicz- i studyował wentylacyę podziemi, wobec czego
nych z zastosowaniem najracyonalniejszego a. więc możnaby uważać dział ten prawie za najlepiej 
najekonomiczniejszego przewozu podziemnego, opracowany w jego dziele. Sama nazwa wskazu
podkreślając jego znaczenie w gospodarce kopal- je, czem treść tego rozdziału być powinna. Przy
nianej. toczymy ją jerlnak wkrótce. Powietrze, ten ele-

Gdy urobiony minerał dostawiony zostanie ment ważny dla życia organicznego, naturalnie
do punktu, skąd wydobyć go potrzeba na po- nieodzowny jest i w podziemiach. Trudność od
wierzchnię, wymagane są urządzenia wyciągowe, świeżania powietrza kopalnianego, przyczyny psu
które to i stanowią treść rozdziału siódmego "Gór- cia. się jego, domieszki nie tylko zanieczyszcza,ią
nictwa". Autor opisuje takowe od najprostszych, ce je, lecz i powodujące wyb L1chy kopalniane, są 
używanych w małych kopalniach rud. lub kamie- tak ważnymi czynnikami, że zmuszają dziś każde· 
~iołomach,. i kończ~ u~ząd.zeniami, j3:kie posiada- poważne JJrz_edsiębiorstwo do nadzwyc~aj stanow
Ją olbrzymie przed.siębwrstwa kopalmane, założo- czego ba ama sprawy dobrego powietrza dla 
ne przez kapitały milionowe. Przy opisywaniu swych pracowników w podziemiach. Autor slusz
sposobów wyciągania na powierzchnię urobku au- nie też kładzie nacisk na palące potrzeby wenty
tor bardzo szczegółowo podaje wszelkie urządze- lacyi kopalnianej i , podając sposoby najodpowie
nia szybowe, tak mające na celu wyzyskanie wy- dniejszego przewietrzania, rozpatruje rozwiązanie 
dajności takowych jak i bezpieczeństwa. Szkoda, tej spnt\vy, nie tylko posilkując się daneroi empi
że sama budowa klatek wyciągowych została pra- rycznemi, lecz swe wnioski opiera także i na pod
wie pominiętą i że nie uwzględniono j ej w tym stawach, wysnutych z nauk ścisłych. W końcu 
stopniu, w jakim opisane zostały inne mechaniz- przechodzi do samego urzeczywistnienia prze
my, służące do wyciągania urobku kopalnianego, wietrzania kopalń, opisuje więc początkowo wen
tern bardziej gdy klatki wyciągowe coraz częściej tylacyę kopalń naturalną, przy pomoey pieców~ 
używane są także jako przyrządy d.o spuszczania pary (inżektory) i wreszcie, co jest najskutecz-
i wyciągania z kopalń jej pracowników. niejsze, wentylatorów, t. j. przyrządów przewie 

Rozdział ósmy, treść którego zajmuje zale- trzających. Po opisaniu licznych używanych 
dwie kilka stronic, zawiera opis urządzeń wjazdo- w górnictwie ;podobnych przyrządów, ich porów
wych do kopalń. Ze względu na pogłębiającą się nań i warunkow działania, autor przechodzi do. 

.. 
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rozprowadzania prądu _powiet~·znego w kopalniach, polskiego zbyt interesującymi, to ze względu na 
.czem zakańcza ten dział sweJ pracy, bardzo su- nasze rodzime rudy cynkowe, kopalnie nafty, wo~ 
miennie i z głęboką znajomością rzeczy podany sku ziemnego i soli należało takowe mieć o wiele 
czytelnikowi. - więcej na względzie. Wobec tego uważać należy 

Rozdziałem jedenastym, będącym niejako do- dzieło inżyniera KoNDRATOWICZA za traktujące 
pelnieniem poprzednich, w zakres którego weszły o najważniejszym co prawda, lecz prawie jedynie 
.czynnośr.i i urządzenia górnicze, nie dające się dziale eksploatacyi. złóż węglowych; w tym jed
objąć poprzednimi rozdziałami, autor zakańcza nak dziale zaznaczyć musimy wielki brak opisów 
swe dzieło. Rozdział ten mówi o oświetlaniu ko- sortowania, płukania i l.adowania węgla do wago
palń, o pożarach kopalnianych i walce z tym ży- nów dróg żelaznych. Zalujemy więc bardzo, że 
wiolowym wrogiem, tak groźnym w kopalniach pominięciem opisów tej ostatniej czynności z pro
węgla, wreszcie o zaw~tliskach i o odbudowie zlóż duktem kopalniczym autor pozbawił swe dzieło 
mineralnych na znacznych głębokościach. Co się pewnej calości a tych, którzy czerpać z niego 
tyczy tej odbudowy, to autor podaje za mało wia- swą wiedzę będą, możności poznania urządzeń 
domości o niej; należałoby tern bardziej uwzględ- sortownianych, płukania węgla i ładowania me
nić podanie wiadomości o niej, gdyż z każdym chanicznego do wagonów dróg żelaznych . 
rokiem, wobec wyczerpywania się bogactw mine- W każdym razie jako dzieło, traktujące o sa
ralnych, znajdujących się bliżej powierzchni zie- mych kopalniach węglowych, · uwa~ać należy 
mi, odbudowa takowych na znacznej głębokości "Górnictwo" inż. KoNDRATOWICZA za zaJmujące na
staje się coraz ważniejszą. czelne miejsce w naszej dotąd ubogiej literaturze 

Kończąc sprawozdanie z dzieła inżyniera l górniczej . Polecić więc możemy tę pracę wszyst
KoNDRA:rowiC~A "Gór~ict.wo", nie m_ożemy vominąć ~m t~chnikom i inżynierom, l~tórych zawodem 
wrażema ogolnego, ,plne otrzymaliśmy z Jego ca- Jest działalność na polu kopalmctwa węglowego. 
J;okształtu. Znaleźć tam oni będą mogli niejedną użyteczną 

Pomijając już wskazane stosunkowo jego nie- wskazówkę. Inżynier KoNDRATOWICZ zaś dowiódł, 
zbyt wielkie braki i usterki, zaznaczyć musimy że potrzeba prac piśmiennych na polu techniki 
także, że nie obejmuje ono w dosłowuero znacze- górniczej ujawnia się u nas coraz więcej i że po
mu wszystkich działów sztuki górniczej, stosowa- djąwszy się tak trudnego zadania, jakiem było 
nej przy eksploatacyi bogactw podziemnych, gdyż wydanie pierwszego podręcznika górniczego w ję
za mało uwzględnione lub pominięte zostały ta- zyku polskim, chlubnie z takowego się wywiązał, 
kie działy, jak eksploatacya żył rudonośnych, za co należy mu się głęboka wdzięczność, którą 
złota i t. p. oraz wzbogacenie tychże rud wydo- w · imieniu zastępu polskich techników górniczych 
bytych, so:to;vanie. węgla i ~· d .. Jeżeli. ni~które J pozwalamy sobie wyrazić. 
z tych dzialow me są dla mżymera gormczego .M. Gr. 

Kronika bie~ąca. 
Posiedzenie członków Sekcyi Górniczo-Hutniczej. 

Dnia 13 lutego r. b. wieczorem odbyło się w lo
'kalu resursy w Ląbrowie posiedzenie członków 
Sekcyi VII-ej Górniczo-Hutniczej Oddziału W ar
szawskiego Towarzystwa popierania przemysłu 
i handlu, na którem, wybrana na poprzedniem po
siedzeniu komisya oświadczyła, że po sprawdzeniu 
sprawozdania rachunkowego Sekcyi Górniczo
Hutniczej za rok 1903 znalazła je zgodne z książ
'kami i dowodami. 

Ze skrzynki zapytań wyjęto pytanie nastę
pujące: Z powodn wydanego okólnika o organiza
•cyi partyi ratunkowych w kopalniach węgla, 
obznajmionych z pracą w gazach z pomocą respi
r atorów i lampek elektrycznych, ciekawą jest rze

• Czą wyjaśnić, w jaki sposób zamierzają to usku
tecznić rozmaite kopalnie w naszero zagłębiu 
•Oraz poznać bliżej urządzenie respiratorów i wy-

bór najlepszych znanych obecnie systemów tych
że. p. JAN BRZOSTOWSKI podj ąJ' się opracowania 
kwestyi powyższej. S. 

Rynek węglowy w Warszawie za czas od 6 
do 20 Jutego r. 1904. Usposobienie na rynku wę
glowym słabe. 

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

w tygodniu I 792 wagonów 
w " II 757 " 

Placono za korzec węgla grubego i kostko
wego I po 86-93 kop. za marki lepsze, po 82-89 
kop. za marki gorsze. 

W sprzedaży cząstkowej placono w czasie 
powyższym rub. 1 kop. 10 za korze?. 

W składach sprzedaży drobneJ z odwózką 
placono rb. 1 kop. 25 za 100 klg. 
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Dla celów fabrycznych notowano węgiel. po 
cenach: 

gruby i kostkowy I 
kostkowy II . . 
orzech I 
orzech II 
drobny 
miał 
(Pod.ług Gazety Handlowej ). 

95 kop. 
93 " 
88" 
85 
73 " 
54 " 

t~zające winny by.ć wzmocnione i robotnicy win
m być zaopatrzem dla oświetlenia robót wyłącz
nie tylko w lall_lpy o?hr?nne. W kopalniach rze
c~onyc~ robotmcy wmm być również zaopatrze
m w mezbęd~e dla pracy w gazach, szkodliwych 
dla oddy~hama.' P.rzyrządy (respiratory)". Jeden 
z zarząd~w gorn~czych w ~osyi, powołując się 
na :przepis p_owyzszy, pros1ł o wyJaśnienie, czy 
nal~zy z?bow1ązać przemysłowców górniczych do 
pos1ac~ama pełnego kompletu respiratorów na ca

Wznowienie wydobywania węgla w kopalni Re- ~ą zm~anę ro~oczą .. czy t~ż można ograniczyć się 
den. Kopalnia Reden Towarzystwa Francusko-Ro- ządamem po.s1adama r~spnatorów zależnie od licz
syjski~go w D~browie Górnic~ej rozpoczęła już l by robotl}-ik~w , . praCUJąCych w miejscach, w któ
po pozarze, ktore~u uległa dma 31 grudnia roku rych znaJdUJą s:ę ~azy, szkodliwe dla oddychania. 
1903, wydobywame . węgla . pochylnią upadową, Departame~1t G~rn~czy przedstawił kwestyę tę do 
wychod~ącą . na pow1erzch~ 1ę._ Ilość wydobywa- rozpatrzema Gorn1czego Komitetu N aukoweao 
nego dz1enme węgla wynosi 3t>-40 wagonów. k~óry .uz~ał, że § 46 przepisów prowadzenia ~~ 

Kilka uwag o spawalności glinu. Lutowanie bot gormc~ych ze wzg.lędu na ich bezpieczeństwo 
glinu nie udaje się z tego powodu, że pomiędzy wymaga, zeby robotmcy w kopalniach z aazem 
lutem i glinem wytwarzają s.ię :rrądy elektqczne, wybuchowym zaopatrzeni. byli w niezbęd~e dla 
a przyteru tlen, trudno o~d~1elaJ ący się od glinu, p1·acy w gazac~1 szkod~1wych dla oddychania 
przeszkadz~ dobrem~ spoJemu s1ę lutu. N ajwięk- przyrządy (respuatory) 1 żądanie to ma na celu 
sza trudnosć spawama :roleg~ w tem, że glin przy o~azanie możliwie szybkiej pomocy robotnikom, 
temperaturze, trochę mższeJ od temperatury to- gm~cym po~lczas ";Y.buchu gaz'?-. Nieprzewidzia
pliwoś?i, staje się gąb.cza~ty i kruchy. SPRING, n e J~dnak, meszczęsCie, .wymagaJące zastosowania 
ocz;y~Clw.szy st~ranme 1 śc~snąws~y wspólnie ka- respnator~w d~a ocalema ludzi (np. pożar) może 
w~kl glmu, mog~ spawać Je dop1ero po ośmiogo- zda~'ZY? Sir me tylko w kopalniach, w których 
dzmnem nagrzamu do 420°. Autor nie używa znaJdu~ą s1ę gaz:y wybuchowe, lecz wogóle we 
wcale lutu lub środka płynnego i nie potrzebuje ws~elbc~ kopalmach, a. przeto wszędzie zacho
:V<?ale przek:uwać przy nawpó~ płynnym stanie czę- dz~ć moze potrzeba dama szybkiej i doświadczo
sc.I spa~aneJ. To P?st~powame .nadaje się w szcze- neJ pomocy dla ocalen.ia ludzi wśród gazów szko
golności dla drutow 1 rur, t . J. wogóle dla wy- d~Iwych dla. oddychama. W o be c powyższego Gór
tworów. ciągnionych i walco':'anych. Części gli- mczy Komitet Naukowy dnia 18 sierpnia r. 1903 
nu, maJąCe podlega.ć .spawam.u, ';'stawia się do uznał. za potrzebne odrzucić druaą część § 46 
maSZYJ?-Y ze Śl~ubaml . ClSIJĄCeml? ktore mogą poru- arzep1s?w prow~dzenia robót górnic~ych ze wzglę
szać s1ę. w ~1erowmc~ch :V beru~ku poziomym u 11:a ICh bezpieczeństwo (od wyrazów: "W ko
przez dz1~łame odpow1edmch dźw1gni. Glin na- palmach rzeczonych robotnicy" i t . d.) i zamiast 
grzewa s1ę lampą benzynową lub jakim innym tego ?odać do § 39 przepis?w powyższych*) na
sp?sob~m. Gdy t~mp~ratura pożądana została już stępuJą.cą uwagę: "W każdeJ kopalni winna być 
os1ągmętą, poddaJe s1ę wtedy dźwignię lekkiemu zorgamzowana partya ratunkowa z robotników 
ciś~ieniu. przez. co wyci~ka się w ~iejscu styku wprawionych .do .Pracy wśród gazów szkodliwych 
kuhstą .nabrzm~ał~ść, k.tora po w1ększej części dla oddychama, I każdy robotnik partyi winien 
składa s~ę z ~lmkl. Ghnka ta wzmacnia miej- być z.aopatrzony .w, lampę elektryczną i respira
s~e spOJOne 1 trzyma metal pod glinką w sta- tor; h~~ba robo~mk.o~, tworz!łc:ych partyę. winna 
me p~yn~ym. N a . c~ęść spawa.ną puszcza się na- wyno~IC przynaJmDleJ 5% n.aJwiększej liczby za
stępme s1lny strum1en wody a Jednocześnie zasła- trudmonych wewnątrz kopalni robotników a w każ
nia się płomień. Po odpiłowaniu nabrzmiałości d:pn . razi~ n~e mniej jak. 10". Powyższe postano
miejsce spojone jest równie wytrzymałe, jak i po- wieme Gorn1czego Komitetu N aukoweo·o zatwier
została część metalu, tak iż złamanie nigdy w tern dzone zos~ał'o d .. 22, września r. 1903 p~zez Mini
miejscu nie następuje. Postępowanie to może być stra Rol;mc~wa l Dobr Pa.~stw.a, poczem Departa
nawet wykonane przez robotnika maiowpraw- ment Gormczy d. 5 paźdz1ermka r. 1903 rozesłał 
nego. T. odnośny okólnik do inżynierów okręgowych. 

s. 
(The Electro-Chemist and Metan ). 

Partye ratunkowe robotników kopalnianych dla 
pracy w gazach, szkodliwych dla oddychania. § 46 
przepisów prowadzenia robót górniczych ze wzglę
du na ich bezpieczeństwo brzmi, ja.k następuje: 
"W tych kopalniach, gdzie zauważyć się daje 
obecność gazu wybuchowego, urządzenia przewie-

. *) § ,39 Pt;zepisów prowadzenia robót górniczych ze względu 
na ICh bezp.Ieczenstwo brzmi, Jak następuje: 

, .. W cHo,gu ~Mego czasu prowadzenia robót w· kopalniach (szcze
golmeJ w kopalmach węgla kamienne~o) zawiadowoy powinni czu
wać nad stanem i własnościami powietrza kopalnianego· w razie 
stwierd.zenia obecności gazów wybuchowych lub szkodlhvy~h dla od
d~chama należy niezwłocznie zarz.,dzió wydalenie robotników z ta
klch robót i przedsiębrać stosowne środki dla wzmocnienia wentyla-
cyi powietrza kopalnianego szczególnie przy przodkach · 

.. 
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Koszt maszynowego wiercenia w kopalniach wę- , tłoczyć otwory. Podług cytowanego źródla tward
gla kamie~nego. _Komisya ~a?howa złożyła w. to- sz~ gatunki meteorytu mogą_ za_stąpić_ mosiądz, 
warzystwie Institut of mmmg and mech amcal spiż, nowe srebro i argentan w 1Ch Jak naJszerszych 
engineers _spra:vozdanie z. obserwacyi, do~onanych dotychczasowych zastosowaniach. · 
w 30 angielskich kopalmach węgla, kto re w pro- W "k · d h ·b h · ch 
wadziły u siebie bądź pneumatyczne, bądź też ym til urb·zę1, owyct l?ro mec amczny 
elektrycziJe wiertarki. Oprócz znacznych oszczę- nowego me a u y1.y nas ępuJące: 
dności w kosztach wytwórczości podnosi spl~awo

l 
wytrzymał ości 

22,7\k 1 2 na rozerwanie 
16,4 r g na mm przy 5,5-9,5% 

zdanie ogromnie ważną zaletę tego systemu, przy Mat. walcowany 
którym wytwórczość górnika. w stosunku do ręcz- " zlewny 
nej pracy podniosla się o 65%. Podczas gdy dla 
wydobycia 1000 t węgla zatrudnionych tam bywa 
333 ludzi, to przy wierceniu maszynowem wystar
cza tylko 250. Ogólna zaś wydajność węgla wzra
.sta przytern od 5% do 20 % . Sprawozdanie oma
wia szczegółowo zalety i wady maszyn elektrycz
nych i pneumatycznych, pierwszym jednak przy
znaje pierwszeństwo. Wiertarki elektryczne sto
sowane są przeważnie o prądzie stalym a zaleci wie 
nieznaczna mniejszość pracuje prądem trójfazo
wym zmiennym. Dalej wykazują dane, że koszt 
urządzenia pneumatycznego przy identycznych 
rozmiarach w stosunku do urządzenia elektrycz
nego przedstawia się jak 96: 100. Podczas gdy 
sama wiertarka pneumatyczna ko ztuje przeciętnie 
2 380 rub., koszt wiertarki elektrycznej wynosi 
.3 330 rub. Odnośnie do kosztów za przewody słu
żyć może następujące porównanie: w pewnej ko
palni na głębokości 180 m znajdują się wiertarki 
obu systemów na odległości 12o0 nz od stacyi 
·centralnej. Kabel w tym wypadku kosztuje l 096 
rub., przewody pneumatyczne - 2 57 U rubli. 

St. 
Meteoryt. Według Metaliindustrie Rund

schau udało się w ostatnim czasie wiązać glin 
-chemicznie z pierwiastkami, które mu dodawać 
mają twardości i mocy. Doniosłość tego wyna
lazku polega na tern, że podczas gdy dotąd glin 
mieszano tylko mechanicznie z niklem, wolfra
mem, magnezem i t. d., które wskutek różnic 
ciężaru gatunkowego i stopnia topliwości skłonne 
były od glinu łatwo się oddzielać, to obecnie po
łączenie tych pierwiastków udało się dokonać na 
drodze chemicznej. Nowy metal zjawił się w han
dlu pod nazwą meteorytu; posiada on ciężar ga
tunkowy równie mały jak glin, na wpływy che
miczne jest nadzwyczaj odporny i nadawać mu 
mo~na dowolny stopień twardości. Ważne są tak
że Jego własności mechaniczne: można go toczyć, 
wiercić i heblować bez używania oliwy lub my

· dła, zaś po oszlifowaniu nabiera połysku srebrzyste
go, _który nie znika pod wpływem powietrza i wil
_gO?l. Odlewanie tego metalu nie przedstawia 
naJmniejszej trudności a nawet najwięcej złożone 
przedmioty wychodzą z formy o ostro zakończo
nych kształtach. Podobnie jak miedź lub mosiądz 

· daj~ ~ię on lutować zapomocą specyalnego lutu. 
NaJI;mększy gatunek meteorytu przy wytrzyma

··lośm_ na rozerwanie 28 kg na 1 mm2 daje l:lię wy
.borme walcować, a w blachach z łatwością można 

wydłużeniu 

27,3 " " " na zgięcie 
60,3 " " " na ściskanie 
35 " " " na skurczenie. 

Zważywszy, że ciężar meteorytu równy jest 
1

/ 3 części ciężaru mosiądzu oraz że niklowanie, 
posrebrzanie i t. d. wobec jego pięknego natural
nego połysku jest zbytecznem, oczekiwać trzeba, 
że przy dostępnych cenach znajdzie on szerokie 
rozpowszechmenie w wielu gałęziach przemysłu. 

St. 
Wysokoprocentowe ferrosilicium dla potrzeb 

stalowni. Pomiędzy dodatkami, używanymi w sta
lowniach, ferrosilicium gra bard.lo ważną rolę; 
ponieważ z wielkich pieców daje się otrzymywać 
stop o niewielkiej zawartości krzemu, przystąpio
no w ostatnich czasach do wytwarzania wysoko
procentowego ferrosilicium w piecu elektrycznym. 
Zadanie to. udało się rozwiązać z bardzo pomyśl
nym skutkiem, tak iż posiadamy obecnie na ryn
kach ferrosilicium w dużej ilości z zawartością 
krzemu od 25% do 75% . Pięćdziesięcioprocento
we ferrosilicium poleca się wskutek swojej łatwej 
topliwości, szczególnie do procesu THOMASA ajesz
cze więcej do procesu martenowskiego, gdzie mo
że być ono wprost zastosowane w odlewnicy bez 
poprzedniego _roz~opieni!'l'. Do tego celu drobi się 
Je na kawalb WielkośCI orzecha laskowego, co 
z powodu jego porowatej budowy nie przedsta
wia trudności Kawałki te rzuca się na spód od
lewnicy_, n_a które n~lewa się płynną stal. Stop 
te? topi się zaraz 1 reakcya nast~puje natych
miast, podczas gdy dodana ilość ferrosilicium 
płynną stal tylko bardzo nieznacznie ochładza. 
Objaśnić można to w ten sposób, iż yodczas reak
cyi wywiązuje się ciepło, które rownoważy to 
nieznaczne ochłodzenie się płynnego metalu, spo
wodowane dodaniem ferrosilicium. 

Wiadomości te można zawdzięczać inżynie
rowi F. DuJARDIN'owr z Diisseldorfu, zastępcy mię
dzynarodowego biura sprzedaży ferrosilicium w Pa
ryżu, do którego należą francuskie, niemieckie, 
szwajcarskie i t. d. fabryki. Aby opisana reak
cya odbyła się dokładnie, koniecznem jest, by 
50-procentowe ferrosilicium było łatwo topliwe. 
Ferrosilicium, wytworzone w wyżej wymienionych 
fabrykach, znalazło już zastosowanie w wielu nie
mieckich fabrykach stali, które już je stale zapo
trzebowują w większych ilościach. 

.. 
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Co do składu chemicznego otrzymanego fer
rosilicium, dają wyjaśnienia niżej podane analizy: 

Żelazo 
Krzem 
Węgiel. 
Fosfór . 
Siarka . 
Mangan 

25% 
72.70 
25,80 
0,48 
0,12 
0,04 
0,86 

50% 
47,20 
51,70 
0,23 
0,06 
0,02 
0,16 

75%' 

23,01 
75,67 
0,31 
0,04 
0,01 
0,26 

Z przyczyny malej zawartości węgla 50-pro
centowe ferrosilicium jest bardzo dogodne w uży
ciu zwłaszcza przy wyrobie miękkich gatunków 
stali. T. 

(Śtahl und Eisen , 19W, ;r..~ 1). 

Katastrofa w kopalni węgla Cheswick. Depe
sze z drugiej strony oceanu Atlantyckiego donio
sły o strasznej katastrofie w kopalni węgla Ches
wiek w Pensylwanii. Kopalnia ta, nieczynna na 
pewien czas, znowu została puszczoną w ruch; 
w chwili kiedy zajętych pracą było w niej kilkuset 
ludzi, nastąpił wybuch gazów, grzebiąc w podzie
miach okol o 180 górników. Akcy a ratunkowa z przy
czyny ogromnej ilości wydobywających się ga
zów płonących i dymu musiała być bardzo ogra
niczoną. Zdaje się, że przyczyną nieszczęścia by
la nieostrożnie zapalona zapałka przez jednego 
z robotników; od ognia zapa-łki zajęły się gazy 
kopalniane, wydzielanie których zawsze na tej 
kopalni bylo obfite. Ostatnie depesze, datowane 
z Pittsburga, donoszą, że brygady ratunkowe zba
dały więcej niż połowę kopalni i że wydobyto 
już przeszlo 120 trupów. M. Gr. 

Złoto w Egipcie. Przy badaniach napisów 
starożytnych na niedawno znalezionych papyru
sach wyczytano, że takowe zawierają cenne wska
zówki co do kopalń złota, którego ilości bardzo 
pokaźne wydobywano w starożytności . Zaintere
sowane w ter::1 odkryciu pewne towarzystwo an
gielskie wyslalo do tych dawniej złotodajnych 
miejscowości swego delegata. który, badając wska
zane tereny, leżące pomiędzy Nilem i morzem 
Czerwonem, znalazł zasypane piaskami zarzucone 
dawne kopalnie, zapewne eksploatowane jeszcze 
za czasów faraonów a może i później za Pto
lomeuszów. Wejścia do podziemi nie ud al o 
się jeszcze zbadać i odkryto dotąd tylko urządze
nia na powierzchni, pk domki dawnych górni
ków, zgrupowane w znacznej ilości i tworzące 
osady, mogące pomieśrić d (l l 000 pracowników 
każda. Z narzędzi i przyrządów, używanych 
przy wydobywaniu złota, odnaleziono dotąd mły
ny i żarna, w których prawdopodobnie mielono 
kwarce złotonośne. Ponieważ w tych okolicach 
albo bardzo niedaleko natrafiono również na śla
dy urządzeń sztucznych, służących do zachowy
wania wody, jak cysterny, rezerwuary, stawy, 
studnie, naprowadza to na domysł, że wszystkie 

te urządzenia miały na celu przepłukiwanie roz
drobnionych okruchów rudy i były nieodzowne
wobec braku wody w tych okolicach Egiptu. 

Dane historyczne, do których się zwrócono,. 
mówią bardzo wiele na korzyść możności odnale
zienia bogatych złóż złotonośnych, z czasów bo
wiem faraonów, poprzedzających wygnanie żydów 
z Egiptu, są bardzo obszerne wzmianki, że krai
na nadnilowa posiad ała znaczne ilości tego cen
nego metalu i zapewne najścia. sernitów azyatyc
kich i walki z nimi być może miały źródło w tym 
drogocennym metalu. 

Historya późniejsza za czasów Ptolomeuszów 
nie tylko nie zaprzecza, lecz przeciwnie potwier
dza istnienie kopahl. złota; za czasów króla Ptolo
meusza II, panującego w III wieku przed Chry
stusem. dochód korony z kopalń złota wynosił 
około 4800 talentów rocznie, co na walutę l'osyj
ską uczyni około 40 milionów rubli. Kopalnie 
złot.a były przeto bogate i stanowiły regalię, t. ji. 
należały do dochodów korony. Znajdywane dziś 
cenne ozdoby złote w grobowcach egipskich po
zwalają przypuszczać, że nawet w odległej staro
żytności, bo na 2500 lat przed Chrystusem, Egipt 
już był krainą złotodajną . 

Według znalezionych opisów starożytnych 
ehploatacya tego minerału była prowadzona 
w żyłach kwarcowych a więc robotami podziem
nemi. Skałę kruszono zapomocą ognia a potem 
odbijano młotami. Wydobytą skałę z okrucham~ 
złota rozdrabniano na powierzchni. Rozkruszona. 
takim sposobem ruda była mielona w spe<;yalnie
urządzonych młynach a potem płukana na sto
lach pochyłych, skąd części lżejsze spływały 
a złoto rodzime, oddzielane zapomocą gąbek. zma
czanych w wodzie, pozostawało na stołach. N a
stępnie zloto stapiano z domieszką ołowiu, gliny 
i innych topników. Wytapianie trwało od 5 do O. 
dni. 

Cała ta olbrzymia praca górnicza i metalur
giczna wykonywana była przez wielkie zastępy 
niewolników i jeńców wojennych i napiętnowana 
była tem okrucieństwem wobec pracowników gór
niczych, jakie wytworzyły czasy niewolnictwa 
starożytnego. At. Gr. 

Sposób p. J. Grabiańskiego zwiększenia wytrzy
małości żelaza . N a posiedzeniu Towarzystwa nie
mieckich inżynierów w Hamburgu, odbytem dnia 
3 października roku 1903, p . L. BENJAMIN zdawal 
sprawę z baclań i spostrzeżeń nad żelazem zlew
nem, narażanem na silne uderzenia i wystawio
nem na nizką temperaturę. P. BENJAMIN przyszedł 
do wniosku, że żelazo takie zmienia swoją budo
wę wewnętrzną i staje się, że tak powiemy, zesta
rzałem. Daje się to w zupełności zauważyć pod
czas zużytkowywania części starych konstrukcyi,. 
które często przy nitowaniu pękają. Prelegent 
opisał przytern na tern posiedzeniu patentowany 
sposób p. J. GRABIAŃSKIEGO z Sosnowca, polegający 
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na pod~aniu p;-óby żelaza zlewneg? następującemu l ca r. 1903). :rowarzystwo w okresie sprawozda~
·dzialamu. Probkę, nagrzaną do Jasnoczerwonego czym przymoslo 82155 rub. zysku wlączme 
koloru, zanurza się w letniej wodzie, zawierającej z zyskiem pozostałym z roku J?Oprzedniego. Zysk 
saletrę i sodę. Różnica między próbami, które postanowiono podzielić w sposob następujący: na 
11ie byly poddane traktowaniu sposobem wyż powiększenie kapitalu zapasowego 3 771 rub., na 
wspomnianym, i pr?bami, poddaneroi takiej ką- amortyzacyę majątku ruchomego i nieruchomego 
pieli, była wprost meprawdopodobną. Podczas gdy 45463 rub., na podatek państwowy 899 rub., na 
ó;elazo, próbie tej nie poddane, posiadało zlom dywidendę 30000 rub. (4% ), pozostale 2022 rub. 
gruboziarnisty ,i pękał~ przy pierwszem ude:ze- postanowiono zaliczy.ć do zysków r?ku następ~e
niu, żelazo ktore. kąp1el taką otrzymało, m1alo go. Stan czynny bilansu sklada się z następuJą
złom włóknisty a przytern dawalo zginać się na cych pozycyi: ziemia 50620 rub., nadania górni
.zimno do 180°. Próby na rozerwanie daly rów- cze 60839 rub., budynki 240 933 rub., inwentarz 
nież rezultaty bardzo zadawalające, mian owicie: 141579 rub., maszyny 113 485 rub., oświetlenie 
2elazo, które przed hartowaniem wytrzymało 50 elektryczne 8690 rub., telefony 1140 rub., droga 
kg na l mm\ dało po takiej kąpieli 67,7 kg wy- żelazna wązkotorowa 132924 rub., papiery ])l'OCen
;trzymalości na l mm2 J:>rzy wydłużeniu 14% . to we 17 902 rub., kasa 465 rub., weksle 41133 rub., 
W celu przekonania się, czy czasami nie byl to materyaly 38982 rub., wyroby 75574 rub., dłużni
tylko fakt wyjątkowy p . BENJAMIN przeprowadzi! cy 83379 rub.; stan bierny: kapital akcyjny 
caly szereg prób, które go przekonały, że żelazo, 750000 rub., kapital zapasowy 17 845 rub., wierzy
poddane traktowaniu sposobem p. GRABIAŃSKTEGo, ciele 202083 rub., podatki 1825 rub., zysk 3p 793 
,staje się więcej włókniste i że wogóle żelazo ta- rub. 5. 
kie pokazuje w złomie gatunek o wiele lepszy od Bilans Towarzystwa Francusko - Włoskiego. 
prób nie kąpanych. Przekonał się także prele- W ~2 4 ll'iestnika Finansow, Promyszlennosti i Tor
gent, że wpływ takiej kąpieli jest tem większy, gowli z roku 1804 ogloszony zostal bilans Towa
im z gorszym gatunkiem żelaza mamy do czynie- rzystwa Francusko - Włoskiego za rok 1902/3 (za 
nia. Tak na przyklad w miękkiero żelazie nito- czas od 1 lipca r. 1902 do 30 czerwca r. 1903). 
wem różnice te są już prawie niewidoczne. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo mialo 

W plyw tego sposobu u widocznil się naj bar- następujące dochody: ze sprzedaży węgla l 081751 
dziej podczas prób na zlamanie. Próby nie ką- rb:, dochody dodatkowe 4 987 rb., .procenty w Ro
pane, nacięte z jednej strony, pękaly po 3 - 6 sy1 ~2 901 rb:~ procenty we Francy1 23 ?02 rb .. ; w.y
i 19-tu uderzeniach, te same zaś próby kąpane datki wynos1ły: opłat~ roczna .rządow~ ro~yJskie
pękaly dopiero po 20 - 40 i 46 uderzeniach, co mu 62 400 rb., podatki w Rosy1 (z wyJąt~em p~
naturalnie wskazywało na znaczne podniesienie datku przem:ysłowego) 14578 rb., wydatki koml
się wiśności. I w tym wypadku lepize gatunki sow~ w R?sy1 ~ 384 rb., proce_:nty 57 ~13 rb., urno
żelaza pokazywały mniejsze różnice, niż gatunki rzen~e obhgacy1 wra~ z )?~e~:ą ?622o rb., utrzy~ 
gorsze. ma.me rady zarząd~aJąCeJ .. l JeJ ~mra we Fra.ncy1 

Należy zwrócić uwagę, iż sposób ten nie tyl- 8665:1: rb., umorzeme maJątk.u .m~ruchomego ~ ru
ko ma slużyć do tego, aby poprawiać wlasności chomeg:o 250424 rb., podatki 1 rożne wydatki we 
złego żelaza, lecz również winien znaleźć zastoso- Francy1 14855 rb. Towarzystwo przymoslo w ro
wanie przy nowym wy1·obie w celu nadania tako- ku spraw_ozdawcz~m 603 608 rb. czystego zysku 
wemu większej wiśności. a wlączme z zyskiem, pozostałym z roku poprze-

Według p. BENJAMINA podczas traktowania że- dniego,--;-611556 rb: Zysk postanowiono podzielić 
laza tym sp?s?be.m musi wywi.ązy:wać się międz.y l w spos,ob następuJący: na, fundusz rezerwo:wy 

· cząsteczkami Jakiś proces mecnamczny (podobme 30180 rb., na fundusz r.ezerwowy n.adzwyczaJny 
jak przy hartowaniu), gdyż według niego niemo- 60 36~ rb., na nadzw:yczaJne umorzeme l 200 <;>bh
żebnem jest, aby przy tak niedługotrwalej kąpieli gac~1 wraz z pre:mą 236 250 rb., na prow1zye 
mógl wywiązać się proces chemiczny, który od- 562o0 rb., na dyw1dendę 225000. rb. (10 % ), po~o
dzialalby nie tylko na samą powierzchnię, ale i na stale 3 515 rb. postanowwno zah~zyć do zyskow 
caly ustrój wewnętrzny danej próby. roku następn~go . Stan c~ynny bilansu .Towarz:y-

p d · b . · d h . · d ść stwa składa s1ę z następuJących pozycye n adama 
0 aJąCG ez z.a nyc m':ag Wla orno 0 wy~ górnicze, ziemia, budynki murowane, szyby, chod-

nalazkb P· RbBi~~s~IEGo, ktora ~o nas dos.zla a~ niki i roboty górnicze 3335767 rb., budynki drew
z Ham urga, Y 1 l my mu bardzo. obowiązam, niane, urządzenia, maszyny i majątek ruchomy 
a_by zechCial ?P0":1e~zleć nam .na .Jednem z P?- 1300792 rb., zapasy węgla i materyalów 65491 rb., 

: Siedzeń Sekcyl GOI·mc~o - Hut~lCZeJ w Dąbrowie gotówka, rachunki w bankach i dlużnicy 1423 658 
o rezultatach dalszych Jego prob. K. T. rb., weksle i papiery procentowe 1014490 rb., 

Bilans Towarzystwa Poręba. W ;M 49 Wiest- premia za umorzenie obligacyi 70041 rb., dlug 
nika Finansow, Promyszlemzosti i Tor gowli z roku rządowi rosyjskiemu 734 202 rb.; stan bierny: ka-
1903 ogloszony został bilans Towarzystwa Poręba pital akcyjny 2250000 rb., obligacye w obrocie 
.za rok 1902/3 .(za czas od 1lipca 1902 do 30 czerw- 1400813 rb., obligacye umorżone 474187 rb., fun-

.. 
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dusz rezerwowy 635450 rb., wierzyciele 627251 pasowy na wydatki nieprzewidziane 500000 rb., 
rb., kapitał zapasowy 200000 rb.,. k3:pital amorty- wierzyciele 3485941 rb., zysk czysty 565039 rb . . 
zacyjny 1010U82 rb., rząd rosyJski 734202 rb., S. 

zysk czysty 611556 rb. S. Bilans Towarzystwa B. Hantke. W N~ 5-ym 
Bilans Towarzystwa zakładu Huta Bankowa. Wiest11ilw Fl11ansow, Promyszlennosti i Torgowli 

W M l Wiestnika Finansow, Promyszlennosti i Tor- z r. b. ogłoszony zostal bilans Towarzystwa B. 
gowli z roku 1904 ogłoszony został bilans Towa- Hantke za rok 1902/3 (za czas od l lipca r . 1902 
rzystwa zakladu Huta Bankowa za rok 1902/3 (za do 30 czerwca r . 1903). Towarzystwo w okresie 
czas od l lipca r . 1902 do 30 czerwca r: 19.03). sprawozdawc?lym .~si~gnęlo ze s:przedaży .towarów 
W okresie sprawozdawczym wpływy, os1ągmęte po potrącemu rozmcy w ceme zapasow sumę 
przez To-;arzystwo, byly następujące: ze sp1:zeda- 5 b69 709 rub.; wydatki wynosiły: na rudę i topni
ży wyrobow zakładu 5 398873 rb., z procentow od ki l 035 401 rub .. na żelazo, stal i surowiec 1143 480 
papierów pro~en~owych ~10459 rb., z procentów rub., na materyary opalowe 1133 331 rub., na róż
od sum, znaJdUJących ~1ę w bankach 13834~ r.b ., ne materyaly 526 450 rub., placa robocza 910 590 
wydatki byly następuJące: plac~ robotn_1k~w rub., pensy a oficyalistów 237 400 rub., prowizya 
l 237 779 rb., pensye. dyrektora 1 ofic:yahsto:w l ajentów 81 232 rub., podatki i ubezpieczenia 45 884 
245125 rb., u~rzym~me zakładu, ub~zp~eczema rub., marki stemplowe 15 266 rub., wydatki poez
oraz utrzymame mantku :uchomego 1 rneruc~o- towe i depesze 16 961 rub., wyjazdy 16 969 rub., 
mego 200293 rb., kupno 1 dostawa materyałow · mieszkanie, opał i oświetlenie 12 016 rub., wydat-
2684587 rb., rep~racya u.rząd~eń fabrycznyc~ ki biurowe 1b 029 rub .. pomoc lekarska 7 223 rub., 
134 007 rb., podatki w Rosy1 ~04 ~35 rb., podatki przewozy 70 985 rub., różne wydatki drobne 10 804 
we Francyi 1418 rb., utrzymame bmra ~-ady zarzą- rub., procenta 447 608 rub., umorzenie dlugów nie
dz~jącej we Francyi 87 339 rb., polepszeme bytu pra- pewnych 40 308rub. Towarzystwo w okresie spra
cuncych 82361 rb., ofiary na cele d.obrocz;vnne wozdawczym przyniosło 198 029 rub. straty, którą 
i różne wsparcia 6828 rb., utrzymame szpitala, postanowiono pokryć z kapitału zapasowego. Stan 
apteki i rodzin chorych robotn~ków_ 41104 r.b., czynny bilansu Towarzystwa składa się z nastę
koszta ogólne 138851 rb., poszukiwama rudy ze- pujących pozycyi: majątek nieruchomy (ziemia, 
laznej i węgla 90783 rb., na !undusz rezerwowy budynki fabryczne, domy mieszkalne, wielkie piece, 
34 648 rb., na umorz~nie_ akcy1 57 957 rb., na ko- maszyny, warsztaty, drogi żelazne i inne urządzenia) 
rzyść rady zarządzaJąCeJ 57 95~ rb. W roku spra- 9161 345 rub., majątek ruchomy i narzędzia 744 405 
wozdawczym Towarzystw:o os1ągT~ęlo 542403 . rb. rub., zapasy materyalów, pólwyrobów i wyrobów 
czystego zysku a włączme z zyskiem, pozostałym 1180 926 rub., gotówka w kasach 10 017 rub., de
z roku _ poprzed~ie(50,- 565039 rb. Z_ysk ten po- pozyty 255 474 rub., weksle 89 211 rub., zaliczenia. 
stanowwno podz1ehć w sposób nas~ępuncy: _na dy- 17 114 rub., akcye Towarzystwa dla sprzedaży 
wiclenclę od wszystkich 12600 akcp (8400 meumo- wyrobów rosyjskich zakładów żelaznych 4000 rb., 
rzonych i 4200 umorzonych) 472500 ~b . (20% ), po- akcye Towarzystwa rosyjskiego przemysłu żelaz
nadto na dywidendę od 8400 akcy1 meumorzo- n ego (4 500 000 rub.) 2 094 323 rub., obligacye To
nych 78 750 rb. (50fo), pozostałe 13 789 1·b. posta- warzystwa 2 871 000 rub., dłużnicy l 231136 rub., 
nowiono zalicz_yć do zysków_ roku następnego. , straty 198 029 rub.; stan bierny: kapitał zakład~
Stan czynny b1lansu składa. s1ę z następuJących wy 6 000 000 rub., obligacye 2 871 000 rub., kapl
pozycyi: wartość nieruchomości (suma, wpłacona tal umorzenia 472 121 rub., kapital zapasowy 
przez Plemiannikowa i S-kę) 2 241315 rb., gotów- 383 078 rub., depozyty 198 573 rub., wierzyciele 
ka w kasie 10 525 rb., rachunki w bankach l 029 271 7 932 189 1·ub. S . 
rb., papiery procentowe i dłużnicy 7 678171 rb., 
zapasy materyalów i wyrobów 1392 973 rb.; stan 
bierny: kap i tal zakładowy 2 353 381 rb. (w tern 
8 400 akcyi nieumorzony ch i 4 200 akcyi umorzo
nych), kapital zapa.sowy 582476 rb., kapit!1l zapa~ 
sowy na dywidendę 492 946 rh., umorzeme akcy1 
117 428 rb., umorzenie sumy, wpłaconej przez Ple
miannikowa i S-kę, 2 241315 rb., dodatkowy kapi
tał obrotowy 223 933 rb., kapital na gwarancyę 
szyn 250000 rb., kapital na. pokrycie dlugów nie
pewnych 150000 rb., kapital na przebudow~ wiel
kich pieców i nowe roboty 350000 rb., kap1tał za-

t Wspomnienie pozgonne. W dniu 8 lutego r. b. 
zmarł nagle w Petersburgu rodak nasz ZYGMUNT' 
WoJsLAw, inżynier górniczy i były profesor In
stytutu G-órniczego w Petersburgu i Akademii 
Piotrowskiej w Moskwie. W ostatnich latach ś. p. 
W OJSLAW zajmowal się pracami wiertniczerni i re
dagował organ Towarzystwa inżynierów górni
czych w Petersburgu, wychodzący w języku ro
syjskim pod tytułem Izwiestja Obsźczestwa gor
nych inżenierow. 

Redakcya. 

,llossoJieHo IJeHsypOio, 17 cpespaMr 1904 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor M iecz ysław Gra b i ńs ki. 
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